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(t) Hij werd geboren d. 1 22 Nov. i802 te Burg, stadje van 't voorinaiig hertogdom [Ier„
en was de oudste van vijf zonen. Na de hoogste klassen van het gymnasium van Dusse!dorjp, waer zijn vader zelf hem toe voorbereid had, drie jaren geno' d te hebben, begat'
hij zich in 1820 naer Bonn en van hier uaer Berlijn, waer hij in 1823 24 zijne studien va: trok. Te Boon had hij het onderwijs genoten van Weleker, Niehuhr, Brandis, A.-W. Schiegel en andere beroemde geleerden, te Berlijn dat van F.-A. Wolf, Boeckh, Buttmaiin en
Schleiermacher. Zijn diplooni van Doctor ging hij in •1827 te Bonn halen en werd weldra
tot het werkelijk leeraers ambt beroepen, eerst te Dusseldorp, kort daerna te Coblentz
en eindelijk in 183 te Mu:ister, waer hij den 18 Decem. 4867 zijn aenzienelijken levensloop eindigde. Voor (le nadere kennis van den man, van zijne reizen, schriften en hetrekhingen met Tieck , Göthe, Lacomblet en meer verntaerde persoonen, zit, men Fr. Winiewsñi,
Jleiuoria Ferd. 1)eycksii, etc., .Minster, 1868, 37 bizz. In -8ü. Van Dr.M'iniewski zijn ook
de .atijnselle opschriften di aidaer zijn granieten praelgraf versieren.

VOORREDE.

Ik heb meer dan eens in de aenteekeningen onder den
tekst van ons gedicht naer mijne Inleiding verzonden die
ik niet enkel en ligtveerdiglijk wenschte aen het hoofd
van mijne uitgave te plaetsen, maer daer ik reeds sedert
de eerste dagen van mijne onderneming aengevangen had
de stof van te verzamelen, die zich mij van alle kanten
overvloedig aenbood.
Maer deze was tevens zeer verscheiden, inzonderlijk wat
de letterkundige weerde betrof. Vrankerijk vooreerst, het
vaderland van den Parthonopeus, waer men sedert meer
dan een halve eeuw zoo veel over die épopée, als 't hief ,
had geschreven, en van waer ik derhalve de gereedste en
de beste hulp moest verwachten, had mij in zijne menigvuldige zeer uiteenloopende bijdragen veel onbeduidens en
onnuttigs aengeboden, terwijl de waerlijk wetenschappelijke
ke kwestien, daer mij het meest aengelegen was, nauwelijks onderzocht of weinig voldoende beantwoord waren.
1
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Alles was voor den uiterlijken schijn (more genus) of
slechts toevallig ten behoeve der ernstige philologie ingerigt. Zelfs Roqueforts beschrijving en ontleding van een
enkel der parijsche handschriften liet veel te wenschen
over , als mede de beruchte uitgave van 't Hs. van 't Arsenael door Crapelet en Robert met al hare bijvoegsels.
Paulin Paris alleen had de zack ernstiger beschouwd, en
later werd het merkwaerdigste van zijn onderzoek ons zorgvuldig medegedeeld door Jonekbloet in zijne Geschied. der

Middenn. Dichik., D. II, blz. 184-241.
Hetgeen mij van elders toekwam acht ik niet noodig
opzettelijk te melden of te waerdeeren ; ik herhael alleen
en verzeker dat de stof van mijne Inleiding, in zoo verre
als ik ze van anderen ontleenen kon , al lang voor mij
ligt, maer als een rudis indigestaque moles, die althans
niet enkelijk nog schikking, maer eerst vooral een strenge
beoordeeling en schifting der gemengde elementen zou
vereischen , en daertoe ontbreekt mij waerlijk de tijd, ten
zij ik nog eens een geheel jaer onzen Parthonopeus onder
's drukkers handen wilde laten.
Nu dat wil ik niet, omdat ik overtuigd ben dat de vrienden van onze oude letterkunde en van onze letterkunde
in 't algemeen liever jaren lang naer mijne, hoe merk
ook (c'est l'épithète convenue) veronderstelde,-waerdig
Inleiding zullen wachten, dan het genoegen te moeten uitstellen van den onlangs nog ter dood verwonden en deerlijk
verminkten Parthonopeus, thans dat hij gelukkiglijk en
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buiten alle verwachting van zijne meeste kwetzingen en
zwaerste kwalen hersteld is en zich wederom zonder al te
groot deernis te verwekken onder het geleerd publiek kan
vertoonen , bij zijn eerste en zoo spoedig als mogelijk ver
te gemoet te treden , te groeten, te verwelkomen-schijne,
en, de middeleeuwsche hoofscheid indachtig, den nieuwen
gast bij de hand in hunne rijkste en geheimste zael binnen
te leiden en naer waerde te verplegen.
Ik meen dus voor dit oogenblik mijne Inleiding, die
noodzakelijk lang zou wezen, door Bene beknopte voor
liever door een kort bezigt voor den lezer, te mo--redof
gen vervangen, met uitsluiting van alle wetenschappelijk
onderzoek vooral wat deny. inhoud of den vorm van het
gedicht betreft.
1k begin _met eenige aengaven nopens het fransch originael, deszelfs schrijver, ouderdom en de thans nog bestaende handschriften.
Om eerst van deze, ik zeg van de, Hss., te spreken, het
spijt mij zeer te moeten verklaren dat ze, onaengezien de
verscheiden beschrijvingen van fransche geleerden , ons
nog altijd op cene zeer ongenoegzame wijze bekend zijn.
Het getal er van zelfs is eenigszins twijfelachtig. Van drie
is men zeker; deze zijn : 1 ° het no 194 van de Bibliotheek
van 't Arsenael te Parijs, 2° het no 1239 (vroeger no 1830)
van de koninkl. Bibliotheek aldaer, et 3° het no 6985 van
de zelfde Bibl. ; de andere benamingen die men hun soms
geeft laet ik achter. Maer er is nog van een vierde hand-
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schrift gesproken geworden naer den Marquis Garnier benoemd , hetwelk Jonckbloet vermoedde het zelfde geweest
te zijn als daer men in 1847 Libry Bagnano bezitter van
achtte; doch ik vind niet stellig dat iemand van allen die
daer melding van hebben gemaekt, Garniers of Librys Hs.
ooyt gezien hebbe , en ik ben genegen het bestaen er van
in twijfel te trekken.
Van de drie eerste, die Robert en Crapelet in hunne uit
veel voor ons overbodige uitweidingen beschreven-gaefmt
hebben, zal ik alleen nog hier enkele bijzonderheden aenteekenen die voor de vergelijking van onze dietsche vertaling van eenig belang kunnen zijn.
Die Hss. verschillen merkelijk van elkander, zoowel ten
opzigte van den inhoud en de uitgebreidheid van zeker
deelen van 't gedicht, als van de bewerking van den tekst
en allermeest door de spelling. Alle hebben veel geleden
van den ouderdom en door de handen van slordige lezers
en boekbinders. No 1 vooral en no 3 hebben een aental
bladen verlooren, en er is geen of men vindt er zekere
plaetsen reeds oorspronkelijk meer in opgenomen of ach
dan in de andere geschreven staen. Niemand. in-terglan
Vrankerijk heeft tot hier toe den moed gehad om ze onder
dit laetste opzigt te vergelijken, al heeft de Monmerque
zich de kinderachtige rjoeyte gegeven van, na een der
Hss. met gewoonen inkt uitgeschreven te hebben, er de
varianten van de twee andere met inkt van verschillige
kleuren (rood, blauw, groen) bij aen te teekenen, waer-
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onder een deel , zegt Robert, van die van 't Hs. van Marquis Garnier(?), dat hij naer Monmerqués varianten als

postérieur encore aux deux de la Bibliothèque du Roi
beschouwd. De meeningen der fransche schrijvers over den
v olstrekten' en betrekkelijken ouderdom van die twee Hss.
zoowel als van dat van 't Arsenael loopen zeer uiteen.
Meer 'zal ik van de fransche Hss. niet zeggen en verwi j s
voor het overige naer de uitgaef van Crapelet, naer Roquefort , Notes et extraits des Mss. , etc. ; tome IXe naer
Paulin Paris, Mss. franc., naer Massmann en naer Jonckbloets reeds gemelde Geschiedenis onzer dichtkunst.
Zien wij thans wie de schrijver van het fransch gedicht
was. Zijn naem en zijn leeftijd waren over nu omtrent
vijf en veertig jaren nog geheel onbekend, toen Francisque
Michel het geluk had in Engeland Bene berijmde legende
van St. Etmundus aen te treffen wier dichter zich Denys
Piramus noemde en op de zelfde plaets verklaerde dat hij
in jonger jaren Partenope trova, daer hij veel zorg en
moeyte aen besteedde en die grooten bijval vond :
Et les vers sont mull arnés
Et en ces riches curts l oés.

De naem van den oorspronkelijken dichter van den Parthonopeus was dus gevonden , en daer verder een zeker
getal zijner verzen aen den lof van Marie de France toegewijd zijn, die waerschijnelijk zijn tijdgenoot was, en
die naer veler meening in 't begin der XIIIe eeuw leefde,
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zoo kon ook de tweede vraeg nagenoeg opgelost schijnen.
Sommigen hebben bovendien de bewijzen voor dit tijdstip in het gedicht zelf willen vinden, onder anderen Le
Grand d'Aussy en Paulin Paris, hetgeen ik in mijne Nalezing onder vs. 6316 reeds afgekeurd heb. Jonekbloet
,drukt daer niet te veel op; hij moest immers gevoelen dat
hij uiterlijke proeven over had die beter waren. Ik spreek
niet van zijne opmerking omtrent den Florimond van
Aimé de Varennes , die ik eerder van een' Franschman zou
verwacht hebben dan van hem , gelijk ze inderdaed reeds
bij P. Paris gevonden wordt, noch van 't gedicht Van der
Feesten, noch van den SSydrac eft Bottus, die wat laet
komen , maer van 'tgeen MAERLANT betreft. Uit dezes getuigenis besluit hij te regt dat de fransche Parthonopeus reeds
in de Iste helft van de XIIIe eeuw bij ons gekend was, daer
de Alexander van Maerlant, in'welken meer dan eens op
den Parthonopeus wordt gewezen, omtrent 1246 geschreven
werd. Maer de tijd wanneer Denys Piramus zijnen roman
dichtte wordt ons nog eenigszins meer van nabij aengewezen door de omstandigheid dat, zoo als Jonekbloet bemerkt, St. Etmundus eerst in 1245 gekanonizeerd werd
en Denys Piramus vervolgens zijne legende van dien Hei
eerst na dat jaer kan berijmd hebben, terwijl hij van-ligen
den anderen kant daer zelf zegt dat zijne jongelings jaren
(de tijd toen hij zijn Parthonopeus schreef) , voorbij zijn
Les fors jolis de ma joesnesse
S'en vont, si trey jeo, a la veilesce.
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Hoe veel jaren voor '1245 of 1246, dat is vóór de beri jming van de legende, zouden wij hier met eenige waerschijnelijkheid mogen terug tellen tot de zalige dagen wanneer- de schoonheid der natuur en der hoofsche vrouwen
zijn hart en geest bekoorden ? Ik reken er twintig of vijf
en twintig, waer ik de vertaling van onzen dietschen dichter tusschen in plaets, bij voorbeeld , in 1230 of 1235.
Ik weet dat dit jaertal aen velen beneden de waerheid
zal schijnen , maer 't is mij genoeg dat Nlaerlant het gedicht
kende en wel , meen ik , niet alleen in 't fransch, n aer ook
reeds in onze tael overgebragt, daer hij in zijne kritiek
gewis eerder ter waerschuwing van zijne dietsche landgenooten dan van de walsche poeten zulke fabelen afkeurde.
Zoo was het ook met DE CLERC wiens Brab. }eesten
Jonckbloet mede aenhaelt. Ik ben nogthans niet genegen,
zoodra de naera van een oud fransch gedicht bij een' onzer
vroegste schrijvers of een aenspeling daerop aengetroffen
wordt, daer uit te besluiten dat het stuk zelf reeds in onze
tael bestond; maer wegens den Parthonopeus is er voor
mij geen twijfel dat hij reeds omtrent 1230 in 't dietsch
vertaeld werd, toen misschien de fransclie tekst de wij
bemerkt , nog-zignedm'tHs.vaArenl
niet ondergaen had. Die meer over Denys Piramus begeert,
zie de Notice van Amorie-Duval in de Hist. littér. de la
France, vol. XIXe.
De laetste opmerkingen noodigen mij uit om onmiddelijk
tot het overzigt van onzen dietschen Parthonopeus, dat is
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tot de beschrijving der aenzienelijke fragmenten die er van
tot ons gekomen zijn, over te gaen. Ik begin met de langst
bekende.
lo [let eerste werd door Hoffmann v. Fallersleben in 't
jaer 1821 in de Bibl. van Trier ontdekt en door hem aen
Bilderdijk medegedeeld, die het in l822 in zijne Taal en
Dichik. Verscheid. (D. III, biz. l3 en vlgg.) met zijne
Aenmm. liet afdrukken. Beide brokken waer het uit bestond , waren op twee kolommen geschreven , die , op het
breedste stuk, ieder nog van 19 verzen waren, en op 't ander van 18, zoodat de acht kolommen 148 regels behielden.
De oorspronkelijke blaedjes zegt men verloren te zijn. Al
schijnt liet Hs. waer ze deel van gemaekt hadden veel
overeenkomst met mijn Cod. (in-4°) gehad te hebben , het
waren nogthans verschillige exemplaren, dewijl de Triersehe fragmenten, van hun eerste vers (bij mij vs. 2022)
te beginnen, grootendeels in mijn Cod. en met merkelijke

varianten teruggevonden worden. Wat de varr. betreft,
die kan men in of onder mijnen tekst zien; maer ik vergat
bij vs. 2040 de les van mijn Cod. eer voor ere te melden
en , vs. 2063-64, te zeggen dat Bilderdijks gissing an di
niet alleen ook tegen mijn Cod. is, maer zelfs tegen het
heusch gebruik van de tael, daer Parth. tot den aertsbisschop spreekt , waer geen du paste.
20 Het tweede behoort aen de Bibl. van het Jesuitengymnasium te Keulen. Het zijn twee perkementen blaedjes in-4°, elke zijde verdeeld in twee kolommen die, naer
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mijne berekening , eer ze boven en onder afgeknipt en
verminkt werden , ieder vijftig verzen moesten bevatten.
Massm. telde er nog op de acht kolommen te samen 384,
maer het zijn er gewis toen ze volledig waren,, 400 geweest,
gelijk in mijn Cod. en op de Leidsche blaedjes, en zijn,
met deze en met de mijne, overblijfsels van een zelfde Hs.
He spijt mij thans meer dan ooyt dat de door den laetsteil
oorlog belemmerde wegen mij belet hebben het keulsche
fragment te mogen inzien , maer ik ben zeker dat de ver
mijne fac-siiniles mijn beweering zal beves---gelijknva
tigen. Wij hebben er twee uitgaven van, de eerste door
Mone, Anzeiger, 1837, de andere door Massm., 1847.
Beide uitgevers hadden het originael onder de oogen dat
overigens gedeeltelijk afgeschild en verscheurd is.
30 Het reeds "meermaels gemelde dubbelblad in de Bibl.
der Maatschappij van Nederl. letterkunde van Leiden
berustende. Dr L. Tross vond het in 't jaer 1837 van binnen op den omslag van een boekdeel dat hij van Hildes
ontvangen had en schonk het aen de geleerde Maat -heim
een' harer medeleden , J. Van Harderwijk,-schapij,de
met deszelfs uitgave gelaste. Deze kweet zich voor den
lijd tamelijk wel van zijne tack, en de afdruk met inleiding en a.enteekeningen, waeronder ook een paer van Sie
verscheen vier jaer later in de lV ieuwve Werken-genbk,
der 11laatsch., D. V, Ilde st., blz. 155-241. Behalve deze
uitgaef, heb ik ook het originael op perkement kunnen
gebruiken, dat mij door den lieer W. N. du Rieu, sekretaris
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der Maatschappij , bij toestemming en op bevel van deze,
met de grootste bereidwilligheid en goedheid werd toegezonden en gedurende eenige maenden toevertrouwd.
Harderwijks nauwkeurigheid in de beschrijving van het
Leidsche fragment, maekt alle nieuwe onderneming van
dien aerd van mijnentwege onnoodig; het weinige dat ik
er zou kunnen bijdoen, heb ik reeds in 't voorbijgaen in
mijne Nalezing aengeteekend. Eene bijzonderheid alleen
dient nog aengewezen die den oplettenden man ontsnapt
is of eerder daer hij de gewigtigheid en de gevolgen niet
van kon voorzien, en ze daerom ongemeld voorbijging. Ik
bedoel het drieregelig handteeken dat zich op een der binnenranden van het Leidsche dubbelblad bevindt en waeruit
wij den naem en den maetschappelijken stand van een'
der voormalige bezitters van het Hs. leeren kennen. Daer
staet niet Bene vaste hand , die mij van 't begiú der XVIde
eeuw schijnt te wezen , langs de hoofdletters op van boven
nederwaerts in drie regels geschreven :
ASSWER HENRICH VAN .BARICH
PFANTTHERR DER HERLICHKEIT

LOE

IST DISS BUCH ZUGEHORICH.

Niets belet dat ik hier te gelijk zegge dat de zelfde drie
regels ook zoo , maer een weinig zwaerder van letter, op
zes van mijne in-kwarto-blaedjes staen, daer ik er een van
in mijn j^ c-s i rn i le, biz. I 16 , den lezer onder de oogen stel.
De datum dien ik aen deze handteekening geef, steunt
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alleen op de gedaente en het uitzigt van het geschrift welk
het zij men het met mij aen een' jongeling van 18 of 20
jaren , of aen een' reeds grijzen en rustenden ridder toekenne „ wel tot dien tijd moet gebragt worden. Ik heb in
deze Voorrede geen navorsching omtrent het huis van Loe
(Loe*) of in 't bijzonder omtrent onzen Asswer Henrich van
Barich willen ondernemen ; ik roep er hier enkelijk de
aendacht op, om .de liefhebbers van zulke onderzoekingen ,
'uit te noodigen, indien het tevens iemand lustte ook het
zijne tot de kennis der lotgevallen van onzen dietschen
Parthonopeus bij te dragen. Ons gedicht heeft meer gevaer
geloopen dan men uit Massmanns en Jonckbloets woorden,
waer zij van deszelfs overblijfzels spreken , gelooven zou.
Massmann verdeelt de fragmenten die hij kende in vier
« Massen » en voegt er bij : « Diese erhaltenen Bruch
stücke gehören verschiedenen Handschriften an,wie ihre-»
)a Schreibung, etc., kund giebt. » Jonckbloet zegt dat « uit
het aental handschriften (die er van bestonden) blijkt
)) dat onze vertaling even veel opgang maekte als het ori» ginael », en voegt er ook bij dat de ons overgeblevene
stukken « behoorden tot verschillende handschriften. »
Wj j zullen een weinig later zien hoe zeer die beweeringen
overdreven zijn. Ik moet alleen nog eerst bij de reeds vroeger bekende fragmenten tellen
4o die van Jena, waer Hoffmann v. Fallersl. in 1842
aen Jonckbloet kennis van gaf, en die Massm. in 1847
met de drie andere pas genoemde oude brokken le Berlijn
.
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in Benen bundel vereenigd liet verschijnen. Zijne uitgaef
wil ik hier niet beoordeelen, maer ik moet bekennen dat
ik , na het laetste deel er van, waer hij geen voorgangea°
had en maer alleen Jonckbloets raed en hulp had kunnen
genieten, met bijzonder aendacht te hebben gelezen, zijnen
tekst niet heb durven overnemen zonder hem eerst met
de Jenaesche fragmenten vergeleken te hebben, die mij
terwijl den meest sturen oorlogstijd door de vriendelijke en
gedienstige tussehenkomst van den heer Quetelet van de,
Direktie der Hoogeschool van Jena op de welwillendste
wijze voor veertien dagen zijn toevertrouwd geworden. Ik
kan er bij gevolg met volle kennis van spreken, en gelijk
deze mij op veel plaetsen nuttig geweest zijn om den tekst
te herstellen , dezelve even zoo laten dienen om de beschri j vi ng die Massur. er van geeft gedeeltelijk te verbeteren. Het zijn , zegt deze , « 12 getrente Pergamentblätter
(fol.) vom 14 jhd., durch Göttling von Bücherdeckeln
» abgelöst , wobei sich natürlich (?) manche Zeile mit ab» schälte. » Zijn « manche Zeile » is reeds Bene vergrooting,
en als hij dan voortgaet : « Sic sind unten urn einige Zeilen
» beschnitten worden und bieten jetzt je 45 Zeilen auf der
» Spalte, » dan heeft hij zich door zijn oogen of door zijn
geheugen laten bedriegen, niet omtrent het getal der « Zei
len, » dat waerlijk van 45 « jetzt » is, en altijd geweest-»
is; maer omtrent de besnijding der bladzijden van onder,
waer ze nagenoeg hunnen voormaligen vollen rand behouden hebben en dus geen enkel vers heeft kunnen wegge-
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sneden of door den boekbinder verminkt worden. De lezer
kan overigens uit Massmanns beschrijving zien dat hij met
zich zelven in tegenspraek is. Verder zijn zijne opgaven
juist, zoowel wat het volle bedrag der versregels, dier hij
21 I7 telt, als watrderzelver opvolging of samenhang betreft
in de verschillige fragmenten. Die twaelf bladen van Jena
komen van 't zelfde handschrift voort waer mijne twee
bladen in-fol. en de twee dubbelbladen van 't zelfde formaet,
die men te Groningen bezit, eens aen toebehoord hebben.
Met deze waerneming ga ik tot mijne en de overige aen het
publiek niet vroeger bekende en thans voor de eerste mael
hier gedrukte brokken over. Beschouwen wij dus
5° mijne twee afzonderlijke bladen groot in-folio. Ik kom
zoo even van te zeggen dat ze eertijds deel gemaekt hebben
van den zelfden band als die van Jena en die van Groningen, en dat zal ook uit mijn fac~siiiiile blijken voor al
wien het zal mogelijk wezen het geschrift van die fragmenten er mede te vergelijken. Ik zou er geerne ook van
deze een chromolithographisch afdruksel bijgevoegd hebben, maer de Groningsche bladen , onder glas ingelijst,
en de veertien dagen, zonder meer, mij en den brusselschen
photographe voor 't gebruik van die van Jena toegestaen,
maekten dat onmogelijk. Het fac-simile dat men hier
blz. 64 vinden zal, bevat de onderste helft recto van een
blad wiens bovenste deel door het uitsnijden der groote
gekleurde of vergulde letters beschadigd is , al zijn de gemeene letters misschien netter gebleven dan die onder-
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waerts. Ik heb die halve bladzijde gekozen omdat zij alleen,
behalve de afteekening die men er ziet , nog Bene groote
initiael vertoont als er op de Jenaesche en Groningsche
bladen meerdere gansch gelijke staen. Maer deze fragmenten hebben geen met de pen gemaekte afteekeningen (illustralien), terwijl op mijn ander blad er nog twee niet
onaerdige den onderrand versieren, recto : Parthonopeus
die van op den toren het land van Chiefdore bewondert,
met zijn paerd dat hem van onder ongeduldig schijnt toe
te brieschen , en , verso : de zelfde jongeling op een bankje
in een zael voor den haerd en een groot helder vlier gezeten en met vooruitgesteken handen zich genoegelijk
warmende. Dat mijne twee perkementen bladen alleen met
zulke teekeningen op den inhoud betrekkelijk versierd
zijn, is daeraen toe te schrijven, dat ze tot het begin van
het boek en niet, zoo als die van Groningen tot het midden,
of als die van Jena, zelfs tot het einde behoorden. In alle
geval , het was een prachtig exemplaer, op schoon perkement met breede randen en met cene groote nette ronde letter
geschreven , dat gewis voor een der rijkste boekerijen van
Nederduitschland vervaerdigd was geweest. Ik weet niet
van waer de boeken daer Göttling de fragmm. van Jena
in vond , eigentlijk komen, nog ook waer die van Groningen ontdekt zijn geworden ; maer de mijne , die slechts als
losse schutbladen ingebonden en nimmer voor of achter
vastgelijmd zijn geweest , komen van Xanten , oudtijds
Velera, waer ze over 70 jaer aen cenen priester behoor-
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den, die er zelf een deel van op den papieren omslag afgeschreven had en er prijs aen hechtte. De twee bladen hebben nog hunne geheele buitenranden , maer die tegen den
rug waer ze ingenaeyd waren hebben veel geleden, zoowel
als de hoofdletters van dien kant, gelijk dit uit het facsimile blijkt.
Over de eigenaerdige spelling van die fragmenten was
ik voornemens in mijne Inleiding uitvoerlijk te handelen;
thans moet ik mij vergenoegen met den lezer naer mijne
hier en daer onder den tekst verspreide aenteekeningen te
verzenden en, tot nader vergelijking en onderzoek, indien
't iemand lust, naer het programma van Dr Ferd. Deycks
te Münster uitgegeven ten jare 1857, onder den titel : Garminum epicorum germanicorucm saeculi XII. el 1IIII.
fragmenta, etc. , waerin onze twee bladen letterlijk afgedrukt zijn.
6° Eindelijk mijne fragmenten in-4°, ten getalle van
dertien dubbele bladen , sommige in de ploey nog van boven tot onder, andere slechts nog met een strookje hier of
daer aeneenhangend. Zij zijn van beide kanten geheel beschreven met twee volle kolommen verzen, hetgeen op de
zes en twintig bladzijden 52 kolommen geeft, (lie ieder, eer
ze door den boekbinder ingekort werden, gelijk mij uit de
vergelijking gebleken is, vijftig verzen behielden, zoodat
het bedrag van al de, kolommen te samen van 2600 verzen
was. De onder of boven geheel of half afgeknipte regels
zijn meestal vijf, waervan ik een deel met meer of minder
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zekerheid heb kunnen herstellen. De twee blaedjes van
Leiden zijn in de zelfde gesteldheid als de mijne en wer
geen anderen boekbinder ver--denwarschijlko
bruikt , want ook de band waer hij ze in vastplakte was
van de zelfde hoogte en breedte.
Omtrent de helft van mijne perkementen bladen in-4°
zijn tamelijk wel behouden en nog genoeg leesbaer, maer
al het overige is in een ellendigen staet. Alle hebben tot
binnenbekleeding van een eiken boekdeksel en wel van
een klein foliant gediend, en zijn er niet zonder letsel van
afgekomen. Meer dan vier en twintig kolommen zijn in
hare gansche lengte door des binders schaer verminkt en
hebben r° het einde en v° het begin van al hare verzen
verloren. Veel hebben vóór op de snee dat zelfde door
vochtigheid en rotheid ondergaen. Andere zijn in 't lang
en in 't breid met een dikke morsigheid bedekt waer men
ter nauwer nood nog eenige woorden kan onder erkennen.
Sommige deelen schijnt men te hebben willen wasschen
en met wrijven schoon maken, en het zijn natulerlijk deze
(lie het meest onleesliaer geworden zijn. Wormsteken,
kleine gaten , scheuren en herlappingen is het onnodig te
melden zoowel als den meermaels verbleekten of verdwenen
inkt : niettegenstaende al deze moeyelijkheden en beletsels
die allen anderen onoverwinnelijk zouden geschenen heb
dit is wat ik hier eindelijk de lang gewenschte-ben
plaets vind om het te zeggen en bekend te maken -- in
weerwil dier schijnbare onmogelijkheid , heeft de man
f

.

7CViI )

wiens naem ik uit verpligte dankbaerheid aen 't hoofd van
deze uitgaef plaets en aen wiens zaliger gedachtenis ik ze
opdraeg en toewijd, PROFESSOR FERDINANDUS DEYCKS, ondernomen deze gedurend twintig jaren door hem langzaem,
maer met onvermoeyden ijver verzamelde fragmenten af
te schrijven en zoo verre als 't hem gelukken mogt de ver
brokken in orde te schikken. Het is terwijl hij-schilge
zich daermee bezig hield , dat hij , vóór zijne laetste reis
naer Italie, de eerste tien dagen van zijne vakantien bij
mij hier te Luik kwam doorbrengen , om zekere plaetsen
van zijn afschrift en daerna het geheel met mij nog eens
te overzien. Sedert ontfing ik nog een kort bezoek van
mijnen niet minder gemoedelijken als geleerden vriend,
toen hij, ik weet niet meer na welk groot muziekfeest dat
hij te Keulen bijgewoond had (want zijne liefhebberij en
kennis strekte zich tot al de fraeye kunsten uit) , eer hij
naer Munster wederkeerde , mij eens gauw « en passant »,
zeide hij in 't fransch al lagchende , kwam vragen of hij
dan waerli j k in zijne aenstaende uitgaef van den Parthonopeus op mijne ernstige medewerking zich betrouwen
mogt. Eenige maenden later kreeg ik, als de vorige jaren
geschied was, op mijnen nieuwjaersbrief geen onmiddelijk
antwoord van hem, maer vernam met de grootste verbaesdheid en droefheid in 't midden van januarij uit een brief
van zijne wanhopige echtgenoot, dat de uitmuntende mah
sedert bijna vier weken na een kort en pijnlijk ziekzi j n
deze wereld verlaten had. Daer ik vervolgens aen de zwaer
2
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bedrukte weduwe eenige woorden van troost trachtte te
laten toekomen en te dier gelegenheid van de schriften van
den heer Deycks en van zijne nog niet uitgegevene reisverhalen als mede van zijnen Parthonopeus melding maekte,
ontving ik weinige weken daerna de tijding dat zij, bij den
naem van Parihonopeus , indachtig geworden was wat
haer de goede Ferdinand meer dan eens over onze gezamentlijke en aenstaende uitgave van dat boek blijde gezeid
had; dat ze het mij bestemd pakje op des vlijtigen mans
studeertafel erkend had en hetzelve met meer andere daer
verspreide ' papieren had weggesloten tot dat de boeken van
de rijke bibliotheek, die hij bij cedel aen de school van
Dusseldorp geschonken had , ingepakt en verzonden zouden wezen : het waren , als ik later vernam , achttien
groote kassen vol. Toen mij eenigen tijd daerna mijn pakje
met den brievenpost toekwam en ik het in tegenwoordig
mijn hooggeachten kollega Dr Roersch ontnaeyd-heidvan
had , konden wij ons weldra uit de er bijgevoegde lijst
van 's heeren Deycks hand en uit zeker deelen van zijn
afschrift overtuigen, dat ik wel alles voor mij liggen had
wat tot de voorgenomen uitgaef van den Parthonopeus als
grondlaeg dienen moest , en niets belangrijks achtergebleven was, maer tevens moesten wij bekennen dat die ruwe
materialen nog veel voorbereiding noodig hadden eer ze
konden gebruikt worden. Hoe het ook daer meé stond, het
edelmoedig gedrag van de wedqwe Deycks en haer ware
eerbied voor den wil en den wensch van haren zaligen
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echtgenoot verdienden niet alleen mijne hartelijke dankbaerheid, maer ook mijne diepe bewondering, die ik niet
kon nalaten haer onmiddelijk te betuigen en die ik mij
thans nog tot een pligt maek hier openbaerlijk uit te drukken, verzekerd dat alwie onze oude letterkunde bemint
zoo weinig den naem van Mevrouw Henriette Deycks als
van professor Ferdinand Deycks zal willen vergeten. Zonder hen twee was de Parthonopeus voor ons verloren.
Ziedaer in weinige woorden de geschiedenis van de dertien laetst ontdekte dubbele bladen in-4° en van de twee
enkele bladen in-fol. van den dietschen Parthonopeus, tot
dat ik ze in mijn bezit kreeg, en vervolgens in staet gesteld werd om ze met de reeds vroeger gekende doch voor
een deel nog ongedrukte fragmenten van dien beroemden
roman in 't licht te geven.
Dat ik niet alleen mijne nieuwe fragmenten, maer te
°gelijk al wat men te voren reeds van 't gedicht ontdekt
had in mijne uitgaef opnam, was een gevolg van het tus
mij en den heer Deycks besproken plan, dewijl wij-sclien
beide Bilderdijks, Mones en eindelijk Massmanns afdrukken alleszins onvoldoende achtten , en mijn ijverige medewerker zich reeds sedert april 1867, door de goedheid en
de dienstveerdigheid van professor Moltzer te Groningen
en van den heer Eyssonius Wigchers te Defzijl een afschrift van de nog onuitgegeven Groningsche fragmenten,
315 verzen bedragend, bezorgd had, terwijl ik door de
welwillendheid van den heer Quetelet, bestendigen sekre-
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Earls van de Belgische Akademie , en door zijne krachtige
aenbeveling de oorspronkelijke perkementen van al die
stukken hoopte onder de oogen te krijgen en op nieuw te
mogen vergelijken; hetgeen mij inderdaed ten gevolge van
de gunstige tusschenkomst van ons Gouvernement van
derzelver buitenlandsche bezitters gereedelijk toegestaen
werd.
Ik heb van die uit Holland en Duitschland mij medegedeelde hulpmiddelen geen ander gebruik gemackt dan
van mijn eigen perkementen bladen die, zoo als ik reeds
gezeid heb, eensdeels (de 2 in-folio) van de zelfde hand
komen als die van Jena en Groningen, en anderdeels (de I3
dubbelbl. in-4°) van eenerlei geschrift zijn met die van
Leiden en welligt ook met die van Keulen , daer de spel
beide kanten overeenkomt. Men weet dat elke-lingva
afschrijver zijn systeem of beter zijn gewoonte heeft : de
woorden die de een geerne verkort , worden door den anderen liever verlengd; deze schrijft heeft en zelfs heft, de
ander hevel, al was de uitspraek misschien voor hen niet
verschillig. Hier is het pron. pers. fem. doorgaens soe en
so met of zonder aenleuning, daer schier overal si. In de
meeste gevallen van dien aerd heb ik bloot het voor mij
liggende Hs. gevolgd. In een punt alleen ben ik stelselmatig
er van afgeweken , dat is, dat ik overal waer het rijm er
zich niet stellig tegen verzette, den langen het zij scherpen,
het zij zachten o-klank, door een bedorven uitspraek reeds
van ouds zoo vack met den tweeklank oe verward , door
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de dubbele of door zich zelve verlengde oo verbeeld heb,
naer de vereischten der ware taelregels dooi, broot, groot,
hoop schrijvende, en niet naer 't voorbeeld van ongeleerde
kopisten doet, broei, groet, hoep, enz. Meer andere dergelijke bijzonderheden die ik in mijne Inleiding met de
noodige ontwikkelingen zou aengewezen hebben, ga ik
hier te geruster voorbij , daer de lezers welke in staet
zullen zijn van mijne uitgaef een behoorlijk gebruik te
maken , in mijne verspreide aenteekeningen genoegzame
wenken zullen vinden om over mijne behandeling van den
tekst in alle opzigten te kunnen oordeelen. De bloote liefhebbers , die geen philologen zijn, zullen zich daer mede
niet bekommeren. Indien velen , vooral onder de Vlamingen, mij soms een beetje te beknopt daerin en voor hen
duister vinden , zij herinneren zich dat dit bij mij een
oud gebrek is daer hunne vaders , en misschien wel de
grootvaders van sommigen van hen , reeds over klaegden,
en zij bedenken dat een man van ruim 70 jaren, al jong
zijn eigen weg gewoon te gaen, niet gemakkelijk meer
van stap verandert : 4dolescens juxta VIAM SUAM ambulans etiam cum senuerit haul recedet ab ea, zegt Salomori.
Ik vergat hier bijna te zeggen dat ik in de Varianten om
verwarring te voorkomen schier uitsluitelijk mijne in-4°
blaedjes door de letters Cod. (codex) en slechts zelden door
de verkorting Hs. aengewezen heb die ik voor de overige
fragmenten bewaerde.
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vat mijne verdeeling der gezamentlijke fragmenten
aengaet, ben ik soms genoodzaekt geweest min of meer
willekeurig te werk te gaen. Ik was eerst van zin, in plaets
van al de ons overgeblevene verzen in een zeker getal
van fragmenten, .als in zoo veel hoofdstukken , te onder
gelijk ik nu gedaen heb, de verschillige brokken-scheidn,
zonder ander onderbreking op elkander te laten volgen
dan dat ik de leemten die er tusschen bestonden door een
of twee regels stippen zou aenduiden ; maer dat zou mij
de verwijzingen naer den tekst van Crapelet hebben doen
vermenigvuldigen, en tevens een beletsel geweest zijn om
op de meest geschikte plaetsen den korten inhoud van ieder
nieuwe afdeeling te laten voorafgaen , dat ik meer en meer
nuttig en zelfs noodzakelijk achtte , naer mate de stof van
't gedicht zich verder ontwikkelde.
Baer, zoo niet elk blaedje in-4o, althans elk dubbel blaedje van de mijne of van die van Keulen of van Leiden voor
een fragment kan gehouden worden, en ieder kolom bui
als boven of onder verminkt zijnde en tusschen-tendi,
haer en de voorgaende of de volgende immer Bene gaping
latende , ook een fragment is , moet ik verwittigen dat ik
mijne fragmenten ruimer verstaen heb en , na de mindere
leemten door enkele stippen aengewezen te hebben , de
verzen met hunne kantcijfers als of er niets ontbrak heb
laten voortloopen , en zoo, bij . voorbeeld , het Leidsche
dubbel blad , daer Massmann twee stukken van maekte , en
zelfs de brokken van Trier, welke hij en Bilderdijk in acht
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afzonderlijke deelen onderscheidden , slechts voor een fragment gereekend , al waren de 1 48 verzen die zij in rekening bragten door de bijvoegsels en de aenvullingen aen
mijn Cod. ontleend tot het getal van 437 geklommen. In
de verdeeling van den tekst van Jena heb. ik eenvoudig de
afzonderlijke of nog op elkaêr - volgende bladen van 't Hs.
tot leiddraed genomen , gelijk Massm. ook deed.
Meer dien aengaende heb ik voor philologen niet te,
zeggen en voor de niet philologen is het reeds te veel;
maer niemand zal het onaengenaem wezen, geloof ik,
hier een korte lijst van mijne oude en nieuwe fragmenten
met aenwijzing der bladzijden , der kantei j fers , enz. , te
vinden.
Iste fragm., blz. 1l , vs. 1-176. Bij Crap., vs. 145, enz.
(Nieuw, dat is vroeger onbekend , in-4°.)
Ilde fragm., blz. 7, vs. 177-352. Bij Crap., vs. 296, enz.
(Nieuw, als het voorg., in-4°.)
IIlde fragm., blz. 44, vs. 353-528. Bij Crap., v. 794,
enz. (Nieuw , in-.4°.)
1Vde fragm., blz. 21 , vs. 59-7O4. Bij Crap., vs. 955,
enz. (Nieuw , in-4°.)
Vde fragm., blz. 28, vs. 705 —883. Bij Crap., vs. 1280,
enz. (Nieuw , in-4°.)
VIde fragm., blz. 35, vs. 884---1063. Bij Crap., vs. 1561,
enz. (Nieuw, in-fol°.)
VIIde fragm., blz. 41, vs. 1064---1432. Bij Crap., vs.
1739, enz. (Hdw., Massm., in.-4°.)
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V'IIIste fragm. , blz. 55, vs. 1433-4792. Bij Crap., vs.
2347, enz. (Nieuw, in-4° en in-fol.)
IXste fragm., blz. 69, vs. 1792 2230. Bij Crap., vs.
4198, enz. (Nieuw, in-4°. Item Bild. en Massm.)
Xde fragm., blz. 87, vs. 223
2802. Bij Crap., vs.
5037, enz. (Nieuw, in-4°. Item Mone en Massm.)
XIste fragnl. , blz. 110, vs. 2803 4334. Bij Crap., vs.
6210 , enz. (Nieuw , in-4° en in-fol., Gron.)
XIIde fragm., blz. 173, vs. 4335 -- 5393. Bij Crap. , vs.
7861-8936. . . . (Nieuw, in-4° en in-fol., Gron.)
XITIde fragm., blz. 219, vs. 5394 5929. Bij Crap.,
leemte ... vs. 8937, enz. (Nieuw, in-4° en in-fol., Gron.)
XIVde fragm., blz. 243, vs. 5930
6285. Bij Crap.,
verder vervolg. (Nieuw, in-4°.)
XVde fragm., blz. 259, vs. 6286 -•-- 6465. Bij Crap. on1

gedrukt gebleven. (Massm., in-fol., Jena.)
XVIde fragor., blz. 268, vs- 6466--6641. Bij Crap. ook
niet gedrukt. (Massm., als 't voorg.)
XVIIde fragm., blz. 76, vs. 6645-8406. De fransche
tekst van dit fragment dat de tien laetste bladen van Jena
uitmaekt en dat het einde der vertaling van het oorspronkelijk gedicht bevat , ontbreekt niet alleen bij Crapelet,
maer ook in 't Hs. van 't Arsenael , dat, naer zijn uitgaef
te oordeelen , met het huwelijksfeest en zelfs vóór den
plegtigen niaeltijd van 's anderdaegs afbreekt. Hoe ver dat
1 is. nog voortliep laten de verloren bladzijden niet berekenen. Maer in de andere handschriften, nos 1830 en 6985
-
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van de Bibliothèque nationale of hoe zij heet en hief,
waer de voorvallen na het tornooy en van 't einde van het
eerste deel des gedichts geheel anders verhaeld worden
dan in 't Ids. van 't Arsenael en eene ware omwerking en
voortzetting met een soort van een nieuwe voorrede zijn,
en van welker handschriften-familie, zoo niet van welke
handschriften zelf, onze dietsche schrijver er één vertaeld
heeft ; in die twee Hss. , zeg ik , na nog een zeker getal
(niemand zegt hoe veel) van twee en twee rijmende verzen
van acht sylben, die de beloofde geschiedenis van Ancelo t
(Crapelet, vs. 5730-34) moesten bevatten, verandert de
fransche dichter in eens de maet en den vorm van zijne
verzen en zet zijn werk voort in eenrijmige alexandrijnen.
De twee laetste achtsylbige regels, de eenige die ik geciteerd vind, zijn :
Et j'ès sofferrai
ferrai volantiers,
Mais airs dirai des messagiers,

die mij aen vss. 6444-47 van mijnen tekst schijnen te beantwoorden. De twee eerste van de voortzetting in alexand ri j nen ( ook al wat ik daervan ken ; want Massmanns
uittreksel is donmmelijk gekozen en ingerigt) , en die natuerlijk regtstreeks op de twee voorgaende korte volgen :
Supplices et Ansiax (Anceloot) ont leur voie acoilie,
Tout sont a un acort sanz ire et sanz envie,

beantwoorden dus in mijnen dietschen tekst aen vss. 64486452, en onze dichter is met zijnen ouden rijmtrant on-
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bekommerd voortgegaen. Hoe merkwaerdig zijne verzen
hier ook zijn als scheidpunt tusschen de twee deel.en van
het gedicht van Denys Piramus, en al ware daer misschien
ook nog wel Benig bewijs voor beider betrekkelijken levensti j d in te vinden , ik zal er niet bij stilstaen , en vergenoeg mij met den lezer naer de aengewezen plaetsen te
verzenden. Ik voeg daer slechts een aenteekening bij , die
de vergelijking van onzen tekst met de fransche Hss.
vergemakkelijken kan. Ik heb reeds gezeid dat he vervolg
in langregelige verzen in 't Hs,. van 't Arsenael geheel ontbreekt, en al zijn er van achter meerdere bladen uitgevallen, welligt altijd ontbroken heeft. Maer in de twee
andere Hss. die ik genoemd heb , bestaen die alexandrijnen,
doch niet in 't zelfde getal , en in geen van beide is die
voortzetting volledig. In 't Hs. no 6985 telt men er 55,
waervan Paulin Paris , biz. 86 , de twee laetste citeert ,
terwijl men er in n o 1830, volgens Crapelet, 767 vindt.
Maer dit getal is ook nog verre van den oorspronkelijken
inhoud te bereiken, gelijk het uit onze dietsche fragmenten
volkomen blijkt, alwaer, na vs. 6448 die met den eersten
franschen alexandrijn overeenkomt en waer slechts nog
een twintigtal van die 767 lange verzen vertaeld zijn, achter vs. 6465 Bene groote leemte invalt die, zoo Crapelets
telling juist is, zich tot het zeven honderd vijftigste van
zijne 767 verzen uitstrekt, van welke de laetste 52 alleen
in onze vertaling (6466-6549) overgebleven zijn.
Tot dus verre tellen wij minder verzen dan de Fran-
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schen , maer nu is het met hun rekening uit, terwijl wij,
na hun 7679te en laetste vers :
Il montent es chevax, n'i a nul ralentis,
Vers Pont d'Oire s'en vont le chemin ferreis;

dat bij ons vs. 6548-49 is
Na desen raet sijn die heren

Ghemonteert met groter eren,

er nog I85 1 tellen, zonder de zes van den epiloog, in welken onze dichter verklaert alles vertaeld te hebben dat hij
in zijn fransch exemplaer vond. Wij bezitten dus de vertaling van 't slot der voortzetting van het gedicht van Denys
Piramus daer het den Franschen uit hunne onvolledige
Hss. onmogelijk is de eerste uitgestrektheid noch het plan
noch het letterkundig belang van te kennen. Ik ben niet
genegen er de verdiensten hooger van op te vijzelen dan
de heer Jonekbloet; maer wanneer Crapelet en Robert aen
het vervolg alle waerde ontzeggen dan gaen zij zeker te
ver, en ik vermoed sterk dat het eerder de moeyelijkheid
der onderneming is die hen afgeschrikt heeft van hunne
uitgaef wijder voort te zetten, dan alle andere reden die zij
voorwenden. Zelfs P. Paris, hoewel hij blz. 87 insgelijks
van 'tgeen hij niet beter kende dan zij , zegt : « I1 est évi» dent que cette dernière partie est assez grossierement
» ebauchée, » had vijf blzz. hooger een geheel anderen
wensch geuit : « 11 serait a désirer que Fon publiát un sup,

( xxviti )
» plement a l'édition de M. Crapelet.... Cette lacune (Z. de
Aent. voor fragm. xii.), les bonnes variantes, le dénoue» ment inédit et la continuation en vers alexandrins com» pléteraient heureusement la publication du Partenopex. »
Com pléteraient heureusement ? Ah ! ja , Paulinuske
lief; maer dan zou uw Gaston, jiivenis patre dignus, die
ergens den schijn aenneemt als of hij onze oude tael verstond , er eerst de vertaling van onze achttien honderd
dietsehe verzen moeten bijdoen , die aen uwe fransche teksten ontbreken en, ik verzeker het u , niet gross.ièrement
ébauchés, maer netter en keuriger afgewerkt en gepolijst
zijn , dan het ooyt de oorspronkelijke fransche hebben
kunnen zijn geweest. Massmann meent onzen dichter' te
prijzen met te zeggen dat hij . « auch hier fast ganz zeilen
genau verdeutscht hat; » had Massm. zelf beter het-»
fransch verstaen, en wat meer gevoel voor het aen de
dietsche poëzij eigen schoon gehad , hij zou zich bij dien
al te gemeenen lof niet bepaeld hebben.
Wij mogen ons dus beroemen dat wij rijker zijn dan
onze watsche naburen ; maer van dien rijkdom zullen wij
en zij ongelukkiglijk niet eerder het volkomen genot hebben , dan wanneer uit het midden van het eens ook voor
de ernstige letterkunde herboren Parijs, een - moediger en
bekwamer uitgever van den Parthonopeus zal oprijzen,
dan Crapelet en Robert zich getoond hebben.
1k heb reeds gezeid dat ik de spelling mijner Hss. slechts
dan verlaten heb wanneer zij met het goed en algemeen
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gebruik openbaerlijk streed, maer dat ik overal de lange o,
door verdubbeling , van den tweeklank oe (ook soms door
ou verbeeld) onderscheiden heb. Zoo heb ik mede liet adv.
so met het pron. pers. soe niet willen verwarren gelijk
mijne Hss. doen, al is van dit zoowel als van 't voorgaende
wel iets misschien vergeten gebleven. Het is uitgevers gewoonte, bijzonder bij de Duitschers, veel geleerdheid, of
gissingen van geleerden schijn (Z. bij voorb. Massmann,
blz. 126) ter gelegenheid der willekeurigste vormen der
eigennamen uit te kramen; voor zulks ontbreekt mij de
macht en de tijd. Ik zal alleen zeggen dat in mijne fragmenten in-4° de naem van onzen held driemael Parthonopeus,
sic, in volle letters geschreven staet en dat Urake (Vrake)
nergens Wrake, en Persijs slechts eenmael door vergis
Partijs (in 't fac-simile Partise, dat.) heet. Voor de-sing
rest verzend ik naer mijne nenteekeningen op de betreffende plaetsen.
Ik heb van Massmanns bewerking van den Parthonopeus en van de inrigting en den geest zijner noten onder
den tekst weinig goeds kunnen zeggen; wat zou het geweest zijn indien ik ook zijne « Nachweisung » en dat
daer no g; volgt, opzettelijk onderzocht had, waer hij , bij
voorb., biz. 134 , r. 15-16 , als hij van Marcomiris, Aeneas,
Hector en Paris, en blz. 176, r. 6-10, van de wapenen
van Parthonopeus spreekt, schandelijk het fransch misverstaet, en in zijn uittreksel, blz. 187 en vlgg. de lompste
taelfouten laet bestaen, terwijl hij onder den tekst wil
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schijnen in staet te zijn de gebreken der versmaet te onderscheiden. Maer ik wil hem niet behandelen gelijk hi j
zich jegens Oscar Schade gedragen heeft.
Ik moet enkelijk hier de bewijzen aenvullen die ik vroeger uitstelde , toen ik van onze dietsche fragmenten zei ,
dat Massm. en na hem Jkblt. er het voormalig bestaeñ uit
afleidden van meer oude Hss. dan waer ze inderdaed van
getuigen. Massm. telt er namentlijk vier ( een voor Trier,
een voor Keulen, een voor Hildesheim en een voor Jena);
Jkblt., die gewis ook de bladen van Gron. kende, veronderstelde er waerschijnelijk vijf (hij zegt : « een aental »).
Ik breng den geheelen hoop tot drie. Het Irte is dat waer
mijne 2i blaedjes in-4°, de twee van Hildesheim of van
Leiden en de twee van Keulen van overgebleven zijn. Van
de Leidsche blaedjes heb ik geen faC-SiMI*le gegeven : ieder
lid van de geleerde Maetschappij zal ze met die van de
mijne kunnen vergelijken. Die van Keulen, ben ik zeker,
zullen mij even weinig tegenspreken, en wie weet of zij
zelfs ook de getuigenis van Asswer Henrich niet dragen P
Het IIde is het prachthandschrift daer de 12 folio-bladen
van Jena , de vier van Groningen en de twee mijne van
voortkomen , gelijk men mede uit het derde fac-siinile
erkennen zal. Het IIIde Hs. is 'tgeen wiens ellendige brokken Hoffmann te Trier vond en dat zooveel te zekerder van
het Iste verschilde daer beide gedeeltelijk de zelfde verzen
bevatteden , als ik te zijner plaetse aengeteekend heb.
Ziedaer van hoe weinig het afgehangen heeft, dat onze

( xaxi )
Parthonopeus niet van over drie of vier honderd jaren
geheel verloren gegaen is. Niemand zal twijfelen of buiten
de drie gemelde Hss. , welker vroeger bestaen wij alleen
door de boekbinders kennen die ze versnipperd hebben,
waren er menige andere onder den adel en onder de burgeri j verspreid , al is er geen meer van bekend ; maer deze
veronderstelling of zekerheid , zoo men wil , bewijst mijns
inziens niets meer ten voordeele van ons dietsch gedicht
(dat ik overigens op hooge waerde stel) dan de opgang dien
de zelfde stof of fabel , naer het fransch originael in spaensche proza omgewerkt, sedert 1488 (toen de Historia del
conte (conde) Partinoples te Tarracona eerst verscheen)
gedurende de XVde, de XVIde, de X,VIIde en nog in de
XVIIIde eeuw in Spaenje maekte, van waer de edele ridder andermael naer ons overvoer, om met de vier Heemskinderen en meer andere helden in een blauwen volkskiel
verkleed onzen voorouderen door het verhael zijner daden
de lange winteravonden te veraengenamen. Ja, de Parthonopeus verviel tot onze Bibliothèque bleue; maer dat
was onze . Parthonopeus niet, ik spreek er goed voor, ofschoon ik hem nooyt in zijn nieuw gewaed ontmoet heb.
Zijn naem alleen : Parthenoples (sic;, in het censuer-edikt
van den bisschop van Antwerpen (16 april 1621) , waer
hij « niet alleen voor de scholen , maer ook verboden is
generalijk onder de gemeinte, » getuigt genoeg dat het
geen omwerking naer een onzer dietsche Hss. was , maer
de vertaling van een der menigvuldige uitgaven der XVIde
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eeuw van 't spaensch volksboek hier te lande gewis beter
gekend dan onze ongedrukte oude berijming, gelijk zelfs
in Vrankerijk Lenglet du Fresnoy (bij Massm., blz. 126,
noot : Lengles du Fernay !) nog in X1779 in zijne Biblioth.
universelle (Massm. nouvelle) des Romans, aen zijne
landgenooten een hervertaling van den spaenscllen Parlinuples in plaets van hunnen eigenen eilaes ! diep vergetetenen Partenopex opdischte ; waer eindelijk Le Grand
d'Aussy tegen protesteerde met den inhoud van een der
oorspronkelijke fransche Hss. door de vernieuwing der tael
aen liet verwonderd publiek te openbaren. Indien het met
den franschen Parthonopeus zoo ging, ben ik niet beregtigd te veronderstellen dat sedert de Burgondische regering
slechts nog in de streken tusschen Maes en Rijn Benige
Hss. van ons gedicht aen de vergetendheid, dat is aen de
vernieling , voor Benen tijd ontkwamen ? Het is van deze
dat al onze fragmenten afkomstig zijn : uit Vlaenderen of
Brabant kent men geen, hoewel onze dichter vermoedelijk
een Westvlaming was.
Ziedaer reeds te veel van iemands wege die zijne VVoorrede van Bene Inleiding wilde onderscheiden. De lezer
neme mij die kleine verwarring niet kwalijk, zoo hem
dunkt dat in 't algemeen de inhoud aen beide opschriften
voldoen kan en in geenen zin de maet te buiten gaet.
Ik heb mijne Nalezing te gelijk als Errata voor kleinere misstellingen benuttigd, maer ik zie thans dat ergens
nog wel een k voor de oude c ingeslopen is en dat ik mijn
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systeem van i herpunctie niet altijd 'streng onderhouden
heb; dit echter zal de gewoone lezers niet lastig vallen;
maer bij vss. 27928O zal --met regt meer dan een ver
zijl dat pik in plaets van het staende rijm : met-wonder
droeve, sin : die keiseri i, het slepend sinne : keiserinne
niet verkozen heb. ire rand was eerst te smal , en het bleef
zoo uit onoplettendheid. Zoo viel ook na vs. 467 het ri j rnwoord roten (muziek instrument), dat ik door gissing
aengevuld had, met zijnen regel stippen uit. Eindelijk het
woord niel, vs. 4670, dat ieder met mij vermoeden moest
bezwijming te beteekenen , maer dat ik uit gebrek van
bewijzen onvertaeld liet , mogt mij niet vreemd schijnen,
daer ik het sedert lang ontmoet had in Jan Praet's Speghel
der zaligheit (of der wijsheit ) een west-vlaemsch gedi cht thans nog van 4929 verzen , dat ik eens hoop uit te
geven. Ik las daer vs. Z878 de korte regels :
,

Die scalchede
Sloech edelhede

So dat soe viel
Efl lach al niel

Met haren zwerde

Plat up die erde.

Het eenig verschil is, dat men zou kunnen vragen of niel
op beide plaetsen gelijkelijk een suhstantivum is ?
Meer heb ik ditmael niet te biechten , 't en zij dat ik
sedert lang Benen grooten haet aen de glossariumsgeleerdheid toedraeg, waer sommige dilettanti meé pralen, waerlijk
geen edele jagt, op hazen en konijnen uit den merktkorf !
terwijl men zich de moeyte spaert het open veld onder het
3
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geleide van de oude schrijvers zelve te doorkruisen. Het
aenzien der letterkunde verliest daer veel bij. Ook had ik
besloten hen tot een ernstiger lectuer van den Parthonopeus als 't ware te dwingen en tegen dank voor de philologie aen te werven met hun alle behulp van een glossarium
te ontzeggen. Maer de heer Roersch wien ik ieder nieuw
voor goed afgedrukt vel van mijn boek , als eersteling en
eer bet gemeen werd, had laten toekomen , deed mij een'
middenweg verkiezen, met mij zijn onder 't lezen ter loops
tot eigen geheugen opgestelde lijst van de meeste merk
woorden en spreekwijzen (geen glossarium !) aen-waerdig
te bieden. Mogen de lezers aen welke ik dat onverwacht
geschenk in naem mijns geleerden vriends , slechts ten
behoeve zijner nieuwe bestemming eenigszins door mij
gewijzigd, hier achter mededeel, +hetzelve met even zoo
veel dankbaerheid benuttigen als ik het ontvangen heb,
en des mij en hun zoo mild gedienstigen opstellers aenmoedigend voorbeeld in hunne verdere taelstudie nooyt
uit het oog verliezen!

PARTHONOPEUS.
zc

I *).

Die coninc van Troyen biet Priamus,
Sinen name vinden wi bescreven dus.
Hi hadde ghewonnen sone vive
Bi Ecubene sinen wive:
t Dien sterken Ectore eñ Parise,
Troylus, Heleine, Marcomirise;
Dus hieten si als ie u noeme.
Van hem allen was Ector bloeme,
Staere , hovesch , groot eñ vroet ,
40 Te wapenen behendich eri goet,
Hi was spelen van svader Tike;
Men vant doen viewer sijn ghd ike.

Priamus was harde ri ke ,
Eñ hilt harde vroedelike
*) Is`e FRAGMENT, beantwoordende in den fransehen PARTONor-EUS DE BLOIS,
in 1834 te Paris door CRAPELET uitgegeven , aen de verzen 143 en volgende.
-- Beleg en oorzaken van den val van Troyen. --- Anchises en Eneas.

Vs. 41. Sic Cod.: spelen == de lust, de vreugd ? -- Svadez' = 'svader. 42. Cod.: wiew'.
1

(2)

is Sonder zorghe eii sonder vaer
Taant van Asyen menich iaer;
Eñ noch langher haddi tghehouden ,
Maer als hi quam te siner ouden,
Ein sine kinder tharen daghen,
90 Eli si der wapenen plaghen,
Was hem sijnn Tike eii sijn goe
Ghewassen , eñ hem wies sijn moet,
Eli die overmoede wies hem an,
Dat hi ontkeerde ieghen sine man
2i So vele warf om hier scade
Met talen era met valsten rade,
Dat hi die hoochste van sinen lande
Alle maecte sine viande.
Die hem te voren waren vrient
30 Eu ghetrouwelike hadden ghedient,
Moesten hem dienen met bedwanghe.
Maer het ne gheduerde niet langhe :
Talreerst dat si stade saghen ,
Era die Grieken , die om Troy en laghen,
33 Jeghen hem setzen si hem doe,
Want si. badder grote hulpe toe.
Die conine van Troyen heeft verheven
Enen vondelinc eri hadde hem ghegheven
Tgherechte van al den eonincrike ;
4o Hi trackene wel gheweldelike
Boven alle sine hoghe baroene,
Des hem niet bestoet te doene;
Anchises was hi gheheten.
Vs. 47. Cod.: hadde geh. 18. Cod.: sinen. 24. Ontkeerde = roofde, stal, fr. détourner,
enlever. Merk de constr. met ieghen. 34. D e Grieken hangt nog van saghen af, anders
zou het volgende die moeten doorgehaeid worden. 36. (ladder = hadden er.

( 5 )

Teerst dat Troyen was beseten ... .
Van groten scatte was so [e ghevult].
Ghine saecht noyt no sien [en sult]
Stat ghevisiert so wale;
Daer stoet in meneghe scone [sale]
Daer woonde in menech scoo [n seriant]
5o Eñ scone vrouwen eñ ach [emantl,
Menecli ridder van lioghen [prijs] ,
Tote dien dat ghelievede [Parijs]
Dat hi quarr bi Venus [rade]
In sconincs van Grieken keme [nade] ,
5s Eñ hi hem sijn wijf,ontf[oerde,
Daer hi al Troyen bi ver[stoerde] ,
Als men daer ave vint bescre[ven].
Dat emmer waer te wrekene [bleven],
Radde Priamus te vriende ghe[houden]
60 Die hem met rechte helpen so[uden].
[Maerl door [die] overmoedichede
Die hi dede eñ die hi sede,
Eñ door siere kinder over[daet],
Eli hi Anchisesse den groten q[uaet]
cs Verhief bi hem door sinen sc[at]
Daer omme worden hem eerst godsat
Van den rike sijn hoochste man,
Daer hi vernoy groot af ghew[an].
Menelaus was een lustich man
70 Eñ ghesinnich , daer wan hi an.
Hem diende harde gheweldelike

4j

Vs. 47. Visieren is een plan vormen en ook uitvoeren, inrigten. Vglk. vs. 996. 66. Merk
de constr.: Si worden hem godsat = Gods haet. 67. Cod.: hoechte. 69. Lustich = listich ,
slim.

(4)
Van Grieken al sijn coninerike.
Meneghen dach leedi droev[ich lijf]
Dat hem Parijs sijn scone wijf]
75 Ontvoerde so overmoedelike.
Hi wiste wel dat den conincrike
Van Troyen grote cracht toehoorde] r
Van der stat hi dat wel hoo[rde],
Dat het velare die vastste veste]
80 Die doe was iewers entie be [ste],
Eñ hine dors ghene wrake [aena aen]
Van den lachter die hem was [ghedaen].
Dies hi groten rouwe nam
Tote dien dat Nestor totem [quarr],
si Die hem was van herten hout;
Hi was meer dan .c. iaer [out],
Eli was sconines ghesekerde vr[ient],
Lñ hem haddi dicken wel ghedi [ent].
-
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[D]an eneghe rudder van den rike ,
90 [E]ii»

voere toe ghenendelike,

[W]ant hem mesquam die overdact.
[H]i hadde van Grieken al den ract,
[E]ii' peinsede om slandes ere;
[S]o verre troosti sinen here,
g; [D]at hi sinen lachter sonde wreken.
[B]i sinen rade , bi sinen treken
[V]erwaerf hi dat hi sconines man
[G]hewillich alle daer toe ghewan.
Doe sente[n] die coninc ute
Vs. 79. Cod.: vaste veste. 89. Zoo er eens eneghé stond, dan moet het schreefje op o
met het bovenste van 't blad weggesneden zijn. 90. Voere = voerre, voer er. 99. Senten
= sent of sende hem, in sing., overeenkomstig met die sonde varen. Cod.: setzte.

(
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)

Van Vrankerike was doe tmeeste deel
Woestine eñ wout eñ velt.
Over tvolc en hadde niemen ghewelt;
Het woonde ghespreet bi .iii. , bi .i.;
24o Daer ne was coninc , no grave gheen
Daer tlant bi bedwonghen stoet :
Elkerli j c was here over si j n god.
Die voestermoeder [van] Marcomiris
Bleef doot in de gheborte van Parijs.
245 Doen dede hise bar[n]en als hi sach
Dat men daer in den lande plach.
Vs.242-246. Die vier verzen zijn schroomelijk bedorven. Van Paris den zoon van Priamus kan er geen spraek wezen, die ouder dan de hier bedoelde voedster en sedert lang
dood was. Zie vs. 469 en 470. Minder nog kan men aen de stad van dien naeen denken, die
toen nog niet geboren was (vs. 232 en vlgg.). De fransche tekst wijst ons den oorsprong van
de fouten en tevens de verbetering aen. Bij CRAPELET staet, Vss. 357-360:
La norice 1llarcomiris
Lll orut à l'entrer del pais,
Et il le fist ardoir en re
Lonc la costume du règne,
hetgeen onze dichter letterlijk en , naer snij dunkt, omtrent op deze wijze vertaeld had:
De voester van Marcomirise
Staerf in de gebuerte van den payse;
Doen dede hise bernen (barnen) als hi sach
Dat men daer in den lande plach.
Het simplex voester is voor den zin en voor het vers genoeg. Mijn van en de verbuiging
Varcornirise waren in onze tael onontbeerlijk om er niet den naera van de voedster van te
maken, gelijk de kopist schijnt gedaen te hebben. Iii 't fr. is geen voorzetsel noodig. Bleef
doot zal ook wel Bene verlenging van den afschrijver zijn. Ik zet ghebuerte en niet den inganc, omdat er geborte staet, 'tgeen in de gedachte van onzen verbrodder met voester
beter strookte. Wat van den payse (pause) betreft, die barbarisme was gemeen. Baren
voor barnen was voor onzen man het gevolg van gheborte en voester; zoo hij daer niet
in de baer leggen door verstaen heeft.
Ik heb de bedorven les van het Hs..behouden, behalve dat ik twee verbeteringen door
haekjes aengewezen heb. De fransche tekst van CRAPELET is doorgaens schandelijk slordig.
In de vier geciteerde regels schrijf 10 Horn voor Morut, en 20 , om in de twee laetste de
tael, de maet en het rijm te herstellen, schrijf en spreek uit:
Et il le ( = la) fist ardoir en ré
Lonc la costume du regué.
Zijn accent grave op règne is al te dom. En dat nog in 183k!

(9)
Dat soe skint daer hadde bracht.
Soe seide dat haer sone ware;
210 Want soe was altoes in vare
Dattene Anchises soude verslaen ,
Die de verranesse hadde ghedaen
Jeghen den coninc sinen vader
Eli ieghen die gone al Bader,
215 Die hem hout eñ hulpich waren.
Als skint quam te sinen .xv. iaren,
Waest so scone van sinen daghen,
Dat sine prijsden alle diene saghen :
Scone was [hi] eñ bequamelijc,
220 Hector, Parise haddi ghelijc.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Doe ne dorste soe niet in sine ghenaden
Bliven , eñ als sijs hadden staden,
Ontfloen si hem te Monde Jou wart;
Eñ alse Anchises gheware wart,
225 Dedi hem te berghe volghen naer,
Eli si ontfoeren sine wisten waer.
So langhe ghinghen si over berch eil over dal
(Dies ie vele achter laten sal),
Dat si in Vrankerike beede te samen
lno Met vernoy eñ met pinen quamen.
Dat lant het tien tiden Galle,
Dat goede voeren niet wist alle.
Ie seggu dat men in dat lant
Tien tiden gheene vesten vant;
255 Daer ne stoet in borch no casteel.
Vs. 2O. Cod. : haddi (niet harde). 221. soe, de voedster. 223. Sic Cod. ; GRAPELET :
Jlongiu. 227. Ik meen dat de dichter over niet herhaeld had. 232. Het geschrift is hier
uitgewreven en besmeurd; misschien stont er : goeder voeren Y Voeee is levenswijze.
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Eñ met hem si j n sone Eneas,
18o Die der verranesse onsculdich was;
Men waende eñ seide datti ware
Sijn sone, maer ic hebt ommare.
Bedi Eneas was .i. ridder goet,
Hovesch eñ.vroet eñ wel ghemoet,
185 Niet verradere, eñ goedertiere;
Anchises fel eñ quadertiere
Eñ ghierech up have in allen tiden,
Eñ verradere in allen siden;
Eñ nien mach men ghelooven wel,
190 Dat .t. so boos eñ so scale eñ so fel
Soude winnen so goet een kint.
Nadien dat men ghescreven vint,
Hebbics proeve eñ besceet ghenoech
Dat quaet boom noyt goede vrucht droech.
195 Anchises voer wech eñ Eneas,
Die hem harde ongheli j c was,
Eñ lii besochte harde menech eilant,
Die hem te voren waren ombekant.
So langhe dwaelden si up die zee ,
200 1 n meneghen reghen, in meneghe snee,
Dat si aen Romenie landen.
Dat ghewonsi in hare handen,
Theerscap al eñ die voghedie
Bin den lande van Romenie ,
205 Eñ al de omsaten die hem bi
Glieseten waren sconfierden si.
Die voestermoeder was wel bedacht
Vs. 493. De woorden proeve en besceet zijn schier onleesbaer en dus onzeker. 497. Cod.
Heylant, en zoo nog elders. 202. Sic Cod.: Dat; misschien beter daer of doe ? 205. Ornsaten , dat ik meen te lezen, is mij verdacht; maer bi gheseien is toch het zelfde niet,

(7)
Haer lijf eñ haer goet behouden
isS Hi eñ alle die mettenn waren,
Eli uut met vreden souden varen.
Dus liet hise in als sijt bespraken;
Tere poorten si bi nachte traken.
Doen ghinghen si bernen eil slaen
160 Eñ vanghen dat si wilden vaen ,
Eu scorden die scone stat.
Anchises wiste sconincs scat
Eñ dedene tsinen scepe draghen.
Alle die gone die sijns plaghen
165 Rumeden die stat met ghenaden,
Want hi j t te voren hadde beraden.
Daer bleef doot menech moederbaren,
Daer ontfoer diere mochte ontfaren.
Daer bleef ghesleghen Priamus
170 Eh Parijs sijn sone eñ Troylus.
Noch toe behilt Helein si j n lijf;
Si j n broederlei j n ghepran t een wijf
Uter wieghen daert in lach,
Eñ droecht wech, dats niemen sach.
175 Te Anchises scepe soere mede vlo
Eñ behilt dat kint also.
II *).

Daer men vele af mach tellen ,
Ghinc hi te scepe met sinen ghesellen,
*) Ile FRAGMENT, h1 j CR iPELET, VS. 296 en volg. — Nog van Anchises. Voorts
van Eneas en van Marcomiris en de opvolgers van dezen.

(6)

1

[E] ñ holpen hem ghetrouwelike
[.X.] iaer houden die vaste stat
o [J] eghen tgriecsce here dat daer omme sat.
[I] nt .xe. iaer bleef Ector doot,
[D]at was den sinen scade groot.
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. . . [Anchises, daer ie u]
Af telde dat hi verriet,
Entie Grieken bij nachte inliet,
135 Dese [n] hadde die coninc verheven,

Eñ hadde hem groot ghewelt ghegheven,
En ghewout. Van .i. vondelinc
Sint dat hi quarr te hogher dine,
Was hi den besten vreet eñ fel,
140 Eñ diende sinen here niewaer af el,
Maer datti hem gaderde scat.
Hier bi werden si eerst ghehat
Die coninc Priamus entie sine,
Als dien van Troyen es in seine.
-

Den hoochsten tor enten besten
Hilt Anchises van al der vesten,
Eli eene poorte valscelike;
Want hi bi nachte verholenlike
Hilt [metten] Grieken een paerlement,
150 Eli maecten ieghen hem een covent
Also als hi j t selve verachte:
Dat hi se inlaten soude bi nachte,
Bi sulker spraken, dat si souden

145

Vs. 136-137. Ghewelt = fr. puissance; ghewout = fr. pouvoir. Zie Halbertsma op Maerlants Sp. hist., bl. 92 en 409. -- Van enen vondelinc, versta er bij : als bi was. 449. Cod.:
Hilt die Griexe een paerl. 150. Maecten, aen te vullen si, dat dikwijls weg blijft, of te
lezen : rnaccte. -- Ie jhen = met. 1051. Verachte= beraemde en voorstelde.

(5)

loo Met zeghele en met salute,
[D]ie talden hoochsten soude varen
[D]ie onder den coninc [van] Troyen waren:
[A]Ile[n] de [n] coninghen eñ den graven,
[S]endi scone rike haven
105 [B]eede van selvere eñ van goude,
[E]ii omboot hem datti hem woude
[S]ekeren eñ haer vrede hou den ,
[Ijndien datsi sine vriende wesen souden,
[E]ü hi hem vaste ghiselinghe
110 [W]oude doen eñ sekeringhe.
[D] us trae hi den coninc van Troyen af
[B] i den groten giften die hi hem gaf,
[E]ii hi se biet te houde ne vri
[D]ie van Indie entie van Persi,
115 [D]ie Crinule entie Mediene,
[Die v]an Capadocien entie Libiene,
[D]ie Priamuse waren onderdaen.
[T]alreerst dat men hem dede verstaen ,
[D] at haer heren in warre waren,
no [D]aren sijs ieghen hem openbaren,
[E]ñ makede[n] ieghen hem een ghespan;
[D]us verloos hi vele sier man.
[Alls men te Troyen vreescede dat,
[H]eetor, die troost was van al der stat,
1 [V] oer oestwaert eñ ghewan hier ieghen
[W]el meneghen goeden swerddeghen,
[D]ie lieten haer lant eñ haer rike,
Vs. 401. Talden = te allen den. 409. Misschien moest het zijn era si hem ... wouden.
Merk ook ghiselinghe doen, hier een soort van zeugma; doen gaet alleen goed niet sekeringhe, belofte onder eed. 143. Hiet, behiet, beloofde. lib. Cod. : Crimile of Crinule,
voorts Nerine [ V] an Capad. 426. Cod. : swerd degen. Deglien alleen beteekent held, in 't
fransch vaillant homme, dus ons compositum is zoo veel als fr. vaillant homme d'épée.

(

11

)

Dus bleef hi wonende in dat ¡ant,
Eñ metten besten wart hi bekant.
Daer diendi hoofscelike eñ wale
250 So langhe, datti conste die tale.
Doen began hi hem tellen algader
Wie hi ware eñ hoe sijn vader,
Die coninc van Troyen, verraden was,
Eñ hoe uut comen was Eneas,
255 Eñ in Ytalien hadde al tlant
Gheconquireert eñ in sijn hant,
Eñ comen Boude gheweldelike ,
Eñ conquireren al Vrankerike,
Eñ verscalken tlant met erachte.
26o Men maectér ieghen diere grachte
Eñ hoghe mure eñ vaste vesten ,
Dies socht men raet eñ vine ten besten.
Si stichten borghe eñ casteelen,
Daer up torren eñ canteelen.
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MIarcomiris liet na sine doet
Enen sone die was van prise goet.
Hi was lustich in alle saken,
Gheradech eñ vroet in spraken.
Daer na Vrankerike verstaerf
270 Op een eñ ander meneen waerf.
Binnen dien glheviel datter here was een,
So weert wasser nie negheen
Van al den anderen daer te voren.
Die[n] hadden (lie Fransoyse vercoren,
2 75 Bi der doähet die si aen hem saghen ,

265

Vs. 265. Doet : goet. Zie de Inleiding. 272. God.: wassene nie.

( 12)

Dat sine crone daden draghen.
Gheheten was hi Farramont,
Die wart gheweldich namecont;
Dat was deerste coninc in Vrankerike.
28o Hi besette bescedenlike
Al sijn recht eñ sine[r] baroene,
Als coninc sculdich was te doene.
Eñ haer coren eñ haeé vreden,
Eñ brochte up alle goede zeden.
In
vreden hilt hi eñ van ghevechte
28
Al sijn rike eñ wel te rechte,
Eñ gherne daden si dat hi gheboot.
Int .Xviiste. iaer bleef hi doot.
Doen bleef trike linen sone Ludoene,
Als het sculdich was te doene.
Dat was een coninc onghemint,
Die doglheden en hadde niet een twint;
Maer fel was hi eñ vol van nide
Eñ emmer in werren eñ in stride
295 Jeghen die hoochste van den lande.
Als hem die vremde daden scande
Moesti [j t doghen] verholenlike;
Dus was beleet doe Vrankerike.
Dorpers kindere trae hi voort;
300 Die waren te hove best ghehoort
Eñ worden overdadich eñ wreet ,
Eñ daden vernoy eñ menich lest
Den hoochsten kinderen enten riken.
Maer God verledeghese haesteliken
290

Vs. 278. Misschien is eñ voor namecont uitgevallen. 283. coren = keuren. De dichter
is wel van zijnen tijd. 297. Cod.: Moesti iewet verh. Ik heb alleen den zin beschouwd.

(43)
3os Van dien vernoye , van dien bedwanghe,
Want hi levede harde onlanghe.
Maroveus was coninc daer naer,
Als ons de boce seghet over waer.
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Doen waert coninc sijn sone Ghidcrijs,
-310 Die nie ghewan lof no prijs;
Met siere felheden hi das verdiende,
Dat hi niemene hilt te vriende.
Na dien waert coninc van den rike
Claudes sijn sone, die doghendelike
315 Berechte sijn lapt, eñ sine bede
Daer onlanghe hem ghestede,
Dattene bekeerde sente Remijs,
Voordien dat quam sente Denijs;
Hi wart kersti j n bi siere leeringhen ,
32o Eñ alle die hi mochte bedwinghen;
Met siere eracht, met siere wi jshei t
Ghestaerkedi dat kerstinheit.
Ridderscap eerde hi eri minde :
So hi eiken beter kinde ,
55 So hi hem dede mere ere.
In orloghen was hi here
Altoes ieghen die Sarrasine,
Eñ hilt in vreden wel de sine.
Hine wilde noyt onthouden
33o Soudenieren die van hem sceden souden;
Maer vremde ridderen hi omboot,
Vs. 307. Cod.: Mirov. 313. Cod.: Van dien. 343. Eñ sine bede, enz. De zin is duister;
sede waer niot klaerder. Het fransch beeft dat niet. 326. Was hi here, sic Cod. Beter die
here of sijn here ? 328. Cod.: verden.

(4

)

Erg gaf hem leen ende ghiften groot.,
So dat si hem ghewillich waren.
Noyt ne moeste van hem varen
33; Ridder, no seriant [ne]gheen,
Aen anderen here te soekene leen.
Die Fransoyse waren tien tiden
Verhoevaert harde van gliesmiden
Eñ in cleederen bi den here,
340 Eli al tlant te meerre ere.
Ten wapenen waren si behendich;
Eli in orloghe harde ghenendich;
Bi hem waertsi ontfruchtet meer,
Dan si te voren worden noyt eer.
345 Edele cnapen die hovesch waren,
Die gherne eerli j c hadden ghevaren ,
Tien dat si hovesch waren eñ wijs,
En dorpers kindere [die] hadden prijs,
Die trae hi voort, die makedi rike,
350 En gaf hem sijn goet mildelike;
want hi was lustich eñ vroet.
Eis omoedich ell wel gliemoet.
III *).
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Soudic u die canteele loven,
Gherechte die Baer stoeden boven,
I Il e FRAGMENT, hij CRAPELET, VS. 794,

enz. -- Van Parthonopeus.

Vs. 334. Cod.: rnoesti. 343. De zin van ontfruchtet = ontvurchtel (vrucht, vorcht, vrees)
scheen mij eerst, in tegenstelling van vs. 334-336, aengewerft te moeten zijn, maer 't is
ontzien, gevreesd. Vglk. vs. 949. — IYaertsi = worden si. 345. In plaets van hovesch schrijf
aerrn (arern); de kopist had vers 341 gelezen en ... vergeten. 347. Tien r te dien, indien.

( 45 )

ware vele toe te doene :
Some root, some groene ,
Some wit , ein al marberijn,
Die niet en mochte [n] versconet si jn ;
Die havene wijt eñ so ghedaen,
36o Datier wel binnen mochte staen
Noch .M. scepe , ofte mee,
Dat nie ne waert so sterc die zee,
No so hart verstormt die wint,
Dat hem ghescaden mochte een twint.
365 Omtrent die stat buten mu re
So ne was [no] borch no huus no scure.

355 Daer

Alse Parthonopeus
hadde ghesien
p
Hem wonderde wat sijns sonde ghescien.
Hine sack el niet noch,
370 Newaer liet dochte hem elfs glhedroch.
Doch en sach hire el niet dan goet;
Dies ghetroosti hem in sinen moet
Dat hi te min dies was vervaert.
Metten sporen noopti si j n paert.
s7s Met desen peinsen , met desen reden
Quarr hi toter poorten ghereden.
Een tor boven der poorten stont,
Die hadde ghecos`t menich pont.
Hi was van eienen marberstene,
aso Eñ [wit] gheli j c yvoren beene.
Vs. 366. Cod.: Scoenre en was borch, hues no scure. Is borch verkeerd? 't fr. zegt:
Defors le mur tot environ
N'en a ne bordel ne maison.
869. In plaets van el zou ik hier liever al lezen. 370. Cod.: Want het dochte. Newaer
maer, en die wil kan maer schrijven. Voor mij is hier paleographisch Want uit Maer
(M') niet ontstaen. 38,1. Cod.: Eli gelijc; ik heb wit hersteld. In 't fr.: De Bois est blanc
corn yvoire.

( 16 )
Wel warensi meester, diene wrochten ;
Hi was hoghe .cc. ghelachten;
Rikeliker ghi gheene en kent;
Hi hadde te metene al omtrent
38 .Dcc. ghelaehten of lettel min.
Ter poorten quam hi ghereden in;
In groten ghepeinse reet hi voort,
Eli die coutsiede van der poort
$lieten algader als glas.
390 So die reghen meerre was ,
So het scoonre was in die strate.
Baer sach hi menech scoon ghesate ,
Menech scoon palays en groot,
Some groene, some root,
395 Some wit, some zwart, van marber fijn,
Ic wane, nu niewerinc [selke] sijn.
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Hi blicte ghelijc den claren v[iere];
Boven den appelen daer saten [diere]
Lione, draken, voghelkine;
.100 Diere gliewone plaghen te si [ne],
Dochtem staen in dier gheba [ren],
Of si alle levende waren.
Den hemel boven, die erde on [der],
Vs. 381. Spreek uit wrackten (a). 382. Cod.: hoge .Doc. plachten en vs. 383:. cc. glachten. Ik heb de cijfers verwisseld om den lezer door de hoogte niet duizelig te maken. Het
fransch, vs. 818, zegt

Qui deux cens toises ot autor,
Et sept vans toises a de haut.
Men heeft dus hier ook cens voor vies gelezen. 397. Appelen, in 't fr. pumeaus, metalen of steenen sieraden der dakgoten (gargouilles). 400. Diere = die er. Het vers is
duister. Ik versta : als toen aen rijke gebouwen het gebruik was. 402. Cod.: levenden.

( 47 )
Daer mochtmen ane sien wond[er];
¢os Die zee efi die lucht wel bi [sinne],
Eñ meneghe creature daer in[ne].
Daer was ghemaect wint eñ reg[hen],
Die sonne sceen claer daer ieg[hen];
Eñ hoe die mane in elke ma [ent],
410 Volwasser, eñ weder waent;
Der sterren gheloop eñ haer k [ere],
Eñ van ouden ieesten vele m[ere],
Meer, dan ie u doe verstaen.
Dat segghic u sonder waen;
415 In wille niet [prisen] boven maten]
Van der stat die scone stra[ten],
Dat ghijt over favele hou [t].
Al haddic miner talen ghewo[ut],
In sonde moghen niet volg[risen]
42o Elke strate na ha[er]re 'vise [n].
Hine wiste wat doen no wa [t laten],
Als hi besien hadde die stra [ten] ,
Hine conste te rade werden niet
Wele dat tscoonste was...... .
Die stat was harde rikeleec,
Al denket u harde ommoghe [lees] ,
Dat grote wonder, dat hi van [t daer,
Ghi sulles ghelooven bet hier [naer],
Als ie u die sake tellen sal ,
430 Hoei quam eñ hoet ghesciede al.
4;

Vs. 405. Bi sinne .- kunstig. 410. Waent — afneemt. 412. Mere = mare; fr. estoires
del tans antis. 445. In plaets van prisen heeft Cod. ut, maer het is met de zelfde pen
doorschrabd. De -kopist had willen uterrnaten schrijven en heeft, bij het hervatten, prisen
vergeten. 424. De plaets van 't rijmwoord is opengebleven, en zelfs het ander rijmwoord
niet is, schoon van de zelfde hand als de rest, later geschreven. 426. Ik volgde 't Hs.

2

( 18 )

Alse Parthonopeus hadde doorva [ren]
Die straten, die so rikelijc w[aren],
Entie sierhede al vernomen ,
Waendi int paradijs sijn co [men].
435 Dies haddi bliscap in sinen sin,
Daer ooc die rouwe weder was [in].
Bliscap haddi van der scoonre [stat];
Eñ rouwe dat hi vruchte da [t],
Die groote rijeheit die daer w [as] ,
elfs ghedroch ware eñ glle[dwas].
Dat
440
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[Sa]ch hi die dore wide staen ontaen,
[Elü scoon vier daer binnen stacn ,
[Elii' daer toe harentare gheheeht
[M]enech scone stallecht;
44j [E]Ti al gherecht hi die tafelen sach,
[E]ñ bet dan ie ghesegghen mach,
Eñ met scoon lakenen ell claren,
[Daer] up die guldine candelaren,
[Messe], soutvate, lepelkine
45o Guldine , scotelen selverine ,
Menech selverne nap eri guldijn cop;
Niewer was prinche no bisseop,
[H]ine mochte nemen in sijn hant
[D]en archsten cop die[n] hi vant.
455 [W]ijn eri broot sach hi ghenoech,
Daer hem die fierte meest toe droech;
[Maer] ghesach hire groot ghereede
Vs. 433. Cod.: sierede. 440. Zulke herhaling van dat is niet. ongewoon. 441. Ontaen,
ontdaen. 443. Cod.: haer era tare. 431. Cod.: guldin. 453. Cod. : mochten. De kopist had
sine, het meerv. (prinche no bisstop), in placts van hire in de gedachte.

(49)

[Vlan vleesee cñ van visseen beede,
[Ten] tafelen sach hi niemen gheseten,
'160 [N]iemen drinken , niemen eten;
[H] ine sach riddren , noch papen,
[Hline sach clerke, no enapen,
[Hline sach vrouwe, no ionefrouwe.
Dies haddi toren eñ rouwe
165 Dat hi niet sach dat hadde lijf,
No en hoorde speelman no speelwijf,,
No scone[n] sane, no soete noten,
No gijghen, no simphonien,
No tamboeren , no meestrien.
470 So vele pensedi ell merkede das,
Dat hine wiste weder het was,
Dat hire sach , of waer of droom.
So hi meer merkede eñ nam ,00m ,
So het hem harder in dole makede ,
473 Dat hine wiste ofti wakede,
Oft in enen slape ware,
Dus messelic sins wart hi in vare,
[Maer] die hongher ghine in hem al te voren.
[Daer] af - haddi den meesten toren,
Oso Dat hi tetene sach voor hem staen,
Eñ hire niet dorste ave vaen,
Dat hem dochte eifs ghedroch;
Haddire of een lettelkijn ......
.
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Vs. 467 De regel die met dit vers rijmen moest , is in 't Hs. overgeslagen. 476. Cod.:
Oft in scepe enen scepe ware; maer het eerste scepe is met de zelfde pen doorstreept.
lk heb he iniet doorgehaelde behouden , doch het tweede scepe in slape veranderd. 478.
Cod.: g;n ehern in va alte voren (sic) ; dat ik verbeterd heb. 481. Daerschijnt eerder ave
(auc) dan one (ane) te staen, en met hire (hi er) is 't ook misschien beter.

( 20 y

In enen palayse daer hi reet;
Als hi was comen bin der doren ,
Quam hem een ghepeins te voren ,
Dat hem was eerli j e eñ goet:
Hi peinsede dat in sinen moet,
400 Soudi sterven , soudi leven,
Of te scerne sijn ghedrevcn ,
Dat hem eerlijcst ware eñ goet el
Te sine, in den hoochsten castel,
Daer aen hovede al die stat ,
'495 Eñ daer al te ghedooghene dat
So wat si j ns ghescien sonde.
Hi peinsde dat hi daerwaert woude,
En warp omme te bant sijn paert,
Eñ voer ten hoghen castele waert,
Soo Dat boven dander verre was best,
Eñ rikelijest was ghevest
Met diepen grachte, met hoghe[n] muren.
Dat vinden wi in die scrifturen ,
Batter toe behoorden torre .ii.,
soy Die conine no keiser nemmermee
Met erachte [ne] mochte ghewinnen ,
Daer si bewaert waren binnen.
In dien casteel voer hi al te bant
Teer poorten , die hi open vant.
510 Daer vant hi binnen so groot ri jcheit ,
Dat mi te telne waer onahereit.
In die middel van der vesten
Sach hi staen den alre besten
Enten scoonsten tor, die [n] noyt man sack,
48i

Vs. 492. El te sine, elders, namelijk in den lioochsten casteel. 500. Merk Dat onzijdig.

( 21 )

sis Of daer ghi noyt of horet ghewáeh ,
Eñ al van finen marber ghehouwen;
Daer mochtmen dier were aen scouwen.
Van der vesten die ommeganc
Die was eer milen lane.
52o Die tor stoet in de middewaerde;
Daer laghen wijngaerde,
Mersce, bogaerde eñ rivieren,
Daer mochtmen horen in menegher manieren
Altoes die voghele singhen,
55 Daer sach men meneghe fonteine springhen.
Aen den ommesiden al omtrent
Men sacli andre palayse Busent.
Die huden princhen eñ baroene.
iv *).
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Daer ons die serif Lure af seit,
530 Hoe scone het was, hoe groot, hoe wijt :
LN iemene hadde verdroten die ti j t,
Die de scoonheit allene van dien
[T]sinen wille mochte hebben glhesien ;
Hine was so blide , ghevielt so
335 Dat hire af ghesciet', hine waert onvro.
Daerwaert reet hi linen draf,,
*)

Je FRAGMENT.

Zie bij CRJPELET, VS. 955 en volgende. PARTHONOPEUS
treedt liet voornaemste paleis binnen, waer hij veel wonders ondervond.
Vs. 513. horet = horedet, hoordet. 527. Men sach, wij zouden hier met omzetting Sack
men zeggen. 528. Huden , impf., ons hoedden. 529. Die scrifture is zijn fransch oriinael.
531-5 i. Hine was = Hij en ware, condit. (zou zijn); hire af ghesciet = hij er van
scheidde, het verliet; hine wart onvro = of hij zou onblijde (droef) worden.

( 22 )

Voor den palayse beetti af,,
Den rikeliken greet hi op clam,
Eñ als hi bin den palayse quam,
540 In allen siden vant hi ghehecht
Menich rikelijc stallecht.
Scone vier vant hier ooc
Van droghe [n] houte sonder rooc,
Hooghe tafelen eñ breede,
545 Eñ van etene grote ghereede,
Eñ ten tafelen niemen gheseten.
Gherne haddi een lettel ghe [e] ten ,
Eñ ghinc hoofscelike hande dwaen
Ten beckinen daer hi se vant staen ,
5so Die ghegoten beede waren
Van finen goude eñ van claren,
Deen goot water, dander ontfinet :
Van argher coppe men dicke drinet
Beede van clareite eñ van wine,
555 Dan uten arghesten beckine.
Als hi sine hande hadde ghedweghen,
Brochte men hem die dwale ghedreghen,
Maer hine sach niet diese droech.
Teerst dat hi hadde ghedroocht ghenoech,
560 Dedi als een edel ionghelinc :
Ter hoochster tafelen hi sitten ghinc ;
Dat dedi om dat eñ in dien ,
Of hem evele soude[n] ghescien
Eer hi danen mochte gaen,
565 Dat hi int hoochste waer bevaen.
Om dat hi was van hoghen gheslechte,
Vs. 538. Cod. : graet clam hi op clam, maer het eerste clam is doorstreept. 552. Uit te
spreken : goot 't water. 53. Argher, slechter, geringer. 562. In dien (ghevalle).

(

23

)

Dochtem wel dat hi met rechte
Ter hoochster tafelen sitten mochte.
Te meer hi was altoes in vrochte
hem die duvel , in sijn ghedochte ,
Dat
57o
Door scamp dit te voren brochte.
Parthonopeus was gheseten
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Droech men dander mede
Van allen tafelen in der zele.
575 Der tafelen waren daer so vele,
Datter .ccc. ridderen doe
Met ghemake mochten sitten toe;
Eñ als men hem een gherechte
Brachte , waest cume neder
580 Op die tafle voor hem gheset,
Dat hise alle sach comen met
Tallen tafelen diere waren ghelost.
Nochtan en sach hire here no drost;
Hine wiste hoet hem toe quam ,
585 Eu wie dat voor hem nam.
Die scalen sach hi scinken,
Den wijn minderen eñ niemen drinken.
Daer was ghedient wel te love;
Nie was man tgheenen hove
590 Ghedient so hovescelike eñ so wel :
Hine sicher scinken viewer in el
Ter hoochster tafelen dan in goude,
In groten coppen menichvoude.
Vs. 569. Temeer = echter , nogthans , niettemin; op andere plaetsen : diemeer en bij
Massmann zoo gedrukt. — Cod.: in vruchte. 570. Ik vermoedde eerst dat hier eya sijn ghedrochte stond, maer te onrecht. 582. Cod. : geloest : droest. 593. Cod.: menichfoude.

(2 4 )

Alle waren si guldijn, sonder allene
.595 Si j n cop : hi was van enen stene ,
Die harde goet was eñ diere;
Hi was ghemaect van enen saphiere
Een lettel donkerachtich porpri j n ;
Niemene mochte deeren venijn,
600 Waert in dranke, waert in ate,
Die dronke utien dieren vate.
Die scedel was een recht robijn,
Hine mochte scoonre no beter sijn.
Aen den steen leghet grote doghet;
6o5 Ten coppe was hi wel ghevoeghet,
Dat ie dies ghelooven. en [can]
Dat [t] en mochte ghevoeghen [man],
Het ne hadde ghedaen der naturen sin.
Daer sach hi ghemaect groot wonder in.
610 Die appel was een carbonkel steen,
Die so claer omtrent hem sceen ,
Eñ gaf so groot licht eñ so claer,
Dat men ne dorste bernen daer
Int palays kersen of vier,
615 Sonder door ri j ckeli j chei t eñ cier.
Bi den coppe merkedi [dat]....
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So wit ne saghedi noyt sleet;
Daer aen droghedi sine hande.
Doe quamen die crude mengherande ,
so Noten musscaten, naghelkine,
Die la[c]tuarien vray eñ fine.
Vs. t94. Cod.: guldin. 597. Cod.: saphire. 598. Cod.: donker achter propriju (sic).

( 25 )
Na die crude quam die clareit,
Dies ghenoech daer was ghereit.
Die scolaken waren daer op ghedaen,
625 Entie taflen sach hi te gaen,
Eñ emmer was hi des in vare,
Dat het bi den duvel ware.
Doe ghinc hi sitten bi den viere,
Daer hem harde vakede, sciere,
630 Eñ peinsde , na dat hem stoet,
Dat hem ware slapen goet,
Eñ hem een bedde wel behoevede.
Door al dat hi so seere droevede
Eñ emmer vernoy was in wane,
635 Began hi teere cameren te gane.
Doe sach hi .u. rikelik [e] stallicht
Al berrende voor hem op ghelicht,
Die voor hem in de Gamer ghingben.
Hi seinde hem van quaden dinghen,
64o Eñ volghede in die Gamer naer.
Dalre rikelijcst bedde vant hi daer,
Dat ye keiser of grave ghewan.
Daer es so vele prisens an,
Dat [ic] die cleeder dier toe hoorden ,
645 Ne can gheprisen in torten woorden.
Dat covertoer, die culcte pelline,
Die lijnlakene, die oorcussine,
Vs. 623. Cod.: was was. 624. Is scolaken dat hier staet, het zelfde als hovelakene,
vs. 965. KILIAEN zeide reeds zoo als wij, amrnelaken. 631. Men zou zich eerder aen den
genit. vernoys verwacht hebben. 636. Cod.: rikelijc; maer dat heeft de kopist vergeten te
verbeteren. Hij had eerst .i. rikelijc stallicht geschreven en heeft later de eerste stip van .i.
in i veranderd en er ii. (sic) van gemaekt; rikelijc heeft hij daerna uit het oog verloren. Wat
stallicht betreft, de zelfde vorm schijnt hem voor sing. en plur. te gelden. Zie vs. 6 71.
646. Cod.: cóvertoer, maer vs. 650 en 697 convertoer of couvertoec voluit.

( 26 )

Die harde wit waren eñ clene;
Rikeliker en saghedi nie ghene.
650 Om tcovertoer een lijste ghine,
Die soeter rooc dan enech dine,
Eñ was van enen dieren eblie ,
Eñ woont in tlant van Romonie;
Si j n vel dat rieket harde soete,
653 Daddies stade eñ goede moete,
Ie souder u af segghen mee.
Dat dier es witter als die snee,
Eñ es sochte ieghen alle diere,
Maer den serpenten eest overghiere ;
660 Want het sulke nature heeft. ...
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Want het hevet selke maniere
Dat het neemt si j n aert int vier,
Dat doen en mach gheen ander dier.
Voor dat bedde lach een tapijt
665 Beede even lane eñ even wijt,
Nie was ghemaket bet.
Daer stont een setel up gheset,
Daer die pickle af waren van goude,
Scoonre dan se iemen wenschen soude;
670 Daer up ghinc hi sitten neder.
Doe keerden beede die stallicht weder
Deen neven den anderen tsamen
Binden palayse [dauen] si quamen;
Vs. 648. Cod.: wit was. — Moet clene in reize veranderd worden ? Zie vs. 5680. 652-33.
Eblie ken ik niet; het kan uit sabel = zibeline verbasterd zijn en dan zal ook wel Romonie voor Arrnenie staen, waervan de naera van hermine. In 't fransch heet het de peaus
de bex, welk laetste Crapelet en Robert ook niet wisten uit te leggen. 65h. Cod.: Haddicx.
661. [let hevet; hier wordt van de salamander gesproken. 662. Aert =.. bestaen. 664. Cod.:
badde. 669. Cod. : weinscheu. 673. Cod.: Binden palayse dat si qu. Zonder zin.

( 27 )
Diemeer blevere so vele daer,
675 Dat al die amere was so claer,
In dien ghelike of si binnen
Onsteken ware in allen sinnen.
Die cainere was van marbre portiere;
Hi sonde sijn goet clerc eñ diere,
680 Die dat wonder bescriven soude ,
Dat met lasure eñ met goude
Ghewracht- was eñ gheinaect van binnen.
Niemen mochts sinen wille ghewinnen
Daer in te blivene dier was in;
685 Hine hadde ooe emmer so droeven sin
Hine sonde verhoghen diere in ware;
So soete waest daer in eñ so clare.
Hi sat neder eñ sonde af doen
Reede cousen eñ scoen;
690 Maer eer hire toe conste comen,
Waren si hem van den voete[n] ghenomen.
Doe ontcleede hi hem daer nier
Eñ ghine ligghen up tbedde, dat daer
Scone stoat ghemaect, sonder orlof,
695 So watter hem sal comen of.
Qoc ne was hi so niet vervaert ,
Hine trae tcovertoer te hem waert;
Binnen dat hi j t trae te sine [n] oren,
Dat licht , dat daer was te voren
700 Van den kersen, verloos hi doe,
Maer hine conde gheweten hoe,
Want het warter [in eens] donker inne.
-

Vs. 674. Cod.: Die meer (sic), gesplitst. 677. Cod.: waren, dat ook uitlegbaer is. 678.
Cod.: porfire. 683. Sinen ulle ghewinnen, zich verzaden. Vglk. vss. 531-53i cene dergelijke wending.

( 28 )

Doe vervaerde hem in sinen sinne,
Dat grote vaer benam hem tvaken.
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Een woort hi niet te haer en seide,
Sijn hant hi coenlike weder leide;
Soe ghedooghet, e ñ zweech stille;
Doe haddijs bet sinen wille :
Doe verhoudi hem eñ poghede,
710 Als hijtt vernam dat sijtt ghedoghede
Eñ soet niet makede ommare ,
Dat hi hem strecte neven hare,
Eñ hi in sinen arme ooe
Haren smalen Iichame loot,
715 Die bequame was eñ soete.
God gheve dat hijs ghenesen moete!

705

« Jonchere, » seit soe, « doet wech u hande;
U macher of comen grote scande
Eñ vernoy wel haestelike. »
720 Doe dwanchise te hein hertelike
Eñ cussese aen haren mont
Wel menech werven in corter stont.
<< Jonchere, » seit soe, « van uwen speie
*) V de FRAGMENT. Zie bij CRAPELET, VSS. 1280 en volgende. Melior ]act
zich bewegen en Parthonopeus doet met haer zijnen wil. — Gesprekken
onder de twee gelieven. Melior legt haren stand en haer gedrag uit.
Vs. 704. Dat = zoodat. -- Cod.: tsaken misschreven voor tfaken = tvaken, de slaeplust.
720. Cod.: dwanchise; ik zach er liever dwankise staen. — Het geschrift en de zin laten
ook toe herdelike ( = hardelike ?) te lezen.

(29)

Toeghedi mi met erachte vele;
725 Waerdi wel hovesch eñ vroet,
Ghinre daet mi niet dat ghi nu doet:
Omdat ghi eracht hebt boven mi,
Ell mi gheen hulpe nu es bi,
Doedi mi vernoy ell toren.
730 Maer ie seggliu wel te voren
le saels sekerlike claghen
Beede mannen ende magh en ,
Die mi over u sullen wreken. »
Hi liesse haren wille spreken,
73s Ell dede dat hem riet de minne :
Beede bi machte en bi sinne
Pluckedi die vrucht, eñ las
Eñ nutte dat wel soete was,
So dat hi sinen wille verwaerf.
m Doen speelden si aire eerste waerf
Dat spel dat si noyt ne plaghen
No hi , no soe, in haren daghen.
t,,
Aisi dit spel hadden gheen
g
Dat hem te voren was ombeken t ,
745 Al stillekine sprac soe te hem
« Wi arme! » sprac soe, « hoe crane ie bern ;
Raddis ghehadt cracht over mi ,
Ofte ghesijn als stare als ghi,
Ic haddu die vingherkine te broken. »
.
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« Eñ ghi wout betere[n] eñ boeten,
liet soude minen toren soeten. »

Vs. 732. Sic Cod.: ende. 736. Cod.: nachte. 743. Cod.: geiient. 716. Wi arme, sic
Cod. 747. Sic Cod.: gehadt. 748. Als stare — also st. 749. Cod.: haddu, sic.

( 30

« Vrouwe, » sei Li , « dies waer ic vro
Uterma ten , quaemt mi also,
Dat ghi mine boete wout ontfaen;
75; Ic soiidu gherne sijn onderdaen
Also langhe als ie sal leven,
Indien dat ghi mi dit wout vergheven. »
« Jonchere, » seit soe , « ghi seght wel;
Newaer ghi, mans, [ghi] si j t so fel,
760 Talreerst dat ghi moocht ghewinnen
Uwen wille van onser minnen,
Dan houdire mede u sceren .
Des wi vrouwen wel sonden. onberen.
Maer woudi j t te rechte merken,
76i Ghine sout niet op mi ghesterkef ,
Eli soudet niet in dien verstaen,
Dat iet lichtelec hadde ghedaen;
Nadien dat het [so] comen si ,
Ne doedijs niet wanco [n] nen mi.
770 Ie ben so weeldich eñ so rike,
Dat ie coninc gheen en wike.

Dat ics nii niet makede diere
Te doene uwen wille so stiere ,
Wildi ghelooven der waerheit,
773 In deder aen gheen dorperheit.
Ie sal ti segghen waer bi ,
Wel soete vrient; nu hoort na mi :
.XX. coninglie sijn mi onderdaen,
Ell daer toe te minen dienste staen
780 .C. llertoghen, .vo. graven,
'Vs. 76-3. Cod.: Talreest en alzoo dikwijls. 763. Cod.: gesterken voor gestrecken , uitstrekken, trekken, wijten, en dan sorct voor soudt het ? 768. Vglk. vs. 787. 769. Wanconnen, bij Massmann inviclere. Hangt het te samen met wankost (suspicio) bij KILIAEN?

( 31 )

Die met goede eñ met haven
M i sijn ghereet eñ met lieden
Altoes, als icse wille ontbiden;
Daertoe [van] riddren eñ drossa len ,
785 Daer sijn so vele utermaten,
Die alle sijn onderdanech mi.
Nadien dat het dus comen si,
So moghedijs Wesen over here
Eñ hebben riken groot eñ ere,
790 Wildi allene doen minen raet.
Ie sal u segghen , hoe dat gaet,
Dat u lichte sal sijn te doene :
Het ghevel , dat mine hoghe baroene
En mine hoghe liede quam en.... »
-
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« Maer ten utersten setten si
Algader die core aen mi ,
Dat ie minen wille name,
Die scone vare, eñ mi bequame,
Eli dien ie van herten minnen mochte,
Eli mine minne niet vercochte
800 No door leen , no door goer.
Doe die core dus aen mi stoet,
1' li ne spieres ie ute sande
Haer eñ daer in meneghen lande;
Maer ie sende namelike
805 Int goede lant vaii Vrankerike ,
Daer riddren woonen van goeden seden.

793

Vs. 784. Mijn [z►an] moet alleen dienen om te verwittigen dat de samenhang van dit en
de twee volgende verzen iets te wenschen laet. Ik kan ze niet helpen. 788. Versta niet
moogt gij daerover heer zijn; maer: moogt gij over, voor, tot heer daervan zijn of strekken ; de ouden zeiden iemand over vriend hebben, enz. Ik spreek alleen van de wending,
en niet van den zin, die altijd dezelfde blijft. 789. Cod.: rijchen. 804. Core, keus.

( 32 )

Alsi vele pinen hadden leden
Eñ het quam ten ende van den fare,
Brochten si meneghe scone niemare
810 Van meneghen ridder dies waerdich was;
Newaer die gone vermaten hem das ,
Die van buten waren comen ,
Dat si een kint hadden vernomen
Van den gheslachte Maroveus
8» Eñ was gheheten Parthonopeus,
Die scone was, stare eñ stout,
Eñ en was maer .XIII. iaer out.
Van u seiden si so vele doghede
Dat ies in mijn herte hoghede,
8^o Eñ [wart] so begrepen met uwer minnen.
Doe dedic mi een scip ghewinnen,
Eñ sceepte [in] in de haven van der port,
Eñ a [r] riveerde aen Troyenbort;
Pats een havene van Normendie.
825 Also als ics ieghen u lie,
Van danen voer ic in Vrankerike.
Also ghesciet mi sekerlike.
Talreerst dat ie den coninc vant,
Saghickene u hebben bi der bant,
Vs. 811. Vermaten kern, beweerden, durfden verzekeren. 814. De afwezigheid hier der
prepos. van strijdt niet met mijne aenmerking op vs. 23. 818-820. Het Hs. rijmt hier
dogeden (sic) : hogede. De dichter had welligt geschreven:
Van u seiden si so vele doghet
Dat ics in mijn herte wart verhoghet
Eñ so (aldus) begrepen met uwer minnen.
De kopist heeft gemeend met zijn plur. dogeden meer te zeggen, en heeft alles bedorven. 1k schuif er alleen wart in en laet de rest. Ook de volgende verzen zal ik slechts een
weinig klaerder maken. 822. Sceepte staet voor ginc te sceep; in was uitgevallen. — De
haven van der port = van de stad , van Chiefdore. — Arriveren werd vooral geseid van
schepen die aen land kwamen. — Cod. : Trogen hort; bij CRAPELET Troisport, thans
Treport. 827. Ghesciet , geschiedde het.

(aa)

Eli lachen eli hebben spel;
Al der werelt bequamedi wel ,
Dat men mi seide vandie wacr.
Door u blevic .xnii. nacht daer,
Om te kenne[ne] uwe sede,
835 Doe voeric danen eñ dede
Dat ie bi der lust , die ie can ,
Den coninc warp enen wille an,
Dat hi voer iaghen in Ardenoys. »
83o
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« Daer ghi een scip vont aen den lande,
840 Dat ie tuwen boef daer sande,
Dat u hier voerde ghemackelike
In die hoochste stat van minen rike.
Dies verwaerf ie aen dese vaert,
Dat ie niet ghesien en waert,
845 No ghehoort al tote nu.
Soete lief, hier omme segghic u,
Het es recht, dat ¡es lie,
Al ben ie worden u amie,
Dat ghire niet sult merken bi,
850 Dat het te haestelike si ,
Dat ie u liet uwen wille doen;
Want mi daer toe die minne spoen.
Eer ghi quaemt in dese stat,
In allen palayse [n] haddic te bat
855 Ghereeden doen na u comen,
Of ghi u herberghe hadt ghenomen
In eneghen palayse iewaer el,
Vs. 836. Lust, list, kunst. 840. Cod.: bouf = behoef. 852. Spoen, impf. van spanen
= verlokken, overhalen, aendrijven. Vglk. vs. 4803. 856. Hadt., sic Cod. en nog elders.
3

(

34

)

Dat ie u daer soude hebben wel
Ghedaen dienen vro [e] eñ spade
860 Van ate 1 van dranke bi minen rade,
Tote dien termine eh ter veilen,
Dat gheseit es bi der consilen
Mine[r] hoghe liede, miner] hoghe manne,
Dat ie u mochte hebben dünne
865 Ghecor en teenen br udegome.
Eñ hebbe ghemaket grote gome ,
Eñ op glhegheven in u han t
Al mijn rike eñ al mijn lant.
In een palays saghic u liden
870 Dat rikeli jc was in allen ziden,
Maer door uwen fieren sin,
So ne wildire niet bliven in.
Ghi teeter vele , die rikel i j e waren,
Eñ quaemt teener hoochster horch ghevarcn,
g« Die ghi vont wel bevest
Van al dies u behoevede best;
Eñ als u begonste slapen lusten,
Quaemdi ligghen om rusten
Up mine [n] bedde , dat mine es.
88o Echt biddie u ell verrnane des,
Al hebbic uwen wille ghedaen,
Dat ghire aen niet sult verslaen ,
Dat ie ben van lichten sinne. »
Vs. 8^9. Cod. : vro. 860. Cod.: enter wile??. 862. Cod.: geleit; it. consilien. — Voor
es zou ik liever was of waer l -zen. 863. God. : Mine ... mine. 866. Rebbe in plaets van
hadde zal wel van den kopist zijn, of stond er eens hebben : mochte hebben ? — Ghernaket, gewoonelijker ghenomen; maer bier met den bijzonderen zin van maetregels gekozen.
873. Leeter vele = gij gingt er vele (paleizen) voorbij. 874. Cod. : leaner. 875. Cod.: bevest; doch zie vs. 4107. 876. Cod.: behovende. 879. God. : Up mine b.

( 35)
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[Uwe wedde,] seitse, en nemic niet;
885 [Newaer beg] oomt u eñ besiet
[Dat ghi niel t en lachtert mi,
[Eñ u eer daer m]et ghehoghet si. »
Binnen derre talen wart hi in slape;
Doe helsede si den kinschen knap.e
890 Eñ drever hare werelt mede.
Si taste sine. sachte lede,
Si custene ghinder eñ hier,
Si custe sinen mont eii sine lier,
Sine oghen , sinen hals eñ sine kele.
895 Die grote bliscap van den speie,
Die si hadde met haren ami j s ,
Dat prisede si vore tparadijs.s.
Dies speis en mochte niet si j n ghenoech;
Dat sine met cussene iet verdroech,
900 Dat was bedie, dat si vruchte,
Dat sine pinen eñ wecken mochte;
Eñ en weckes niet, want si sach,
Dat hi verpijnt eñ moede lach.
Eñ alset tote dien daghe quam,
Oo5 Eñ die sonne ten Crone op clam
•) Vide FRAGMENT. CRAPELET, VS. 4561, enz. — Beschrijving van 't land.
Vs. 884-887. Het begin dier regels is met de versierde initiaelletter, die daer stond,
weggesneden. — Uwe wedde of ook wel trouw; in 't fr. staet foi : n'en prenc vostrefoi.
893. Lier, wangen. 898. Cod. : en mohte niet sin gnoh. 899. Cod.: verdroh. Verdraghen,
vergeven, sparen, ontzien. Zie mijn fragment van Ajol, vs. 4&. 900-901. De uitspraak
(vrochte : mochte) moet het rijm te hulp komen. 902. Werkes = wekkede hem des. 903.
Cod : mude iah. Zie de Inleiding. 905. Cod.: metten tronie. — Troon, hemel.

( 36 )
Die ionghelinc, die met ghemake
Hadde gheslapen, wart in wake.
Talreerst dat hi sine oghen op dede
[Sac]h hi die meeste cierhede
910 [B]innen der cameren daer hi in lach,
[D]ie hi te voren ie ghesach.
[H]arde groot deli j t so hadde hi das;
[M]aer die ioncfrouwe , die met hem was,
IV]ore den daghe hadde hise verloren,
91j [D]at hise en mochte sien noch horen.
Eñ alse hi heme soude sleden ,
Eñ daer toe began ghereden,
Sine cleder hi niet en vant,
Maer men brachte heme betre te bant
92o Eñ scoonre ende ghescepen bet.
Alse hise ane heme hadde gheset,
Van den bedde hi thant op stoet,
Dat rikelijc was eñ goet.
Een ghescoyte hi dede doe an,
925 So diere hi nie engheen en ghewan.
Doe brachten heme twater die beckine,
Die scone waren eñ guldine;
Doe quam wel ghereet die dwale:
Dit algader bequam heme wale.
930 Alse heme dese dienst was ghedaen,
Quam hi in den palayse ghegaen.
Dat eten op die tafle stoet
Scone, rikelijc eñ goet,
Daer hijt sash, dats hem hoghede.
Vs. 909. Cod.: cirhede. 942. Cod.: deliit en zoo doorgaens. 943. Cod.: ioncvrowe.
949. Cod. : than (sic). 920. Cod.: ende voluit. 924. Cod.: gescoite. 925. Cod. : dire en
zoo verder dinst voor dienst, en meer anders. 934. Cod.: palaise. 933. Cod.: riicliic.

(

37 )

Hi ghi nc sitten daert hem best vo [e] ghede ;
Daer was heme ghedient harde wel.
Heme en vernoyde enghene dine el,
Maer dat hi noch man noch wijf,
Noch enghene dine sach die hadde lijf.
940 Int hogheste sinten was hi gheseten;
Alse hi een luttel hadde gheeten,
Ghinc hi den graet nederwaert,
Daer hi hadde ghelaten sijnn paert ,
Eu vant een teldende ors daer staende,
945 Aldaer hi sijn paert vinden waende,
Stare eñ groot eñ langhe ghedaghet;
Beter ghi nie engheen en saghet.
Daertoe dat so ravenswart was,
Dat hi een deel ontvruchte das,
950 Dat het van [s]quaden halven ware.
Doch en was hijs niet so in vare,
Hine sat op dat rijclijc paert
En reet ten hoghen torre waert,
Eñ heette neder eñ op clam
055 Tes hi ten cantelen quam.
[H]et was claer eñ scone weder,
Hi sach int oest ' ter zeewert neder,,
Daer hi engheen inde af en sach.
Van der zee was[s]er groot ghelach,
960 Want groote rijcheit quam al [daer]
Met scepe[n] gheseilt [voor eñ naer] :

955

Vs. 937. Cod.: vernoide. 941. Cod.: geten. 942-43. Cod.: wart : part, en zoo doorgaens. 946. Ghedaghet, uitgerust, in 't fr. sejorné. 949. Cod.: ontfructe. De zin is wel:
was bezorgd, vermoedde, vreesde. Vglk. vs. 343. 950. Cod.: van quaden halven; ik heb
er het verbogen artikel s = des bijgevoegd, opdat niemand er op zijn vlaemsch van kwaden
alven (elven) zoude uit maken; 't is van 's duivels wege. Maer misschien was die zegwijs
oudtijds zonder artikel gebruikelijk. 959-961. Deze regels zijn uit het fransch van Crape-

( 58 )

Diere samite, ciglato[e]ne,
Cindale, rode, ghele eñ gro [e] ne,
Diere peine Alexandrine,
963 Diere hovelakene, gurdelkine,
Orsse die goet eñ scone waren,
Valken , haveke eñ sparwaren,
Bontwere grau eñ ermeri j n ,
Mirre cñ wierooc ; peper eñ comi jn ,
970 Geroffelsnagliele, note moscaten,
Galigaen , pumegarnaten ,
Gingebere eñ seduare,
Kanele eñ meneghe diere ware,
Van lactuarien meneghe maniere,
975 Meneghe goede specie eñ diere,
Eñ van allen cierheic.en een deel
Quarr met scepe ane dien casteel.
Doe ghinc hi staen recht int suut,
Eli sach ten cantelen boven uut,
080 Daerwart sach hi die bogaerde staen,
Die heme dochten hebben bevaen
Slants ere milen lane ochte mee;
Hi sach die wi j ngaerde neven die zee
So lane eñ so breet eñ so slecht,
985 Niet en sach hi sonder wijngaert
ngaert echt.
Doe ghinc hi staen ane die weste side,
Ende sach verre eñ wide ,
Daer sach hi tlant breet eñ slecht
let niet vertaeld en bovendien bedorven en moeyelijk te herstellen. Zie hier wat in het Hs.
stond, en wat ik veranderd heb teaser (sic) , ... quarr al dat
geseilt in die stat.
Vs. 964. Cod.: Alax. 969. Cod. winroec. 971. P u re g., fr. poiinnes (granaet appelen).
972. Cod.: ceduale. 974. Cod.: lahtuarien. 978. Cod.: suet. 982. Ere milen = eener
milen (slants). Merk den genit. van maet. Vglk. vs. b19. — Cod. : wingarde en straks nog
wingart. 98b. Ende sah verre eb w. Sic Cod.
:

...
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Gheerijt eñ ghesayt wel [na recht];
090 So breet docht hem , daer hi j t sach,
Tlant dat daer ghewonnen lach,
Dais heme also ghevoechlike
Dochte si j n tenen conincrike.
Doe ghinc hi bander side int noort,
995 Daer sach hi die ri j clike poort
Ghevisiert harde wel.
Ane Beene side die One vel
Van hoghen neder in die zee,
Wel .xxx. ghelachte ochte mee;
1000 Daer was die One harde diep.
Die brugghe die daer over liep,
Was al beset met cantelen ,
Eli al ghemaect tunet quarelen,
Die goet waren ca diere.
loos Daer Lenden over die rivlere
Sach hi enen casteel staen ghevest.
Hi was al toes so wel bewest
Van spisen eii van riddren binnen,
Dattene nieman en mochte winnen.
1010 Die scoonste morsch daer buten lach
Eñ die beste die hi nie sach,
Wel tien milen lane neven die zee,
Eñ twee milen breet ochte mee.
Deter tendel was .i. groot wont,
1015 Daer stont in harde scone lout;
Menech scone boom daer binnen stoet,
Vs. 989. Gheerijt, geakkerd, van erien. Zie KIL. — Voorts Cod. : wel na sin best, zon
rijm. 996. Ghevisiert. Vglk. vs. 47. 997. Cod.: viel. 400 1. Cod.: brucge. 10055. Cod.:-der
Dar tinden = daerna, verder. Vglk. vs. 1014. 1007. Bewest, voorzien, eigentlijk, meen
ik, verzekerd, verwant met iv,s of eves (ghewe^). 4013. Cod.: twee.
,

(

leo

)

Daer was van meneghen voghele broet.
Maer daer broeden aire meest
flaveke eñ valken in [tforeest],
Io o Die meneghen heigher [eñ odevaer]
Dicke brachten sijns [lijfs in ghevaer].
Daer die ionchere dit, [als hi mach],
Eñ daer toe menech ander ghesach ,
Prijsde hi tlant goet eñ rike.
1O5 Heme dockte staen ghelachlike
Die casteel te menegher dine.
Dus corte sinen dach die ionghelinc,
laat heme niet en vernoyde die stonde
Tes het quam ten avonde.
1030 Doe ghinc hi van den torne neder
Eñ keerde ten palayse weder.
Daer heette hi neder vore die dore,
Eñ liet sijn swart ors staen daer vore ,
Eñ ghinc int palays. Daer vant hi echt
1053 Die taflen scone eñ wel gherecht;
Daer was echt ghedient wale
Tallen taflen in die zale
Van allen dies sijn herte gheerde.
Hem en mesquam niet noch en deerde,
1040 Sonder ene dine allene,
Dat hi creature enghene ,
Die hadde lijf,, mochte ghehoren
Noch sien ; dies hadde hi toren.
Alse die taflen waren op he daen
Vs. 4018. Cod. : brodenz. 4019-1022. Keerzijde van den weggesneden hoek. Mijne aenvullingen geef ik voor 's dichters werk niet. In den derden regel had ik liever eñ meneghen
craen gezet; maer met sijns, dat blijven moest, ging dat niet; in den vierden, al dien dach (?).
4029. Cod.; Dies et quarr. Vglk. vs. 4Ob . 1036. Is dit echt uit eten of eteus ontstaen?

( 41 )
1045 Ghinc

hi ten viere sitten saen
op enen rijeliken tapijt,
Eñ alst heme dochte slapens t[ijt],
Sach hi risen twee candelaren,
Die beide van finen goude waren;
ioso Met tween stallichten bernende cl [aer].
Si ghinghen vore , eñ hi volghede n[aer] ,
Tes sine te bedde hadden bracht,
Daer hi op lach den andren nacht;
Doe keerden si beide weder.
soss Eñ hi ghiñc te handen sitten neder.
Eñ. bégonde hem ton [t] scoene ,
Eñ sine cleder ute te doene;
Eñ alse hi heme sonde decken,
Eñ teovertoer te hemewert trecken ,
1060 Wardet daer binnen donker saen,
Eñ die ionefrouwe quam ghegaen,
Die hi wel ontfine , eñ dede
Algader sinen wille daer mede.
-

,

VII *).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

der side van der zee
grote dachvaerde ofte mee.

t( Neven

1065 Twee

*) VIIde FRAGMENT, overgenomen uit Massmanns uitgave. (Zie mijne Inleiding.) Vglk. CRAPELET, vs. 4739 en volgende. ---- Nog meer van de landstreek.
Parthonopeus verblijft en verlustigt zich een jaer te Chiefdore bij Melior,
waerna zij hem den koning van Vrankrijk te hulp zendt.
Vs. 4048. Cod.: candeleren : waren. 40550. Cod.: stalliihten. Merk hier den vormelijken
pluralis en vglk. vs. 636, 4056, Cod. ; tonscone ; done. 40559. Cod. : covertoer,

(4 )

Teerst loopt soe bi Marberoen
Daer ridders wonen, [die] glierne doen
Mijn ghebot eñ te minen idienste staen.
Dien casteel hevet van mi te lene ontfaen
1070 Aernout, die sonen heeft vive
Bi Bea risen sinen wive,
Staerke ridders ende grote.
Suleti j t comen die gallote
Bi der zee ofte uutlaghen,
1075 Die met rove hem bejaghen:
Die vanghet lii met erachte eh bint,
So dat pise mi ghebonden sint.
Dan lopet die Ore bi Orac
Eu bi S [uscis] eñ bi Cyrac
logo Neven berghen eñ neven roken.
Soe hevet binnen haren lope be [lok] en
Hondert castele ende meer;
Dan doet soe haren wederkeer.
Als soet hevet ghelopen al,
1085 Hier [ijn de zee doet soe liaren val.
Nu weet [t] i dat water heet die Ore,
[En die casteel hetet Chiefdore].
Hovet van Ore bediedet dat
(Nu mach ment in dietsee verstaen te bat),
1090 Om dat hier die Ore beede doet,
Springnet eñ vallet in de zeevloet,
Vs. 4067. Die is van Massmann. 4068. Cod. : geboet. 1072. Cod. : ende of ei ? Massm.
zegt het niet. 1073. Massur.: Sulke tijt. 4074. Uutlaghen = zeeroovers. 1076. Massur.,
Cod. : brinct. 1082. Cod.: Dusent. In 't fr. cent. De kopisten moeten altijd overdrijven.
-- Cod. : ende of eñ ? 4085. Massur. ha [er v]. Vers 4087 ontbreekt in het Hs. en is aldus
door Massm. (naer vs. 1092?) aengevuld, behalve dat hij ook hier ende schrijft. 4088.
Massm. : van oire. 1089 Te bat, vglk. vs. 4143. 1090. Massm.: oire. 4091. Beede doet,
springtiet (= ontspringt) eia vallet. Een modern etymologist zou niet nauwkeuriger kunnen
wezen, want chief in 't oudfransch beteekent inderdaed zoo wel begin als eind.

( 43 )

So es de casteel Chiefdore gheheten.
Nu moeti minen name weten :
Melior es die name mijn;
1095 Wildi vróet eñ ghestade sijn,
Ghi sult van mi hebben groten scat,
Dat ghi nemmer en begheert bat,
Indien dat iet te voren weet,
Het en sal u sijn ghereet,
1100 Bi dien dat ghire pinet om niet
None penst hoe ghi mi siet,
No nemmer en doet ghene laghe
Totien termine, tote dien daghe,
Dien ie ghesprac ieghen mine man,
i los Daer al mine ere leghet an. »
« Vrouwe, » seiti, « als helpe mi God,
Men mochte mi houden over sot
Eñ over argher dan .i. dief,
Verriedic dus mijn soete lief. »
1110
« Dese [rede ver] draghet [nu]; echt
[Selwi spreken daer af; maer tes recht]
[Dat ie u Chant vraghe wat sal sijn]
Uwe dachcortinghe morghijn :
Of ghi wilt varen in rivieren
11th Of bersen int wout ten wilden dieren ?
GhevaIlet dat ghi kieset die jaghet
--

Vs. 1097. Massm. : begeert dat. Om dat te behouden zou een deel van 't fransch anders
moeten vertaeld worden. Men zou beter wat = jet, schrijven. 1100. Hs. Dien; Massm. :
Indien. 4106. Als = also. 1.107. Massel.: sod. 4108. Massm. las een, hoewel het geschrift sehr tondeutlich was. Ik, in plaets van het in enen te verbeteren, zet .i., dat hij
welligt miskend heeft. 41 10. Van deze drie regels is de eerste verminkt en zonder zin bij
Massmann, en de twee andere ontbreken geheellijk. Ik heb de plaets naer 't fransch hersteld om Massmanns en Jonckb'oets gissingen niet te moeten aenhalen. Men kan ze bij
Massur. zien. — l'erdraghen is vergeven, sparen, hier ter zijde schuiven, uitstellen. 4116.
Uit het verminkte Hs., waer aleen jag . . overblijft, geeft Massig. hier jaget, dat het volle
rijm hier en vs. 1131 mij tegen wil en dank deed behouden,
,

( 1,4 )

Eñ u die herte daer toe draghet,
So sal ie u segghen hoet steet :
Morghin als ghi sult sijn ghereet,
112o Na etene , sal men u te voren
Bringhen den aire scoonsten horen,
Dien ghi nie saghet, suldi segghen;
Dien sal men up die tafle legghen.
Dien voert met u als ghi wech ridet;
1125 Eñ als ghi die mersce lidet ,
So set den horen aen uwen mont ,
Eñ blaester mede, als ghi- wel cont;
Dan suldi sien die Monde comen,
Als si den horen hebben vernomen,
1130 Die snelste , die ghi noyt saghet,
Eñ goet eft nuttelijc ter jaghet,
Honden , bracken ende siesen.
Wildi ooc die jacht [niet] verkiesen,
Eñ ghi in rivieren wilt riden,
1133 In ere camere hier besiden
Staen haveke , valken , sporewaren;
Eñ als ghi u wilt merghen varen,
Daer nemet als vele als u voeghen,
Daer moghedi af sien scone vloghen. »
1140
« Vrouwe, » seiti , « mi ghelievet meest
Dese eerst[e] waerf int foreest
Mi te merghene metten honden ,
Dat ie mi daer te bet wille beconden. »
Dit dochte haer goet, dat seit soe.
Vs. 4121. Den, Cod. dat. 4124. Cod. : ghwech, welligt gelijk men elders gnoech = ghenoech aentreft. 4129. Massm.: Alsi. 1133. Massen. jachte verkiesen. De uitlating van niet
baert hier wanzin. 4138-39. Massur.: voegen : vlogen. Ik zag hier liever voeghet : vloghet.
Vglk. vs. 934-935. 4143. Massur.: daer toe bet. Vglk. vs. 1189.
:

( 45)
1145 In slape

worden si beede doe,
Soe in sinen arem eñ hi in de hare.
Ic dar wel segghen openbare
Dat haer negheen die ti j t vermoyt
No nemmermeer en hadde vernoyt,
1150 Al hadde die nacht langher gheduert;
Want die minne [es] so [glie]natuert,
Datter ghene mate dochte toe.
Die nacht leet eñ [s]morgen[s] vroe,
Als die sonne op was ghegaen
11h5 Eñ hi sine cleder aen hadde gliedaen,
Na etene, brockt men hem den horen
(Alst hein was gheseit te voren).
Dien
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Honde ghecoppelt te samen,
1160 Bracken, siesen ende winde,
Eu alle so swart , dat dien kinde
Vele te meer wanhaghede dies.
Daer quam een groot hont, een lane sies :
Hi hadde om den hals sijn
1165 Enen halsbant claer guldi j n.
Die rine entie cnpop daer ane
Costen groot goet na minen wane.
Den enen haddi neven hem in hant
So langhe datti een spoor vant
1170 Dat hadde ghemaect een everswi j n ,
Dat out wel vier jaer mochte sijn.
Vs. 4146. Massm.: in den hare. 1155. Massre.: hedde. 147. Ik laet dit vers, ingesloten zoo als 't is, op Massmanns rekening, als mede de nieuwe gissing : geleid ? die hij er
onder bijvoegt. Misschien zal ik de fragmenten wel eens zelf mogen inzien. 4166. Cnoop,
in 't fr. noiau.s; ik zou liever cnop schrijven, al vindt men nog cnoop in dien zin.

( 46 )
Dien volghedi metten slaghen
Beede in boscagen eñ in highen ,
So langhe dat hi porrede wilt.
1175 Dien sies, dien hi bi der leisen hilt,
Dien liet hire te handen toe;
Die grote honde ontcoppeldi doe.
Daer mocht men hebben scoop jacht g llesien.
Die honde saghen den ever vlien :
1180 Daer was ghebielt so menechvout,
Dat [ghescal] vervulde al thout.
Die ever mochte niet oni:gaen.
Twee snelle honden verliepene saen
Eñ velden ter eerden in een dal.
1185 Dien ever gaf hi den honden al.
Dit was sdaechs sine merghinghe,
Si j n spel eñ sijn dachcorti nghe.
Ter herberghe keerdi weder doe;
Maer hi verloos , hine wiste hoe ,
1195 Alle die honde , sonder .ii. winde,
Die bleven al toes metten ki nde ,
Dat hem te min vernoyen sonde,
. So waer hi wandelen woude.
Die jonghelinc at eñ dranc ghenoech
1195 Alles , dies sijn herte ghedroech.
Achter etene hi te bedde ghine :
Daer quam die jonefrouwe, die hi ontfinc
Vriendelijc eñ met soeten speie.
Si loeghen eñ si spraken vele
Vs. 4473. Massm. hier en overal ende. 4480. Ghebielt, ghebelt, ghebast. In de limburgsche dorpen waer dat woord nog bestaet, zegt men den scherplangen klank beelen.
4181. Bij Massm. staet alleen Dat al vervulde thout. De dichter schreef welligt : Dattet
ghescal vervulde twout. 4194. Massur.: genouch : gedrouch. Dit laetste is zonderling aengewend met den genitivus dies. Met gheerde, vs. 4038, is zulk in den regel.

(
1200

47 )

Eñ dreven haer werelt onder heme ,
Als den jonghen wel gheteme.
Die hadde ghehoort liare rede,
Daer soe hem die nacht corte mede,
Die[n] grote[n] sin, die grote wijshede,
.
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Dat sehe hebbic te lane
Van minen lieve eñ anders niet.
God , die alle dine voorsiet,
Hi moete gheven , dat mi die soete
Ihrer minne wederdeelen moete,
1G2 1 0 Als die joncfrouwe dede den kinde,
Dat soe met herten minde.
Parthonopeus hadde bliscap groot;
Te sprekene van hem slaet mi te doot.
Cline sach si j n lief neghenen tij [ ;
1215 Maer hi hadder mede groot delijt.
Groot amours ende groot spel;
Van den minen hebbic niet el,
Sonder allene dat iet seouwe.
Hi hadde bliscap, eft ie rouwe.
12520 Parthonopeus was aldaer
Met groter bliscap wel een jaer,
Dat hire binnen niet en droevede.
Hi hadde van al dat hem ghevoeghede:
Hi hadde goede jacht te[n] dieren,
122í Efl goet ghebeet in rivieren.

1o;

`'s. 4O4. Massur. las in 't versleten lis. : De grote sn. 1205-1233, zijn een uitstapje
van den dichter, die hier zijn eigen lot met dat van Parthonopeus vergelijkt. 4214. Dat;
vs. 2 16 en 219 gaet de schrijver na kint tot het mannelijk geslacht over. 12 13. Van here,
zoo en te recht Massm.; in 't Hs. stond van mi. '1216. Staet dit ende in 't Hs. ? 43. Misschien te leze : jhenoeghede. 4221. Massur.: goetjaecht.
,

,

( 48

So setti sinen sin aen dat
Dat hi alle vriende vergat,
Sine moeder eñ sinen vader.
Daer toe sine maghe algader
1230 Eñ hi om ghene dine el ne achte
No bi daghe no bi nachte,
Sonder der ghere die hi minde ,
Eñ sine vogle eñ sine winde:
Daer mede haddi sinen wille so wel
12 Dat hi begheerde gheen dine el.
Alst quam ten ende van den jare,
Wart hi peinsende haer ell dare,
Eñ peinsde wanen hi was gheboren.
Doe aire eerst quam hem te voren
1240 Hoe gherne hi sijn oom soude scouwen.
Snachts teldijt der jonefrouwen
Eñ bat orlof te lande te vaerne.
« Jonchere, » seit soc, « dat doe ie gaerne :
Ie love wel dat gllire vaert
4945 In dien dat ghi hebt te mi waert
Altoes gherechte minne,
Dat ghi in uwe herte binnen
Ne doet el ghene vrouwe
Eñ ghi mi hout rechte trouwe.
12so Vrankerike heeft uwer hulpen] noot. »

Vs. 1226. Hs. sinen sinen an dat. 4228. Hs. Sier moder, waer naer Massur. sire, en dat
deed hem ook sins vader schrijven tegen't Hs.; maer dan moest hij de drie verzen wijzigen.
De accus. is goed. 4230. Hs. al. 41232. Der ghere, elders dergherre = der gener, dier.
4237. Hs. Mert dat naer wert wijst; Massm. Wart. 4238. Massm.: haer ende dare. Vglk.
vs. 443. 4245. Massm. : gi te mi-waert Altoes hebt. Ik riep de les van 't Hs. terug. 1218. Ne
doet in uwe herte, niet invoert, niet plaetst. Zeer gebruikelijke zegging. — El = andere.
:

( 49 )
Eu Bloys es in allen siden
Beseten eñ u ander borghe.
Daer es van binnen grote sorghe.
Daer suldi vinden meneghen viant
32 ;5 Eñ in werren algader tlant.
Nu weest lustich eñ ghestade,
Eñ vaerter toe bi minen rade.
Sijt goet ten spere eñ ten scilde,
Goet eñ hovesch ende milde.
1-26o Pinet om ere eñ om doghet.
Sijt wel ghesedet, daer ghi moghet
Groetet al die liede minlike.
Ghevet goeden ridders mildelike,
Dat si u wesen van herten hout.
1265 Ghevet hem selver ende gout:
En sorghet niet wanen tcomen sal,
Ic saelt u selve doen hebben al.
Ne weest uwer spraken niet te diere,
Sijt omoedich eñ goedertiere
1270 Jeghen rike eñ jeghen aerme.
Hout altoes in u bescaernle,
Aldaers behoevet, die Heleghe Kerke,
Eret papen ende clerke;
Dan sal u hout si j n God Onse Here.
175 Bi siere hulpe sal u ere
Eñ u prijs te meerre wesen.
Echt biddis u boven al desen
Dat ghi nemmer so dom ne si j t,
Dat ghire raer toe soeket voor tijt
Vs. 4231. Massur.: Bloijs. 1216. Lustich, behendig, voorzichtig. — Ghestade is hier
van vasten moed, en ziet op den krijgsman, niet op den minnaer. 42b7. Versta : ik raed
het u. Vglk. vs. 4300. 4261. Ghesedet, van goede seden en manieren, beleefd.
4

( 50 )
4 2so No lust, hoe ghi mi moghet scouwen;
Want het soude u sere rouwen.
So wiere u toe gave raet,
Ic segghe u wel, hi riede u quaet.
Noch biddic u ene ander bede:
428 Als ghi daer hebt ghemaect vrede,
Ne merret niet langhe in Vrankerike,
Maer comet le mi sekerlike
Door minen wille eñ uwe vrome.
Ghi sult mi sijn willecome. »
4290 « Vrouwe, » seiti, « ie hebbe wel verstaen ,
Hoe dese lesse es vergaen,
Eñ wel vernomen dit sermoen.
Tc 'soude node pine doen
No poghen, hoe ie u mochte sien.
49; Ie sal emmer bliven in dien
Dat ie sal volghen na uwen rade. »
.
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Began hi reeden sine vaert,
Te vaerne te Vrankerike waert,
Want hi hadde groot toeverlaet
1 Soo Ter ghere , die hem gaf den raet.
Jeghen avont hi te[r] havene reet,.
Daer vant hi sijnn scip staen , Cod weet,
Dat hem die jonefrouwe daer sinde.
Hi scepede sijnn ors eli sine winde.
45os Bi den ganghe hi ten scepe ghinc;
Binnen den scepe vant die jonghelinc
Vs. 4288. Door minen wille, om mijnentwil. 4301. Massur.: te hay. 1303. Massm.: Wat
hein. 1305. Bi den ganghe, langs de brug, de uitgeworpen plank. In 't fr. par le ponce!.
4306. Massm.: Binden scepe. In 't Hs. staet , zegt hij, Want bi den scepe die scepe
joncghelinc. Ik zag daer niets anders uit te gissen.

(

51

)

Een bedde ghemaect sachte eñ wel.
Doe ne wisti wat beghinnen el,
Maer hi ghinker up ligghen slapen.
1310 Doe ghinghen -te seile die seilcnapen
Enten roedere die stieren[s] plash;
Diemeer hire negheen en sach.
Si traken tseil boven hooch
Eñ tscip metten winde vlooch,
1315 Was die wint staerker, was hi vranker.
[Na] .xiv. daghe scoten si den anker
In die Oire , doet men mi verstaen.
Doe ne mochte dat scip niet vorder gaen,
No dat, no gheen. [ander] als groot.
10 Doe bewa [t] erden si den boot,
Daer een rikelec bedde was inne
Sachte ghemaect eñ wel bi sinne.
Daer leiden si op den jonghelinc.
Dat duns [t] mi een vremde dine,
i 3^a Dat hi niet ne wart ontwake.
Hi was ghevoert al met ghemake
Sonder vernoy ofte toren
Bi Bloys, danen hi was gheboren.
p

Eri als hi up tlant was ghegaen,
1330 Wart hi in wake eñ sach staen
Vs. 4309. Massm.: ghincher. Vglk. vs. 720. 4310. Harderwijck las in't. Hs. scilscna....,
waer hij sciltcnape van maecte, maer het woord, zoo het schijnt, met Siegenbeek op Parthonopeus toepaste. Massm. die, naer zijn gewoonte, daermeê spot, schrijft niettemin ook
sciltcnapen, maer zonder uitlegging. lk verander de eerste c in e en schrijf met de 1 van
Harderwijck (de s laet ik hem geerne) seilcnapen. 4311. Massm.: stieren. 4316. Massm.
schrijft Bin .xiv. dage, maer voegt er bij : Bin fehlt. Ik zet Na. 4317. De Oire hier is de
Loire in Vrankerijk. 4320. Massm.: bewaerden. 4324. Deze aenmerking is van onzen
dietschen vertaelder en men zou ze voor Bene kritiek van den franschen schrijver kunnen
nemen. 4327. Massm.: ente toren, dat te grof is om niet Bene drukfeil te zijn. 43^i8. Hs.
Bolois. X1330. Massm.: inwake. Ik wil mijne meening aen niemand opdringen, maer ben
zeker dat de schrijver tusschen in wake en ontwake, vs. 1325, een verschil gevoelde.

( 52 )
Sijn paert eñ sine honde op tlant,
Eñ sach dien boot keren te ha n t ;
Nochtan dat hire niemen sach,
Die stierens of die roeyens plach.
1335 Die boot ghinc neder in die Oire.
Doe jammerde hem om Melioere,
Daer algader lach aen sijn raet,
Sijn hulpe, sijn troost, sijn toeverlael ;
Eñ waert pensende in sinen moet,
Gave
hem God aventure goer,
4340
Teerst dat hi mochte met ere [n] ,
[Soudi naer Chiefdore] wederkeren.
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[twaelf paerden]
Met groten laste eñ met swaren,
Die alle ravenzwart waren
l3us Eñ scone, dat segghic u over waer.
Hem volgheden twaelf garsoene naer,
Ghecleet met purper ell met siden.
Daerna sach hi enen ridder rillen ,
Edelijc ghedaen, stare eñ stout;
13so Diemeer was hi grau eñ out;
Scone was hi van allen leden.
Als tkint quam aen hem. ghereden,
« Jonchere , » seiti al overluut ,
« Bi mi ontbiet u groot saluut
1,355 Mijne joncfrouwe Melioer, die u hevet
Vercoren voor alle dine dat levet;
Soe ontbiet u hare minne
Eñ trouwe met ghestaden sinne.
Vs. 4331. Waerom niet op tsant of strant ? 4334. Massm.: roeders. 4336. Massm. Melioeren.1337. Iis. an sines r. Massm.: ane sijn r. 4311. Massm.: ere. 4344. Hs.: rarven zw.
:

Ja

("")

Soe bidt dat ghi om haer peinst
1360 Eñ ghene lust daer toe en veinst
Hoe ghise ghesiet voor dien dach,
Dat tuwer ere wesen mach;
Want het soude u sere rouwen.
Ie raed [t] u ooc met .goeder trouwe [n]. »
1365 « Here, » seiti, << sijt willecome.
Om onse ere, om onse vrome
Sal ie poghen spade eft vroe.
God selve ghestarke mi daer toe
Eñ jonne mi des dat ie die soete
1370 Voor ti j t niet [ghe] sien en moete. »
Jonchere, » seiti, « nu wilt ontfaen
Die somers , die hier gheladen staen
Beede met selvere eñ met goude.
Of ghi wilt hebben hare houde ,
1375 So pijnt u emmer te doene wel,
Eñ hebt sorghe niewer om el
Dan om joesten eñ tornieren
Eñ andersins in ghere manieren.
Pijnt om ere eñ om doghet
1380 Eñ prijs te hebbene, daer ghi moghet.
Soe ombiet u dat ghi niet
Rudder [en] wert, tes ghise siet,
Eñ ghi weder comet te hare
Eñ ghise nemet openbare.
1385 Dat es belie dat soe dies gheert,
Dat soe u selve wilt gorden tsweert,
Eñ soe u ridder maken wille. »
.

Vs. 4360. Lust veinst, list uitdenkt. 1364. Massm. : Ik rade u; ik schreef raedt = raed
het. 4370. Rs. sieve moete. Massm.: niet ne sien en moete. 1386 Massm. : selven.

( 54 )
« God moet u behouden tieven ,
Eñ moet u hulpe daer toe gheven,
15oo Dat Vrankerike blijft in eren,
Eñ ghi sniemen moet wederkeren. »
Bin desen hi hem omme wende
Eñ seiet wenende van den kindey.
Doe namen orlof die garsoene
1395 Eñ troostene emmer wel te doene
Eñ hi sinen lieve trouwe hilde,
Eñ hi hovesch waer eii milde ,
So dat hi goeden prijs ontfinghe.
Daer nam ele orlof sonderlinghe
1400 Eñ voeren danen si comen waren.
Doe waren si altehan t ontfaren ,
Dat hise ghelosede, hine wiste hoe.
Die someren dreef hi voor hem doe,
Die te Bloys den weg aennamen,
als si voor die poorte quamen
Eñ
1405
Eñ die poortw[a]erder sach dat goet,
Wart hi peinsende in sinen moet
Dat God daer selve hadde ghesint;
Maer als hi verkende tkint,
1410 Met groter bliscap hijt ontfinc.
Het dochtem wonderlike dine,
Eñ liep tsier vrouwen eñ seide hare
Dat haer sone comen ware.
Doe ghincse jeghen hem haestelike
1415 Eñ ontfinkene blidelike
[Als] haren sone, dien soe te voren
Vss. 4392-1393. Wende : kende rijmen voor het oor. 4402. Ghelosede, verloor. Massm. :
gheloste. 4404. Massur.: vernarren. 4412. Massm.: tsir. 4416. Massur. geeft enkelijk
Haren sone. Als is door de constructie , de maet en den zin gewettigd.

55 )

Sonder wane waende hebben verloren.
Van groter bliscap weende soe.
In haren armen nam soene doe:
14)o Wel moederlike cusset some ,
Als soe wel sculdech was te doene.
Van groter bliscap ne sprat soe niet,
Als van jammere dickent ghesciet.
Al swighende dede soene säen
145 In ene camere met haer gaen,
Eh deden sitten neven hare
Eñ began hem vraghen harentare.
Soe vraghede wat hem hadde ghewerret,
Dat hi so langhe hadde ghemerret;
1430 Eu teldem [dat] beede gader
Die coninc sijn oom ende sijn vader
Doot waren , als hem was gheseit.
VIII *).
Beede van Milane[n] eli van Pavien,
Die van Genevers eñ van Pisen :
*) V11ISEe FRAGMENT. Bij CRAPELET, VS. 2347. - Voorbereidselen van den
strijd tusschen de Sarrazijnen en de Franschen bij de stad van Cakers of
Cars. De sarrazijnsche koning Sornagur houdt cenen krijgsraed, dien hij
ontevreden over de voorstellen die hem gedaen worden verlaet. Ilij sluit zich
in zijne kamer en werpt zich vol mismoed op zijn bed (Zie het fac-simile),
waer hij zich aen bittere klagten overgeeft, tot dat hij eindelijk zijn besluit
aen zijn getrouwen klerk mededeelt.

Vs. 1423. Massm. : Ende van jammere, als dickent ghesciet, en in zijn Glossarium dicken 't. Haer jammer was nu in blijdschap veranderd. l421. Hs. swigene. 4427. Massm.:
haer entare. Het is ons hier en daer met allittererende vokaelwijzigingen, die het niet
ondergaen kon dan wanneer de drie deelen tot een woord samenvloeyden; het betekent
hier : een en ander, allerlei. 1433. Cod. : Malane. 134. Cod. : Pigen.
:

( 56 )
1455 So

wat rudder was van prisen,
Die goets lijfs was [efil onvervaert,
Hi trae te Vrankerike waert
Om die doghet eñ om die hoveshei t ,
Die van Parthonopeus was gheseit.
binnen so was dach ghenomen,
Hier
1440
Dat tvolc te wighe soude comen
Eens disendaechs [eñ] die eoninghe bede;
Dies daden si beede sekerhede.
Doe moesten si wachten na dien dach.
1445 Daer grotelike haer ere aen lach.
Doe sende die coninc van Vrankerike
Sine letteren overal in sijn rike,
Den ertscenbisscop van Canasien,
Tallen bisscoppe[n] , tallen abdien,
1450 Dat si in hare ghebede baden,
Dattene God door sine ghenaden
Moeste ghesterken entie sine
In den wijch ieghen die Sarrasi ne ;
Eñ omboot hem, dat si souden
1455 Den wijch op tvelt voor Cakers houden.
Alle gader si j t gherne daden,
Eñ lasen over hem eh baden.
Dat was daerna bor laughe,
Eens maendachs vroe ter zonne opganghe
Vs. 1436. Cod. : Goets lijfs onvervaert. Het geschrift kan zoo wel onvernaert als onimrvaert gelezen worden. De zin is mij wel niet geheel klaer met het laetste, maer met het
eerste, dat ik niet ken, verstond ik er volstrekt niets van. Alles zal duidelijk zijn met goets
lijfs was era onvervaert te schrijven, 't geen ook de maet verbetert. 4441. God. : wicge.
4442. Cod. : Eens sdisendaechs. Het volgende gaet kreupel: met te schrijven elt die coninghe bede (souden te wighe comen), zal men ten minste de constructie helpen. Coninge
is niet voluit, maer verkort (.co.) geschreven. 4452. God. : rnoesten. 4455. Cod. : opt tvelt.Cakers, fr. Caars. 4455. Bor, elders ook bore en ne bore = niet. Zie Huyd. op Melis St.
1459. Ter zonne opganghe. Zoo Cod. duidelijk, niet ten, noch zonnen. V lk. ook vs.1633.

( 57 )
1460 Sornagur te Ghisors binnen was.
In enen bogaert op tgras
Was hi gheseten in die scade ,
Eñ hadde gheroepen tsinen rade
Wel .c. siere hoochster man,
1,165 Die ie al niet ghenoemen can.
Alle saten si eñ zweghen-,
Selve baddi thooft neder ghesleghen;
Doe hief hijt op eñ sprac dese woort:
tt Ghi heren , seiti ., (t nu hoort.
1470 Morghen vroe , ter zonne opganc,
Sullen wi storm hebben sonder wane
Ieghen goede ridderen eft coene.
Nu raet , ghi heren , ghi haroene ,
Hoe men best [te] deser sake vare,
1475 Eh men tvolc te rechte scare. »
Een stir si allegader zweghen.
Die coninc Lomeer van Norwegen
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[Stont op eñ sprac] : . . . . .
[Die Fransoyse sun hier in haer Tani];
Aen die orloghe connen si bet d[an wi];
1480 Boven al desen hebben si
Met [hem] Parthonopeuse van Bloys
Den staresten enten scoonsten Fran[soys] ,
Die noyt quam in Vrankerike.
Door sine doghet natuerlike
1485 Die men aen hem hevet vernomen,
Vs. 4470. Ter zonne opganc, sic Cod. Vglk. vs. 4459. 4474. Cod.: best deseo sake.
Moest ik enkelijk best teser sake schrijven? 4477. Cod. Norwewen. 1478. Van dezen regel
blijft slechts nog het onderste gedeelte der twee eerste woorden over; ik vulde hem verder
aen naer 't flansch.
Stont op eia sprac is geheel van mij en telt niet meê als vers.
—

( 58
Es so groot vole totem come [n],
Dat sijs mee hebben dan w [i]
Eñ comen bet aen dan wi bed[i].
Bewanic nie wighes, so help [mi God].
1,190 Naest boot u die coninc scone g [hebot] :
Iii boot ghevult niet scatte
.Cc. serme; over al datte
Met pellele, met dieren ghe [waden]
.C. somere wel gheladen;
1495 .C. mulen met sochten gan [ghe] ,
Spaensce, eñ ghedaghet lang [he]
.M. ors goet eñ snel,
.M. valken vlieghende wel,
.M. haveke scone eñ groot.
isoo Daertoe hi uwe[n] raetghevers bo [ot]
Coppe ei! nappe harde vel [e],
Eñ menech prosent van edel[en juwele].
Noch woudic dat ment had[de ghenomen],
Noch riedic , mocht daer toe [comen]
1505 Datti dit selve wonde bieden] ,
Dat wijs ons noch bet [berieden]*
Eli naaient; het es so scone!
Eli lieten hem hebben si[ne crone] »

Ais hi dus hadde ghera[den te keren] ,
!SI o

Een lettel zweghen si alle d[e heren].

worden ,
Vs. 1488. Ik heb getwijfeld of bedi niet beter met het volgende zou verbonden
Moet ik mij
met een komma -punt er voor te plaetsen. 1489. Bewanic nie wighes, enz.
ooyt aen een gevecht verwachten, zoo helpe mij (ons) God. 4493. Net pellele, zoo Cod.,
waer ik slechts de aendacht op roep. Vglk. mijne Aenteek. op Veldekens SERVATIUS , B. I,
frisch
vs. 317& — Over al datte = bovendien. 1496. Ghedaghet langhe , lang uitgerust,
gewis juist;
en wel te been. Vglk. vs. 9M. 1502. Het laetste woord mijner aenvulling is
te veranmaer de uitgang dien ik aen edel moet geven staet mij niet aen. Met van in eñ
hire =
deren zou men het meervoud kunnen aenwenden: eia edel juwele. 1509. Cod.:
de
meet.
te
veel
voor
en
zin
den
voor
aenvulling
was
re
onnoodig
mijne
hi er, hi daer. Met

( 59 )

Doe sprac mijn here Faburijn ,
Een dalre scoonste Sarrasi j n
Die in al there was te hant;
Hi was coninc in der Wenden lant.
1515 « Here coninc, » seiti, « wel hevet gheseit
Mijn here Lomeer, eñ hoveshei t :
Ten orloghe badi omme raet,
Mi dunet dat sine [redene] so [staCtl,
Dat hi raet te keerne weder
15O Tuwen lande, da[er] u ne weder
No ere, no vrome leghet [an].
Ondanc hebbe die goede [man].., »
.
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« S] ullen wi nu te ...... .
[O]nse ere vercoopen om have!
I55 [H]i dede niet wel dier raet toe gave,
[D]at darric wel segghen overluut.
[W]i si j n van verren gheporret uut,
[Nlu weten coenlike toe varen!
[E] ñ doet besette [n] vro [e] die scaren,
1530 [S]ullen wi met eren rumen tlant.
[W]i hebben hier so meneghen viant
[D]ie onsen lachter harde [begheren];
[W]i moeten ons in den [storm verweren] ,
[E]ii al ghemeneli j c bli ven doof ;
[W]aer
sonden wi vlien al quaemtcr noot ? »
1535
Vs. -157. Badi = badt ghi. Hij spreekt tot den konink Sornagur, voorzitter van den
raed. Vglk. vss. 4460-1475. ili2O. Cod.: dat u. 4523. De bovenste helft der negen of tien
overblijvende letters is weggesneden en onleesbaer. 4528. Cod. : weter, met een weinig
mcer wit er achter dan na andere woorden. Ik maek er weten! van, de genoeg bekende
interjectie der Ouden, altijd gevolgd door een' infinitivus, zoo als hier toevaren. Het is dus
volstrekt ons laten wij toevaren ! 1534. Cod.: al peinenelijc, in een woord, hetgeen ik

(6a)

Doe sweech die coninc Faburijn.
n.
MetLien sprat mijn here Maroi j n ,
[D] ie was in Dorcanien coninc.
« [I] n laet, » seiti , « door ghene dine,
1 40 [I]n saelt segghen openbare :
[S] ulke tale , als te prisene ware,
[H]evet gheseit mijn here Lomeen;
[Mlaer hi seght als een bacheleer.
[WIi sijn alle worden moede,
1545 [E]ñ hebben gliewallet in sewes vloede.
[D]ie Fransoyse sijn gherust wel.
[N]u, al ne vruchten wi niet el,
[Maer]dat wise soeken met onrechte,
[I]c segghe u wel eñ verplechte,
sayo [D]at wi ghenoech hadden te doene.
[Daer]toe sijn si stare eñ coene,
[E]ii beter ten wapenen dan wi sijn,
[A]ls het wel lae[t]st wart aen scijn
[O]nsen volke, dat wi verloren.
1.55

[N]a dien dat its can verhoren,

[E]ii na die vroetscap, die ie kinne,
geaerzeld lieb te volgen. Maer na ons verweren, zou men zich ook aen de eenige kans eia
oliven loot niet ver«acht hebben. Er heeft noathans wel Eli in 't Hs. en niet of gestaen.
De volgende regel biedt nog grooter zwarigheid aen. Staet alquaemter ( sic Cod.) noot op
zijn Limburgsch gelijk in Veldekens SERVATIUS , voor al quarr er noot, en wat zou die
onderstelling of concessie beteekenen ? of staet, gelijk in CHRISTINA en elders, al voor
als, en moet quaernter in quarrt (quarne) ter verdeeld worden, hetgeen de kopist voor
alst quarre ter noot heeft laten gelden ? Er waer nog meer te gissen, maer ik volsta met
den lezer te verwittigen.
Vs. 4M3. Cod. heeft duidelijk : gi segt, letterlijk naer 't fransch, vs. 2428: Vos avés slit
que bacelers, waer de apostrophe natuerlijk is; maer in onzen tekst past zij niet en in
plaets van ghi is wel hi te lezen. — God.: bachelier. 4543. Ghewallet, in 't fr.: par'ner
walcré. 1547. Cod.: vrouchten. 4551. God.: sijn sij st. 1553. Cod.: Laest. De t viel nog
op andere dergelijke plaetsen onzen kopist te hard. — An scijn = blijkbaer; elders, als
vs. 144, in scine. De spelling aen (sic) scijn die ik systematisch hier gebruikte, is in de
oude Hss. zeldzaem. 1k5á. Cod.: icx.

( 61 )

[S]o radie wel bi goeden sinne
[D]at men dat scone ghebot neme,
[Elfi wi laten ghebruken heme
1560 [H] aers- lants met goede eñ met minnen;
[Wline connent met erachte niet ghewinnen. »
Na deser tale stont op te hant
Die coninc Fursijn van Irlant ;
[D]ie wel sprac in sijn latijn.
1;65 t( Here Maroijn, » seiti , « here Maroijn,
[Glhi hebt hier sulke tale gheseit,
[Dalt ie aen merke al hoveshei l,. »
.
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Dat ghine begrijpt met dommen sinne,
Dat es ,quansijs : dese hevet gheseit
íh70 Wijsdom groot eñ [dese] dompheit.
Nu merkic hier aén uwe woort
Dat die grauwe den iongheren hoort
Wijsdom segghen, dat hijs int herte
Toren niet hevet noch smerte.
4575 Here Maroijn, twi en ghedinct u das :
Doe die coninc tsinen lande was,
Doe riedi hem nerenstelike,
Dit lant te winne eñ dat rike.
Nu radi , dat hi wederkere ,
1380 Te lande weder, sonder ere;
Vs. 4560. Goede = goedheid. 1562. Cod.: Na der tale. 1367. Ik zou hier gewis Daer
ik aen merke geschreven hebben, zoo er niet in 't Hs. een schijn van de t overbleef. Zou
al ook hier voor als staen ? 1568. Ghine = ghi hero. 1369. In 't fransch staet quansév.
Het woord zal wel bij ons geboren zijn. 1b72. Cod.: Graue = grijze, oude — Cod. :
jonchere. 4578. Te Winne, sic Cod. = te winnene; niet ongewoone verkorting. Valk.
vs. 834. 4b79. De afstipping, hoe men ze ook inrigte, kan alleen niet helpen; de dichter
had wellicht geschreven : dat hi. wederkere te sine» lande sonder ere.

(

62

)

Sonder aliene dat hi neme
Scat eñ have. Wat soudse heme ?
Es dit u sin eñ u wijsdoem,
Daer ghi af hout groten roem ?
1585 Doe die coninc van Vrankerike
Waende verliesen al sijn ri ke
Eñ hi lettel hadde van lieden,
Doe dedi scone ghebod ons bieden;
Nu es sijn hulpe groot,
1590 Nu en gave hi niet dat hi doe boot.
Ic weet, heesseede men hem tsi j n ,
iii soots vele te fie[r]re sijn
Eñ overmoedech eñ tonsachter,
Dus souden wi bliven in den lachten.
1:i9; Die here Faburijn gaf goeden raet,
Dit eist, ezi na dien dat staet,
Wi moeten comen int gheveeht ;
Of [wi] recht hebben of onrecht,
Sullen wi dies te bloeder sijn?
1600 Ic hadde liever, here Maroijn,
Goet te sine met onrechte,
In enen stride, dan bloot met rechte. »
die p'ilesgrave Mares,
Doe sprac
P
Sconines rechtere , ell antwerde des
1605 (Aen hem stont al sconincs raet ,
Hi conste talen goet en quaet) :
« Here coninc , » seiti , « nu hoort na mi ,
Eñ peinster omme : ja, ne saghedi
Vs. 4388. Dedi = deedti, deed hij. — Cod.: gebod, en zoo meer Hss., niet gebot. 43,92.
Fierre =fierer, fierder. 4 i98. Cod. : Of recht h. Naer het fr. moest het zijn : Ofsi recht
hebben eñ wi onrecht; maer't is zoo al ruw genoeg. 1606. Talen, zeggen, pleiten. 4608.
De middelste woorden van dit vers heb ik alleen na een herhaeld inzien van't `ersleten Hs.

( 63 )

Dien gonen quaden toghenare
1610 Van Norweghen , die dat mare
Maecte eñ seide openbare,
Dat al Vrankerike ware
[Sonder andren heere dan alleen een kint] P))
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« Ic rade wel bi goeden rade,
Dat wi nember dore enghenen prijsli
die Fransoyse en hebben wijeh. »
Dese raet eñ dese tale
Bequam al den Sarrasinen wale,
Sonder allene Faburine
Eñ van Irlant den conine Furline.

1615 Jeghen

Aise die coninc Sornagur hoorde
Mares raet eñ sine woorde,
Ne dochtens heme no scone no goet.
Hi sash claerlike eñ verstoet ,
Dade bijt, dat hi ghelachtert ware;
.i62 s Des en woude hi niet oppenbare
Sinen mannen ontdecken si j n ghepens
Dat hi wandelde hare eñ ghens:
Siere manne was vele, eli hi allene,
Eli vruchte dat hise alle ghemene
1630 Heme onwillech maken soude ,
Ell seide , dat hi volghen wonde
Siere manne wille eñ haren rade,
1620

en veel nadenkens kunnen herstellen. De laetste regel achter deze reeks verzen telt niet
mee; ik heb hem er slechts bij geschreven om den zin te volmaken, en zoo nog elders.
vs. -1614. Cod. : dore en genen prijs. De kopist heeft cene gewoone zegging in plaets van
de ware, die hij niet even van buiten wist, uit zijne pen laten vallen. Ik herstel prijch, dat
is drift, streving naer eer en roem. Voor comber, vglk. vs. 4729 ombe. 161b. Coa.: zviik
.^- wijch. 4622. Dochtens = dochtense. 4629. Versta eñ hi vruclite, vreesde.

(
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)

Eñ hiet hen metter dagherade
There (l oen porren eH ghereiden,
1635 Eñ ghewapent die scaren leiden
op den plain vore die borch te Cars,
Eñ doen den Fransoysen wanen wars,
Daer soude al sijn die sameninglie,
So wie soet daer na verghinghe.
Doe inde die coninc sine sprake .
ETi seiet van hen bi derre sake.
Tere cameren ghinc hi werdelike
op een bedde ligghen droeflike,
Eñ dede hem daerin beluken ;
o i I)aer hi sijns rouwen woede ghebrliken ,
Eñ niet en soude sijn oppenbaer.
Ii wranc sine hande, hi trae sijn hater,
En dreef dat aire -meeste seer,
Dat coninc dede noyt eer.
16^i0 « Ay! arme, » seit hi, « ellendech man,
Dat ie noyt lijf ghewan,
Eii mi Mares dus heeft ghelachtert,
Eñ verraden el gheachtert,
Bi valscen rade dien hi gllevet,
1653 Eñ hi al onghewillech hevet
Mine man ghemaect, ell benomen,
Dat si te wighe niet en comen.
Nu willie staen van sinen rade
Voorwaert meer..., nu eest te spade.
166o Doe ickene teerst dede ane minen raer,

1040

vs. -1638. Daer soude sijn. Ellipsis van de conj. dat = doen wanen dat daer sonde zijt].
4639. God.: Dar na na v. 4643. Cod.: liegen. 464ß. Ghebruken is hier zonderling gebruikt. Het schijnt mij zoo veel als vrij en onbelet, het fransche à son aise, te willen uit
vrane.
-druken.467Co:
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( 65 )

Was hi onwert eñ quaet,
Een caitijf, eens dorpers sone,
Die luttel eren was ghewone.
Sinen dienst ic heme wel gout
1665 Daer ic heme gaf so grote ghewout,
Eens dorpers sone, daer ic ave
Maecte enen palesgrave!
Mine hulde hi daer mede ghewan
Dat hi rovede op mine man,
1670 Eñ dede mi verstaen sekerlike
Dat si mi alle ghemeinlike
Niden eñ haten toter.doot.
[NIet was wel recht, si haddens noot;
[H] et es wel recht dat si mi haten
167.; Eñ vlo [e] ken harde eñ verwaten ,
Dat ie so hoghe boven hen verhief
Enen verradere, enen bosen dief,
Die hen vernoy duet eñ lachter,
Eñ hare recht trect emmer achter;
1680 Dies hen en heeft enghene hale,
Eñ loopt op hen met siere tale,
Eñ heeft beloken in sine bant
Arme eñ rike eft al mijn lant,
En heeft bracht, bi minen ghedoghe,
1685 Sine onwerde maghe so hoghe,
Dat si sitten in minen vesten.
Minen hoghesten mannen eñ den besten
Daer heeft hi so ghevaren ieghen
Eñ so ghenedert, dat si ne pleghen
Vs. 4673. Cod.: Et. 4675. Verwaten, ook vloeken of laet ik vervloeken zeggen. 1680.
Hale = hele, heling, bedekking, eerberging, ontveinzing ; dus : hetgeen hij hun niet ver
wel laet gevoelen. 4686. Vesten, kasteelen. 4689. Versta : eü hen so gh. -bergt,ma

5

( 66 )
1690 Neghene

tijtcortinghe, noch met honden
Noch met voghele, ten ghenen stonden :
Sine hebben spel noch dachcorti nghe-.
Daer si ooc comen ten ghedinghe,
Trect hi achter hare gherechte;
1695 Des haten si mi wel niet rechte.
Dus hebbic verloren hare houde
Bi mi, niet bi haerre scoude,
Eñ bi den rade , die [n] ghevet Mares,
Die hen van herten onhout es.
1700 Dese heeftse te minen onghevalle
Arm ghemaect eñ onwert alle,
Eñ mi ooc arm al die ghelike.
Hadden si gnoech, so warie rike;
Haddic mi ane hen ghehouden,
1705 Nu wetic wel dat si mi souden
Te minen eren hebben ghedient,
Eñ mi gheweest ghetrouwe orient.
INu es met mi comen hier
Menech goet riddre, menech soudier,
1710 Die mi wel half vreemde sijn;
Dore hen selven , eñ dore tmijn,
Eñ niet dore mi , sijn si hier comen.
Taireerst dat si hebben ghenomen
Hare leversoen, dan seien si
1715 Willen hebben ghichten van mi;
Iedoch so wat so mi ghesciet,
Sijt vrome, sift scade , sine achtens niet;
Sine levens niet tonsachter
Vs. 4694. Mogele, sic Cod. 4694. Cod. : Treht. 4697. God.: harre. — Bi mi is zeer
goed, maer bi miere zou misschien het ware zijn. 4703. Cod.: gnoh. 4714. Cod.: dmiin.
1714. Leversoen, van 't fr. livraison, hier dienstneming, engagement, meen ik.

( 67 )

Dore mine scade,, door minen lachter.
1720 Derre en es mi ooc engheen so hout,
Talreerst dat hi heeft sijn sout ,
-Hine sal varen siere straten,
Eñ sal mi hier in dorloghe laten.
Lonie heme dese warf ,
1725 Hi sal mi echter, alse mi bedarf,
Ghehulpech sijn ghetrouwelike;
Maer Ionic heme qualike,
Talreerst dat hijs hevet stade,
Sal hi poghen ombe mine scade.
1730 Maer haddic mine man met mi bracht,
Die mi Mares heeft verwracht,.
Eñ icse te vriende hadde ghehouden,
Ic mach wel weten , dat si souden
Gherne setzen lijf eft ere
1735 Eñ goet te wets met haren here;
Sone warie niet in derre noot:
Eer soudense alle bliven doot,
Eer si ghedogheden, dat men dade
Haren here lachter eñ scade.
1740 Nu heeft se die verradere doot
Eñ ghemaect alles goedes bloot,
Dat si den tijt met aneste liden.
Sine hebben wat teren, noch wat riden,
Eñ leven met groten sorghen;
1745 Sine connen verwedden , noch verborghen.
So benoot ic se alle liet,
Vs. 47O. Derre = deser. 4721. Cod.: Talriirst, elders talreirst. 4729. Het Hs. (in-fol.)
waer dit fragment toe behoord heeft, had overal ombe, dat ik hier eenmael behouden heb.
4733. Bij MAERLANT te wets laten = te pand zetten. In plaets van met zou men hier voor
of door verwacht hebben. 4740. Doot, zoo veel als gedood, maer in eenen wijderen zin.
4746. Cod.: benoet, waervoor ik niet benaut (benauwd) schrijf, maer benoot (benood),
van benooden, in den nood brengen, dat ook KTLIAEN kende.

( 68 )
Die vive en moghen den sesten niet
Ghewapenen, al droeghen si over een.
Si hebben verset la n t eft leen,
1730 Die wo [e] ker hevet hen al ghenomen
Dat hen te v romen soude comen.
Hier omme eest dat si mi piden
Eñ si j n mi onhout tallen tiden;
Hier omme si alle daghe spien
1753 Hoe si moghen comen in dien
Dat si mi vernoy beraden.
flets recht dat si mi gherne scaden,
Want icse hebbe ghevel [le] t neder.
Maer quamic noch te lande weder,
1760 Eñ mi God behilde dat leven,
Ic soude hen smi j ns so vele ghcven ,
Dat si mi souden wesen hout,
Eñ gheven hen in hare ghewout
Besen verradere , desen quaet,
176 Marese , die mi gaf den raet,
Te doene haren wille Baer mede,
Alse hi te voren met hen dede. »
D[o]e sweech hi een stucke, eñ began
[Tel pensene , alse een d ro [e] ve man,
1770 [Ho]e hi heme best verweren sonde,
[Dalt menne blode niet en scoude.
Hi kinde heme selven goet eñ sterc,
Eñ riep te hem enen sinen clerc ,
Die oppenbare eñ stillekine
1775 Te sinen rade plach te sine.
Vs. 4747. Die vive, enz. Ellipsis van de conjonctie dat : So benoot, dat die (of ook si)

vive, al spanden zij te samen, niet moghen (kunnen) den sesten, enz. 4768. Cod.: sueeh.

( 69 )

«Vrient, » seit hi , « du hexes wel ghehoort
Mares raet eñ sine woort,
Hoe hi heeft mine coene helde
So verbloo t , dat si te velde ,
1780 Te wighe niet en willen comen ;
Dus heeft hi mi mine ere benomen,
Dus heeft mi dese quaet verraden. »
Ay ! here, » seit hi, c door u ghenaden,
En belghes u niet dat ie segghen sal,
1785 Ghi hebt waer gheseghet al :
Alle gader so si [in] wijs erre,
Die u bi sun eñ verre,
Dat ghi den dorpre hebt verheven,
Eñ ghi hem hebt daer toe ghegheven
1790 Ghewout boven uwe hoghe man.
Waendi dat hi u goedes an,
Eñ hi u si van herten vrient ? »
IX *).
.

.

.

.
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.

.

Eñ seide hoe gherne hi saghe
Sine vriende eñ sine maghe,
*) IXde FRAGMENT. Vglk. CRAPELÉT, VS. 4198, enz. -- Parthonopeus die
nu alweêr een half jaer bij Melior overgebragt heeft, betuigt haer dat hij
zijne vrienden in Vrankerijk geerne op nieuw zou bezoeken, hetgeen zij ,
hoewel bevend voor de gevaren die hunne liefde bedrijgen, en daerop met
kracht aenhoudend , hem echter toestaet. — Gevolgen van die reis : al wat
Melior voorzien en gevreesd had, geschiedt. — Zij verhaclt hem wie haer
vader was, en hoe zij in de geheime kunsten onderwezen werd.
Vs. 1779. Verbloot, .ontmoedigd. — Te velde, te wighe; het rijm *heeft belet op tvelt te
schrijven. Ik plaets er een, anders onnoodig, komma tusschen. 1786. Cod.: so si wijs,
dat goed is, mits siwijs in een woord te schrijven. 1790. God.: boven ue hoge.

(
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1795 Die

zere van hem verdroevet waren,,
Eñ bat , dat hi moeste varen
Een stic tsinen vrienden weder.
Van desen woorde ontsanc haer neder
Haer fierte eñ soe versuchte.
1800 « Mikne, » seit soe , « hoe zere ic vruchte
Dat ghi tonsen vernoye vaert,
Eñ sult mesdoen iet aen die vaert!
U moeder salre u spanen toe
Eñ pine doen spade eft vro[e]
1803 Hoe soe u mach bringhen in. dien,
Dat ghi mi sett sonder orlof sien;
Want soe wel waent over waer
Dat ghi altoes sout wesen daer,
Of ghi ghebraect mijn ghebot.
1810 Soete minne , ghenade door God!
Eñ peinster omme, wel soete vriend.,
Dat ic dies niet en hebbe verdient.
ie biddu , oft so comen si ,
Dat ghi sceden wilt van mi,
1815 Slaet mi te Boot , dat es mi sachter,
Dan ghi mi doet ter werelt lachter.
Ghi moghet wesen sekerlike
Al uwe daghe in Vrankerike,
Ghine wilt selve, dat ghi keer
18^o Te mi ne dorst doen niet eer.
Dat verlies waer mi wel groot;
Maer dadijt dat ie u verboot,

Vs.1803. Spanen, uitlokken, aensporen. Vglk. vss. 1834, 4979, enz. 48.13. Het tweede
mi is tusschen de regels aengevuld door cene oude hand, die ook op de volg. biz. den inkt
van een tiental woorden ververscht heeft. Mijne fragmenten bieden geen ander voorbeeld
daervan aen. 1819-20. Keer doen = keeren. De kopist heeft hier gebroddeld; de dichter
had gewis zonder negatie geschreven : Te rniwaert (of te mi weder) dorst doen eer.

( 71 )
Eñ dir mede stede onse minne,
So waer ic doot in alle sinne.
dan sterven waer mijn leven :
185
Dan soudic suchten eñ beven,
Vele bidden. sonder ghenaden,
Eñ sijnn buten alle [n] raden.
Aire bliscap soudic derven ,
1830 Eñ alle daghe levende sterven,
Eñ hebben emmer wers na quade,
Van [s] morghens vroe tote [s] aeon [t] s spade.
Minen lichame soudic verwaten,
Mine herte vloeken eñ haten,
1835 Vele soudic peinsen eñ waken,
Met cranker hopen langhe baken.
-

Nacht eñ dach ,eñ alle tij t.
Dus ghedaen spel eñ delijt
Heeft die gone, eñ sijt ghewes,
1840 Die mesdadech van minnen es
Eñ also mint als ie minne,
Eñ ghestade es van sinen sinne.
Sceedi van mi , dats mi ghereet,
Eñ soude ghedoghen dit grote leet.
1845 Als lief haddic in die. helle te [sine].
Nochtan wetic dat sulke pine
Eñ su i t torment es in der hellen,
Vs. 1826. Dit vers staet in mijn Cod. na vs. 4835; het rijm en de zin deden mij het hier
plaetsen. — Tien verzen (4826-1836) zijn hier in het Hs. met eene roode streep zoo niet
door den afschrijver, althans van ouds, op den kant afgeteekend, gewis als een Nota bene.
4831. Cod.: w's, te lezen wers of wars = erger. 4832. Cod.: Van morgens vro tote avons
spade, verzachte spelling. 4836. Cod.: haten(!) 4839. Moest ik eri in des veranderen of
ten minste sijts schrijven ? 4842. God.: gestadi. 1843. De zin is : Indien gij mij verlaet,
dat droevig lot is mij voorbereid. 4845. Als = also.

( 72 )
Dat ment niet en mach vertellen;
Maer mi soude doen vele onsachter
1850 Dit ghesceet eñ dit lachter,
Wel soete vrient, al [s] es de boose;
Van dien anderen comt mere no[ose].
Nu es u moeder, die wel waent
Dat die duvel si die u spaent,
1855 Eñ eifs ghedroch al dat ic doe,
Eñ salre doen haer macht toe
Hoe soe sal moghen doen dat ghi
Bet sult ghelooven hare, dan mi;
Dat es dat ie sorghe sere,
1860 Eñ du chte , dat, bi desen kere,
Onse minne ghestoort sal sijn;
Temeer es [si] in therte mijn
So gherecht eñ so gheware,
Dat ghire niet dorst sijn in vare. »
Vrouwe, » seiti , « dies es gheen
heen noot ,
So help mi God, die mi gheboot,
Dat ne mochte niet ghemaken
No man, no wijf bi gliere saken ,
No bi trooste , no bi rade,
1870 Dat ic meer ieghen u mesdade.
Daer ie dus sta in uwen sinne,
Eñ ic dat weet eñ verkinne ,
So waer mijn vals [c] heit [alte] groot,
Soudic u bringhen in sulker noot,
1875 Eñ maken ave beede mi eñ u
1863 «

Vs. 4850. Dit ghesceet, die scheiding. 4831. Cod.: al es = als es. 4862. Temeer =
diemeer, uogthans. Vglk. vs. 569. — Het waer hard si of soe (de minne) uit te laten; of
stond er eens es die herte mijn, dat ook, met ghire beter zou strooken ? 1863. Gheware
= ghewarich, waerachtig. 4864. God.: dorsti. 1875. Maken ave, afmaken, berooven.
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Der bliscap die Zvi hebben nu.
Hoe mochte mi iemen dat ghera [den],
Dat so grotelec tonser scaden
Eñ tonsen lachter soixde ghedr[aghen] ?
1880 Nemmer en dorsti dies ghewag[ben].
.
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.

.

.
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.

Dat hise no helst no Bust,
[N]o haer no weder spelens lust,
Eñ niet ne slapen bin der nacht.
Smorghens Parthonopeus :als hi heeft gheacht,
1885 Na etene, ghinc hi ter havene waert,
Te ghereedene ieghen sine vaert;
Den wint en haddi niet goet darr toe.;
Na betren [so] moesti beiden doe.
Des nachts ghelancti sijn sermoen,
1.890 Eñ hiet hem emmer wel doen ,
Eñ hise niet saghe voor ti j t :
Het sonde hem rouwen, dadijt.
Al dat hem bat die ioncfrouwe
Sekerdi hare eñ gaf sine trouwe.
1895 Bin dien quam eens avonts spade
Een groot wint eñ ghestade,
Doe ghinc te scepe die ionchere;
Hem iammerde wel sere.
Wat mach icker af tellen langhe ?
1900 Dat scip ghinc met snellen ganghe,
Vs. 1882. Het eerste woord is onduidelijk, en daer ik haer van Melior verstond, scheen
mij het tweede no te veel te zijn. Maer als ik aen het bekende voort eh weder of weder eh
voort , harentare en meer anders denk, dan neem ik no haer (= hier) no weder gerust
aen in den zin van in geener wijze. 4883. Vul aen Eñ si ne slapen. 1884. Cod.: gehacht,
voorgenomen, besloten. 9889. Cod. : Des snachts gelancti (of gelincti `l) = bekomt, ontvangt hij. 4890. Eñ hiet, vul si of soe aen : Melior beval hem. 4894. cod.: dat hem dat
die. 4897. Bij de eerste inzage scheen mij hier te zewe te staen. De p van scepe is gewis
te kort van steert, en gansch het woord duister. 4899. Cod.: magieker.

(
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Te Gisors si sciere waren
Sonder enech vernoy ghevaren;
Van daer voeren si te Bloys waert.
Goeden wint hadsi [op]. die vaert,
1905 Tes si quamen te Bloys aen tlant,
Daer hi met sier moeder vant
Die hovesce entie scone ionefrouwe,
Die [r] hi ghegheven hadde sijn trouwe.
Van sier comste was soe in hoghe.
1910 Hem allen wondert hoe hi moghe
Varen eñ keren sonder toren.
No t[i]er vaert, no daer te voren
Sone hadden [nie] man ghesien
Hem celven , no sijn scip , tote dien
1915 Dat men[ne] te Bloys aen tlant vant;
Maer hovescelike voer hi eñ quam.
In al tlant wart mare,
Dat Parthonopeus- comen ware;
Tote hem quam haestelike
1920 Die coninc selve van Vrankerike,
Eñ alle die hogheste sijnre heren,
Die hem alle ontfaen met eren,
Eli sien hem- aen met bliden oghen.
Scoon ghelaet can hi wel toghen,
hi [teeren trae] diere toe Jochte
Eñ de [ghevaren om] hem sochte;

1925 Dat

Vs. 4904. Cod.: hadsi (= hadden si) die vaert. Ik schrijf niet optie , omdat ik slechts
het uitgelaten voorzetsel wil aenwijzen. 4912. Cod.: ter vaert. 4925. Deze regel en de
vijftien volgende zijn nagenoeg geheel verdwenen. Ik heb er van gemaekt wat ik kon. Hetgeen ik tusschen haekjes geplaetst heb, is eerder gegist dan gelezen. Ik verwittig nogthans
dat mijne aenvullingen niet zijn wat ik ieder mael het beste achtte, maer dat waervan ik
het zekerste nog eenige sporen meende te onderscheiden.

( 75 )

Sulc es [mede] weert dat hi [me] ere
Altoes [h]a [ve] eñ eere.
Die goet [sijnl die doet hi goet,
Die
boose tert hi onder voet;
1930
Die quade, hi mint die- quaden
Die de goede ieghen hem verraden,
Eñ wille, die gheliken heme,
D [at ons bet dineken eñ vor] neme.
1935 Die boose trect den boosen voort;
Die sot prijst den sot voort.
Dus es ele man den andren' mede,
Dien hi kint van sinen sede.
Nu es Parthonopeus moeder ... .
1940 Dat hare [gheraet], wat haer behoeft,
Vele sorghet soe eñ. droeft.
Eñ meer - dan soe es ghewone;
Saue bidt te Gode , dat haer cone
Met eren mochte bliven int lant.
1945 Bin desen soe enen raet vant,
Eñ sende om den bisscop van Parijs,
Die harde vroet was eñ wijs ,
Die redene eñ nauwe treken
Talre saken conde spreken.
1950 Hem tellede soe al van beghi n n e
[Die sake], eñ hoe een elvinne
Vs. 1936. Cod.: den sod vort. Het rijm trect ... voort : prijst ... voort is niet zonder
voorbeeld bij de Ouden. In de Teesteye sluiten vss. 223-224 nog vrijer, zonder den minsten schijn van samenstelling, aldus : noyt en saghen"met oghen : si sien met haren oghen.
4937. Ik schrijf zoo als ik meen te lezen, maer beken dat ik iemand mede zijn voor bij,
op zijn Truiersch, of gunstig en genegen zijn , nooyt aengetroffen heb. 4939. Deze regel
staet volstrekt alleen en rijmt met geenen anderen. Even zoo weinig is de zin voltrokken,
en naer het fransch te oordeelen, zijn hier ten minste drie regels overgeslagen. Daerdbor
wordt ook alle gissing in den volgenden duisteren regel (vs. 1940; onmogelijk. Ik schrijf
letter voor letter, gelijk ik ze lezen kan, na. Men vergelijke den zelfden overgang met Nu
es, enz., vs.1853. 1951. Cod.: helvinne. — Die sake heb ik er bij gevoegd.
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Haren sone so hadde versot,
Datti dade al haer ghebot,
Eli tote hare voere ern quame
1953 Allene , ende soe hem bename
Hare te side, het ne ware
Dat hijs orlof hadde van hare.
Soe weende seerelike , eh bat
Dat hi pine dade om dat,
1960 Hoe hine daer af mochte bringhen,
Eñ wijsde hem bi welken dinglien.
Dit hadde die bisstop wel versta en ,
In ene camere ghinc hi saen,
Eñ hi omboot den ionghelinc.
1965 Hi quam haestelijc eii ghinc
Voor den bisstop sitten van Parijs,
Als een die hovesch was eñ wijs.
Ghi Heren, swighet; nu mo hedi horen
[Hoe die bisstop]
(c Jonchere, » seiti , « ghi hebt groot ere,
1970 Dies danket Gode Onsen Here,.
Die u van so goeden seden , .
Eñ so scone van allen leden
Eñ so hoofs[ch] hevel ghemaect,
Eii talre doghet so wel gheraect ,
1975 Dat nu gheen es uwer ghelike :
Dies danket Gode liertelike,
Vs. 4953. Cod. geeft hier : sekerlike, dat onbeduidend en gewis van den afschrijver is.
49.55. Cod.: ende. 4968. Deze regel is de vertaling van het fransch waer de trouvère zich
aldus in eens tot zijne toehoorders wendt: Or entendes, segnor, trestuit , Con faitement
il le sosduit (vss. 4367-4368). Ik wijs het verband tusschen haekjes aen. 4975. Uwer komt
hier in genitivo overeen met ghelike, subst. fem., van uwe gelijkenis.

( 77 )

Eñ hebt emmer [met] so vaste[n] sinne ,
Te hem waert gheestelike minne ,
Dat u de viant niet en spane
1980 Uten rechten weghe te gane,
Eñ hi niet [en] gheniete des
Dat [u] van Godo verleent es.
Hebt vaste [n] wille te diene. Gode,
Eñ te stane in sine ghebode;
19s; Mint redene eñ mint die wet,
Die ons God selve hevet gheset.
Als ghi Gode dus wale dient,
Sal hi u wesen seker vrient;
Dat sal u worden in sei j n ,
1990 In [sine] bescermenesse suldi si j n ,
Uwe bliscap. sal hi meeren
Alle daghe met groter eren;
Uwen name sal hi hoghen,
Eñ uwen lachter niet ghedoghen,
1995 Noch u vernoy in ghere wijs.
Dus suldi hebben lof eñ prijs,
Eñ sult risen in lane so meer,
Sonder toren eñ sonder zeer;
J a nes al tlant [daer] .bi gheeert,
2000 Eñ talre doghet bi u ghekeert.
Dies danct Gode dat hi u gaf
So grote doghet, eñ dienter hem af;
Maer verliesdi sine houde,
Eñ ghine verweret bi uwere scoude,
.

Vs. 4977. Cod.: emmer so vaste sinne. 1979. Spane. Zie vs. 852. 1981. Cheniete,
voordeel trekke uit... 4983. Cod.: vaste wille te diene, vglk. vs. 4 578. 4990. Cod.: In
-

die best. 4997. Cod.: risen elanc. Wilde de kopist ielanc? 1999. Ja nes, sic Cód. Staet
het voor ja, eñ es, als sterkere affirmatie, of moet het ondervragend genomen worden ?

( 78 )
2001 Ic

segghe u wel , dat hi u weder
Sal werpen van wel hoghen neder.
Sint dat ghi si j t van hem dus goet,
Dus hovesch ghemaect eñ dus vroet,
So weest hem altoes onderdaen.
toto Ne doedijs niet, ghi stilt saen
Ter werelt si j n al openbare
Ghelachtert, dat grote scade ware,
Leedi u in eneghe sonden. »
.
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Ais hiheseit hadde dese tale,
to.1 s Parthonopeus verstont se wale,
Eli bepeinsde hem een lettel[kijn],
Menien brae van der herten sij [n]
Een suchten, dat hi diepe nam.
Dat zuchten harde wel bequam
~oio Den bisstop , eñ ghinc den ionghen man
Doe ander werf met talen an ,
Dat hi der sonden [sonde] af staen,
Die hi roekelooslike hadde ghedaen ,
Ell hi in biechten soude lien.
2o2s So langhe ghinc hine castien
Eli seide smekelike woorde,
Dattene Parthonopeus ghehoorde,
Eli wilde in sinen rade staen ,
So hoet mettem soude vergaen.
2030 Parthonopeus hevet groot ghepens,
Sijn sin wandelt haer eis ghens;
,

,

Vs. 2022. Bier begint het eerste fragment van Trier bij Massm., waer ik de varianten
van zal aenteekenen zonder den uitgever in zijne gissingen te volgen. Ik ga echter voort
met zijnen naem vooraen te stellen. --- Het werkw. sonde ontbreekt bij hem. 2023. Massm.
roekeloselike. 2024. Massur. in confessie. 2029. Massm. met hem. 2031. Massm. hare
ende gh.

(
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Hi peinsde dat ; hi quade voere
Hadde ghedaen met Metioere',
Eñ haers sal derven elaerlike.
2035 Sal hi Gode van heinelrike
Minnen eñ ts►inen dienste staen,
Hi moet dies te ibiechten gaen.
Hoort na mi , » sei ti , « edele here,
Eene sonde vruchtic sere,
2040 Die ic dede met ere vrouwen ,
Die ie niet en mochte scouwen,
Eñ hebbe vele met haer gheweest.
Van Gode spreket soe e rei leest ,
Eñ biddet mi dicken eñ spaent,
2045 Eü heeft mi daer toe vvermaent,
Dat ie Gode minnen sonde.
Beede van selvere eñ van,
Eñ van dieren stenen heeft soe mi
So vele ghesent , dat icker bi
205o Hebbe al den prijs van den lande;
Van dien - goede , dat soè mi sande,
Gavie scone eñ rike gaven,
Coningheti, hertoghen eñ graven,
Het ne was baro4n in al talant,
2o55 So goet riddere 'noch serian t,
Dies gheerden eñ dies we rdioh waren,
In gaf hem scone -van den ha [reUl :
Bi hare stoat dit la[nt in vrede]. »
-

«
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Vs. 2033. Massm. gedreven, alleszins gebruikelijker dan ons ghedaen. 2034. Hs. en
Bild.: hars sal worpen ; Massm.: barse sal werpen. Ons derven strookt best met den
genit. haers, waerover -zie CHRISTINA, blz. 497; maer met claerlike ? 2036. Massm.: te

einen. 2037. Massm. : te biichte, Hs. te bijchten. 2044. Massm.: nemmer mochte, met
verwijzing . naer 't franseh. 2043. Cod.: so , als op de meeste plaatsen, maer zelden Boe
voor so adv. 2045. Cod.: bidt mi. 2057. Van den haren , van Meliors goed.
-
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Becomt mi wel sonder in dien
2060 Dat ie se niet [en] ghemach sien
Totien dat se mi orlof ghevet.
Dat soe mi dit verboden hevet,
Dat es dat ie meest vruchte nu,
Eñ wils mi setten al . aen u. »
2065 Dit heeft die biscop wel ghehoort
Eñ seit dat goet sun sine woort ,
Eñ troost eñ bidt bi goeden rade,
Teerst dat hijs mach hebben stade,
Dat hi verwerve om dat hi scouwe
070 Sonder orlof die ioncfrouwe.
t(

Doen sprac sun moeder, overlans.
« Sone, » seit soe , « hebt groten dane ,
Dat ghi u wilt te Gode , keren.
Ic salre u enen lust toe leren,
20Th Dat ghise sult moghen sien al naect.
Hier es ene lanterne so ghemaect ,
Dat se no wint no water mach
Donkelen , eñ bernt nacht eñ dash.
Nu , wetic wel , sal het ghescien,
.080 Daer mede suldise moghen sien,
Wildire toe varen behendelike.
Dat radie u wel sekerlike,
Dat ghi u seint, eñ weset niet
Te sere vervaert , als ghise siet.
2085 Want die duvelinne , seght m.i j n waen,
Es harde leelijc eñ onghedaen.
,

Vss. 2060-2063 ontbreken in mijne fragmenten; ik geef ze volgens Massmann, behalve
dat ik ic se voor. ixe schrijf, soe voor so en eis voor ende. 2061. Hs.: Totten dat. 206&
Massm.: di biss. 2072. Massm.: heb. 2073. Massm.: welt. 2074. Massm.: sal u ene lust.
Vss. 2078-2097 ontbr. bij Massur. 2083. Seint, zegent; zie v. 3351. 2085. Cod.: hegt.
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Dies [soe] bat hem hi loofde gherne;
Doe gaf soe hem die lanterne.
Hi namse eñ deetse daer hi se behelt.
Ao90 Doe haddise vast in sijn ghewelt:
Dit was dat vruchte Melioer.
Sine vaert ghereedi eñ voer.
In dOre vant hi sinen boot
Eñ voer ten scepe, dat vele groot
2095 Eñ rikelijc was eñ vele goet;
Te seilne haddi groten spoet.
Als hi [te] Chiefdore quam aen tlan 1 ,
Sijn ors leedi op dat sant.
Hi was comen daer bi nachte.
2100 Sine lanterne, die hi daer brachte,
Voerdi so hi verholenlicst mochi:e,
Om dat hi musaerdie sochte.
Hi voer in dien hoghen casteel;
Van al dies hem behoefde .i. deel
2105 Vanti binnen den palayse echt,
Claer vier eñ grote stallecht,
Tafelen gherecht, die rikelic waren;
Daer up rikelike candelaren,
Guldene vate eñ selverine ,
2110 Dien wensch van brode eñ van wine,
Eñ venisoen eñ alles ghenoech.
Hier toe hem lettel sijn herte droech :
Vs. 2087. Cod. : seide gerne; ik schrijf loofde, dat is beloofde; anders ware gerne stoffelijk te nemen : « Gherne. » 2093. Cod.: In doire. 2097. Hier vangt het derde fragment
van Trier hij Massm. aen; ik geef alweer alleen op de varianten acht. — Massm.: Als hi
te Cifdoire quarr aen tlant; mijn Cod.: Als hi Sceefdore quam alant (sic). Zie vs. 2913.
2098. Massm.: leed4i up. 2101. Cod.: verholijcst of verhelijcst, onzeker. 2102. Massm.:
Daer hi musardie (Hs. musarde) mede suchte. 2104. IYlassm.: Al des he;n behoevede eelt
deel; ontbreekt Iran. 2108-2142. Deze vijf verzen zijn in mijn Cod. weggesneden

6

(82)
Hine drane .i. twint no en at.
Al dat hi peinsde, was omme dat
2115 Te doene, dat hem was gheraden.
Hi maectem in der kemenaden;
Te bedde gaet hi verdelike
Al ghecledet, in der ghelike
Ofte hi Melioers hadde begheert,
212o Die hi so langhe hevet ombeert ,
Eñ gherne hoorde eñ sprake ;
Neen, het es al ander sake ,
Die hi vulbringben sonde gherne.
Doe decti die lanterne
2125 Onder tcovertoer behendelike,
Eñ hi ontcleet hem haestelike
Eñ ghinc ligghen up tbedde sachte,
Daer hi na die hoofsce wachte.
Hi [trael te hem waert tcovertoer,
213o Die [kersen] blusseeden; eñ.Melioer,
Die [milde] vrouwe eñ die rike,
Quam [doe ghe]gaen vele hovesschelike
Eñ ghi:nc [ligghen] neven sier side.
Si j ns was [si uter] maten buide.
2135 Talree [r] st da [t Parthonope] us des
Ghenoech was seker eñ ghewes,
Dat soe naect was , trac hi van hare
Tcovertoer -- dat bet bleven ware -- ,
Eñ brochte dat licht ghetrect uut,
2140 Dat sceen aen haer witte huut.
Vs. 2113. Massm.: none at. 2114. Massm.: pensede. 2116-2134. Deze negentien verzen
ontbreken bij Massmann en hebben in mijn Cod., gelijk al die van dat dobbel blad, veel
geleden. 2129. Cod.: convertoer. 2 130. Het perkement is hier op vele plaetsen gescheld.
2138. Cod.: tcouv. 2139. Massur.: leckt getrect ut. 2140, Massur.: liare w. hut.
,

( 83 )
Daer sach hi dat scone wijf.
Hem dochte , daer hi sach haer lijf,,
Dat hi noyt sach creature
Hebben so scone figure.
Als dus g hehoont was die ionefrouwe,
Dier hi dede groot ontrouwe,
Beswalt soe van groten sere.
Doe vernam wel die ionchere
Dat hi ghedreven was te scerne,
215o Eñ worp van hem die lanterne
leghen den muer, dat soe crakede,
Ell bevalse dien duvel die se makede;
Soe brac te sticken erg tlicht verdarf.
Parthonopeus wart die warf
So
ghesconfiert eri so ontdaen
2155
Hi ne wiste wat doen no wat bestaeii;
Hi sach wel dat hi dorpernie
.
[Begaen had].

2145

.
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.

Nu waendi wijsdom hebben ghedaen;
2160 Neen ghi ; ic saelt u doen verstaen
Mijn gheslachte was al gader
Hooghe eñ edel , eñ mijn vader
was keiser, die wel deghenlike
Vs. 2141. Massm.: Daer besach hi een scoen wijf. 2143. Massm.: noit creature hebben sach so se. f. 2146. Massur. : Alse. 2 146. Cod. : Dien duidelijk; Massm.: Der. 2147.
Massm.: Besualt so. 2110. Cod.: Ei wo (sic, rp zijn in de pen gebleven) van hein;
Massm.: warp. 2151. Massm.: so dat so er. 2 152. Cod.: Den duvel beval hi diese
rnakede. Hs. van Trier en Massm. : dien duv. Bild. , die ook dien stelt, hield duvel voor
een invoegsel. 2153. Slechter Massm.: Die brac te sticken ende dicht bedarf. 21542157. Deze vier verzen, die in 't Hs. van Trier weggesneden zijn, bevinden zich op het eind
der laetste kolom van een mijner blaedjes en waren zonder chemische middelen niet meer
leesbaer. Het woord gesconfiert is mij het laetst duidelijk geworden ; maer het staet er
(het fransch, vs. 4522, zegt desconfis). 2160. I c ontbrak in 't lis. van Trier.
,

,

(

84 )

Hielt te rechte sijn keiserrike.
c21.oj Van Constantinoble was hi here.
Ter werelt haddi prijs eh ere;
In meneghen lande was hi bekent.
Hi dwane al dat hem was omtrent
Gheseten verre ofte bi,
2170 Sonder dien soudaen van Persi;
Want die hevet ghewelt so groot,
Dat men negheen weet sijnn ghenoot. »
C( Doe ie kintsch eñ lettel was,
Was mijn vader seker das
2175 Eñ wiste wel in waren dinghen
Bi auguren, bi helscouwinghen... »
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Weten el onderkinnen soude
Beede die hete entie coude;
Al dat men doen mach in fisiken ,
9180 Dies ne woudic niemene wiken.
So wel verstondie eñ vernam ,
Dat ie boven hen allen clam
Die mine meesters te voren waren,
Eer ie quarr te minen .XII. jaren.
2185 Doe leerdic van diviniteit,
Die noch es dalre meeste wijsheit,
Eñ d[oude] wet eñ van der nieuwer
t(

`s. 2163. Massm.: Constentenoble. 2 170. Massm.: soutaen. 2174. Massm.: tgewelt
2.172. Massm.: nogeen. Drukfeil? — sire genoot. Bild. schreef sine. De meeste schri jvers zeiden sijn of sijns ghenoot; de verschillige Handschriften geven op de zelfde plaetsen nu het een dan het ander. Wat sire of beter siere betreft, kan ik de uitlegging van
David in zijn Glossarium op den Rijmbijbel (vo Genitivos), die hij aen Dr Brill ontleent,
niet aenneinen. Hier deugt het zeker niet. 2184. In 't fr. xv jaren. 2187. Het Hs. heeft
alleen Van der wet; Massm. vulde aen: Van der [onder] wet. Mij scheen de conjonctie
eñ tusschen dit en het voorgaende zoo wenschelijk, dat ik voor zeker houd dat de kopist
ze onderdrukt heeft om, door het herhalen der prepositie van , de constructie, zoo hij
,

( 85 )
Ic waens mijn meester noch nes viewer.
Daer na leerdic nigromantie,
2190 Experimente eñ gokelie.
So goeden sin haddicker toe,
Dats niemen so vele ne conste doe.
Ware Temen dies hem onderwonde ,
Eñ hi van desen vele conde.....
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[so grote claerheit],
2195 Of het ware een somers dach.
[Op tplein des] veils dat voor ons lach,
Dedic datier riddren quamen
.II. dusent ofte .III. te samen ,
Ghewapent eñ ghereden wel,
2200 Up ors die groot waren eñ snel.
Die dedic vechten onderlinghe,
So dat sciere die witte ringhe
Seenen van den bloede- root,
Entie storm wort harde groot,
2205 Eñ stoet alse langhe als mi bequam;
En alsic wonde, iet al benam,
Eñ deet algader te pant te varen.
Doe dedic comen andre scare [n],
Beede draken eñ lioene,
2210 Eñ ander diere stare eñ coene;
-

meende te regularizeren. Ondertusschen heeft hij oude vergeten. Bild. meent dat de tegenstelling en het gebruik de uitlating wettigen. Maer vglk. alleen Teesteye, vs. 4730.
Vs. 2 188. Massm. : Ic waens mijns ?nester. Vglk. vs. 2172 s,jn ghenoot. Het pron. pers.
staet echter dikwijls voor't poss. 2194. Bild. en Massm.: velen. 2196. Het Hs. heeft alleen,
zegt men, .... velis dat vor ons lach. Bild. schrijft : Op tcaire pe velts, dat ik hem laet. 2200.
Or , onverbogen voor orsen, meestal na telwoorden gebruikelijk. 2202. Die witte ringhe,
de blanke malien der halsbergen, die bij KIL. zelfs ringti kraghen heeten. Het franscli
spreekt hier korter. Bild. verstond zonderling genoeg « de blinkende randen der wapenen. »
--Sciere is welhaest. 2208. Massm.: scare. — Andre, niet meer van ridders, maer.....
,

( 86 )

Menech vreselic dier, menecll worm.
Dan dedic vechten enen andren storm. »
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

« Nu prisic dat algader niet
Bi dien dat mi dit es ghesciet
221; Dat ie des [al] bem worden sonder,
Daer ie bi dede menich wonder.
Dat ie met arbeiden hadde gheleert,
Dat es mi al bi u ontkeert.
Eer die dagheraet sal bliken claer,
222o Suldi wel weten dat ie wacr
Dicken hebbe gheseit hier te voren,
Als men u sien sal eri horen ,
Eñ onse minne bliken sal,
Die ie bi miere wijsheit hal.
2i Wel soete vrient, bi miere wit,
Ic soude lettel claghen dit,
Maer mi crinct een ander smcrte
Dat mi sere torment mijn herte.
Nu moghedi horen wat moghe sijn :
22;o Mitter dagheraet morghijn.... »
Vs. 2213. Massur. : N[e] prisic. 2214. Hs.: Bide. Massur.: Bedien. Bild.: Biden. 2215.
Al is van Bilderdijk. 22 19. Massm. en Bild.: Er die dagrad sal bliken. 2224. Hal, imperf. van helen, verbergen. 2225. Bi miere wit, soort van eed; wit staet voor wet om liet
rijm. 2228. Dat komt niet overeen niet smerte, dat femininum is, maer het bevat de gedachte van ding , in 't latijn negotium , als of er stond : iets dat, enz. Vglk. het volgende
wat moghe siju. 2230. Massur.: dagraet moreghijn. Be accent, die op ijn valt, maekt
de epenthesis in morghijn overtollig voor de maet. In dagheraet scheen mij de e noodig.
,

PARTHONOPEIJS, bz. 87- 90 , vs. 2231 -2321.
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« Die hout dus starken evelen moet;
Mi dinct dat het quaet minnen doet,
Of iet mesciet bi aventuren ,
Dat liet dus langhe sal gheduren,
2-35 En ment vergheven niet ne wille. »
Met desen zweghen si beeile stille.
Parthonopeus heeft dit ghéhoort;
Selve ne spree hi niet een woort,
Newaer die lachter eñ tgrote zeer
4o Sneet hem in therte allene meer.
Iii rechte hem op, eii bleef also

Op tbedde sittende eii was onvro.
Urake., die hovesch was eñ vroet.
Diende hem , daer soe voor hem stoet;
x245 Erf alle dandere stonden ghereet,
Ne hadt haer vrouwe niet ghesijn icet,
Hem te diene eñ ere te doene;
Maer nil ne wassere gheen so coene ,
Die den bedde dorste ghenaken
*) X de FRAGMENT. Vglk. CRAPELET , vs. O37, en zoo verder. -- Urake, de
zuster van Melior, neemt Parthonopeus onder hare bescherming en bcgcleidt hem tot in 't schip dat hem naer Vrankerijk terugbrengen moet. Voorts
zijne aenkomst te Blois, fijne wanhoop en ellendig leven. Hij wil sterven
en zoekt de dood onder de wilde dieren van Ardennen, waer hem Urake bij
geval in het woud vindt liggen en , na hem erkend te hthben , tot het leven
en de hoop terugroept.
Vs. 2240. Cod.: allene, duidelijk, niet allenc. 2243. Cod.: hovesche. 2247.
Vglk. vss.1378, 2230,
2248. Wassere, sic Cod.

enz.

Te diene.

( 88 )
2250 Hem

te diene van eneghen saken
Eñ bleven alle staende stille;
Doch droeghen si hem alle goeden wille.
In dole sat hi eñ omberaden.
Urake gaf hem sine waden,
Die
hi alreerst brochte voort daer;
2255
Dat segghic u al over waer,
Hine mochte hebben ghene el.
Als hi se sach, hi kinnese wel.
So [e] began hem aendoen sine hemde,
2260 Al ongherecht ; das was vrcmde ,
So langhe halt daer ghesijn ;
Daer boven een grau pels [e] ki jn ,
Enen groenen roe , die noch doe
Wel hadde ghehouden sine vloe.
2265 Doe tracse aen dat nouwe ghescoete
Aen sine wel ghescepene voete ,
Cousen eñ socken eñ leersen dicke,
Sinen benen wel ghemicke,
Eñ hart ghemaect ieghen quetsinghen.
22 7o Doe dede men hem sine sporen bringhen ,
Goet eñ scone, al waren si out;
Eñ sonder selver, eñ sonder gout.
Nu staet hi op voor die vrouwen,
Vs. 2258. Het fransch zegt juist het tegengestelde : Quant or les voit ne l'en sovint ; en
ons woordje wel laet niet toe dat men er ne of niet tusschenschuive. 2259. Sine heinde,
sic Cod. 2260. Al ongherecht. Ik versta niet passend, te klein; binnen den tijd van twee
jaren of meer die sedert de eerste aenkomst van den jongeling verloopen waren, was hij
natuerlijk zijne oude kleederen grootendeels ontwassen. Moest ik voor das schrijven dat
of dats ? 2264. Ghehouden sine vloe. Wat is vloe ? kleur of glans, meen ik , naer het fr.,
vs. 5063.: Dun bon vert corte Bonelle. Maer onze dichter heeft hier in zijne beschrijving
meerinaels zijn fransch originael opzettelijk tegengesproken, bij voorbeeld wat de sporen
betreft, die in 't fr. à or et it argent zijn, en bij hem, sonder selver eT sonder gout. Ik
onderzoek niet of het telkens verbeteringen zijn. 2265. Nouwe, sic Cod. Zie CnRISTINA,
Gloss. Men hield anders ook veel van nauwe, wel passende, kleederen. Vglk. vs. 2268.

( 89 )

Die sine scoonheit sere bescouwen :
?275 Scone es hi , staerc eñ groot.
Urake gaf hem sijnn sorcoo t.
.
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.

Weenden van iammere eñ va [n rouwen] ,
Beede vrouwen eñ ioticf[rouwen] ,
Eñ bleven alle met droev[en sin]
2280 Om dat si saghen die keise[rin]
So verbolghen , sone dorste[n si niet]
Te hem spreken, als hi danen [seiet].
Urake dede haer hovesscei [t] ,
Eñ nammene in haer ghel [eit] ,
85 Eñ ghinc met hem toter z [ele] ,
Daer hi want liede harde ve[le].
Daer hi j t altoes , sonder doe,
Hadde vonden wel ghero [e] ,
Nu waest verstormt eñ luut
í290 Beede bin den palayse, eñ daer [uut] ,
Eñ alsi bin den palayse qu[amen] ,
Mijn ioncfrolawe eñ hi te samen,
Sach hire vele ruddren bi[nnen],
Behaghel eñ van fieren sinnen,
29i .Vc. ofte mee.
So was hi ieghen hem ghevee,
Haddi ghehat gheen goede ghe [lede],
Het waer hem comen te groten [lede];
Eh ware stappans bleven do[ot];
9,3oo Want si hadder toe wille groot,
Vs. 2276. De onderste helft van al de letters van dezen regel is door den boekbinder
weggesneden en het overblijvende zeer verbleekt ; maer ik spreek goed dat er niets anders
gestaen heeft. 2286. Cod. : lieden. 2288. God. : hadden. 229b. In 't fr. staet : trrois cens.
2296. Jeghen hern ghevee, voor hun hatelijk; letterlijk : te hunnen opzigte. Het gebruik
van jeghen bij onzen schrijver verdient opmerking. 2299. Versta : Ed hi ware.

( 90 )
Eñ seiden datsi emmermeere
Sonden bliven ghelachtert [sere]
Bi haerre groter leelicheit.
Daer was bin dien daghe vele [gheseit]
2 ;o; Van hare, menich scone wo[ort],
Dat te rechte waer onghehoort.
Die ne willie u niet vert[recken],
Want men souse met rechte [decken]:
Dorperheit seiden si van , hare;
2310 Beede stille eñ openbare
Waren si alle haer i eghen :
Cume blevet sine hadse verste [glien].
Si traken op [t]hare eñ rume[den thof].
In erren moede sonder orlof
23t5 Saten si alle op, eñ alte ha[nt]
Keerden [si] weder in haer lant.
Urake gheleedde den ionghelinc;
Wel goelike soe met hem ghine
Tes si quamen ter scepin [ghen] :
2320 So verre `eilt soene ghebring[hen]
Dat hi tli j f mochte ont [draghen].
.

3
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[Elii seiden dorpernie van hare,
[Dlie onw[aer enti] e verlelict ware.
[D]ies was Urake harde onblide.
[S]i dede hem briiighen sijn rosside,

Vs. 2303. Cod.: hare. Versta de leelijkheid van het gedrag der twee gelieven. 230h.
Scone is Bene ironie; maer de tweede en derde letter zijn hervormd en het schijnt dat men
eerst scare.., scan.. of scat.. had willen schrijven. 2312. Cod.: Cerne bleven, waer men
si bij onderverstaen zou moeten. 2313. Cod. : Si spraken op hare. Louter afschrijvers
gebroddel , dat ik in mijnen tekst verbeterd heb. Zie 't fr. vs. bl 13 : S'en vont arriers ès
terres dons ils sons. 2316. Cod.: Eli keerden weder; dat ik ook'gewijzigd heb. 2317. Cod,
geleetde. 2319. Scepinghen. Vglk. Walew., vs. 9328. 2322. Van hare, van Melior.

( 91 )

[M]agher eñ arem eñ onghedaen
[V]an verren sach hijt eñ saecht staen.
[A]l sijn harnasch was niet een haer
[Gh]earghert, sent hi j t brachte daer.
2330 [H]em was ghetorst sijn reghencleet,
[A]l quaemt hem weder wel ghereet,
[Daer] hi mede te vleescene plach
[T]wilt, als het ghevellet lach:
[IN]iet en docht hem verkeert een [wint.
2335 [T]e sehne haddi goeden wint,
[Elft als gheluc en haddi meer.
[Tlselve scip, daer ie af seide eer,
[W]ant de mast daer ghevellet lach,
[Daer] hi mede te vaerne plach
2340 [Tje voren , doe hi niemen [en] sach,
[E]ii dat hadde so scone ghetouwe,
[Dlede hem reeden die ioncfrouwe.
[S]elve ghinc sae int scip , eñ bat
[E]fi beval hem allen dat,
234^0 [Dlie meesters van den scepe waren,
[Dlat si te lande souden varen,
[A]ls lief als si hadden lijf eñ ere;
[D]at si te Nantes die[n] ionchere
[Vloeren sonden met ghemake;
2550 [Gh]eviele ooc dat hem wints ghebrake,
Vs. 2327. Eia saecht staen, is dat stil staen, niet loopen noch springen en zonder moed ?
Het fransch verschilt hier merkelijk. 2330-33. Sa chape à pluie... le hausart et l'escorcheor. Onze vertaelder legt uit hetgeen Robert, in zijn Gloss., blijkbaer niet verstaen heeft.
— Al quaernt , enz.; quant was genoeg, maer onze dichter spreekt meermaels zoo. Vglk.
vss. 4688, 4822, 4913. — Al = alles. 2335-36. In 't fr.: C'est ore sa mieldre aventure
Qu'il a bon euré à rnesure. Ik geloof dat als gheluc Bene schrijffeil is voor ander gheluc;
indien als voor alles stond, zou men ook ghelucs moeten schrijven. 2338-41. Deze vier
regels zijn een soort van parenthesis. 2344-46. Dat — dat. Vglk. vss. 438-440, enz., enz.

55

( 92 )
[E]ii si fewer moesten daghen,
[D]at si sijns met eren plaghen,
[E]fi van hem sceden niet ne souden,
[T]es si waren comen behouden,
[Daer] hi selve woude wesen.
[D]us beriet soene, eñ met desen
[S]eiet soe van hem wenende sere,
[Elii bevalne Gode Onsen Here.

Doe seildi wech en trouwe
23oo Parthonopeus , die so groten rouwe
[D] reef : nieman , die levende bleef,,
[E]ü groten rouwe als [hi] doe , dreef.
[Dooijdattene die ionefrouwe beval
[S]o harde , so stoet hem al
2365 [T]e dienste dat hem was bi.
[B]innen .xv. daghen quainen si
[Te Nantes in de havene ghevaren.]
.
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Dien ionchere eft sijn rosside
Vs. 23551. Daghen, eenen of meer dagen stil liggen. 2356. Beriet, van beraden, ver
En trouwe , sic Cod. voor in trouwe, of gewoonelijker in trouwen en ook-zorgen.239
trouwen alleen, naest trouwens = waerlijk, voor goed. Maer ik geloof dat onze les een
vormelijk adverbium was en in een woord entrouwe geschreven moest worden. 2361. Dit
en de vier volgende verzen heeft de kopist niet begrepen en . gelijk het dan geschiedt, gedeeltelijk bedorven; bovendien heeft nog de boekhinder de eerste letters er van weggesneden. Ik heb alles op mijn best hersteld, en daer de constructie in den dagelijkschen trant
niet is, zal ik er ook den zin van uitleggen. De dichter zegt elliptisch en in omgekeerde
orde : Er was noovt iemand die zoo grooten rouw dreef,, als thans Parthonopeus, en kon
levende blijven , dat is : zonder te sterven. — In 't Hs. staet • als so doe dreef ; blijkbare
vergissing. --- Door detiene, enz., naerdien hem Urake zoo dringend beval aen de schip lieden zoo stonden zij hem allen met groote vlijt ten dienst. In 't Hs. staet : scoet, dat hier
te veel zegt. De kopist had eerst sceet (van sceiden) geschreven en veranderde daerna de
eerste e in o, maer vergat daerbij ook de c in t te veranderen. — Voor Te dienste leest
men in 't Hs. alleen ..cilie acte. Tute of (site, alles zoo verward, zonder dat de afschrijver
de betrekking der sylben of de ontbrekende s vermoed hebbe. Hij heeft, als een onkundig
letterzetter, zijne copij met rnoeyte gelezen en kwalijk terug gegeven. 2367.. Van dezen
regel blijft slechts nog een bleeke schijn van 't bovenste der letter.; over.
;

( 9á )
Voeren si wech al tote Bloys;
.37o Daer setten si uut dien Fransoys,
Eñ leeden uut op tlánt sijn paert,
Eñ keerden weder te scepe waert.
Alsi wech voeren, sach hi achter;
Dat was siere herte vele tonsachter
2375 Dan u iemen vertellen mach.
Als hise dan so verre sach,
Dat hise niet en mochte spreken,
Dochtem ontwee sine herte breken,
Eñ ofte hi stappans sterven soude :
2380 Boven opt hovet nammene een coude,
Dat hem doorliep sine lede;
Daer na quam hem een bleechede,
Datti enen doden ghelijc steen ,
Eñ viel driewaerf al in een
2385 In ommacht op die erde neder.
Eli als hi was becomen weder,
Harde vaerli j c hi op scoot,
Eñ sach staerlike na den boot,
Die hem dochte Wesen so snel,
ß.90 Dat niet en bequam sier herten vel.
Als hine nemmeer [en] mochte sien,
Wart hi so sere ondaen van dien,
Dat hem sijn hei-te dochte smelten;
Doe moes ti vallen eñ beswelten
2395 Tenen gadere so menech waerf,
Mi wondert dat hi doe niet en slaerf , ,
Want sijns daer niemen waer ne nam.
Vs. °2373. Achter, van achter na. Zie vs. 2388. 2374. Tonsachter = te onsachter. Nopens te bij onzen schrijver, zie vs. 4089, onder vs. 1.143 verkeerd 4189 gedrukt. 2387
Vaerlijc, spoedig, haest; gewooner zijn varinc en varinghe. Vglk. vs. 3812.

( 94 )

Bñ als hi them selven weder quarr
Bleef hi daer staende op tsant
2400 Vele elendich in sijn selves lant.
« Ay! arme ; » sei ti , << elendich k ei ti j f ,
Igoe sere mach mi rouwen mijn lijf!
Ic ben der onghevallichster een ,
Die ie ter werelt dach besceen.
24os floe wel mochti c sijn bleven doet,
Dat ie prijs hadde eñ goet,
Dies mi mijn lijf onwerdich es
Twi ne doo [d] de mi niet die grave Mares
Doe ie was in sine vancnesse?
2410 Of doe ie was in eer wildernesse
In Ardenen onder die diere,
Dier vele waren eñ onghiere,
Twi ne was ie niet verteert van dien ? »
.

.

.
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.
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.

.

Dat nlesquam hem uter maten.
241i Datti den coninc entie prelaten
Sach den groten rouwe driven,
Dien men niet mochte beseriven,
Dies ne achti niet een haer.
Wel .L. daghe waren si daer.
2420 Doe lieten si alle den kei ti j f
Leeden suit keitivelijc lijf
Als een , die es verloren.
Nie ne wart man no wijf gheboren,
Die rouwe dreef ghelijc den sinen,
2423 Daer hi sijn lijf ghinc mede pinen.
Temeer [ne] gheerdi niet die dooi;
Vss. 2402 en 2407. Lijf -= leven. 2320. Hs.: si alle; Massm.: si allene.

( 9. )
Newaer lane torment groot
Willi doen sinen bösen live,
Dat het in langher qualen blive.
2430 Nu moghedi horen wat _[spise hi teerde]
Van. etene , als hi j t begheerde ,
Ende hi hem makede tonghereke ;
Drie werf at hi bin der weke
Broot van ghersten of van even.
2435 Mi wondert hoe hire mochte bi leven.
Die fonteine hi daer toe dranc.
Sijn haer lieti wassen lane;
Sine naghele ne corti niet;
Sijn hovet hi onghedweghen liet;
Hine
dede niet sine cleder uut,
2440
Hi lietse rotten aen sijn huut;
Dus tormentem die ionchere.
Met sulker pine , met sulken sere
Leeddi sijn lijf een iaer lane.
2445 Tenden iare was hi so crane
Eñ so magrer eñ so bleec,
Dat hi lettel hem selven gheleec ,
Eli niemen[ne] mochte bekinnen.
Tseer , dat hem lach in therte binnen,
2O Dies wart men aen hem ghewarc.
Etc man mochte bin .i. jare
Eñ bi sulker spisen arghen sere.
So crane was worden die ionchere,.
Datti allem niet mochte op sta'en
Vs. 2430. Massm. : wat live hi leede, tegen de tael en zonder rijm. Wat spice teeren
betreft, vglk. v. 2596. — Van etene dat volgt, laet zich uitleggen ; maer men zou ook Ten
etene kunnen lezen. 2432. Voor Ende zou ik liever Dat of zelfs .Daerbi schrijven. Heeft
het Hs. Ende of Eñ ? 2436. Massm. fonteijnen. 2439. Massm. : Ontdwegen. Ont voor
on is oneigen. 2'ß'k3. Hs.: pinen, en zoo nog vs. 2459. 22!8. Versta : niemen [hem.
:

(

96

.i. spoor niet voort ghegaen,
Het ne ware dat rnen[ne] hilde
Eñ leedene daer hi wesen wilde.
Dus torment hem die keitijf,
Met diei' pine leeddi sijn lijf.
2ft3O Bin des[en gh]evel tenen tide,
!)at hem harde bron sine Side.
9245S Eli

Op hi[ef] op [sun betide], eñ seide
(Sine hande te gader hi leide):
(( God Here, also ghewaerlike
24 6 5 Als ghi quaemt in erterike
Eft van der maghet waert gheboren,
Als die profeten seiden te voren,
Eñ ghi daer na ontfi net die doot,
Moeti mi lossen uter noot.
Waerachtich
sone , waerachtieh vader,
470
Aen u kerics mi al gader:
Door uwe doghet, door uwe soetheit,
Door uwe grote gheweldicheit
rit ¡ni van desen rouwe!
24 73 Sente Marie, soete vrouwe,
Gui droeghet ieghen die nature,
Dat nie dede creature,
Dien sone, die u scepper was.
Also ghewaerlike als ie das
2480 Gheloove, moeti mi beraden,
Dat ie ten deel van iiver ghenaden,
Vs. 24..8. Massm. Daer torus. 460. Massrn. teiien tiden (!) In den volg. r. had ook
.. en sne siden gelezen; maer bron?62. Massni. Op hi.... e op reep ende
Non e. ....
seide. ik heb alleen den zin aengewezen. lien riaesten ingesloten regel, die eene gissing van
Massrn. en Jkbl. schijnt te zijn , laet ik gelijk Massrn. hem voorstelt , al is 't waerschijnelijk
dat de dichter zonder parenthese gesproken had. 202. Soetheit, naar 't fr. don çor.
:

..

:

:

(
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Eer ie sterve , ghenieten moete.
Harde onbequamelijc eñ onsoete
Es mi dit lijf, daer ie in bin.
2485 Nu stat[et] so in minen sin,
Dat ie die doot gherne name
Eli blideleec, of soe mi quame.
Dat icker ombere , dat es mi leet;
Maer mi es twapen onghereet.
2490 Alle die gliene, die mi sijn bi,
Ne ghehinghens niet : si ghehouden m[i].
Dat si mi so lief] hebben alle,
Dat comt mi nu al tonghevalle.
Ay ! doot, du best wel wonderlije
..495 Eñ ieghen mi harde onredelijk,
Want ie di volghe , eñ du mi vlies.
Van vremder zeden bestu dies:
Daer du vernemes enen keiti j f ,
Die met armoeden leedet sijn lijf,
2500 Dien lae[t] stu leven eñ worden out.
Den valscen bestu des lives hout;
Den verradere eñ den quaden
Lae [t] stu leven met ghenaden.
Dit es dijn spel eñ dijn baraet,
2505 Du nemes dat goede eñ lates tquaet.
Met rechte sonde sijn verheven
Die goede man eñ langhe leven;
Die boosen [soutst.]u vellen neder.
Neware d .. „ . es no weder.... »
Vs. 2483. Hs.: Nu staet staet so. Massm.: staet so. 249úi-92. Om hier iets zekers te
geven, waer het noodig het lis. voor zich te hebben. Ik volg de gissing van Massm. 2508.
Massm.: [salt]u; hij moest naer Jkblt. luisteren. 2309. Neware = maer. De zin van het
uitgevallene moet geweest zijn : Maer dat doet gij niet; integendeel.....

7
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Edele [cneehlte ende vroe [de] ,
Scone maghede ende goede,
Wel gheraecte ionghelinghe
Doedi sterven haestelinghe,
Eñ doet de vriende hebben rouwe.
251i Ghine spaert ghene vrouwe
Door ghene doghet, die so hevet.
i'ti wondert of Melioer levet.
Neen, soe niet; soe was so goet!
So ne doet Urake, die voor mi stoet,
25O Eli mi [ne ghewaden ha] lp aen doen.
Die sel [ve die doe waren] scoen
Si j n [out gheworden aen m]ijn hunt,
Want inc quam [er sint noyt] uut. »

2510 «

2i

AIs hi haddeg heseit die woort,
Mochti een twint [ne gh]espreken voort
Eñ beswalt ; maer sijns [ne plash]
Niemen , daer hi in ommacht lach;

Vs. 2318. Massm. : Neet so niet so was so soet , met de vraeg, in Bene noot, of hier niet
wat voor was te lezen is , en op die gissing in zijne Druckfehler met' een ja antwoordende. Hij heeft noch de constructie noch den zin van dezen regel gevat. Versta : Neen (of
niet een streepje op de tweede e van Massmanns neet), neent, soe (levet) niet (meer): soe
was so goet ! Dat is te goed, om door de dood gespaerd te worden namelijk. In den vol
regel So ne doet Urake, is levet niet door ellipsis onderverstaen, maer door doet-gend
vervangen, een gebruik dat hij onze Ouden zoo gemeen was als bij de Franschen. 2520.
Hs. : En mi ......lp an doen. Massm.: Ende mine waed hale an doen. Ik behoud mine,
maer schrijf verder ghewaden. 2321. Hs., volgens Massm.: Die sei ........ scoen; door
hem niet aengevuld. 2122. Rs. Sijn an ...... ijn hunt; bij Massm.: [m]ijn h.; voorts open
gelaten. 2123. Hs. en Massm. : Want sine quam ..... nut. Ik kon sine behouden; maer
si vrouwelijk is hier doorgaens soe, en tot hunt betrokken, scheen het mij een beetje ruw
gesproken : mijn vel kwam er nooyt uit ! 2524 Massm. : di[t w]ort. 2525. Massm.: en
twint gespreken vort. 2b26. Massm. : Sijns [ne bewach; hier viel niet te gissen; plash
bood zich van zelf aen. Vglk. vs. 2603 en 2774. 2527. Hs. : daer hi in omm ....... ach.
Ik neem de aenvulling van Massur. over. Zij is goed, en hij had niet noodig, om ze te doen
gelden, de minder gelukkige gissing van zijnen vriend J. er tegenover te stellen.

( 99 )
Eñ over een stic, als hi bequam,
Was hi in al sijnn lede lam,
253o Dat hi met pinen op ghesat.
Van tranen waren sine oghen nat.
Hi drooghese efi viel in een ghepens,
Datti hem soude verslaen , eñ mens
Int hof niet en worde gheware.
2535 Hi peinsde langhe haer eñ dare
Eñ merkede in sijn hérte binnen,
Al woudijs te Bloys beghinnen,
Dat bijt niet soude toe ghebringhen,
Eñ sijt niet en soude[n] ghehinghen,
25Uo Diene wachten, vriende eñ maghe.
Doe want hi een ander gheiaghe:
Mochti gheposen, datti soude
Varen te Ardenen in den woude ,
Daer hi ghedoghede groot ghevaer,
2545 Eñ leveren hem den dieren daer ,
Diene saen daer souden verbiten
Eñ sijn vleesch te sticken sli ten .
Hier aen setti al sinen raet.
Dus moeti varen., dier omme gaet
255o Datti de minne wille bedrieghen ,
Eñ van den vrouwen lieghen,
Die met ghestader herten minnen;
Toren eñ leet moet hi ghewinnen:
Dat moet hem ter werelt bliven.
,

Vs. 2328. Stic voor stuc heeft geen bewijs noodig. 2333. Het Hs. is gebrekkig. Massni.
schrijft : dat mens, en zegt dat Jonckbloet ende mens voorstelde, waer hij alleen ende in
eñ te veranderen had om regt gelijk de Ouden te spreken. 2336. Herte binnen is door
Massm. aengevuld. Mone en Jkbt., zegt hij, gisten in sijn sinne. 2338. Toe ghebringhen,
voltrekken, fr. à tief traire. 2539. Massm.: men niet en soude, hetgeen met den volg. r.
minder past. 2541. Massm.: groten vaer, misschien goed. 2347. Massm. : To sticken.

(loo^
2 55 Die clerke , die van vrouwen scriven
Eñ ghebruken onscone woort,
Wondere ..... onnen voort
Die ieghen mi disputeren woude [n],
Ie wilder storm ieghen houden,
2560 Eñ doense alle gheloovich lien.
Die dorperheit den vrouwen tien
Eñ sijn hem metter tonghen ieghen
Het sijn clericastren , dies pleghen,
Eñ dorperen ; hen sijnn gheen clerke.
2565 Dies hebbic ghemerct eñ merke
Dat van edelen clerke [n] onscone woort
Ten vrouwen waert nie [n] waert ghehoort;
Maer die quade loghenaren,
Die oyt vele te vele waren,
2570 Die soudic sconfieren wale
Eñ oneren met miere tale;
Maer dat ics gheen stade en hebbe.
Ic hebbe ghesceert een ander webbe,
Bedie moetict in versten legghen,
2 7a Eñ sal hem noch haer recht wel segghen.
Die vrouwen willie emmer eeren ,
Haren prijs hoghen eñ meeren :
Si sijns. wel werdich eñ bedi
Hebbicse lief; so doen si mi
2580 God h [eeft] se lief, dats [wel] aen seine,
Vs. 2560. Gheloovich lien, zich overwonnen of mat bekennen. Behalve hun mat hadden
de Franschen ook recréant, waerover zie BURGUY, Gramm. II, blz. 440. Ons gheloovich
stond daermeê gelijk. 2562. hem, haer, de (of den? ) vrouwen. Zie CHRISTINA, blz. 39,
41, 438,165, 306. 2564 lien = het en. 2572. Massm. : stride, al had Jkblt. hem stade
voorgespeld. 2574. Massire.: in verscen (!). In versten leggen is uitstellen. Zie CHRISTINA,
GIoss. 2576. Massm.. onziner. 2580. Massm.: hadse 1. d. hem anscine.
.

(101 )
Hi heeftse ghemaect herde fine;
Soeter eñ scoonder [in volle maet]
Maecte God nie [dine die bestaet];
Die hem quaet spreket eñ lachter tijt,
2585 Van Gode si hi vérmalendi j t.
Parthonopeus sat al stille,
Vaste begrepen in den wille
Dat hi die sake soude bestaen.
Binnen dien quam een enape ghegaen,
Q>590 Die brochte in de hant een gersten broot
Eñ een potkin no bor[e] groot
Eñ borrens daer in vele Ilene.
Dese was ghewone allene,
Eñ niemen el , tote hem te gane ,
2595 Eñ dicke voor sijn bedde te stane,
Eñ brochte hem tselve dat hi teerde,
Daer hi sijn lijf mede gh eneerde
In der qualen , daer hi in lach.
Maer als Parthonopeus hem sach,
2600 Moghedi horen wat hi seile :
« Vrient , » seiti , « grote dorperheide
Doestu , dattu hier met mi doghes
Eñ mijns met rechter pine ploghes;
Ic hebbe mi des bepeinst wale
Vs. 2í8i. Massm.: Hi h .. tse. Zijn hadse in den voorgaenden regel doet hem hier aerzelen heeft aen te vullen. 2582. Massur.: Soeter ende soenzder......; Jkblt.: scoonder [dart
al dat es]. 2583. Massrn.: :1laecte god pije ..... di ........ ; Jkblt. : Maecte God [die
vrowen; sijts ghewes]. Deze laetste stoplap zal niemand hier goedkeuren. Ik heb het fr.
willen uitdrukken : Plenièrement, a larges toises. 259 1. Massur.: potkin no bor- groet.
2b96. Massur.: tselve, was 't eens tghene ? 2602. Massm. : met mi soges, dat hij in zijn
Gloss. door gij zuigt uitlegt. Ik schrijf doghes = lijdt, u zoo veel noeyte geeft. Maer in 't
fransch zegt Parth. van zich zelven dat hij als een zot doet met daer zoo te blijven lijden :
Je fac que fols, que jo ci gis, enz. Het aenstootende impf. ploghes zou ook aen het rijm
leghes = ligghes (den tijd verliest) : pleghes kunnen doen denken. 2604. Massen.: gepeiozst.
,
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2605 Dat
.

.

ie mi ute d [ren te male].. »
.
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Daer soe muul no paert [en] vant.
Sonder haren muul was soere comen :
Dien hadsoe gherne doen ghenomen
Eñ sender een deel der enapen naer,
610 Diene säen brochten daer.
Doe began Maruc besweren
Liepaerde , tygren ende beren.
Vlieghende draken eñ serpente
Dwane hi met sinen expermente ,
2615 Dat si beveden van groten vare;
So vruchten si den gokelare.
Als hise hadde in sijn ghewout,
Ghinc hi alreerst voren in twout
Eñ die ioncfrouwe quarr na ghevaren.
^62o Alle dander, die daer waren,
volgbeden [hem] aldaer hi ghinc.
Daer saghen si wonderlike dine.
Sie saghen doe die [wilde diere] ,
Vs. 2603. Massm.: Dat ic mi ute d[eser q]uale; maer quale moest in dat. qualen zijn,
hetgeen met wale niet rijmen zou. Daer de plaets ausgerissen is, beschouw ik de u als
een deel van de m van male, en vul de leemte daer naer aen. 2606. Massur.: D[at so
mule] no [maren] vant; zoo door hem aengevuld, en in zijn Gloss. vraegt hij of mar geen
Pferd is ? 262.1. Massm.: Volgbeden alle, daer hi ghinc. Ik weet dat hem reeds in Volgheden kan begrepen zijn, maer dat is niet genoeg voor de rol die Mares (hi, hi, hi, enz.)
hier speelt, en verder de maet; want alle na Alle dander kan niet blijven. 2623. Massm.:
Si sagen hoe die espcntine
flier .iij. te samen, Bonder vive, enz.
Hoe strijdt met de constructie der volg. verzen, en hetgeen van de espentine gezeid wordt
strijdt met den inhoud van vss. 2637-2638, en als men telt is men niet gewoon van .iij. tot
vive over te springen, vooral niet om dit vive met den uitgang ... tine te doen rijmen,
gelijk hier plaets heeft. Alles is hier bedorven, en ik herstel de twee verzen gelijk ik
meen dat de dichter ze geschreven had. Maer wat dier is het espentijn ? Massm. vraegt of
het Aspis, Schlange is ? De lezer mag daer, zoo hij wil , ja op antwoorden , ik zeg neen;
maer niets meer. Voor wilde zou misschien wreede verkiezelijker zijn.

103 )

Hier .ii j.. te samen , gonder vi [ere],
2.625 Die so ghemaect waren in dole
Dat si cropen in hare hole,
Daer si den gokelare vloen.
Daer mocht men sien den lioen
Trecken ten ruwen berghe waert.
2630 Daer mocht men sien harde vervaert
Die beren , eñ op die berghe vlien.
Daer mocht men den lup [wert sien]
Trecken buten woude [in tslechte] ;
Dolifanten stonden g[herechte]
2633 Aen die borne of si sliepen;
Eli hoe aen die roke liepen ,
Aen theldende , die espentine,
Spelende alse lammerkine.
Ten [b]ramen enten heede[n] traken
260 Felle serpente ende draken;
Slanghen , naderen ten diepen cropen.
So langhe ghinghen sire soeken,
Dat si ter selver stede quamen
Daer si den liebaert loot vernamen;
264 Doe seide Maruc : « ombeit, ombeit! »
Als hise ten liebaert hadde gheleit,
Besach hi tbloet [daer op dat sant],
En [teerst dat hijt hadde becant],
Vs. 2632. Massm. : lup [.... sien]. 2633. Massur.: buten wonde...... Mijne aenvulling
beteekent : in de vlakte. Het fr. zegt bijna het tegengestelde; maer buten woude was mij
gegeven. 2634. Massen. : stonden g . h. , . ; ik schrijf gherecte. Hij giste : gehouden ? In
den volg. regel heeft 't Hs. scliepen. 2636. Massm.: Ant heldende die Espent [me] , met
de gissing : an—teldende ? Mijn Aen theldende = Aen thellende (van de rots); want men
vindt nog elders helden voor hellen. 2638. Massm.: Ten ramen. Jkblt. giste camen (?).
Ik schrijf bramen. Braem- en heidestruiken gaen geerne te samen. 2640. Massm. : ten
dieper, dat onmogelijk is. — Naderen. KIL. schreef reeds nater, gelijk wij. 2642. Massm.:
gingen sise ; lees -sire = si daer ; soeken staet absoluet. 2611. Hs.: doet versagen (?).
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[We]es [hen] tbloet , dat si [ j t besaghen].
2650 « Den liebaert, » seiti, « hevet verslaghen
Enech dier, dat sere es ghewonL
Wi sullent vinden [in korter] stont,
Sijt man, sijt paert, sijt ander dier.
[Hen can niet wesen verre v]an hier;
2655 [Bij tbloet sullen wijt vinden weder]. »
Doen sock ten sijt op eñ . neder•
Eñ volgheden hem bi den bloede naer,
Eñ [die] ioncfrouwe bleef aldaer.
Parthonopeus, die daer bi lach,
2660 Was vele leet dat hise sach.
Bi enen versuchtene , datti dede ,
Daer hem af roerden al sine lede ,
Wart die ioncfrouwe si j ns gheware.
Als sine versach , dochte hare
.665 Dat het ware een levende dine.
Van [den] suchtene soe haer blie ontfinc ;
.Her wondert, wat dat mochte sijn,
Eñ reet [bet] naer een lettelkijn,
Dat soe de waerheit weten wille,
Vs. 2646-2650. Massm. eerst een halven regel : Besach hi tbloet ........... ; voorts:
Ende ......; dan : Nies deset bloet, dat si d [aer sagen]; ik heb in mijn aenvulsel den
tekst gedeeltelijk hersteld en den samenhang aengewezen. Mijn dat sift besaghen drukt
de intentie uit, opdat of 'zoo dat; in 't fr. staet lor a mostré al doi, dat voor mij te lang
was. 2654(-2658, die op den kant niet mee telt). Deze twee regels zijn bij Massm., behalve
de woordjes van hier, open gebleven. 2658. Hs. mijn ioncfl. Massm. heeft mijn behouden.
Onze dichter heeft onbedaclitelijk het fransch, waer Maruc, een onderhoorige van Urake,
zoo spreekt, letterlijk vertaeld; hier is 't hij zelf die haer ma dame heet, gelijk ook reeds
vroeger, vs. 2292. Of is 't tevens middeleeuwsche hoofscheid ? 2666. Moeyelijke regel.
Wat is blie ? staet het voor bli en moeten wij de uitlegging van Halbertsma , Aanteek. op
Maerl., blz. 444, enz., er op toepassen ? Massm. schijnt het half verstaen te hebben, want
hij herhaelt tot tweemael toe (Gloss. en noten) : « Blie ontfaen, wie anderwärts blie keren,
verwandelen, nemen. » Ik zal alleen zeggen dat het van kleur of gelaet veranderen, ontsteld worden, beteekent. - Massm. : Van suchtene; als of zij het ware die zuchtte. Jkblt.
giste : Van vruchtene. 2668. Massm.: wel naer, in strijd met een lettelkijn. 2669.
Massur.: weten wilde, tegen het rijm, en de Ouden spraken zoo met het prTsens.
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si , dat daer leghet al stille,
Eñ soe vernemet dat es een man ,•
Dien soe in daensiehte niet en can
Bekinnen, van sinen langhen hare,
Dat hi in enen langhen jare
2675 Niet ne liet corten no dede dwaen.
Hi was wel bleec eñ onghedaen:
Si j n oghen waren hem ontsonken al,
Sine wanghen dunne en- smal;
Die huut lach hein vaste aen tbeen
0680 Eli sceen der krankester een,
Die[n] noyt [moeder] hadde ghesoghet.
Sine lippen waren hem al verdroghet;
Sijn huu .... n eñ sine Lande,
. . . . . waren sine hande.
2685 Voor sine oghen hinghen loken.
Van sinen necke tote sinen halscnoken
Was hem die hals clene eñ lane.
Magher was hi ende crane,
Datti cume sitten mochte.
'2690 Daer sine lach sitten, haer dochte
Dat men vonde in erterike
Keiti j f negheen siere ghelike
No van ionghen , no van ouden.
Vrient, » seit soe , « God moet u houden. »
?695 Gheene antworde hi ne doet.
Ie segghu, dat die ioncfrouwe moet
Luder spreken , sal [tghescieden]

2670 Wat

^

Vs. 268 1. Massm.: Die noijt n[ates h]adde gesoget. In vs. 2404 liet ik Die, plur.; hier
kies ik Die[n], sing. Waerom? 2683-84. Hier waer veel te gissen. 2686. Massm.: Vansiere
necke tote sire hals-cnoken (!). 2697. Massm.: sal het speven. Indien speven hetzelfde
kon zijn als spanen vs. 1803, enz., dan moest het ten minste sal sine speven zijn. Vglk.
ook vs. 3026.
,
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Dat hi sal antworde bieden;
Want hi in sijn ghepeinse sat,
2700 Dat hem die doot bequame bat
Dan voort te levene met sulkers rouwe.
Bet hogher riep die ioncfrouwe
Dat hem God behouden soude
Te . . . , d(aer ?) . . .
[ oen eerst] hief hi op sijn oghen :
« God Toone [u], » sei ti , « edel vrouwe. »
-« Soete vrient, » seit soe, « desen rouwe,
Die u dus sere hevet ghequelt,
Biddie u dat ghi mi vertelt,
2710 Eñ wanen u dit seer comen si. »
« Ay! vrouwe, » seiti, « twi moyedi m.i ?
Uwe maninghe ontfanghe ie niet;
Ie biddu dat ghi van mi vliet.
Daer omme ben ic comen hier,
2715 Dat mijn vleesch enech dier
Vertere in deser wildernesse. »
Dies hadde ontfermenesse
Die ioncfrouwe eñ beete te voet.
Al wenende soe voor hem stoet.
« Soete vrient, » seit soe, « en heelt mi niet ,
720
Wat vernoye u si ghesciet.
Het mach niet lichte so sijn comen,
Mijn [helpe] en mach vele vromen:
Daer af en mach u comen gheen scade. »
270s

Vs. 2698. Massm.: geven, dat het rijm alleen mij dwong te veranderen. 2704. Het hier
ontbrekende zie men in 't fransch. 2705. Massur. Duneer, kwalijk gelezen. 27 1'1. Hassur. :
twi rnogedi, dat hij met moijedi (sic) gelijk stelt. 2744. Massm.: benic. 2716. Massm. :
jndeser, als inclinatie ? 2723. Massm. : i1, jo relet roach. Vglk. vss. 2727 en 2731.
:

,

(107
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vrouwe, )) seiti, « door God ghenade!
Van miere herten mochte dit seer
Niemen verdriven ; God gheves mi meer!
Der doot hebbic verdient wel:
Bedie ne gheric hulpe el;
2730 Maer ic gherne name die doot.
Uwer hulpen en hebbic ghene noot.
Ghi mesdoet, dat ghi mi let ,
Ghi eñ u cnapen : bi uwer wet
Manic , dat ghi van mi vliet. »
« Bi Gode, » seit soe , « des en doe ie niet,
2735
Eer ghi mi seght uwe mesquame
Eñ wie ghi sijt eñ uwen name. »
Ay ! vrouwe, » seiti, ghi quellet mi.
Al segghic vrouwe ; in weet of ghi
0740 Vrouwe sijt of ioncfrouwe.
Bi dien dat ie aen u verscouwe,
Dincti mi edele eñ rike;
Scone sidi sekerlike.
iii heeft wonder wat u lust,
2745 Dat ghi dus u tale quist
Met enen garsoen, met enen musaert,
Die wel der wissen ware waert.
Sulke musaerdie es mi ghesciet. »
.
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Tmijn salie u noemen al gader.
.75o Een rike keiser was mijn vader.
Ooc hout mijn suster keiserrike
eeldich . . . ke.
. . onder drier. »
Vs. 274-4.43. Het rijm lust : quist zal niemand meer bevreemden. 2747. Der wissen,
de strop. — Massm.: ¿raer tvaert. 2752-53. Men zie het franseh, vss. 6904 en volgti.

( 4os)
Eñ ontseght mi uwe sprake.
rechte name es Urake.
Verraderigghe en was ie nie.
Die[n] name heetic eñ hietic ie. »
Doe die ioncfrouwe seide twoort,
Cume haddi j t wel ghehoort,
2760 Als hi verkinde die ioncfrouwe.
Doe verniewe [t] hem sijn rouwe,
En viel in oormacht ter erden neder,
Eu Urake hieffene op weder
Hoofscelike met groten sinne.
2765 Daer waert soe sijns [in] inne,
Wie hi was , en seide aldus:
Ja , es dit [die] scone Parthonopeus ?
Hoe sidi ontdaen , lieve vrient?
Hoe sijn u cleeder gheonsient?
2770 Dies moete elke man ontfarmen. »
Doen nam soene in haren armen
Door hare grote hoveschede.
Hi ware bleven daer ter stede,
Ne hadde niemen sijns gheploghen.
2775 Van eere scoonder gheveinsder loghen
Seide soe hem ene rede ,
Daer soene waende verhoghen mede.
t( God Here , » seit soe, « van hemelrike ,
Hoe wel eñ hoe salechlike
2780 Eest mi comen aen dese vaert.
C(

2755 Mijn

.

Vs. 2756. Hs.: wasic niet. 2757. Massm.: Die n. heetic ende heete ie. 2761. Massin.:
verniewe hem , dat hij in zijne Druckfehler meent te verbeteren met verniewe - herre te
schrijven. Moneïsche inclinatie ? 2765. Massur.: sijns inne; hij kende nogthans in inne
werden, dat Jkblt: hein aenbevolen had. 2767. Massur.: es dit scone; het volstrekt noodige die ontbreekt. 2776. Hs.: redene. 2780. Massm.: Eist.

(109)

Ic soude te Vrankerike waert
Sijn ghevaren : nu [e]est bleven.
God heeft mi die aventure ghegheven
Dat ie hier vinde, daer ic om voer.
785 Mi beval mijn suster Melioer
U te soekene in Vrankerike.
Nu weet soe wel ghewaerlike
Dat ghi met ghestaden sinne
Te hare draecht gherechte minne.
2 90 Ghi waert mesdadich ieghen hare.
Nu es soe worden dies gheware
Wat ghi door hare hebt ghedoghet,
Als ghi hier nu hebt ghetoghet
Eñ aen u varuwe blikende es.
2795 Nu es soe worden te rade des,
Dat soe wille haren evelen moet
Vergheven u, daer soe wel [aen doet];
Ghi si j t haer troost , haer toeverlaet.
Haer herte comet ende gaet,
2800 Al daer ghi rijt, nacht eñ dach,
So dat soe niemen el ne mach,
Sonder u [alleen , te manne kiesen]. »
Vs. 2786. Hs.: soukene. 2791. Hs.: die gew. 2792. Hs.: Want. 2797. Massur.: ontboet. 4802. Massm. liet den regel onvolledig (: abgeschnitten). En hier mede hebben wij

met de keulsche fragmenten en , voor eenigen tijd, met Massmann gedaen.
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XI *).
...........

[van Cretenlande]
Hilt hi algader tconincrike ;
Hoe hoghe was hi efl hoe rike,
2805 Ne can ic niet ghesegghen lichte.
Dese ioncfrouwe was Uraken nichte,
Eli was daer met haer niewer om el,
Dan om merghinghe eñ om spel,
Efl waren vele glielieve be[i]de.
2810 Die ioncfrouwe , daer ic af seide ,
Was harde hovesch eñ wijs,
•) XIste FRAGMENT. Vglk. CRAPELET, vSS. 6210 -7860. — Verblijf van
Parth. in het eiland van Salence, waar hij door de liefderijke zorg van Urake
en van hare jonge nicht Persijs binnen weinige maenden zijne gezondheid,
zijne vorige krachten en schoonheid wederkrijgt. Urake begeeft zich intussehen naer Chiefdore bij lllelior. Gesprekken en beraedslagingen tusschen
de twee zusters over Parthonopeus, dien Urake aen Melior voorstelt als van
verdriet zijn verstand verloren hebbende, en over het aenstaende onvermi jdbaer tornooy. — Berouw, klagten en wanhoop van Melior. — Urake
keert naer Salence terug, waer zij en Persijs Parthonopeus in staet stellen
om niet eer in 't steekspel te verschijnen. Alle drie varen naer Chiefdore.
Voorwaerden, reglement en regters van den kamp. Optelling en namen van
de voornaemste strijders zoo christenen als heidenen. Parthonopeus wordt
van Melior, zonder van haer gekend te zijn, ridder gedaen, en zeilt met
Urake en Persijs naer Salenee weder. Korts daerna in de handen gevallen
van Herman van Tenedos, wordt hij door dezes vrouw op zijn woord vrij
wapenen voorzien , en komt nog bij tijds met Gau--gelatn,vprd
dijn, een' braven ridder, dien hij onder weg leert kennen, te Chiefdore aen,
waer de nieuwe wapenbroeders te samen cene goede herberg betrekken die
Gaudijn zich had doen bereiden niet verre van de strijdplaets.
Vs. 2803. Iii , de koning van Milete en Creta, vader van Persijs (Persewis) Urakes jonge
nicht. 2804. Zoo, en niet hi was, blijkbaer omdat hi voor de arsis te zwak was. 2807.
Daer, op het eiland Salence, dat Melior aen hare zuster geschonken had,
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Eñ was gheheten Persijs,
Eñ wiste noyt wat was minne.
So eenvoudich was soe in haren sinne ,
2815 Dat soe ter minnen niet en coorde,
Eñ zweech , daer soere af spreken hoorde.
Newaer dickent hilt soe haer spot
Met Partlionopeus, die so sot
Eñ so ondercomen was
2820 Van mi [ nnen ] , dat hijs cume ghenas.
Maer ic hope dat soere af treken
Noch sal leeren, en spreken;
Want soe was utermaten scone.
Dat mach men soeken in Nasone ,
2825 Eñ in anderen boeke[n] lesen,
Dat vrouwe in gheere wijs mach we[sen]
Sonder minne, die scone es.
Vele te bet gheloove[n] wi des,
Om dat es recht auctoriteit,
2830 Dat van dien vrouwen die scoonheit
Entie minne sijn .ii. dinghe ,
Die niet ne striden onderlinghe,
Maer si draghens haers wel over een.
Als node als magnes die goede steen
2855 Eu tijser sceeden [in] .ii. sinne,
Also node sce [e] det die minne
Van den vrouwen, daer si si j n
Scone hovesche eñ fijn.
Vs. 2813. Cod.: minne : sinnen. 2845. Cod.: coerde = bekoorde, verzocht, lokte. Vglk.
becoren. 282 -i. Treken, slimme trekken. 2826. Cod.: vrouwé. 2828. Cod. : geloeve wi,
sic, zonder aenlening. Vgik. 4786. 2834. Als node, alzoo noode, dat is ongeerne. Deze ver

fr. niet, zoo min als het naest volgende. Hoe .11. sinne alleen hier te-gelijknsta'
verstaen zou zijn, weet ik niet, noch welke zinteekens hier passen zouden. Om er wat
klaerder in te zien, voeg ik er [in] bij. Zin is hier weg, rigting. — Magnes is magneetsteen.

( 112 )

Bedie segghic met goeder trouwen,
2840 Beede vrouwen eñ ioncfrouwen,
Sijnn si scone , si moeten minnen,
Sullen si prijs eñ ere ghewinnen.
Sone werken si niet ieghen nature:
Beede dat soete eñ dat sure,
2845 Dies der minnen vele hoort toe,
Moeten si oefenen spade eñ vroe.
Die niet ne mint , [s] i wese swart,
Eñ hebbe die huut ro eñ hart.
.
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. . . . [Maer ie wil nu]
Van dien vrouwen die tale vellen,
985o Eñ van Parthonopeus tellen.
Met desen ioncfrouwen was aldus
Goede wile Parthonopeus,
Met groter bliscap eñ met speie.
Dicken seidense hem vele,
2855 Dat hem bequam , van Melioere.
Si wrochten hem mantelsnoere,
Eñ huyen eñ aelmoniere
Goet, scone eñ diere,
Eñ hemden Ilene eñ wit,
2860 Eñ ander cleeder, eñ dit,
Dat hem algader wel sat,
Deen wel ghewracht, dander bat.
Si doen maken valste brieve,
Als of si quamen van sinen lieve,
Vs. 2844. Cod.: suere. 2845. Dies, wacrvan, te weten van 't zoete en van 't zure; het
volgende oefenen staet voor beproeven, smaken. 2847. Cod.: hi weset, tweemael dom
bedorven. 2848. Sic Cod. ro = ruw. 2860. Eh dit zal toch het zelfde als ons dit-melijk
en dat, allerlei, niet zijn? Lieer : en zulks zoo, dat, enz. Geheel deze plaets is zeer fraey.
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isg:; Daer sine zere met verhogheden ;
Dat si hem seiden loghenen,
Dies sullen si hebben goet pardoen,
Want sijt alle in goede doen.
So vele haddi sijns willens daer,
2870 Dat hem sijn huut wart weder claer,
Eñ hi sine eracht wederghewan.
Daer Urake den ionghen man
So scone sach wesen utermaten ,
Ic seg[g]u , ne had soet niet ghelaten
w287í Door hare zuster die keiserinne ,
Soe hadde aen hem gheleit haer minne.
Persijs merkede sine lede,
Sine witte huut, sine edelhede,
En hoe wel hi was ghescepen ,
-2880 Ell wart een lettelkijn begrepen
Van siere minnen ; dies aen liare
Parthonopeus wart gheware,
Ell peinsde : « Du best wel ghewroken. »
Scerens dat so[e] te hem hadde ghesproken
e885 Persijs , om dat [haer] , di [e] so crane
Die minne makede, [si nu] dwane.
Al had soes toren een lettelkijn,
Die souder emmer lettel sijn.
Vs. 286a"-2866. Het vrijere rijni kunnen verhoghen, praesens (zie vs. 2669), en loghen,
indeel., verbeteren. In God. staet ook Daer si herz; ik schrijf Dat si h. 2875. Cod.: d'
hare = der h. 2883-2888. Deze laetste verzen van een der schoonste plaetsen an het
gedicht zijn deerlijk mishandeld. Ik zal ze trachten uit te leggen en te verbeteren. De
apostrophe Du best, enz., zijn de woorden van Parth. tot zich zelven. Scerens (de kopist
krabbelde Soerens) is al schertsende, spotswijze, en Bene herinnering aen vss. 28l7-20,
en het volg. dat = omdat. Hij achtte zich gewroken, omdat Persijs, die met hem gespot
had, nu zelve verliefd was. Voorts staet in Cod.: orn dat soe di so cranc die minne rnakede ei dwanc, zonder zin. Van meer gissingen die zich aenboden, heb ik de ligtste in
mijnen tekst opgenomen. Door cranc versta men zwak, krachteloos; door si of soe, de
minne; makede is schold. 2888. Die ziet op toren, maer Dat zou de zack zelve begrijpen.

8
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In (lesen gliepeinse bleven sijs
2890 Partlionopeu 5 eñ Persijs,
Eli hadden meneghe goede sprake.
Binnen desen gheviel dat Urake,
Te hove tha [er] t •e zuster sonde varen ,
Want boden [van hier] comen [waren]...
.
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Ne was Persise bor[e] ] leef
So vro was soes ; dat ie wel weet,
Al ne keret soe binnen .xi. daghen ,
l)at soot lettel sonde daghen ,
Eh roerren so langhe nach[t] erg dash
29oo Soe souts hebben scone verdrach.
Drake ghereedde haer eil voer ;
Sint datse Baer zuster Melioer
oorboot, ne wont soe roeryen niet.
A] [s] soe van Parthonopeus seiet.
2c)o:; was hem tghesceet al ombequanne,
Ein bat , dat soc snieme [n] weder qu a im e ,
Eil weenden vele harde betide
Van groten iammere ten ghesecede ;
Maer ie weet wel dat ighesceet
2910 Ne was Persise bore] legit;
Soe soutse spade wensten weder.
Urake hadde wel scone weder,
Ell seilde te Chiefdore aen [t,]laiit,
Daer soe vele vriende `rant,
Vs. 2889. Versta : zij dachten niet verder. 2891. Cod.: Partise bar; en vs. 2910 Parc. se

bor; zonder ander verschil dan in den eigennaem; maer de maet wil bore, dat de kopist
overal verminkte. 2889. Cod.: nach. 2900. Soe souts, zij (Urake) zou des. — V erdroch,
vergiffenis. 2902. Sint dat, met causale beteek. = daer, dewijl. 2913. Cod. : Cief de (lire
an lant'. De bepaling der plaets maekt, mijns inziens, liet artikel :noodzakelijL.
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Die ute ieghen hare ghinglien
Eñ [se] met groter eren onifingien.
Haer suster on tfi ncse vele eerlike,
Eñ leedese wel vriendelike
In enen bogaert, die scone was,
2920 Eñ ghinghen sitten op [da] t gras
Onder enen appelboom , die daer stoet
Scone ghelovert eñ ghebloet.
Daer hoorden si der voghel luiai ,
Eñ roken dat soete cruut ,
Dies vele daer stoet scone eli grof ne,
Als het in meye pleecht te doene.
j5

Alsi dus saten . ten beghinne
Sonde spreken die keiserinne ;
Maer so sere weende die vrouwe ,
2950 Dat soe ne mochte van groten rouwe
Een woort niet ghespreken doe.
Teerst dat soe mochte, seit soe :
(( Ilere God, wats mi van minnen al
Leet ghesciet , en ghescie [de] n sal!
93-a Mi . rouwe t . dat icker noyt plach. »
Mettien sloech soe enen ommeslach:
« Spreken wi , » seit soe , « van ander sake. »
Te desen woorde sprat Urake:
Vrouwe, » seit soe, « [in hebbe] gllelloort
?94o [Mijns levens dusghedane] voort. »
Vs. 2916. Het pronomen se kan wegblijven gelijk si vs. 2907 en op honderd plaetsen
maer ik wil de kritiek mij laten bewijzen dat het hier, na Eia , moest wegblijven. 2922.
Cod.: gebloyt. De dichter kende het oude bloeden = bloeyen nog. Zie daerover Halhertsma op Maeri., biz. 68. Aen de verbasterde spelling stuit voor stoet is niet te denken,
zoo min als aen Bene assonance. 2923. Cod.: vogel leut (sic). 2933. Cod. na Hi e v e Goal
herhaelt nog eens onbedachtelijk seit soe. 2937-38. Cod.: van anderen sakes. Ik heb
het rijm (: L'ral,e ), en de maet geholpen. 2940. 'Van dezen regel blijft alleen nog wort en
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« [Doch ene sake bevroedic wel]
Dat ghi glhepeins hebt zwaer cii groot,
Tghepeins van minnen ; entie noot
Bede u weenen , eñ ghewinnen
o945 Deerste tale van uwer minnen,
Dat u die scame helen biet.
Jeghen mi en dorfdijs decken niet.
Algader hoet met u sleet,
Dat es u cont, dat pet wel weet,
09 jo Ezl hoet u van minnen stoet. »
— « Suster, » seit soe, « ghine doe (
Dies es leden menech dach , ,
Dat ic u [ne] sprac no ne sack,
Dat ie u vele te wers betrouwe.
29J5 Haddu cunt ghesi j n mijn rouwe .,
Ghi waert doch een waerf in tlan t
Hier comen, eil hado mijns ghewanl,. »
« Vrouwe, » seit soe, « ghi seglit waer,
Dies es leden meer dan een jaer
2960 Dat ghi mi niet ne saaghet.
Ghi spreect nu eñ claghet;
Twine dincti eñ peinst om dat,
Dat ie weende eñ u bat ,
Om Parthonopeus uwen amijs,
29sß Eli ie ghenade in gliere wijs
Tsinen boef aen ti ne vant?
eenige topjes van lange letters over. Ik kon ook Mier daghen en veel anders gissen. De
volg. regel is geheel van mij, ik spreek alleen goed voor den zin.
Vs. 2944. Ghewinnen = vinden , beginnen. 29b4. Dat = zoo dat, dies, waerom. —
Ji ers, minder, slechter. 2967. ilait mijns gheivant. lk kan van ghezvant met den genic.
hier niets anders maken clan ghewaent, om het rijm verkort = acht genomen, indachtig
geweest. 2962. Cod.: diuct u

(U.

2966. Cod.: boer f. `'glk. vs. 8%9.

( • 17 )
,

Ghi bolglies dat ics tui onder ant ,
Eñ toghet vele quaet ghelaet,
Eñ hadt ommare minen raet,
97o Eñ hict mi dat ics begave;
Al wenende quamics ave,
Eñ wouts u niet ghewaghen mee.
Sint hebbie ghevaren bi der zee,
Eñ hebbe ghesien wel menech lant,
975 Dat mi te voren was ombecant,
Eñ hebbe besoclit selke nienlare
Dies mijn herte es worden zware.
Van Parthonopeus es mi gheseit
Groten jammer eh sericheit;
2980 Over waer es [mi] ghedaen verstaen,
Dat si j n welvaren es ghedaen,
Eñ hi vele iammerlike levet,
Eñ rouwe so groot «he [had] hevet,
Dat hi es comen nut sinen sinne.
2085 Eñ namelike door uwe minne.
Dats van hem grote scade ,
Nemmer en biddic u ghenade. »
Als der vrouwen was doen vcrstaen
2990

Hoet met Parthonopeus was ghegaen,
Met groter pinen onthilt soe hare ,
Dat soet hoorde , soene ware

Vs. 2967. Bolglies = belgdet (u) des. 2968. Cod.: toeget, syncope 'Van togedet, toondet. 2869. Hadt, sic Cod. 2970. Hiet, geboodt. 2971. Cod.: quamicx. 2979. Cod.: Groten. Vglk. CHRISTINA, biz. 443; elders lieb ik de verbuiging op en als eene versterking
van toon aengezien; doch niet als den casus emphaticus van Bild. 2983. Cod. : En rouwe
so grote ghehebt hevet, zeer duidelijk; mijne wijziging moet de liefhebbers niet beletten
te onderzoeken wat de dichter waerlijk geschreven had. 2991. Cod. : Dat; voor ons zou
Doe, Deer of terwijl minder vreemd zijn. Vglk. de conste. hier irret vss. 683-86.

118 )

Glievallen in ommach t , daer soe sat.
Vele te vroomeleker eñ bat
Glichet soe hare door Uraken
2 Ooi Met ghelate eli met spraken;
Newaer soe wart also bleec,
Dat aen hier varuwe [h_lleee
Die grote rouwe en tie smerte ,
Die soe binnen hadde in therte.
5000 Daer dit Urake aen hare vernam,
Dat segghic u , dat hare bequam.
« Urake, » seit soe , « lieve minne,
Ic weet wel, es hi nut sinen sinne,
Dat hi vele iammerlike leviet,
300-0 Eli groot lachter ter werelt hevet.
Ne haddi mi niet so gheboset,
Eñ minen raet so verroekeloset,
Eñ hijs ieghen mi iet hadde verdient
Dat ie hem [dus] hout waer eñ vrient,
5010 Ie. soude noch wel doen den raet,
Dat hi ghenase, Boet hem staet;
Nu moet.i also langhe wesen ,
Eer hi bi mi soude ghenesen.
Newaer 'door uwen wille doch
posa Soudic u leeren , hoe ghine noch
In sinen sin mocht weder brináhen. »
vrouwe, » seit soe , « deser leeringlien
Ne hebbic te doene niet een twint.
Vs. 2993. Cod. : droeveleker, tegen den zin. Ik zet wat zich tevens het minst van de
letters verwijdert. 2996-97. Ik meen dat de dichter bleec , adject. met bleec, verbum ,
had doen rijmen. Cod.: leec. 3000. Cod.: An hern, tatstbare fout. 3001. Cod.: grote.
3008. Cod. : niet harde verdient. Die les zou in den volg. regel eery ,rooter wijziging ver
-cisehln,d
ik anderen overlact. 3016. Cod. : nrachtc.

( 1119 )

ú11i ; die hi so sere mint,
3020 E1:ß diet hem hebbet beraden al
Dit lei l eñ dit . ongheval ,
GIieneesten -selve, oft ghi wilt;,
Ili haclde rijcheit en groot ghewi [I] t,
Eli ere groot ter solver stont,
30?5 Doc ghine alreerst minnen begon[,
Eñ ghine bi loste spuenet toe
Dat hi hier moeste comen doe.
Dit leit waer hem ghesciet niet.
Ne waer hi noch hier comen niet.
3030 So m.iuinedi u , dat,ti wel naer
Al [Iene] was met u [twee] iacr.
Bin dien was hire toe gheraden
Van sinen vrienden, diene daden... »
.

3O5

.

.
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.

.

.

.

.

.

.

.

« evet hire toe cri ......
.......
Bi stalker] sake hi da[n wel mach]
Met netren rechte [u anetien]
Verranesse, sal me[n willen lien]

Vs. 3020. Cod. : heuet. De derde persoon laet zich bij onzen kopist gemakkelijker uit
dan verdedigen. Ik herstel den tweeden. Vglk. Ferguut, vs. 2337. 3021. Leit, leed.-legn
303. Geu►ilt, geweld. Vglk. vs. 4096. 3026. Cod.: bi loste spuenet, dat is bi luste of liste;
en inderdaed, daer heeft eerst loste gestaen, maer de zelfde hand heeft de u onder en
boven tot Bene o omgehaeld. Spuenet = spoenet, verlengde vorm van spoent, vs. 8,
imperf. van spanen. Vglk. vs. 2697, de Aenteek. 3029. Sic Cod. Wien liet rijm mishaegt,
schrijve : 1'e waer hi noyt hier corren iet. Doch vglk. vss. 304, 4936, enz. 3031. Cod. : Al
was, sic, zonder meer spatie tusschen de woordjes. God. heeft verder een iaer; ik schrijf
twee iaer, dat juister is. Vglk. hier boven, vs. 2261, en Crapelet, vss. 6410-11, waer ook
mijn allene bevestigd wordt. 3032. Cod.: verraden, gewis van den afschrijver. Na diene
daden moest, voor den zin, volgen : U sied. Het overige van de gaping dat ik niet aenvullen wil, zie men in 't fransch vss. 6414 en volg. 3035-3079. Bet laetste gedeelte van
deze vijf en veertig regels is weggesneden. Mijne aenvulsels dienen alleen om den samen
rede aen te wijzen ; het staet iedereen vrij iets beters uit te denken-hanged r
of mijne letters door stippen te vervangen. Al vat niet tusschen haekjes staet is de getrouwe les van 't lis., en ik verbied dat men er een letter van verandert, omdat die nauw
-keurigld
mij veel moe^te gekost heeft.— 303. Cod.: solee.

( 120 )

Die waerheit al, alst hee[f't gliegaen];
Want ghi hebbet hem [so ontdacn] ,
Jo4o Dat hi es aire bliscap [onlwent,].
Aen sijnn vernoy eist goy; [t ghekent]
Wele uwer andren minde [te waren]
Sint ghi u onderkinne[t twee laren].
Ghine droevets nie [in u ghemoet] ;
30,15 No en aet, no en drone [t des te min god],
No en wenet een traen [bi tgllesceet].
So groot was alle [weghe sijn leet],
Dat ic wel hebbe ghe[sien sonder waen]
Dat hi drinken ei! e[ten liet staen],
3o5o Eñ alle bliscap hem [was ontgleden],
Eli sine nu alle hate[n eft leeden],
Diene hadden lief te [voren].
Hem selven hevet hi du [r minne verloren]..
Entie becocht aire [dierst].
3o5 Wie hevet den ander[en verraden ierst?]. »
« Ghi moghet u beroemen noch tan
Ghi minnet enen 1weerden man] ,

Die niewer hadde [sijn] ghe [noot].
Hi was edel , stare eñ [groot],
5060 Goet ten spere eft ten s [cildel ,
Scone hovesch eñ m[ilde] :
Nie minde vrouwe bet[ren baroen]
Bet ghescepen no bet [van doen].
Hoe groot scade eest da [n niet] ?
Vs. 3042. Cod. : ander (and') ; het lidw. den blijft dikwijls weg. Z. Ferguut, vss.1878,
i384, 4796, enz. 3047. Na alle stond misschien in Cod. ti .. of te .. en niet w.. 3053.
Daer ik geen letter van den tekst, die ook gebrekkig kan zijn, verwaerloozen of wijzigen
wil, ben ik bij dit , vs. 3053, en bij entie, vs. 3054, bijna steken gebleven , als 't welligt
aen de aenvulling blijkt. Het zelfde geldt van so... , vs. 3069, enz. 3055. Lees : heeft den
andren. 306 1. Cod.: hoveschs. 306?. Minde. In 't fransch, vs. 6131, honir, bijtender.
,

( 11 )

soss Tc wane wel dat u v[erdriet]
Dat ghijs sijt so verre [comen];
Aen u wenen hebbict v[ernomen],
Eñ aen u suchten sulk[e daghen],
Dat ghi gherne van hem so[ut vraghen],
3070 Eñ ghi droevet in uwen [sinne],
Eñ u van hem gherecht[e minne)
Ghedurech noch in t[herte es].
Hemmer ne onderwind[ic mi des]:
Hebdi wel ghedaen, u sijs te bet] !
3073 Bi Gode eñ bi miers w[et],
In den sin, daer ie nu [in] b[em],
Ne biddis nemmermee [voor hem],
Voor sinken man , diet so [becocht].
ilíaer selve hebbes goeden [rast ghesoclit].
tide dat hi bi hare
. . . . . [a]nxen comen ware,
[Diep door t]herte snijt haer die rouwe.
<< [Soen es h]et ni[et, » s] eit soe, « ioncfrouwe,
[Ghelijc ghi] hier deviseert nu;
3o85 [In ween]e niet, dat segghic u,
[Door sinen] wille die[n] ghi meent;
[Maer om ander dine] hebbic gheween t ,
[Die vele] argher es dan dese.
[Hoort mi, i]c seggu wat het wese:
3090 [Hier wa] s ene sameninghe
[Mine gr] avers , mine coninghe ,
[Eñ al m]ine baroene quamen
[Nu een iaer t] en rade hier te samen

3080. . . . [ Ane]

;

Vs. 3072. Cod.: geduerech. 3074. Mijn u sijs te bet zou ik in 't fr`ansch vertalen : b&en

vous en avienne. 3079. Hebbes hebt ghi des. 3081. Cod. ; ,.nxen comen (sic).
,

Am..)

[Wien te man]ne si mi glieven sonden.
w]aerr-e die mni wouden
[Gbevën de] n keiser van Almaenghen ,
[Som den] edelen Conine van Spaenghen ,
[Die seer] hoghe es eii rike,
[En sulc d] en coninc van Vrankerike.
3100 [Het viel al]so dat si tien stonden
[over ee] n ghcdraghen niet tonden ,
[Noch mi verhu]wen in gheere wijs;
[Van -allen] was so groot mesprijs,
[Dat si n]e conden ghelegglien lof
3105 [Op coninc ne]gheen , erl standens of.
[Als liet] hof dus secden sonde,
[En der heren neglicen en wowl.e
[Een tw]int bi anders rade doen,
[Doe stont] up Ernout van Marberocil ,
3110 [Een vr] oet ridder, grau eñ out.,
Eñ goet ten spere eñ bout,
[Maer. c'en] ridder van enen sciide.
[Si swe] ghen alle als pise stilde. -»
ecce Ghi , he]ren , »» seiti , «« doet alle Wale,
3115 [En hoo] rt een le[U.tel] mine tale.
[Na dien] _dat he[t ghe]scepen staet ;
[(ne .ken] ner toe [ne]gheene[n] rada,
[Als een]
een man van tranken love.
[Doch,n]es man so hoghe bin den hove,
3í2o [[let ne] si sijn ere dat hi ghehoort

5095 [\T e I e

Vs. 3095. Waerre = waren er. 3109. Doe of so is mij onverschillig. — Cod.: Meinbrioen of Mambrioen. 3112. Ridder van enen scilde. Het fransch zegt : Si na de fief
que cinq escuz. Hij was een leenman van de keizerin. Naer mate dat een leen welk een
ridder van den vorst hield, grooter of kleinder was, moest hij hein in tijd van oorlog met
meer of minder schilden dienen. 3113..Stlde, met de Band stilzwijgendheid verzocht, als
die spreken wilde.

( 1'23

[Salrms mans raet eli [sijne woon

[Of hi] bet was hi . . . ert . . .
[Dat] hi hovesch w[eder segghe].
. . . . Eli wapenen hadden

........

;s15

[Ghi] seiti hebt gheseit . . . .
,

,

Miene vrouwen willie glieraden
Tha [er]re vronien efi thare[r] eren;
. Dies ensalic mi niet ontkeren
Door te vordernë minen wille.
3I 3O Nu hoort, ghi heren, eli swighetstille
hers mijn vrouwe die keiserinne,
Scone eli edel van hoghen sinne,
Hare merken ligglien wide;
Aen haer Int in alleside
3133 Marken hogher liede vele.
Als uwer èen lievet thwele
Dat soe ñeme die haer best ian,
Dat wedereght en ander man,
Eft saghe gherne dat mcii ghehoorde
51 4O Sinèsraetsbet en- sine woorde.
i%ii dinct dat ghire nkt toe op vaert,
Tonser vrouwen ere [n] waert;
Het waer haer vele eerliker
Dot wijs alle vriendeliker
:145 Over een droeghen sonder strijt.
God moete sijn ghebenedijt!
Mijn vrouwe es edel eñ scone;
((((

,

Vs. 3'19. Door te y., Om te doen gelden. 3133. Merken , palen, bezittingen. 3136. Cod.
schrijft lievet met cene samengestelde ie die ook aen de I raekt, zoo dat er bijna blevet
schijnt te staen. - Wele , om het rijm , voor Wille , als in de X Plaghen , vs. 1869, of
misschien van het mij anders onbekende welcu, dat Halbertsma (op Macrh,blz. 200 door
verkiezen uitlegt? 2,140. Men merke liet dubbel regimen van phehoorde.

(

124

)

Daer . toe bestaet haer die crone
Van al Grieken., daer meneghe poort
31;o Eli menech scoor casteel toe hoort , .
Vele dorpen, vele zeesaten ;
Eñ es so rake utermaten
Van dieren stenen eñ van goude ,
Dat se wel met rechte sonde
J•155 Van eiken man gaen ter core.
t, die [n] ie hier hore
Dese strijt,
Ne dinct mi niet sijn redenlijc,
No goet den lande, no nuttelije.
Hets beter dat soe neme
3160 Sulken prinche , dat lant bi heme
Ghehouden moete sijn te rechte.
Neemt soe man van nederen gheslechte ,
Groten nmesprijs sal soes ontfaen;
Al tlant sal biwen ontdaen.
Name
soe man door rijcheide;
3165
Dat waer altehant dat men leide
Dat soet door ghiericheden dade.
E 1 nu.weten! bi ghemeenen rade
Onse vrouwe met eren huwen
5170 Aen sulken man , die[n] wi ghetrouwen
Datti alant berechten moghe ! »»
-

« Buster, » seit soe, « hets u al cont
Van den gonen, die hevet ghewont
Mijn horte onsochte binnen,
3175 Eh ghii spreect van sulker minnen,
Vs. 3148. Daertoe, bovendien. 3153. Gaen ter core. Letterlijk het fransch, v. 6522:
Qu'á cols peut aler de marl, haren keus hebben en volgen. 3156. Cod. : Desen strut
die. 3161. Cod.: moeten. 3168. tiWeten ! = welaen ! Vergelijk vs. -1528. 3169. Ik had
eerst in mijn Cod. Ouser vrouwen gelezen, en verder Een man , en dacht daerbij aen
Ferguut, vs. h558! — Het rijm is onberispelijk.

( 125 )

Daer ic een twint niet af en weet. »
({ Vrouwe , seide Urake, t in weet,
Wien ghi haet, dat weti wale;
Seker inc liorets noyt tale.
3I8o Dies nes mi cont , ooc niet een twint,
Wie die gone si , die [n] ghi mint.
Mint die[n] ghi moghet, eft laet;
Parthonopeus hebdi ghehaet. »
— « Soete susLer, >) seitsoe , « in doe,
318 Ghi spreecter tongbevoeghe toe;
So wat men el " mach segghen,
legghen,
Minne sal ie nemmer,
Sonder aen den gonen, dien ghi wel ki n t ,
Dien ie 'van herten hebbe ghemint. »
T

Vrouwe, » sei tsoe « dit es te spade;
Ja, eest bi ghemenen rade
In tlant ghemaect cont over al.,
Dat u die gone hebben sal ,
Die ten tornoye prijs ontfaet. »
319í Die vrouwe versuchte eli seide, « jaet ;
Maer ie saelt weren al dat ie mach,
Eli peinser omme nacht eft dash,
Dat die tornoy niet ne werde,
3190

((

-

Vs. 3177. Dit vers en de zes volgende.zijn door den afschrijver herwerkt en bedorven.
Zie hier wat ik ;neen dat de dichter omtrent had kunnen schrijven:
« Vrouwe, » seide Urake, « in weet [hoet steet] ;
Wie die gone si dien ghi mint,
Dies nes mi coat niet een twint:
Seker ine horets noyt tale;
Wien ghi haet, dat wetic wale.
Mint dien ghi moghet, of lact;
Parthonopeus hebdi ghehaet. »
Ik lieb zoo weinig als mogelijk veranderd. -- 3179. Cod. : inne. — liorets =: hoorde des.

C 1 ß)

[Eri] daer ne [si] nemmer islet zwerde
-2oo Slaeh ghesleghen , no spere te broken.
So watter toe es ghesproken
Sal bliven, hebbics den wille mijn. ».
-- « Vrouwe , » seitsoe, « dan mach niet sijn,
Ghine moghet also niet acnvaen ;
mo55 Die voorworde moet voort gaen,
Die ghi ghesproken hebt te doene,
Eñ uwe manne , eil uwe baroene. »
-- t( Jonefrouw, » seitsoe, « dat ne dockte mi ,
Eñ ghi weet wel dat hier si
-

32i o Di [e] termt van den [.ornoye naer :
Suster, dat sei, ;hic u over waer,
Mi ne ghescieder af nemmer ioye,
Het ne ware , dat quame ten tornoye
Parthonopeus, mijn soete amijs,
3-2i j Dat wesen mach in gllere `vijs. »
Al wenende seit die ionefrouwe dat.
.

.

.

.

.

.
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Wilt giewinnen enen anderen. saen,

Desen hebdi doot eñ sere ontdaen. »
Aymi doe,
! » seide die vrouwe doi
^??o « Ic hebbe brocht mi selve daer toe.
Wel hebbic groot vernoy verdient,
Dat ie mijn herte , mijn soete[n] vrient
Hebbe bracht in sulker noot,
Dat hem beter waer die doot.
52i Suster, in weet, wat segghen mee,
Vs. 3202. Bliven, achterblijven, niet geschieden. 320x. Cod.: Vor worde = voor
Met uwen manne, met uwen baroene. De kopist was welligt een-waerd.3207Co:
schooljongen. 3208. Dochte, condit. van doghen, voor ons zou deugen. 3210. Termt,
bestemde tijd. Naer, nabij, aenstaende. 3220. Cod. : sehen. 3225. Cod. : meer.

( 117 )

Te mier herten es mi so wee! a
-- « Vrouwe, » seitsoe, « dais te spade,
Dat ghijs mi.. wilt staen in rade.
Nadien dat ie Nebbe vernomen ,
:s2;o Sorte mach Parthonopeus niet comen
Alhier te desen to.rnoye nu.
Ja, staet die core [nemmeerj aen u :
Nu seien u uwe manne huwen
Bi haren wille, niet bi den uwen
Ghi moet minnen dat si kiesen.
WÑel met rechte soudi verliesen,
Die bi sanders core minde ,
dat hi niet ne kinde.
Eli
Newaer hi kiese, die minnen sal,
5240 Dat waer hier recht eli overal.
Hier buten sidijs al gllegaen ,
Nu moet aen uwe baroene geen ,
Nebbe die hebben mach tvcrlies !
Hoe dicke was u ghebeden d[ies]
2 Dat ghi verliet uwen lieve da [s],
Dies hi iegherí u mesda [de] ch was.
Ghi weet wel , noot breect die wet.
[Door dien die Goor nu es gheset]
baroene,
Op uwe man,
,

name,

uwe

Vs. 3228. De zin is onverkenbaer deze : dat gij wilt dat ik u dacrin raed geve. Het is een
latinismus of wat de Franschen een que retranché heeten : dat gij mij wilt u daerover
(des) in raed staen. De genitivus objecti neemt allen aenstoot weg. In rade staen is het
correlatief van te rade gaen. Nog verschillig daervan is, vs. 2028, in iemands raed staen,
zich er aen houden, hein volgen. 3232. Cod. : core. nu an u ; onzin. 3235. Dat si kiesen,
dien zij k. 3236. Soudi = moet hij. 3214. Cod.: gedenden d..., waer men ook geraden
van maken kan. Ilet fransel] zegt fustes requixe. 3245. Verliet, vergaeft. 32#6.. Cod. :
nnesdach. 3241. Cod.: node breecti die wet. De kopist kende dat axiom niet, en heeft
verder den volgenden regel overgeslagen. Ik vul hem aen, en wel zoo, meen ik, dat de
dieli er er niets zal aen verloren hebben; ook laet ik hem ondanks zijn haekjes meê tellen.

( 128 )

323o Radie u laren raet te doene,
Eñ te nemene dien te manne,
Die hier van den tornoye danne
Algader hebben sal den prijs.
Ghi moghet merken , ghi sijt so wijs,
3255 Dat ie u segglle eñ gherade daer toe,
Dat iet al in goede doe. »
Alse dese tale washedaen
,
g
Stonden si op cñ ghinghen saen,
Die ioncfrouwe entie keiserinne,
3^6o Tere cameren daert scone was in [ne]
Daer hadden si menegherande spraken...

Eil nam orlof aen die vrouwe ,
Die haer hat op trouwe,
Dat soe ten tornoye quame.
3&i Het was Uraken wel gllename,
Efl seide , dat soet gherne dade;
Soe sael t ooe doen , bi minen rade.
Wat macla icker v ele segghen toe?
Die ionefrouN e ghinc ten scepe doe,
327o En voer weder te Salencen aen tlant.
Daer soe Parthonopeus vant,
Dien soe wel comen was.
Maer ie dar mi wel vermeten das,
Dat liever ware Persise,
3215 Dat soe ware binnen paradise.
Vs. 3267. Versta : en daerin (met te komen) zal zij wel doen. Onze dichter, gelijk de
fransche, plaetst er geerne zijn woordje tussehen. Deze zegt hier : je crois b:cn quelle si
fera. Merken wij nogtans dat het de trouvère is die zich tot zijne toehoorders wendt.
3271. Cod.: Daer soe den ioncgelinc vent. 3272. Cod.: wel comen, zigtbaer gesplitst.
Vglk. vs. 1289, willecoine. 3274. Persijs had Urake liever in den hemel gewcnscht.

( 129 )

Doe telde Urake den ionghelinc,
Weltijt eñ om welke dine
Die tornoy soude wesen daer.
Ooc seide soe hem al over waer
3^8o Ene bootscap van Melioere :
Hine dade den raet dat hire voere,
Eñ ghewonne hi niet den prijs,
Soe ne mochte hem werden in gheere wijs.
Nu moeter mi , » seiti « helen toe
5s5 God selve , dat icker so ghedoe
Dat haer iet bequameli jc si.
Ioncfrouwe, nu 'moeti beraden mi
Zvapine eñ ors, als daer toe doghe. »
Ionchere, » seit soe, « weset in hoghe,
3^90 Ic salle u toe beraden ghenoech.
Den besten seilt, die [n] men nie droech ,
Coverture goet eñ licht,
Goeden halsberch eñ ghedi ch t ,
Ell een grau ors goet eñ groot,
5205 Dat men niet vonde si j ns ghenoot
Negheen onder shemels trove,
Gheen so snel , gheen so scone.
Ie weet ooc wel dat opten. velde
Ne sal , onder .vc. helde ,
3300 Comen negheen so wel ghedaen,
Als ghi seit sijn, mi ne lieghe mijn waen.
Vs. 3277. Weltijt, ligtere uitspraek voor welc tut, wanneer. 3281-3283. Versta : Zoo
hij het besluit niet uitvoerde van daer heen te *varen en den prijs niet won, zoo kon zij de
zijne niet worden. Cod.: Sone mochte hem. — Hem dativus = Síjns genit. of sijn, sine
(de zijne), possess. 3287 en 3290. Beraden, bezorgen, verschaffen. 3291. Cod. : die -droueh. 3292. Cod.: couverture of converture, ijzeren net die, onder den helm, het
hoofd tot aen de schouderen dekte. 3295. Ghenoot, gelijk, zeide zich zoo wel van zaken als van persoonen. 3299. Het fransch zegt: cinq cent rail. 3301. Cod. : seit. sien. De

9

(430)

Nn pijnt te sire van sulken love,
Dat men te lande eñ te hove
Van u met eren mach spreken,
5305 Wapene ne sullen u niet ghebreken,
Ic hebbe die beste, waert ghenoecli ... »
.
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Eli Bede hem tooghen al te samen
Die wapine, die hem wel bequamen ;
line vanter aen mesprijs negheen.
51O Die cousen trae hi aen sijn been;
I)at, was Persijs die se hem bant, ,
Eil haer wel goelike onderwant :
Soe deder aen wel eil hoveschede;
Die minne hevet meneghe goede sede,
»i,; Soe ne failliert no lach no nacht.
Dese cousen sijn so wel ghewrach t ,
Dat mense niet verbetren can.
Doe Bede hi enen halsberch an.
Ixet gorde hem vaste Persijs,
3?o Die harde hoofs[ch] was eii wijs,
Eli bant hem sine ventaillen.
Die halsberch was van witten mahlen ;
Van clenen ghewerke scone eñ goet,
Die den ionghclinc wel stoet.
535 Urake gaf hem sijn helm hier naer,
Die scone ghewrocht was cri claer.
Als soene op thovet hadde gheset,
scholier die hier sien schreef, heeft alleen naer den klank der woorden geluisterd die
men hem voorlas, zonder op het verband van den zin te letten.
Vs. 3306. Waert ghenoeg, van grote waerde. 3310. Die cousen. Het fransch zegt : les
cauces defer; de schoenen en scheenplaten, die met riemen toegeregen werden. 3313.
Wel eñ hoveschede, vglk. vss. 4i15-1M6. 3320. Cod.: hoefs. 33.2. Vglk. 2202, en zie
bij KIL. malien-troller, dat is fr. collier de mailles. Anderen schrijven dommelijk kolde•.

( 431 )

Persijs pijnde haer om bet
Te settene , eñ deder`haer toe.
3330 Die hovesce Drake gaf hem doe
Een rikelije eñ een goet sweert,
Dat soe lief hadde eli weert;
Dat trae hi ute eñ besaghet.
Alse hem gorden hi et (lie maghet,
:535 Van groten wonder hi hem seinde;
Doe vraghede Urake, wat hi meinde.
Jonefrouwe, » seiti , « ie hebs noot,
Dat ghi seght ' di net mi wonder groot ;
Want mi bat sere Melioer,
3340 D[oe] ie eerst bi haren orlof voer
Van hare te Vrankerike weert,
Dat ie neminer ne gorde sweert,
Tes ie daer weder come in tlan1,,
Eñ soet mi gorde metter han t ,
3345 Eñ soe mi selve ridder dade.
Waer comen die tijt eñ die stade,
Dat soet mi gorde aen mine side,
So mochtic sijn vro eñ blide,
Eñ mochte varen eñ keren
33ío Telken wighe met groter eren ,
Dies willig haer gheleesten 'trouwe. »
Eñ u swert ghegort aen u.
Vs. 3333. Hi heiz seinde. Hij zegende zich, maekte een kruis. Bij CRAPET ET staet thans
vs. 6832: Mais ne poet inner, ne s'en faigne; maer onze dichter had zonder twijfel Bene
betere les voor zich : ne s'en saigne of seigne, die hij getrouw vertaeld heeft. -- Wonder,
verbaesdheid, niet om het sweerd, maer om het onverwachte voorstel van Urake. 3336.
Cod.: Doe vrage Urake. Maer de kopist had eerst Doe Urake willen schrijven, en heeft
na de drie letters Ura zich hervat, als 't geschrift getuigt. De letters U en V verschillen
in 't begin der woorden niet van vorm. 3340. Cod.: Dat ic ierst. 3343. Cod.: Des ie
d'ived'; maer zeer duister, gelijk al deze regels.

( 432

Gort u swert, eñ lates niet;
Bets onwijs ; wat u ghesciet.
03» Diemeer wildi nerenstelike ,
Ic sal u wel behendelike
Dien raet doen , dat soe u gorde ,
Fñ uwes niet in inne worde,
Eli niet vernerne wie ghi sijt.
►.;t;o Daer moghedi ooc , ter selver ti j t. ,
Als soe u ridder maect, verscouwen
Die grote scoonheit van der vrouwen,
Daer uwer herten na langhet sere
Nacht eñ dach eñ emmermere.
3;O5 Digs moghedi varen ezl keren
Ten tornoye met groter eren. »

Jonefrouwe, )) seid . u dat kitinie nil
1)at ie leve, dais bi u.
Ie wane, man neghene die levee,
:57O 1)ie [il] so vele te dankene hevel.,
AI [s ie] dies goets, dat ghi mi doet,
Dat u God selve lonen moet!
Edel ionefrouwe, nu haut met dien
Dat ghi mi Mel i oer doet sien ,
-375 Die welghedane keiserinne,
So dat soe mi niet verkinne. »
-- « Gherne, » seit soe , « na dat gi j t wilt. »
Doe brocht men hem sinen seilt,
Als goet , als men wenscen woude;
538o Van synople eñ van goude
c(

Vs. 3354. Deze rebel is in kleiner schrift, maer van de zelfde hand, op den kant aeng^
vuld. 3335. Cod.: Dimer dienveer, nogthans. — Nerenstelike, ernstelijk. 3361. Cod.:
Al.,o. 3363. Uwer herten, dat., onpers. constr.. 3369. Moest ik man negheen es of nes
schrijven? 3370. Cod.: Aldies goets. 3379. Als goet = else of also goes.

(133

Was hi ghedeelt in .im. quartieren;
Eñ een der aire scoonster banieren
Die noyt met handen wart ghewracht
Hechte Persijs aen sinen scacht
38i Met naghelkine van goude f j n.
Die stacht was vast efl esscijn.
Als hine ghenomen hadde in de hant,
Eñ den seilt aen hals, spranc hi te ha at
Wel lichtelijc op Maroene:
s390 Steghereeps eñ haddi 'niet te doene,
No en sloech hant aen sadelboom.
Hi hurte voort, eñ opent den toom;
[So began] hijs voor die ioncfrouwen.
[Daer mocht men] een ors scouwen
3395 [Van sconen ghelate] eñ van fieren.
.
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[Gaet hi weder] . . . , . . .
Daert scone was, binnen enen m...
Daer ghinc mede Urake ; eli Persijs,
D[i]er hi therte dicken tout als een ijs
Hadde gllemaect, eñ dicke heet,
3400 Haer dochte, daer [h] i voor haer reet .
Dat men niewer in ertrike
Mochte vinden sijns ghelike.
Daer proevedi tors die ionchere :
`s. 3381. De quartieren zijn hier van liet blazoen, van de vierdeelige afteekening niet
goud en groen te verstaen. 3386. Cod.: esschijn. 3389. Maroen, naem van het peerd,
van zijne kleur ontleend; in 't fransch heet het Vairon , dat is gespikkeld grijs; zwarte
peerden hieten noiron, morel, enz. 3393. Began hijs. De genitivus verdedigt began, dat
hier anders te onbepaeld kan schijnen : hij begon niet het peerd te beschrijden, dat hij
tien verzen verder beter beproeven zal. Ontgan mogt de schrijver niet zeggen; maer er
zweefde hem zoo iets voor de gedachte. Reran staet er seker niet. Dit geheel blad is van
het slechtste perkenient en bovendien van rotheid verkrompen, roestig en vereten. 3397.
Ik hoop dat niemand mijn komma-punt achter Urake bevreemden zal. 3400. Cod.: darf
vol.. Heeft de kopist waerlijk onder iemands voorlezing geschreven ? Vgik. vs. 3301.

( 13 'x)

Beede te[n] loope eñ wederkere
:405 Bequaemt hem utermaten wel ,
Eñ gheerde gheen in sijn leven el.
Doe dedi die wapine af.
Urake , die sijns niet begaf,
Leider aen wel haer ghedoch te
3410 Hoe soe best ghevorderen mochte
Bi haren verholenen rade,
Datten Melioer ridder dade.
Doen beiden si up gheen dine el:,
Talreest, dat hem haer vaert ghevel,
3415 So ghi nc Parthonopeus te scepe,
Eñ voer met lieven gheselscepe ,
Met Uraken eft met Persise,
Die hovesch waren eñ wise,
Eñ sijns grote ware namen,
34o Alsi aen tlant te Chiefdore quamen.
[T]was in den scepe een camerkijn ,
Dat versconet niet mochte sijn,
Eñ daer aen een ander so Ilene,
Datter in mochte een bedde allene
45 Nauwelijc staen , no me no min.
Daer sloot soe Parthonopeus in,
Eñ ghinghen [op wech allene] ;
Sine wouden [ghesellen ghene].
Dit was in enen somer [noenel
ä43o Dat si door enen bog[aert groene]
Vs. 3304. Cod.: te loepen. 3419. Cod.: wvaer. 3420. Cod.: Alsi an dlant. 342 1. Cod.:
Was in den scene. Ik heb er de T, die zeker uitgevallen is, voor gezet : Twas = het was,
ons daer of er was, en de afstipping daer naer ingerigt. 3426. Cod. : sleet, duidelijk.
3429. Ik zet hier stout noene, omdat mij vs. 3433 te-verstaen schijnt van den middagslaep
in 't heete van den somer. Vglk. CRAPELET, vs. 7606, en in onzen tekst, vss. 4077-4083
De jongvrouwen hadden 's morgens vroeg 't schip verlaten.
,

( 155 )

:43a►

Eñ in ene earner quainen ,
Daer si der maghede vele ver [namen],
[Eñ] slapende vonden 'soete [like] ;
Maer si ontspronghen [Iiehtelikel
Eñ worden[s] glieware daer saen.
Doch doe men si wel stich aen ,
Die maghede waren in slape,..... .
Eñ en wisten] h... no en...... .

[Wale kindel bi haren [namen],
3440 Eñ waren alle vele vro ,
Eñ hietense willecome so
[Als] wel es ioncfróuwen sede;
Eñ ooc eest grote wi jshede
[Alsi haer vueren] ter keiserinnen ,
Zi445 [Tere] cameren, daer si was binnen;
[Dier si] willecome was,
[En d] us elkerlijc anderen das.
[Melioer heeft] ghevraecht, hoe si voeren
[Soe eñ de] hare , eñ soe Melioeren.
Soso [Dus si] spraken ieghen heme
[Alsel hoghen vrouwen wel ghetenne.
[Doe] -vraghede hare Urake,
[Of] die tornot', na der sprake,
Vs. 3433. Eli heb ik er bij gevoegd. 3435. Cod.: worden Beware, duister gelijk deze
vijf regels achter een, maer toch leesbaer. Erger is dat het geenen goeden zin geeft en door
den kopist bedorven schijnt. De dichter schreef misschien worden in vare; ik voeg er een
s tusschen. 3439-3482. Van deze vijf en dertig verzen, die eene gansche kolom beslaen ,
is er niet een in alle deelen leesbaer; het perkeinent is door de rotheid verteerd en de
inkt verdwenen. lk wijs door haekjes aen al wat voor het oog het meest twijfelachtig gebleven is. 3449. Ik versta : en soe ( zij, Urake) heeft wederkeerig aen Melior gevraegd
hoe het met haer stond. 34áo. Sproken (sic Cod., niet spraken) is leesbaer en legen herre
is nog duidelijker, maer het valt mij lastig. Jeghen iernand spreken is gewoone tael; niet
zoo ieghen heme, in den zin van ieghen elkander; doch liet staet er.

( 136 )

[Soetl was ghesproken, wesen soude,
545; [Eñ men]s voighen soude Ernoude.
-- t( [Joncfrouwe] , )) seit soe , « ti ouwe[n], jaet;
Of [da] t ware der heren riet,
Die tornoy sal seker si j n ,
Dat sere es ieghen therte mijn,
Want
ie en caens niet ghewe [e] ren. 3
3460
— ((Ay! vrouwe, seit soe, « wat nach u de[e] rcn `a
Om twe[e]ren hebbic niet ghevraghet
Maer wes men . overeen draghet,
Wie die [n] tornoy sal ber [i] den
3465 Eñ begomen in beeden siden. »
Bin desen dat dit Urake sprac,
Melioer van haerre herten trae
Een suchten , -dat soe diepe nam,
[En bra] ct ontwee eert vulquam.
3470 [Dat soe] dit suchten ontwee sneet ,
[Dat wa] s -bedie haer was legit,
[Alset lude] waert volcomen,
[Dat haer] suster hadde vernomen
[Haer] ghepeins eñ haer [en] rouwe.
3475 « G [od Her] e ! » sprac die ioncfrouwe ;
<< [Wat es d] it ? wat beteekent het?
[V]rouwe, ie mane u bi uwer wet,
[Waerom ne] vulquam niet dit suchten?
Ghine derfdire niet aen vruchten.
3480 Mi wondert, waer omme ghi j t ieghen mi deel,
Vs. 3456. Cod.: Trouwe. Vglk. vs. 2339. 3462. Cod. schijnt Om dweren (sic) te hebben;
het is het antwoord op niet gheweeren, vs. 3460. 3464. Cod.: bereden, duidelijk, maer
tegen het rijm dat benden wil. Dit beRIDEN of beRIJDEN schijnt hier zoo van ridders gezeid te wezen, gelijk men in 't algemeen beGAEN voor doen en uitvoeren zegt, en begomen
in den volg. regel is dan ter harte nemen, deel nemen. Van de regters is hier nog geen
spraek. 3479. Cod.: derf dire niet an (sic) vr.; doch vglk. vs. 3557.

137 )
Eñ ghi [daer toe u] spreken . trect
Dat [ie u ghep] eins niet can verstaen. »

--- « Wel met rechte heb*bic torevi.
Wat liebbic ellendich wijf ghedacn ,
348í Dat ie mijn lief sach voor mi staen,
Eñ het mi omoedelike bat
Ghenade., eñ ie verhoorde dat;
Dat hi weende eñ carmede,
Eñ mi sijns niet ontfarmede !
Eñ
so hovesch was eñ so v roet ,
3490
So scone , so edel, so milde, so. goet!
Neware langlle quale eñ groot
Waric weerdich metter doot,
Wel sere was ic . vermalendi j t,
349s Dat ie niet ne starf in die tijt
Doe hi. in minen arme lach.
Hadde dat ghesijnn mijn laetste lach ,
So wane doot wel in mijn ere!
Neen, ie iaghede den ionchere
woo Henen van mi als een keiti j f.
Clene kinderkine eñ wijf
binken mi ghelije van desen;
Want bi rade no bi rede
Niet ne doen [si] quaaet no goer,
350& Newaer dat hem comet in den moet.
Suster, haddic ghedaen uwen raet,
Parthonopeus dient nu staet
Vele onsiene , als u es cont ,
-

Vs. 3487. Het komma-punt achter dezen regel dient orn te beletten dat men het volgende
er onmiddelijk meê verbinde. Men merke ook na het (mijn lief), vs. 3486, de hervatting
niet het masc. hi. Vglk. vs. 3629. 3508. Vele onsiene, onsienelijc, zeer Teelijk, slecht,
hachelijk. Vglk. vss, 4375 en 4400, als mede HUYDEC. op STOKE, I , blz. 104-6.

(-138)

Waer niet mi nu eñ ghesont,
3510 Eñ waer noch in sinen sinne. »
Mettien beswalt die keiserinne ,
Eñ waert vele bleec eñ verweloos;
Des iammerde Uraken , - die altoos
In dien wille was bevaen,
-515 Dat soet haer niet ne liet verstaen
Van Parthonopeus den nousten raet,
Eñ soere teersten haer baraet ,
Eñ haer spot mede houden soude;
Dat soe --dat peinsde, eñ woude
352o Dat Parthonopeus was te wraken,
Dien Melioer dede overwaken
Vele onsochte meneghen nacht.
Als die vrouwe was bedacht,
Doe sprac die hoofsce Urake:
5s25 « Vrouwe , » seit soe , « tonghemake
Leeddi u lijf, na minen sinne. »
.
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« Of ghi dor hein vernoy ghedoghet,
Neen ghi.; ghi hebt alte waert
Enen anderen ghemint, eñ ghebaert
3530 Of het Parthonopeus ware,
Eñ ghelaet u al openbare,
Of ghi door hem sout verderven.- »
« Slaster, »seit soe , «dus salie sterven
Sonder troost van. u eñ sonder raet.
3535 Ghi soul sijn al mijn toeverlaet,
--

Vs. 3516. Nousten, nieuwsten, laetsten en besten. 3519. Dat soe, omdat zij. 3320, In
te wraken, is de invloed van het rijm zigtbaer, maer ik weet waerlijk niet of het voor te
wreken of voor ghewroken staet, of voor beide : peinsde wil het een, woude wil het

ander. De lezer beslisse, 3523. Bedacht , tot Baer selve gekomen. 3529. Ghebaert,
houdt en ;edraegt u.

139 )

Eñ ghi hout met mi u spot.
Maer moeste noch gheven God,
Dat ghi minnet een lettelki j n ,
Ghi sout mi jet ghenadech sijn.
35O Maer ghi maghede, ghi en weet niet
Wat van minnen al leets gllesciet ,
Eñ hoe den gonen te moede si ,
Die mint van herten, eñ bedi
Lacht [glhi [met mi] eñ spelet boude
3545 Daer -men niet rechte weenen soude :
Dit es den vrouwen algader cont.
Mochtic ghebeiden noch die stont,
Dat ie u moeste vrouwe sien,
Ghi sout dan soeken, wisti aen wien,
3550 Bi aventuren hulpe eñ raet,
Eñ sout weten hoet nu mi staet.
« Vrouwe, » seit [ soe, «door God ghenade
Ic hope, dat ic sal spade
Also minnen, als ghi doet.
3555 Maer dat ie leide, seidic door goet,
Want der minnen , die ghi ghiet,
Ne dordi een twint hopen niet ;
Want Parthonopeus es verloren.
Bedie segghic u te voren
5560 Dat u behoevet te houdene mate,
In ghepeinse eñ in ghelate ,
Eñ ghene sake el te doene,
lNewaer dat u uwe baroene
Raden entie hoghe heren,
Vs. 3537. Moeste = mogte. 3547. Giiebeiden, beleven. 3548. Vrouwe (dame) , hier
tegenovergesteld aen magnet of joncfrouw; versta : waerlijk minnend. 3552. Door G.
glienrade ! Vglk. vs. 4810. 3557. Cod.: ne dor di era twint. 39 Cod.: sec ic ate v,

( 140 )

seien tuwer eeren
Aen dien huwen„ die den prijs al
Van den tornoye hebben sal. »

3565 Die ti

Doe weende die vrouwe in haer oghen.
« Suster, » seit soe, « ie moet ghedoghen
' 7o Dat si mi Goren enen here;
Newaer dat ne mochte nemmermere
[Wesen dat ie hem mine herte gave]. »
.
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« [In Gouden asscen beernen scier,]
Of ie nemmer worde ghespaen [t]
Also te huwene als [gliij «- aen [t].
573 Parthonopeus es doot bi mi;
Dat willic, dat hem vergouden si.
Ic sal mi ooc door sinen will [e]
Verslaen te doot. » Doe suchtese st[ille],
Eñ beswalt van groten zeere.
3580 Dies ne sprekic ghene eere
Urake[n] , dat. haer int hexte
So lettel ghinc ha[er]re suster sm[erte].
Dat mach men aen haer merk[en],
Dat soe wel hart was eñ fier
3585 leghen landre, die sulke vrouwe]
Hebben sach wel groten rou[we],
Eñ so van minnen si j n ghebond [en],
Dat soe niet ontsach die sonde [n]
Vs. 3572. Deze regel heb ik naer den zin hier tusschen -haekjes ingeschoven. Hij telt in
de rij niet meé. 72bia, Van dit vers blijft slechts de onderste helft der letters over. Ik
laet het mee tellen, al zijn 't maer uit tittels samengestelde woorden. Maer daer is niets
anders van te maken , en zoo heeft er wel gestaen. 3i74. Cod.: als' si waen, dubbele
fout, die uit den twijfel van den kopist ontstaen is, want hij voelde dat hij ghi schrijven
moest, terwijl hij eerst gereed was waenen (wanen) overeenkomstig met si te schrijven. Hij heeft achter waen de plaets opengelaten.

(144)
So vele , dats haer ontfermde liet].
3390 Dies ne sijn die vrouwen werdicll [-niet.].
Doe God makede alle creature],
Eñ gaf elker haer figure,
Eñ hi hem daer toe eersi nde ,
Na dien dat iii elke minde
;i95 Maectise goet ell scone.
Het nes onder shemels trone
Gheen dine so scone, so wel ghera[ect].
Hine- heef[t]se van der erden ghem [aect] ;
Newaer al dat bestaet den vr[ouwen] ,
5600 Mindi so met goeder trouwen
Dat hise van den honeghe formeer[de] ,
Eli so scone gheviseerde.
Om dat dus God die vrouwen [mint],
Ne hebbic se te leeder niet een [twint].
aso le ne roeke nemmer in hemelri[ke]
Te comene , in waenre sekerli [ke]
Scone vrouwen vinden in :
Dus stoet oyt in minen sin.
Urake sach die scone vrou[we361 a Begrepen met so groten rou [we] ,
Eñ so niesbaren eft so carmen ,
Dot, haer een deel begonste o [ntfarmen] ,
Eil niet so harde, dat soese woude
Troosten , als soe met rechte sou [del,
36tí Of jet segghen van haren rade.
« Vrouwe, » seit soe, » door God ghen[ade]!.... »

Vs. 3i9ú. Cod.: maect pise. 12602. Cod.: diviseerde. Vglk. vss. 47, 995, 3655, 689, als
ook 3708. Het oudfr. schrijft meestal deviser 3613. Fig niet, versta : Doch niet.

( 442 )

[$]oete suster, )) seitsoe, « Urake,
[M]aten hoordic van minnen .segghen nie
[Nlo ne wane dat nemmermee ghescie,
.362o [D]at minne eneghe wile ruste;
[N]o bi rade no bi luste'
[Dloet soe ghene dine , no bi sinne.
[S]o men meer casti j t die minne,
[Slo soe mee onghemate doet.
3695 [S uster, seitsoe, bedie eest niet goet,
[D at ghi, mi dus so vele so spreket,
[Wlant ghire mede mijn herte breket. »
(C

---- «Vrouwe , » seitsoe , « die dus lever,
Ic wane soe selden bliscap hevet.
-3630 [I]c wane, die der minnen ontfaert
[E]en werf, dat hire nemmer en gaert.
[Vlrouwe, van dier talen begheven- wi;
[V]an den tornoy segghet mi,
[A]lso als ghi j t hebt vernomen.
o-635 [Vlan dien ruddren diere seien comen ,
[W] ie sal mettle [n ] van bu ten wesen ,
[Elü wiere tornieren sal met Besen
[Elfi op wies vonnesse saelt staen,
[W] iet Baer best sal hebben ghedaen,
3640 [E] ñ octet ghi seit eneghe riddren maken
[B]crecht mi, vrouwe, van desen saken. »
Vs. 3617. Cod. schrijft seit so; maer het is wel soe (zij), Melior, die tot Urake spreekt.
3624. Onghemate, subst., het zelfde als ommate, buitensporigheid. 3628. Antwoord van
Urake. In den volg. regel merke men soe ( Cod. so), alleenelijk op de vrouw ziende die
dus levet, en, vs. 3631, hi (hire), masc., in 't algemeen van den mensch gezeid. Moge dit
beletten dat een kritikaster er de hand aen steke. 3631. Hire, der minnen, in genit. geregeerd door gaert, begeert. 3632. De zin is : zwijgen wij daervan. Vglk. vs. 2849, die tale
vellen. 3640. De interrogative vorm beeft hier eene kunstige verscheidenheid, waer niets
aen te veranderen is. 3641. Cod. : van desee sal►en. \'glk. de :dent. op vs. 346í.

(443)

[D]oe -zweech een stic die keiserinne,
[V]an der herten , daer tseer was inne,
[Blrac haer een zuchten sere ons achte
364s [W]ant soe hadde so leite! erachte,
[D]at soe cume mochte van rouwen
[Ghjeantwprden der ioncfrouwen.
--- • [ S] tester; » seitsoe, « die graue , die oude,
[D]ie lustich Ernou t, bi welts scoude
36.10 [M]en hier eerst den tornoy leide,
[D]ies es .xiiii. nacht dat hi- seide,
[E]ü bi mi alle die coninghe. telde
[D]ie hier dan sullen opten- velde
[W]apene draghen el tornieren,
36j5 [E]fi hoe h i j t al sal ghevi s [i] eren.
[E]en deel der ridderen teldi mi :
[H]i seide , die soudaen van Persi
n,
[S]oude bier met groten volke sijn,
[E]11 daer toe menech Sarrasi jn ,
3660 [W]el .xxv. bi glhetale.
[H]oghe coninghe sijn si alle.
-
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.. . [andere Sarrasine]
[En souden gherne Apolline]
Begheven door die ere van mi.
Vrouwe , daer na noemede hi
5665 .XX. hoochste van kerstinheit,
leisere eñ conin[ghe], die gherei t
Vs. 3649. Cod. : Elmouts, als fransch met s verbogen. 36&.x. Cod. R deviseren. Ik schrijf
nog eens gheviseren, overleggen, schikken, inrigten. Vglk. vs. 3602. 3660-61. Sic Cod.:
getale : alle; voorts coningen. 3662. Van dezen regel is de bovenste helft der letters
geheel weggeknipt, gelijk als van vs. 3572 bis. De twee woorden, andere Sarrasine, die
in den voorgaenden regel vallen en Aiet mee tellen, helpen den zin en volmaken het rijm,
dat mij zeker schijnt. 3666. Cod.: eli coninc.

( 44/& )
Hier sijn te comene sonder waen,
Die algader in [sijnl brieve staen,
Ghehuwede ell onghehuwede beide.
5670 Ie mach u segghen, als hi mi seide
Die onghehuwede selen hier comen,
Om dat si hebben daer vernomen,
Hoe mijn huwe ghesproken es;
Die ghehuwede, die niet achten des,
3675 Selen hier comen bi te stane
Haren vrienden , eñ prijs tontfane,
Some om prijs, some om ghewin.
Nu [peinsde] Ernout in sinen sin,
Datier evel af comen mochte;
3680 Hi seide ooc waer, dat ons dochte
(Bedie volgheden wi sinen rade) :
Of men die heidene buten dade .
Eft dander binnen, daer sonde een prijch
Groot af comen, eñ werden wijch ,
3685 Entie tornoy waer quaet.
Bedie ghedraghet so die raet ,
Dat die vrede te bet ghedure,
Hier in de poort bin den murr
Hevet hi ghedeviseert te sine
5600 Den keiser van Rome entie sine,
Met hem den coninc van Denemarken,
Die [n] van Sweden , [die de] marken
Hout tusscen die Curen entie Denen,
Entie [n] hertoghe van Ardenen;
3695 Entie hertoghe van Brabant sal met desen,
-

Vs. 3673. Mijn huwe, zoo Cod., k1áer, niet huwen. 3679. Cod.: evele. 3687. Cod.:
verde. — Dat, opdat. 3689. Cod.: gediviseert. Vglk. vs. 3653. 3691. Cod.: de coninc.
3692.: Cod.: Sweden entie marken. Het fr. noemt hier dc Sweden niet, macr de Sclaven.

( 145 )

Entie van Sassen , buten wesen ,
Entie rike hertoghe van Swaven;
Eñ daer toe sullen hier hoghe graven
So vele sijn, dat ie wel weet,
3700 Dat si 'mi waren onghereet
Te noemene in corter wile[n] :
Die coninc van • Polye eñ van Sieile [n] ,
Die moghende es eñ harde rike,
Entie hoochste van kerstinrike,
3705 Sijn hier binnen gheacht te sine.
Nu willie die hoochste Sarrasine
Die met desen sullen tornieren
Alle bi namen devisieren.
Dat sal sijn die soudaen van Persi
3710 Met vele riddre[n] die heme wel bi
Sullen staen , daers es te doene.
Selve es hi stare, groot en. coene.
Met hem sal sijn die coninc van Mede,
Die coninc van Parte eft van Bede,
Die
rike Conine van Nubia;
3715
Efitie Conine van Armenia,
Vs. 3700. Wij zouden thans zeggen: Dat het mi ware onghereet hen te noemen. 3701.
Cod.: in corten wile. 3702. Cod.: Palye (fr. de Puille). — 2703. Hier begint het eerste
fragment van Groningen, wiens varianten ik met Gr. of Gron. beteeken, terwijl ik voortga
met die van mijne fragmenten door Cod. aen te wijzen. Zie mijne Inleiding. 3704. Gron. :
EO die hogeste van den keiserrike; bedorven; het moet kerstinrike zijn, gelijk in mijn
Cod. ' 370l. Cod.: gehacht. Vglk. vs. 1884; Gron. : siin hir b. geacht. 3706. Gr.: hogeste.
3707-08. Gr.: selen torniren : divisiren. 3709. Gr.: sal sin die soltaen. 3710. Gr.: Met
vele riddre. Ik zet riddren , niet als dativus afhangende van met; maer als gewoonen uit
dat woord in mijne fragmenten. Hier is 't de gevit. en hangt af-gandesmrvou
van het adv. vele. 3711. Gr. : selen — te done. Dit en de vier voorgaende verzen zijn in
mijn Cod. weggesneden, maer ik ontleen ze aen het Gron. fragor. met sommige wijzigingen hier onder de Varianten aengeteekend. 3712. Gr.: stare en cone; beter ware groot
voor stare eñ coene geplaetst. 3743. Gr. : Met heme sal sin. 3744. Cod.: Parce of Perce;
Gr.: Ei d. c. v. Parte of Rede. 3743. Gr.: conincge. 3716. Gr.: Ed die.
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Daert es vele soete allen ti j t.
Dat seit men ons , dus lesen wijt ,
Batter Noees arke reste.
3720 Hier sal die coninc sijn van Paleste,
Die van Archaya, die van Libiaert,
Coene coninghe ell onvervaert;
Die van Egypten [en-] die van Inden
Dit sijn die hem onderwinden
z;75 Hoe so si ghedoen die pine
Te desen tornoy hier te sine. »
« Suster, nu hoort, ie sal u nomen
Die hier ieghen sullen comen :
Dat es die coninc van Vrankerike,
3730 Die hier comen sal machtelike.
Niet ne sal hi comen uut
Als hier te halene .i. bruut;
Dat es mi wel gheseit te voren.
Sinen neve heeft hi bi mi verloren.
575; Mach hi , dat wilIi op mi wreken.
Van heme hoordic Ernoude spreken ,
Suster, hi seide dat hine seere
Eli meer duchte dan eneghen heere;
Vs. 3717. Cod.: Daer eist soete alle t.; Gr.: Dart es vele sote a. tut. 3718. Gr.: segt rn .
o., oec lesewiit. Vglk. vs. 1786. 3719. Cod.: Noels. 3720. Gr.: Hir sal siin die C. v. P.
3721. Cod.: Archiarke; Gr.: Archania -- Biliart. 3722. Gr.: Cone c. ende onverwart.
3723. Gr.: eli die; in mijn Cod. ontbr. eh. 3724. Gr.: sin die hen. 3723. Cod.: Hoe so
si doen; Gr.: Hoe si gedoen. 3726. Gr.: Tesen tornoie hir. 3727. Cod. en Gr.: hort
-- nomen, beide met enkele vokael. 3728. Gr. : hir -- seien. 3729. Gr.: Vrancrike.
3730. Gr.: hir — vele crachtelike. 3731. Gr.: Niet en — ut. 3732. Gr.: Alse hier te
halene ene bruet; Cod. : te hebbene, minder keurig. 8733. Cod.: Dats; Gr.: Dat es
ani wale gesegt. 373-1. Gr.: heft; Cod.: heuet. 373b. Gr.: Mah hi dat wille hi. 3736.
God.: Van desen hoerdic; Gr.: heme hordic. 3737. Gr.: Suster seitse dat hine sere;
verwarring van woorden , en zin. 3738. Gr.: Eia meer onvruchte. In mijn Cod. ontbreekt Eïc, wiens kracht en nadruk de kopist wellist niet verstaen heeft. De zin is : seer
duchte, ja, en meer dan, enz.

( 147 )

Want het. ghedraghet die waerheit
Da tti selve so heuet r gheseit ,
Dat hi gheen huwelije hier ne soeket,
Eñ miere minnen niet ne roeket,
Om sulke sake, dier ie wel lie,
Dat ie was sijns neven amie. »
3745 Eñ als soe Parthonopeuse voort
Soude noemen , benam hare twoort
Die rouwe die[n] soe hadde groot,
Eñ viel Qp haerre suster scoot
Vele iammerlike in ommacht.
5750 Eñ als haer een lettel was ghesacht
En mocht soene no[e]men niet noch doe;
Newaer al• haprende seide soe
Vele crankelike : « Partho... Partho... ; »
Eñ als -soe vele dicke hadde also
3 5 Dat selve gheseit, doe seitsoe voort :
« Nopeus, » eñ volmaecte twoort.
Deus! hoe groot was hare mesquame;
Als soe volmaket hadde -dien name,
Viel soe van iammere stappans weder
3760 In ommacht op haer bedde neder.
Ic wane haer therte ghereen dat woort.

3740

Vs. 3739. Gr.: Want et --- warheit. 3740. Gr.: Dat hi s. dat heft g. 3744. Gr.: enge nen3 huweleec hir soket. 3742. Gr.: Ei mire m. n. en roket. 3743. Gr.: Ombe s. s. diric;
Cod. heeft selke van de tweede hand, eerst was 't sulke. 3744. Gr.: sins n. 3743. Cod.:
also; Gr.: Ende (sie) alse si P. vort. 3746. Cod. en Gr.: nomen — dwort. Vglk. vs. 373'l.
3747. ontbreekt in Gr. ; den ace. mase. sing. die, voor dien, treft men duizend mael aen
in de Hss. 3748. Gr.: Ei si viel op harre sust...., voorts is 't onleesbaer. Cod.: in hare.
Ik schrijf op; onze dichter zegt zelfs overal : op iemands voet of voeten vallen. 3149. Cr.:
iamberlike — ommaht. 37d0. Gr.: Ed alse hare een luttel w. gesaht. 3751. Gr.: En
mohte sine nomen n. noh d.. In mijn Coda ontbreekt En. 3732. Gr.: Mar al happende.
3734. Gr.: Eñ alsi dicke. Cod.: vele d. hadso also. 3755. In mijn Cod. ontbr. doe. Gr.:
seidse vort. 371i6. Gr.: Eñ volmakede dword. 3738. Gr.: Alse si volin. 37b9. Viel si van

Tambre, gelijk elders onibe, ember, enz. 3760. Cr.: In oynmaht op bare bedde. 3761.

(
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Als soe bequam seit soe voort :
« Hier comt die coninc van [Vrankerike]
Up mi harde verbolghenlike;
comen die Gas [conge] ,
Mettem
76
Die Anguine, entie Bert [onge]
Menich Fransoys , menich Po [tevi j n] ,
Die so goet ten wapenen s [i j n] ,
Datier vele es te segghene [ave].
377o Hier comet met die rike g[rave]
Van Vlaenderen eñ sine ba [roene] ,
Menich scoon man, menich e [oene].
Het sal die coninc van Inge[lant]
Van buten sijnn , die wel in [die leant]
3775 Sijn rike hevet beloken [al].
Die riddren die hi bringhen [sal]
Sijn gheherdich, licht ele st[out],
Eñ haren heere van herten [hout].
Dese kerstine sullen Bute [n sijn],
378o Eñ met hem menich Sarr[asijn].
Het sal sijn aen hare side
Die coninc van Spaengen, d[ie in stride]
Altoes es ieghen dat ke [rstenhei t].
Gr.: hare therte. Dit en de vier voorgaende verzen (3757 - 3761 ) zijn in mijn Cod. weggesneden. -- Ghereen , impf. van gherinen, aenraken, treffen, beweghen.
Vs. 3762. Cod. : Also beq. sprac so; Gr.: Alse si b., doe seide si v. 3763. Gr.: Hir compt
d. c. v. Vrancrike. 3765. Gr. : Met heme c. d. Gaschonge. 3766. Gr.: Aggevine, die B.
3767. Gr.: Meneh Fransoes, meneh Po[tevine]. 3768. Gr.: sin. 3769. Gr.: secgene.
3770. Gr.: Hir compt met herpe die r. gr. 3772. Gr.: Meneh scone man eñ cone. 3773.
Gr.: Et sal. 3774. Gr.: Van b. sin. 3775. Gr.: Sin rike heft. NB. Van hier af aen zal ik
de eigenaerdige, thans genoeg bekende, spelling van het Gron. Hs.: sin, hir, meneh,
noh, enz., niet afzonderlijk meer aenteekenen. Men zie de Inleiding. 3777. Gr.: Sein gehertech, lullt. Over ghehertech zie men Halb. op MAERL., blz. 194; ik behoud gheherdich van mijn Cod., en leid het van herden, doorstaen, standvastig zijn, af. Heden roemt
men hunne soliditeit. 3779. Gr.: kerstene seien. 3780. Gr.: Eh met hen meneh hoge
Sarrasiin. 3781. Gr.: Et sal sin ane h. s. 3783. Gr.: ieghen tkerstenheit.

(
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Suster, dus es mi al gheseit
3785 Hi sal riddren bringhen [hier]
Van hohen prise eñ ong hie,
Die tors sijn utermaten [wel].
Haer orse sijn groot eñ [snel],
Eñ [si] kerense harenta[re].
3790 Het sal die coninc van Na[vare]
Met hem sijn ell [van] Plasens[e],
Entie coninc van Valene[e1,
Eñ van Gallissien eft v[an Ariole],
Eñ van Grivalien eñ v[an Duriole];
3795 Die van lVlirce eñ van [Gernade],
Die Lustich sijn eñ goet [van rade];
Die van Varice eñ van [Arone],
Die wighes altoes sijn g[hewone];
Het sal die coninc van Cordes sijn],
Ssoo Eñ van Baldach menech [Sarrasijnl
Ten tornoye hier [voor] Chie[fdore];
Eñ ooc die van Lamedore ,
Entie coninc van Cibi [le].
Hier sal sijn die Conine va [n Bile]
asos Entie Conine van [C]-artan [gen],
Vs. 3784. Gr.: dus eest mi ges. In mijn God. is een scheur, maer de korte s bewijst dat
er nooyt est gesteen heeft. 3785. Gr.: Hi sal bringen riddre hir. 3786. Mijn God. snijdt
af na ong..., waervan ik noodwendig onghehier maekte; waer de g er niet bij geweest,
zou ik overfier gegist hebben. In Gron. staet na prise : stare eñ fir. 3788. Gr.: Hare
ors sun. 3789. Gr.: Eñ kerens hare en thare. Mijn Cod. biedt hier een' nieuwen term
aen : Ed bekerich haer eñta... Dit bekerich, van paerden gezeid, verdient nogtans opmerking; men voelt dat de kopist wist wat hij schreef. 3790. Gr.: Et sat d. C. v.
Avare. 3791. Gr.: Palense; van ontbr. in mijn Cod. 3792. Gr.: Eñ die. 3793. Gr.: Van
Galissien , zonder Eli; voorts Furiole. 3794. Gr.: Van Grivalien, zonder En. 3795. Gr.:
Eñ van Mice, verder ónleesbaer. 3796. Gr.: listeh siin eñ vroet. 3797. Gr.: van liaise.
3798. Cod.: wijchs sijn alt. g. 3799. Gr.: Et s. d. c. v. Bordes sin. 3800. Gr.: Baldac
^neneh Sarrasin. 3801. Cod.: hier Cie....; ontbr. voor. Gr.: hir vore Chifedore. 3802. Cod.:
Lamedoire. 3803. Gr.: Ed die -- Sibilie. 3804. Gr.: die coninc sin. 3805. Gr.: Eñ die.

( 150 )

Die van Bare entie van [Arangen],
Eu andre hertoghen eñ graven,
Rike van lande eñ van haven ,
Dier namen ie niet al 'en weet;
3810 Maer Ernout soutse noemen ghereet. »
(t Suster , ie sal u die den al :
[Oehti]c iet vari n [c] maken sal
[Rid]dren, hebdi mi ghevraghet;
[Ja i] c ; morghen alset daghet
3815 [Rebbi] e riddreni gheacht te doene,
[Die] kinder sijn miere baroene,
.C.^jo]ncheren ochte meer.
[Omme] die fugen vraghedi mi eer,
[Die] dien torñoy sullen doemen;
3s90 [Die ] Willie u b[i] namen noemen :
[Het] sullen .vii. coninghe wesen
[Die] vroet sijn eñ hebben ghelesen
[So v] ele van retoriken ,
[Dat] sijs node souden gh ewiken
[

5895 [Eneghen] clerc die [n men] kinne.
ISi si]jn alle van groten sinne
[Eii telken] vonnesse harde vroet,
[EüJ sun te, ridderscape goet.
Vs. 3806. Gr.: Eñ v. Luken eia v. Ar. 3807-3814. Deze vijf verzen zijn in mijn Cod. weg
ik herstel ze naer Gron., col. 3, vss. 43-49. Het verschil van spelling is aldaer-gesnd,
naer gewoonte : Dire voor Dier, Mar voor iltaer, nomen voor noemen, diden voor dieden.
3812. Cod.: iet varen , waer men ook bijna baren zou kunnen lezen; maer het is wel varen , kwalijk geschreven voor varinc, dat is welhaest; en de proef daervan is dat in Gron.
iet sehne (= sniernen) staet, dat volstrekt den zelfden zin heeft. Wat de zaek zelve betreft,
vglk. vs. 3663. 3814. Gr.: margen. 3813. Cod.: gerneent te d.; Gr.: geacht te done.
3816. Gr.: kindre sin mire. 38 17. Cod. : eñ meer. Ik volg. Gr. 3819. Gr.: Die den tornoi
seien domen. 382 1. Gr. : Et seien .vif. conincge. 3822. Gr. : siin, en volg. r.: Soe, en
,

,

Cod.: rector. 3824. Gr.: sis -- wiken. 3825. Cod. : ....ge clero die nu kinne. Gr.: Enegen cl . die si nu kinnen; beide bedorven. Gr. heeft voorts sinne (sic). 3828. Gr.: Eñ sin

ten ridd. Mijn Cod. schrijft geerne te voor ten of ter; zie vss. 1224,1301. enz.

( 151 )

Van] Cartaghen die coninc Cursout,
^s3o [Dat] es[s]er een eñ graeu eñ out;
[Dander es die coninc Clarijn,
[Die n]iet verlusticht ne mochte sijn.
[Van] Bile es hi coninc eñ here;
[Daer he] vet hi rijcheit groot eñ ere.
JHJS [Die) Conine Bernaerd es die derde,
[Van] Cretenlande, die groten verde
[Hev]et ghemaect bin siren lande
[Het] ne lust ghenen Biere viande
[Hem] te doene eneghen toren.
3840 [Die] vierde es coninc van den Moren ,
[Eii e] s gheheten die coninc Genors;
[Die] .v ete dat es die coninc Anfors,
[En e]s coninc in Getulen
[Daer d]e[r] liebaerde vele scaler.
5845 [Die] . VI te es • die coninc Sursabre,
[Eü h]oudet rike van Manabre.
[Den] •vii .den heet men Gondebres,
[Eft e]s Conine van Nomedes.
[Sustler, omme] dese vraghedi.
paso [Die] seien sijn in den tor met mi.
[Het s]al ooc Ernout met ons Wesen.
[Jonefrouwje, nu heb[b]ic u van desen,
[Die ghi] mi vraghet, die waerheit
[

-

Vs. 3829. Gr.: Van Cartagere. 3830. Cod. : ...eser een graeu 'eñ out. Gr.: eser een en
grau en out, sic, en zonder streepjes op en. 3832. Gr.: niet en mohte verlistiht (door list
bedrogen) sin. 3834. Gr : Dar heft hi riicheit. 3835. Gr.: Bernart dat es. 3836. Cod.:
Criteilant (sic), die grote v.; Gr.: Creten 1. 3837. Gr.: Heft g. binnen s. l.; Cod.: bin
desen 1. 3838. Gr. : En lust engenen sire; Cod.: lust geen s. 3839. Gr.: Heme te done.
3840. Gr.: virde es die c. 3842. Gr.: vifte es. 3844. Cod.: .. e liebaerde. 3845. Gr.:
Cursabre. 3847. Cod.: Goradredes. 3849. Gr.: ombe die vraghedi mi; Cod.: om dese
vr., zonder mi. 3850. Gr.: Dese seien in d. torre; ontbreekt sijn. 3851. Gr.: Et sal.
3852. Cod.: u met desen, = met deze te noemen, of mettesen woorden ?

( 152 )

[Vert]ellet als mi was gheseit. »

o e] antworde haer Urake:
« [Vr]ouwe , » seit soe , « aen dese sake
En hebbic des mesfals niet ghehoort
Een twint : Gode beveelict voort.
Des es ghenoech ; nu dunct mi best
3860 Dat ghi een lettel slaept eñ rest.
Ic hope dat u sal comen teren.
Ic wille te[n] scepe wederkeren ,
Eñ nemen ware hoet daer staet.
Morghen als die sonne opgaet,
3865 Sal ie hier weder tote u comen.
Mettien hebsi orlof ghenomen
Soe eiï Persijs aen die vrouwe,
Die si lieten in groten rouwe,
Eu ghinghen beede te handen neder.
3870 Alsi te[n] scepe quamen weder
Seiden si Parthonopeus voort
Dat si te hove hadden ghehoort.

3855

Doe

ra

hing hen si hem verspelen
int gras.
^ s.
P
Ic weet wel dat vele lettel was
3875 Dat si sliepen binnen der nacht.
Alsi een stic hadden ghe« acht,
Eer die dachlime kenli jc opghinc,
Vs. 3854. Gr.: Vertelt alse si nzi. 3855. Gr.: antwerde hare. 3856. Gr.: seit si ane d. s.
3657-61. Deze regels zijn afgeknipt in mijn Cod. Ik volgde dus Gr. 3862. Cod.: te scepe;
z. vs. 3828, Aenm. 3864. Gr.: Margen eer d. s. 3865. Gr.: Salie hi (= hier) weder.
3866. Gr.: Met dien heft si orl. Cod.: Mettien heeft orl. Ontbr. si. 3867. Gr. : Si -- ane.
3869. Gr. Ontbr. beede. 3870. Cod. : te scepe. 3872. Gr.: Alsoe al silt haddent gehort.
3873. Cod.: heen mergen. Gr.: hen versp. 3874. Gr.: dats v. luitel. 3876. Gr.: Alse si
een stucke dsages (sic, 1. sdages) hadden gewallt, Eer die dachlirne kinlike opging,
.Madden gewap. denjong., Eñ leidenne dauen werdelike; Cod.: Alsi een stic hadden
gewacht, Entie dachlime kenlijk opg., Alsi gewapent hadden den joncg. , Si leedden
danen vaerdelike, enz. -- Dachlirne, schoon woord, verwant niet glhnmen.

(1na)
[Eñ] si ghewapent hadden den longheli nc
Si leidenne danen vaerdelike
3880 Te hove , daer sine verholike
In ene camere deden gaen.
Daer haddijs stade , eñ wart saen
In slape , eñ sliep een lettelki j n ;
Eñ alset was scone morghijn
3885 Quamen die enapen voor die sale
Ghereden eñ ghewapent wale,
Die men riddren soude maken.
Ter cameren waert si alle traken
Eñ beeten neder vore die dore;
3890 Want si moestenre liden dore ,
Daer Parthonopeus lach inne.
Als Urake deser wort in inne,
Dede soe Parthonopeus opstaen.
Bin dien heeft soe die dore ontdaen,
3893 Eñ laet die ioncheren in comen,
Eñ alsi dore die carver dromen,
Gaet Parthonopeus met hen inne.
Si gaen staen voor die keiserinne.
Het was doe tien tide sede ,
3900 So wien so men ridder dede.
Dat hem sijn swert aen sinen hals hinc,
Eñ hi voor sinen here dan ghinc
Vs. 3879. Z. de voorgaende aenteekening met den samenhang der varianten. 3880. Gr.:
verholenlike. Vglk. vs. 21Ú 1. 388 1. Gr. : daden g. 3882. Afgesneden Gron. 3884. Cod.:
als set (sic). 3885. Gr.: cnape vore d. s. ; Cod. ; cnapen vor salce (sic). 3886. Versta:
wale ghei'eden (bien montds) eñ ghewapent. 3887. Gr. : riddre, elders doorgaens riddren,
gelijk hier mijn Cod. 3889. Gr.: beten. 3890. Cod.: moesten 1. vore. Ook Gr. schrijft
vore; een- der eerste kopisten heeft dus het rijm, dat hem gebrekkig scheen, willen verbeteren. 3892. G.r.: Alse U. derre wart. 3893. Cod.: op staen. 3894. Gr.: Binnen dien
heft si. 3896. Cod. : dor. Gr.: dore d. camere. 3897. Cod. : met inne, niet kwalijk. 3898.
Cod.: Hi gaet staen. Gr.: vore. 3899. Gr.: Et w. doe te dien tiden. 3900. Cod.: Eli so
wie men ridd'. Gr.: riddre. 3901. Gr.: herrie sin sw. ane.
,

,

in
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Al gllewapent staen, tes. hijt nam
Eñ hijt hein gorde alst hem bequam.
.3905 Bedie waersi ghewapent alle.
Het quam voor hare bi ghetalle
Scoonre cnapen meer dan honden.
Ondanc hebbic ochts mi wondert,
Daer Parthonopeus die vrouwe sacll
3910 Daer so sere sijn sin ane lach,
Dat hi daer omme pensende waert
Dat hi wel ries eñ een groot musaert
Te dien tiden was eñ sin [ne] loos ,
Doe hi bi siere dompheit verloos
0,915 Dat goet dies soe hem vele dede.
Sine dompheit eñ sine ni [e] loopbede,
Dat hi die bliscap eñ meneghe ere
Hadde verloren, de [e] rde hem so sere
Noch doe in sijn herte binnen,
5920 Dat hi welnaer der keiserinnen
Was te Voete daer ghevallen
Ghenade te biddene voor lien allen.
Daerne Urake dus sach riesen
Eh sijn ghelaet al verliesen,
39,)5 Niesde soe, omme dat soe woude
Dat hi haers ghedinken sonde,
Vs. 3903. Gr.: tote dat hiit nam. 3904. Gr.: hiit heme — herne beq. 3905. Gr.: waren
si. 3906. Gr. : Et quarnen vore hare. Beide lessen zijn goed. 3907. NB. Van hier af aen
tot vs. 4063 ontbreekt het vervolg in mijn Cod.; maer het Gron. eerste fragment heeft nog
die 146 verzen, welkeik mutatis rnutandis en met wijziging van deszelfs eigenaerdige
spelling er uit overneem. Daer deze overal de zelfde blijft en den lezer reeds genoegzaem
bekend is, zal ik hem dien aengaende met Beene aenteekeningen meer lastig vallen. 3916.
Gr.: niloephede, het tegengestelde van gestadigheid en trouw. Z. bij Blomm. Van der
Feesten, vs. 425 en volgg., het adj. nuweloep naest het subst. nieweloepheit, dat er
tweenmael achtereen staet. Z. nog onzen tekst vs. 4531. 3920. Gr.: wel nar. 3924. Ghe laet, houding; vglk. vs. 393 1, waer men (een) ghelate doen leest. Z. ook vs. 3936.
,

( 1'5 )
Eñ [tot hem selven weder comen] .
Sniesens heeft hi niet vernomen,
Want hine merkes niet een tw[int].
3930 Hi ware stappans daer bekint
Bi den ghelate dat hi dede,
Maer die ionhere[n] daer hi mede
Daer in die . camere comen was,
En conden hen niet onthouden [(las],
3935 Dat si haer saghen , sine verloren
Tghelaet, dat si hadden te voren
So wale was al haer lijf ghe [daen].
Op ene bane was si ghestaen
Van yvorie ghemaect wale.
594o Alle die waren in die zale
Leidenre herte eñ oghen an;
Die scoonheit en mochte nemm[er man]
Eli tghelaet der scoonre vrouwen
Te vollen sinne niet ghescouwen.
5945 Si s tae t hoghe eñ oppenbare,
Eñ heeft enen 'mantel omme [hare]
Van di [e] ren peine, scone ghewra [slit],
Eñ was ute[r] heidenesse[n] bra[c]ht.
Die vedere was wit llermer[ijn],
Vs. 3927. Van dezen regel is slechts het eerste woordje leesbaer; het overige is wegge
Ik heb hem tusschen haekjes aengevuld. 3930. Gr.: dar bekint. 3934. Gr.: das-sned.
ontbr. 3933. Gr.: sine sagen. Ik schrijf si haer s., te weten Melior. `Vie de sissende
letter bemint, moge sise saghen zetten. 3937. Gr.: hare lijf. 3942. Gr.: nemb..... 3944.
Gr.: Te vallen sinen. Versta : zoo dat hij zijnen zin (wil) er aen voldoen kon. 3948. Gr.:
ute heidenesse. Uter heidenessen, uit den vreemde. 3949. Vedere, pels- of bontwerk; ik
zou geerne voeder of voedering zeggen, gelijk de Franschen fourrure, maer ik meen dat
veder en voeder oorspronkelijk verschillen. Het oudfransch zeide insgelijks penne of pene,
gelijk hier nog bij CRAPELET, dat niets anders dan de vertaling van ons veder is, en geenszins van pannus, gelijk men wil, maer van penna afgeleid is. Het eerste kostelijk bont
werd welligt in 't Noorden van zwanen- en andere zeevogels vel gemaekt, van waer-werk
ook de eider dons (fr. édredon of duvet) gekomen is. Vglk. KIL. Voederer en Peltier.
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Eñ die lijste, bruun sabelijn ;
Die slaet te haren borsten ned [er];
Haer sorcoet es sonder veder
Ghelaten , dore die grote hitte,
Dat sijs te coelre sta eñ sitze.
á955 Van dieren porpere was hare sor[cootj,
Wel ghescepen , lane eñ groot;
Die lijstekine , diere toe hoorden,
Dat orfrout , die goutboorde [n]
Die gimmen eñ die diere stene,
3960 Diere in stonden grote eñ clene;
Die suete witte mouwekine
Wel staende ane hare ermeki [ne],
Die si hadde recht eñ lane :
Si was so scone, al sonder wa[nc],
3965 Dat menre vele mochte ave segg [hen].
Wat mochtic prijs so groten legg[hen]
Ane hare cleder, sint ie wel w [eet],
Al ware si in enen sac ghecleet,
Dat si met ha[e]rre scoonheit ver[wonne]
5970 Alle die vrouwen onder die sonne.
Sine dorste nemmer in spieghel sie [n] ;
Sine ware ooc nemmer vonden in [dien]
So onbegaet, so onghemaect,
Hádde si gheslapen, hadsi ghewacct,
5975 Men mochtse te wondre scouwen an.
Eli datse ooc nu die jonghe man,
Parthonopeus , so hadde besien,
Di [e] se mint, en dorvedi niet [tien]

5950

.

Vs. 3952. Gr.: vedere. 399. Gimmes, naest diere steene, perels? Ik schrijf het met
g, en iniet met gh. 3963. Gron. : reht. 3963-66. Gr.: mohte ic, mohtic; secgen : lecgen.
3967. Sint, dewijl, daer. 3969. Gr.: harre. 3973. Ombegaet, onopgeschikt. 3975. Gr.:
.Ien inohse = Men ne rn. 3978. In Gr. ontbr. tien. — Dorvedi, vglk. vs. 3557.

( 157 )
Te wondre eñ te seerne tellen ,
3980 Want tselve hadden alle sine ghesellen.
Hi scamede hem eñ sloech thovet neder,
Doe hief hijt op , doe sloech hi j t weder,
Eñ quam vore alle . dandre ghegaen.
Noch vruchte hi dat sijtt sonde verstaen
398 Bi sinen ghelate wie hi ware;
Eis alse hi was ghëstaen voor hare,
Dede si den sede van den lande,
Eñ nam sijn swert in hare hande,
Eñ gordet heme om sine side,
;000 Eñ maectene riddre. Doe was hi blide
Doe ghinc hi danen. Met dien kere
Dat omme droech die ionchere,
En conde hijs heme onthouden niet
Hine versuchte, alse hi van hare seiet,
ó99i Eil sack weder eñ weende.
Der vrouwen wonderde wat hi meende;
Hadde siere iet omme glhepenst een twineBi sirren ghelate hadde sine bekint.
Neen si , sine moede sijns niet Baer,
4000 Want hare gheseght was over waer
Dat hi alles verloren ware.
Si sprac te Uraken eñ toghet liare :
Joncvrouwe , » seitsi , « siedi desen 9
Mi wondert wartet moghe Wesen ;
¿ooi Dese wale ghewassene, die hier gaet,
Toghede voor -mi soghedaen ghelaet...;

;

Vs. 3982. Gr.: hoef. 3986. Gr.: vore. 3999. Moede vermoedde. 4001. Alles , adv.,
geheellijk; eigentlijk genit. object.: ten opzigte van al. 4004. Gr.: wat et. 4006. Gr.: vore,
gelijk immer. De kopist schijnt in dit en de volgg. regels de afgebroken woorden van Melior kwalijk verstaen en met die van den dichter verward te hebben. Soghedaen ghelaet,
,
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Alse hi sceden soude van mi
En hi enwech ghinc, versuchte hi.... »
Nemme [e] r en sprac si niet een woort.
4010 Maer wedersiende ghinc hi voort.
Noch heeft hi thovet gheslaghen neder.
Welna hadde sine, g1heroepen weder,
Hen ware dat hare ghedachte der minnen
Baer hare therte af bernede binnen
4o1s En hare waert verneuwet die rouwe.
En hadde hare die scone vrouwe
Onthouden niet met groter cracht,
Si ware ghevallen in ommacht.
Al wedersiende gaet hi noch;
4020 Verblidet es hi een luttel doch,
Eñ harde in linen sin ghesterct,
Dat si so wel sijns hadde ghemeret:
Hi hadde groot recht in miere wijs.
Al vcraric nu int paradijs,
4025 Eñ die soete daer buten ware,
,

zulk eene houding en zonderling voorkomen . . . , is eene aposiopesis door een toon van
verwondering (Z. vs. 4004) aen te vullen, waer de twee volgg. regels de reden en de uit
geven. De derde regel, zoo als de kopist hem schreef: Nemmer en sprac hi-leginva
niet een wort, en dien hij nog aen Melior toekent, is niet van den dichter, die niet Nernmer en sprac ni ( Parthonopeus ) , maer Nein meer en sprac si (Melior) geschreven had.
Zie hier zijn verhael. Nadat Melior Parth. ridder geslagen heeft, wendt zij zich tot Urake,
en op den jongeling wijzende, deelt haer met halve woorden haren indruk mede : « Ziet
gij dezen? Als hij voor mij stond, hield en geliet hij zich op eene zeer wonderlijke wijs...,
en als hij wegging, zuchtte hij ! » Dit zei ze, en sprak geen woord meer. De jongeling zag
ondertusschen nog eens om, en verwijderde zich met neergeslagen hoofde. Melior was op.
het punt van hem terug te roepen, zoo niet, enz. Zie daer de uitlegging van de geheele
plaets en tevens de verbetering die ik zonder meeromslag in mijnen tekst opneem; maer
de keus en het plaetsen van de zinteekens blijft aen ieders smack overgelaten.
Vs. 4009. Gron. : sprac hi niet. 4010. Gr. : weder siende, gesplitst, als mede vss. 4019
en 4036. " 4013. Gr.: En ware — gedahte, onpers. constr.: het gedacht baer. 4020. Gr.:
verblichet. Heeft de kopist hier de hem bijna vreemde ch in cene d gezien? De zin is niet
twijfelachtig. 4023. Gr.: in mire wits. Hij GRAPELET: ce West avis. Wat de verbuiging
betreft, vglk, liet zoo gewoone in aire u'rjc.
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Die mijn herte heeft met, mare,
[En si mi wincte], daer ie door doghe,
Waert met vingre , waert met oghe ,
.Si ne mochte mi lichte niet oní.[scie]ten.
4050 Nu mach 'mi vele sere verdrieten
Der langer tijt, sijt'nacht, sift dach ;
Dies es so lane dat icse en nach.
God (Here ! ochtic emmer ware,
So waer so si es, met hare.!
4O3

Parthonopeus street titer zele
Ter gherre wedersiende vele,
Die heme sin herte hadde gherooft.
Hi quam tere stat, daer hi sun hooft

Vs. 4026-4030. Gr.: Die min herte heft metter hare, tegen de tael; want metter zou het
possessief harer of haerre ( herten) yereisschen. ik zet met en liet pron. personale , dat
ook beter met den zin overeenkomt. De vier volgg. verzen zijn nog erger bedorven en onverstaenbaer. Zie hier de les van 't Gron. Hs.:
Dar ie pine dore doge
Wart met vingre, wart met oge ,
Sine mohte mi lihte niet ontwiten,
Nu mah mi vele sere verdriten
Der langer tut, siit naht, siit dab, enz.
Het fransch zegt (vs. 7314) :
Car se j'estoie en paradis,.
Ei la bete m'acenast fors
Que j'airn plus que rn'arrne et moo cor<c,
U de chief, u d'oel, u de doi,
Tost rn'en feroit venir à soi.
Het is klaer dat onze dichter het fr. acenast dat hier staet, en waer de gansche zin van
afhangt, noodzakelijk vertaeld had, en welligt door winken (: acenast fors = naer buiten
winkte) , en tevens hoogst waerschijnelijk, dat dit winken onder de hand van den kopist
tot het vreemde ontwiten (of ontwiken ?) aenleiding gegeven heeft. Voor hem die de plaets
door gissing eens zou willen herstellen, voeg ik er bij, dat de spelling ontwiten : verdriten in 't Gron. Hs. onwieten : verdrieten geldt, waer bijna immer de enkel vokael den
tweeklank vervangt. Van mijnen kant, na de les van 't Hs. op mijn best te hebben doen kennen, neem ik de vrijheid mijnen tekst naer vereisch van den zin in te rigten. Men zal mij,
die pooging gemakkelijk vergeven, zoo mijn ontscieten (daer ze hem wenkt) verschooning
vinden mag. 4034, So waer so komt nog elders bij onzen dichter voor. Vglk. v. 3900.
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Vele sere verdolt neder leide.,
4040 Daer pensde hi wonder, eñ seide :
« God Here, » seit hi, van hemelrike,
Ja , eñ gaet die tijt wel traechlike;
Mi Janet sosere, dat ie verdoye,
Na dien dach dat ie ten tornoye,
4o4 - Om prijs te hebbene [mi sal begheven].
Ay God ! ochtic mochte ghe [leven] ,
Dat ie dore die soete moeste
In den tornoy doen ene joeste,
En hebbense, ochtiese Wonne!
4050 [H]en es riddre onder die sonne,
Die daer ieghen [mi] gheduren sal :
God helper mi toe, eñ gheve gheval,
Want iet daer doen sal aire best.
Ie sal altoes sijn wale gherest,
4o )*.; Dat sal daer sijn oppenbare.
Sint ie pensende werde om. hare,
Die so edel es eñ so fijn,
En mochtic nemmer ghelovech sijn.
Bedie en salie nemmer ghecessen.
4060 Hoe mochtse mi bi vonnesse[n]
Vs. 4039. Gr.: verdolt, 'dat ik liever behoud dan verdoolt of verdooft te schrijven.
Wat het zeggen wil, volgt : hij peinsde en zeide wonder. 404 1. Gr.: Got, en zoo meer
-- Seit hi is hier eene herhaling gelijk vs. 2933, en mogt misschien even zoo goed-maels.
veranderd worden. 4042. Gr.: Ja, en (schrijf èn) gaet, enz. Voor eñ vglk. vss. 4608, 4999
en vooral CHRISTINA , biz. 236. -- Verdoye. Dit wkw., dat verder nog tweemael voorkomt,
moet zooveel als uitteeren, verkwijnen beteekenen. 4045-46. Gr. alweer vrij rijmend:
,

Ombe prijs te hebbene moge riden.
Ay Got ochtic mohte gebieden, enz.
408 1. Gr. ontbreekt mi. 4054. Gerest, zoo 't Hs. ; maer de eigen beteekenis van 't woord ?
uitgerust = gereed ? Vglk. vss. 5101 en 5327. 4056. Gr.: ombe hare. — Sint, als, zoodra.
4058. Gr. : geloveh, zie vs. 2560. 4059. Gr.: getsessen = -stil blijven, rusten. 4060. Gr.:
Ilo, en voorts vonnessc. Zelfs zonder lie; rijm is het nwei voud gepaster.
,
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Eil bi rechte wesen ontwijst,
Die so harde sal sijn [gheprijst]. »
.

.
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.

.
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[Daer hadden si vele groot jolijt],
Nacht cii dach en al leti j t
4065 Hadden si dachcortinghe ghenoech;
lNewaer dat Parthonopeus versloech
Hem selven , mettien dat die dach
So vaste in sijn ghedochte lach,
Dat die tornoy wesen soude,
4o7o Daer hi wapene draghen woude.
Daer aen haddi den sin ghesleghen
Eli ghereedde hem daer ieghen.
Dit es tmeeste dat hi droevet;
[H_Iens gheen dine dat hem behoevet,
¿075 Dat men hem laet hebben breke.
Sdonredaghes voor die cruceweke,
Na den etene eist so heet,
Dat Urake viewer ne gheet
Haer merghen, des soe plack altoos;
4080 Op een bedde, dat soe vereoos ,
Ghinc soe nederligghen slapen ;
So daden rudderen ell enapen ,
Eñ die ionefrouwen alle ghemeene.
Vs. 4062. Het rijmwoord geprijst, waermeê de laetste regel van het eerste Groningsche
fragment hier sluiten moest, ontbreekt. Het verband was : mi die so harde sal sijn gheprijst. 4063. Deze regel van mijn Cod. wiens les nu hier volgen zal, is alweer in de lengte
doorgesneden, maer laet zich uit de halve letters herstellen. — Daer, dat is in Urakes
eiland Salence, waer Parth. en de twee jonkvrouwen teruggekomen zijn. Zie CRAP., vs. 757.9.
4066-67. Versloech hem selven, kwelde zich en maekte zich zelven ongelukkig.
Dat hi droevet; vglk. vs. 42 18: droeven van. 4073. Zou ik hier niet beter en meer in
overeenkomst met het oud taelgebruik Des men geschreven hebben ? en kan die vraeg
ook gelden voor dat in de twee voorgaende regels ? 4076. Bij CRAP. : unit joys enpres
l'Asension.
,

Ii
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Newaer Parthonopeus alleene
4085 Ghinc hem merghen buten inure.
Dat wart hem sint sere te sure,
Ell bads vernoy eñ toren groot.
[Bi den oever vant bi Benen] boot,
Daer ghinc hi [in] eii vine ten riemen ,
4090 Ell voer weck dais hem en hal} niemen,
Eli voer uter havene 1)oude.
Hi waende keren als hi woede;
Neen hi niet, [h]eri conde[m] niet gheseien :
Het hief cort eñ onversien
409a- Een storm eñ een wint so groot
Dat hem ontweldicht wart die boot,
Eli wart gheworpen aen een eilant,
Dat hem was al ombekant.
Teerst datti lande, wart hi ghevaen;
4100 Daer men doe leedde , moesti ga en ,
Besorghet wat men soude doen.
Dat eilant het men Tenedoen.
Daer was here een wreet tyran ,
Een groot duvel, eñ biet Hernian.
4105 Een stare ridder eñ fel ,
Vs. 4088. De kopist heeft zich op deze plaets door liet rijre laten verleiden en het spoor
verloren. De regel dien hij ons hier aenbiedt : Dat hem ontweldicht wart die boot ( sic) ,
komt acht verzen verder (4096) andermael voor, weer hij op zijne plaets staet, terwijl hij
hier slechts onzin baert. Ik zou het regt hebben van hem eenvoudig te verwerpen; maer
om de volgorde van mijne kantcijfers niet te breken, heb ik hem liever naer den zin van
het verhael gewijzigd en mijne herstelling tusschen haekjes geplaetst. Het zelfde zal ik
straks nog te doen hebben. 4093. Mijn Cod. is hier gedeeltelijk onleesbaer; mij dunkt
echter dat er staet : Neen hi niet en conden niet gescien. De drie laetste woorden zijn
de zigtbaerste gebleven, maer conden is mij verdacht, om dat het in den zin niet past,
ten zij men het als eene verkorting van conde hem aenzie. Het voorgaende en moet dan
voor hen = het en genomen worden. Wat daer ook van zij, ik meen mijnen tekst naer
mijne gissingen en verbeteringen te mogen inrigten, zonder iemand die de manier van
onzen schrijver kent, te stout te schijnen. 4096. Hier heeft Cod. duidelijk ontwildicht,
niet, als hooger, vs. 4088, ontweldicht. 4097. Cod.: heylant, en zoo meermnaels.
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Die noyt minde gheen dine el,
No bliscap , no spel, no ioyen,
Newaer datti va[c]rde tornoyen.
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Ghesteken ofte slaen doot;
4110 Dan loech hi eñ hadde bliscap groot.
Dat segghic u, so wie[n] hi vine,
Dat hi [nie] ghere [i] meert danen ghi nc.
Dese[n] duvel, dese [n] fariseus
Was ghelevert Parthonopeus.
411 5 Vreesselike siet hi op heme,
Eñ gheboot dat men neme
Eñ stappans in den karker doe.
Doe spronghen sine seriante toe,
Eñ leidene in siere vancnesse [n].
Ais die ioncfrouwen sins
J ghemessen,
Persijs eñ ' die hovesce Urake,
Si sijn in groten onghemake,
Eñ doen soeken op eñ neder,
Haer eñ daer , voort eñ weder.
412 Soudict vertellen , het waer te lane,
Haer hantslach , haer hantghewrane,
Haer groot [verdriet], haer groot wee;
4120

Vs. 4110. Cod.: Touch. 41112. Cod.: geremert, geredimeerd, vrijgekocht. Nie of noyt
ontbreekt. 4119. Cod.: En leedene in sine vancnesse. Ik schrijf leidene van legghen.
De kopist had leiden in den zin. Vglk. vs. 4152 en vooral vs. 4206. 4120. De kopist heeft
bij het volg. vs. ingesneden en sen Persijs cene groote roode kapitaelletter gegeven, die
beter hier staen mogt. 4121. Cod.: ende hovessce (sic) , beide onnauwkeurig. 4127. Cod.:
Haer groet haer grote wee (sic) , zonder gaping in den regel ; en dan volgt letterlijk :
Aldus geduerde dese twee
Ik hebbe vele te doene mee
Tote bi tSinxen groet wee
Van dien dage dat hi hein ontfoer.
Ik beb al (lat broddelwerk hersteld en verbeterd in mijnen tekst; men vergelijke dien.
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Ic hebbe vele te doene mee.
Aid us gheduerde dese [ n] twee [n]
4130 Tote bi tSinxen groot [ghe]wee[n],
Vati dien daghe dat hi hen ontfocr.
Hier binnen ontbootse Melioer,
Dat si comen te ha[er]re feesten,
En si dies haer trouwe gheleesten.
415 Eü si varen teerst dat si moghen;
Newaer, dat si so letlel hoghen,
Eñ so droeveli j e ghebaren,
Waent Melioer dat si van [den] baren,
Eñ van der vloet , die si daer saghen ;
4í4o Bedie ne wil soot hem niet vraghen
Of hem mescomet eneghe sake.
Dus beiden si met onghemake
Stornoy [s , eñ] met groten zere,
Dat si driven om dien ionchere.
Herman, die hem hadde in sijn ghewelt,
Quam te Ciefdore op tvelt
Ten tornoye prijs tontfane;
Iii hadde onder sine vane
.XX. ridderen stare eñ stout.
4150 Wat waen [di], hoe groot onghedout
Parthonopeus bin dien dreef
In der vanenesse [n] daer hi bleef.
Maer Hermans wijf gact te trooste ...
4145

;

Vs. 4136. Cod.: Ne zvaer dat, enz. Maer omdat ze zoo klein vreugd toonen. 4137. Cod.:
droevelike varen, is dat gelijk wij zeel of kwalijk varen zeggen ? Daer onze kopist nog
elders twee gelijke woorden niet geerne samen laet rijmen, vermoed ik dat hij hij Glen
dichter so droevelike baren of ghebaren gevonden had. Aen waren, met droevelike als
adj., mag men niet denken. lk volg mijn vermoeden. 4138. Dat si = dattet si, dat het
voortkomt. 4140. Cod.: hem, voluit. 4150. Cod.: Wat waen hoe gr. ongewout (het lat:jnsche anirni impotentia?); ik schrijf onghedout, ongeduld. 4153. Sic Cod., liet regimen
indir. volgde, anders snot men hier gaeltem lezen.
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[den tornoy, daer]
Miere herten na langnet seere
4155 Sone magghic verhoghen nemmermeere. »
So vele spraken si haremare
Eñ so vele bat hi up dare,
Eñ doghede eñ carmede,
Dat der vrouwen si j ns ontfarmede.
4160 « Soete vrient , » seit sue , « ghi weet wel,
Dat Herman wreet es eñ fel ,
Eñ die overdadichste die nu levet ,
Eñ hi mi u bevolen hevet ,
Eñ dat moet op mijn ere staen;
4165 In[e] dorste u niet laten gaen,
Om dat hi van d[i]en seden es,
In ware des seker eñ ghewes,
Dat hi u vande als hi quame,
Eñ hi mijn leven niet ne name. »
4170 -- « Ay ! vrouwe , » leiti , « door God ghenade!
Hoe gherne ics sekeringhe dade,
Bede met trouwen eñ met eden,
Talree [r] st dat die tornoy es leden,
Dat ie hier [weder] comen sal,
4175 Mi ne lette [doot] of ongheval.
In weet u wat te ghisele gheven,
Maer behout mi God mijn leven ,
Ie sal u staen al minen tijt
Te dienste, des ghi wel waerdich sift. »
{t

.

Vs. 4156. Harentare, vglk. vs. 1427. 4157. Merk up iemand bidden. Vglk. vs. 4180.
4175. Cod. : Mine lette ei of ongheval; maer de kopist heeft zelf eñ doorgeschrabd. Mijne
eerste gissing, om den zin en de maet te voltrekken, was dat ik er de woorden die doot
moest bijvoegen; maer de zegging zonder die is in 't gemeen gebruik en juister voor
de maet. — Lette is belette.

(
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4180 Mettien viel hi op haren voet;
Sine scone woort eñ soet
Daden die vrouwe int herte like
Weenen, ende vele haestel i ke
Hief soene op , eñ seide :
4185 « Ic sal u op u edelheide
Ten tornoye laten varen ,
Eñ wille uwer sekerhei t oorbaren ;
Dat wedercomen staet aen u.
Een deel siere seden kindi nu:
4190 Herman es so putertiere,
Hine vinde u hier, hi sal mi stiere
Versinken of verbernen doen.
Het ne quam nie binnen Tenedoen
Beter wapine , dan ie u sal
4195 Te desen tornoye beraden al;
Eñ trikelijeste ors, dat ghi noyt saghet,
Wit eñ scone eñ ghedaghet,
[St]aet u gllereet, als ghi wilt. »
.
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« Ic sal u leenen een rikelijc swaert,
bi wilen vonden waert
Dat
4^oo
In een haghedochte bin enen mure.
Vs. 4 180. Op iemands voet vallen is bij onzen dichter de gewoone uitdrukking. Vglk.
vs. 3748. 4182. Cod. : Int hertelike weenen (sic), waer herte like in twee woorden moest
geschreven zijn. De zin is : deden de vrouw in haer hert schier weenen, zoo goed of zoo
veel als weenen. Like is lijk, dat bij KILIAEN staet, in 't latijn en in 't fransch quasi, in
gansch Limburg lek of glek, scherp en kort uitgesproken en levendiger dan zijn synoniem bijna of bijkans. 4483. Cod.: ende, voluit. 4187. Cod.: oberen , tegen het rijm.
4190. De dichter had welligt quadertiere geschreven; het woord dat in den tekst staet
kon alleen een kopist Hermans vrouw in den mond leggen. 4191. Hine, enz. Ten zij hij
u hier vindt. 4195. Beraden , bezorgen ; vglk. vs. 23h6 . 4197 . Ghedaghet, uitgerust.
4200. Bi wilen in plaets van wilen alleen, adv., ons wijlen of weleer, is mij verdacht, en
de dubbele melding van Bene haghedochte (grafkelder, in 't fr. sarqueu) en van Benen neuer,
,
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Gave u God sulke aventure,
Dat ghi ghesont mocht weder keren ,
Ic sonde noch, behouden mier eren,
4??o5 Dies ghedoen dat ghi saen
Uter vancnessen soude [t] ontgaen.
Ghevielt ooe dat ghi daer doot blevet,
So haddic al minen tijt ghelevet;
Herman soude mi verslaen.
41O Bedie moghedire bi verstaen,
Dat ie grote dine door u doe. »
Uten karkre halp soe hem doe,
So hoet hem daer na vergheet.
Al sine wapene waren ghereet ,
4t5 Eñ hi scepede aen eer aven [t] stonde n ;
Bin den scepe hevet hi vonden
neemt den aenstoot niet weg. Misschien had de dichter iets anders geschreven, en heft
de kopist, die waerschijnelijk den beroemden wapensmid Wielant der oude duitsche mythologie niet kende, deszelfs naem hier onderdrukt. Bi wilen althans valt mij lastig; maer
het komt verder, vs. 5226, nog eens in de zelfde regels voor.
Vs. 4204. Behouden mier eren, dat is mijne eer behouden zijnde of blijvende, zonder
mijne eer te kwetsen. Genitivus adverbialis, waer voor men ook kortaf behoudener eeren
zou kunnen zeggen, gelijk gewapender hand, bloots hoofds, mijns dunkens, enz. _4205.
Cod.: Dien gedoen. Ik schreef liever Dies dan Dine of iets anders. 4206. Vancnessen
sonde, sic Cod.; vglk. vs. 4'119. 4207. God.: geveli. 42.12. Cod.: karkre, sic. 421.
Cod.: hi scepede ä(ar) eer ,«ventonden. nier bieden zich eenige vragen aen, die ik aenwijzen maer niet beslissen zal. Staet scepede hier absoluet voor scheepte zich in, gelijk
vs. 822, waer ik dan beter geen [in] ingelascht had, of moet men hier scepede an samen
zelfs a voor eene ii i$stellipg Van in aanzien, en dan vordrer eer in ter verande--binde
ren ? Dat alles op zich beschouwd is min of meer verdedigbaer, maer het best zal wel zijn
te bekennen dat de reflexive beteekenis van sceepte, vs. 822 , en van ons scepede hier ,
door de herhaling genoegzaem vast staet, en dat an (aen) als voorzetsel van tijdsbepaling
niet behoeft vervangen te worden door in, daer beide zich even gemakkelijk door binnen
of omtrent laten uitleggen en even goed den dativus eer (eener) aventstonden regeren
kunnen; aen den avond, aen den morgen zijn nog gewoone spreekwijzen. De verbuiging
van avenstonden als dat. sing. zou men aen het rijm kunnen toeschrijven; maer ik durf
niet beweeren dat die zwakke flexie aen het oude fem. stonde niet eigen geweest is, en
dat ons van stonden aen er niet een overblijfsel van is, waer de volgende vokael de n beschermd heeft. Ook vermoed ik dat op veel plaetsen, waer wij thans tien stonden in plur.
lezen , onze oudste schrijvers den sing. tier stonden gebruikt hadden.
;

(

168 )

Van al ghenoech, dies hem behoevede;
Maer dat hi van ere dine droevede :
Dat scip ne mochte niet seilen doe.
4o Doe moesti riemen legghen toe,
Eñ royen wech so hi ferst mochte;
Eñ het gheviel so , datti soch te
Derdes daghes metier dag [he] raet
Een havene, die van Chiefdore sta.act
¿15 Acht milen [verre] ofte mee.
Parthonopeus trae uter zee
Sij n ors, eñ doet sine wapene an.
Mettien sit op di e edel man,
Eñ rijt wech sinen hoghen telt.
4(3o In sijn riden hi hem versnelt ,
Om datti.langhe hevet ghemcrret;
Dies hi hem selven sere erret,
Want sijn die scouden waren meest.
Mettien quam hi in een foreest ,
435 Daer hi grote merghinghe [vr]oe
Hadde ghehat; hi kennet noch doe.
Daer hi in desee ghepeinse vaert,
Eñ hevet thooft gliesleghen nederwaert,
Comet ghereden enen anderen pat
44O Een ridder , die in sinen sadel sat
G heli j k enen coenen deghen;
Vs. 4222. Sochte, denk er bij : en vond, dus ons bezochte, in sensu praegnanti, gelijk
Halb. zeer wel zegt biz. 77 op Maerl. 4223. Derdes daghes, gevit. van tijd. 4230. Ver
haest, spoedt. 4232. Here selven erret, op ziéh zelven gram is. 435. Cod.: mer--snelt,
ginge io (sic) Iladde gehadt. Het geschrift is zeer duidelijk en al de woorden van elkander
wel onderscheiden. De zin is niet minder klaer, al is men gedwongen tegen het zonderlinge
io in 't voorbijgaen op te zien. Ik meen dat de dichter vroe geschreven had in den zin van
vroeger, over lang, bij zijne eerste aenkomst in dat land (z. vss. 4112-1144), en dat de
kopist het woord niet heeft kunnen lezen. Het geen volgt : hi kennet NOG DoE bevestigt
mijn vermoeden, daer men er noodwendig bij aenvullen moet : al was het lang geleden.

( 169 )

Blont eñ grau tusscen ghesleghen
Hevet hi Shaer om sijn oren.
.
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Ghereden op sijn telderde paert.
4 45 .LX. enapen die voor hem riden,
Saten alle op starke] rossideal.
EIc voerde enen scacht lane eñ groot,
Van cynopre ghevarwet root,
Aen eiken scacht een barriere ,
45Q Bleckende root ghelijc den viere.
Daer na quarren die sciltknechte,
Die eiken hoahen man met rechte
In tornoye dienen mochten,
Die .v. scoon orse gheleet brochten
455 Met ghereiden ghevarwet root.
Behaghel sijn si en groot
Enen roden seilt voerde elkerlijc.
Dus comet die ridder deghenlije ,
Eli hevet Parthonopeus ghesien
4260 Peinsende comen, eft mettien
Rijt hi aen hem vele vaerdelike,
En queddene harde hovescelike.
Vs. 4242. CRAP., VS. 7764. A cheveus blois, entrechenus, door onzen dichter netjes ver
tusscen geslegen gesplitst, hetgeen ik behoud, omdat het alleen op grau-taeld.InCois
ziet, en Gaudijns haer niet tusschengeslagen blond en grauw was, maer blond met tus schen geslagen (als geweven) grauw. Hij was blond (Goudins li Blois) , maer begon reeds
grijs te worden. Welke schakering van kleur ons blond en dat der Franschen, naest hun
blois, eigentlijk was, blijft gelijk meer dat de kleuren betreft, nog onzeker. De beteekenis heeft, gelijk de kleuren zelve plegen, den invloed van den tijd ondergaen. 4245. God.:
.LX. cnapen. De tekst van CRAP. vergenoegd zich met cinq rneschin en bevestigt dit cijfer
twee verzen lager: Et portent cinq lances letrées. Ik denk dat de dichter ix (sic, in cursijfschrift) gezet had, en dat de kopist het eentje tot een l (vijftig) verlengd heeft; vijf was
te weinig voor zes heeren (Gaudijn en zijne schildknechten), gelijk zestig te veel is. 4246.
Cod.: stare. 4262. Queddene, quedde hem, groette hem, sprak hem toe. Het volgende
queddene, is de als subst, verbogen infinit. -- Cod. ; hovesscelike.

( 170 )

Na dien queddene seidi voort :
(( Rudder, ie biddu dat ghi hoort,
465 Eli segghet , eer ghi mi li j t ,
Wanen ghi comet eñ waer ghi rijt ,
Oft bi uwen wille mach si j n. ))
Parthonopeus sweech een lettelki j n ,
Want hi hem gherne hadde bedect ;
4270 Maer eer hire loghene toe hadde ghetreet
Eer waer hi stappans bleven doot;
Doch liecht men dicke door die noot.
« Here gherne, ) sei ti , « hoort na nli
Ic ben van verren ; maer hier bi
475 Comic ghereden van Tenedoen,
Eli soude gherne, mochtic [t] ghedoen,
Te desen tornoy wapen draghen.
Minen name salie u saghen :
Parthonopeus bem ie gheheten;
48O Nu woudic gherne den uwen weten. »
« Bi Gode, » seghet hi, so moghedi wale;
In makes nemmer langhe tale:
Ic heete Gaudi j n , eñ hebbe ghesien
Ruddren dicke volghen eñ vlien.
485 Van minen gheslacbte moghedi horen ;
Van heidene Spaenghen bem ie gheboren,
Een heidin rudder was mijn vader,
Eñ heidin mijn gheslachte algader. »
.
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« Tlañt was doe in we[rre al].
-49O

Te Toers in St. Martijns[ kerken] ,

Vs. 4279. Cod.: bem ic, voluit, en zoo nog vs. 4286. 4289. Tlant, Frankrijk. 4290.
Met monster kon ik niet rijmen; of het met kerken (dat. sing.) beter gelukt is weet ik niet.

( 171 )

Dies hebbic noch in goe[t te merken]
Dedic mi doopen na der sede
Eñ na de [r] wet van kerste [nhede].
Oyt sedert scuwedic om da [t]
495 Mine maghe, die mi sijn g[hehat],
Eñ hebbe al gheleeft bi so[ude] ;
Ic en poghé no ,en boude ;
Dat ie Winne es saen verte[ert].
Nu vane te desen tornoy[e weert]
4300 Om ghewin eñ om prijs to[ntfane].
Om dat ghi hebt so goede ghe [dane] ,
Hebbic u vele te meer [besienl
Ghi dinct mi vele ghelijc d [ien],
Die op tvelt prijs hebb [en overal]
4305 Het en doe groot ong[heval].
In weet oftu iet cont hie [r si] ;
Ic mane u eñ biddu de [s bedi],
Dat ghi herberghe niet m[i kieset].
Ie ware gherne , of ghi v [erkieset] ,
4310 Hoe so wandelt die ave [naure],
Als langhe als dese torn[oy ghedure] ,
Uwe ridder, eft ghi dan sijt,
Mijn gheselle , gheweerde [t ghi j t]. »
;

Vs. 4293. Cod. : na de wet. 4295. Die mi sijn ghehat, die mij haten. vglk. vs. 2296,
ghevee. 4297. Is dit een soort van hendiade voor ic en poghe niet om te houden, om
te bewaren, om te ,sparen? of beteekenen de twee wkwoorden hier dat hij geen leengoed
houdt en tot nut brengt? 4307. Het overblijvende de ... maekte de aenvulling moeyelijk.
4310. Ik zoek te vergeefs een ander rijmwoord, maer onze dichter mijdt dat niet en de v
staet er. 4314. Cod.: desen torn. 43.13. Condition. constr. In Cod. staet geweerde en
dan een halve d als beginsel van een volgende woord. Het is welligt zoo iets geweest gelijk
Massm., blz. 117, vs. 20, naer de fragmenten van Jena heeft laten drukken : gewendet
dijt; maer in mijn Cod. staet alleen geweerde d..., zonder t er tusschen. Daer M. zijne
les uitlegt door gewerdet gi het, vermoed ik dat de t van hein is, en dat er ook alleen in
zijn fragm. stond: gewerdedijt, in een woord, = gewerddijt, gelijk wij elders saghedi
voor saghet ghi lezen. Met dije zonder aenleening te schrijven kan men er nooyt het meerv.
ghi in erkennen.

(172)
,—« Here, » seiti, « dat lone u Go[d]
4315 Ontseidie dit, so waric s[ot] !
Dat ic u hier ghemoet [heb nu]
Dat was gheluc; ic w[ ille bi u]
Herberghe[n] , dat u bequa [me si],
Eñ wille u staen met tr[ouwen bi],
432o Eñ ghedooghen ever eñ gó[et]
Met u , daer ghi j t mi weder [doet]. »
Aldus [spraken] si te sam [en].
Si reden woch eñ quam [en]
Te [r] herberghen daert scon[e was_)
4325 In een dal daert groen[e gras]
Stone met bloemekin[en ghemanc].
I)aer mochtensi horen groo[t ghesanc]
Van den voghelen eñ gr[oot gheluut] ,
Eñ roken menech s[oete cruut],
4330 Dies daer vele stont scone e[ñ groen].
Bin enen sconen panwel [ioen] ,
Hadsi des hem belioev[ede al] ,
Scone bedde eñ paerdest[al].
.
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.

[in enen wonde]
.
[Cori bi] daer men tornieren soude.
Vs. 431i. Cod.: Onseidic. 4316. Mijn Cod. begint dezen regel met Bene groote roode
letter, die ik voorbij ga. 4318. Dat = opdat, indien. 4322. Cod.; quainen si, dat Bene
onoplettendheid van den kopist is. 4329. Cod.: scorn .... Ik zet soete'; al dat schoon kan
van den dichter niet komen. Volk. vs. 2923-24. 4334. Dit vers, waer ik mijn bijvoegsel
ilaer het fransch aen vastmaek, behoort wel tot de volgende brok perkement, maer is, als
deel van het verhael , met het voorgaende verbonden. Daerom stel ik het hier niet als,
aenvang van een nieuw fragment, dat op zich zelf een geheel vormen zal.

(173)
XiI *).
1335 [lien

wa]s niet ghedaghet langhe,
ISmIorghens vroe te sonne opganghe
[Ghi]nghen si ter kerken messe horen.
[Si] daden hare enapen voren
[Ter] maret alle gader riden,
4340 [Dat] si haers daer souden ombiden,
[En] coopen spere, en nemen ware
[Oft] hem ghebrake enigher ware,
*) XII s t e FRAGMENT. Vglk. bij CRAPELET, VS. 7861 tot 8956, waer in 't
fransch Bene gaping van 1040 verzen begint, terwijl ons dietsch nog een deel
daervan aenvult. — Opening en eerste dag van het tornooy. -- Aenmerkelijke intrede en roemwaerdig begin van Parthonopeus en Gaudijn. Eerste
ontmoeting van Parth. en den soudaen van Persie. Verschillig oordeel van
Cursout en Clarijn, twee der regters, als nmede van den koning van Vrankerijk en dien van Spanjen, over. Parth. en Gaudi jn , die, na Bene laetste worsteling tegen den koning van Siere en den hertog van Brabant, ongekwetst
en fier naer hunne herberg terugkeeren. — Tweede dag. De twee gezellen
trekken op nieuw bij hunne aenkomst de aendacht van Cursout op zich.
Parth. die den soudaen van verre gezien heeft, rijdt op hem toe, steekt hem
weldra uit den zadel , en midden door zijne bende tot onder liet venster des
torens dringend, rijkt hij zijne banier aen Melior, en komt niet zonder groot
gevaer bij zijn partij weder. Urake heeft hem erkend, en onderrigt nu Melior
van al dat zij van hem weet. Droefheid en blijdschap van deze, die nu ook
met belang het tornooy beschouwt. Joeste van den duitsehen keizer en den
franschen koning, dien Parth. te hulp komt. Gaudijn onttrekt Parth. gen
's konings dankzeggingen , • om den aenval der Duitschen en der Persen te
wederstaen , wacrin beide veel te doen hebben. Echter heeft Parth. reeds
in 't begin den wreeden Herman gedood. De strijd tusschen de hoogste
heeren wordt schier algemeen, en de minderen toonen zich even moedig.
De nacht stelt een einde aen de joesten en onze ridders keeren vro en met
gjherechten spere naer hunne herberg terug.
Vs. 4335". Te sonne opgange, sic Cod. Vglk. vss. 4439 on 1470.

( 174 )

[Dal L siere hem louden bewessen.
[Als] die heren quarren van messen
4345 [Sa]ten si op aldaer, eñ reden
Scone orse van fieren leden,
Eñ voeren spreken onder hem tween:
Si droeghen beede over een
[Dal tsi'hem ten tornoye wouden
[Alt]oes
aen die van buten houden ,
4350
[V]oor Chiefdore, tende der brugglien.
Ifi den tor was gaen ligghen
[Mellioer eñ twee ioncf rouwen ,
[Daer s] ij t al gader moghen stouwen ,
4:s55 [Da] t was Urake eñ Persijs,
[Die] nien mochte[n] in ghere wijs
[Verh]oghen van den groten sere
[Da] t si dreven om dien ionehere,
[Da]tse herde van den live ondede.
4360 [Daer sijn] die .vii. coninghe mede
[Dije doemers van den tornoye sijn,
[Cu]rsout, Bernaert eñ Clari j n ,
[Mij]n here Corsabers eñ Genois,
[Golndredes entie Tike Anfrois,
[En]
die oude Ernout , daer die raet
4363
[V.a]n hem allen meest aen staet.
[De]se ligghen tere veinstren eñ sien
[Bi] tween hondert eñ drien
[Rijddren in beeden siden versamen.
Vs. 4348. Ilewessen, voorzien, Vglk. vs. 4007. 4334. Cod.: Ciefdoire. -- Brugglien rijmt
met ligghen; vglk. vs. 4555. 4333. Ik durf niet eñ die twee schrijven, omdat hare namen
zoo bepaeld volgen. 4359. Van den live ondede, van hare schoonheid deed verliezen.
4363. Cod.: .. n here Oirsabers, dit laetste gewijzigd; liet schijnt eerst Cursabers etiveest te zijn. 4369. Cod.: vernamen, verkeerd.

( 175 )

[Dlje twee gheselien quamen;
[Dije lusteghe Gaudi j n entie goede
[Pei]nsde dat in sinen moede,
[D]at men haers merken soude.
[Sij]n raet ghedroech so , dat bi woude
4575 [Ghe]sienll-eel comen voor die ooghen,
[En] riden daer si hem vertooghen.
[Opl enen nederen berth dae r bi
[Met] gherechten ,spere varen si.

437o
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. . .. « [twee riddren, » seiti , « bi staden],
4380 Eñ sienre daure enech noch daden
Die wi noch hier comen saghen.
Deus ! hoe scone haer orse draghen,
Daer si aen hare breidele gaen.
Het sijs rudders, mi en lieghe mijn waen ,
4385 Ten wapenen duchtic[li] eñ goet;
Scone comen si , God gheve hem goet!
In weetse wien bet bevelen.
lNu merken wijt, hoe si handelen seien.
Dan seien wi vraghen wanen si quarren ,
4;90 Eñ ondervinden hare namen. »
Van desen en was der tale nemmee.
Si quamen ghereden allene si .u.,
Eu quamen wel in der tijt:
Si vanden die plaetse ruum exi wijt,
4395 Ell saghen houden aen die ringhe
Vs. 4375. Cod. heeft alleen nog: .. sien , ., dat zoo wel Gesienest als Gesienlec kan geweest zijn. Voorts God.: ogen : vertooge i, sic. 4380. Sienre, comparat. van siene. Cod.:
enech. 4381. God.: mijn lieget mijn. Op 't gehoor en naer de uitsprack geschreven? de
voortezer zal wel mi en als mien (mijn) uitgesproken hebben. Vglk. vs. 4583. 4387. Cod.:
weesse. 4388. Cod.: hoe sift h. 4389-4390. Cursout, die hier spreekt, kende ze niet.
4394. God.: plaetsce. 439l. Aen die ringhe, hij de harreelen van het strijdperk.

( 176 )
Op haer breidel die ionghelinghe,
Die te samen waren ghevallen eer.
Nevare datier vele meer
Van buten, dan van binnen waren.
4400 Eer dese .ir. toe quamen ghevaren ,
Wasser een fier pongijs ghedaen ,
So dat die van binnen saen
Dander daden sconfieren.
Alsi dat saghen, si pongieren,
.14O Parthonopeus eñ Gaudijn,
Die niet ne mochten verbetert sijn,
Si namen die orse metten sporen
Te leede den gonen die si vercoren.
Manlijc den sinen , wel deghenlike.
4.4ío Gaudijn stac [ghelweldelike
Den sinen , dat hi vel op deerde;
Parthonopeus die sanders gheerde
-

Vs. 4397. Te samen ghevallen, tot de zelfde partij behoorende. 4398. Cod.: Ne ware
dotter — waren is voor ons enkelijk : Maer er -- waren. 4105-06. Vglk. vs. !622-23. Daer
heeft Cod. ende, hier eii, met den zelfden stoplap. 4407. Cod. : Si namen = si noopten.
Vglk. vs. 4i9i. 4409. 11lanlijc, ieder, ele van hen twee. Manlijc den sisen, ele den zijnen,
vindt men honderd mael, maer hier, na die (of dien ?) si cercaren, vormt het een pleonasm, en de plaets is ook gedeeltelijk door den afschrijver bedorven. Zie hier wat er staet :
Si namen die orse metten sporen
Te leede den gonen die si vercoren
Manlijc den sinen wel degenlike
Gaudijn stac wel degenlike
Den sinen dat hi vel op deerde.
Ik heb slat zoo veel noodig in mijnen tekst verbeterd. Namen voor noopten is gemakkelijk te verdedigen, al is het minder eigen en vrijer. De plur. den gonen die is juister dan
in sing. dien zou zijn, en kan het best het overbodige den sinen helpen uitleggen, met
Manlijc den sinen als cene nadere bepaling tusschen twee kommas te plaetsen. Mijne
verbetering van het lomp herhaelde wel degenlike in gheweldelilce zal ieder goedkeuren.
4442. Cod. : Dies and's geerde. Ik heb de letters naer onze zwaerdere uitspraek verdeeld;
want de zin is : Parth. die den anderen wilde treffen ( ieder had den zijnen gekozen ), stak
man en peerd neder. Sanders = des anders, ons des anderen ; de genit. hangt af van
geerde, begeerde.

(177)

Stackene al metten orse neder.
Noch ne darf men haer no weder
4415 Van der ioesten lachter spreken.
Parthonopeus hadde ghesteken
Sijnn spere, ontwee , eñ metten zweerde
Sloech hi enen die [sijns] gheerde
Op sinen helm boven den scilde,
4490 Dat[ti] , hi wilde of ne wilde,
Quam ghevallen van bant te hant
Van den orse neder in tsant.
Als hi hadde ghevellet dien,
Wart hi bestaen van hem Brien.
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der daet die [si] daer doen ,
Die van buten teersten vloen ,
Vercoeveren weder eñ keren.
Bi der daet de[se] r twee heren
Wart die tornoy ghestade eñ goet;
4430 Men sa [g] cher sdaechs menich scoon ghemoet.
Doe sprac alreerst die coninc Cursout:
« Bi Gode , desen ben ie sere hout;
Altoe [s] hebsijtt wel ghedaen.
Doe icse eerst sach , vernam ie saen,
4435 Dat grote doghet aen hem ghelach,

4425 Bi

Vs. 44R. Cod.: h' ne weder (sic) ; vglk. vs. 1882: No haer no weder. Hier is het : van
geenen kant. 4418. Die sijns gheerde, die hem aenvallen wilde , die hem zocht, gelijk
vs. 4412, sanders gheerde. 4420. God. heeft alleen : Dat hi wilde. 4421. Van hant te
hant moest ten tijde des dichters een proverbiale spreekwijs zijn. Vglk. van tak op tak, enz.
4425. De bovenste helft van al de letters is weggeknipt, maer voor wie het geschrift kent,
heeft er gestaen : Bid' doet die d' doen, dat ik verbeter met doet in daet te veranderen
en met het uitgevallene si (Parth. en Gaudijn) te herstellen. Vglk. vs. 4428. Men lette op
de constructie. De zin is : Door dezer krachtige hulp, de andere van de buitenpartij, die
ten eerste achteruit gedeinsd waren, vercoeveren, hervatten moed en keeren terug in 't
gevecht. 4429. Cod. : tortonoy. 4430. Cod.: menich', misschreven, gelijk meer op dit
blad. 4434. Cod.: ic.Te, maer 4436 icse.

( 478 )

Doe icse so scone comen sach. »
Doen sprac die keiserinne [ daer]:
« Here Cursout, ghi segghet was [r];
Wi kinnen wel el verstaen
4440 Dat si j t hebben wel ghedaen.
Maer die metten selverine [n] scilde
Es siere slaghe, sere milde.
Deus, hoe ri[dder]lijc hi sit! »
Onwetende seide die vrouwe dit;
44-4i Had soe gheweten wie hi ware,
Al dat hi dade soude hare
Vele te beter hebben ghedaeht,
So scone dochte haer datti vacht.
Die tornoy wart goet el staende.
4ío Die keiser van Almaengen maende
Si j n vole dat hem wel stont bi;
Met hem was die soudaen van Persi
Die die van buten vaste perste.
Ic seggtu , dat hi lettel [re] ste
44» Door die minne van Melioere.
Sijn ghelaet eñ sijn rike voere
Eñ sine sierhei t es so groot,
Datti achte niemene sijn ghenoot,
Eñ hout met al den anderen sceren ;
Vs. 4437. Cod.: keyserinne saes, en volg. r. segget waen. Het rijmwoord saen zat den
kopist in de ooren. 4443. Cod. : hoe rikelijc, dat in Meliors mond niet past; bij CRAP. :
uirosement. 4449. Vglk. vs. 4429. 4454. Dat is hier dattet, dat het. 4453. Cod.: vaste
persede, en als slot van den volgenden regel': lettel arste, dat niet rijmt en onverstaenbaer
is. Daer dit geheel blad slordig geschreven is, zou ik geerne, naer den zin, en de letters
volgende, ceste of tceste gegist hebben, maer dat rijmt ook niet, zelfs wanneer men persede tot perste zou verkorten. Ik heb mij dus herinnerd dat ik elders resten = rusten of
rasten zag en, bij gebrek aen iets beters, perste : reste geschreven. Aen de metathesis van
de r in perste (preste) moge de lezer zelf denken.

( 179 )
Hine vrucht niet dat hem mochte deren
Eneghe sake, hi [ne] ghewinne
Met siere doghet die keiserinne.
Hi kent hem selven stare eñ. coene,
Eli goet ten wapenen, daert es te doene;
4465 Daertoe [es hi] ionc man eñ scone;
Hi waent dat onder 'shemels trone
So rike man negheen en si ,
No so gheweldich alse hi.
So verlati hem in desen,
[Dat] . . . . . . . . . .
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Eñ wapenen wel ver [stoet].
Scone eñ overmoedi[gher wijs]
Dedi sdaechs menich [groot pongijs];
Opt velt was niemen s[o- fier eñ goet],
Die dorste comen in sijn [ghemoet],
4475 (Efli niemen ooe die hem k......)

4470

Vs. 4460. Cod.: vroechte niet. Met het praesens wordt alle onderzoek nopens de spelling
onnoodig. 4463-65. Ik heb de twee verzen die tusschen deze invallen, hunne plaets onderling doen verwisselen. In mijn Cod. stonden de rijmwoorden der vier verzen zoo gerangschikt : coene : scone ; doene : Crone; waervoor mijn tekst ontegenzeggelijk de verzen
heter na deze orde der rijmen schikt : coene : doene; scone : trone. Niemand beelde
zich echter in dat ik alleen naer het rijm zie : zulks zou noch mij noch hem tot eer strekken. 4467. Cod. : man neen (sic) en si. 4169. Cod.: ver laeti (sic, gesplitst). 4470-4514.
Zoo ergens, dan is 't wel hier, in deze vier en veertig verzen, dat mijne aenvulsels enkelijk dienen kunnen om den samenhang van het verhael vatbaerder te maken, daer ze
benevens de verminkingen die de schaer van den boekbinder hun later heeft doen ondergaen, reeds van het begin af niet geheel nauwkeurig door den kopist schijnen overgeschreven geweest te zijn. Men zal zien dat ik doorgaens weinig rondgezocht heb en
eene ruime plaets openlaet voor de verdere gissingen en voorstellen van anderen , en mij
zelven aen hunne gispingen willens en wetens blootstel. 4475. Dezen reel heb ik niet
aengevuld, en zonder de kant-cijfers, die ik niet meer verplaetsen kan, zou ik hem gch2cl
uitwerpen, als zijnde het gevolg van cene misvatting van den kopist die de vss. 4474, 447h
en 4484 , 44485 eerst verward had, en daerna zijne misgreep door cene onbehendige omwerking heeft willen verbeteren, hetgeen men nog klaerder erkennen zou , indien de rijm
deze verzen niet verloren waren. Want zoo liet mij gelukt is, voor en na-wordenval
vs. 4475, dat ik tusschen sluitteekens stel , al de overige twee en twee te kunnen doen

(

180)

Eli deder voor hem so vele vliem ,
Dat hi gheprijst was vo[or al van dien]
Die boven ten torre la[ghen].
Hi hadde ghesellen die sij [ns plaghen]
caso Altoes vele, eñ wel ghe[reet],
So waerwert datti re[et],
1VIet scilde eñ met ghe[rechten spere]
Harentare opt velt [ter were],
Eñ niemen en kinde hem [so stout eñ sterc],
448 Die dorste comen in sijn [pert].
Parthonopeus ghemoete die[n]
Die so gheducht was eñ [ontsien].
Daer si quarren te ghemo[ete],
Vele crachtelike eñ o [nsoete]
4490 Reden te samen dese [twee],
Eñ braken hare spere o[ntwee]
Eñ worpen wech die tr[ensoene].
Mettien keerden die ed[ele baroene],
Eñ haerlijk nam een andren stacht],
44Oi Eñ pongierden met [groter tracht]
So wat die orse mochten loopen].
1c waent haer een sal be[coopen].
Si braken haer spere ont[wee beide];
rijmen, is het onbetwistbaer dat tusschen beide deelen de regelmatigheid van. het rijm
onderbroken was, ten ware men mij bewees dat al mijne rijmparen, het zij wat den zin
of wat de juistheid der uitdrukking betreft, kwalijk gekoppeld zijn. Ik voeg er bij dat ik
dit bewijs dankbaer ontvangen zou ; maer vs. 4475 was wel een zoo gezegde wees.
Vs. 4177. De letters vo waermeê de regel in 't fragment afbreekt, en die ik behouden
wilde, maekte de aenvulling uiterst moeyelijk, hetgeen met do(or) een enkel spel zou geweest zijn. Ik schrijf mijn voor al in twee woorden, in den zin van voor allen, boven al
de anderen die in het steekspel waren. Na gheprijst was va dien noodig om het verband
niet den volg. regel. 4479. Voor plaghen zou ik, zonder het rijra, liever hier het bepaeldere wachtten gezet hebben; doch zie vs. b141. 4482. Verbind : wel ghereet ter were,
om hunnen aenvoerder bij te staen. Voor Met scilde staet in Cod. met solde, dat mij een
oogenblik lastig gevallen is. — De twee voorgaende regels deed ik slechts rijmen.

(

181

)

Nochtan bleven si int [ghereide]
4^0o Beede sittende al onghe[scent];
Die ioesten hadden si wel [volent].
[Die soudaen], dies zere verstu[nede],
Dat hi so langhe ieghen hem [stunede],
Hi doet hem bringhen ene[n swarm scacht];
4505 Eñ Parthonopeus heeft men [ghebracht]
Een staerc spere, eñ w[as escijn]
Het gaf hem sijn gheselle [Gaudijn].
Haer speer si wel co [enlic namen]
Eñ daden loopen die or[se te samen];
4510 Si peinsden beede o[m Melioren].
Parthonopeus stac dien voren],
Dat dijser al mette[n scachte woef]
Door den seilt wel [eenen vpet],
Eñ geent spere te [midden brae].
:

4515 [Dies ghevals] hi vro was eft blide;
[Eñ Pa] rthonopeus bander side
[Hals] grote scande eñ toren
Vs. 4302. Cod.: Eñ dies hi sere verstu..... Van dit zoo afgebroken woord is niets te maken dan verstunede of (wat ik anderen overlaet) verstunet was. Verstunen, dat men elders
nog niet gevonden heeft, meen ik, moet hier gram worden, het fr. s'irriter, beteekenen.
Het simplex stunen komt meermaels voor in den gemeenen zin van poogen, geweld doen.
Z. Halb op MAERL ., en het Gloss. op den Lek. Sp. Mij kwamen de twee woorden hier juist
van pas, te meer, daer ik dit uitzonderlijk rijmpaer hoogst noodig had om'mij van de ware
opvolging van al de andere te verzekeren. De heer Jonckbloet mag mij geluk wenschen
dat ik geen weezen gemaekt heb. --- Die soudaen heb ik er bij gedaen in plaets van En dat
er stond, en niemand zal het uitwerpen.— Dies, dat van verstunede afhangt, kan zoo wel de
gen. van het demonstr. zijn als in die des opgelost worden, volgens de ponctuatie die men
achter het volgende vers stellen zal. 4508. Waerom ik hier, van het overblijvende co....,
coenlic gemaekt heb, zal men uit De Jager's Verscheidenh., blz. 286, vlgg., verstaen.
415. Hi, de soudaen, die den schild van Parth. hem uit den arm gesteken en verre op
het plein doen rollen had. In 't fr. is het Parth. zelf die op den grond geworpen, pasmi
le camp rué, wordt, en vs. 8085 zegt, Li blanc escus est or à pié. Maer de tegenspraek
die daer tusschen deze verzen en vs. 8095 bestaet, bewijst dat gene tekst bedorven is.
.

).
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[Datti] dien seilt so hadde verloren.
[Alsel coninc Clarijn dit sach
4520 [Van] den torre daer hi lach,
[Gaf hi] den soudaen den prijs;
[Dus] verstont hi j t in siere . wijs.
[Hi ke]erdem omme te Cursoude,
[Dat] hi hem een scale wort gheven sonde
4525 t« [Here] Cursout, wat dinkes u ?
[Die witte seilt waer leecht hi nu ?
[Ic m]icke u ridder Neves ghedervet
[Te vro] eghe was hier ave gheervet.
[Ic sa]els saen gheven goeden coop. »
4530 [Curs]out en es niet so nieloop
[Hine s]weech stille, eñ peinsede voort
[Dat] hi hem gherne goude dat woort.
[Daer ooc] was Melioer, diere af no toe
IGheen] woort niet ne seide doe;
4535 [Want] soe en hoorde woort negheen,
[Sint h]aer die herte binnen treen.
[Soe] en sach ooc niet no en vernam
-

Vs. 4528. Cod. :.....uge was hier ave. Van dit ....nge wist ik volstrekt niet wat maken, toen
liet mij inviel dat mijn Cod. dikwijls on voor oe schrijft, hetgeen mij eerst oege, en wel- dra vroege en verder, geholpen door den zin, te vroephe gaf. Om den zin te doen verstaen
zal het mij genoeg zijn te zeggen dat ave- of afgheërvet niets anders is dan onterf, gelijk
wij vroeger, vs. 4875, ave maken voor ontmaken zagen, en dat beide (active) de zelfere
beteekenis van berooven, (passive) die van verliezen hebben, en den zelfden genitivus regeeren. Deze vier verzen die de dichter hier Clarijn in den mond legt, zijn geen vertaling
uit het fransch, dat de helft korter is; het vijfde vers alleen, dat nu volgt, schijnt iets
gemeen met het tweede van 'tfransch te hebben. Zie hier al wat Clarijn daer zegt (vs. 8(i85):
Li blans escuus est ore à pié;
Or vos en ferai bon marcié.
Deze laetste regel verstout mij om in onzen verminkten tekst Ic saels, en niet ill saels,
met betrekking van het verbogen pronomen (s = des) op seilt, aen te vullen.
\'ie
loop, vglk. vs. 39 16. Hier beteekent het ligtveerdig. 4532. Goude, zoude gelden, letalen.
4536. Sint, omdat. — Ti•een, impf. van tranen, weenen.
:).

,

-

(
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[Int t]ornoy, dat haer mesquam,
[Die]s hare te hooghene loste;
4540 [Want] soere Baer lief niet en wiste.
[Had] soeter gheweten, God weit,
[Daelr waer al anders toe gheseit.
[Meln gaf Parthonopeus weder
Den seilt die ter erden neder
[Hem
to] nghevalle ontvallen was.
4545
[Ni v]ererrede hem selven das.
[Eiij verhief hem in den steghereep.
[Teer]st datti een speer weder ghegreep,
[Ei!] soude ghemoeten dien soudaen,
4550 [Die] hem die scaemte hadde ghedaen,
[Quarr] ghepongiert in sijn ghemoet
[Heijman, een ridder evel ghemoet;
[Efi] brae op hem sijn spere scone;
[Newaer] hi hadde weder te lone
4555 [Va] n Parthonopeus een ioeste
[Dat] hi die erde soeken moeste.
[Als] hi ghevellet hadde Hermanne,
[Reelt hi voort eñ stac Sadanne
Vs. 4538. Cod. : .....ornoy dat hem mesquam, bedorven; het moet haer mesquam
zijn, gelijk ik herstel. De kopist dacht aen hetgeen Parth. overkomen was, en heeft de
betrekking van dat niet begrepen hetwelk als relatief van tornoy afhangt. Mesquam is
mishaegde ; en hoe hatelijk dat toruooy haer was, hebben wij reeds bij vs. 3196 en elders
genoegzaem bemerkt. Geen wonder dus dat zij er niets in vernam dies hare te hooghene
loste. 4539-40. Voor het rijm, herinnere men zich het gewoon gebruik van lust voor list.
4544. Had soeter gheweten, = had soe het (haer liet) er (daer) gheweten. Vglk. echter
ook vs. 1535. 4542. Cod.: .... r waer al. Die r, waer het voorgaende woord op eindigde,
wijst eerder op Haer dan op Daer, dat meestal verkort D' geschreven wordt; maer de
zin van geheel den regel is twijfelachtig. De dichter schijnt te willen zeggen dat, indien
Melior geweten had dat Parth. onder de kampers was, zij zoo stilzwijgend daer niet zou
gezeten hebben. En dat zegt ook het fransch : S'el l'i s'eust, ne fust pas si. Ik laet den
lezer beslissen. -- Al anders is ons wel wat anders = meer, en niet zonder belang. 4545.
Misschien beter : Bi onghevalle, en dan voorts alleen ghevallen in plaets van ontvallen ?

( 184 )

[Dat man eñ ors] vielen int gras.
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4560 Eñ

brae sinen spere op sinen seilt.
Ten kere daer hi tors op hilt,
. . . swaert,
. . . .
Voer Parthonopeus ten soudaen waert,
Eñ gheraecte[n] wet met sinne
4565 Aen sinen hals beneden den kinne,
Dat hi wel na ghevallen was,
Eñ waert so sere ghebarenteert das
Dat hi siere ghesellen gheerde.
Parthonopeus vine ten zweerde,
,1570 Daer hi hem mede enen halsslach gaf,
Eñ daer toe .nn., eer hijs begaf.,
Den vierden enten vijfsten mede.
Dier grote[r] manheit, die hi dede,
Prijsdene alle diet saghen.
4575 So sere dreef hine metten slaghen,
Dat uten helme die spaerke springhen.
Nie saghedi prince so ghedringhen

Vs. 4559. Cod.: ... t beede vielen neder int gras. 4560. Indien ik wel reken, moeten
hier vijf of zeven regels weggesneden zijn, en het gebrek van het rijm bewijst dat voor of
na vs. 4562 ook een vers uitgevallen is. De opvolging der bijzonderheden van het gevecht
in de fransche beschrijving is voor mij niet geheel klaer, en bij onzen dichter is ze gewis
de zelfde niet; het is dus tweemael onraedzaem dat ik den overgeslagen regel zoek aen te
vullen. Ik kan allen zeggen dat mij dunkt dat hij een tweede lid wezen moest van vs. 4561,
en het laetste woord er van swaert was } rijmende met waert, slotwoord van het vol; ende
vers. De soudaen, die zijn speer in stukken gesteken had, keerde terug met het zwaerd in
de vuist, doen Parth. hem te gemoet reet, enz. Ten gevolge van het veronderstelde rijmwoord laet ik den regel mede tellen. 4361. Cod.: dors. 4564. Cod.: geraecte. 4á6i.
Cod. duidelijk : den kinne. 4567. Cod. : gebaert. Vglk. vs. 4609. 4568. Siere ghesellen,
zijne hulpbende, waervan vs. 4479 en volgg. 4573. Cod.: Die grote, hetgeen in den volg.
regel prijsden eischen zou. Met den genit. object. is de zin : om de groote manheid die hij
toonde, presen hein, enz. 4577. Cod.: so gebringen, dat men zou kunnen uitleggen,
maer het zal wel misschreven zijn voor gedringen ( hier gedrongen worden), dat men vijf
regels verder (4582) nog wel mogt erkennen , al staet er gedrinct, en niet gedrongen en.
daer het slagen geldt, men te gelijk aen 't meer gekende correlatief scinken denkt. Hoe

( 185 )
Als Parthonopeus dede dien;
Al nickende moesti voor hem vlier
4580 Eñ was blide, dat hi ontvlo[e].
Tsinen ghesellen quam hi weder doe
Te biouwen eñ ghedrinct met slaghen;
Dat seiden alle die ghene diet saghen,
Dat Parthonopeus [daer] dede
4585 Grote riesheit, dat hi mede
So verre onder die andre reet :
want si ontfincne wel ghereet
Eñ ghinghen steke [n] eñ slaen.
Hine waer levende niet ontgaen;
4590 Maer dat hem Gaudijn te hulpen quam,
Eñ hi tors metten sporen nam
Eñ sloech coenlijc in den rive
Daer hi benout sach den iongheline.
Hi hadde welna te langhe ghemerret;
4595 Hi quam verhaest eñ sere vererret
Eñ stac al dore Ebroene,
Die start was eñ coene,
Den conincstavel van den Moren.
Daer hi vel , men mochte horen
4600 Sijn ghecrijt verre eñ sijn gheluut;
Doe trat Gaudijnn si j n zweert mit
men dit ook neme, op de eerste plaets schrijf ik ghedringhen. Eene zaek verwondert mij,
namelijk dat de dichter op de zelfde plaets zijn zeggen niet liever op een' ridder in 't alge
dan op een' prince toegepast heeft. Wat doet de hoedanigheid van prins hier? Dat zal-men
wel van den kopist zijn die meer meende te zeggen. — Dede dien, drong d. soud.
Vs. 4583. Cod.: diet saen (sic). 4585. Riesheit, dwaesheid. 4586. Cod.: and'. 4588.
Cod.: steke. 4591. Het peerd metten sporen nemen zagen wij reeds vs. 4407. 4598. Cod.:
benoet. 4598. Cod. : .có. stavels. 4599. Cod.: mochten, dat men door mocht hem uitleggen kan, mits in den volg. regel slechts Bene appositie en nadere bepaling te zien : hem,
dat is zijn geschreuw, enz. Zonder die onderscheiding is de tael ernstiger. 4600. Cod.:
Sijn gecrijch dat op gecrijsch wijst waer de s achtergebleven is, maer met Sijn, dat op
den gevallenen alleen ziet, en niet op meerderen, schrijf ik liever ghecrijt.

( 186 )

Eñ gaf Hermanne enen slach,
Die sere sinen gheselle oplach,
So dat hi viel van den orse neder.
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4605 Wien

lief, wien leet, eñ onghewont;
Maer ie seggiu dat si ontfinghen
Meneghen slach eer si ontghinghen;
Die soudaen was ghebarteert sere.
Teerst dat Cursout sach den here
4610 Voor Parthonopeus nicken so,
Wart hi int herte harde vro.
Here Clarijn, » seiti, t( die soudaen
Dinct mi vele siec eñ onghedaen ;
Ic wane hem thooft sere sweert,
4615 Dat hi siere ghesellen gheert.
Hi soude rusten, waer hi vroet;
Es sijn scilt vast eñ goet,
te seggu, hi hadts te doene,
Eñ daer toe alle siere baroene.
4620 Noch dinct mi hebben den witten scilt
Diene hier brochte in sijn ghewilt. »
Parthonopeus ende Gaudijn,
Die niet verbetert mochte sijn,
Varen hem coelen alleene twee,
4625 Buten opt sant neven der zee.
Daer se die coninc van Vrankerike
Riden siet so mildelike,
Den coninc van Spaengen toghedise.
Vs. 4603. Op lach, sic Cod., drukte. Gaudijn sloech Herman die Parth. zeer benauwde.
4608. Vglk. vs. 4b67. 4615. Vglk. vs. 4568. 4619. Cod.: sine baroene. 4620-21. Versta:
Mij dunkt dat diegene den witten schild nog in zijn bezit heeft, die hem hier bragt.
Cursout antwoordt op Clarijns spot, vs. 4526. 4622-23. Cod.: ende. Z. vss. 4405-06.

(
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)

« Bi Gode , » segghet hi, « van paradise,
4630 Nu hebbent dese .ii. wel ghedaen :
Si sullen hier al den prijs ontfaen
Bi dien dat icker ave verneme. »
Die coninc [van] Spaengen antwerde heme :
Her coninc , )) seiti , « en hout u niet
4655 Te vaste aen dat ghi noch siet;
Si pinen 'hem int beghin te [selre,
lIedie wanic , dat hem dese ere
Eñ dese dom onlanghe sal ghèdu ren.
Hier si j n noch Betre bi aventuren ,
4610 Die hem houden ieghen den derden dach,
Dat men verstaen eñ weten mach,
Wie [n] men mit rechte gheve den pi,
Dies noch die nleneghe sijn onwijs. )a
Doe sprac die coninc van Vrankerike :
464í « Si moghen wel ghemackelike,
Daer ghi [van] seght, beiden daer naer
Een maen [t, ia ooc een ia] er,
Eer si op dese .it. iet ghewinnen;
In can [in] ghere wijs bekinnen.... »
.
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Ten tornoy, waer so Si quamen,
Si droeghens wel over een;

Vs. 4631. Cod.: Si sullen al hier. 4633. Van ontbreekt in Cod. 4636. Cod.: int begin tere
(sic). CRAP., vs. 8181: trop se hastent d'els pener. 4638. Cod.: desen dom. Van die flexie
spraken wij reeds vroeger. Wat dom betreft, dat KIL. als oud aenwijst en door vapor ver
gelijk hij ook voor domp en damp doet, het is de zelfde figuer die wij in het Non-tael,
funurn ex fulgore, enz., van HORATIUS vinden. 4646. Cod.: Daer pi segt. Ik voeg er van
of, zoo men wil, af bij, en versta het van de betre die in vs. 4639 bedoeld werden. 4647.
Gansch het midden van dezen regel is doorzigtbaer gelijk een lap satijn die in de ploey
versleten is. Men onderscheidt er noch slechts vier of vijf zwartere vezeltjes waer letters
geweest zijn. De zin was door 't fransch aengewezen. 46b0. Si, Parth. en Gaudijn, die,
na zich een oogenblik van liet tornooy verwijderd te hebben, thans van hun uitstapje terug
keeren om den dag met eene laetste joeste te sluiten. 46111. Cod.: drougens, droegen des.

(

1 88

)

Het hooch algader voor hem tween.
Bin dien was harde die dach te [gaen],
Entie tornoy sal enden saen;
4655 Eñ Gaudijn hurte uut wijchg [here]
Met scilde eñ met gherechten spere.
Jeghen hem, die hertoghe van Brabant,
Scilt aen den hals, speer in de bant,
Diet bin dien daghe hadde ghedaen
4660 Vele wel eñ groten prijs on tfaen ,
Eñ sou den sijnn versamet sciere;
Newaer die ioeste benam van Siere
Die coninc, ghi moghet horen hoe :
Hi quamer dweers ghereden toe,
4665 Eñ stac Gaudine dat hi rumede
Den sadel eñ ter eerden tumede.
Dat Parthonopeus stappans wrac;
Want hi den coninc van Siere stac,
Dat hi van sinen orse viel
4670 Sonder hoverde eñ bleef int niel
Ligghende int groene gras;
Eñ Gaudijn ghegreep sijnn ors.
Eer hire up quam cochtijt diere;
Want sconincs gheselle[n] van Siere
Vs. 4653. Cod.: h'de dien dach te g...., de schrijffeil dien voor die is zeldzamer dan die
voor dien. — Harde = grootelijks. 4661. Eñ souden. In plaetst van enkelijk si te laten
aenvullen, zou men even goed de conj. copul. er door kunnen vervangen, zoo de inversie
van den volg. regel het niet ontried. Dat het pron. pers. dikwijls uitblijft, zal wel, hoop ik,
niemand mij willen leeren. 4666. Tumede, van turnen, waer ons tuimelen het frequentatief van is. Het staet ook bij MAERL. 4669-70. Cod.: viel : niel. Wat int niel blijven is,
weet ik niet; en niets meer wat nel, rijmende met vel, zijn zou. Aen nzul laet het gras niet
denken. — Het spotachtige sonder hoverde komt nog weder. 4672. Hier begint het
tweede fragment van Groningen. Baer staet naer gewoonte : Gaudin, sin en zoo voorts:
cohte hilt dire, enz., de eigenaerdige spelling die wij reeds kennen. Mijn Cod. schrijft
hier : gegreef. 4673. Cod.: uut quam; Gr.: opquam. 4674. Gr.: W. dies coninc. De
onverbogen genit. coninc komt dikwijls voor. Cod.: geselle.

( 189 )

haren here , den Sarrasi j n ,
Opt ors, dat Gaudijns hadde ghesijn,
Eñ eer Gaudij n op qonste comen ,
Haddi sware steken van somen
Eñ van somen grote slaghe.
4680 Daer doet so wale bin dien daghe
Parthonopeus, die gheselle si j n ,
Dat op gheen ors ghesat Gaudi j n ,
Eñ [dat] hijt boudelike reet,
Daer hijt behilt wien lief wien leet.
,4675 Holpen

Bin dien es die tornoy g hesceden
Die lichte niet en moch[t] verleden ,
Door ghenen arbeit daer in te sine
[Van] Parthonopeus [e] eñ. Gaudine;
Menech prijs was hen des daghes ghegheven.
4690 Haer spere hebben si noch verheven ,
Eñ hare stilde si voor hem houden,
Also als si tornieren souden ,
Eñ riden woch met sconen hals[berghen]
Wel gliewapent thaer[r] e herberghen.
469 Dus sachse riden die coninc Cursout,
Die hen beiden was vele hout.
« Ic sie , » seit hi , « behouden ghinder
4685

Vs. 4676. Cod. en Gr.: Op dors. 4677. Gr.: conde op comet. 4678. Gr.: Radde hi
grote. 4679. Cod.: Eñ vele zware sl.; Gr.: Eñ van somen sware. 4680. Cod.: Daert
doet so wel. Gr.: wale binnen dien d. 4682. Gr.: Dat op siin ors quam. 4683. Cod.:
Daer hijt behoudenlike reet; Gron.: Eñ hiit boudelike. 4684. Cod.: Eñ hijt behilt; Gr.:
Daer hiit behilt. Deze regel deed mij aen boudelijke den voorkeur geven. 4585. Gr.:
Binnen. 4686. Gr.: Die niet lihte en moh, sic; Cod.: mach. 4687. Gr.: Dore engenen.
4688. Gr.: Parthonopeus; in Cod. is 't verkort. Van ontbr. in beide; ik vind de gedachte
zelve ver gezocht en duister. 4689. Gr.: Meneh pris was hen dies dages. 4690. Gr.: Hare
speren h. si hoge geheven. 4691. Gr.: Ed hare scilde si vore hen h. 4692. Gr.: A. alse
si. 4693. Gr.: en weh met haren h.... 4694. Cod.: thaere herb.... ; Gr.: te haren. 4695.
Dit vs. en de vier volgg. zijn in mijn Cod. afgeknipt. Ik geef ze dus naer Gron.

(190)

Weder keren mine kinder.
God Here ! hoe scone si te samen
4700 Heden morgllin herwart quamen
Eñ hoe scone si weder varen :
Deus ! of ie wiste , wie si waren ! »
Dus seide Cursout den- wille lijn,
Dat nieroen ne ande sonder Clarijn.
4 05 « Here Cursout, » seiti, « twine beidi noch
Daer nes gheen lane termijn toe doch,
Dat men den besten kiesen sal.
Men seghet dicke te bispele : al
Die te vroe si j n vonnese seghet,
41O Datter hem mesprijs an le] leghet.
Het es noch den meneghen onwijs,
Wie hier hebben sal den prijs. »
tin dien was ghinder een ghesceit,
Daer ne dochte ooc hemm [e] er to [e] gheseit.
471i Parthonopeus ende Gaudijn
Saten eñ dronken den coelen wijn]
Ter herberghel , daer hem niet en ghebrac ,
Eñ daden hem selven groot ghemac.
Gaudijn merkede sijns ghesellen,
[

Vs. 4698. Mine kinder is wel hartelijk gezeid, maer vooral om Clarijn te tergen. 4699.
Gr.: Got II. ho Sc. 4700. Gr.: Rede morgen hare q. 4701. Gr.: ho. 4703. Cod.: Doe
leide, kwalijk , daer stond welligt Soe in 't model van den kopist. 4704. Cod.: ne bande;
Gr.: nieman en ande. Dat niemand bestrafte behalve Clarijn. 470b. Gr.: twi en beidi
doch. 4706. Gr.: nes engeen lane tilt toe noch. 4707. Gr.: kisen sele. 4708. Gr. segt d.
in bispele. 4709. Gr.: te vroech sin v. segt. 4710. Dat hiis dicke mespriis heft. Het
rijm van Gron. zou te verschoonen zijn, indien daer in plaetst van segt geschreven stond
secht. Maer de kopist van dat Hs. mijdde schier overal de eh, en kende misschien hare
affiniteit met de f niet. 4713. Gr : Binnen dien wart -- gesceet. 4744. Gr.: Dar en
doech oec neinber toe gesegt. Alweer het rijm door den kopist bedorven. 4715. Cod. en
Gr.: ende; inaer vglk. vs. 4405, waer Cód. eli schrijft. 4716. Regel in Gron. van de eerste
tot de laetste letter doorgesneden. 4717-18. Deze regels staen in Gron. in omgekeerde
orde; ook ontbreekt Baer gloat. 4719. Cod.: s/j►i geselle; Gr.: inercte •sins ciesell... (?`
:

( 191 )

Dien hi dies daechs hadde sien vellen
Ter erden meneghen edelen man;
Daer hine bestich , ,dine conder an
Ghemerken niet het ne waer al goet,
Eñ peinsede dat in sinen moet,
472s Dat hi van hoghen .gheslachte ware.
Ooc vernam lli aen sine ghebare,
Dat hi ghepens eñ rouwe droech
Int herte, meer. dan hi ghewoech
Eñ meer dan hi weerdich was.
4730 Bedie versinnedi hem das ,
Datti hem niet ne woude vraghen
Van sinen lande, van sinen maghen,
Meer dan hi hem hadde ghesei t;
Newaer van sier droefheit
4735 Hem te troostene , seidi :
Soete gheselle, dat dinket mi ,
Dat onrecht es dat ghi iet droevet,
Eñ u iet ghebrect des u behoevet;
Want ghijt so wel hebt ghedaen ,
4740 Mochti dese .III. daghe ghestaen,
Dat ghijt also wel daet of bet,
Ic dorste wel nemen op mine wet,
Dat ghi soudt hebben al den prijs ;
[Eñ u] en mochte in ghere wijs

4720

Vs. 4720. Gr.: dages. 4722. Gr.: sah. 4723. Gr.: niet dan al goet. 4726. Gr.: ane;
Cod. gelijk overal: an. 4727. Cod.: drouch; Gr.: droh. 4728. Cod.: gewouch; Gr.:
meer dan sin gewoeh. 4730. Gr.: versinde hi heme; Cod.: verswinnedi. 4731. Gr.: Dat
hi heme niet en w. 4732. Cod.: V. s. geslachte in plaets van lande. 473!-33. Versta :
Maer om hein te troosten. Gron. : sire — heme — seide hi. De kortere verzen hier vergelijke men met de zoo genaemde Clausulen bij de grieksche en latijnsche dichters.
4736. Gr. : donct mi. 4737. Gr. : gi iet draft. Cod. ontbr. iet. 4738. Gr.: Eil niet en hebt
(lies gi behoft. 4739. Gr.: gilt so wale. 4740. Gr.: ontstaen. 4741. Gr.: gi also daet
achte. 4742. Gr.: düst. 4744. Cod.: ... en mochte in geie. Gr.: muhte engere wijs.

( 192 )

Ontfechtene, ghine sout uwen wille
Vorderen al , lude eñ stille,
n. »
Eñ woudi meer, het sonde sijn.
« Haddic, » seidi, « den wille mijn
Eñ nemmeer , so stont mi wale. »
4750 Doe ghinghen soe met derre tale
Daer si rusten eñ sachte laghen.
Smorghens , alsi die sonne saghen,
Ghinghen si ter kerken messe horen,
Eñ senden hare cnapen voren ,
47j Eñ quamen selve na ghereden
Allene [si] twee , also siene heden,
Of sienre dan si ghistren daden;
Vele sachte eñ wel bi staden
Eñ scone ghewapent quamen si echt,
4760 Scilt aen hals eñ spere gherech t ,
Helm op thovet, baniere ghebonden ,
Eñ neder toter hant ontwonden.

4743

--

C ursout sachse eñ seide
Here Clarijn, ic sie comen beide,
4761 Die .ii. die Bach ferste slaghe
Ghistren ontfinghen binnen den daghe,
Eñ nu die eerste sullen ontfacn,
Saelt iet na haren wille gaen. »
Vs. 4745-4749. Zijn weggesneden in Cod.; Gron. schrijft uen w. 4750. Cod.: gingen
so och mester tale; Gr.: gingen si met derre talen , dat ik volg, liever dan in de les van
Cod. och onnoodig in woch (wech) of in of te veranderen. 4752. Gr.: eer si d. s. s. 4753.
Gr.: ten monstre. 4756. Cod.: Allene twee, als ic eer seide, dat van den kopist is. Gr.:
Allene eene twe alse siende (1. siene) heden. Vglk. den volg. regel, als mede vss. 4375
en 4380. 4757. Gr.: Ochte sienre dan si gisteren waren. Zelfs zonder het rijm is dit
laetste woord eene domheid. Cod.: Of scoenre dan, ook eene onnuttige uitlegging of
glosse van 's dichters woord. 4758. Gr.: met staden. 4759. Gr.: comen si. 4760. Gr.:
ane hals ende, zoo, voluit. 4761. Deze regel is in Gr. weggesneden. 4764. Gr.: Her Cl.
4765. Gr. : tive die dechterste. Cod. tachterste. 4766. Gr.: Gisteren — in dien d.
4767. Gr.: dirste seien. 4768. Gr.: Salt iet na. Cod.: Saelt na.
:

( 193 )

Die soudaen was voren uut ghetrect
Met .m. ridders , . wel [d] ors verdect,
Daer die van buten ieghen quamen
In enen groenen mersch te samen.
Die soudaen nopet dors met sporen,
Hi hurt ute eñ doet hem te voren
477 s Seilt aen hals eñ spere gherecht.
Parthonopeus versietene echt,
Die eenradighe entie coene,
En hurt ute ioeste te doene
Jeghen hem , daer hine siet van verren.
4780 Met hoghen moede eñ met erren
Souden si te samen vallen dinken.
Die soudaen liet sijn spere sinken
Te nedere, so dat hi scilts meste
[Eli] int ghereide sijn spere veste,
478i Eli staect ontwee [in] den sadelboom.
Parthonopeus nam sij us • bet goom,
Erg stackene rechte op dien seilt
Datti onlanghe tghereide hilt,
Ell viel ter erden vele ghereet.
4790 Dat ne was Cursoude niet leet,

4770

;

Vs. 4769. Gr.: sottaen w. vore uut. Cod.: voren uut. 4770. Gr.: riddren tors v. Cod. :

wel ors V. 4771. Gr.: Darjegen die v. b. q. 4772. Gr.: groten mers. 4773. Gr.: sottaen nopede dors. Cod.: nopet dors. 4774. Gr.: Ei hortet ut eñ deets hen te v. 4775.
Gr.: ombe hals. 4776. Cod.: versienten echt. Gr.: versitene. 4777. Gr.: eñ die cone.
--- eenradige, standvastige? 4778. Gr. : hort ute alse joeste. 4779. Gr. : Jegen herre dar.
4781. Gr.: te samen vallen dicke. Cod.: te samen dincken. 4783. Gr.: nedre so d. hi
scilts miste. Cod.: hi tscilts nieste. 4784. Gr.: Eñ — veste. Cod. begint zonder conj. 4785.
Gr.: stac ontwe den sadelboem, onzin. 4786. Gr.: nam tsins bat goem; waer tsins enkelijk voor sins (sines selves) kan staen of speres, stekes, enz., bijgedacht moet worden.
De t dient dikwijls ter versterking der 's. 4787. Gr.: stakene --- den sc. 4788. Gr.: Dat
hi. 4789. Cod.: ter erde ..... gereet; maer dit woord is van ouds herschreven en twee
of drie letters zijn er voor uitgesleten. Het is de keerzijde van de plaets daer ik onder
vs. 4647 van sprak. 4790. Gr.: Dat en was C. en bore leet. Cod.: D; ne w. C. niet 1.

13

(

194 )

Eli bespotte den coninc Clarine
Van sinen hoochghemoeden Sarrasi ne ,
Eñ tooghedem dat hi lach int gras.
Parthonopeus vinc sijn ors,
4795 Ell boot heme , daer hi lach ter neder,
Eli bat heme , dat hi op sate weder;
Maer binnen dien dat hijt hem boot,
Quam op hem die porse so groot,
Dat hi ter were moeste vaen,
4800 Alse hi dede, eñ liet daer staen.
Parthonopeus heeft vernomen
Wel .m. ridderen) op hein comen;
Daer dede hi ghemoet groot eñ wonder:
Hi voer daer alse een liebaert onder
4805 Daer hi sach dalremeeste porse,
Eñ sta [c] ker enen van den orse
Eñ reet dore al die van binnen
Over op tfelt met groter onminnen ,
Eli nam bi der poorten sinen keer.
Daer
en ri [e] dic hem nemmermeer
4810
Te °comene, ochre hi danen ware;
Dore al dat hi sijns was in vare,
Daer hi sine scone aniie sach
In den toren daer si lach ,
Vs. 4791. Cod. nagenoeg onleesbaer : Eu beproevede den coninc Clarine. Ik volg Cr.
Wiens les zeker is , hoewel de andere mij kiescher schijne. 4't92. Gr.: Van sinen here, den
sarrasine; afschrijvers gestamel. De ware les., die van mijn Cod., was gelukkig nog een
weinig zigtbaer. 4793. Cod.: in gras. Het rijm gras : ors zag ik vss. 4671-2 onwetens voorbij.
Gr.: togede heme war hi lah. 4795. Van hier tot vs. 5022 ontbreekt ons alweer mijn Cod.;
maer het tweede fragment van Groningen vult de geheele gaping aen. In plaets van varianten zal ik dus hier een tijd lang ten hoogste eenige gissingen aen te teekenen hebben.
Iiet eigenaerdige der reeds genoeg gekende spelling zal ik meestal ongemeld gelijk in 't
voorgaende blijven wijzigen. 4799. Liet = liet het (peerd), --.daer,waer de soudaen lag.
4803. Gr.: riddere; vglk. v. 3887. 4806. Gr.: staker; vglk. vs. 4788. 4810. Gr.: heme
nemb. 4811. Ochte hi, enz., indien bij van daer weg of ontkomen waer.

195 }
48I 5 Sette

hi sijn lijf op aventure,
Eli rijt, so hi naest mach den mure,
Recht onder die venstre daer si sit,
Eli seide vele cortelike dit:
« Ter quader tijt saghic u nie , »
4820 Op aventure wat sij..ns ghesci,e;
Siet hier mijn wedde op ghenade. »
Hine hadde te sprekene enghene stade,
Ell boot der vrouwen sine baniere.
So hovesch eñ so goedertiere
4825 Was int herte die keiserinne,
Dat sise nam eñ halese inne.
Diemeer was si vele onvroet das
Wat hi meinde, eñ wie hi was.
Eer Parthono eus dauen voer,
483o Daer jeghenwordech sat Melioer,
Was hi ghemoet met drien speren.
Doe trae hi tswert eñ ghinc hem weren.
Doe ghinc hi omme heme houwen:
Daer mochte men scone slaghe scouwen,
4855 So meneghe eñ so onsachte,
Dat hi bi sinne eñ bi erachte
Elken dier afsloech ene hant
Die heme daden so groten pant;
Dus ontfoer hi desen drien.
48.40 In groten ancste mocht menne sien,
Daer hi liden moeste den rifle,
Daer menne in allen siden ontfinc.
,

Vs: 4820. Op aventure, enz. Deze regel is Bene bemerking van den dichter en alleen om
gemakkelijker te rijmen, in plaets van vs. 4818 voort te zetten , Bene parenthesis geworden. 4827. Gr.: Dember. 4830. Gr.: jegenworden. 483.1. Ghemoet, ontmoet, aengevallen. 4837. Gr.: Elken dien. 4839. Gr.: ontfor. 4840. Gr.: anxste mohte.

( 496 )

Doe quam er ghesleghen toe
Gaudijn, die grote sorghe doe
484s Hadde om den gheselle sijn,
Dien hi jeghen meneghen sarrasijn
Sach vechten harde anestelike :
Hi quamer toe vele degrhenlike,
En speelder onder een eve! spel;
4850 En Parthonopeus deedt so wel,
Dat hi dore hen allen reet
Behouden weder, wien lief wien leet.
Die vrouwe heeft sijn wedde g henomen ,
Diemeer en heeft si niet vernomen,
48^5 Door welke sake hijt hare gaf
Efl wa [e] rs vele gherne comen af.
Maer si was so goedertiere
Eñ hovesch , eñ trae die baniere
Al metten scachte tote haer inne.
4860 Des wart, ine weet ho [e] menech, in inne,
Di[e]re door haren wille tornieren.
Die jugen saghent, eñ grongieren,
Ell alle diet saghen seiden saen, .
Dat sijt op minne hadde ghedaen.
4865 Dit es een ongheval der vrouwen
So wat so si in goeder trouwen
Goets doen eli op hoveschei t,
Dat die scalke in dorperheit
Merken, eñ kerent harentare;
Vs. 4849. Vechten hiet spelen bij onze vroegste voorouders. 48 i0. Deedt, deed het,
zijne zack, vechten, zich verdedigen. Vglk. vs. 5030. 4854. Gr.: Dernber. 4855. Gr.:
Dore. 4858. Gr.: hovesh, sic, voorts ende trac. 4859. Gr.: tote hare inne. 4861. Gr.:
Dire dore. 4863. Gr.: diit S. seident. Die t is geen flexie, maer regiem (pron. demonstr.);
dus geen fout. 4867. Gr.: hoveschit. 4868. Dat = dattet. 4869. Gr.: kirent harenthare.

( 197 )

En es enghenie 'so hoghe, die ware
Hovesch eft van *sconen ghelate
Daer si ghinghe ochte Baer- si sate,
In dachcortinghe ochte in speie,
Sine louts vernoy eft toren vele
4875 Tharen onwille sien eii horen.
W el sijn si rise eñ doren,
Die hen so haestelike mestrouwen;
Vele oncont es hen van den vrouwen.
maniere van den wiven,
Hets
4880 Die onvro[e]delike vó [e] re driven,
Die so wankel sijn van sinne,
Eñ so onghestadech ane die minne,
Datse hare minne niemanne ontsegghen.
Die en willie niet ten vrouwen legghen;
-í885 Want die vrouwen sijn ghestadecli ;
Eñ vroet ter minnen eñ gheradech,
Eñ emmer der minnen onderdaen.
Bedie en can ie niet verstaen ,
Dat [men] die onhovesche wijf,
4890 Die hebben so onghestadech lijf,
Te rechte mochte vrouwe noemen,
Eñ ghelijc de vrouwen doemen ,
4870

ene

Vs. 4876. Gr.: Wal. 4877-78. Gr.: mestrowen : vrowen. 4880. Gr.: onvrodelike vore.
4884. Die ziet op 't voorg. rnaniere of voere. Hij onderscheidt bepaeldelijker dan DE CLER6
tusschen wiven en vrouwen. 4887. Gr.: ember. 4889. Gron. ontbreekt men. 4890. Lijf,
leven. 4891. In 't afschrift dat ik van het Gr. fragment bezit, staet vrowen , maer mij
dunkt dat ik op 't perkement zelf vrowe gelezen heb dat, stof gifijk genomen, goed is, en dat
ik, als tamelijk zeldzaem, in mijnen tekst opneem. 4892. Gr.: geliic den vrowen domen.
De kopist heeft zich door het gewoon gebruik van gelijk, met den dativus, laten misleiden.
De dichter zegt niet dat hij niet verstaat hoe men de onhovesche wijven mag doemen gelijk de ware vrouwen (dat kan hij niet zeggen, want niemand doemt deze); maer hoe men
de onhovesche wijven vrouwen noemen kan, en door een gevolg dieryverwarring, te gelijk
met deze valsche vrouwen , de overige en te recht dus genoemde vrouwen doemen durft.
Ik schrijf dus : ghelijk de vrouwen doernen; dat is te gelijk, door een zelfde vonnis, met
de ligtzinnige wijven de gestadige vrouwen veroordeelen.

( 198 )

Die so hovesch sijn eñ so fijn.
Verwaten mochten si alle si j n,
4895 Die lachter eñ onhovesche woort
[Jeghen de vrouwen brenghen voort].
Aldus stont Meliore[n doe ghereit];
Si was van vele hoyes [cheit]
Eñ trat die bani[e]re tot [hare],
490o Dat mesprijsde menech [Ioghe.narel.
Diemeer en wiste si wie. [hi was];
Hadde sijt gheweten [sift seker das],
Dat si sijns hadde gheUa[t ghenade;,
Hoe groot so waren sine [mesdade];
49o5 Dat en ware te lachterne [twint].
Sint dattene die vrouwe [niintl 1
[H]en donket mi enghene [overdoet],
Dat si vertoghet scone ghei [act]
Haren lieve, met goeden [wille ] ,
49io Beide oppenbare eñ stil[le].
Ghi heren nempt Boom dat onder u
Der nidegher engheen mí bore nu;
Emmer minnie haer [goet te waren]:
Ic wilde si doof eñ bli[nt waren];
4915 Bidie [h]et ware hen selv[en doet]
Die nijt die hen nu pin[en doet].
Die[n] si draghen ten vrouwen [waerij,
Omme hare scoonheit [eñ milden aert],
Vs. 4896. Dit vers , dat afgesneden is, vul ik naer den zin aen. Al de volgende, tot op het
einde van de kolom, hebben hunne laetste sylben verloren. 4897. Van Meliore, dat in 't
Hs. staet, maek ik Melioren, dativ. afhangende van stout = stond het; mijn verder aenvulsel steunt op 't fr. vs. 8395. -- ghereit, voorbereid. 4901. Gr.: Dernber. 4913. Gr.: Emme; minichare...., immers (niettemin) wil ik hun geen kwaed : hij zou ze maer doof en
blind wenschen. 491. Gr.: Beide et w. 4918. Gr.: Ornbe h. scoenheit o.... Ik heb van
die o (om ?) eene e gemaekt, om niet bloot om haren aert te schrijven zonder epitheton.

(

199 )

Dien en souden si dan niet dra hen],
4990 Alse sise en hoorden noch en [saghen].
Nu bidt te Gode, of ghi se [mint],
Dat hi se make doof eñ b[lint].
Die keiserinne heeft g[hehoort]
Eñ niet verstaen des [ridders woort],
aa.s Maer Urake verston[t]se [wale],
Ell wart vele bleet eñ v[ale],
Daer sine sach , int aensichte,
Eli so droeflike, dats haler nichte]
Persijs'vernam ane haer [clarel
4930 Eli hadde sorche wat ha [er ware] ,
Eli seide : «wat mach di [t Wesen] ?
Urake maect hare op n [a desen],
Eli Persijs ghinc mede [also saen],
Die niet en hadde verstwen,
4935 Ten cantelen , daer si mo [chten]
Onder hen seg$hen, wat si [dochten],
Eli ooc den tornoy besco[uwen].
Doe sprat Urake ter jon [cfrouwen]
«Vele soete eft domme Per[sijs],
49¢o En verstontstu niet ho[edane wijs]
[Die cnape toter keiserinnen sprac],
[Als.hi ter venstren] sine baniere opstac?
Vs. 4925. Gr.: verstonse, sic. 4927. Gr.: in dansichte. 4929. Gr.: ane hare.... 4932.
Maect hare op, stond op, of liever, haeste zich weg te geen. Vglk. vs. 4978. 4939. Gr.:
Vele sote ei domrne Perc ... Bij CRAP., vs. 8434: Tousette foie. Naer de vreemde spelling van Gron. fragm. kan sote misschien voor sotte genomen worden, maser met vele, dat
er bij komt, en dan nog domine, zou het onbeleefd zijn, terwijl vele Boete, dat men er
met meer regt uit maken kan, allen aenstoot voorkomt. 4940. Gr.: En verstaestu niet
ho ..... 49!2. Gelijk de vijf en veertig verzen der voorgaende kolom alle een deel van
hunne lactste sylben onder de schaer van den boekbinder verloren hebben, zoo is de vol
kolom, die op de keerzijde er aen beantwoord, geheel in 't begin der verzen ver-gend
ik zal ze insgelijks, zoo veel ik kan, trachten te herstellen. -- De regel 4941 is-minkt,e
met het onderste der bladzijde geheel weggesneden en door mij aengevuld.

( 200

[Bi der t]rouwe[n] die ie di. sculdich bem, .
[lc saech] t eñ merkede ane hem
1945 [Dat hi Partho]nopeus si.
[Deus ! eñ] hoe selewi
[Da^r toe] comen bi eneghen treken,
[Dat wi] ne een luttelkijn ghespreken ?
[Alse Persijs die redene verstoet,
4^50 [Oft si] iet hoghede in haren moet
[Ommel heme, dien si in meneghen daghen
[En sach], en dorvedi [niet] vraghen,
[Al wa]s hi hare vele ongherect.
[Men denke wel hoet den ghenen steet,
4955 [Eii hoe] onghemackélijk hi leeft,
[Die van] siren lieve enghene hope en heeft.
Dat wa] s hare van heme ghesciet;
[Gheen da] nc en mochte hare werden niet.
[Melioe]r en was niet so kint,
4960 [Noc]h in haer leerte niet so blint,
[Al en] hadde si niet verstaen die tale,
[Sine h]adse onthouden wale.
[Hadde s]i haers lieves ghemoedet daer,
[Si hadde] gheweten wel voorwaer,
4965 [Dat hij]t sekerlike ware,
[Die ghe]nade suchte ane hare;
[Maer doe en] hopede si sijns levens niet.
[Hoe mochte sire dan omme ghepensen iet,
[Dat hi o) p den velde ware ?
4970 [Si wart pe]nsende harentare,
[Twi Ur]ake hare ghelaet eerloos,
Pi war]t bleet eñ varwen loos
,

Vs. 4944. Gr.: ben. 4946. Over eis bij zulke vragen zie CHRISTINA. 4956. Gr. : live. ,
4960. Gr.. in hare h. 4964. Gr.: vore waer. 4970. Gr.: hare eñ thare.

(201)

[Doe si] van hare was ghegaen.
[Den coningh]en dede si dat verstaen,
4975 [Dat si mette] n jonefrouwen soude
[Ten tinnen] gaen , omme dat si woude
[Met hen] (laer corten haren dach.
[Si maect] haer [e]wech so si eerst maai
[En beve]elt den heren [dat] si des
4980 [Namen g]oom , dat hem bevolen es.
[Hier b] innen heeft Urake vernomen
[Ende] siet die keiscrinne comen.
[Doe biets] e stillekine eñ use
[En lede] swighen Persise,
4985 [Dat men har]en raet niet en verneme.
Melioer colt eñ roept Uraken
Al sonderlinghe te haerre spraken.
Persis bleef allene staende :
Der welker herte doghen maende
4990 Dat si Parthonopeus naer
Moeste[n] volghen, hier eñ daer,
In den tornoy so waer so hi voer.
Doe sprac te Uraken Melioer:
« Suster, mi wordert hoe dat si,
4995 Dat u dus luttel es omme mi,
Eñ ie u so hout van herten ben,
-

Vs. 4978. Gr.: ..... haren weck (?). Vglk. vs. 4933. 4982. Om al de verloren letters terug
te geven, die ten minste vier waren, moest ik si achter Eli herhalen of Ende schrijven; ik
heb dit laetste verkozen. 498^l-8h. Deze drie verzen laten zich op meer wijzen aenvullen,
maer met het verbogen Persise zal men er moeyelijk eene direkte aenspraek van maken,
en er eerst seidse en verder onsen raet kunnen inbrengen. Versta: hietse swighen en
deedse swighen. Doe spracse st. en dan Eia hietse sic. zou misschien een weinig slepend
zijn. Men is Melior. 4987. Gr.: te hare. 4988. Gr.: Percis hier en elders. 4989. Gr.:
Der welker herten dogen m., dat ik verbeter. De zin is : Wier hert hare oogen dwong
Parthon., overal op 't velt te volgen. Ik schrijf dus ook moesten voor rnoeste, dat in Gron.
staet, en den sing. doghe vereischen zou.

(2o2)

Eñ ic emmer weet ye, lane so men
U gliedachte eñ u [w] en raet,
Eñ mi sake engene en bestaet,
5000 Die ghi mi vraghet , dat ie se u hale.
Soete suster ! dat en vo [e] ghet niet wale.
Hebbic Yet jeghen u mesdaen ,
Des Willie gherne in bo [e] ten staen:
Siet hier in bo [e] ten minen hantscoe ! »
5005 Eñ metten biddene weende soe
Vele serelike met droeven sinne.
Daer Urake die keiserinne
In dus groten vernoye siet,
En dar si van groten sonden niet
5010 Langher helen den nausten raet,
Eñ wilt hare segghen hoef staet,
Eñ hare dro[e]ve herte so[c]ten.
Vrouwe , » seitsi , « wat wildi bo [e] ten P
Inc weet, wat ghi hebt mesdaen P
5015 Eñ wie ie bo[e]te sal ontfaen.
Maer ontect mi omme wat ghi weint,
So maghie weten, wat ghi meint. »
« Sote suster, » seit si , « ie en weet
Wat si, eli wat mi overgheet;
5020 Maer te gherre venstren heden eer
Wart mi therte so overseer,
Dat ie wel naer was bleven doot,
Doe mi die ghene sijn spere boot,
Vs. 4998. Gr.: uen raet. 5000. Hale, hele. 5005. Gr.: sekerlike, door eene niet zeldzame vergissing. 5012. Gr.: herten. 5016. Gr.: ontect = ontdekt. 5021. Gr.: over seer
dat ik in een woord schrijf als voor overseerich staendé; want het komt blijkbaer overeen
met herte. Om het te splitsen en over met harde of uterrnaten gelijk te stellen, zou men
rniere herten in dativ. moeten lezen, gelijk de dichter misschien wel geschreven had ;
want de adverbiale uitdrukking so over meen ik-elders nog gezien te hebben.
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Eñ hi doe stillekine voort
5025 Eñ cortelinghe seide dit woort:
«« Ter quader tijt sach Ic u. nie ! »»
God van hemele ! wie was die ?
Bi heme was verneuwet mijn seer
Meer dant was noyt eer.
P[arthonopeus Beet harde wel],
Die menich werven in [vjresen vel
Eñ dicwile sijns lives] in wane
Om ere eñ om prij[s tontï]ane,
Daer hi wel uut wart verlp[o]st.
5o35 Hi hadde ooc hulpe eft troost
Op Gaudine den vele coenen
Eñ mallijc hadde daer anders te doene.
5030

Vs. 5023. De mij overhandigde kopij draegt cortelike , maer op het perkement staet,
meen ik, cortelinge. De beteekenis is de zelfde : weldra, spoedig , hier zoo veel als in der
haest. 5026. Gr.: tiit sagiic. -- nie = ooyt, dat voor ons eens of eenmael is. 5029. Met
dezen regel breekt het tweede fragment van Groningen af, na ons van vs. 8221 tot vs. 85 10
van den tekst van CRAPELET ten dienste gestaen te hebben. Thans keeren wij tot onzen
Cod. terug, die gelukkiglijk omtrent honderd vijftig verzen verder weder aenvangt, en met
vs. 8653 van het fransch originael het verhael hervat en eenigen tijd vervolgt. 5030. Al
de letters van dezen regel zijn alweêr in hare hoogte doorgesneden, maer 't geen van 't
onderste der vier woorden overgebleven is, al zijn het slechts tittels , was genoeg om ze
met zekerheid te herstellen, daer de zin reeds van zelf aengewezen was. En dan de ver
P... h ... p van den eigenmem waren ook zoo wel op hunne plaets ! 5031-33.-lengd
Zijn van de wormen beschadigd. 5034-37. Cod.: verlost : troest. Maer ik zal beter de
vier verzen hier achtereen zetten :
,

Daer hi wel uut wart verlost.
Hi hadde oec hulpe eñ troest
Op Gaudine den vele coenen:
Eñ mallijc hadde daer anders te doene.
Onze dichter rijmt gewoonlijk nauwkeuriger, en de uitdrukking : op iemand hulp hebben, al wordt zij nog door het bijgevoegde troost gemilderd, komt mij vreemd voor, want
de twee substant. hangen vast te samen. Voor 't overige is de tael keurig; Gaudine den
vele coenen staet mij wel aen, en gansch de volgende regel herinnert ons de manier van
spreken die wij vroeger vs. 4409 en volgg. zagen. Mallijc hier, of gelijk daer, zonder assi
nader bij den oorsprong, manlijk, is ieder, elk (eenlijk), en anders is het-ilaten

( 204 )

Bin desen rijt uu t deghenlike
Die edel coninc van Vrankerike
5040 Als een die gherne sonde ioesteren.
Hi haddem ghedaen achemeren
Na de vrancsche wise [te lesen] ,
Eñ bat den sinen dat si wesen
Met hem ghetrouwelike:
5045 Jeghen den keiser van Oestrike
Soudi doe[n] een ioeste saen.
Ter eerster ioesten, die was ghedaen,
Quamen die Almanne daer toe
So vele , dat si den coninc doe
5050 Sere sloeghen eñ staken
Eñ so nidelike traken,
Eñ deden hem so grote porse,
Dat sine brochten van den orse.
Parthonopeus sagehen vallen
5055 Eñ pongierde onder hem allen
Eñ riep so lude : Monioye!
Dat sijtt alle binnen den tornoye
Mochten horen, diere waren.
Vele grammelijc quam hi ghevaren
poso Jeghen den keiser te ghemoete.
Dien dede hi saen onder die voete
Vallen op die erde neder,
Eñ eer hi op quam weder
zelfde als sanders. De zin van onzen regel is : de een had den anderen noodig. Met Op in
Van te veranderen zou de tael kunnen geholpen schijnen, maer om het rijm coenen :
doene regelmatig te maken durf ik geene middelen voorslaen; vss. 5185 en 5.192 is 't geheel iets anders. Misschien zal wel iemand er slechts eene vrijheid in zien.
vs. 5041. Acherneren, versieren. 5042. Cod. : Na de vranxghe wise........ Het vers
is te kort en zonder rijmwoord; mijn bijvoegsel ziet op gerne ioesteren. 5050. Cod.: sloegen. 5054. Cod.: sachgen. 5055. Cod.: hem, voluit. 5056. Cod.: Monyoie.
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Ontfine hi meneghen zwaren slach.
áO65 Dat sash Nekoer aldaer soe lach.
Doe pongierden . die Fransoyse,
Die Normanne entie Sampenoyse,
Entie Ynghelsce entie Bertoene,
Die Poytevine, die Brabantsoene,
5070 Bede Grieken eñ Denen
Die waren van desen eft van ghenen;
Die storm wart suur eñ groot.
Daer was [in] ancst eñ [in] noot
[Die coninc] diere storte neder;
5o7; Die Fransoyse gheholpen [op] weder.
. .
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[Dies merkede doe Melioer] ,
Hi hale den coninc datti ontfoer.
Die coninc wiste niet wie hi was,
Newaer hi dankedem sere das,
5080 Datti bi hem was ontgaen,
Eñ bi die ioeste hadde ghedaen
Jeghen den keiser over hem.
« Here, » seiti, « dat ik bem
Der noot ontgaen , des danke ie u. »
5085 -- « Here coninc, » seiti, « al sonder nu
Vs. 5071. Van delen, van de buiten partij ; van ghenen (Cod.: van den genen) , van
de binnen partij, althans van de ander partij. 5972. Cod.: sur. 5073-75. Cod.:
Daer was die anxst entie voet
Vele groet, diere storte nedjer;
Die Fransoyse geholpen weder.
dat afschrijvers gestamel is. Diere = die daer, is te onbepaeld en kan de melding van den
coninc voor zich niet ontbeeren. Het meer dan onnoodige Vele groot moest daer plaets
voor maken. — geholpen is holpen of hielpen hem , en op dat ik er bijvoeg, en dat welligt
in den volg. regel stond, wijst op het peerd. 5076. Alweer een doorgesneden maer toch
nog genoeg leesbaer vers, voeral de uitgang Meliore dien ik verbeter. 5082. Over hem,
voor hem. 5085. Al sonder nu, behalve nu, reeds Benen anderen keer. Te weten voor
Caars tegen Sornagur, maer het verhael daervan ontbreekt in onzen tekst.
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Hebbic u wel bi ghestaen. »
Dat heeft die coninc niet verstaen ,
Want hi j t claerlike hem niet ontbant.
Daer ne was ridder no seriant
5090 Negheen onder al sconines man
Hine besa [g] chene te wonder an,
Eñ gaven hem groten prijs,
Eli seiden, dat hi in aire wijs
Een Fransoys ghelije ware,
5095 Van ghedane eñ van ghebare;
Maer dat ,hi sprake in grieescer tonghen.
Gaudijn quamer toe ghedronghen,
Daer si hem hielden omtrent,
Eñ seiet gheent parlement :
5100 « Sullen , » seiti , « dus riddren houden ,
Die haren prijs hoghen souden ?
Ghi hebt anders , in minen wane,
Te doene , meer dan hier te stane,
Hier met deser sameninghe.
Blos Ghi sollt emmer tusseen .ii, ringhe
Wesen ghereet eñ openbaer. »
« Here, » seiti , « ghi seght waer;
Ghi troost mi ten besten. »
Gaudijn en lieten niet gheresten,
stro Die [hem] wel hout van herten was.
Bedie hi ghelovede eñ hopede das,
Nadien dat hi aen hem versach
Den eersten eñ den anderen dach,
Vs. 5088. Cod.: öbant. 5090. Cod.: sconinx. 5092. Cod.: gaven, goed, si (alle) gaven. 5096. Cod.: gricxer. 5098. Cod.: hidden; de kopist heeft el voor cene d aengezien,
dat ook in de Brab. Yesten, B. VII, vs. 40629 geschied is. h099. Cod.: goent. 5 104. Cod.:
semeninge. 5110. Cod.: Die. Was Dien = die hem gewild? ik zet het voluit.
,
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Moestem God tlijf behouden ,
i115 Dat hem die iugen kiesen souden.

Die iugen hebben wel verstaen
Eli ghemerct hoet hevet [ghedaen]

Die witte scilt, die silverine.
Cursout tooghet den conine Clarine
í12o Vele blidelike, eñ hi vraghede
Hoe hem die witte seilt behaghede.
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« Es te prisene uter , maten. »
Dander heren diere bi saten ,
Sweghen alle gader stille.
5195 Maer Melioer hadde haren wille
Gherne ghe [seit , hadso] e glledorren.
Soene dorste gheene tale porren,
Daer iemen bi verstaen mochte,
Wat soe hadde in haer ghedochte.
s13o Doch moeste soe spreken een lettelki j n.
« Mi dincket, » seit soe, « datter sijn
Vele , die ie wel soude gheraden,
Diet noch so wel niet en daden. »
Parthonopeus deed al dien dach
jí33 So wel, dat men *mee ontsach
Dan iemen die was opten velde
Onder so menech .m. helde
Hi voer ghelijc enen liebaerde.
Vs.5M45. Cod.: iudien, maer elders ook iujen. M18. Cod.: witten, en zoo nog vs. 5412.1.
Zie vs. 2979. 5121. Half doorgesneden regel maer leesbaer. á'i26. Cod.: Gherne ge......e
gedurren. Door de wormen verbeten. — gedorren is gedurfd. 5127. Cod.: gene teile
porren, kwalijk geschreven voor tale porren, uitbrengen (fr. avancer), geen gesprek
ingaen. 5132. Gheraden, hoofsche bescheidenheid voor met name noemen. M36. Cod.:
Dan iemen diemen die was opten v.; misschien stond er eens iemen dien men sack.

(20s)
Gaudijn metten rooden haerde
s14o Plach sijns altoes met goeden wille:
Baer hine iet sack houden stille,
Dat ne conde hi niet ghedoghen ;
Eñ Melioer hadde emmer die oghen
Eñ haer ghedochte eñ haer ghepeins
51.45 Daer haer lief voer hier eñ gheins.
Die Alemanne waren al ondaen
Met groter eracht eñ som ghevaen,
Dat hem sere int herte treen;
Eñ droeglien alle over een,
siso Stappans wrake te doene.
Het ware[n] die ghene vele coene
Eñ overmoedighe ionghelinghe,
Eñ maecten een sameninghc
Op die Fransoyse te pongie.rne
ii; Eñ met erachte te sconfierne.
Dit vernam Gaudijn aire eerst,
Eñ vruchte dat hem te pinen meest
Eñ Parthonopeus[e] soude comen.
« Gheselle , » sei [i , « ie hebbe vernomen ,
516o Dat ons groot storm nakende es
In corten tiden , des sijt ghewes.
Nu vermanet u selven , edel here,
Eñ peinst om die[r] werelt ere. »
Der tale haddi onlanghe ghebruuc ,
Vs. 5140. Plach sijns, vglk. vs. 4479. 5142. Cod.: gedoégen : ogen. Vglk. vs. 4375.
6146. Cod.: ondaen, sic. 5 151. Cod.: Het ware. De onpers. constr. die men doorgaens
met Het aentreft, heeft den kopist bedrogen. Men heeft alleen het ware subject die ghene
vooraen te zetten , om den misslag te erkennen : Die ghene (welke wrake doen wilden)
waren vele (in getal) coene ionghelinghe, enz. 5 154. Op, ellipsis van om, = Om op.
b163. Cod.: die werelt ere, dat Halbertsma (op MAERL., biz. 474) mij bijna ontried te wij
zin is : hij had niet lang te spreken, of nauwelijks had hij dat gezeid. -zigen.5164D
,

,
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Duutsce maeeten groöt ghehuuc
Eli vielen aen die van Vrankerike,
Die so vele onghemaekelike .... .
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So vele . . . . . .
Parthonopeus , die hem das
5170 Verscaemde, was deerste diese keerde,
Eli Gaudijn, die wel glleleerde,
Parthonopeus niet begaf;
En dadent so wel , dat mer af
Vele sal spreken noch hier naer,
5175 Eli tellen over .M. iaer.
Daer was Herman , die oplach
Den Fransoysen, daer hise saai ,
Erz was een duvel , een fariseus.
Dien ghemoete Parthonopeus,
5180 Eli stackene van den orse neder;
Eñ eer hi op conste comen weder,
Ontfinc hi so hi jt verdroech
Menich zwaer slach eñ daertoe ghenoech.
Int selve pongijs stac hi Francoene
5185 Een[en] ridder loveli j c eñ coene
Van den orse neder, dat hi vlooch;
Dat sock, dat hi van sier moeder sooch ,
Benedide menich man diet sach.
Gaudijn pongiert al datti mach,
5190 En stac so enen Frisoene,
Vs. 5165. Cod. heeft verkeerdelijk : geluut; de dichter schreef groten huuc of groot
ghehuuc. 5173. lifer, men er. 5176. Cod.: Dat; voorts : op lach den Fransoisen, sic,
met den dativus, = die hun zwaer viel. 5182-83. Cod.: verdroech : genouch. Indien deze
twee verzen hun laetste sylben verloren hadden , niemand gewis zou ze willen herstellen
gelijk ze in Cod. staen. 5183. Cod.: Een ridder, maer zie vs. 5192. De rest is wel naer
't aengenomen gebruik. 5187-8. Vglk. vss. 5369-70. 5190. Enen, zekeren.

14
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Skeisers neve , sier suster sone ,
Eenen ridder goet eñ lofsam ,
Dat hem thooft eerst ter erden quarr,
Ell hi sonder hoverde vel.
51o; Dese .uu. daden[t] bede so wel,
Dat men niemen prisede ieghen.
Bin dosen quamer toe ghesleghen
Die rike soudaen entie sine,
Die diepelike zwoor bi Apolline,
atoo Datti dander sonde sconleren.
Het quamen ghevolghet sine[r] lbanicrerl ,
Ax. .M. Sarraslne ;
Entie soudaen vercoos Gaudine.
Stare eri groot was sijn seaclit,
52oß Eli starken af met groter eracht
Voor die voete sgraven van Bloys.
Doe vererredem die Fransoys,
Eñ liet sijn speer neder sinken;
Eer hem die soudaen conste ontwinken
s?10 Stac hine neder metten kere.
Die soudaen viel erl quersten sere,
Maer hem was saen opgheholpen
Vs. 5193. Cod.: ter erden lach. De kopist schreef de glos die hem in de gedachte zat,
in plaets van 't woord van den dichter. 5191. Sonder hoverde, vglk. vs. 4670. — vel is
viel. 5196. Stond hier eens Dat mer n. pr. ieghen ? 5197. Cod.: Bin deler. 5201. Cod. :
sine banieren. 5209. Dit ontwinken bevestigt, zoo niet mijne verbetering der vss. 40264030, althans mijn vermoeden aldaer omtrent de oorzaek van de bederving van den tekst.
Ik wil thans geen nieuwe gissingen meer voorstellen, maer alleen doen opmerken dat de
dichter welligt het compositum ontwinken met liet simplex winken had doen rijmen, en
dat nog elders de kopist zulke rijmen gewijzigd heeft. 5210. Metten kere, terwijl de soudaen, na Gaudijn nedergesteken en zijnen loop volbracht te hebben, raer zijne plaets en
de zijnen terug keerde. Het fransch zegt : Se '1 sorprent et fiert en son tor, letterlijk liet
zelfde. 5212. Cod. heeft heen was voluit en zeer duidelijk, zoo dat geen hi was voor te
stellen is. Ik zie er Bene confusio duarum constructionu,n in, gelijk men dat in de latijnsehe en vooral in de grieksche schrijvers heet, want he;n was geholpen illeen zou goed
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Beede van riddereá eñ van tolpen.
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Eñ meneghe [n] rouwe ghehebt te vore [n] ,
i^15 Maer hem was nie dine so heet
Eñ nie so hertelike leet.
Hi voer ghelije enen liebaert
Eñ pongierde ten gonen waert,
Die woch. droech den gheselle sijn ,
i -2O Eñ stac enen groten sarrasijn
Al dorentore beneden der borst :
Dat draghen was hem doen ghevorst;
Ic wane hijs hem onderwant nemmee.
[Sijn] spere brae bi der hant ontwee;
i25 Doe vine Parthonopeus ten zweerde,
Dat men bi wilen onder die eerde
In ene oude haghedochte vant.
Iii hief[t met eer ghewilligher hant
Eñ sloech enen anderen boven den hovede
5o So manlijc, dat hijt hem clovede
Metten helme toten tanden.
Doe ghinc hi met beeden handen
]

wezen. Vglk. de fransche constructie alder à quelqu'un à.... Meer wil ik er niet van zeg
-gen
volg eenvoudig mijn Codex.
`'s. 52 13. Beede van ridderen eñ van tolpen. Dit laetste woord dat ik hier voor de
eerste mael aentref, is mij hoogst welkom, want het vreemde en eeuwige meisniede,
waer tolpen hier de echt dietsche vertaling van schijnt te zijn, heeft mij al te dikwijls bij
onze schrijvers mishaegd en verstoord. Wegens de beteekenis kan geen twijfel bestaen
als men let hoe het tegenover gesteld is aen ridderen, en dat het in 't fransch, vs. 881 1,
juist maisnie heet : Sa maisnie lout tost monté. 52 l4. Cod. : gehebt , gelijk vs. 2983,
waer ik ghehad schreef; hier laet ik het. 52.16. Cod.: Eñ so in hertelike leet. Met dit
in of ni, want het is zonder stip en twijfelachtig, weet ik niet wat doen, ten zij ik er
enkelijk nie van make, gelijk in den voorg. regel reeds staet , en het vóór so plaetse dat
tot hertelike behoort. De wijziging die wij aen dit laetste boven, vs. 4182, toebragten, kan
hier niet helpen. 52.19. Cod.: woch drouch. X22.1. Cod.: doer en tore, sic. 5222. Ghevorst voor gheverst, uitgesteld. 5224. Cod. alleen : Speie, ontbr. Sijn. 5226. Vglk.
vs. 4200. 3228. Cod. : hief met
,

,

,

.
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Omtrent hem houwen eñ vacht.
Nochtan ne mochti bi siere cracht
52i No bi sier manheit wedersiaen ,
[No] Gaudijn, diere was ghevaen
Eli ghevoert met omminnen ,
Ne condi [in] ghere wijs ghewinnen.
Daer dede Parthonopeus wonder:
4o Daer hire meest sack , voer hi onder,
Eii nam in die middel den sou dien
Dien hi uten sadele saen
Met erachte hief,, eñ leide
Op sijn ors voor tgllereide ,
45 Eli souden wech hebben ghevoert.
Doe worden die van Persi becoert
Eñ sorgheden sere om haren here,
Beede om sijn lijf eñ om sijnn ere ,
Eli lieten Gaudine doe altehant.
52JO Soudaens ors ghereet hi vans,
Eli satter op ell trae sijn sweert
Als een man , die wijclls gheert,
Ei voer in vele bitterlike;
Ernie coninc van Vrankerike
s2s5 Keerde in haer hulpe weder.
Daer wart Parthonopeus ter neder
Ghetrect mét erachte van den orse,
Vs. íï236. Cod. : Maer Gaudijn, hetgeen doet onderstellen dat de dichter de twee naest
voorgaende verzen eerst later tusschen de anderen ingeschoven heeft, zonder acht te geven
op Maer, dat de restrictie Nochtan , enz., reeds genoegzaem in zich bevatte en dus overhodig maekte. Met No in de plaets te zetten wordt de zin regelmatig. i 2 7. Cod. schrijft
met om rn":nen. 52.38. Cod. : condi gene. 5245. Cod.: woech. In't model van den kopist
stond waerschijnelijk ivoch, terwijl hij gewoon was wech te schrijven. 5246. God.: becort,
beproefd (geprovoceerd), van becoren. 5250. ='S (des) soudaens. 5253. Voer in, wierp
zich met zijn peerd onder de vijanden.
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Eli wort over hem grote porse... .
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Teerst dat 'hire op quam, ie seggu dat,
Dat die wijch wart staende groot,
Daer en was gheen bloots mans noot,
Daer was menech scoon slach ghesleghen;
Daer vacht die soudaen als een deglien,
Die[n] meneghe scoon aventure ghevel;
565 Daer deet die coninc van Siere wel,
Die schien binnen den daghe reste ;
So dede die coning van Paleste;
Die coninc van Lybe eñ van Mede
Dadent daer vele wel bede.
27o So dede die coninc van Bladac ,
Dat men vele daer ave sprat.
Daer deet wel die coninc van Bile,
Des daechs en rusti ghene wile.
So dede die coninc van Ermenie;
x75 Die rike keiser entie vrie
Van Almaeogen deet so wel,. dat trijs
Hadde groten lof ende prijs.
Daer mocht men sien groot wonder werken
Den edelen coninc van Denemerken.
328O Die hertoghe van Brabant deder so,
Dats die sine waren vro.
Die hertoghe van Sassen deet wel
Eñ toghede menich man sijn spel.
56O

Vs. 5259. Hire op quam, sic. Iii , Parthonopeus. 5261. Cod. : geen, sic, niet geens.
De zin is : Een blood man zou daer op zijn plaets niet geweest zijn. Bij CRAP., VS. 8868:
11''i a rrnestier vasaus bars. 5264. God.: Die. 5266. Reste, ruste. 5268. Cod. : van
Bile; niaer deze is vier verzen lager nog eens genoemd, en het fr. kent hem zelfs niet.
Daer liet rijm alleen niet onverschillig is, behoud ik het laetste en zet hier naer 't fr. van
Libe. 527l. God.: d aven spr. 5277. Cod.: ende. 5180. In't fr. : Li dus de Lovaing le
fait si. 5283. Menich man, onverbog. dativus.
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So dede- die hertoghe van Ardene,
5285 Daer toe dese entie ghene
Die ie niet ghenoemen can.
Maer daer dede die wr [e] ede Herman
Vele wonders , eer hi danen seiet;
Hi was so groot, mine wonders niet.
Van buten deet vele [b]oudelike
Die edel coninc van Vrankerike ;
So dede die,coninc van Inghelant,
Die starke entie coene wigant.
Eñ van Vlaenderen die rike grave
5295 Deet so wel , dat men daer ave
Noch sal spreken over .M. iaer.
Alle ioesteerden si daer
Scone [so]nde[r] dorpernie ;
Entie hertoghe van Normendie
5300 Was op tvelt coene eñ goet.
Daer dede meneen scoon ghemoct
Die edel hertoghe van Bertaengen.
So dede die coninc ooc van Spaengen.

5290
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Ofte hi moeste verwinnen doe
Vs. 5284. Bij het eerste inzien leest men in Cod.: vander dene, sic; maer terwijl men
zich vraegt wat dene of Dene wezen kan, merkt men dat, na de d van der nog een onvolmaekte pennetrek, als een tweede d, van boven ingevoegd is, en dat de kopist zijn vander heeft willen wijzigen. Zie hier een woord wat ik er van denk. Hij schreef gelijk men
hem langzaem voorlas en dicteerde (dit stiet vast bij mij),. en heeft, in placts van van
Ardene, goed of slecht uitgesproken, vinder Denen gehoord, en toen het woord herhae;d
werd, den tijd niet gehad om zijn geschrift te verbeteren. Men vergelijke overigens vs. 3691,
waer men te gelijk nog eens de flexie van den eigennaem beoordeelen kan. Z. vs. 5272.
5290. Cod. : vele oudelike, sic , met nog een begonnen t achter de laeste e. De kopist
heeft in deze kolom, waer vier lapjes perkement zoo veel gaten nog half stoppen, dik
zijne letters en sylben moeten verspringen. 1298. Cod. : Scoene ende dorper--wijlsmet
nie, onzin; ik verander eenvoudig ende in sonder. 5304. Hi, Parth.

( 5)

5^o5 Al den tornoy, of oliven doof
Bedie bedreef hi wonder groot.
Daer deet so wel die rike coninc
Van Spaengen, die fiere iongheli nc.
So dede die [grave v an Provencen ]
5310 Entie coninc van Valencen ,
Entie coninc van Cartaengen;
Entie coninc van Araengen
Ontlinc daer so groten lof
Dat mer langhe sal spreken of.

"T an den ri jcsten hebbie ghetel t ,
Hoe wel si j t daden op tvel t ,
Der armer riddren was gheen ghewach
Daer vele dogheden aen lach.
Dese sto[rnn ghee toter nacht,
53O Dat men daer [b......]like vacht.
Bin dien quam daer toe deghenli ke
Die edel coninc van Vrankerike
Tote Parthonopeus ghevaren ,
Daer hi critic sine bi waren
53^5 Dickent user noot verlo[o] st,
Eli soclite aen hem hulpe egt troost.
« Nu ghe[raet] mi , .seiti , « edel here,
31

Vs. 306. Cod. : begreep hi , waer dus begripen niet alleen concipere of suscipere,
ondernemen, zou zijn ; maer uitvoeren, want wonder is wel van het vo:bragte te verstaen.
Ik loogehen niet dat begreep zoo uitgelegd kan worden; maer meen toch dat de dichter
bedreef geschreven had. 5307. Cod.: so wel; ik las liever ooc wel. 5309. Cod. : die
Conine van Balancen , dat cene bedorven lezing van den volg. regel is. Naer het fr. moest
hier staen : die grave van Provencen , en ik zet zoo. 5318. Vele adv. regeert den genic.
doghede►i, en beide samengenomen zijn het subjekt van lach. Yglk. vs. 3710. 5319. Dese
storm, deze joesten. Het perkement is hier, op de keerzijde van de voorg. kolom, beschadigd ; het. gat strekt zich van den cenen regel tot in den anderen uit. 5323-26. Cod. : verlost Eu lochte an hem hulpen eTi truest. Ik schreef liever verloost dan trost. Het meerv.
hulpen is van den kopist. 5327. God., in cene oude scheur : geraedt of geradet. — Hier
begint in den tekst van CRAPELET de reeds aengekondigde groote gaping van ongeveer
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Die onse sijn beanesent sere,
Eñ sullen bliven in den Iachter,
3530 Wine doense keren met erachte achter.
Ghi siet wel , hoet ghescepen steet. »
Parthonopeus was wel ghereet;
Dies wiste hem die coninc groten daue.
Daer was die tale ne bore lane,
5535 Monioye! riep hi harde lude;
Op dAelmanne , die duutsee lude,
Pongierdi met groter grimmen,
Eñ riep mit wel luder stimmen:
« Monioye ! Monioye ! » menich Fransoys,
54o Eñ boven hem allen die grave van Bloys,
Die een fris pongijs dede.
Het volghede daer den coninc mede
.IIIIm. ridderen teere roten
duizend en veertig verzen , zoo dat ons een geruinien tijd lang alle middel om onze frag
te vergelijken, zal ontbreken. Maer vergenoegen wij ons-menthfrascoignel
met hetgeen wij hebben en dat onze naburen ons benijden mogen.
Vs. 5328. Cod.: beanxent. 33O. Die ze keeren (achteruit drijven) moeten, zijn de Aelmannen en de andere van de binnenpartij. 5334. God.: no boer. 5336. Duutsce lude voor
liede, om te rijmen met het adv. lude. Die duutsce lude is eerie appositie van Aelmanne,
en Op zoo veel als tegen. — De onderscheiding der volzinnen is op deze plaets niet net
afgeteekend, en men ziet niet wel of het subjekt van riep hi (de koning van Vrankerijk)
ook vs. 5336 en de drie volgende beheerscht, al schijnt Pongierdi en een tweede riep (hi)
dat te bevestigen. Zie hier wat er in mijn Cod. staet, want daer ik de lezing bedorven acht
en ze in mijnen tekst verbeteren wil, meen ik dat de aenhaling daervan liet kortste en
beste bewijs zal opleveren. Vs. 5335-5340 (zonder punctuatie) :
Monioye riep hi harde lude
Op dAelmanne die duutsce lude
Pongierdi met groter grimmen
Eñ riep met wel luder stimmen
Monioye Monioye menich Fransoys
Eñ boven hem allen die grave van Bloys, enz.
De vraeg is of de afstipping van mijnen tekst goed is en de leden van den geheelen zin
wel verdeeld zijn. In plaets van Pongierde en riep had ik ook tot meer duidelijkheid Pongierden en riepen kunnen schrijven, want menich Fransoys laet beide toe.
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Eñ dede[n] wel eer boghescote[n]
5345 Dander vlien met groter eracht.
Dat was Gaudijn die daer vacht
Eñ dede met scilde eñ met spere
Meneghen keer eñ grote were.
.
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Ne hadde gleweest die soudaen,
waren die van binnen;
Hi lach hem aen met omminnen ,
Eñ dreefse achterwart met erachte
So langhe, dat hise daer bi brachte
Daer Melioer ten veinstren lach.
3355 `Teerst dat hise met oghen sach,
Wart hi versch eñ ghinc daeronder
Werken vele mere wonder,
Hadt hem die nacht niet benomen,
Dat segghic u, het ware comen
5360 Ten groten leide die [n] Almannen.
Die tornoy wart daer op ghebannen
Eñ ghene sameninghe ter vaert.
Eñ men trae ter herberghen waert.

5350 Vercoevert

Parthonopeus ende Gaudijn,
Vs. 5344. Cod. : een boge scote. ik herstel, ook ten behoeve van 't rijm den genit. van
maet, en schrijf eer (eener) scoten. 5349-50. De fransche tekst alleen zou die verzen kunnen helpen uitleggen. Daer de soudaen deel maekte van die van binnen , is 't onmogelijk
dat hij hunne vercoevering belette, en ik ben zeker dat de kopist, door vergissing, of wel
vercoevert voor gesconfiert , of zelfs die soudaen voor die Fransoys gescheven heeft; het
volgende Hi bevestigt dit. 53M. Hi , versta Parth., lach hem (die van binnen, dat. plur.)
aen, hij bestreed ze, bleef ze drukken, enz. 5356. Daer ondèr, onder des soudaens volk?
of onder het venster? Men kiene vrijelijk, maer ik moet verwittigen dat in Cod. de woorden
dommelijk misschreven zijn : eia gind' onder, sic, allerduidelijkst; zoodat de kopist in
plaets van ginc daer, ginder verstaen heeft. 5358. Cod. : den nacht. 5360.. Cod.: die
Almannen. 5361. Daer op, bij die gelegenheid, op dat oogenblik, omdat de nacht kwam.
-- ghebannen, opgeschorst, verboden, als geeindigd uitgeroepen. 5362. Letten.: en
dat gevecht dadelijk. 5264-65. Cod. : ende - ende, tweemael voluit.
;

(
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Die vro ende blide sijn,
Riden weeh haren clenen walop.
Men mach wel houden spot
Met Clarijn, dies hevet nijt;
Cursout sietse eñ benedijt
5370 Dien lichame diese droech,
Eñ seghet dat hem diner ghenoeeh
Beede dat si comen eñ varen.
Vele wa [er] re, dies blide waren,
Eñ vele , dies waren onvro.
5575 Oyt hevet die werelt ghestaen also
Door nijt waest den quaden leit,
Den goeden lief, die met hovesceit
Minnen die goede door haer doghet;
Dies glei alle wel merken moghet
5580 Hoe- dit staet, eli hevet ghestaeñ.
Maer ghi ne connets niet verstaen
Wat Melioer dreef lien tiden ,
Als soe weck haer lief sack riden ,
Eu soet en conde ghesprekcn niet.
3385 Maer so gliedaen es mi ghesciet,
Eñ hebbe selve so vele .gheproevet,
Dat dicke mijn herte verdi'oevet ,
Dat ie al wel weet eñ. kinne
Hoe doe haer was in haren. sinne,
5390 Als van mi selven no me [e] no min:
5365

\ ss. 5369-70. Vglk. vss. 5187-8. 5370-7 1. Dien beharre, den buik, de moeder. Cod. :
drouch : genouch of gevouch. lk verkies het eerste, omda4 de zin buiten twijfel is : Cur-

,

sout zegt klaer genoeg wat hem van hen dunkt, telkens dat ze komen of vertrekken, hetgeen
sommigen van de regters aenstond, aen anderen mishaegde : zoo is de wereld altijd geweest. 5373. Cod.: Tele Zeare, dat eene schrijffeil kan zijn voor waren, als volgt, of voor
waerre, sic , = waren er, staet. Het laetste schijnt mij nauwkeuriger en ons meer redenen
te verkiezen; vglk. bovendien vs. 6117. 5377. Cod.: hovessceit. 5378. Cod. : Also ivech.
5386-87. Cod.: f►eprortvet : verdrouvet. 5390. Cod.: rite , maer doorgaens mee.
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Soe dwane haer herte eñ haren sin
Eñ wouder een woort niet spreken toe.
In zwaren ghepeinse sat soy; doe.

XIII *).
*) XIIIde FRAGMENT. De tekst van CRAPELET ontbreekt ons nog altijd.
Ons dietsch gaet voort met de reeds begonnen beschrijving van de gemoedsgesteltenis en het gedrag van Melior na dat de kamp gescheiden et Parth.
vertrokken is. Hare benauwdheid en hare klagten duren den ganschen
nacht, maer zoo veel te grooter is hare blijdschap als zij hem den volgenden
dag op het plein wederom ziet verschijnen. Hij ook bemerkt haer, en rijdt
met ongeduld het perk binnen... Daer mede breekt ook, ons dietsch af om ,
na een verlies van ik weet niet hoeveel honderd verzen die de voorvallen
van den derden dag der joesten 'moesten bevatten , ons onmiddeli jk in • de
tegenwoordigheid der ` reeds over den uitslag delibererende regters te
plaetsen. Deze hadden onder zes ridders die gedurend liet steekspel den
meesten lof verworven hadden , den besten en weerdigsten te verkiezen om
hem met de hand van Melior en de grieksche keizerskroon te beloonen.
Drie van de uitgelezene ridders waren christenen en drie heidenen , van
welke onze tekst nu nog slechts den laststen heiden noemt. Daerop zien wij
de keizerin in den vollen luister van hare schoonheid de vergadering binnen
treden, en als zij op haren troon en de regters in 't rond op hunne banken
plaets genomen hebben, geeft koning Anfors in een alleszins voldoende voor
afloop van het tornooy en de titels van eiken der voorgestelde-dragten
ridders te kennen. De eerste dien hij noemt is Loyer de koning van Vrankerijk, wiens afkomst, magt, rijkdom en persoonelijke Hoedanigheden hoog
geprezen worden. De tweede der voorgestelden is dc koning van Engeland,
de derde Gaudijn, ter gelegenheid van welken ook Parth. in 't voorbijgaen
grootelijks aenbevolen wordt. Dan volgen de drie heidenen, de soudaen van
Perzie, Sades de koning van Siere , en Ampetrijs koning van Nubie die,
gelijk Gaudijn op Parth., al zijne verdiensten op den soudaen overgedragen
heeft, en hem den prijs afstaet. Anfors sluit zijn verslag met te zeggen dat
van de zeven onder welke de keus eerst te doen scheen, door den afstand en
de verzaking van drie (Gaudijn , Ampetrijs en den koning van Engenland;
die van Vrankerijk wordt niet gemeld) er maer vier overblijven, waervan
zij den weerdigsten te noemen hebben. Toen Anfors ophield van spreken,
-

.
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was 't Clarijn alleen die eenige woorden uitbragt, en wel ten gunste des
soudaeris, maer zonder iemands bijval, en tot groot verdriet van Melior.
Eindelijk staet Ernout op, wiens rede en gezag den goeden uitval van de
zack grootendeels verzekeren zal.

[Daer] . . . . . . .
5395 Haer fierte met alle lede te samen ,
Eñ als die coninghe orlof namen ,
Gaf soe orlof wel ghereet;
Dat sire iet merreden was haer leet :,
Want soe gherne allene ware ,
5400 Te druckene haren rouwe bi hare.

Aisi woch waren seit soe overluut
Ha[er]re herten wille al over luut :
« God Itere, » seit soe, « wat sal dat weseu!
Ne salie nemmer meer ghenesen
3405 Van desen rouwe , van desea sere,
Dat mi torment dus emmermere
God, die dies gheweldich si j t ,
Welti j t sal comen die saleghe ti j t,
Dat u der ghe[r] re sal onifarmen
MMio Die dus wenen eñ carmen!
God Here, ne suldi nemmermnee
Der herten, die[r] es altoes wee,
Ghehulpich wesen eñ gheradich P
Maer mijn leerte es so mesdadich,
5415 Dat soe met rechte bernet el drogliet,
Vs. 5394. Van dit Daer kan ik alleen zeggen dat ik van die vier half overgebleven letters
niets anders weet te maken. 5396. Orlof namen , afscheid namen', en na dat de joesten
van den tweeden dag gesloten waeren, den toren verlieten om naer hunne herbergen terug
te keeren. 5401-2. Een der twee rijmwoorden is gewis bedorven. Al is dit waerschijnelijk
aen het eerste gebeurt, ik vergenoeg mij gemakshalve met in plaets van het tweede een
niet ongepast stoplapje hier voor te stellen en raed dat men te vollen scut leze. — Cod'.
schrijft clover in een woord. 5409. Cod. gelijk overal : der gele. 5412. Cod. : (lie es.
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Eli dit grote torment ghedoghet.
Die valste herte entie boose ,
Die felle entie roekeloose,
Dat soe hevet lijf es scade groot;
i4?o Soe waer werdich bat der doof ,
Dan een roovere of een dief.
Te miwaert haddic wel mijn lief,
Dat ie bi hare hebbe verloren ;
En gaet ghene salicheit daer voren,
545 Jeghen dat ghelieve te samen sijn.
Scone eri edel kindic tmi j n
Soete eft hovesch eii ghestade,
Eli het sochte aen mi ghenade
Al wenende met natten oghen :
jM3o Hoc mochte mine herte ghedoghen,
Die mi bedrooch el sere verriet,
Dat haer sijns ontfarmede niet?
Hads mijn herte gheweest bedacht,
Mijn lief en hadde niet verwracht
343s Tien tiden so vele ieghen mijns,
In hadde scu.ldich te hebbene sijns
Wel met rechte ontfarmenesse;
En ie leide op hem verradenesse
Eli iagheden henen, so dat hi
Vs. 5419. Cod. Dat soe hevet lief; ik schrijf zonder aerzelen lijf = leven. De uitspraek
heeft den kopist bedrogen. 5424. Cod. : gene siecheit de dichter had salicheit geschreven. 5434. Cod. : en haddic niet verwr., sic. De kopist heeft den zin niet begrepen. Tusschen dezen en den voorg. regel is zoo veel als een ellipsis aen te vullen : Had mijn hart
wel bedacht geweest, het zou gevoeld hebben dat mijn lief jegen mij niet zoo veel misdaen
had, dat ik mij zijns niet ontfermen moest. 5435. Cod. legen mijns voor legen rnij, is
wel van den dichter, al meen ik zulk gebruik van mijn slechts in liedje3 aengetroffen te
hebben. De genitivus schijnt mij vooral de persoonelijkheid uit te drukken, gelijk in mijns
gelijke. 5436. in hadde sculdich, of ik ware verpligt. Het gebruik van sculdig zijn of,
gelijk hier, sculdig hebben, blijve den lexicografen aenbevolen.
:
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hadde te mi !
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« Dat hem vele sere te sure waert.
God! nu ire weetic, waer hi vacrt.
Het ne si dat ie hem volghe naer,
Ic vrlachte el hebbe groten v[aer] ,
Dat
hi nemmermeer ne went.
ï;445
Dan wordet nu al gheent,
Erl ie worde sekerlike verloren.
Nu Neves die man vele te voren
Voor [de] vrouwe; die minne draghet,
.so Het ne sate niet dat soes ghewaghet;
Soene hals nemmermeer die mesquame:
Soene moest helen door die scame
Al der werel t eft haren lieve;
No bi bode no bi brieve
34.55 Ne soots soes ieghen hem ghelien ,
Dat hi j t mochte merken in (lien,
Dat soe van wankelen sinne ware.
Eñ ghevielt ooc., dat hi hare
Minnede niet gliestaden sinne,
5460 Eri al toes aen Baer sochte minne ,
Nochtan moeste soot in verden legghen,

al

Vs. 5 4O. Herinnering aen de wanhoop van Parth. ß'r44. Cod.: vrouclate. Vglk. vs. 4460.
M46. Cod. : geheizt. 5449. Cod. : For vrouwen. Het meervoud zou, op zich zelf beschouwd,

hier goed wezen, maer past met het volgende niet. In 't enkelvoud zou vrouwen niets dan
een gen. of dat. kunnen zijn en, om van den gen. te zwijgen, ik meen niet dat voor, zelfs
ijl den zin van 't latijnsche prae, met den dat. gevonden wordt. Voeger bij dat in 't enkelv.
het subst. noodwendig het hepaeld of onbepaeld lidwoord vereischt, en gij zult bekennen
dat de kopist met zijne aen vrouwen aengeknoopte n en met voor dat woord het artikel dc
of een uit te laten , des dichters tael tweemael bedorven heeft. Mí31. Die rreesgttairie, dat
ongeval, dat leed, dat ongemak van door liefde bevangen te zijn namelijk, of zij moest
het verbergen, enz. 54555. Ne sows soes, pleonasm, want de aengehangen s = des hij
een der woorden was genoeg. 5+61. Cod. : in verden leggen. Meer gebruikelijk is in versten. Zie daerovcr CHRISTINA, blz. 489 en op meer plaetsen.
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Eñ zweren daer leghen , eñ segghen
Dat soene minde niet een twi n t.
Maer ghevallet dat een man mint,
6 Talreerst dat hire toe comen mach ,
Claghet hi eñ does haer ghewach.
Al es dat sake dat hem ontfecht
Ter eerster werven , hi niet en sech t
Eñ comet so dicke eft gaet
,í47o Eñ bidt so vele, dat,soene ontfael.
Die mans segghen al haren will,
Eñ wi moeten zwiglien stille,
Eñ decken den bant die ons hint.
Het hevet meneghe vrouwe ghemint
5 i 5 Sulke[n] die [n] soe noyt ne sprac.
[H]ens gheen so groot onghemac,
Als te heelne gherechte minne.
Vat sal ie keiserinne P
Vie mach icker mi toe gheven rast
,i48o Nadien dat mi ghescepen staet,
Dat ie mijn [lief ghespreken m] och te,
Het waer scone dat*[let versoch] te,
Eñ hem seide hoet met mi steel..
Hi was nu hier, eii ie en weet
:;48" Wacr hi mi nu ontfaren si ,
[Om dat ie] wijf bem [soudemen] mi..... »
Vs. 5361. Cod. : dat ment mint, lomp verbroddelt in piaets van dat een man hetgeen
ik stout herstel. 5+65. Versta : (lat hij er de gelégenheid van heeft. 5467. Dat hein
ontfecht, dat het hem mislukt, dat hij zich niet verklaren kan. 575. Cod.: Sulke die;
de sing. Sulken dien is, dunkt mij, betamelijker; met den plur. lijkt het naer nieloopheid
en wankelen sinne. 5176. Cod.: Ens, het en es. 5179. Cod. zeer verduisterd : Wie
rnachic' mi toe geven raet, een hulpmiddel vinden. 5481. Cod. : lief geev...... mochte,
duister en uitgescheurd. Moest ik van gew... ghcwreken maken? 5481. De aengevulde
letters zijn in een gat verloren, beantwoordende op de keerzijde aen vss. 5527-8. á83.
God. : staet. 5486. Half doorgesneden en geheel verfrommelde regel. `'an de drie niet
ingesloten woorden alleen ben ik eenigszins zeker. De zin laet zich gissen.
,
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Nochtan peinset soe vele meer.
Etc minre die[n] tharte es seer,
Mach peinsen meer in ene stonde,
5490 Dan spreken soude [n] .m. monde.
Van rouwen ware die keiserinne
Stappans comen uut haren sinne,
Ne had[tse] Urake ghetroost[et] niet.
Die nacht soe hadde groot verdriet;
rj495 Parthonopeus hadde letteI bet,
Maer dat hi lach op sijn bet,
Verpijnt, moede van den wapen,
Dat dedene toten daghe slapen.
Teerst dat Gaudijn den dach sach
5500 « Welop here, » seiti , « liet es dach!
Al dat ghi hebt ghedaen tote nu,
Dais al verloren , dat segghic u,
Ghine makets een god t ende
Des daghes met ghenende.
)o5 [H]ens ghene di nc die men doet ,
Te prisene, si en si ten ende god.
Als Parthonopeus dit hoorde,
Wart hi op metten woorde ,
Erl daden aen hare waden,
S51O Eñ ghinghen te monster eñ baden
Vs. i488. Cod.: diet harte es s. 5490. Cod.: sonde met . N. monde, waer men bij Boude
het subjekt hi zou kunnen aenvullen, indien met monde geen tastbare fout waer. M93.
Cod. : Ne hadde Urake getroest ii. 5497. Wapen niet zeldzame afkorting voor wapeneu. 5503. Cod. : een groet ende. Dat groet , in weerwil van zijne klaer geschrevene r,
cene fout is en in goet moet veranderd worden, heeft geen bewijs noodig. 5505. Cod. :
Ens. 5510. Te monster, sic Cod., waer dikwijls te voor ten staet. Mij dunkt dat te hier,
behalve de plaets, ook een verder inzigt aenwijst, gelijk ik vroeger ten scepe gaen en te
scepe gaen voor juist liet zelfde niet hield.
-
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Datse God moeste ghesterken ;
Eu doe si quamen uter kerken
Doen ghinghen si hem beede wapen,
Eñ hadden ghesent hare enapen
5515 Voren, eñ quamen na ghevaren
Wel scone, als si ghewone waren,
Ell waren die eerste diere quamen.
Newaer eer se die heren vernamen,
Sachse comen die keiserinne,
aseo Want soe met oghen eñ met sinne
Was emmer siende daerwaert.
Taireerst dat soere gheware waert
Eli soe met oghen lach haer lief,
Therte wies haer eñ hief
;55 Eenen voet hoghe, dat dochte hare.
Parthonopeus wa [e] rt[s] gheware,
E [ñ beghe] erde dat men die poorte ontdede.
Daer [dedi] grote ghenendichede
Eñ grote manheit, als [ghi] moocht horen;
s53o Hi horte dors metten sporen,
Dat hem wel scone verleisierde.
.

.

.

.

.
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Stac hi of dien grote [n] tyran
Van den orse ter erden 'neder.
Tors vine hi el keerde weder;
Vs. i11. Cod.: gestaerken. 3312-5313. Doe ... Doen , Cod. — wapen, hier verbuni in
inf., boven vs. 5497, subst. — Cod.: beiden. 5518. Cod.: eer si (sic gespl.). 5522. Soere
= Si harer; voor ons, zonder genit., zij hen gewaer werd. 5b26. Cod.: Wart gheware,
ontwaerde, ,zag, te weten dat Melior tegenwoordig was. Ik schrijf waerts en versta wart
des of haers gheware; hare aendoeningen kon hij niet vermoeden. 5331. Hein verleisieren is vooruitspringen, vooruitschieten, van 't fr. laisier, lessier, enz. 5332. Cod. : Stac
hi op dien grote t. De prep. op is zekerlijk te veel voor den zin, maer de maet belet mij ze
eenvoudig te onderdrukken; ik zet of (af) in de plaets, gelijk de dichter welligt geschreven
had. — Wie die groote tiran hier is , weet ik niet. Herman ? Zie mijne Inleiding.
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Doch en keerdi onghewont niet.
Maer Gaudijn,
n, diene niet en liet,
Bescudden datti danen ontfoer.
Dese daet dedi door Melioer
Entie .vu. coninghe saghen,
5540 Die boven in den torre laghen;
Het sach Cursout , die blide was,
Eñ spra [c] ker toe, eñ vermat hem das,
Dat die witte seilt, die' silverine,
Sculdich waer ghelooft te sine
s pus Boven alle [n] diere tornierde.
Dies batch Clarijn ei! grongierde;
Heer Cursout, » seiti, « een lettelkijn
So dincti mi te haestich sijn.
Men sal noch heden wel bekinnen ,
5550 Wie dien tornoy sal verwinnen. »
Daer seide elkerlijk sinen wille.
Newaer Melioer zweech al stille,
Eñ dwanc haer fierte eñ haren sin.
Ic weet wel , dat soe minnede min
5555 Den coninc Clarijn, dan Cursoude,
Want hi min seide, dan soe woude;
Maer soe en dode gheen ghelike,
Soe hilt haer ghestadelike,
Datmen ne wiste wat soe meende.
5;6o Haer oghen loeghen, eñ soe weende
5535

Vs. 5 36. Cod.: niet en siet, net geschreven. De verbetering liet is door vs. 5140 aen gewezen. 3539. Saghen = saghen hem, zagen hem het doen , de daed vervangen door
den handelenden persoon. 3344. Sculdich, weerdig. vglk. vs. 5436. 5545. Cod. : Boven
alle diere tornierden , tegen liet rijm; met het enkelvoud, dat de kopist met zijn alle
diere ligt heeft kunnen miskennen, verdwijnt die vlek van zelf. 5350. Cod. : Wie die dien
tornoy sal verwinnen. Welligt is die dien het gevolg van Bene herhaling van den voorlezer.
5iti7. Dede gheen ghelike, zij toonde niets dergelijks'. Staet er in 't fransch ne fit aucun
semblant ? — Dede kan ook dedes zijn. 5360. Cod. : longen , lachten; voorts buch:

drouch.

(217
Int herte, dat haer selden loech,
Want soere dat pijnlijk evel in droech
Dies men selden ghewinnet boete,
Dat sure evel eñ dat Boete ,
5565 Dat evel. pine eñ ghenade,
Ere eñ lachter, vrome eñ scade
So viere mede begrepen es,
Hi wert ghepijnt,
nt, slit seker des.
Niemen houder met sijn sceren,
Dat evel en mach riemen weren ,
No bi dapperheden ontvlien;
Verwoedelike en- onversien
Hout het den man int herte binnen.
Bi der verwoetheit van der minnen,
5575 Die smans herte maket blint,
Dinct elker mallinc, die hi mint,
[Dat soe die scoonste si van allen].
57o
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Hadde ghe [wonnen groten] prijs,
Gheheten was hi Ampetri j s,
Vs. 5564. Cod.: ende dat (sic). 5578. Dies smans herte , alweer verkeerd gehoord.
5576. Nauwelijks leesbare regel en met welken de zin, in eens afgebroken , door geene
gissing herstelbaer schijnt. De woorden bieden ook meer dan eene moeyelijkheid aen. Om
het kort te maken: Dinct is denkt, meent, gelooft, en daer het afhankelijk is van Bi der
verwoetheit, enz., staet het door inversie vbór zijn subjekt , dat elker mallinc is. Dit
laeste dat in Cod. elk' mallic geschreven staet en dat mij eerst twijfelachtig voorkwam,
gelijk het ook voor HUYDECOPER vreemd luidde '(op Stoke, III, biz. 62), is niets anders
dan elc manlijc in de gewoone spelling, dat zelf nog een soort van pleonasmus is , daer
elc en manlec beide alleen gebruikt den zelfden zin geven en, afzonderlijk zoowel als te
samen, ieder (lat. quisque of viritim) beteekenen. De vorm elker (nom. sing. masc.)
schijnt mij dan ook eene verdere verwarring met ieder aen te duiden, gelijk mallinc gewis
zijne n aen het veelvuldig gebruik van den uitgang inc en lint te danken heeft. Ik voeg
hier nog bij dat, indien de dichter niet Dinct maer Dunct geschreven had , de laeste regel
dus zou te wijzigen zijn : Bi der verwoetheit van der minnen , die, enz., Dunct eiken
mallic, die hi mint , dat soe, enz. Zie de rest van mijne aenvulling onder den tekst door
haekjes afgesloten. Ik ontcijferde het te laet om 't in de rij op te nemen. 4478. Deze Ampetrijs wordt hier voor de eerste mael genoemd, en voor zoo verre ik uit de onvoldoende
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Eñ was een die beste sarrasi j n ,
5580 Sonder die soudaen, die mochte sijn.
Dese drie souden haren Mamet
Gherne laten efi hare wet
Do or die minne der keiserinnen,
Die[r] soe negheene[n] mochte minnen.
5585 Vrouwe die draghet gherechte minne,
Eñ es niet van so wandelen sinne
Dat soere af mach keren.
Daer omme hebben si dese heren
Alle ghecoren; sonder enen,
ssgo Dien sal soe hebben [oft] neghenen.
Doch waest hem groot eere dat sijs
Boven alle dandre hadden prijs.
;

-

,
Die keiserinneuam
ofghemen
q
^
Binnen int herte sere bevaen
opgaven van CRAPELET en ROBERT verstaen kan , is hij aen een ander Hs. dan waer zij
gebruik van gemaekt hebben, ontleend ; en waerlijk sedert lang heb ik vermoed dat onze
vertaling naer den door hen uitgegeven tekst niet vervaerdigd is, en in dit dertiende frag
wordt dat onverkenneiijk. De bewijzen en de uitlegging daervan moet ik voor mijne-ment
Inleiding bewaren. Alles is hier verhael van den dichter.
Vs. 5584. Cod.: Die so negheene mochte minnen. Mijne verbetering in den tekst is er
te gelijk de uitlegging van. 5588-5590. Cod.:
D'omme hebbensi dese heren
Alle gecoren sond' enen

Dien sal so hebben eñ negenen.
De gedachte is klaer. Daerom hebben zij (de regters) deze (zes heren) alle gekozen; echter
zij (Melior) zal er slechts eenen, of (zoo zij dezen weigert) geenen van hebben. Maer de
kopist die op het einde van den derden regel eii negenen (sic Cod.) schreef, heeft ze
gewis niet verstaen. Mijn oft, en het komma -punt dat ik vóór sonder eenen plaets, zullen
den lezer laten oordeelen of ik het geheel beter verstaen heb. -- Sonder is hier onze prepositie niet, maer een adv. waervoor wij thans maer of doch, enz., zeggen. Men merke ook
de omzetting sal soe, en niet soe sal. 5593. Die keiserinne quain of ghegaen. Met dezen
regel zien wij de keizerin in de laetste vergadering der regters verschijnen, niet meer in
den toren noch in de raedzael beneden, vanwaer deze het tornooy drie dagen waergenomen
hadden, maer op het plein aen den voet van den toren, waer al die duizende ridders
die te Chiefdlore verzameld waren , van de laetste debatten en de plegtige beslissing ge-
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Eñ besorghet om haer amijs ,
Eñ in den selven ghepeinse was hijs.
Daer soe quam ter poorten uut,
Haer scoop ghedaen, haer witte huut
Maket omtrent hare [so] claer,
5600 Dat men seile al over waer
Dat die scone dach van hare
Verlichte of[t] die sonne ware
Die uien zwerke quame ghegaen;
Voor dese vercoorne daer si staen
5605 Comet ghegaen die keiserinne,
Die soe bringhet in meneghen sinne,
Eñ si lien dat gheen so scone
Levet onder shemels trone.
Daer se Parthonopeus sach comen,
5610 Ne hadden Gaudijn niet benomen,
Hi waer stappans tote hare ghegaen.
Daer Gaudijn [se] sict so wel ghedaen ,
Liet hi , dies hi wel mach ,
Dat hi nie dine so scone en sach.
5615 Newaer als hi sach Uraken ,
Daer vanti prekelen diene staken,
Daer moesti vallen in een strec,
Daer hem af quam groot ongberec.
5595

tuigen konden zijn. Alles is hier openbaer en geschiedt onder den blooten hemel. Daerom
doet ook de dichter de vorstin de trappen van 't paleis niet opklimmen, maer nederdalen
en niet binnen-, maer ter poorten ut komen, waer de rechters en de koningen en al de
hooge heeren haer wachtten. Vandaer ook de glans dien zij rond haer verspreidt en die den
dag zelven een nieuwen luister bijzet. Deze schoone plaets die aen Horatius (Od. iv, I)
ontleend is, ontbreekt bij CRAP., wiens tekst hier van den onzen meer en meer afwijkt;
zie echter daer vss. 9144 en 9169 het plein klaer aengewezen, en bij ons vs. 6268.
Vs. h602. Cod.: of die; de t is vergeten gebleven. 56ío. Hadden = hadde hein. Benomen zonder regimen (het, zulks) voor belet, is ongewoon en maekt mij ook hadden
verdacht. 6612. In Cod. ontbr. se. b613. Liet hi, bekent hij, van lien, belijden.
-
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Si j n herte loech , die hem dede verstaen ,
5600 Dat soe waer scoonre eñ bet ghedaen
Dan die vrouwe die keiserinne.
.
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Rikelike en scone ghecleet,
Van sconen eñ van. fieren ghelate,
Eli haer vroheit was onghemate,
3625 Eñ Parthonopeus stont verdroevet,
Als een die goet raet behoevet.
Dicke laet hi sijn oghen gaen,
Daer hi die keiserinne siet staen ,
Daer hi sere es om vervaert.
5630 Dan sieti weder ten soudaen waert,
Die [se] h[em] eechende, eñ behiet
Dat soe hem worde onthouden niet;
Met enen pellele groot eñ lane
Stoet daer verdect een bane,
5635 Daerop setten sise allene ,
Entie coninghe alghemeene
Vielen daer neder aen den rins.
Nu suldi horen boet daer verghinc.
Doe sprac die coninc Anfors
Vs. 5619. Cod.: Touch, niet van lagchen, maer van liegen, bedroog hem. De dichter kan
volstrekt niet zeggen dat Goudijn in zijn herte blijde was om dat hem Melior minder schoon
scheen. 5621. Cod.: haer vrouweit, op 't gehoor geschreven; ik herstel vroheit, dat is
blijdschap, vreugd. 5626. Ik durf niet goets raeds schrijven omdat mijn God. nog op
ander plaetsen den gehit. van gebrek verwaerloost. 5629. God.: sere es sere es, sic,
tweemael herhaeld. 5631. Cod.: Dien hise eechende eia behiet. Eechenen, dat men nog
elders met die spelling aentreft, is eigenen, toeeigenen; maer de rest van den regel is
minder klaer en naer allen schijn bedorven. Het is niet mogelijk dat de dichter gezeid
hebbe dat xi (Parthon.) SE (de keizerin) aen den sultan (DEEN) toeeigende , en BEHUET dat
men ze hem gaf; maer hij kan alleen gezeid hebben dat Parth. gramme blikken wierp op
den sultan die de keizerin als zijn gewonnen eigendom aenzag dat men hem niet onttrekken kon. Door middel van Bene kleine verbetering van den tekst heb ik den waren zin
hersteld; men vergelijke de twee lezingen. b633. Pellele. Zie mijne Aent. op Veldeken's
SERVATIUS, I, vs. 3176 en II, vs. 4856. 5637. Vielen, zetten zich, zaten. -- rinc, balie?
-
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wille verstaen , hi zwighe eñ [hoorsj:
-Hi was een out man eu.. ghcradich,
So vroet, so lustich, so .ghestadich
Was gheen der heren als hi was;
Te bet ghehoorde men das,
5645 Eñ. si zweghen alle stille.,
Eñ hi seiden sinen oville) :
Vrouwe, ‚) leiti, « door uwe scoonheit,
Door uwe doghet, door uwe rijcheit
Was hier versaemt dit hooghe spel,
5650 Dat ghesceden es harde wel.
Ic wane man negheen die lever
Betren tornot' ghesien hevet,
Eli so groote sameninghe.
. Nu hebben wi alle sonderlinghe
5655 Dalre beste ghecoren uut.
Ic wilt wel segghen overluut,
Dat horen moghen u hoghe liede:
No door vrientscap, no door miede
So ne wasser nie ghecoren een,
5660 No door nijt ontseit negheen.
Wie [si] sijn dat moghedi horen.
Ic hebt al besceden te voren,
Haer gheslachte eñ haer rike,
Eñ wille u segghen bescedenlike,
566 Als icse u . alle hebbe, ghenoemt...
5640 (Diet

Vs. 5640. Dit is alweêr Bene apostrophe van den voorlezenden trouvère tot zijne toehoorders; maer ik bevat de zes volgende regels te gelijk er mee in de zelfde sluitteekens tot
meer gemak voor den lezer. — hoors of hors ontbr. in Cod. 5641-5642. Cod. : geradech:
gestadich. 5646. God.: seiden = seide hem ? of is de n te veel ? 5658. Cod. : vrienscapd.
5661. Cod.: Wie sijs. 5662. Besteden, onderscheden, onderzocht, beoordeeld. —Al, het
al, alles wat hun afkomst of hunne bezittingen betreft. 5661. Bescedenlike, bepaeldelijk.
5665. Als, wanneer, nadat, het latijn ubi. Maer ik meen dat de dichter vervolgens sal
hebben, en niet alle hebbe geschreven had.
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Die coninc van Vrankerike ,
.
gheweldich
coninc eñ een rike,
Een
Eñ een ionghelinc stout eñ fier,
Gheheten es lli coninc Loyer.
Dicken heb [b] ickene horen prisen
5670 [Hem eñ sijn] rike in menegher wisen.
Nie quarr man in beter lana,
Eñ daer hi betre rudders vant,
Scoonre borghe eñ scoonre poorte.
Die sijn ..gheslachte eñ sijn gheboorte
5675 Soude rekenen eñ noemen,
Hi soude te Priamus comen ,
Die coninc eñ here van Troyen was.
Ie dar mi wel vermeten das,
Worde mijn vrouwe ghegheven desen,
5680 Dat wel met eren mochte wesen;
Want hi es hovesch. eñ vroet,
Eñ es ten wapenen harde goet.
Al en heefti hier niet al verwonnen
Eñ al den prijs hier met ghewonnen,
Vs. 5665b 1 s kan als puur gissing niet mede tellen. 5668. Loyer, spreek uit Loyier; bij
CRAP. Lohier. 5670. God.: Vranckerike in meneger wisen. De eigennaem is niets dan eene
glossa die de kopist onwetens uit zijne pen heeft laten vallen. Ik zet wat er staen moest.
5672. Cod.: Ed dat hi betren rudd' vant (sic). De misstelling dat voor dar is slechts eene
onoplettendheid, maer de sing. betren rudder voor den plur. betre rudders is onverstand.
5673. Borghe, poorte, steden van allerlei rang. 5675-76. Noemen : comen, sic Cod.
5683. Cod. :'Al en hevet hise niet allene verwonnen. Dat gezegde schijnt mij zonderling,
en ik vermoed dat hise en allene van den kopist komen. Het is moeyelijk se van de ove
karnpers te verstaen, en dan zou men liever alle dan allene zien volgen. Niet allene-rige
op zich zelf beschouwd, zou kunnen beteekenen dat hij door zijne talrijke gezellen en
door Parth. en Gaudijn geholpen werd; maer zoo was 't met allen : niemand was geheel
alleen. Ik zou vele gissingen kunnen voorstellen, maer niet eene voldoet mij geheellijk,
zelfs niet die ik in mijnen tekst opneem en aen het verlicht oordeel van den lezer onderwerp. Ik verwittig slechts dat Cod. bijna overal heeft in hevet gewoon is op te lossen, dat
ook hier geschied is; op de meeste plaetzen liet ik die onderscheiding aen den lezer over.
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soude seiten ooc met rechte
Si j n ri j chei t eñ sijnn gheslechte ,
Eñ sinen wijsdom eñ sijn raet
Eñ sijn ere ieghen eles mans daet. »

5685 Men

« Vrouwe, » seiti , « siedi die [n] glienen ?
5690 Si j n rike leghet verre henen
Eñ tlant daer hi draghet crone.
Ghene langhe rudder eñ scone,
Hi heuet hier ghesijn vele. goes,
Eñ ghedaen menech scoon ghemoet;
5695 Conine es hi in een rike eilant,
Dat men ons heet Ynghelant;
Hi hout sijn lant wel vredelike,
Eñ es gheweldich eñ rike,
5700 Hovesch eñ van goeder sede.
Hi doer alle dine bi rede,
Harde eert hi die Heleghe Kerke,
Eñ daer toe papen eñ clerke,
Eñ es soete eñ sonder nijt,
5705 Eñ leet met eren sinen ti j t ,
Eñ ghevet dicke eñ mildelike,
Eñ es gheboren edelike,
Eñ [so] van aire doghet gheprijst,
Dat hi u waer te manne ghewijst,
5710 Ne hadt een sake niet belet. »
[Dat hi ..•

.... .sijn

rike al]

Vs. 5698. Cod.: verdelike. 5702-3. Cod.: kercke : clercke. 5708. Cod.: Eñ van aire,
ontbreekt so. 5709. tod. nog eens: geprijst, in plaets van gewijst. 57.10. welk dat beletsel
eigentlijk was, laet de gebrekkige tekst, waer ten minste vier regels verloren schijnen,
aen onze gissingen over; maer men vergelijke tevens vs. 3939 dat tot de zelfde zaek behoort. 5710 bis. Tot minder dan halve letters doorgesneden, maer gedeeltelijk leesbaer.
Te laet ontcijferd om te kunnen meê tellen.
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Enen sinen reeve gheven- sal,
Dien . hijs werdich kinnet wesen.
Vrouwe , » sei ti , « dat wi desea.
Coren ooe met anderen heren ,
5715 Dat was hem ghedaen te[r] eren,
Dat sij n prijs niet bleve verdorven,
Dien hi manlijk hevet verworven. »
n.
« Die derde kerstijn , dats Gaudi ja.
Spade eñ vroe hevet hi ghesi j n
572o In den tornoy , eñ [so wel] ghedaen,
Dat hijs [groten lof] heeft ontfaen.
Scone man es hi , staerc eñ stout,
Doch es hi .L. iaer wel out;
Eñ es hovesch ende milde
57225 Eñ arem ridder van enen scilde.
Die arm rudder si gheeert,
Die, al tsine ten besten keert,
Eñ bi so groter doghet ghestaet,
Dat hijs ter werelt lof ontfaet.
n moghedi horen,
5730 Vrouwe , van Gaudijn
Van heiden Spaengen es [hi] gheboren :
Heidin was hi wel .xxx. iaer;
Doe ghinc hi siere wet af daer naer,
Eñ . dedem doopen eii kerstijnn doen ,
-

Vs. 1713. Cod.: teeren, sic. Het moest ten minste in twee woorden geschreven zijn.
5719. Cod.: vro. 5720-21. Cod.:
In den tornoi eñ hevet gedaen
Eñ so dat hijs hevet ontfaen.
Aen het geschrift zelf is 't te zien dat de kopist hier gehaperd heeft. Zie mijne verbeteringen in den tekst. 5724. Cod.: ende milde. De twee volg. verzen hangen met dit en zelfs
met elkaer niet zeer wel te zamen; de kopist heeft den dichter hier een beetje doen stamelen , maer ik kan hem niet te hulp komen al schreef ik nog Een arem voor Eñ arem
van Cod. 5728. Bi so gr. d. ghestaet, zich geneerd, zijnen stand houdt.
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Daerne God Ons Here toe spoen.
Niet en es hi van conines gheslechte,
Maer. diet - merken wille te - rechte,
Hi es so vroet eñ so ghestadich,
Eñ so lustich eñ gheradich ,
5740 So werdich eñ so wel. ghemoet,
Eñ te ridderscepe so goet,
Eñ ooc gheboren so edelike,
Dat gheen vrouwe en es so rike
Dies werdich ware- dat soene on{t]seide
5745 Te minnen. door haer edeihede,
Dat hi haer so bequámelijc dochte
Dat soene anders . minnen mochte;
Maer hi es hier met enen here
Dien hi ghedaen hevet groot ere.
5750 Bi dien dat icker ane verneme
Ne trect hi sine . daet niet aen heme,
Maer hem ghevet hi den prijs
Boven hem allen, eñ segghet dat hijs
Hevet verdient vele bet , dan hi. »

5735
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« Ic dar mi dies wel vermeten;
So wel weet ie die waerheit des,
Dat in de werelt gheen beter es.
So scone es hi, eñ hi es so goet
Dat men die daden die hi doet
5760 Te groten wonder vertellen mach;

5755

Vs. 731. Spoen, dreef, aenspoorde, riep. Vglk. vs. 4803, enz. 5736. Cod.: geslachte.
5744. Werdich ware, . het regt hadde, aenmerkelijke spreekwijs, gelijk meer andere die
weerdich en ook sculdich helpen vormen. Gansch de volgende constructie is zeer net en
kunstig ontwikkeld. h747. Anders, buitendien, toch. 5750. In Cod. schijnt eerder ane
dan ave te staen. 75i. Het naestvolgende gedeelte van Anfors redevoering tot vs. 5781,
betreft Parthonopeus en ontbreekt nog altijd bij CRAPELET. 5756. Cod.: veetic.
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Dies men die waerheit hier wel sach.
Van sinen gheslachte moghedi horen :
Van Vrankerike es hi gheboren,
Eñ es sconines neve , dies niet en weet
5765 Dat hi hem een twint besteet.
Hoe mochte hogher gheslachte Wesen ?
Vrouwe, ie mochte u vele van desea
Dogheden tellen, paddies stade.
Lustich es hi telken rade,
5770 Hovesch eñ van goeden ghelate,
Eñ crachtich eñ ghemate.
Gherne gheefti giften groot,
Eli selden belchti sonder noot,
Eñ al si j n lijf dat es so Boete ,
5775 Van den hovede toten voete
Ne mocht mer niet verbetren an .
Hen levet op derde gheen scoonre man.
Wat machicker mee segghen ave ?
Van enen lande es hi grave;
5780 Eñ waer sijn heerscap niet so clene,
So ne messatem dine neghene. »
« -Van den kerstinen hebdi ghehoort :
Nu hoort van den sarrasinen voort,
Eñ ele bi namen wie bi si.
5785 Die een es die soudaen van Persi,
Die groten prijs hier bever ontfaen.
Dat wetic wel al sonder waen,
Dat die nature vele wakede
Over hem eer soene vulmakede.
Vs. 5764. Dies niet en weet; maer hoe weet het Anfors ? Vglk. vs. 6016 en zie de Inl.
5769. Lustich, listig, slim. 5773. Belchti, belgt hij (zich). 5776. Cod.: men niet. Vglk.
vss. 5196, 5925, 6004. 5777. Cod.: liet ne levet. 5781. Cod.: rnessate.

( 237 )
í;790 Hi

es volcomen menegher doghet,
Daer ghi een deel af horen moghet.
Gheweldich es hi eñ rike;
Men eint. niewer sine ghelike
Van rijcheden onder den trone;
5795 Jonc man es bi , lane eñ scone,
Van .vii. aerten es hi elerc ,
Vele ioesteert hi scone eñ sterc.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

« Jeghen die hovesce entie sochte.
Vrolike wille hi gherne leven , .
5800 Eñ dickent mildelike gheven;
Scone antwerde [geefti] eñ goede,
Eñ [es] altoes van goeden moede,
Eñ oemoedich eñ sachte .
Eñ es van hoóghen gheslachte,
s8os Dat men hogher gheen en weet.
Eñ niet aen hem en mesteet;
Maer allene dat hi heidin es;
Temeer, waer bi seker des
Datne mijn vrouwe hebben woude,
Ic
weet wel dat hi gherne soude
5810
Sine wet begheven door hare,
Daer thaer lief eü bequameli jc ware.
Dese rike soudaen heet Margarijs.
Dus es hi volcomen in alre wijs. »
.

81;

«

,

Dander sarrasijnn heet Sades ,

Vs. 8797. Cod.: scone eñ wel, zonder rijm; ik zet sterc. 5798. Cod.: hovessche. 8799.
Cod.: vroylike. 5801. In Cod. ontbr. geefti (heefti of bieti). 3802. Ontbr. es. 5808. Cod.:
Temeer, nogthans, het zelfde als diemeer, dat wij vroeger zagen, of dember, gelijk Gron.
doorgaens schrijft. 5845. De rubricateur heeft hier Bene groote roode V in plaets van
eene D aen 't hoofd van den regel geschilderd.

(238)

Die een - gheweldich coninc es,
Eñ hevet al Siere in sijn bedwanc.
Een groot ridder [eest] eñ lane,
Scone eñ hovesch eñ redenli j c ,
58O Telker saken ghevoecheli j c.
Gere es hi eñ ridder goet,
Soete, oemoedech eñ vroet;
Ghemate es hi eñ gheseet ,
Wel ghescepen eñ wel gheleet.
i85 Tgheslachte hebbic wel vernomen Eñ besocht ., daer [hi] of es* comen,
Patter niemen aen mach legghen ,
Lac, daer men [ne] bi dar ontseggllen. »
Die derde heidendaas
s
AmPetri
J,
^
5830 Een coninc die wel groten prijs
Hevet ghewonnen vele deghenlike;
Nubie dats sijn coninerike,
Eñ es een coninc van groten love,
Beede in den lande eñ te hove.
5835 Coninclike es hi gheboren,
Door sine dogliet es hi versoren,
Om dat hi so wel volcomen es;
Vs. 5848. Ik zou hier geerne in plaets van eñ de twee woordjes van leden inschuiven,
om bij anderen den lust te voorkomen van er nog een nieuw epitheton bij te voegen , daer
er reeds genoeg zijn. Op ander plaetsen zou de herhaling van een voldoen : Een gr. r. eñ
een lans. Ik voeg er ten slotte eest in. 5820. Cod.: gevouchgelijk (sic). 5825-2,6. Cod.:
Tgeslachte canic wel genomen
Eñ besocht dar of es comen.
Het eerste lid op zich zelf beschouwd was goed (genomen = ghenoemen ); maer 't geheel
is bedorven. Die dat miskent moge mijne verbetering in den tekst afkeuren. -- besocht is
onderzocht. 5828. Cod. duister, maer leesbaer: Lac d'men bi dar ontseggen. De zin van
dit en 't voorg. vs. is : (en heb bevonden) dat er niemand eenigen lak of blaem aen zou
mogen opleggen, waer men hem (den soudaen) als gernael om zou durven afwijzen en ver
Ixet is nog altijd Anfors die spreekt, gelijk men uit vs. 5849 verstaen kan.-stoen.5829

( 239)

Maer hi -aegghet eli lijt des
Datti ,den soudaen sinen here.
5840 Boven hem prijst eft doet hem. ere., »

«Vrouwe, » seiti , « nu .heb[b] ic u ghetelt... »
--

Doch es hi coene ei goedes lijf [s] ,
Eli Gaudijn el Ampetrijs,
Die beedegader haren prijs
5845 Haren here hebben ghegheven;
Nu en sijnre maer .ini. bleven.
Van desen .ini. moeten wi
Gheno e men , wie die beste si . »
Dus ende Anfors sine tale,
5850 Die redenlike eli wale
Al den iugen ghérekent seeen ;
Maer hem antworde haer negheen.
Mallic peinsde sinen wille,
Eñ zweghen allegader stille.
(t

Doe mochte die soudaen [hopenl'liehte;
Of door bedwant , of door ghifte,
Of door vrien [t] stap waren si hem hout
Alle, sonder die coninc Cursou t ,
Die recht eñ waerheit wo ude ,
Eli
ghetrouwelike herte eñ houde
í86o
Droech te Parthonopeus[e] waert.
5855

.

Vs. 5842. Cod.: lijf, de s is weggebleven. Dit schijnt nog Sades te betreffen en moet
zich in de door CRAP. verwaerloosde Hss. bevinden. 5847. Cod..: mochten wi. 5851.
Cod.: iudien, en zoo meermaels. gerekent, nagedacht en overlegd. 5855. Cod.: Doe
mochte die soudaen lichte, blijkbaer bedorven, en met mochte die soudaen in dochtet
dien soudaen of in lachte die s., enz., te veranderen bekomt men niets beters. Men late
dus mochte, maer men volmake den zin met er den infinitivus hooghen, hopen of zelfs
lagchen bij te voegen; ik kies hopen. Door lichte, waer de uitspraek van ghifte zich
naer schikken moet, versta ik welligt of gemakkelijk. 5860. Houde, subst., gunst.
—

—

( 240)
Nochtan sprac hi niet een waert;
Om dat si alle ieghen hem waren
Woudire behendelike toe varen.
5865 Hier omme waest datti zweech ,
Niet door loon, no door ghedreech.
Deerste diere sprac, dat was Clari j n ,
Die den soudaen hevet hout ghesij n :
« Ghi heren, » seiti , « ie vermete mi
5870 Dat die soudaen die beste si,
Dien willic dat hebbe mijn vrouwe ;
Want ie allene aen hem scouwe
Alle die dogheden, die ie ghesie
Eñ ghemerke aen dander drie.
87i Boven al desen, [hlen es so rike
Conine [ne]gheen in erterike.
Eñ noch een ander, dat beter es;
Want hi te rade es worden des,
Dat hi hem wille doen kerstijn,
5880 Eñ alle die onder heme sijn,
Dier ooc vele sijn utermaten.
Sinen God so wil hi laten,
Enten onsen staen te ghebode;
Dit waer een groot gheluc in Gode. »
x885 Dat seide Clarijn , eñ dander zweghen.
Vs. 5862. Cod.: een woert. De spelling waert in sing. is zeldzamer dan in den onverbogen plur., maer hier was ze onontbeerlijk. i871. Ik zie hier, men vergeve het mij, wat
de grammatici eene antiptosis noemen : Dien willic, enz., voor ik wille dat die mijn
vrouwe (accus.) hebbe. 5872. Versta : aen hem allene. De verplaetsing van allene getuigt
voor het rhythmisch gevoel van den dichter. 5875. Boven al desen (dingen), daerenboven, wat meer is. 8877. Eñ noch een ander, enz.; versta : en er is nog een ander zaek
die, enz. 5883. Enten onsen, sic Cod.; doch ik meen wel dat de dichter Eia den onsen
zonder aenleuning geschreven had. En zoo nog bij andere schrijvers; maer dat gaet de
taelzuiveraers aen. 58811 en 5886 en de drie of vijf verzen die er tusschen uitgevallen
zijn , legden uit waerom Melior over het gedrag der regters te klagen had , als volgt.

( 244 )

Dat hare negheen en seider toe.
Teerst dat die keiserinne hoort,
Dat die iugen rechte voort .
Metten vonnesse niet ne gaen,
s89ó Die [oyt] met minnen waer bevaen,
Hi mach wel merken eñ verstaen,
Dat soe in therte was sere ontdaen.
Ic merke bi mi selven das,
Dat haer ancsen[e] groot was,
5895 Eñ liever hadde doot te sine,
Dan te voighene dies Clarine.
Aen haer waest kenlije, dat die vrouwe
Minne met gherechter trouwe;
Dat soe om so groot ghewin
^90o Niet ne wandelde haren sin,
Om sulke[n] riddre, als hi si
Die edel soudaen van Persi,
Eñ die so vroet was eñ so wijs
Entie ooc hadde so groten prijs ,
s9o5 Entie ooc hadde so groot ghewout.
Hier omme ben ie den vrouwen hout ,
Om dat si hebben therte so fijn,
n.
Eñ so ghestade daer inne sijn.
God die se makede gheven ere
Vs. 8890. Cod.: Die ic niet (dat men ook niet zou kunnen lezen) minnen w' bevaen,
dat geenen zin oplevert. De dichter schreef waerschijnelijk Die ie, iet of oit met minnen
waer bevaen. Ik herstel opt en laet de rest. 5894. Cod. : anxen. Ik blijf als hier voren
de x in es veranderen en geef aen 't woord zijnen gewoonen uitgang op e. 6896. Dies,
gevit. object., dienaengaende, in 't geen Clarijn voorstelde. — Clarine dativus. 5898.
Minne praes. subjonct., wij zouden minde in imperf. zeggen. Vglk. vs. 2669. 6899. Om so
groot ghewin, om hoe groot een gewin ook. 5901. Cod.: Om sulke riddren. 5902. Cod.:
van Perci. 5903-05. Versta : Hoe vroet en wijs hij ook was en hoe grooten prijs en gewoud hij ook had. 5909. Cod.: Geven ere. De zin is klaerlijk : geve hun eer, en als men
het volgende er bij doet, zegt de dichter: God geve hun nimmer eer noch blijde dagen en

46
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Eñ bilde werelt nemmermere ,
En moete stom die[r] monde maken,
Die ieghen [haer] sijn in alle saken,
Eñ al toes so fel sijn eñ so wreet,
Eñ die hen spreken so menich leet.
5915 Melioer es in groten vare
(Om dat soe slet , wanhaghes hare)
Dat si den soudaen sonden kiesen,
Eñ soe haer lief soude verliesen.
j9Io

Bin dien staet op die grave Ernou t ,
Die
siere talen hevet ghewout;
5990
So wie soet el vergaet te sladen,
Diet allene heget beraden
Dat die riddren daer si[jn] comen.
Hi hevet ghehoort eii vernomen
i92 i Dat mer onredelike toe vaert.
Verbolghe [n] like eñ onvervaert
Gae t hi voor die heren staen.
Scoon ridder es hi eñ wel ghedaen ,
Groot eñ lane eñ wel ghescepen.....
make ze stom van mond, die de vrouwen haten en lastererf. Ik vraeg mij alleen of ik niet
heter gheve hen voluit, of zelfs met onderdrukking van 't pronomen enkelijk gheve schrijven zou. Doch om een lang onderzoek te vermijden , geef ik den tekst gelijk hij is aen den
lezer over. — Blide werelt zegt meer dan blijdschap. Vglk. boven vs. 890: Si drever hare
werelt mede. Wereld komt nog heden in vele superlative gezegden voor : wat wereld ! dat
was Bene wereld! wereldsch schoon! dat misschien ook werelds mogt zijn.
Vs. 5911. Ik schrijf dier voor die om de onderlinge betrekking van al de leden van den
zin beter aen te wijzen. 5912. Cod.: Die iegen sijn, zonder uitgedrukt voorwerp, dat de
vrouwen moeten zijn. De dichter had gewis Die ieghen haer of, gelijk nog onze Limburgers, Die haer ieghen sijn geschreven. 5916. Deze regel, dat hij bedorven of niet bedorven zij , vormt Bene lastige parenthesis, want het volgende Dat hangt noodzakelijk van
vare af. Hij heeft bovendien zelf uitlegging noodig. De onpers. constr. kan zoo verklaerd
worden : Om hetgeen zij ziet en bemerkt staet haer de zack niet aen, of korter : het gedrag
der regters mishaegt haer. Om dat zijn dus twee woorden, en wanhages hare = wanhaecht het haer des (gen. obj.) , te weten des toestands der zaken. 5921. Cod. : el, dat ik
behoud , hoewel mijne ponctuatie zich beter met al schikken zou. ii924. Cod.: benomen
.

( 243 )

XIV *)
Die hi daer vertrecken woude.
Alsi alle zweghen stille,
(c Ghi heren, » seiti, (c bi uwen wille
Hebbic met u in den tor ghesijn,
Dat ie na der vroetscap mijn
5935 Soude gheraken tere sake;

593o

*) XIV ae FRAGMENT. Redevoering van Ernout die, na eerst liet voorstel

van Clarijn opentlijk verworpen en den waren toestand der zaken in wei
woorden herinnerd te hebben, vervolgens de titels der vier nog ver -nige
ridders op zijne beurt ernstig onderzoekt. Hij vangt aen met-kiesbar
Sades koning van Siere , welken hij ondanks zijne bekende koenheid, om
zijne kwade imborst en ruwheid van zeden stelliglijk uitsluit. Dan gaet
hij over tot den koning van Vrankerijk dien hij boven meer andere ver
ook moed en stoutheid toekent, maer zonder vasten wil-dienstljkh
en genoegzame standvastigheid zoodra de zaken hem tegengaen. Voorts
wijst Ernout op Parth. ( : die scone die ginder staet, gheen langhe die doghen nederslael, vs. 5992) en vermeldt uitvoerig zijnen lof, om eindelijk
te besluiten dat deze alle n den prijs verdient. Niettegenstaende haer betrouwen in Ernouts tael, drukt. Melior den wensch uit dat , eer de keus
plaets hebbe, de soudaen- en Parth. ontwapend voor den raed verschijnen;
en daer ook Cursout dit bijstenit en de keizerin met nieuwe redenen er
nog op aenhoudt, worden de twee ridders, eerst de soudaen, rijkelijk
herkleed , en daerna Parth. in een min schitterend gewwaed aen de verga
voorgesteld , en hoe zeer men des soudaens schoonheid een weinig-dering
te voren bewonderd had, wordt Parth. door Cursout in aller naem als
overwinnaer uitgeroepen. Er volgen nog eenige woorden van Melior die
liare blijdschap zoekt te ontveinzen met den schijn aen te nemen van zich
alleen aen den dwang te onderwerpen en met Ernout, den uitvinder van
het steekspel, van al haer gewaend vernoy te beschuldigen. Dezes antwoord
is op vier verzen na verloren. En hiermede eindigen de fragmenten van de
eerste helft van den Parthonopeus, waer CRAPELET den franschen tekst van
uitgegeven heeft.
Vs. 5939. De zin moet geweest zijn : de redenen die hij (Ernout) daer verhalen en voor
Dit begin van Ernouts redevoering ontbreekt bij CRAP. tusschen vs. 8936-dragenwou.
en 8937. 5934. Cod.: cvroescap pijn (sic). 573b-36. Cod. tere sahen : die sprake.
:
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In weet hoe u becomt die sprake,
Die hevet ghesproken mijn [her] Clarijn.
Onredelijc dinet soe mi sijn:
Die coninc van Ynghelant es alles af,
594o En Gau di j n , die met allen op gaf
Parthonopeus sinen prijs,
Eu al die ghelike Ampetrijs,
Die hem selven hebben uut ghesteken,
Van desen dorven wi niet spreken.
5945 Noch sijnre bleven andre viere.
Nu stekic uut den coninc van Siere,
Dat ie wel bi redenen doe.
Efi ie mach wel ghetooghen hoe.
Staerc ridder es hi eñ groot,
^95o Eli waerachtich, daert comt ter noot ,
Goet ten spere enten stilde,
Soete , hovesch eñ milde,
Goet ieghen die sine, als hi siet
Dat hire can on[t]beren niet.
5955 Maer als hi met vreden ley et,
Eñ hire niet te doene hevet,
Dan es hi hem fel eñ wreet,
Entie vremste, die [n] men weet,
Vs. 5938. Vs. 5819 en elders zagen wij redenlijk, doch vs. 5925 onredelike en hier thans
alweêr onredelijc, en vs. 5660 zullen wij op nieuw redenlike aentreffen; wat is van dichter
en wat van kopist ? 5939. Es alles af, heeft alles afgestaen, dat klaerder zijn zou indien
onze tekst boven, vss. 5740, 5711, niet verminkt waer. 5940. Met allen, geheellijk , welligt eene afslijting van al met allen, geheel en al. 5943. Uutghesteken, uitgesloten,
eigentl. uitgestooten. 5950. Daert comt ter noot. Dit bijvoegsel, hoe hard het ook tusschen de andere woorden invalt, verzekert ons ten minste dat waerachtich goet ten spere,
enz., bij een gehooren; want al lezen wij vs. 4272: Doch liecht men dicke door die noot,
uooyt kan de dichter tot lof van een' ridder hebben doen zeggen dat hij waerachtich is
alst comt ter noot. Ik teeken dat aen omdat waerachtich zelf voor waerlijk mij enkelijk
hier ten behoeve der maet gebruikt schijnt. Cod. schrijft : warachtig. 5954. Cod. voluit:
onberen. -- hire = hi dier of hi harer, dat is hij hunner. 5955. Cod. : verden.
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Entie suerste , die [n] ghi nie saghet.
5960 Om dat die waerheit hem bedraghet
Datti heuet dese quade seden,
Mach men wel ontsegghen bi reden.
Nu esser die coninc van Vrankerike,
Een edel prinche eñ een rike,
5965 Scone , hovesch eñ vreet ;
Maer ten wapenen niet so goet
Dat ickene alles wille loven.
Daer hi swighes es comen boven ,
Daer es hi coene eñ onvervaert,
5970 Eñ wel .xx. manne waert;
Maer wordi in groter noot
Begrepen ei in ancsenen groot,
Dan es hi van cranker were. »
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

H[i es] . • .......
hoochste prinche son [der waen] ,
Die in al die werelt levet.
Dat Anfors van hem gheseit h [ever] ,
Van siere ri j chef t, van sinen ghe [sleeh te]
Dochti mi wel segghen bi rech[te].
5980 Eñ van siere man [lic] heit
Mach hi waer hebben gheseit.
In tornoy [e] doet hijt so wal [e]
►975 Die

Vs. 5960. Bedraghet, beschuldigt. 5962. Men = men hem. — ontsegghen, weigeren,
verstooten. 5963. Cod.: Ne esser, maer ondanks den afgebroken gang van Ernouts rede
verstout ik mij van Ne in Nu te veranderen. Thans , zegt hij , komt de beurt van den koning
v. Vr. b967. Alles geldt voor ons hier in alles, maer eigentlijk is het een genitivus. 5968.
Cod : zwiges (des wighes), dat alweer op 't gehoor geschreven schijnt. — es comen boven,
de overhand heeft. De zin is : wanneer hij verwinnaer is, dan is hij vol kracht en moed,
maer gaet het hem tegen, dan verliest hij al zijn sterkte en stoutheid. 5974. Het onderste
gedeelte der groote roode H is alleen overgebleven. 5980. Cod. : ynanheit, dat ik liever
verleng dan er een adj. voor te plaetsen.

( f2 46 )
Dat icker [om] ghene wederta [le]
Wille houden; maer als hi siet
5985 Dat gaet te storme, dan essi [ niet
Als dnghemate , als men segh [et].
Dat hi der saken [anders] pleghet
Eh hi niet es so vreeselijcc [man] ,
Eñ hi hein dan ghematen [ean],
5990 Ll eb [b] ic versien, eñ wel verst[aen] ,
Eü wils die waerheit doen g[hestaen].
Maer die scone, die ghinder sta [et] ,
Gheen langhe, die doghen ne[der slagit],
Die gone seilt van selvere [draghet],
5995 Grote ere hevet hi beiaghet.
Sal men recht vonnesse wis [en],
Men salne boven hem allen [prisen];
Alre dogheden es hi goleo [men] ,
Dat wetic wel , eñ hebbe {vernomen]
6000 • Datter niet wandels ane [hem si].
No selve die soudaen van P [ersi] ,
Die hier van groten love [es],
No van Siere die coninc Sades
Salmer negheen[sins] prisen v[ore].
6005 Al ghinc men al die werelt do [re] ,
Men vonde gheen so wel gli[erect],
So hovesch eñ so wel ghes[eet]
Vs. 5983. Cod.: Dat icker ghene wed' tule. Na icker ontbreekt een voorzetsel, oen, van
of over, want van weder (= tegen) , gelijk het hier gebruikt is, kan er niet afhangen. Om
schijnt het eenvoudigste. 5986. Als onghernate. Alzoo driftig en vermetel stout als men zet.
5987. Zonder hier het adv. anders of iets desgelijks hij te voegen schijnt het mij onmogelijk dit en de vies' volgg. vss. tot Benen goeden zin en Bene regelmatige constructie te brengen. 599'1. Doen ghestaen. Zou die zegging niet tot ons anders onuitleghare zijn woord
gestand doen, enz., aenleiding gegeven hebben ? Vglk. vs. 6 113. 6000. Niet wandels,
niets zwaks, geen gebrek. Ik meen niet dat het iets gemeen heeft met wan -deel bij KILtAEN. 6'JO i. Cod.: mier he.... ; de andere letters zijn uitgesleten.
,
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Eñ niemen hebbe so scone [ghedane]
Sijtt in tornoy, sij t in storm [bane] ;
6010 Si met groten volke ghe {merle]
Sijt ooc ieghen enen allene ,
Ne mach hi niet verbetert [wesen].
Nu doet die werelt al verle [sén]
Sone vondire ghenen inne
6015 Bet vulmaect in allen sinne.
Parthonopeus hoordieken noe[men].
Van den besten es hi com[en];
Dat es mi wel te voren ghe[seit]. »
.
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«. [Als] ise sconfiert siet achter ghe [dac n]'
600 [Son]der coever eñ sonder were;
[Dan] es hi beter dan al there.
[En] vaert hi er toe als een lioen;
[Dan m] achinen meneghen keer sien doen,
[Als di] e valke optie heighers doet.
6025 [Omdat] ti so coene es eñ so goet,
[Daer door] es[si] te groter eren comen
[Bi den] Fransoysen , eñ te vromen.
Vs. 6008. Cod. : hebbe, overeenkomstig met het voorgaende vonde. Wien die conditionalis
mishagen zou, denke er die bij : niemen die hebbe. 6009. Ik versta hier tornoy van Bene
joeste man tegen man, stormbane van een staende gevecht tusschen gansche hoopen,
gelijk de twee vlgg. vss. het in omgekeerde orde uitleggen. Deze wijziging, zoo wel als dat
de dichter aldaer niet Sijt, mace alleen Si aen 't hoofd van den nieuwen regel geplaetst
heeft (want dat is geen misslag van den kopist) , is voor mij een groot bewijs van zijne
ervarendheid; ik vraeg mij nogthans of hij niet, gelijk nog elders in 't begin zijner regels,
't pron. dat hij in de gedachte had, uit heeft gelaten , zoo dat zijn Si voor ons werkelijk
als Tsi, dat is Het si gelden moete, en, wien lief, wien leet, ik schrijf zoo. 6013. Ver
dat het rijm mij oplegt, ben ik tevens gedwongen door overlezen, overzien, door--lesn,
zoeken uit te leggen. 6020. Sonder coever, zonder hulp of bijstand of middelen oni zich
te herstellen. Het wkw. vercoeveren is minder zeldzaem dan ons subst. 60i. Cod.: hier,
in een woord. 6023. illaclirnen, mag men hem. 602!x. Cod.:.....e heiger optie valke
doet. Misverstand. Het meervoud heighers was om meer dan cene reden streng vereischt.
602íi. Goet is hier van den wapenhandel te verstaen. 6027. Cod.: ente vromen , zonder
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[Ooe in h]em en wetic ghenen lac.
[Daelr die coninc Clarijn nu of sprac:
6030 [Dat] die soudaen so rike es!
[Niet] hebben wi te doene des,
[Dier] siere rijcheit, niet een twins,
[Om] dat hi met sier doghet verwint,
[Die] scone Parthonopeus van Bloys.
6035 [Men] gheve mier vrouwen den Fransoys,
[Da]ii essi rike man van lande;
[Wou] di ooc , op sine viande
[IVla]eh hijs winnen alle daghe meer.
[Die] coninc Clarijn leide ooc eer,
6040 [Da]t die soudaen hem wilde doen doopen
[Eñ] sun vole; dat mochte becoopen
[Dae]rna tlant van Grieken sere;
[Wa]nt hi j t claerlike door Onsen Here
[Va]n hemelrike niet ne doet.
6045 [Da]n es scone beghin no goet.
[Sjijn vole soudire al toe dwinghen,
[Eñ] buien bare [n] wille bringhen
[In] onse gheloove, daer si hem souden
[Bore] langhe daer[na] aen houden.
6050 [T]eerst dat si ons meester waren ,
[So] uden sire gheweldelike toe varen ,
1

scheetje. Verbind : te groter eren eia te vromen. Deze regels staen in liet uitgegeven
fransch niet, dat slechts met eenige der naestvolgende overeenstemt.
Vs. 60 3. Dan es, Dat en is. 6046. Cod. : soudire af toe dwingen, sehrijifout. 6048.
Ik vul In en niet te of tote aen om de flexie van onse gheloove niet te veranderen. In het
volgende kan het herhaelde eher zonder wijziging niet staen blijven. Met Bore langhen
t;jt aen houden te schrijven, zou men het tweede kunnen onderdrukken ; maer ik maek
er liever daerna van. 6050. Cod.: sinus (sic) meester waren. Bij CRAP., v. 90 19: Quant
il en auront segnorie, Tost nos aront no loi guerpie Et la nos feront relenquir. Wij
zeggen niet alleen zich van iemand meester maken, maer ook (althans in Limburg) iemand
meester worden, = overwinnen.
,

249 )

[Eii] sonden ontwerpen onser wet
[Eh] souden ons aen haren Mamet
[Mijt bedwanghe doen ghelooven,
6055 [Eiil slives met tormente roven;
[Du]s sonden wi die roeden houwen,
[Da'er m] en ons mede soude biouwen.
[Dies] raden wi te comen ave;
[Efi] kiesen wi den edelen grave,
6060 [Die] ghestade es aen once wet,
[Eiij talre doghet vulcomet bet,
[Da] n Temen [die] in der werelt es.
-
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. . . . « tieghen dorren]. . . .
Al wistic dat haer waer leet,
Eli soe op mi soude si j n v erbolghen,
6065 Ic soude nochtan der waerheit volghen ;
Dat ne lietic door niemens ghedreech. »
Dit seide Ernout, en als hi zweech ,
Die coninghe, diere saten bi,
Wonderden sere dat hi
6070 Den coninc Clarine so instac,
En so fierlike ieghen hem sprac.
Doe spracker toe die keyserinne.
« Ernout , » seitsoe , « na uwen sinne
Segdi , eñ hebt u vermeten ,
6075 Dat ghi die waerheit m,oghet weten,
Vs. 6052. Cod. duidelijk : ontwerpen onser wet. Dat ontwerpen de vertaling zijn moet
van het guerpir van den franschen tekst, is buiten twijfel, maer den gen. of dat. onser wet
die er op volgt, kan ik niet uitleggen. Daer de zin klier is, laet ik ook hier alle verder onder
woorden en hun gebruik aen bevoegde liefhebbers over. 6061. De t van taue-zoekvrd
staet er, maer de dat. is mij verdacht. 6070. Instas, wederlegde, maer zoo veel als terug
sierlike; in 't fr. : fiers et estout. Volgens dien tekst ook zou hier ieghen-stie.6071Cod:
herz in plur. tot hen kunnen zijn : Qui si les escondist debout.
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Dat ghi niet lieght na minen wane.
Van mi sidijs sonder bedwanc
Eñ in dreghe u, na minen wane,
Uter waerheit iet te gane,
6080 No ne biddi no noyt en bat;
Maer in seght niet om dat
Ghine dincter mi toe hebben gheseit
Ware tale eñ. hoveseheit.
Maer daer men mi huwelije lade,
6085 Daer soudie met rechte sijn ghestade
Eñ ghedurich met goeder trouwen.
Bedie waert recht, dat die vrouwen
Saghen , wien si souden minnen,
Eñ wettelike te manne winnen.
6090 Dogheden hebbie ghenoech ghehoort
Van dien Fransoys, nu willie voort,
Dat ghine mi doet ontwapent sien.
Es hijs waerdich, so mach ghescien
Thuwelije tusscen mi eñ hem.
6005 Nes hijs ooc waerdich niet, ie bem

Ghereet te nemene den soudaen,
Om dat ghi mi doet verstaen,
Dat hi hem wille bekeren.
Edel Ernout ; neemt waer mier ere n;
6100 Eñ u allen , heren, biddic des,
Als lief als u mijn leven es,
Vs. 6076. Wanc, wenk en meer eigentlijk neiging, helling. 6080. IJiddi = bidde di,
bid U. 6083. Cod.: hoi'esscheit. Vglk. vs. 45 15. 6084 . Bij MAERL . heeft men op twee of
drie l,laetsen huwelijc doen, maer in den zin van een huwelijk aengaen (an = met eene
vrouwe ) , terwijl liet bij ons hier te huwelijk geven beteekent. Ik zou er geen te of ten
durven bijvoegen, omdat huwel.j mij in deze zegging zijne oude adjectivale kracht
schijnt behouden te hebben. -- daer dunkt mij een wien of cien dien te vervangen:
liet adv. loci voor het relat. 6086. Ghedurich, volherdend, synoniem van ghestade.
6095. Cod.: Nessijs, s^rnensmelting van En es Iii des. 610 1. Cod. : Als u mijn ere es,
,

,
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Dat ghi om mijn ere siet!
Eli ghi, Cursout, twi ne sprecti niet?
Ghi ne seg [h] t [er] toe no bu no ba ,
6105 Des wondert mi, no neen no ja.
In weet hoe ghi ghestillet si j t.... .
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Want ics enen anderen houder was.
Diemeer verghevict u niet das,
Dat gijs noch suit 'trecken achter;
6110 Bedie men souts ú spreken lachter, »
Doe antwórde die coninc Cursout:
« Vrouwe, 3 seiti, « nu hevet Ernout
zigtbare vergissing van den kopist. Ik herstel leven, dat geen verdediging behoeft.
Vs. 6.104.•Cod.: segt toe, waer ieder van zelf er zal tusschen schuiven. — no bu no ba (in
Cod. verkeerd : na ba, een nieuw bewijs van de onwetendheid des afschrijvers), dat is niet
het minste woord, geen syib, in 't fr. bij CRAP., vs. 9O7í : ne of (oïl) ne non; de Latijnen
zeiden : ne 7n11 (quidern DE JAGER, Verscheid., blz. 435, plaetst Bi noch ba aen 't hoofd
der vier of vijf voorbeelden die hij van deze spreekwijs aenhaelt, maer meldt ook de var.
bu noch ba van den Leek. Sp. — Bu zal wel de oudste vorm zijn, maer met de duitsche u
(boe) uitgesproken, gelijk men het nog heden in ons Limburg hoort. 6105. Na de drie
eerste woorden Des wondert rni, die geen moevelijkheid Qpleveren, staet in Cod. nou min
of meer duidelijk : noneen of nonoen, doch onzeker of in een of twee woorden, en verder
een overblijfsel of schijn van nog eenige letters. Uit dit alles, en tevens het vereisch van
den zin en liet rijm inziende, zal de lezer met mij besluiten, hoop ik, dat de regel in mij
tekst voldoende hersteld is. 6106-09. Deze vier verzen behooren tot de woorden die-ne
het fransch bij GRAP., vss. 9041-9082, Melior in de mond legt, en waer Cursout vervolgens op antwoordt, terwijl zij zelve het voorstel van Ernout goedkeurt en door nieuwe
redenen ondersteunt. Maer al komt het fransch doorgaens met ons dietsch hier overeen,
in vers. 9099-9101 van CRAP., waervan bij ons vss. 6123-26 de vertaling zouden moeten
zijn , treft men tusschen de twee teksten eerre verbazende tegenstrijdigheid aen. Daer ik de
lezing van mijn Cod. in mijnen tekst behouden wil, vergenoeg ik mij ter gemakkelijker
vergelijking de fransche verzen hier over te schrijven:
).

Je voi bien que li sis de nos
i'oellent le soda» à est;•os
Doner a me dame a magi.
En het ergste van al is, dat bij ons de vss. 612ñ en volgg. niet toelaten, in plaets van Dien
Fnansogs, Dien soudaen te schrijven. Zie mijne Inleid.

(252)
Al glieseit alst hevet ghegaen,
Eñ wilt de waerheit doen verstaen;
6115 Doch dinct mi , dais gheen noot es,
Dat iemen si j n wedde hiede des;
Men maecht wel liden sonder toren.
Wi .vii. heren waerre toe vercoren,
Te wisene , wie die beste ware,
6120 Eñ wi dies souden nemen ware
Boven in den torre , daer wi laghen,
Eñ dies die .ini. over een dragen ,
Dat en moghen gheweren niet si drie.
Nu vernemic wel eñ sie ,
6125 Dat die sesse van ons seven
Dien Fransoys den prijs gheven,
Sonder allene die conine Clarijn,
Die direct mi hem onhout sijn :
Hi sprecter ieghen , eñ niemen el;
6130 Maer het dinct mi sitten wel ,
Dat manlije segghe dat hijs peinst;
Daer ie raet toe hebbe gheveinst,
Hoe ment best daer toe bringhe.
Ghhi sult eiken sonderlinghe
6135 Bezweren bi sulker trouwen,
Datti sculdich es sier vrouwen ,
Dat hi u die waerheit segghe,
Eñ hire toe trecke gheen vlegghe.,
No door miede , no door bedwanc ,
Vs. 6114. Cod.: doen verstaen , welligt verkeerd voor doen yhestaen , dat is handhaven, zelfs met de wapens verdedigen, als blijkt uit sun wedde bieden dat straks volgt.
Vglk. ook vs. 5991. Fí120. Eu wi, vul aen Eli dat of opdat wi. 6132. Cod.: hebbe gewinst in p?aets van ghevein.5t, dat is uitgedacht. 6138. Cod.: hire doe trecke geen vlécge,
waer doe kwalijk geschreven staet voor toe, en ulecge een bijzondere spelling is voor
vlegge, dat zoo veel als vlag of doek moet beteekenen. Het niet bewimpele

( 253 )
614o Dat

segghic wael sonder want.
Men lieghe u, ghi suit horen,
Dat die Fransoys sal, sijn vercoren.
Maer wildijs doen minen raet;
Ic wille , eer men hier toe gaet,
614s Eñ eer men dat vonnesse stede ,
Dat men dese .ii. ridders bede
Onghewapent doe comen voort.
Ghenoech hef di j s af ghehoort;
Nu satet wale , of ghi wont, 6150 Den goren , die [n] ghi hebben sout,
Dat uwe oghen beschouwen dien. »

rrrouwen, » sprat Melior, dier herten wensch]
CursouL seide : « na dien dat s[taet].
Dinct mi dit sijn die [beste raet],
Dien [er] noch iemen toe gheri [et].
6155 Dat en roekic te heelne nie[t],
Ie wille sien hoe scone hi [si] ,
Die gone, die[n] men sal gheven [mi]
Eñ wilne ooe wale bescouw[en].
Welt uwer es , die van vrouw[en]
6160 Soude kiesen , hine name
Gherne die hem best bequame
Entie hem dochte die scoonste [sijn]?
Vs. 6140. Cod.: wal. 6141. Men — Menne. 6150. Cod.: die gi. 6132. Dit is het bedriegelijkste vers dat ik ooyt ontmoet heb. Vooreerst is de lezing mij lang twijfelachtig
geweest; verder, als de twee eerste woorden eens zeker geworden waren (en zij zijn het),
durfde ik seide niet aennemen, omdat de woorden die daerop volgen, na dien dat staet,
enz., niet die van Cursout, maer van de keizerin zijn, die -een voorgaende gezegde-van
Cursout goedkeurt. Ik verwachtte mij dus aen de apostrophe : « Cursout, » seidsoe, « na
» enz. Maer de regtstreeksche aenspraek en alle wijziging is onnoodig; Carsout-dien,
seide hangt van het vorige af, waer de dichter nagenoeg zoo moet gesproken hebben gelijk
ik tusschen haekjes als gissing vooraen stel. 6134. Cod.: Dier noch. 6155. Cod.: roukic.
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Al namic gherne den wille [mijn],
In sal nu nemmer dies ontke [ren] ,
6165 No daer uut gaen , daer ghi [lieren]
Mi toe troost bi uwen rade;
Maer ie u allen] gherne bade,
Dat ghi een deel mijns willen [daetl,
Eñ doet den soudaen, of gift ra [et] ,
6170 Ontwapent comen voort aire [eerst],
Want hi rijcst es eñ gheeerst.
Bi aventuren, hadwine ghe [sien] ,
Wine vercoren nemmer dien,
Daer vele af es vertellet nu,
6175 Hoe goet eñ hoe scone hi si u. »
Uten wapenen deli hem do[e],
Die soudaen, [daer halpj.hem toe
Menich hohe man, die hem aen d[oen]
Sijn rikelike dier ghewaden [scoop].
siso Doe broch[t]men[ne] voor die vrouw[e]
Gheachemeert eñ wel gheclee [t nauwe].
Lane eñ groot in die middel sij[n],

So wel was hi volmak[et fijn],
Dat alle die ghene dien sagh[en gaen]
6185 Nien hadden ghenen [twivel daer aen],
Hine souts sinen wille [winnen];
Eñ men wide in allen sinnen]
Vs. 6167. Cod. : u alle. 6171. Cod.: geheerst = geeertst. 6472. Cod.: hadt wine.
6177. Cod.: Die soudaen deder henz toe. 6180. Cod.: brochrnen. 6183-6186. Cod.:

Eñ soe wel was hi volmak..... .
..... .
Eñ alle die gene die ne sag
Die en hadden genen...........
Hine souts sinen wille .. .
Het perkement is in 't midden herlapt en de gapingen hebben ook het begin doen verwarren. Ik herstel den-zin gelijk ik kan. — saghen aen of staen : ghenen andren waen
ti

(955)

Dese sal hebben sekerllke
Der vrouwen [bant] eñ al tkeiserrike.
6190 Eñ daer hi voor die fugen st[oet],
Dochti hem allen sijn so go[et]
Eñ so scone, dat sine [voor waer]
Stappans hadden ghecoren daer.
Doe ghinc hem die Fransoys [doen an],
,6195 Daer hi toe hadde ghen [en man]
Sonder allene Gaudijn [den trouwen].
JAIIleene brocht men voort gheleet
[M]et ghenen cleedenen ghecleet,
[Di]es hi een twint te scoonre steen.
croo [Eñ] cousen hevet hi ane sijn been,
[D]ie in greinen ghevarwet sijn,
Eñ hevet aenghedaen een hemdekijn
[W]el gliescepen wit eñ tort;
[Daer] boven hevet hi hem ghegort
caos [Ml et enen gordelkine van Biden,
[D]at scone was in beeden siden
[Mlet enen dradekine gheechi.
[Slijn hals was lane, wit eñ slecht,
[Elii was besmet een lettelkijn,
6>>o [A]ls dicke rudders halse sijn,
[V]an dien halsberghe, daer hi lach,
[Slo kenli j c , dat ment Bach
[V]an elker maelghen sonderlinghe.
Vs. 6189. Cod. heeft alleen : Der vrouwen eia al tkeiserike; de aenvulling haut hoodt
zich van zelf aen. 6190. Cod.: iudien. 6198. De gebrekkige tekst laet niet toe te beslis
Met genen of Met geven lezen moet. Gheef bij KIL. mundus. 6199'-senofmiCd.
Te scoonre. Vglk. vs. 2374. 6201. In greinen, rood, scharlaken; Cod. greynen. 6203.
Wel ghescepen, gemaekt, daervan schepper, kleermaker. -- Cod.: witt (sic). — tort,
elders cleen (fijn). Vglk. vs. 2859. 6207. Cod. : geecht = geacht, gehecht, vastgemaekt.
,

( 256 )
[T]usscen de smitten enten ringhe
6215 [V]an den maelghen bleeker uut
[D]ie wit[s]te entie claerste huut
Die ie ghewan creature.
Met seghet over waer, dat die nature
'Noyt ne makede so seone[n] man.
62?o Bequarnelijc was hi te scouwene an,
Namelike hare die [n] e minde ,
Ernie een deel sier seden kinde,
Dien soe goelike doe besach;
Soene vruchte doe no ontsach
6225 Wat die fugen wisen souden.
Coren [si] die si kiesen wouden,
Haer selves herte coos haer dièn.
Melioer darne wel besien,
Maer hi ne dar niet openbare
6230 Sine oghen drayen in de hare,
Om dat hi hem mesdadech weet,
Dies hem die vrouwe waer ghereet ,
Door sine scoonheit te doene raet ,
Eñ pardon van siere mesdaet,
623s Dat hise te voren hadde ghehoont.
Van scaemte was hi een deel ghescoont,
Eu te bet ghevarwet int aensichte.
[D]at ie u nu niet verdichte
[N]o verteile van sier scoonheit,
6240 [D]ats bedie ie hebbe gheseit..... .
Vs. 62-14. Smitten, smetten, vlekken. 62 16. God.: witte. Vglk.1553. 6219. Cod.: scone
,

man. 622.1. God.: hare diese, misverstand. 6223. Goelike, welwillend. 6225. Cod.:
judien. 6226. In Cod. ontbr. het eerste si. 6230. Cod.: draien. 6231. Cod. stelt dit vers
tweemael, eerst D' omdatti hem mesdadech weet, en dan met de var. die ik volg. 6236.
Een deel ghescoont, veel schoonder. 6237. Cod.: in dansichte. 6238. Cod.: verdichte,
welligt verkeerd geschreven voor voldichte. 6240. Wat de dichter bepaeldelijk hier be-
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So soete dockte hem wesen al,
Datsine al onberaden coren,
Eñ die coninghe , die te voren
Altoes den soudaen treckeden voort,
624 Ne spraken ieghen niet een woort.
Si hadden recht dat si zweghen;
Al hadsire iet ghesproken ieghen,
Men sours niet' hebben gheloovet;
Die daer weren hadse verdoovet:
6í5o Al riepen si dat si wouden
Dien Fransoys tenen here houden.
Doe stont op die grauwe Ernout,
Die openbare was eñ bout.
Dit gheroep bequam hem wale,
6°255 Eñ seider toe een corte tale.
« Ghi lieren, » seiti , « wat segghedijs P
Dese dunct mi hebben al den prijs. »
Die [coninc] Cursout eñ Anfors,
Eñ Cursabres eñ Genors
6?so Volgbeden hem , dat hi waerheit
Eñ recht vonnesse hadde gheseit,
Daert der vrouwen bequamelic ware.
Eñ ie wane wel, baden sijs hare
doelt, of wat hij meer daervan gezeid heeft, vind ik in onzen tekst niet. In 't fr. ontbr. de
geheele aenmerking.
Vs. 6242. Parth. bemerkt met vreugd en fierheid dat allen, zonder verder beraedslagen, gereed zijn voor hem te stemmen.— Cod.: onberaden (sic). 624h. Moest hier spraker
of voluit spraken er staen? 6249. Verdoovet, door hunne tegenspreek en hun geschreeuw belet gehoord te worden. — weren = waren. --- hadse, hadden se. 6250. Al,
allen. 6253. Openbare schijnt mij door bout nader bepaeld te worden : die zijn gevoelen
niet verborg. 6256. Cod.: scggedijs = segget gi des. 6260. Volghen is bijstemmen.
6262. Men wachte zich van hier in Daert een schrijffeil voor Dat te vermoeden.

17

( 258

Dat soet door hem soude ghedooghen,
6265 Voor der coni nghe , der heren ooghen
Hadt soe gheacht te nemene tehant
Parthonopeus bi der haut,
Eñ te leedene in de zale;
Maer dat soe viel in ene tale :
6270 « Ghi heren, » seit soe, « in hadde vercoren
Den soudaen , die mi was te voren
L ter maten sere ghepri j st ;
Dien rudder hebdi mi ontwijst,
So dat ie hadde die hope verloren ;
6275 Eu hoe ics ghelide ten toren ,
Ic wils ghcrne uwen wille doen.
Mijns hevet Ernout van Marberoen,
i

Vs. 6264-6268. Cod.:
Dat sout dor hé souden gedoegen
Vor die .c5. der heren ogen
Hadt soe gehacht te nemene te bant
Parth. bider hant
Eii te leedene inde tale.
Zie mijne verbeteringen in den tekst, dien ik zoo uitleg : Ik meen wel dat, indien men haer
verzocht had zulks voor Parth. te geweerdigen te doen, zij niet geaerzeld zou hebben hem
voor aller oogen bij de hand te nemen en in de zael (het paleis, vglk. vs. 5593) te leiden.
--- ghehacht (sic Cod.), besloten. 6269. Maer dat see viel, is niets anders dan Maer
soe viel, waer, bij dat, een ellipsis aen te vullen is : Maer weet of het geschiedde dat zij
viel, enz. Maer dat was aenvankelijk ne waer dat. — in eerie tale vallen, Bene rede aenvangen. 6270. In hadde vercoren, enz. : den mij zoo hoog aengeprezen soudaen zou ik
niet verkoren hebben en, van den anderen kant, dien ridder (Parth.) hebt gij mij ontzegd,
zoo dat ik geen hoop meer had; en hoewel ik het met ongenoegen beken, ik ben gereed
uwen wil te doen. Melior spreekt hier een volstrekt geveinsde tael; geen wonder derhalve
dat ze ons tamelijk belemmerd voorkomt. Dit deed ook, meen ik, den kopist vs. 6274
hebbe voor hadde schrijven, dat ik hersteld heb; want in Cod. stact : So dat ic hebbe die
hope verl. 6277-80. Ik schrijf deze vier regels hier letterlijk naer het Hs. over, behalve
dat ik in den laetsten, waer de kopist hevel onbedachtelijk herhaeld lieft (: Bi siere loste
hevet sere gehoent ), die uitlegging van den voorlezer door scheiteekens uitgesloten heb.
Voor Mijns, in 't begin, zou men Mi (hevet ghehoont) verwacht hebben ; maer dergelijken
gevit. van 't pron. pers. zagen wij reeds bij vs. 5435 en gaen wij straks hier nog eens zien.
Dies, in den volg. reg., is wel wies = wien des, en ontfaerrnt, de 3e pers. sing. pr. ind.;
en die regel hangt met So wat vernoy, enz., eng te samen. — In So wat vernoy mijns ghc-

( 259 )
Dies een twint ontfaerm [e] t niet
So wat vernoy mijns ghesciet,
6?8o Bi siere luste (hevet) _sere ghehoont.
Hem tijc al ; wat hoips verscoont P »
Vrouwe, » seiti , « door uwen da-nc
No door vrien [t] scap no door bedwanc,
In sal nemmermeer no nu no echt
6285 Vonnesse luden sonder recht....... »

xv *).
So dat si waren in allen tijt
Sonder orloghe eñ stri j t
*) XVde FRAGMENT, eerste van Jena, bij Massmann biz. 53-59. Voor liet
weinige dat hier methet ons grootendeels ontbrekende fransch te vergelijken
zou zijn , verzend ik naer de Inleiding. — De soudaen, die in dit tweede
gedeelte (eigentlijk eene verlenging en voortzetting van ons gedicht) verondersteld wordt in zijn tweegevecht met Parthon. na het tornooy niet gedood,
maer wrack ademend in zijn land teruggekeerd te zijn, is na verloop
van een jaer onverwacht met een groot leger bij Marberoen aengeland om
zijn regt op Meliors hand, zoo hij meende, door de wapens te doen gelden. Op de tijding daervan vergadert Parthon. zijnen krijgsraed, waer wij
Melior, Gaudijn, Ernout met vier zijner zonen als mede den wedergevonden Anceloot erkennen, die middelen ter weerstand beramen, en eindelijk
besluiten dat men, om tijd te winnen, in schijn met den soudaen zal onderhandelen , terwijl Ernout, op Meliors voorstel , Marberoen , zoo mogelijk,

iciet, .moet men vooral aenmerken dat nzijns voor deis datief mi staet, daer met wat ver noy ghesciet geen andere constr. mogelijk is. — Bi siere lurte, list, omdat hij de gansclie
zack van het tornooy uitgedacht, voorgesteld en ingerigt had.
Vs. 6281. Hein tijc al; wat holps verscoont? Op hem (Ernout) wijt ik het al; waertoe
zou het dienen de zack te verschoonen ? Iedereen moet bekennen dat Melior voortreffelijk
hare rol speelt. — In Cod. is duidelijk tijt geschreven; maer het moet wel tijc of tijet
gelezen worden, dat is tie ict, van tien, aentijgen, toeschrijven. 628. De letters van
dezen regel zijn in Cod. schier verdwenen, zoodat mij het ongewoon gezegde vonnesse
luden, voor uiten, hoogst twijfelachtig scheen; maer de inkt was slechts verbleekt, en ik
mogt mij dadelijk van de juistheid der lezing verzekeren met hem te verlevendigen.
En daermeê heb ik het einde bereikt van al de dietsche fragmentea die wij van het eerste
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Bi onser hulpen in desen lande;
Sine verboordens willender hande,
6290 Van ons Boude hen comen al goet.
Wi soudense houden wel ghemoet,
Dadewi [na] redene eñ [na] wet,
Want wi si j nre toe gheset;
Maer des en doewi niet albedalle.
695 Wi sun so overmoedech alle,
Dat wi met hen al onsen wille
Vorderen lude eñ stille.
Haers en ontfarmet ons niet :
bezetten en versterken zal : met de boodschap aen den soudaen zal men
Ernouts zoon Supplices en Anceloot gelasten. De voorzigtige Ernout herinnert bij hun vertrek de gezanten dat :
... Soete tale breket evelen moet,
Daerne die harde wassen doet.
Daermeê gaen zij op weg , en komen weldra in't gezigt van 's soudaens
pavilioenen; van zijnen kant begeeft zich Ernout naer Marberoen, dat hij
binnen veertig dagen genoegzaem hoopt te voorzien.
Hier wendt zich de dichter in eens tot den lezer dien, vreest hij, de lengte
van zijn gedicht vervelen moet, maer hij gehoorzaemt slechts aen den wil
van zijn lief, dat hem nog van verdriet en wanhoop zal doen sterven, gelijk
zeker Grieksche schoone geschiedde, wier ongeluk hij in ruim vijftig verzen
beschrijft eer hij van Anceloot en Supplices voortvertelt.
Deze twee nu korter bij het leger genaderd, vinden gelegenheid om er te
samen met Benen hoop toevoerders van spijzen binnen te trekken , en bereiken des soudacns hoofdkwartier.
gedeelte van den Parthonopeus nog bezitten , en waervan ik de oude perkementen blaedjes, behalve die van Trier, die verloren schijnen, en die van Keulen, die ik niet gevraegd
heb, zelf heb mogen inzien. Thans ga ik tot de fragmenten van de v)ortzetting des gedichts over, die te Jena berusten en die ik deze dagen door de dienstwillige tusschenkomst van den heer Ad. Quetelet, bestendigen sekretaris der Belgische Akademie, uit
de Jenaïsche Bibliotheek te leen verkregen en dus ook vergeleken heb.
Vs. 6289. Sine verboordens, enz., ten ware zij het met gewillige hand, dat is moedwillig,
verbeurden. Verbeuren regeerde den ace. en ook den gen., vooral van pronomina. 6292.
Massur.: Dade-wi redene ende wet, gelijk men regt doen zegt, maer dat verschilt veel.
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Wi doen ben doghen [swaer] verdriet.
6300 So si .bat sijn onse vrient
So wi dicker onverdient
Hen te feire sijn eñ ooc te quader.
Aldus ontghelden sijt algader,
Onse dulheit eñ onse overdaet,
630' Onse dorperheit eñ onse mesdaet.
Die soudaen mint wel sottelike.
Het moet onighelden al sijn rike.
Bi Gode , dat dunct mi onrecht groot
Dat hise brinct in hare doot.
6310 Ic ben ooc in wel droeven sinne.
Salie besterven mine minne,
Dat moet binnen tiden wesen.
Nimmer en moete hem God van desen
Te miwaert belghen, so dat wi
noot en werden ghecrinct Baer bi. »
Ter
6315
Doe sprat Alijs na dese tale :
« Here, » seit hi, « dat dunct mi wale
Dat ghi een . goet monic waert:
Alse wi seien eneghe vaert
63-20 Ic eñ min broeder Gautier bestaen,
Hi es clere , so doet hi mi verstaen
Bi ere redenen twee saken;
Vs. 6299. Hs. en Massel.: Wi doen hen dogen ende verdriet, als of hier dogen een
subst. wezen kon. 6303. Ontghelden sijt algader onse dulheit, enz., waer in plaets van
sijt = .si het, si genoeg was; maer deze soort van prolepsis behoort tot de manier van
onzen schrijver, wien de verzen gemakkelijk uit de pen vielen. Vglk. vs. 8000. 6308. Hs.
en Massur. donct. 63.12. Hs. en Massur.: binnen liden, maer verbeterd in zijn Errata.
— De min of meer politieke strekking van dit begin van 't fragment is voor mij schier een
raedsel, omdat uit den tekst niet klaer blijkt wie spreekt noch van wien of van wat hij
spreekt. — Binnen tiden, metier tijd of na langen tijd ? 6316. Alijs, een der zonen van
Ernout. 6318. Hs. en Uitg.: „tone.. 6321. Hi es clero, geleerd, puer scherts; doch zie
Paulin-Paris, .I?ss. fr., Ill, p. 86-7, over Gautier le Cornu, als hier bedoeld.
:
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Wildi u dien ghelije maken,
Sone werdi nimmer torloghe goet.
6325 i Iaer ie segghe u, wat ghi doet
Beset u bootscap met hen tween.
Ie love *wel , dat ie si die een. »
Gaudijn loech ombe dese woont
Eñ alle, dise hadden ghehoort.
6a50 Doe sprat Gautier : « dit es goet spel;
Bi Gode, broeder, dat wetic wel,
Vaertire allene , ghi wert dore houwen
Int wederkeren; het sal u rouwen.
Daer sun so vele van dien uutlaghen ,
6331 Die hen met rovene beiaghen.
Maer wildire varen, ic vare met.
Wi selent hebben so beset,
Alse ghi allene [vaert naer t]here
Dat ie bi u si [ten wederk] ere. »
6340 Doe sprat-Alits : « [spaer uwen r aet;
of God wilt, sone compt nimmer quact. »
Ernout castide sine kinder.
Si sweghen alle meerre eñ minder.
Si waren hoveseli eñ goedertiere.
&;45 Hi seide, dat hi twee messelgiere
Hadde vernomen op die vaert,
Dat hem dochte, te hen waert:
'Vs. 6326. Met hen tweera; men zou zich aen niet t ween , dat is Knet u tweera , verwacht
hebben, en ik versta het aldus : gij met eersen anderen (tweeden). 6327. Dat ic si die een,
zoo wel gedrukt bij Massm., maer in zijn Errata door misverstand tot di een bedorven.
6334. Uutlaghen, zeeschuimers. 6336-6340. De zin van den eersten regel (Wi -- beset)
is duister, en de drie volgg. vielen in cene scheur van 't perkement, zoo dat Massm. er
slechts brokken van liet drukken. Ik plaets mijne gissingen tusschen haekjes, waer Massm.
alleen stippen heeft. Ik heb bij hem niaer twee letters, vs. 6339 cene iv in ten, en vs. 6340
cene d (daet) in r veranderd. 6312. Castide, vermaende, dat is hier onderwees. 6343.
1'lassm.: suegen a. roerre ende in. 634-4i. MIassm.: ende godertiren : tue misselgiren.
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Hi wilder varen eñ Gaudijn,
Want si best kinnen haer latijn.
6350 Melior en wilde niet ghehinghen,
Dat Ernout hem doe teneghen dinghen,
Maer dat hi vare te Marberoen
Eñ dat besette., of ment mach doen;
Ofte neen, men werpt ter neder
6355 Eñ hi come haestelike weder.
Parthonopeus blive terre noot.
Supplices eñ Anceloot
Si seien hen ghereiden sciere
Eñ varen ane die messelgiere,
6360 Horen eñ vernemen hare woort
Eñ voeren dan hare bootscap voort.
Ernout castide sinen sone,
Alse hi sculdech was te done,
Eñ hiet heme doen die bootscap wale:
6365 Dat hi dore enghene tale
Noch dore enghene dine,
Quame hi voor prinse ochte voor coninc.
Die overdaet te hem sprake;
Dat hi altoes ware ghemate ;
6370 Want soete tale breket evelen moet,
Daerne die harde wassen doet.
Dat houdet van mi alse van uwen vader. »
Si neghen heme alle gader
Eñ voeren hare bootscap doen.
6375 Ernout voer te Marberoen
-

Vs. 6349. Massm.: hare latijn, gewoone spreekwijs voor hunne tael. 6350. Ghehinghen, vglk. vs. 6892. 6367. Massur.: vore pr. ochte core coninc. 6368. Die overdaet
is niets meer dan overdaet alleen, eenige overdaet. Het subject van sprake is hi, en te
herra een plur. (prins, coninc). Vs. 6369 hervat den zin. 6375. Massrñ : to ilIarb.
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Eñ berichte dien casteel,:
Hevet hi .XL. daghe voordeel
Daer hi j t besetten moghe binnen,
Sone maghet die soudaen niet winnen. --

Ie wane u van derre ieesten
Verlinghen mach; conste ict gheleesten
Ie soude corten dese woort;
Maer daer o[mbe vane] noch voort :
Sware' d[wanc bint mine her]te nu
638í Ane dit ghe[dichte], dat secghic u;
Soe begheert mijn leven eñ mine doot.
Want ie doghe pine groot
Dore haren wille dach eñ nacht,
Daer ie ane hebbe oleine macht.
6300 Het ghevet haer pine dat si mi siet.
Ie ben doot efi nighe om niet.
Ie sal doen als dede Doriecse ,

6380

Vs. 6383. Massm.: daer(ombe varic), als aenvulsel der leemte op de wederzijde van
vss. 6338-6340, dat ik behoud. 6384. Massur.: Snare d ...... te nu. 6383. Massm.:
Ane dit ge....., dat secgic u. 6386. Soe begheert, dat men niet andees dan van zijn
lief verstaen kan, zou wenschelijk maken dat dit woord reeds in mijn aenvulsel voorging,
maer lapwerk is geen nieuw, en ik volsta met den lezer den samenhang der gedachten te
herinneren. 6391. Massm.: ende nige ons noet. Dit laetste is in 't Gloss. behouden! Wat
nige betreft, dat hij in de noot ook als twijfelachtig Inge? en ruge? schrijft, het is goed, van
eigen, ons nijgen, zich of zijn hoofd buigen, groeten. De zin is: Ik ben dood voor haer,
en het is te vergeefs (ore niet) dat ik hare aendacht door mijne gebaerden op mij zoek te
trekken. 6392. Massm.: else dede doe irse, met de gissing daer onder : Dorixe ? Dat
doe icse bedorven is en slechts een woord en wel een' eigennaetn moet uitmaken, lijdt geenen twijfel. Twee en veertig verzen lager staet Diixe gedrukt, dat niet beter geschreven,
doch ook naer een oorspronkelijk Dorixe schijnt te wijzen, en de naem van een grieksch
meisje zou geweest zijn. Op de bekende Doris van de oude mythologie kan het verhael
hier niet passen, noch, voor zoo veel ik weet, op eenigen anderen gelijkluidenden naem.
Wie hier bedoeld wordt zal het fransch ons moeten leeren, ten zij daer ook het woord bedorven ware; wij zagen reeds hoe vrij zoo wel de oude schrijvers zelve als hunne kopisten
met de eigennamen omsprongen en zelfs nieuwe en ongehoorde uitdachten. Het volgende
rijmwoord is in 't zelfde geval, want griexe dat hier als subst. (van Griexe) staet, is een
vormelijk adj., en moet of zelf gewijzigd (van Grieken) of, in plaets van met van, met
een pron. of met het artikel vergezeld gaen : die griexe of een griexe. Daer alles hier
onzeker is, volsta ik met eene gissing als voorbeeld in mijnen tekst aen te bieden.
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Die scone ioncvrouwe , een grieese ,
Die ondersochte haer lief van minnen;
6395 Maer hine wont noyt onderkinnen
Dat si dore hem groot verdriet
Doghede; dies ' en achte hi niet.
Hi was haer ember fel eñ hart
So langhe dat si onthopet wart.
6400 Nochtan al was hi fel van sinne,
Sine gaf hem niet te min hare minne.
Noch dore pine noch dore verdriet
Ne mochte si van hem sceden niet.
Si was ane hem van daghe te daghe
640 Iet biddene eñ, met verscer claghe;
Maer alse hi niet en achte op hare
Noch weder stille noch oppenbare,
Belooc sijt [al] in hare herte.
Sonder ruste in meneghe smerte
6410 Minde sine eñ sonder keer,
Ghelijc haer selve eñ vele meer.
Doe hise niet in derre noot
En vertrooste, bleef si doot.
Sal mi die scone die mi doet leven
6415 Aldus sonder troost begheven,
So meskeert si eñ mesgheet.
Gheduert si daer in eñ ghesteet,
Bi dien meskere ben ie ghevaen,
Bi dien ghestane ben ic ontdaen,
.

Vs. 6394. Hs.: hare, Uitg.: laren lief, dat onmogelijk is. — ondersochte is verzocht.
6405. Verscer, waervoor Hs. en Uitg. het inonsterachtige verseerre hebben. Vglk. Gloss.
6408. Belooc, van beluken, besloot, verborg; de drie varianten of gissingen onder den
tekst van Mass. gedrukt zijn Beene melding waerd. — Ik heb er al ingeschoven. 6411.
Massur.: Gelijk hare selten ende v. rn. 6412. Massm. : inderre (sic). 6'ií7. Massm.:
Gedurt si dar in ende gesteel (ghestaet, volhardt, vasthoudt).
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64o

Want al mijn keren eñ al mijn gaen,

Mijn dolen, mijn dagleen , mijn ghestaen
Leghet al ane die ie hebbe lief.
Ic sal met trachte sijn haer lief,
Wille si [of] en wille, doet [si] of laet.
o42i Of si mi mint, of si mi haet
Ic sal wonen in hare herte;
Ine keers. niet af door engheen smerte.
Si woont int mijn , dats waer;
Miere herten oghen siense daer.
60 Si mach ooc wel minen ligchame
Carsereren , eest haer bequa me ;
Sine mach niet binden mijn ghepens.
Keert si hare, keert si ghens,
Sine comt ute miere herten niet .
6435 Lese ie, late ie, wats ghesciet.
Men mach ghepens niet binden ; twi?
[H]ets altoes in heme selven vri.
Deus! hoe ghebint si dan
,Mijn ghepens so, dat ie en can
6440 El enghene dine onderstaen ?
Dat Diixe aneghine, sal ie ane gaen,
Die ombe haers lieves wille start:
Ie sal verwerven , dat si verwarf;
Vs. 6421. Massur.: Min .. min .. min gestaen. 6423. Massur.: sun hare lief. 6424.
Massm.: Wille si en wille, doet of laet. Ik schoof er of en si in. 6425. Volgens Massm.
las hier Jkblt. Of di (!) mi mint. 6427. Massur.: Inne kers — dore en -gen sm. 6429.
Massur.: Minre h. 6430. Massm.: lichgame. 6431. Hs. en Uitg.: hare. 6433. Hare,
herwaerts ; ghens, derwaerts. 6436. Hs. en Uitg. : tuj, waerom ? hoe ? 6437. Uitg. : in
heme selven. 6438-39. De gissing die Massm. hier onder zijnen tekst aen Jkblt. toeschrijft : da .. Min gepens so .... houd ik voor spot. 6440-41. El enghene dint onder
niets anders onderstaen, doen, aenvangen dan hetgeen volgt, namelijk sterven-staen,
gelijk D..... `'glk. vs. 6392. Zoo de dichter hier en boven den naem van Doris in plaets
van ik weet niet wat anderen gesteld had, dan is hij nog kwalijk verhogen. 6'*43. Uitg.:
Ic sul, maer in het Errata verbeterd.
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Ic bens ghereet in diere manieren. --Maer ic sal van den messelgieren
Dese bootscap segglien voort,
Daer ghi een deel af hebt ghehoort.

Anceloot eñ sijn gheselle
Sty pplices, daer ic af teile,
6450 Si, sijn nu comen op die vaert
Eñ varen ten soudaen waert
Hore bootscap te doene.
Si saghen die scone pauwelioene
Vier milen verre vore hen staen.
65i Si saghen riden ende gaen
GrQot vole daerwaert met spisen.
Si voeren in der selver wisen
Met hen , dat si int here quamen
So verre , dat si wel vernamen
6460 Waer die edele soudaen
Sine pauwelioene hadde doen slaen
In enen mersch, in een dal.
Daer saghen si een groot ghetal
Riddren versament ombe een crijt;
646s Daer si twee op groten Wijt...... .
Vs. 6454. Uitg.: Vire. 648. Dat si, zoodat zij. 6464. Uitg.: ombe een strut. De lezing
van Jkblt. aldaer, crijt voor steift, is mij bevestigd door 't Hs. Met crijt, strijdperk, beteekent ombe om, rondom ; met strijt zou het ter oorzake of uit hoofde van zijn, en die
menigte ridders die eigentlijk slechts aenschouwers van een tweegevecht waren, zelve nagenoeg strijders worden. Merk ook een, niet eenen. 6465. Uitg.: si tuec — niit. Dit gebruik van si en andere pron. person. bij telwoorden strekte zich bij de Oudeti verder uit
dan bij ons. Vglk. vss. 6326 en 6071, enz. — Met dezen regel breekt bet eerste blad der
Jenafische fragmenten af.
.
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XVI *).

Met dorre talen scieden si.
Aupatrijs die coninc vri
Bleef ombe Gautiere sere vervaert.
Die grave voer te Marberoen waert
6470 Wel op gheseten met .x. scaren.
In elke si twee hondert waren.
Baseleren van hoghen moede.
Al met ghemake op hare hoede
* j XVIde FRAGMENT, tweede van Jena , zonder verband met het voorg.;
bij Massm. blz. 59-65. Over de fransche uittreksels die hij blz. 187-200
mededeelt, zie mijne Inleiding. -- Marcabers rukt met tien scharen ieder
van twee honderdman tegen Varberoen acn. Anceloot ontwaert ze het eerst
en wijst ze Ernout, die dadelijk erkent dat zij belagerd gaen zijn. Alijs wil
dat men strijd leyere; zijn broeder Marcion raedt hem minder driftig te
wezen , maer Dunas en Supplices spreken moediger. Als de ( door Eupatrijs) zwaer gewonde Gautier het geschil verneemt, verlaet hij bebloed
en tevens doodbleek zijn bed en begonsle spreken alse een man : men zal zich
ijlings wapenen , de brug der Ore afbreken en terwijl men daer den vijand
tegenhoudt, Beatrijs met hare kinderen en al het goed heimelijk naer Chiefdore brengen, waer zij Parth. vinden zal die haer en hun allen zonder uitstel
zal te hulp korven. Dacrop stijgen zij te peerd, en Ernout die ze- ziet varen,
zendt hun twintig wel gewapende knapen na. Nu vlugt hij met vrouw, kinder en goed naer liet bosch, waer hij met veel tranen en zegeningen afscheid
neemt van Beatrijs die hem nooyt meer meent weder te zien.
Ernout begeeft zich van daer bij zijne zonen die de brug reeds afgeworpen
en een hevigen kamp met de Turken begonnen hebben. Ernout Tact zijn wapenkreet « Marberoen.! » hooren en doorsteekt Herman van Yfenijrs, dien
twee gebroeders, Maltan en Marcabers, op Anceloot en Ales willen' wreken, enz. Ales komt in groot gevaer, maer Ernout blijft de Turken za aerlijk
drukken en de worsteling duert zoo met afwissellende kans zonder dat wij
er het einde van zien.
,

`'s. 6465. Scieden si. Si , namelijk de g raef Marcabers en coninc Aupatrijs , twee oversten
van 's sodaens leger. 6473. Uitg. : Almet.
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Seghen si neder in een dal.
6475 Wel stille waest daer over al.
Sine makeden daer hu no eri
Onthier eñ sire quamen bi.
Anceloot vernamse teerst :
Ernoude ,die daer was gheheerst,
6480 Toghede hise ende met dien
Al den ghenen, diese wouden sien.
Doe sprac Ernout : « wi sijn ghedreven
Te scerne, want wi sijn beleghen.
Ons naken harde felle gaste.
648 Dats waer, wi sitten harde vaste;
Maer dat en can ons niet ghedieden.
Dore die gllebrekenesse van lieden
Sele wi ghescoffiert wesen. »
Doe sprac Alijs : « here, swighet van desen,
6490 Wi moeten slach eñ stoot wel groot
Op hen doen of wi sijn doot. »
Doe sprac sijn broeder Marcioen :
« Alijs, hets goet met rade doen,
Spreken te maten vore dien tijt
6495 Dat gi j s wel boven comen si j t. »
Do [e] sprac Dunas : « [hlen voeghet niet wale
Dese tweerhande tale.
Maer of wi nu werden ghescouden
Blode, so moots die duvel wouden.
6500 (t Amen, amen , Gode weet , »
Vs. 6479. Uitg.: gehirst, eigenaerdige schrijfwijs van 't Hs. voor gehierst, geheerst
= gheëertst, super!. van gheëert. 6485. Wi sitten vaste, wel versterkt , op 't kasteel van
Marberoen. 6494. Vore den tut, dat is tot den tijd, en meer eigentlijk: zoo lang de tijd
niet gekomen is; en om dat eenigszins voelbaerder te maken, schrijf ik dien in plaets van
den. 6497. Uitg.: Dese tuierhande tale, dit geschil, deze woordenwisseling betaamt niet.
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Sprac Supplices , « ic ben ghereet :
Varewi die Turke met scoren slaghen
Scoffieren eñ henen jaghen.
Teerst dat Gautier haddeg hehoort
Dese tale, quam hi voort
Van sinen bedde vele bleet
Eñ so verbloet , dat hi gheleec
Enen doden ; maer nochtan
Begonste hi spreken alse .i. man:
6510 « Wapenewi ons haestelike
Dat si ons vinden te ghereke
Wel, eñ varewi op die Ore;
Brekewi die brugghe ; houdewi daer tore;
Die Turke moeten daer ter facigen
6515 Spelen, eer si die uuthaelgen
Met stilde, met spere op ons ghewinnen.
Mijn vrouwe sal hierenbinnen
Met goude , met selvere, met ghewaden
Mule eñ paerde wel doen laden
6505

65 ??o

Eñ doen hen op die vaert

Al heimelike te Chiefdoren w ert
Met haren eleinen ionghen kinden.
Daer sal si Parthonopeus vinden.
Wi moete[n] ute trecken te velde;
Eer
si ons met ghewelde
655
Helme eñ scilde so scoffieren,
Dat `vi dore noot .moeten keren,
Vs. 6505. Jkblt. had hier zeer juist in 't Rs. quam hi gelezen, maer Massur., die geen
goeden bril schijnt te hebben, zag er alleen pian hi in, dat hij stout drukken liet en tot
viermael toe (dent., Gloss., Errata , enz.) tegen quam staende hield. 6512. Te ghereke,
gereed, wel bereid en toegerust. 6513. Massur. teekent hier uit het Hs. die tore, en ver
den lore aen. 6514. Ter faelgen spelen, mislukken, verliezen. — uut--der,vs.6i8
baelgen, voorste paelwerk. 6ó11. Hs.: vaert : wert. 6,526. Hs.: scoffiren : keren.
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So eest ons een wel mate lachter,
Dat wi met staden trecken achter
6530 Binnen onsen barbakaren.
So wi [e] soet ons wert te baren,
Daer moetewi emmer houden strijt.
- Maer eert compt ter vespertijt,
Sal ons tlantvolc te hulpen comen.
6535 Si selent hebben saen vernomen
Dese Turke, dese gaste.
Nemmer en slaept ooc so vaste
Parthonopeus , hine sal ontspringhen ;
Want hi noyt in enghenen dinghen
6540 Dore blootheit achter en trae ,
Noch ons ter noot en ghebrac.
Compt Parthonopeus,. si sijn ontdaen
Dese Turke , dats mijn waen. »
« Dat hi allene beter es
6545 Dan al dit vole, dies si j t ghewes, »
Sprac Anselot : « ghi hebt ghelesen
Ene ware Jesse van desen.

Na desen raet sijn die heren•
Ghemonteert met groter eren.
Vs. 6329. Met staden, bij tijds. -- Uitg.: brecken, maer in 't Err. verbeterd. Ik heb
bier de afstipping van Massm. veranderd. De verzen 652 -6529 hangen door den zin te
samen en mogen door geen punctum achter vs. 6527 vaneengescheiden worden. Gautier
zegt : Wij moeten de vijanden te gemoet trekken; maer eer zij ons door hunne overmagt
zoo overvallen dat wij door nood moeten vlugten, kunnen wij zonder onneer bij tijds en
in goede orde naer ons kasteel terugwijken, waer wij in alle geval, hoe zich de zack ook
voordoet, ons zullen te verdedigen hebben. 6h30. Hs. en Jkblt.: barbakaren, doch Uitg.:
barbiskaren. 6531. Wert te baren , zich vertoont, voor ons opdoet of verwezenlijkt.
6532. Hs.: imber, elders ember, in andere Hss. immer of emmer; eigentlijk : altijd, hier
het zelfde als ons immers, zekerlijk. 653ui. Selent = seien het, voor seien se, te weten
deze Turken en hunnen inval, en misschien had de dichter selens met apocope geschreven. Vglk. overigens vs. 3303, 6k48-6450. Zoo echter iemand van Dese Turke het subjekt
van seien maken wil en h-ei in accus. van 't landvolk verstaen, ik heb er niets tegen. 6549,
Uitg. en Hs.: met groten Geren; ik_herstel het miskende enkelvoud dat nauwkeuriger schijnt.

(
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emo Die oude Ernout sachse varen.
Hi dankede Gode van diere scaren,
En sende hen , dat wet voorwaer,,
Selke .xx. knapen naer
Van sinen lieden, die wel. scoten
6555 Met boghen eñ met gaveloten
Eñ die wale conden striden.
Die saten alle op starke rossiden
Wel te ghereke ; si . waren stout.
[H]et had[se] die oude Ernout
8560 Op ghehouden al [le] gader,
Alse of hi hadde gheweest haer vader.
Des .gheve men ere sulken man,
Die dus sijn dine besetten can
Te poente wel , eñ dit so saen;
665 [H]en hadde eer grave niet ghedaen.
leus! hoe wel es dat goet
Bestaet ; dat men den goeden doet:
[Hi weet] dat[tet] moet betalet sijn.
[Dat] wert in desen wel in scij n.
6570 Nu hevet Ernout ghevlucht van ghinder
Sijn wijf eñ sine oleine kinder
Eli meneghertiere ander goet.
Sere verdroevet es sijn moet,
.

Vs. 6359. Uitg.: Et hadde die o. A. Is se enkelijk uitgevallen, of was het eens hadse
ik zet hadse. 6560. Uitg.: al gader. 6562. Uitg.: Des gunne hem ere. Eer geven is
juister dan gunnen, en bij het onzeker geschrift verkies ik het. -- Zonder kein in men te
verbeteren zou gunne een imperat. sing. worden. 6565. De zin is : Een rijke en magtige
graef (Ernout was slechts een arm ridder) zou meer tijd daertoe noodig gehad hebben.
6i67. Uitg. twijfelt of hij Best[a]et of Best[e]et lezen moet. De spelling van 't Hs. en de
tael zelve laten beide toe. 6568. Uitg.:..... dat en moet bestadet sin. Zie in den tekst
hoe ik de gaping in 't begin aengevuld lieb. Hs.: dat en (of bat en ?) met gewijzigde n;
ik herstel dattet. Wat bestadet aengaet, het is niets dan Bene onbedachtheid van den kopist dien het eerste woord van den voorgaenden regel nog in de ooren zat. Ik ineen niet
dat mijn betalet, erkend, vergeld, meer verdediging noodig heeft.
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Maer om Beatrisen alre meest.
657i Hi voer met haer in dat foreest
Eñ doen hi van haer soude sceeden,
Was daer gheweent van hen beeden.
Hi seinese ten wederkere
Eñ bevalse Onsen Here.
6580

Nu en waende die edele Beatrijss

Hare vrouwe in enghere wijs
[Nemmermeer] scouwen noch Ernoude;
Dus [es si bleven in] den woude.
Ernout voer ten sinen weder.
6585 . Eer hi daer quam, so was ter neder
Die brugghe gheworpen van der Ore.
Daer hilden alle de sine vore.
Daer mochte men sie ii een stare pongijs
Eñ meneghen ture ababi j s
6590 Van dien kerstinen , die daer waren.
Mettien quam Ernout inghevaren.
H i riep wel lude : « Marberoen ! »
Ernout es comen , eñ sijn doen
Hevet sijn vole sere vertroost.
Vs. 6574. Uitg. en Hs.: om Diatinen, wel zeker verschreven, gelijk Massm. vermoedde,
voor Beatrisen, dat er paleographisch onder schuilt. 6578. Seinese, in 't Hs., van jongere hand seinesd, door verwarring van de twee vormen seinese en seinedese. 6581.
Uitg.: flare vrouwen, kwalijk verbogen voor hare vrouwe, dat is Melior, de keizerin.
6582. Uitg. : (Met ogen). lk vervang dat aenvulsel door Nemmermeer dat door den zin vereischt wordt. 6583. Uitg. : Dus ..... en in den wonde. — De vier laetste verzen heeft een
domme hand, met ze te willen klaer wasschen, voor de helft onleesbaer gemaekt. 6x89.
Ababijs. Massm. meent dat het van 't fr. abatus afkomt. Burguy leidt het met meer regt
van abaubis en dit van balbus, stamelend of stamelaer af; het beteekent bedwelmd, ver
: Met dien. lk schrijf om meer redenen 1{lettien, in den zin van op-schrikt.6591Ug
dat oogenblik. 6593. Ernout es comen, na quam ingevaren, twee regels hooger, is
Bene soort van tautologie, maer dat is geen reden om door 't plaetsen der gaillemets,
Ernout zelven dat te doen zeggen, gelijk Massm. doet; ik versta er liever dus of dan bij :
Ernout is also comen, enz. ; ten zij iemand liever comen in coene veranderde, hetgeen
de reden van 't volgende bevatten zou.

18
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Hi hevet ghenomen een pongoost
Op Ilermanne van Yfenijs.
Dat es een Turc , een out , een grijs..
Dien stac Ali dore niet sinen spere.
Dat saghen alle, die waren int here,
6600 Dat Herman was te doot ghesteken.
Dit willen twee ghebroedere wreken,
Maltan eñ Marcabers:
Dese waren beide, dies si j t ghewes,
Binnen enen daghe gheboren.
66os Maltan hevet Anceloot vercoren.
Dien stac hi al dore den seilt
Op die corie, dat hi onthilt
Met groten pinen dat ghereide.
Dit wrac Ales sonder beide,
6610 Want hi Maltanne van den orse
Daer neder stac in die porse,
Daer hi onder die voete lach.
Alse dit Marcabers ghesach,
So ane riep lli sinen God
6615 Apoline, niet dore spot.
Hi sloech met sporen eñ stac
Alesse daer neder eñ wrac
Sinen bruder op dien ionchere.
Van dien steke eñ van dien kere
66?o Waren alle die Turke blide.
Si dronghen voort met groten nide.
Nu es verloren sekerlike
Ales, hive' roepe ghetrouwelike

69;

Vs. 6593. Pongoest, verwrongen vorm van pongijs, steek, aenval. 6602. Marcabers,
maer om het rijm door metathesis Marcabres te lezen. Vglk. vs. 6632. 6609. Hs.: vrac.
6621. Hs.: met- groten nide, met groten drift. 6623. Hs.: getrowelike; maer liet is niet

(„5)
Op Gode, dies wi eighen sijn,
665 Die van den watre makede wijn;
Maer Ernout riep ghereckelike
Op Onsen Here van hemelrike
Eñ voer daer in; [h] et wart hem suer:
Hi wart den Turken een quaet ghebuer.
6630

Nu sijnn die Turke in aire wijs

Sere verstormet in dat pongijs
En sijnn van Alesse ghekeert.
Maltan es weder ghemonteert;
Maer Ales wrankene weder van den orse.
6631; Als die kerstine die grote porse,
Die [hi daer moeste] doghen, saghen,
En consten si langher niet ghedraghen,
Sine daden achter die payiene.
Alesse wa [s] set vergaen onsiene.
6640 Hi was meshandelt eñ mesvoert.
Met pinen bleef hi, hive ware ontfoert.
Doe keerden weder die payine
Met erren m[oede] op die kerstine.
geloofbaer dat zoo de dichter hier aldus geschreven heeft, het zelfde woord hem vier verzen verder, in geheel de zelfde omstandigheden, nog eens zal uit de pen gevallen zijn. Ik
schrijf het op de tweede plaets aen den kopist toe, dien het door het voorgaende als in
de hand gegeven scheen terwijl hem 't woord dat hij in zijnen tekst vond, misschien vreemd
viel. Ghereckelike dat ik in de plaets aenbied, wensch ik dat men op den eersten oogslag
niet verwerpe.
Vs. 6628. Hs.: et wart hem sur, waer hem niet van Ernout te verstaen is, maer van
de Turken, in dat. plur. 6634. Hs.: vranke, it. orsse, en zoo meermaels. 6635-36.
Deze twee regels zijn bij Massm. dommelijk verdorven:
Ales die kerstine die grote porse
Die si hem dogen sagen, enz.
Men zie in mijnen tekst wat hij met een weinig kritiek daer van maken kon. 6638. Hs.:
Si dadeñ (sic) achter die pauine, met Bene noot van Massm.: paiine ? paien ? péon
(FUOZGENGEL) ? Dat pauine in meer Hss. payine, payiene of paiene is, moest hij toch
weten. 6639. Onsiene, leelijk. Vglk. vs. 3508. 6643. Uitg.: Met erren moet ende die
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Dat was Maltan, dies wel behaghet.
ssae Een ors dat dinge hadde ge.aget......

XVII *).
Nem[p]t minen dienst na u wet,
Die ghi selve hebt gheset.
Ic wille vasten eñ waken.
*) XVIIde FRAGMENT, derde en laetste van Jena, einde van 't gedicht,
waervan de fransche tekst slechts gedeeltelijk en op de onkundigste wijs
door Massm. uitgegeven is, en bovendien in geen der nog bestaende handschriften zoo verre reikt als onze dietsche vertaling voortgezet is, die alleen
het slot van 't oorspronkelijk werk bevat. — Zie hier de korte inhoud van
ons fragment. Het vangt aen in 't midden van Benen brief dien de wanhopige
soudaen Margarijs 's nachts, op zijn bed liggende, schrijft aen Melior, en
w-aer hij, na zich aen de wet der Christenen beloofd te hebben te onder
voorts over zijne miskende liefde en liet hem gedane ongelijk kia--werpn,
gende, dit op Ernout die er schuld van was en thans zijn gevangen is, drijgt
te zullen wreken. Met den dageraed staet hij op en roept zijnen raed bijeen,
waer hij Ernout doet voor zich brengen en bij zijne mannen beschuldigt
als de eenige oorzaek zijnde van al het leed dat hij geleden heeft en zij zelve
nu nog lijden, en eischt dat ze hunnen gemeenen vijand naer verdienste
veroordeelen en straffen. Marcabers, uit haet tegen Ernout en dezes zoon
bertine. Wat het Hs. aenbiedt weet ik niet meer; maer alleen, dat men het verkeerd gelezen en bovendien welligt nog kwalijk geschreven heeft. Ik wil met dit laetste getuigen
dat ik vermoed dat in 't Hs. niet ende die, maer eñ die staet, waerdoor de verbetering
zelve onzekerder wordt. Zoo er ende staet, en ik rekening houd van 't getal der letters, dan
zal ik er tegen van maken; maer staet er eñ, zoo moet het op worden ; en daer bertine
zigtbaer Bene misstelling voor kerstine is, zullen wij tusschen de twee lessen : keerden
weder die Payine
of

Met erren moede TEGEN die kerstine,
Met erren moede op die kerstine,

te kiezen hebben; de laetste schijnt mij de beste.
Vs. 6644-45. Dat was Maltan , enz. Deze twee verzen laet ik gelijk ze Massm. gelezen
en geschreven heeft. Wat zou het baten er een paer woorden in te verbeteren ? Ik zal nogthans zeggen dat in 't Hs. dinge uit dicke herschreven schijnt. De uitlegging die Massm.
biz. 202, midd., van deze regels geeft, is louter inbeelding. 6646. Uitg.: Nerv(e)t minen
dienst, enz. De soudaen aenroept den God der kristenen (en van Melior) en belooft zijne
wet aen te nemen en een boetveerdig leven te leiden.
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Mijn lijf dat Willie sere mesmaken.
665o In alrehande dissiplinen
Gautier die hem van sijn peerd gesteken had, juicht des soudaens voorstel
toe en verwijst Ernout ter dood. Aupatrijs, op regt en reden steunend, ver
zich daer tegen ; maer Marcabers blijft wrack eisschen en wordt op-zet
nieuw door hem weerdiglijk wederlegd, en zoo mede Maltan. Den soudaen,
dien dit mishaegt, herinnert hij dat hij den man, die hem op 't veld vrij en
vrijwillig zich zelven en zijn zweerd overgaf, nu zonder schande niet kan
dooden.. Daerop doet de soudaen, hoewel met tegenzin, Ernout naer zijne
gevangenis terugbrengen. Doch tusschen Marcabers en Aupatrijs is een hevige twist ontstaen, zoo dat zij elkander uitdagen, hunnen pand en borgen
aenbieden en met oorlof van den soudaen dadelijk de zitting verlaten. Na
het vertrek van den moedigen Aupatrijs waren de anderen gereed des soudaens wraekzucht te voldoen, als Lucius , « der minnen bode in Bene wel
geschikte rede zijnen heer voorhoudt dat het beste middel, om Meliors gunst
te verwerven , ware haer Ernout, dien zij boven al hare ridders schat, vrij
en in zijne volle wapenen « op gherechte minne » terug te zenden.
Die raed beviel den soudaen grootelijks en Ernout wordt zonder uitstel,
begeleid door Lucius, naer Chiefdore gezonden , waer hij met de uiterste
vreugd ontvangen wordt, terwijl de schitterende kieeding van der minnenode aller bewondering verwekt. Parth. bidt dezen dien nacht bij hen te
Chiefdore te verblijven, en gunt hem, op Ernouts verzoek, zijnen tijd in 't
gezelschap der hofdames door te brengen. Daer vindt Lucius gelegenheid ons
Melior over 's soudaens liefde te onderhouden, die hij haer, als 't zijn beroep en thans zijn bijzondere zending was, niet al de kleuren der middel
na een lang gesprek (niet minder dan 316-euwschrtoijkafml,en
verzen), wacrin zij,, van laren kant, met veel wijsheid zijn plaidooy van punt
tot punt wederlegt, haer al streelende vraegt wat tij eindelijk wil dat hij
zijnen meester van harentwege zegge, om hem te bewegen met zijn leger
naer zijn land weder te keeren. Zij antwoordt, dat zij des soudaens krijgsmagt weinig ducht, maer dat, indien deze cenen wapenstilstand zocht, zij
hem geerne toestaen zou terwijl de onderhandeling haer alleen te komen
zien en spreken : « 111ijn heere (Parth.) en es niet altoes bi mi, » zegt zij.
Lucius bedankt haer voor deze woorden en keert onder Anceloots geleide
naer de legerplaets terug. De soudaen zat daer angstig met de oogen naer
Chiefdore gekeerd; maer als hij Lucius al lagchende zag naderen liep hij
hem blijde en met opene ermen te gemoet, en Lucius had niet eerder van
den wapenstilstand , van dat bezoeken , zien en spreken gerept, of de sou3),
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Salie mi wel gherne pinen
Eñ wille die werelt laten
In aire wijs, eñ mi ghematen,
Eñ dienen u lude eñ stille
6655 Nacht eñ dach dore Meliors wille.
Die ghevet mi u paradijs.
Werdé mi te goede in aire wijs
daen opgetogen keurde alles goed, en haestte zich Lucius 's anderdaegs vroeg
naer Chiefdore te zenden met volle magt om een bestand van veertig dagen
te besluiten. Als hij verder door zijne schoone woorden en beloften de goedkeuring van zijne hooge mannen bekomen heeft, zitten zij allen op en rijden
te samen naer Chiefdore , waer ze van Parth. wel ontvangen worden en,
terwijl de soudaen slechts aen Melior denkt , al de heeren van zijn gevolg
geen oogen genoeg hebben om de sterkte, de schoonheid en den rijkdom van
't kasteel te bewonderen.
Daerna wordt de vorst met zijn voornaemste gevolg in het vrouwen vertrek toegelaten, waer weldra ook de hofjuffers twee en twee langzaem binnentreden; Urake en Persijs sluiten de rij. Urake wilde Melior ontschuldigen die afwezig was, maer de soudaen, die ze zoo schoon zag, houdt ze
voor hare zuster en ontvlamt eensklaps in liefde voor haer. Zij merkt zijne
dwaling en glimlacht, doch laet het spel duren, en schijnt zelfs weldra met
zoo veel behagen als medelijden den diep bevangen minnaer zijne uitzinnige
rol te helpen voortzetten. Dit komiek tafereel, 256 verzen lang, wordt besloten . met de verklaring dat Christus, die de gewaende Melior zoo schoon
maekte, God es alleenc sonder ghenoot; en de dichter verklaert van zijnen
kant dat dit alles is, wat hij in zijn fransch model gevonden heeft.
Vs. 6652. Uitg.: dese werelt, maer Hs. van later hand desi w. 6656. Die ghevet mi u
paradijs, Melior's bezit is voor mij de zaligheid. 6657-6660. Uitg. .
Werde u te goede in alre wijs
Ende dese werelt alte male.
Vore al namic die scone smale
Ende gi, goet lief scoenst aire wive, enz.
De ponctuatie alleen doet zien dat Massm. noch den samenhang noch den zin verstaen
heeft. Kortheidshalve zal ik dat eerst door mijnen tekst bewijzen. De soudaen zegt deer:
werd mij geheel deze wereld volkomentlijk ten genotte (te goede) gegeven, zoo zou ik
vooral de schoone Melior kiezen; en gij , goed lief, enz. Mijne verbetering van u in mi
heeft noch regtveerdiging nog uitlegging noodig; mi is onontbeerlijk. Mijne verandering
van Ende in Nu zou kunnen onnodig schijnen, zoo men ,de woorden u paradijs door de
,
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Nu dese werelt altemale ,
Vore al namie die scone smale.
6660 Eñ ghi, goet lief, scoonst aire wive,
Hebt mijns ghenade van den live.
Van den live? ... dit was messeghet;
Maer van der doot , diere ane leghet,
Die mi dat doet dat ie falgiere.
6665 Men seghet , ghi slit goedertiere.
Hoe so ghedoedi dese moort ,
Dat ghi aldus sere stoort
Enen armen , die u mint,
Eñ ghi die waerheit niet en kint•
6670 Dat ie mi hebbe ane u gheset ?
Maer ie wane gijs niet en wet,
Noch minen rouwe no mine quale
Noch mine pine, scone smale,
Dat ie door uwen wille verdoye.
6675 Dat vonnesse [van] den tornoye
Dat was vaischlike ghewi j st,
Bedie dat [ghi] mi waert ontwijst.
Maer nu hebbic in ghevancnesse
Die dit valsee vonnesse
6680 Dede ghestaen doe ieghen mi,
conj. Ende met dese werelt verbonden achtte, gelijk Massur. gedaen heeft, en dan werdet
(u paradijs namelijk) voor werde schreef; maer « indien men mij het paradijs en den
ganschen wereld gaf, » zoo verdraeyd, kan den soudaen niet meer gezeid dan de dich
geschreven hebben.
-ter
Vs. 6665. Hs.: goden .. re. 6667. Hs.: gedodi, waervoor Jkblt. te vergeefs gedoochdi
giste. Gedodi voor gedoedi is de spelling van dat Hs., terwijl het, voor gedoochdi,
waerschijnelijk gedohdi zou geschreven hebben. — dese naoort, deze zware misdaed.
6676. ilitg.:_gen .. st; in 't Hs. waren de middelste letters, door later hand overschreven,
onzeker voor Jkblt. en Massm. , welke laetste hier wonder veel beslag maekt. Het was hun
ontgaen dat onze dichter meermaels de zelfde woorden of hunne composita met elkander laet rijmen en dat zeker koristen dat niet aenstond. Vglk. vss. 7304-05. 6677. Uitg.:
Bedie dat ini, enz. Zonder phi, dat ik er bijvoeg, is de pansche zin onvolledig. 6680.
Uitg.: Dede gestaen ende (Hs. eñe) iepen mi. Over !jhestaen doen vglk. vs. 61 14. Hier
,

(
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Eñ nam mi daer ic levede bi.
Mijns rouwen en ghedachte hem niet,
Baer ombe en dede hi noch en liet.
Nu salie mi dan wreken des
668s Al eest te spade ; want hi es
In mine ghewelt , daer ickene houde. »
Dit viel al gader op Ernoude.
Doe verhoghede die soudaen

Heme selven eñ es op ghestaen
6690 Van

dien bedde , daer hi lach.
Heme verlanghede na den dach,
Dat hi hem wreken soude
Van allen saken op Ernoude.
Dus was Ernout ghedreghet sere.
6695 Die soudaen, die grote here,
Dede ghehouden sinen brief
Langher vele dan heme was lief;

beteekent het, meen ik, staende of in stand houden, verdedigen, doen gelden. Maer de
regel is waerschijnelijk bedorven. Ik weet dat ende, zoo als het hier staet, in een verhael
dikwijls dient om eene bijzondere omstandigheid met meer kracht en nadruk voor te
stellen, maer dat is hier het geval niet, want ieghen mi zegt niets bijzonders of meer dan
men reeds weet, en met een nieuw Ende in 't begin van den volg. regel wordt het onverdragelijk. Ik heb het door doe vervangen dat onder al de woordjes die zich aenboden mij
verre het geschikste scheen.
Vs. 6682. Nam mi daer ie levede bi, dat is , het voorwerp mijner liefde, Melior, door
wie en voor wie ik leefde. 6683. En dede hi noch en liet, deed hij niets meer noch minder. 6684-85. Massmanns ponctuatie stoort den zin. 6685. Massur. plaetst onkundig
achter het voorg. vers een punctum; een komma zou al ruim veel zijn. Ik zet niets, en doe
tevens opmerken dat te spade het zelfde als spade alleen is, vooral bij onzen schrijver.
Vglk. vs. 373, enz. 6686. Uitg.: dat ickene houde. De dichter schreef waerschijnelijk dar
= daer, het geen men verkeerd in dat verhanderd heeft zonder op den zin acht te geven.
6688. Doe verhoghede, verheugde zich. 6696. Dede ghehouden sinen brief dunkt mij
alleen van den tijd gezeid, dede duren, liet voortgaen, bleef schrijven, overeenkomstig
met vele langher, dat slechts zijdelings op den inhoud ziet: deze kon hem niet te lang
zijn, maer die grote here was ongeduldig dat Melior zijn schrijven nog niet onder de
oogen had. Ziedaer mijne meening; ik zou echter niet durven beweeren dat Dede jhehouden niet enkelijk voor ghehield of hield bij zich staet.
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So mer[r] ede die dagheraet.
Doe onthoot hi sirren raet
67oo Eñ siere man een deel daer toe.
Daer quamen te hove dies marghens vroe
Menech hoghe man van prise.
Die soudaen ontboot Aupatrise,
Dat hi met Ernoude quame
6705 Eñ vore hem brachte. Dat was onbequame
Aupatrise, dat hi Ernoude
In siere scaren bringhen soude.
[H]et moeste sijn : si quamen voort.
Die soudaen sprac niet een woort.
6710 Doe wonderde den groten heren,
In welken dat hijt soude keren.
Over lane sprac die soudaen :
tt Ghi heren, nu hebbic ghevaen
Den ghenen, die mine minne
6715 Hevet ghekeert in droeven sinne
Eñ al den prijs te niete brachte,
Dien ie ghewonnen hadde met erachte
Van dien tornoye , dien ie verwan.
Die coninghe , daer die raet stont an,
Vs. 6698. Deze regel dient ter uitlegging van het voorgaende. So merrede die dageraet.
De soudaen had, op zijn bed liggende (vs. 6690), den geheelen nacht geschreven tot in
den dageraed wanneer hij zijnen brief zenden moest. — Of in plaets van So rnerrede, dat
ik van Massm. overneem , de les van 't Hs. merede (meerede) blijven moest, heb ik niet
onderzocht. 6702. Uitg. en Hs. : Hoghe man te prise , niet van prise, dat in hoghe
reeds opgesloten ligt, maer te prise hoghe of zeer hoghe man, in superlat. Een jonger
hand die het op den kant vernieuwde, schreef te prisse. 6700. Uitg.: Ende voor here
brachte. Versta : en dezen voor hem bragte. Niets is gemeender dan zulke onderdrukking
van 't pron. 6707. In siere scaren, in zijn gezelschap, onder de wacht van die hem als
koning geleidden en volgden. 6711. In welken , dat is in welken zin. Het subst. wordt
zoo in meer gezegden door ellipsis onderverstaen : hij koos den regten (weg); hij gaf hem
eenen aefschen (houw of slag ); metten den selven (vinger) nipen , Theoph. vs. 48, enz.
6716. Uitg.: te niewete, verbreeding van den u -klank van het gewooner te nieute ,' te niet.
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6720 Si

hilden hen alle ane mi
Dat ie die beste ware , doe hi
Bi siere groter reinardien
Die coninghe dede met heme lien.
Aldus verloosic op dien dach
6725 Dat ie ghewinnen meer en mach:
Mijn lijf verloosic eñ mine ere
Eñ mine raste bi sinen kere.
Des beclaghe ie mi nu tote u
Eñ soude mi gherne wreken nu.
6730 Bedinket u in uwen sinne,
Dat ie u allen sere minne
Eñ hebbe ghemint lude eñ stille
Eñ ghlevolghet uwen wille,
Eñ ghedeilet al dat goet
dat mi bestoet,
Vriendelike,
6735
Eñ noyt ieghen u en wrackte
Noch met wille noch met erachte:
1iaer nu biddic [u] eñ wille
Uwen sin lude eñ stille,.
6740 Want noyt en wart man glleboren ,
Die dus vele alse [ic] te voren
Goeder liede vercrighen mochte.
Vs. 6727. Bi sinen kere , door zijne listigheid en slimme streek. 6732. Uitg. en Hs.:
lude ende stillen; doch vglk. vs. 6739. 6733. Uitg.: Ende gevolget uwes willen, leelijk
bedorven tael. 6739. Uitg. : U sin; ook in 't Hs. — sin is wijsheid, raed, gelijk vs. 6730.
6741-42. Uitg.: alse mi te voren — vercrigen mochte. De uitdrukking te voren gebruikt
onze dichter zoo wel in den zin van eer of vroeger (prins), als van voor, in de tegenwoordigheid van (corarn), en daer bovendien de plaets reeds tamelijk duister is, wordt de keus
tusschen de twee beteekenissen hier moeyelijk. Een ander zwarigheid ligt in mi, dat nergens van afhangt en dat men op den eersten oogslag als met de constr. en den zin strijdig
veroordeelen moet, ten zij men onderstelle dat er een ander woord uitgevallen is waer het
mede in verband was, als wezen zou staen of sijn. Met alse mi staen of sijn te voren, dat
is die hier voor mij vergadert zijn, die ik hier rond mij zie (hij vlijt ze en zoekt ze hem
gunstig te maken) te schrijven, zou de datief mi niets aenstootelijks meer hebben; maer ik
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Ghi hebt alle sin eñ ghedochte
Ane mi gheleghet, eñ minnet mi
6745 Alse uwen here , eñ bedi
So benic u wel sculdech , . dat
Te doene weder ochte bat.
Want doe ie was een cleine kint,
Wasic met u so wel ghemint,
6750 Dat al mijn lant bat dan nu
Was bericht : dat was bi u,
Oppenbare , uwe edelheit,
Eft dóghet, uwe goedertierenheit.
Wi hebben sint met onser macht
675 Gheconquerert eñ onderbracht
So menech lant, dat wi die ere
En verliesen nemmermere.
Noyt en wart ooc dine bestaen
Van ons, sine es ooc wel vergaen,
6760 Sonder dese , die mi meest deert.
Dit hevet Ernout al gheweert:
Hi dede dat wi hier sijn comen.
Ons allen hevet hi benomen
Vroude , bliscap , sachte daghen.
6765 Hi

doet u pinen eñ sorghen draghen.
Beide van kinderen eñ van wiven

ben meer genegen om, zonder iets aen te vullen, eenvoudig mi in ic te veranderen, al moet
ik bekennen dat te voren vercrighen altijd eene zonderlinge spreekwijs zal schijnen.— Ook
staet er dat niet; maer te voren behoort tot noyt en wart man gheboren of tot vercrighen.
Vs. 6750-b3. Na bericht staet bij uitneming een punctum in 't Hs. De rest schijnt
minder nauwkeurig, ook in de Uitg. :
. . . . . . . dat was bi u
Oppenbare die edelheit ,
Ue doget, u gbedertirenheit.
Ik plaets oppenbare, als adv., tusschen twee kommas, en wijzig meer in mijnen tekst;
maer zonder het datief-regiem van bi tot op 't einde te durven doorzetten.
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Hevet hi u hier doen bliven
Onder onse doótviande
Met groten sorgten in desen lande.
Nu
siet of hi iet hevet mesdaen.
6770
U allen hevet hi dit ghedaen
Allene dore den nijt van mi.
Besiet, ghi heren , hoe dat wi
Bi onsen rade dat verwerven
6775 Dat wine droever doot doen sterven.
Of ie noyt van u wart ghemint
In dien tornoy, no eer no sint,
So doet mi des gherechte wrake
Te sinen Jachtre van derre sake. »
ende hi sine tale.
Die heren waren altemale
Ghescoffiert van derre sake.
Si saten langhe sonder sprake.
Doe sprac die grave van Waldaloen,
6785 Marcabers , een quaet felloen;
Hi was fel eñ pu tertiere .;
Hi hae [t] te Ernoude eñ Gautiere,
Diene stac van sinen orse :
Twi doedi , here, dese porse
6790 Uwen lieden eñ desen pant
V[oor] enen uwen dootviant ,

6780Aldus

Vs. 6781. Gheweert, belet. 6789. Hs.: Tui dede die here. 6790. Desen pant, dezen overlast, dit leed, deze onaengenaemheid (hij bedoelt de volgens hem onnoodige bij
Van uwen enen doet- viant, waerin mij het eerste-enropig).6791UteHs:
en het derde woord verdacht zijn. Al vindt men nog pant doen van iet bij MAERL., ik
meen niet dat Van hier de zelfde betrekking heeft, maer dat onze dichter geschreven
had : Twi doedi uwen lieden desen pant vooR uwen -viant ?. dat is ten aenzien van of
om uwen vijand; doch zie vs. 6837. Het overige is meer ontstelt. Om al de woorden te
behouden zou men ze anders moeten rangschikken en met omzetting van het tweede en
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Dien ghi hebt in u ghewout ?
Die mesdaet es [so] menechfout,
Die van hem hier es ghehoort,
6795 Dat hi dies lives hevet mesboort.
Nu doetene sterven in diere manieren ,
So ment swaerst mach visieren.
Wie soude dreghen enen dach,
Die hem stappans wreken mach,
6800 Of andren man bidden wrake,
Die wale wreken mach die sake,
Die heme selven meest geet aen ? »
Aldus sprac hi [tot] dien soudaen
Sere wel te sinen wille.
Doe
wart gliinder een ghestille.
6805
Maer die coninc Aupatrijs
En mochte swighen neghere wijs.
Here , » seght hi, « Marcabers
Hevet gheseghet dat al es
6810 Jeghen redene eñ jeghen recht.
Dat Willie segghen nu eñ echt
Dat sijn raet es onghehoort,
Dies hi allene na uwe woort
Dat ordeel seide also satin,
het derde Van enen uwen dootviant behoeven te schrijven, dat goed dietsch is en eenen
goeden zin geeft, terwijl van uwen enen viant iets geheel anders beteekenen zou. Zoo
iemand liever heeft zonder verplaetzing enen door echten te vervangen, ik heb er niets
tegen.
Vs. 6793. Niet alleen de maet maer ook de constr. ried mij hier so aen te vullen.
6795. Mesboort, minder gewoon dan verboort, verbeurd. Vglk. vs. 6841. 6796. Dreghen,
dreigen. 6799. Uitg. : herpe. 6802. Üitg. : geet; maer waerom teekent Massmann daer
bij aen dat Jkblt. gaet las? 6812. Onghehoort, zonder voorbeeld, zonderling? of niet
aengehoord? vglk. vs. 6875 en vooral 7093. 6813. Dies. De eigentlijke kracht van dezen
relatief- of demonstratiefvorm moge mij een onzer taelgeleerde uitleggen, ik neem het voor
bedie, omdat, dewijl. Doch vglk. vss. 7322, 7375, 7699, enz.
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Eñ nieman el en doet ghestaen.
Dus hevet hi Ernoude doot;
Nochtan en weet hi cleine no groot,
Recht noch onrecht van derre saken.
Hi wilde volghen ure spraken:
6820 Daer ombe hevet hi j t gheseit.
Besiet wel wat daer ane gheleit
Ghehinghedi dies , dat hi ghestaet
Dese raet eñ voorwaert gaet ,
Eñ ghine niet weder en keert,
682 . Embermeer sidi onteert.
El en wondire niet ave.
Nu seght , Marcabers heer grave,
Ander ordeel eñ ander recht;
Dit was valsch eñ ongherecht ! »
6815

Doe sprat Marcabers die grave,
Een rike man van groter have,
Goet riddere ; dit eest al ,
Van andren dogheden was hi smal:
Ay here , » seit hi , « lieve here,
6835 Mi wondert utermaten sere,

6830

Vs. 681i. Eia nieman el en doet ghestaen duistere uitdrukking. Gestaen doen zagen
wij reeds vs. 5991, en ghestaen alleen biedt zich hier zeven verzen verder (6822) ook nog
aen, en overal is de grondgedachte van staende blijven of houden, bevestigen, voel
onzen regel ziet men bovendien niet klaer of el een nominativus mast. is over--baer.In
eenkomende met nieman dan of het een accusat. neutri gen. is, afhangende van doet
ghestaen. In 't eerste geval zou de volle zin wezen : en zulk een oordeel dat niemand bij stemt. Er is meer, nieman el kan ook accus. mast. zijn mits aen te vullen : Ei datti
het nieenan el doet ghestaen, door zijn getuigenis ondersteunen; want gestaen is nog in
de latere tael de meest gebruikte term voor bekennen. Met verschuldigd ontzag voor
anderer meening zal ik mij aen deze laeste .uitlegging houden. 6816. Doot, gedood, ter
dood verwezen. 6817. Uitg.: Noh dan. 6822. Dat hi ghestaet, dese raet, voor dat dese
raet ghestaet, kracht en uitvoering bekome; het geen ik vroeger, vs. 6450, een soort van
prolepsis noemde. . 6824. Niet weder en keert, terugstoot, verwerpt. 6826. El ne wondire niet ave niets anders zoudt gij er aen winners. De gissing Er, die Massm. aen Jkblt.
toeschrijft, had hij beter niet gemeld, en zoo Eer gemeend was, deugt het ook niet.
,

,

,
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Dat ghi seit in rade staen
Van iemanne , die u hevet mesdaen ,
Ghine wreket also een coninc.
Sal men plait van derre dinc
6840 Houden , dat en es niet goet.
Hevet hi verhoort diere doet
Eñ dies lives , doet, dat ghebiet,
So dat ghi andren wederniet.
Vore waer segghic ene dine :
6845 Nembermeer en wert coninc
Ghemint, die weet van herten es;
Maer die felle., dies sijt ghewes,
Hi doet heme sine liede ontsien,
Eñ goeder seden pliers
6850 Elken , na dien dat hi es. »
Nu hevet die grave Marcabers
Vs. 6836. In rade staen, beraedslagen, aerzelen. 6837. Uitg.: Van imanne, dat is over
of wegens iemand; zie ter loops vs. 6791. Jkblt., zegt Massur., wilde van manne; zoo had
de kopist werkelijk eerst geschreven; de i werd er later voorgezet. 68441-43. Uitg. :
Hevet hi verbort dire doet
Ende dies lives, doet, dat gebiet,
Soe dat gi andren weder niet.
Indien deze ponctuatie goed is, dan staet hier doet geheel absoluet, gelijk de Franschen
hun faites bezigen, in 't latijn age, welaen, doet zoo, handelt daer naer, en dan behooren
dat gebiet te samen; maer men zou ook doet dat kunnen lezen met een komma daer achter,
en gebiet op zich zelf laten staen gelijk vs. 7420 ; doch wat het een in kracht winnen zou,
zou het ander verliezen. Ik behoud dus Massmanns afstipping, maer het wondert mij dat
hij den volgenden regel gansch niet verstaen heeft. Hij zegt dat niet en heeft er ook
geene noot bijgevoegd, maer in zijne Wörterverzeichnisse die tamelijk volledig , doch niet
altijd nauwkeurig is, vindt men onder Nien het woord wederniet van onze plaets door
grinniken, hinnire vertaeld, dat wel de meest ongepaste metafoor zou wezen die iemand
mogt uitdenken, en de andere woorden onuitlegbaer maken zou. Wedernieden is tegenstand bieden, wederhouden , beletten, en op die manier is er niets in den regel te verbeteren, al zou men ook, met verandering van 't subjekt So dat gheen ander weder niet
kunnen lezen , met den zin van : zoo dat niemand uw gebod wedersta. — Men zeide zoo
wel en in den zelfden zin van verdienen te sterven : der doot en des lijfs verhoren. Het
rijm goet : doet (voor doot) moet ik laten blijven. 6850-51. Vglk. vs. 6602.
—

( 288 )

Ghetoghet ene ghelikenesse,
[Hlen es no raet noch vonnesse,
Maer hi seghet : « Bats conincs recht
6855 Dat hi wedersta onrecht,
Eñ niemene en dreighe langhe,
Noch en ghedoghe niet dat hanghe
Op sine ghenaden alle sake;
Hi doe we [der sek] erlike wrake,
6860 Of men hem iet hevet mesdaen :
Sone salve nieman wederstaen.
Men seghet dat conincs waert
Met rechte seien gaen voorwaert.
Dit wederseghet Aupatrijs.
6865 Dat donke mi in aire wijs
Dat donrecht sine es van der sake.
Hi seghet, dat lachter es selke wrake;
Maer die tornoy van minnen
En wilt recht no redene bekinnen;
6870 Maer hi wille dat men wreke
Eñ nieman dorperlike en spreke. »
-

Doe sprac die coninc Aupatrijs:
Dat wondert mi in aire wijs
Vs. 6855. Uitg.: wederstae, spelling die in meer Hss. voorkomt, zoo ook gae, nae,
enz. 6857. Wat Massmanns Errata hier met zijn hangen wil, beken ik niet te verstaen.
Is het om zijn saken : wraken in plur. niet tegen te spreken ?. Maer het voorgaende rijm
dan? 6858-59. Uitg. en Hs.:
Op sine genaden alle saken,
Hie doe we(1).... erlike wraken, enz.
Sake , dat hier een regterlijke zaek beteekent , staet zoo wel als wrake beter in singulari.
De tweede regel kan op verscheidene wijzen aengevuld worden. Van wel dat zijne 1 aen
Massm. verschuldigd is, maek ik weder, en vul voorts sekerlike (adj. of adv.) wrake aen,
met den wensch dat iemand een juister bijvoegsel uitdenke. 6865. Dat donke rni, dat
dunkt mij. Dit donke beschouw ik als een potentialen verzachtenden vorm = mij zou wel
dunken. Vglk. vs. 6917 en zie ook vs. 7868. 6866. Uitg. en Hs.: van der saken.
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Dat ghi scgghet selke woort
6875 Eñ si hier bat sijn ghehoort
Dan die mine vore onsen here.
Ghi penset wel luttel om sine ere.
Ghi seght al dat heme behaghet,
Si recht, si onrecht, wat soet draghet.
6880 Cracht van rechte , dat es wel sijn;
Maer Bats oppenbare in sei j n :
Noch dore coninc noch dore grave,
No dore vrientscap noch dore have
En es onrecht recht noch recht onrecht.
6885 Dat seidic , eñ dat segghic echt. »

31altan sprac : « Ic hore wonder.
Wel sere es hi der minnen sonder
Eñ luttel mint hi sinen here,
Mach hijt ghedoen bi eneghen kere,
6890 Hine wreke sijns lieren toren.
Alle die dit sien eñ horen,
Si willen minen here ghehinghen,
Dat hi hem wreke van desen diñghen. »
Doe sprac die coninc Aupatrijs :
6895 « Ic en ghehinghes neghere wijs,
Dies hi lachter hebben soude.
Hadde ie ghernocht, ie hadde Ernoude
Ghesleghen, eer hi wart ghevaen,
Minen here dien soudaen
6000 In wraken : so waert ere;
Vs. 6881. Openbare in scijn is een pleonasmus; Vglk. vs. 7036. 6892. Uitg.: Sie —
gehinden, dubbele fout; voor de laetste moesten het rijm, de zin en vers 6895 waerschuwen.
De nieuwsgierige lezer vergelijke ghehinden in het glossar. van Mr L.-Ph.-C. van den Berg
op Limborch, en leze te gelijk op de zelfde bladz. de zonderlinge noot die mij betreft. 6893.
Uitg.: Dat hi wreke; ik voeg er hem bij, en zou geerne ook Datti schrijven om het daermede in de uitspraek te verbinden. 6900. Uitg.: see wert.

49
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Maer nu en canic no min no mere
Hier in ghesien , no cleine no groot,
Dat hi verdient hevet der doot,
Want hi gherecht vonnesse seide
6905 Na sijns selves wetentheide,
Eñ dat doen die coni nghe loveden.
Ine sie hier neghenen also goeden
Riddere, neghenen [grave] nu,
Die aldaer, dat segghic u,
6910 Dat ordeel hadde wederseit,
Eñ sinen pant daer vore ghelei t ,
Dat hine maken soude valsch.
Al sidi hier nu so ghemalsch
Eñ segghet al , dat ghi begheert
69th Te sinen commere , dat heme deert. »
Doe sprac die soudaen Margarijs
« Mi donke r ie ben in aire wijs
Ghelij c den lamme , dat men sceert ,
Dat heme twint no deel en weert;
6920 Want ie u, coninc Aupatrijs,
Verdraghe dat ie enghere wijs
Te wraken comen en mach ,
Dat ie beghere nacht eñ dach ;
Want alse men mi seggllen sal
69.i; Recht ordeel , so beneemdi j t al
Eñ seghter toe, te minen toorne,
Vs. 6906. Uitg. : Ende daer, doen e. l., zonder zin. 6908. Uitg.: ne-genen nu. Voor
grave (of coninc daer ik ook aen dacht) zou men misschien beter uwer aenvullen, want
riddere sluit grave en coninc niet uit. 6909. Uitg. : Die al dar. 6913. Ghemalsch,
stout. 6914. Uitg.: dat hi begeert, verwarring met hetgeen vs. 6878 gezeid is , waerbij
men dommelijk de betrekking van sinen en herpe des volg. verzes miskend heeft. 6921.
Verdraghe, vergeef, kwijtschelde, als gij zegt dat, enz. 692b. Uitg.: soe benemt-diit al.
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Dat mi pileec es te hoorne. »
--- (( Also van derre dine
Wreket u, sprac die coninc,
6930 Alse ghi moghet sonder scande.
Ghi mocht begheren selkerhande
Wrake, die u niet goet en ware.
Ghi moghet wreken , dats oppenbare;
Maer doet dat ordeel teersten wisen.
6935 Dat sal men u te rechte prisen.
Nu verstaet mi noch een deel;
Dat segghic u over recht ordeel
Doe Ernout was in siere ghewelt
In den wighe op dat velt,
6940 Sonder wille van eneghen vliene,
Gaf Ernout daer oochsiene
Den coninc sijn sweert.
Daer met wart sijnn lijf verweert,
Doe die coninc tsweert ontfinc.
69,15 Dat es ene scone dine,
Dat hijs metten live ontgheet,
So wie die coninc selve weet. »

Doe die soudaen dit verstoet,
Wel sere verdroevet wart sijn moet.
6950 Hi hiet Ernoude van Marberoen
Weder in ghevanenesse doen.
Dit was algader sine antwerde.
Sine oghen sloech hi op die erde.
Vs. 6929. Die coninc, Aupatrijs van Nubie. 6931. Litg.: Gi moget, de zin eischt mocht,
conditionael , zoudt mogen. 6935. Dat, daerin, deswegens, 't geen men kwalijk in Dan
verañderen zou. 6938. In siere ghewelt, los en vrij, zijns zelven meester. 6941. Oochsiene, openbaerlijk. Vglk. Halbertsma op MAERL., blz. 146. Dezen korten en onverlengbaren regel en vooral den volg. van vier sylben, want coninc telt slechts voor Bene, deze
clausula, beveel ik Jkblt. aen. Vglk. mede.vs. 6928 en 6945.
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Dit sach Marcabers die grave.
loech eñ wart verhoghet daer ave
Eñ hilt sijn spel met Aupatrise:
Her coninc , » seit hi, « in welker wise
Houdi mi over losengier P
Dat willie wederstaen alhier,
6960 Eñ sal u selven doen verstaen
Sake , die ghi hebt mesdaen
Meer dan alle die sijn hier.
Ernoudes sone Gautier,
Die ons jaghede eñ scoflierde
6965 Eli ieghen u sint ioestierde,
Daer haddine wel onthouden,
Doe hi vore u lach in der moude[nj.
Bi uwen wille quam hi danen.
Favele metten ghelen manen
6970 Dien gavedi hem , dies hi te bat
Ontfaren soude van der stat.
Al sint dankede hi u des
Ane uwen neve Galades.
Nu soudi gherne sinen vader
6975 Dlijf behouden : dats al gader
Dat ghi sterken wilt' die minne.
Dat en prisic niet in minen sinne,
Dat ghi uwes heren viant mint.
Dat es oppenbare in li bekint,
6980 Dat ghi een flattere si j t.
Ghi mint hen eñ draghet ons nijt. »
6955 Hi

Vs. 6967. Uitg. : in die moude. 6969. Favele, ace., naem van 't peerd van Aupatrijs.
6972. Uitg. : Alsint, sedert, niet lang daerna (reeds ? ). 6976. Minne, vriendschap. 6980.
Flattere, het fransche flatzeur, vleijer, en flatteere met lange e uit te spreken, gelijk
ook boven vs. 6969 Faveele, in 't fr. Fauvel. Vglk. vs. 7026.

( 293 )
Dit was den coninc so grote ande ,
Dat hi den grave voor sine tande
Wel nalike hadde ghesleghen doe;
6985 Maer het bleef, ie segghe u hoe:
Die coninc pensede, dat die mate
Elken hoghen man wel sate.
Daer omme wilt hire ave helden.
Her grave , » seit hi, « ie en can niet scelden;
6990 Maer ghi seght van Gautiere;
Ghi tiet mi aen dat ie falgiere.
Dat wil ie hier wedersegghen.
Wildire ooc iet meer toe [l] egghen,
Ic sales u ghelove maken :
6995 Dats waer, dat wi onderstaken
Ic eñ Gautier, dat wi ioesteerden
Eñ die voete opwert keerden.
Dit en was door minne noch door spel.
Dat scinet noch ons beiden wel.
Vs. 6982. Ande, spijt, ergernis. 6988. Uitg.: ave helden, (zich) afhouden, te weten
van Marcabers voor zijne tanden te slaen; maer zoo er in 't Hs. ane stond en Massur.
kwalijk gelezen had, zoowel als hij kwalijk verstaen heeft met helden door inclinare (hellen)
uit te leggen, dan zou ik even zoo geerne anehelden, (zich er) aen houden, onderhouden,
in acht nemen lezen, en van de maet (gematigheid) die eiken man wel sate, verstaen willen . Helden voor houden gaf het oud impf. hilt of helt, ons hield. 6993. Uitg.: toe(s)eggen;
de vierde letter is uitgebeten in 't Rs., en ik ben zeer genegen toe[l]egghen te schrijven,
dat meer zegt en de volg. uitdaging beter voorbereidt. 6994. Gelove maken is het zelfde
als vs. 2360 ghelovich doen lien. Zie mede vs. 4038. Hier zegt Aupatris : Ik zal u van
logentael en valscheid overtuigen. Vglk. vs. 7067. 6995. Uitg.: dat wi ond(erspraken),
hoogst onbezonnen aenvulsel, en dat van Jkblt. welk daer onder in de noot vermeld wordt:
ond(er ons t)wien, schijnt er slechts de weêrklank van te zijn. Hoe kon men toch hier
aen een gesprek denken als men de volgende verzen gelezen en verstaen had? Of hebben
dit geleerde uitgevers werkelijk door ioceerden speelden en al kokelende die voete op-.
weert keerden verstaen? En het overige dan? Maer joceren wij niet, en schrijven wij
eenvouding onderstaken en joesteerden, dat iedere lezer zonder uitlegging verstaen zal.
Jkblt. had er niet klaerder in gezien dan Massm. 6997. Die voete, enz., zegt dat zij achterover uit den zadel tuimelden. Zoo las ik in Auberi de Bourg. : Jambes levies le fait jus
trebucier. 6998. Uitg.: dore minne noh dore sp.
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7000 Daer

ghenasic van der doot;
Maer die steke was so groot,
Dat hi mi noch maket gram.
Ic sal u segghen wie dit quam
Gautier brachte u ors, her grave,
7005 Daer hadde hi u ghesteken ave
Bi den here in die valeie.
Hine duchte niet van enen eie
Noch u noch there, dat wetic wel.
Moreel was dapper eñ snel
7010 Eñ hi was wel op sine vaert.
Ic riep ane hem wel menech waert
Eñ bat al gader ombe ioesteeren.
Daer dedickene weder keren
Sere in sorghen van der doot.
7015 Doe ghelovede ie heme al bloot,
Dat hi bleue onghevaen,
Op dat hi mochte dies ontstaen
Dat ickene niet en stake te doot.
Hi halp heme selven uter noot.
7020 Daer omme gavie heme Favele ,
Mijn goede ors, te sinen dele.
Van Galadesse minen neve
Seidi ooc ene andre heve.

Vs. 7009. Moreel, het peerd van Marsabers. Vglk. vs. 6969 Favele. 7042. Uitg. : ornbe
iostiren : kiren. 7014. Versta : (hern) die sere in sorghen, bevreesd was voor de dood.
7017. Dies ontstaen, dit ontgaen, te boven komen. 7023. Uitg.: Seidedi. — Heve, inbreuk op de waerheid. Vglk. vs. 6 138 vlegghe dat het wkw. trecken daer het van afhangt,
mij verkeerd heeft doen uitleggen. lleve dat kerf of houw beteekent, staet hier even zoo
vreemd met segghen verbonden; maer dat heeft bij meer zulke metaphoren plaets. Vlegghe heeft nagenoeg de zelfde beteekenis, namelijk die van blutse of schaerd, b. v. : in
Benen helm of degen, als in Karel en Elegast, vs. 4 1 1 :
,

,

,

Die helme op haer hooft die boghen,
Ed onfinghen scaerde eli vlegghen,
So scaerp waren der swarde egghen.
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Ghi seght noch meer, dat al mijn doen
7025 Met Ernoude van Marberoen
Al gader es flatteringhe.
Gheonneert werde hi , dies u ghehing he !
Hine brenct u eer ten selven fine,
Als Ales uwen neve -turkine.
7030 Alesse dadi uten lande
Varen onder onse viande.
Noch salie u segghen meer
Enen quaden valscen keer,
Daer ghi u lijf verboret mede;
7035 Want ghi braket gherechten vrede.
Dat es oppenbare in seine,
Doe ghi Ales uwen neve turkine
Doot -sloech[t] in [on]gherechten campe.
Aldus voeredi te scampe
7040 Heme eli ooc die messelgiere :
Ghi eñ uwe hulpe volghet sciere
Buten bi ghemeinen rade.
Dit waren echter valsce dade ,
Want die messelgiere beide
Waren
7045
in dies conincs gheleide,
Doe ghise beide asselgieret.
Dat ghise niet en afTolieret
En Lancelot, Il, vs. 45057: noyt vlecge no scaert; als mede MAERL. Van d.1. van Oversee,
Cap. 8 : (swaert:) .... oft vlegge of scaert.
Vs. 7027. Uitg.: Gonneert. 7029. Hs. en Uitg.: Alse Ales. Versta : Alse . ghi Ales
(bracht). 7030. Uitg.: uten handen, doch in de noot: (lande ?). 7037. Uitg. : ¡doe Ales.
Waer alweer ghi uitgevallen is. 7038. Uitg.: Doet sloech in gerechten campe, dat ik in
mijnen tekst verbeterd heb. Doot sloecht is Bene oratorische overdrijving voor woudt dood
16. Dat hij Ales niet doodde zou net uit het fransch blijken, indien wij-slaen.Vgkv68
iets meer dan het slordig uittreksel van Massmann (blz. 187 vlgg.) er van bezaten. Vglk.
hier vs. 7047 en 7048. -- gerechten voor ongherechten is strijdig met geheel de gedachte
en bijzonderlijk met vs. 7035 en 7045. 7047. Uitg.: Affalgiret. De heer de Vries (Wdb.)
heeft zeer wel gezien dat hier niets anders dan Bene misstelling voor affoliret, verwonddet,
dooddet, plaets gehad heeft.
,
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Beide, dat was u wel feet.
Nu benic hier toe ghereet
7050 Eñ wil[t] ] doen staen al na die wisen
Dat mijns heren manne wisen.
Dan seldi Ernoudes vergheten ,
Daer ghi mi af hebt verweten,
Eest dat ghi eñ ie allene
7O5 Versamenen int crijt ghemene.
Dies biedic hier minen pant. »
Die soudaen ontfine te hant
Dies conines pant van derre dine.
Doe sette borghe die coninc ,
7060 Dat hi dies volconlen soude.
Marcabers spranc op wel houde,
Die van al sinen leden
Scone was eñ wel besceden :
t( Here , ) seit hi ; « nu ontfaet
706 Jeghen dese overdaet
Minen pant : ie salve maken
Loghenere van derre saken.
Dies biedic mijnen pant al hier. »
Hondert man stout ende fier
7070 Si verborgheden hier ave
Marcaberse , den fellen grave.

Van desen campe was ghesciet
Harde na wel groot verdriet.
Vs. 7050. Uitg.: wil, doch Hs. wilt.— Doen staen, vglk. vs. 6114, enz. 7052. Uitg.: Daer
dan, gelijk de dichter misschien geschreven had, en gelijk ik herstel, omdat Daer
uit eene verwarring met Dar ontstaen schijnt. 7056. Vglk. vs. 6911. 7039. Borghe, in 't
oud fransch gewoonelijk plèges, dat is gezworen vrijwaerders, dat hij zijne belofte nakomen zoude, gelijk de tekst het zelf uitlegt. 706b. Stond hier niet eens desen overdaet
voor overdadigen ? Ik weet al wat zeker lieden daer tegen inbrengen kunnen, maer hoop
dat ze wel verstaen zullen dat mijn vermoeden niet enkelijk op het masc. ic salNE maken,
dat volgt, gegrond is. 7069. Volgens mijne aenteek. staet ende hier in 't Hs.
:
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Si wilden daer den grave slaen,
707s En hadde ghedaen die soudaen.
Hi sloech op dat vole met erachte,
Dat hijt doch te paise brachte.
Ic ben, » seit hi , « een arruine ,
Alse ie mi niet enegher dine
7080 Telivereren sal met u.
Dit es oppenbare nu,
Dat ghi mi daer in verwert
So langhe, dat ie ben vererf.
Nu gaet wech allene ghi twee,
7o8 .s Die campvast sijt, ende nieman mee.
Ie sal noch met Ernoude dinghen
Na den rechte van desen dinghen,
So ie best mach eñ can. »
Si ghinghen wech, eñ hi began :
7090 « Ie ben, » seit hi , « des benic vroet,
Met u ghemint wel lu ttelgoet;
Want mijn recht en mach niet voort
Comen, het es onghehoort.
In mijn hof al nu te tiden.
7095 Niemans en sal men vermiden
In vonnesse dat men seit;
Want het es die rechtechheit.
Coninc sal van conincs monde
Vs. 7076. Uitg.: Hi sloeeh op hoer dat vole met erachte. Misschien is hier meer te
verbeteren, maer hoer is in alle geval te veel. 7080. Uitg.: Te lievereren, verlossen, en
met u, door u. Zoo ik in mijn verdriet bij u geen troost vinden kan ? Enigher dine hangt
af van telivereren: de spijt doet hem overdrijven. 7085. Uitg.: camp-vast sift, die elkander beroepen hebt. — Hs. Ende, dat hier Bene pauze schijnt te maken. 7091. Luttel
goet, weinig, adverb., in een woord. te schrijven. Zie CHRISTINA, Gloss. 7093. Onghehoort, niet aenghehoord, niet in aenmerking genomen, miskend. — Achter Comen stelt
Hs. een punt, maer dat geldt geen punctum mains, gelijk verder vs. 7135 achter Hebben.
-- Onghehoord, miskend. 7095. Nierrans vermijden, voor niemand ontzag hebben.
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Sijn ghedoemet in alle stonde
7100 Eñ grave van grave, dat es wet,
Eñ man van manne ; dus eest gheset.
Maer ie was van Ernoude ghedoemt.
Mijn leven mach wel lichte sijn ghenoemt:
Vijf scilde, daer af was hi here;
7105 Si .cm. ofte mere
Houden noch haer leen van mi.
Hi es goet riddre eñ vri ;
Maer des en ghinc hem niet an,
Dat hi op alsulken man
7110 Alse ie ben, ordeel wisen ghinc.
Ghi heren, seit hi, derre dine
Es mijn lachter nu . so groot ,
Dat ic mi liever ware doot. »
Dese woort sprac die soudaen.
7115 Vore al dat hof doe bleec wel saen,
Dat Aupatrijs die coninc vri
Daer en was no na no bi.
Si loveden - alle dat hi dade
Algader bi si j ns selves rade
7120 Met Ernoude, dat hi ghebode;
Sonder allene der minnen bode,
Lucius, die nauwe treken
Wel van minnen conste spreken.
Vs. 7103. Mijn leven mach wel lichte sijn ghenoemt, men mag mij (mijn leven) wel
voor een man van klein gewigt aenzien : Ernout es een arme ridder van vijf schilden (zie
vs. 3112), en ik heb meer dan honderd duizend leenmannen, enz. — Uitg.: seilte, en
vs. 7106 hare leen. 7109. Uitg.: alse sulken man, pleonastische versterking van alsulken, = also ghelijken. Met alleen sulken te schrijven zou men de maet van vier net op.
elkaêr volgende verzen ongelijk maken. 7115. Uitg.: do blies wel saen, als in 't Hs.,
verkeerd geschreven voor bliec of bleec, van blijken. Massm. stipt niet af na soudaen,
maer na hof. Men trieze. 7118-22. Allen, behalve Lucius, rieden hem ( den soudaen)
slechts naer zijnen zin te doen en maer te gebieden.
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Hi sprac erehande behaghelheide
7125 Nochtan , maer alle hovesheide.
Here., » seghet hi, « groten sin
En hebbic no meer no min,
Noch en wetic ooc van groten rade;
Maer ie segghe u wat ie dade,
7130 Ware dese claghe mijn.
Dore alle die ghene, die hier sijn,
Noch dore domme no door vroede,
Noch in eneghen toren moede,
Wat so hi mi hadde ghedaen,
7135 Dien man en hildic niet ghevaen
Enen dach, die mijn lief kint;
Sone dadic ooc, dien `mijn lief mint.
Ic líete haren riddre wesen.
Nu weetti wel , si mint meer desen
7140 Dan selke .xx., die hare bleven.
Dat hi hare niet en wart ghegheven
Al ghewapent, dats mi leet.
Die camp, die nu gheborghet steet,
Die ware al niet, dat segghic u.
7145 Dat doe niet en was, dat si doch nu,
Eñ sinten hare op gherechte minne.
Dat radie u na minen sinne. »

Al die wile dat Lucius
Vs. 7124-25. Uitg. heeft hier een zeer gezochte afstipping die gansch den zin miskent.
-- Behaghelhede spreken is zich met vrijmoedigheid uitdrukken (naer eigen behagen,
naer zijn hart). 7134. Uitg.: Wat so (hi hern) hadde gedoen. In 't Hs. gedeeltelijk uitgeschrabd, maer hi rni , dat de zin vereischt, schijnt er nog door. — gedoen is in 't Errata
verbeterd. 7436. Uitg, en Hs.: die rain lief, en zoo ook in den vlg. regel. Op de tweede
plaets ten minste moet het dien wezen. In de afwisseling kan kunstgevoel liggen; ik behoud dus het eerste. 7138. Uitg. en Hs. : Ic late. Jkblt. verbeterde reeds líete, en 't is
Massm, die het ons zegt. 7143. Die camp, enz., tusschen Aupatrijs en Marcabers.
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Dese tale sprac aldus,
7150 So stont die soudaen ell loech :
Die tale ghinc na sijn ghevoech.
Hi dankes heme wel vriendelike :
« Ghi hebt mi, » seit hi , « sekerlike
Bat bevroet in al re wijs
7155 Dan Marcabers ende Au patri j s.
Nu hebben si desen camp ghenomen :
Hoe sal hi te poente comen,
So dat ment prise eñ love ? »
Daer toe sprac Mansnidere die grove,
7160 Dat was een die vele conste :
« Here, » seiti , « het begonste
Vore u een twist bi groten rampe;
[Si twee beriepen hen ten campe],
So dat immer moet die een
Lachter
hebben van dien tween ,
7165
Vroeder man dan ie en weert;
Want deen den andren begheert
Van derre saken in dat crijt.
Versamenen si , daer es die nijt
n
7170 So groot , daer moet ghevochten sijn
Si recht , si onrecht , dats in scijn,
Eñ ghine moghes niet ghehinghen.
.Nu doet op van desen dinghen;
Ghi hebt nu van andren saken
7175 Haers te doene : men sal maken
Enen vrede sonder dach ,
Vs. 7163. Deze regel is in 't Hs. overgeslagen; ik vul hem nagenoeg gelijk Jkblt. aen.
Mijn Twee of Si twee en hen, indien de versbouw het hem toelaet, zal hij goedkeuren.
7.166. Vroeder man, dan ic, en weert, versta : zelfs een wijzer man dan ik ben, zou het
niet kunnen afweeren noch beletten. Op en stond eerst een schreefje, maer het werd uit
Moghes = moghets, moogt des. 7476. Zonder bepaelden term. -geschrabd.712
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Alse mens stade hebbeni mach
Eñ ghijt ghebiet, dat si volcomen
Den camp, die hier ave es ghenomen. »
Die soudaen sprac ghestade : « Si;
Doetse comen vore mi ,
Eñ van Marteroen Ernoude.
Si quamen alle, doe hi dit woude;
Maer Ernout was in sorghen groot
7185 Hi waende dordeel van der doot
Hebben. Wien wondert das
Dat hi doen in sorghen was ?
So gherne so men die doot vliet!
Maurin sprac : « Ghi heren, siet,
7190 Dat seghet mijn here die soudaen,
Dat ghijt in vreden dadet staen ,
Desen camp , tote hijtt begheert. »
Ernout was altoes verveert,
Eer men heme hiet dat hi voere
7195 Quite eft vri te Melioere.
Dus wart hi Melioren ghesent.
Lucius hi dede tpresent
Eñ voer met hem te Chiefdoren waert.
Die soudaen voer met aen die vaert:
7200 Hi wouse selve convoyieren.
Marcabers hi ghinc grongieren
Omme dese dine; maer Aupatrijs
Verhogheder af in aire wijs.

7180

Vs. 7180. Uitg.: Die sottaen sprac, « gestade si : Doetse corven , » enz. Hoogst belagchelijke ponctuatie en louter misverstand. Gestade is een adv. = ghestadelijk , bedaerdelijk, kalm, zonder drift, en hetgeen hij sprak of zei , volgt : « Si, » dat is : het zij zoo,
ik sta het toe, « doetse comen, » enz. 7188. Het tweede so zou ik geerne in dat veranderen. 7194. Dadet voor latet of beter lietet is in alle opzigten wel gekozen. -- ghijt, prolepsis. Merk het neutrum. 7198-99. Uitg. en Hs.: Wert : vart.
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Doe sprac die soudaen Margarijs
Lucius, in aire wijs
So doet mi dese bootscap wale.
Daer ghi moghet, daer scoont die tale,
Wanneer ghi hare ontbint
Twi dat Ernout was ghesint
7210 Quite eñ vri , eñ al gheheel
Van hovescen woorden een groot deel. »
Eñ al dat heme scone dochte
Eñ best, dat ter minnen dochte.
Doe loet hi heme een groot saluut
7215 Van fijnre herten al ute ell uut,
Eñ dit beval hi heme wel vaste.
In paise keerde hi sonder raste.

7205 t( Ay,

Ernout eñ Lucius
Si voeren beide wech aldus.
722o Ernout was ute groter noot
Telivereert eñ van der doot ,
Eñ voer te Chiefdoren aldus.
Daer was Parthonopeus.
Die raet nam wat hi mochte doen
72 5 Omme Ernoude van Marberoen;
Maer alse hijs niet en wart bevroet,
Van rouwen was hi na verwoet.
Dat was sinen vrienden cont.
Si vielen alle ter selver stont
7230 Met heme in den rouwe so groot,
Vs. 7214. Uitg.: Soe boet hi, maer Hs. Soe loet hi, waer Soe welligt verkeerd voor Doe
staet. — Loet is het impf. van laden, opleggen, belasten, bevelen. Vglk. vs. 7829, als mede
vs. 7388, enz. 7217. Sonder raste, zonder verwijlen. 7230. Massm. teekent hier in de
noot rouwen aen als de les van 't Hs.; daer staet wel den rouwe, en zelfs vs. 7246 van
rouwen, omdat rouwe van 't vrouw. en van 't mann. geslacht is, dat Massm. blijkens zijn
Gloss. niet wist. Is in rouwen sijn, vs. 7233', een meerv. ?

( 503

So dat si alle hadden noot
Dat si wel vertroost waren.
Binnen dien so quam ghevaren
Ernout eñ Lucius ,
7235 Dat si in rouwen waren aldus.
Si heetten rechte vore dien casteel.
Ernout hi quam al gheheel
Ghewapent , alse hi bleef ghevaen.
Lucius hadde ane ghedaen
7240 Rike cleder eñ . diere,
Wel ghemaket, na die maniere
Alse ten minnen bode behoort.
Aldus quamen si bat voort.
Maer teersten dat men Ernoude ghesach,
74S Doe en was daer engheen ghewach
Noch van rouwe noch van sere;
Maer hen wonderde harde sere,
Bi wat manieren die soudaen
Ernoude hadde laten gaen.
7250 Doe sághen si voort ane
Van Luciuse die scone ghedane,
Sijn ghelaet eñ sine maniere:
Sine parure si was so diere

Eñ wonderlike wel ghemaect;
7255 So sere wel was hi gheraect
Dat hi was te meer besien.
Doe begonste hi met dien
Die boodscap , die hem was bevolen,
Maer die waerheit bleef verholen
Vs. 7242. Uitg. en Hs.: ter minnen bode. Ik denk dat de kopist door vergissing ter met
het naeste woord heeft doen overeenkomen. Dan moest het ten minste der minnen bode
zijn, gelijk vs. 7814. 7259. Uitg. en Rs. als op de meeste plaetsen, bodescap.
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Van Ernoude , twi dat hi
Weder quam quite eñ vn.
Doe sprac hi voort : « Hier es Ernout
Quite èñ vri in u behout.
Hi hevet met ons wel oleine verdriet
Noch
7265
ghehadt; inaer ine segghe u niet
Dat hi was al sonder vaer
Van sinen live; dats oppenbaer
Dat hem mijn here was wel gram.
Si recht, si onrecht, hoe soet quam,
7270 Het was so groot dat ocsoen :
Het sceen wel dat hijt mochte doen
Wel met rechte; want sijn raet
Gaf heme orlof die mesdaet
So te wrekene, of hi woude,
7'75 Dat Ernout metten live ontgoude;
Maer hi en woudene doden niet
Omme ene dine die was ghesciet;
Dat was dat hine selve vine
Op tfelt eii sijn sweert ontfine.
7280 Dat behilt Ernoude tleven :
Daer omme wart hi u glhegheven
Quite eli vri in aire wijs.
Dat vonnesse gaf Aupatrijs.
Bi sinen rade quam hi danen.
7285 Nu en dorvedi niet wanen
Dattene u mijn here ghevet
Dore eneghe vrese, die hi hevet
Van sinen halven ofte van ti.
760

Vs. 7269. Si = Tsi ; vglk. vss. 6879, 7862 , enz. 7270. Ocsoen , gelegenheid , reden,
oorzaek, voorwendsel , gelijk bet oudfr. ockeson, enz. 7284.85. Hs.: danen : wenen.
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Vore uwe man ghevie u nu
7290 Ernoude met groten elite
Van mijns heren halven quite,
Ell alse sinen dootviant
Ontsekerickene weder thant. »
Ernout sP rac die eerste tale :
7295 « Dies ghevic mi sculdech wale:
Met rechte haet mi die soudaen,
Want heme so hebbic quaet ghedaen
Eñ sal noch doen al mine macht.
Hi blameert dach eñ nacht
7300 Dat vonnesse van dien tornoye.
[H] et ant mi so dat ie verdoye.
Sonder smeken eñ salven
Seght hem van mijns heren halven
Dat dat ordeel es gherecht.
305 Wille hi j t maken ongherech t ,
Dat moet hi doen immer allene
Jeghen minen here ghemene
op enen dach; eñ wille hi dan
Setten enen andren man
7310 Vore hem, so rettet mijn here, mi.
Bi derre saken so mach hi
In paise laten sine liede
Vs. 7289. Vore uwe man, in de tegenwoordigheid van uwe mannen, of oechsiende uwen
mannen, gelijk Maerl. seggen zou, openba.erlijk en geerne. 7293. Ontsekeren is onvrij
verklaren, den vrede ontseggen. — Weder, op nieuw, gelijk te voren , eer de soudaen hem
aen Melior geschonken had. 7296. Hs.: haeht. 7294. Massm. plaetst een dubbel punctum
met een aenhalingsteeken na sprat, als of de woorden de eerste tale de aenvang van Erflouts rede waren, hetgeen ze onverstaenbaer zou maken. Het is de dichter die spreekt en
zegt dat, toen Lucius zweeg, Ernout de eerste was die zich gelaste om hem te antwoorden, en de dichter getuigt zelf dat hij het meesterlijk deed. Massm. heeft de zelfvoldoening
van onzen schrijver niet begrepen. 7299 en 7302. Hs. : el , niet ende. 7301. Het ant mi,
het ergert en verbittert mij. Wkw. anden.

20
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Eñ alle sine maisenide.
Wilt hi recht, hi sal recht .sien
7315 En wille hijs niet, so moete ghescien
Hem , alst wel met rechte doet,
Die onrecht iaghet , cfi recht ghemoet.
God hi moeter recht op seinen.
Dat ontsekert mi alleinen. »
Doe Parthonopeus dese woort
Van Ernouts halven hadde ghehoort,
Doe loech hi, dies Ernout so- saen
Die antwerde hadde ghedaen
Sonder raet, met corter sprake,
7325 So wel te poente van derre sake;
732o

Vs. 7314-15. Uitg. en Hs.: hi sal reeht sin : ghescin. Eigenaerdige spelling van 't Hs.
7316. Het wkw. doet vervangt hier ghesciet dat uit het voorg. ghescien moet herhaeld worden. Zie CHRISTINA, biz. 194 -6. — Woordspelingen, als die hier -met recht plaets heeft,
zijn bij de fransche en dietsche dichters der xiiie en xlve eeuw een gemeene aerdigheid.
7317-19. Uitg. en Hs. : op scinen : mi alleinen. bat dit kreupel gaet moet iedereen zien
die weet wat rijmen is, en nog meer die zich de moeyte zal geven van de gedachte van
den dichter in deze twee verzen na te gaen. Daer ik ze in mijnen tekst reeds verbeterd
heb, meen ik hier te volstaen met er een paer woordjes uitlegging bij te doen. Scinen rijmt
niet met alleinen, al is het onverkenbaer dat dit laetste opzettelijk om des rijms wille zoo
en niet op de gewone wijze (alleene) geschreven is. Hier heeft dus een misverstand van
den kopist plaets gehad , die zijn seinen (op) in stede van een hem vreemder uitdrukking
in den tekst gebragt heeft. Dit hem vreemdere , dat hij welligt aen Benen zijner voorgangers toeschreef , laet het rijm ons gissen en aen den dichter teruggeven en wel met enkelijk de c van seinen hoven om te halen en in Bene e te 'veranderen om er seinen van te
maken. Seinen is zegenen, als wij vs. 333i reeds zagen, en seinen op (beseinen, het regt
bezegenen — fr. bénir) is gewis een keuriger zegwijs dan recht seinen op of beschijnen.
Het verbogen alleinen tot het voorgaande mi betrokken, is iets zeldzaems, maer de regel
biedt andere moeyelijkheden aen, die zoowel den zin als de constructie betreffen. De
dachte is, dunkt mij, deze : « Des soudaens ontzekering bekommert mij weinig : God
moge tusschen hem en mij, in ons geschil (er op), zijnen zegen aen 't regt geven; dat.
alleen kan mij ontzekeren (in geval namelijk dat het regt van mijnen kant niet zij), niet de
soudaen. » Wat alleinen betreft, ik durf er noch een adverbialen vorm, noch, met mi, een
tegenstelling met den soudaen, noch een hypallage, als moetende eigentlijk met Dat (dat,
allein of alleine) overeenkomen, in erkennen, en even zoo weinig het veranderen. -- Dat
ontsekert mi is een fier antwoord op vss.- 7292-93 : als sinen dootviant ontsekerickene:
7322. Loech, van blijdschap en verwondering. — so saes, so gereed. Vglk. vs. 7294, die
eerste tale en vs. 7324, Sonder raet, als mede vs. 7972.

ge-
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Want sijn beste sonder simp
Boven al begheerde den eftinp.
.Doe sprac die scone Lucius:
Ernout hevet glieseghet aldus,
7330 So ic versta, dat donket mi,
Dat daer haetscap ane si.
Dat es dine dat mi niet ane en gact,
Noch miere .bootscap en bestaet;
Noch icen sal u twi n t van desen
735 Antwerden noch bode wesen.
Maer sendet hein enen andren bode ,
Sprae Lucius der minnen bode,
Ic sal varen, blijft ghesont. »
Doe sprac te hem ter selver stont
7340 Parthonopeus vel scone waert :
« Ghi seit ons crst dese vaert
Tavontmeer, her Lucius :
Hoe soudewl mogl én steden iIdtis
Van mi en lefdi no4 h niet ken:
7345 Ghi seit u met 1tfS ïquiter"en
Desen avo►íit eil nu
Wel vriendelike, e i wi met u.
Marghen Buie dot fbi taert.

eel

Vs. 7331. Uitg.: haet seit meet
(sic) daet tehte1$ ma$r liet Os. leeft duidelijk voor
alwie de oogen openen wil, haetscap en wel eerder in een woord dan in twee , gelijk vol
Massmanns aenteekening Jonckbloet gelezen had. `Vat er van de p uitgesleten is, belet-gens
niet de geheele letter te erkennen , en Massmann alleen kon daervan met de voorgaende a
wille* ia• maken. 7341. Versten, uitstellen. 7342. Tavont meer. Vglk. vs. 73b0. Dit
meer, webk. zoo veel, niet altijd even klare, woorden helpt vormen , zal wel eens, hoop ik,
cenen ernstigen uitlegger vinden. I-k herinner hier slechts tsaermeer, sidermeer, tameer,
hedeninee (Walew., vs. 2769) en het bij onzen dichter zoo geerne wederkomende dienreer•.
734ß-. Uitg. en Ii-s.: aquiteren, met de vraeg van Massiv. of het niet acqu ntereu moet zijn?
Men vindt veel spellingen; vglk. het fr. s'accoinnter. 7346. Zoo 't Hs., en ik meen niet dat
(le dichter anders geschreven had, al mot nu wel voorgaen. 73 4,8. I,ovic, raed ie.
;

( 308 )
Ernout, seit hi., nu bewaert
733o Luciuse tavontmeere;
Doet heme werdecheit eñ ere
Na uwe macht. » Doe sprac Ernout:
Mijn spel es donker eiï tout;
Van miere feesten was hi sat,
7355 Eer hi hier quarr , ic segghe u dat.
Lucius es so iolijs,
Doet wel om uwes selves prijs,
Ell doetene met miere vrouwen.
Daer mach hi iegllen die ioncfrouwen
7360 Spreken : dat es bat sijn wille.
Nu gheve hem God lude efl stille
Selke minne , eñ die so fier,
Dat hi met ons blive hier.
Of God wilt, het sal ooc ghescien
7365 Dat selke die hi daer sal sien.... »
Luci us hi sweech al stille;
Maer sijn herte met goeden wille
Dankes hem dat hi die tale
Na sinen wille sprac so wale;
7370 Want hi minnet boven - al
Dat hi Melioren spreken sal.
Doe ghinc Ernout van Marberoen
Eñ dede hem uten wapenen doen.
Die coninc Parthonopeus
Vs. 137. Doet wel, enz. Men merke die levendige wending, in plaets van : Gij zult wel
doen met of indien, enz. , of : Wilt gij wel doen , zoo, enz. -- Voorts doetene (doet hem)
Knet rrciere vrouwen, enz., voor laet hem ingaen bij, is ook zeer aerdig. 7363. Is na dezen
regel iets uitgevallen of doet de dichter hier Ernout zijne rede welstaens halve in eens
afbreken, terwijl zijn gebaer de rest zei? Ik zie er Bene aposiopesis In,• die nog bestaen
zou indien men, voor selke, selve schreef (Dat salve, Bene gelijke minne met of bij
(die, enz.). 7374. Die coninc Perth.; waerom niet Die keiser? Doch vglk. vs. 7823.
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hein, dies Lucius
Hem te bat verhoghen sonde.
Alijs vraghede dat hi woude,
Maer niet een twint om sinen vader.
Lucius vertrac al Bader
7380 Van Marcabersse, van Aupatrise,
Haren camp, eñ al die wise,
Eñ hoe die camp in versten stoet.
Si togheden alle bliden moet:
Si waren alle met heme vroe
7385 Eli Lucius met hen alsoe;
Maer na dat eten spraken stille
Lucius eñ die keiserinne.
7375 Verhoghede

« Saluut eñ gherechte minne
Ontbiet u met ghestaden sinne
390 Die ghetrouwste, die nu levet
Ofte dien erderike binnen heuet.
Sint dat hi li eersten sach,
Vs. 737. Dies, omdat. 7376 - 77. Uitg. en Hs.: Ales vragede dat hi wonde. De
spreekwijs dat hi wonde, is zeer gewoon voor allerlei. Hier van tijdingen te verstaen om
hetgeen, sedert zijn verblijf aen 't hof, te Marberoen voorgevallen was. Maer wanneer-tren
de tekst er bijvoegt dat de gemelde ondervrager geen gewag iriaekt van zijnen vader, dan
verraedt hij de slordigheid des afschrijvers die den naem van Ernouts zoon Alijs tegen
dien van den turkschen overlooper Ales verwisseld heeft. Ales was de neef van Marcabers,
met wien wij vss. 6609 vlgg. en 7037 kennis gemaekt hebben en van wiens vader hier geen
spraek kan wezen. Men herstelle dus in den tekst Alijs voor Ales. Maer waerom wilde
Alijs Lucius nopens zijnen vader Ernout niet ondervragen ? Ik denk uit fierheid, te meer
daer hij hem door Lucius van des sóudaens wege teruggebragt werd, wiens gevangen hij
geweest was. Hij had begrepen dat Lucius daervan niet geerne meer zou gezeid hebben.
Vglk. vooral vss. 7259-61. 7386. Uitg. en Hs.: sprac men stille, niet alleman, dat zoowel
in de middeleeuwen als later na een diner de cour zonderling zou geweest zijn; maer
Lucius en die keizerinne. Men schrijve dus spraken in plaets van het bedorven sprac
men, ten zij iemand dit laetste men als Bene prolepsis beschouwe. 7388. Dit gesprek
tusschen den minnenbode en Melior begintwaerlijk abrupt, maer .de twee voorgaende
verzen zijn er als de voorbereiding van, doordien de twee sprekende personen in de zelfde
orde blijven voorkomen. Maer wat zal ik van het rijm stille : keiserinne zeggen ? — Saluut
(Hs. Salud), vglk. vs. 7214.
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Sone was no nacht no dach
Die wile, dat hi uwes vergat
395 Van ure minnen; ie lane sß bat
So es al toes uwe minne
Ghestadelike in sinen sinne.
Dat es oppenbare nu
Dat hi u mint : hi Bindet u
7400 Quite eñ vr van aire noot.
Den ghenen, dien hi haet ter dooi.
Omme dat bi weet dat ghine mint.,
So hevet hi den raet ontwent
Die [n] heme gaven sine man,
7405 Daer al sine ere leghet an.
So vele betrouwet hi hem in u,
Dat hi u Ernoude hevet nu
Ghesent op gherechte minne.
Hi bidt met herten eñ met sinne
7410 Dat ghine ontfaet, eñ hebt dat lief
Dat hi u minne eñ si u lief. »
Si sprac :. « Ic weet hem groten danc
Van dien presente sonder wane;
Maer dies en seldi niet verstaen
415 Dat ickene op minne sal onfaen.
Men soude mi houden over du!
Ell van dorperheiden vul,
Eñ daer toe over uten sinne,
Ontfinghic enechs mans minne;
Vs. 7394. De onderscheiding na Die wile (ondertusschen) schijnt snij door den zin ver
te zijn, maerwde volg. regel: Van ure minnen, enz., is daer Bene weinig gelukkige-eischt
ontwikkeling van. Met iewers voor uwes te lezen waer het niet beter. 7403.Oniwent, gemijd, van ontwenden of ontwinden, zich door Bene geschikte wending ergens aen onttrekken, esquiver. 7404. Hs. en Uitg.: Die. 7419. Uitg.: enechs mens; in 't Hs. heeft wel
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7420 So

scone es. Parthonopeus.
Dat segghic u , lier Lucius,
[H]et es dulheit groot, dies sift ghewes ,
Dat hi -van mi in 'hopen es. »

Lucius antwerde hare:
745 « Dat kint hi wel oppenbare,
Dat noyt Parthonopeus ghelike
En wart ghesien in erderike;
Maer hi sal bliven uten sinne
Om u, ghine doetene daer inne.
7430 So hi meer om u verswijnt
Eu ieghen recht hem selven pijnt,
Te meerren loon soudi j s hem doen.
Hoe mochte 'hi meer dore u ghedoen
Dan verliesen sinen sin
7435 Eli al sine macht? eñ niet [te] min
Hevet hi ghepi j nt eñ [moet] pinen doen.
Den dienst en mochte niet voldoen
Nieman , die levet onder die sonne ,
Dat hi met dienste u ghewonne.
4o Dit kint hi wel vore alle dine;
titans gestaen, maer de twee middelste letters die verduisterd waren, zijn van later hand
herschreven, gelijk meer op deze bladzijde.
Vs. 7423. Hi, de soudaen. — in hopen, Hs.; vglk. vs. 8232. 7428. Bliven uten sinne. De
volg. regel belet niet hier bliven in de gekende beteekenis van worden te verstaen, gelijk sier
of doot bliven, enz. (CHRIST., Gloss.); maer doen in doetene (Hs.: doténe. Z. nog vs. 7453)
en doen inne (herstellen) is bijzonder aenmerkelijk. 7430. Verswint, Hs. en Uitg. : ver
(= verswijnt) , vergaet, uitteert, is van het oude swijnen dat KIL. nog kent, en moet-suint
niet met verswijmen verward worden, hoe zeer zij ook in vorm en beteekenis zich nabijkomen. Vglk. vs. 7435 macht. 7432. Te meerren loon, enz., met des te grooter ver
loon en verdienste zijn correlatief. 7435. Uitg. en Hs.: niet min; de ma--dienst;wa
nier van onzen schrijver zoo wel als de maet rieden mij er te bij te voegen. 6436. Uitg.
en Hs.: Hevet hi gepinet ende pinen doen. Voor dien onzin heb ik in mijnen tekst ook
ten opzigte der maet iets beters getracht te geven. De lezer oordeele. 7440. Van hi, waer
de i duister was, heeft een later hand he gemaekt.
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Maer nu hopet die armfine
Dat u sijns
ns wenens eñ si j ns carmen
Bi ure ghenaden sal ontfarmen.
[H]en es in al die werelt steen
7445 Van so harden aerde engheen,
Verstonde hi sijn grote left,
Sijn groot vernoy, daer hi in leit,
Hadde hi sin , hi soude hem helpen
Eñ sine quale stelpen.
7450 [11]en es enghene zee so stuur,
Noch so dulle no so suur,
Verstonde si wel wat hi sprake,
Sine voerdene met ghemake
Sonder seep, daer hi woude.
7455 [H]en es heeste in den woude,
Noch serpent so putertiere,
Mocht verkinnen• die maniere
Van siere qualen, [h]en worde hem saen
Omoedech eñ onderdaen.
7460 Nu leghet ane u lude eñ stille
Sijnn ghepens eñ al sijnn wille.
Wanneer hi indelike
Comen can in erderike ,
Vs. 7442. Men merke wenens verbogen en carmen onverbogen. 7445. De kopist had
zijn arde (sic) met een ander letter willen beginnen, die hij doorgehaeld heeft. 7446-47.
Hs. en Uitg.: grote leet: dar hi in legt. Ik herstel het rijm leit (subst) : leit (verb.), dat
de kopist bedorven heeft als hij pleegt bij dergelijke rijmen. Vglk. vss. 3890, 4137, enz.
7451. Eis. en Uitg.: Nah so dunne; lees dulle of drueve, gelijk de Latijnen tristis zeiden.
7453. Uitg.: vorderne; Massm. had hier niet te twijfelen, het Hs. heeft niets dan vor
CHRISTINA, blz. 468, vlg. 7457. Uitg. en Hs.: Mocht verkinnen sine ma--den.Vglk
niere, mogt het erkennen, bevroeden de natuer van zijn kwaed, enz. Voor sine maniere
schreef de dichter gewis die rnaniere (den staet, den aerd). 7460. Lude era stille, alleszins. Vglk. vs. 6732. 7462. Hs.: i deenlike; Uitg.: in deenlike, en daer onder de gissing:
indelike ? ja, meen ik; hij zweefde lang met zijn gepeins in de wolken, en als hij eindelijk
hier beneden tot de wezentlijkheid terugkwam, dan, enz.
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Daer scinet wel sine caytivecheit:
74sß Luttel goets eñ groot leit
Hevet hi dan, dat hi heme doet,
Eñ dan hevet hijtt weder goet ,
So goet, men macht volprisen niet.
Siere herten dunct dat hi siet
7470 U oghen claer eñ uwen mont,
U kele wit eñ ront,
U hande wit, u vinghere recht,
U arme lane eñ slecht
Eñ al u lijf bequamelike.
7475 So sucht hi dan wel so[ejtelike;
Maer alse hem dan doet verstaen
Sijnn herte, dat hi sijtt bevaen
Te hemwert al in toren moede,
Cume blivet, hine verwoede.
So
sere wert hi dan te stoort :
7480
Al dat hi siet eñ hoort,
Dat vloeket hi eñ vermaledijt,
Op heme selven dragnet hi nijt,
Dat hi noyt wart gheboren.
485 So ontfarmelike es si j n toren
Eñ so groot, dat dunket mie,
Dat hi stervet, daer ic toe sie;
Want hi en roepet man enghenen
Te derre noot dan miallene.
7490 Ic troostene, nine achtes niet:
Mi dunct dat hi en hoort noch en siet.
Vs. 7468. Rs. en Uitg.: maget. 747. Hs. en Uitg.: sotelike; vglk. vss. 4939, 8193.
7478. Hs. en Uitg.: intoren mode. 7480. Uitg.: te-stort. 7486. Hs. en Uitg. dunket mje
(= mie) voor mi dat ik hier volg, omdat het nog in andere boeken zoo voorkomt, schoon
ik het slechts voor eene vrijheid houd. Bij MAERL. vind ik zelfs hie rijmende met drie,
waer ik liever dit laetste apocoperen zou; maer hij heeft meermaels hie en mie in 't rijm.
:

,
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Maer alse hi. dus hevet glieleghen
Keren, winden, cii hem versleghen ,
So sprinct hi op en besiet die stat
7495 Daer hi lach eñ daer hi sat,
En vermaledi[jt]se dan,
Dies hi daer selc ghepens ghewan.
Dus comt hi in líeme selven weder;
Dan gheet hi eire sitten neder
7500 Eñ scrivet in derde ofte in steen
Ofte in hout (heme es al een) ;
Maer eer hi gheet van diere stat,
So besiet hi ... , eñ wat P
Die scrift, die al van ure minnen
7505 Spreket in wel meneghen sinnen.
Daer steet MIEL eñ daer sleet YOR
Eli dan tegadere MELIOR.
Miel, dats honech, yor, dats gout.
Alse men dese te gadere you t,
Trio Honech ea gout, so es u. name
Melior. Hens so bequame
So honech ell gout.
Dat staet. daer harde menechfout :
MELIOR, en dan MERCI ,
7513 Eli .c. werven REMERCI.
Dus trect hi uwen name voort
In walsch ell in latine woort;
Want melior dats latijn.
Hoe mochte be ter name sib n P
Vs. 7495. Henn versleghen , zich verslaen en afmartelen. 7496. Uitg. : vermaledise
voor vermaledijtse; maer die t blijft dikwijls weg. Vglk. vss. 7576, 7905, enz. 7498. Hs.
en Uitg.: Dies, dat de kopist door onoplettendheid uit den voorg. r. herhaeld heeft, terwijl•hij Dus schrijven moest, dat ik stout in mijnen tekst opneem. 7512. So = so als.
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Melior dats in onse sprake
Dat betere van aire sake.
So spelt dan Melior int Ieste
Van allen beteren dalre beste.
Dus serivet die caitijf al in een
75525 Uwen name in hout, in steen

75O

MELIOR, MELIOR DIE GOEDE.

Met tranen ofte met sinen bloede
So scrivet hi die letteren dan al.
Hi wanet dats u ontfarmen sal
7530 Siere marrelien, siere noot,
Die hi doghet alte groot. »
«

Dat kinnic wale , >> sprac die vrouwe,

« Hine dreghet niet minne sonder rouwe;
Maer al ware die rouwe so swaer,
7555 Dat heme naghele ende haer
Ghevallen ware[n] van dien leide,
Ell men hem nochtan seide
Den besten, die in die werelt lever
Eli ridders name hevet,
7540 Dat al en mochte niet ghedoen
Dat ie met rechte solide mesdoen
Minen here , minen man,
Die twee werf mine minne wan :
Die eerste werf met groter qualen,
755 Doe ie hem van altemalen
Vs. 7525. Al in een, gedurig, zonder ophouden, alle oogenblikken. 7536. Uitg.: ware.
7537. Uitg.: Ende men; Hs.: Eñ men. In plaets van men ne, dat Jkblt. voorslaet, verkies
ik het sterker betoonde men hein. 7515. Hs. en Uitg. : Van altemalen, voor het rijm, in
plaets van het eenvoudig adv. altemale; maer het rijm zelf is mij verdacht, daer ik dik
gen. en dat. quale dan qualen vind, en altemalen en meer nog van altemalen-wijldern
op zich zelf beschouwd onverdedigbaer schijnen. Ik laet het echter staen; een ander moge
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Mine minne hadde ontseit,
Eñ ander werven doghedi leis
In dien tornoye, dien hi verwan
Dore minen wille , daer hi mi wan.
7550 Die soudaen hevet ooc een lief:
Dat soude hi hebben alte lief
Eñ minnen alse suns selves lijf.
Men weet so scone een wijf
Enghene noch so vroet
sinne.
7555 Si es edele coninghinne
Van Amasone, der vrouwen lant,
Dat staet algader in hare hant.
Nu late [hi] mi , ende minne hare;
En doet hijs niet , dats oppenbare,
7560 Dat hi mi onlanghe minnen sonde
Eli verwerpen alse houde,
Ofte noch eer, dan hi hare dede;
Want ic en quam noyt in diere stede,
Daer ie scoonre creature
7565 Met oghen sach na wives figure.
Ic kinse wel, so doet si mi.
Dore enghene dine die si,
Sone dadie hare onrecht
Noch el enghere. Nu doe recht

van

zien of van al en temale afzonderlijk hier staen kunnen. Daer zijn veel kwestien van dien
aerd die ik liever stilzwijgend voorbijga.
Vs. 7549. Dore minen wille, om mijnentwil, ter oorzaek van mij; want men gevoelt ligt
dat wil in dergelijke spreekwijzen zijne gewoone beteekenis niet heeft. 7551. Hs. en Uitg.:
aire liefst. Het rijm wil al te lief, en zoo is 't in het Errata verbeterd. 7558. Hs. en Uitg.:
Nu late mi ende, enz. Dat ik er [hi] bijgedaen heb, is slechts om er de aendacht op te
roepen, want die uitlating bij den imperat. is niet zeldzaem. Vglk. vs. 7878 :. Begheert hi
vrede, hebbe vrede. — Cod. ende, niet zonder klemtoon. 7561. Hs. : En (sic, zonder
streepje, dat vergeten gebleven is); voorts alse. 7563. Uitg. : in dere stede; Hs.: dire:
het moet wel diere of derre, zulker, of ere, eeniger, zijn. 7567. Enghene dine die si,
die zij, die besta. 7569. El enghere, aen geene andere. Massm. steeds : En-gene, enz.
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soudaen , ell minne hare.
Dat es die waerheit oppenbare :
[H]en es coninc in al erderike
Noch so scone noch so rike,
Die di [e] vrouwe mochte ghewinnen ,
7575 Hine moch [t]se wel met eren minnen. »

7570 Die

Vrouwe , » seit hi , Lucius,
« Ghi antwert vro[e]delike aldus;
Maer sachter woorde sijn hier breke,
Na dien dat ie van minnen spreke,
7580 Eñ ghi selve wale kent
Dat minne hatet castiment;
Ghi leret heme , wat hi 'sonde doen.
Ghi seght hem wel, mochte bijt doen.
Nu latet u castien wesen
7585 Eli antwert sinen wille van desert;
Want minne hetet eñ ghebiet
Dat ene dine , die niet en diet,
Dat mense wille wederstaen.
Dus es verwonnen die soudaen
7590 Eli es ane u ghestade bleven.
Nu en mach hi niet begheven
U, al sonde hire omme sterven
.M., .cm. werven.
Dat willie proeven eñ toghen,
7595 Dat minne vallet dore die oghen
In dat fierte wel heimelike.
Vs. 7872. Hs. en Uitg. : erterike. 7574. Hs. en Uitg.: Die di vrowe. 7578. Sachter
worde sijn hier breke, letterlijk : zijn hier gebrek, dat men, met zich een weinig geweld
aen te doen, zou kunnen uitleggen : 'zijn hier noodig of zouden hier noodig zijn; maer daer
breke hier zonderling gebruikt is, meen ik dat de kopist, door het voorg. meerv. verleid,
zijn voor es geschreven heeft, en dat de dichter met den genit. sachter woorde es hier
breke gezeid had. 758 1. Castiment, raed, vermaning. 7587-88. Dat - Dat, zie vs. 438-40.
„
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So doetse ooe al die ghelike
Dore die oren eñ blivet daer in.
Baer groyet: si eñ verteret den sin.
7600 Dan versament si in een
Twee herten harder dan een steen.
Aldus doet si in enen wille
Twee menseen wesen , daer. si wille
Efi daer si mach : da.t es hare aert.
7603 Alle dine hevet si onwaert
Eñ al eest met bare onghehoort,
Sonder dat te hare behoort.
Nu Sidi al sijn toeverlaet.
Ghi sijs ; daer sijn goetdoen ane staet,,
7610 Beide leven eñ sterven,
Sijn raet, sijn wille, sijn bederven.
Ghi sijt die havene als efi als
Si j ns vernoys eñ si j ns ghevals.
Bi u moet hi .uier noot
7613 Comen, ofte bliven dooi;
Bi uwen rade moet hi ghenesen,
Ofie emmermeer in qualen wesen.
Dat hevet hi van u ontfaen.
U minne viel in dien soudaen
76?o Doe heme die niemare quarr te voren
Van dien tornoye : daer ghine dore doren
Eerstewerven uwe minne.
-

Vs,7598. Uitg. en Hs.: Dore die ogen, onverstand; van de oogen is reeds gesproken,
hier moet het zelfde van de Doren gezeid worden, gelijk het ook vs. 762.1 herhaeld wordt.
Ik schrijf dus oren. — IJlivet daer ln, namelijk in 't herte. 7600. Schrijf in een in twee
woorden. 7605-6. Versta : zij hoort niets dan 't geen hare belangen betreft. 7609. Goet(loen, hier welstand, welvaren (vglk. wat doedi? op zijn Engelsch), elders 't vergoeden
(eener schade). 7612. Als elii als (waervoor onze uitgevers overal het slepende als evade
als schrijven), geheel en al, alleszins.
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Anderwerf viel si daer inne
Dore die oghen , doe hi daer such
76IS Die scoonheit , die ane u lach.
Nu hevet hi ghesent ane u
Te biddene; falgiert hi nu,
Sone gheneset hi nemmermee,
So blivet hi in • diè sture zee
7630 Met aire droefheiden ghemene,
[Hlen'es havené enghene.
Maer hadse bi naturen sin.
Dat sine líete meer no min
Met pinen in die zee,
763 Si sonde hem doch si j n meeste wee
Mindren eñ behouden tli j f ,
Eñ bringhen dien cäytijf
Te lande behouden enegher wijs ;
Eü gbi, mijn 'vrouwe, wat segdijs,
7640 Na dien dat men gheseghet hevét
Dat ghi die beste sijt die levet ? »
-

Lucius , » seghet si , Melior,
Omme al te hebbene dien tresor,
Dien die werelt hevet binnen,
7645 Eñ al mochtie al daer mede ghewi nnen
Dat water eñ erde hevet,
Daer, grote rijcheit .ane leghet,
Noch dore neghene ioesterie [n] ,
Noch dore neghenes mans vrie [n] ,
Vs. 7624. Uitg.: Doe hi dat sach, lees : doe hi dar (daer, in het tornooy). 7632. fiadse
bi naturen sin, had de min door den wil der natuer zulken aerd dat ze, enz.; niet, meen
ik, had de zee van natuer wijsheid, zoodat, enz. 7613. Hs. en Uitg.: tisor. 7648-49. Hs.
en Uitg. : iosterie : vrie, beide bedorven, vooral het laetste, dat buiten twijfel seien zijn
moet, ons vrijen , liefkosen. -- Ioe.sterien is cene aenspeling op hetgeen Melior vs. 7b8
en 7d49 bekend had.
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7650 Noch

dore carmen noch door spreken,
Noch dore scoonheit, die doet breken
Der liede herte , noch door minne,
Die meester es van allen sinne --Dit al en mochte niet volbringhen ,
7655 Dat ie mi in enghenen dinghen
Verdorperen soude ieghen hem,
Dies ic met rechte al eighen bem.
Die soudaen wanet dies hi en darf.
Daer af coma hem menech warf
7660 Groot vernoy; ooe deret hem sere
Dat ie ghelove ane Onsen Here
Eft hi sottie [volghtl eñ onwet:
Dat deret heule ie lane so bet.
Men seghet ooc, dat wesen moet
7665 Scone vrouwe met rechte goet.
Daer ute en willie mi niet keren.
Alle die doghede mines heren,
Die ane hem sijn, eñ ie wel kinne,
Gavie den soudaen mine minne,
7670 Dats edelheit, ontfarmecheit,
Stoutheit eft hovescheit ,
Ridderscap , omoedecheit,
Sin eñ mate eñ miltheit,
Vs. 7653. Uitg.: sinnen , en 7657: ben. 76,8. Uitg. : endarf. 7662. Jkblt. las sortie.
Sotie (sic) in 't oud fr. dwaesheid, is hier ongeloof, het zelfde als onwet. Ik vul het wkw.
volght aen, zoowel voor den zin en de constr. als voor de maet, want het herhaelde ende
is onhoudbaer. 7666. Voor Dar ute dat in 't Hs. herschreven is, gist Massm. onkundig
Dar toe. 7669. Uitg.: Nernic den sottaen, enz., dat volstrekt met Meliors gedachte
strijdt. Ik schrijf Gevic of liever, om met een breeder letter de plaets van 't Hs. te vullen,
Gavic den soudaen mine minne, Dais, enz. (hier volgt namelijk de opnoeming van haers
heeren deugden), zoo zou ik zwaer misdoen. Dit laetste sloot de periood in den uitgevallen regel, dien ik daer eenvoudig op deze wijs herstel:
Had ie miskent eer iet volbrachte.
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Prijs eñ ere, suver ghedachte ,
7675 [Hadde ic miskent eer iet volbrachte];
Hier boven sine scoonheit ,
Die al dat ie hebbe gheseit
Veredelt; maer God Onse Here
Hi behobt mi in mine ere
•
7680 Eñ emmer sal bi siere ghenaden !
Noch hevet hi mi wel beraden
Jeghen meneghen viant ,
Die [n] die soudaen brachte in tlant.
Hine mint mi niet, dat veetic wale,
7685 So sere , so ghi vertrect die tale;
Maer ghi mint[en], alst hier wel scinet :
Ghi , maket mi hem so sere ghepinet,
Na uwe macht, met ure tale!
So dedi sine bootscap wale ,
7690 Dat herte es u die waerheit fijn;
Dat horen daer ave dat .es scijn.
E[e]st waer, eñ hi mi dus sere
Begheerde, so sidi Uten kere,
Dat ghine noyt van desen dinghen
7695 Bi uwen rade en const bringhen.
Maer het es menechs mans sede
Dat hi gherne volghet mede
Diere sotheit, die sijn here begheert;
Dies hi die sotheit niet en weert.
omme wanes hi te mere
Daer
7700
-

-

Vs. 7680. Hs. en Uitg. : irnber. 7685. Vertrect, verhaelt, vertelt. Vglk. vs. 7688. 7686.

Ghi mint, zoo geheel absoluet, verandert den zin; het moet minten = mint hem, den
soudaen, uwen heer zijn. 7690. Hs.: Die waerheit sijn, ook Uitg., met de noot : statt
FUN. 7685. De volledige uitdrukking zou wezen en const

af bringen, maer het voorg.

van heeft de kracht van de twee voorzetsels. 7699. Wat mert , dat Massm. hier, voor
wert, afweert of belet, aen Jkblt. toeschrijft, beteekenen mag, weet ik niet.
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Ghemint sijn met sinen here
Eñ wesen al si j n sonderling.
Bi aldus ghedaenre dine
So brinct hi sinen here ter doof.
77oá Bi Gode, hi- doet felheit groot,
Die dus ghedane dine begheert
Van sinen here eñ niet en weert.
Dit es bi u dat hi dus vaert
Omme dies ghi noyt dieghene en waert ,
7710 Dat ghine nie van enen woorde
En wederseit, alse daer toe hoorde. »
Doe sweech die vrouwe, die keiserinne.
Lucius seide sinen wille;
Maer hi liet die eerste sprake
771 s Bliven al van derre sake,
Eñ hilt héme ane dat leste woort;
Want hi el niet en hadde ghehoort
Dat te siere baten ghinc.
Hare hant hi in de sine bevine
77520 Eñ strekese eñ seide : « Vrouwe ,
IH]et wert ghedaen , sem mine trouwe.
Nu segghet mi wat ende hoe
Dat ghi begheert dat ie doe,
Eñ wat ie segghe minen heere ,
7725 So dat ons here weder keere. D
Vs. 7702. Sijn sonderling, zijn vertrouwde en bijzondere vriend, fr. son privé ? 7713.
Sinen wille, wat hem goed docht, sprak vrijmoedig. 77.16. Hs. en Uitg. : beste wort,
maer Massm. verbetert zelf in zijn Errata leste, dat mij uit vs. 7714 (liet de eerste sprake)
natuerlijk schijnt te volgen. Maer welk was dat leste woord? Geen ander, dunkt mij, dan
waer hij vs. 7721 zoo ernstig op antwoordt : filet wert gedaen ! en dat vooral op Meliors
berisping vs. 7710-11 terugziet. Vglk. ook vs. 7686 en vlgg. 7720. Hs.: streckese. 7721.
Hs. en Uitg.: semine trouwe, beter sem mine Ir., zoo helpe mij mijne trouwe. 7725.- Hs.
en Uitg.: onse here, ons leger; vglk. vs. 7835 een scone here.

323 )

Die keiserinne antwerde saen :
Uwen here dien soudaen
So duchtewi utermaten clene;
Maer ic woude ieghen hem allene
7 730 %Tel spreken een goet stic ;
Ic soude heme doen verstaen , wanic,
Sine valscheit , die hi iaghet,
Den dullen hope, dien hi draghet;
Dies doet hem af,, eer hi verdoort.
7731 Maer ic en weet hoe ie een woort
Jeghen. heme ghespreken mochte,
[H] en gheviele dat hi sochte
Enen vrede, eñ binnen dien
So mochte hi mi wel comen sien
7740 Eñ spreken selve, ic segghe u twi :
Mijn here en es niet altoes bi mi. »
Vrouwc, groten danc » , sprac Lucius
Wi selent gherne doen aldus.
Uwen orlof, ic wille varen. »
774; Dien ioncfrouwen , die daer waren,
En hilt hi daer enghene sprake;
No weder Persijs no Urake
En daden hem ooc dachcortinghe.
Van sieve bootscap sonderlinghe
7750 Was hi so wel te ghemake,
Hine achte el op ghene sake
Vs. 7729-7741, dit laetste vers inbegrepen, moeten als antwoord en voorstel van de
keizerin aen de hedendaegsche lezers vreemd schijnen. 7733. Den delle» hope; de
Ouden gebruikten hope ook mannelijk; ik beken nogthans dat ik de voorbeelden daervan
in Dietsce Doctr. I , vs. b96 en 612 niet zoeken zou. Vglk. boven vs. 7423. 7744. Uwen
orlof, elliptieke formel, gelijk meer añdere van dien aerd, ghenade, vrede, en twee verzen hooger, groten dank, enz., altijd in accus. 774b. Hs.: dien dar to.; Uitg. die.
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Dan op die, eñ seiet also
Van Parthonopeus blide eñ vro
Eñ al met groter hovescheiden.
77h5 Anceloot, hi voer gheleiden
Luciusse den here so bi
Dat sijt versaghen. Doe scieden si.
Die droeve soudaen , dien al vervaert,
Hi droech altoes te Chiefdoren waert
7760 Sine oglien ; maer alse hi vernam,
Dat Lucius lagchende quam,
Si j n rouwe wart al bliscap doe.
So blide wart die soudaen doe,
Dat hi sun ere eñ sijn ghelaet
7765 Een deel verloos; na dien dat staet,
So hadde gheweest sine ere dat,
Dat hi ghebeit hadde op die stat
Eñ met sinne ghesproken daertoe;
[H]en behoort enghenen coninc toe
7770 Dat hi lopen eñ springhen sal.
[H] et ghinc daer uter eren al :
Dat minne gheboot, dies moet hi pleghen.
Hi spranc op, eñ liep hem ieghen
Eñ custene in corter stont
7775 Hondert werf ane sirren mont,
Daer toe oghen eñ hals,
So dat men lach als eñ als
Dat hi risede , die soudaen.
Wie sonde dat hebben ghedaen,
Vs. 7753. Hs. en Uitg.: vroe (: alsoe). 7734. Hs. en Uitg.: hovescheden : geleiden.
7756. Den here so bi, tot zoo kort bij het leger. 7758. Hs. en Uitg. die al. 7764. Ibid.:
lachgende. 7763. Beide nog : Hoe blide. Merk verder het rijm doe : doe en straks weêr :
daer toe (sic) : toe. 7768. Uitg.: Ende hadde met sinne; ik werp hadde uit.
:
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7780 Enen

man ghelijc een wijf
Te cussene, hive ware caytijf,
Van sinen sinne, eñ al verwonnen ?
Lucius , hi hadde begonnen
Die tale met corten woorde.
7785 Teerst dat die soudnen verhoorde
Lucium den vrede nomen,
Eñ dat spreken, eñ dat comen,
Doe wart hi blide eñ lovede al.
Met haesten biet hi eñ beval
7790 Lucium , dat hi den vrede
Van sinen halven vaste stede.
Dies gaf hi heme sijns selves macht.
Luttel sliep hi in die nacht;
Hi weckede Lucium betide,
7795 Dat hi op sta eñ ride
Die morghenstonde te Chiefdoren waert,
Eer heme die hitte bename die vaert.
Maer die sonne , door welke [r] hitte
Dat die soudaen dede ditte
Dat
Lucius voer also vroe,
7800
Die sceen hem achter therte toe.
Ene andre sonne es aen den trone;
Vs. 7780. Hs. en Uitg. even slecht : Enen man gelijcker wijs. Het rijm ten minste
moest zulks voorkomen. 7784. Hs. en Uitg. : worden, dat men den kopist beter vergeven kan dan den uitgever. Doch zie Jkblt., JJInl. Vsb., biz. 468 vlg. 7787. Dat spreken en dat comen. Hier zijn vss. 7729-7741 en het zonderlinge voorstel van Melior
bedoeld. 7791. Den vrede van sinen halven vaste stede, dat is stade of ghestade, gelijk het een weinig verder, vs. 7997, in volle letters en van de zelfde zack gezeid wordt : den
vrede in beiden siden vaste ghestade. De heer de Vries heeft natuerlijk deze voorbeelden
in zijn Gloss. op den Leek. Spiegh. niet kunnen in rekening brengen. Maer hij mogt het
simplex staden niet vergeten dat hij in Limborch vond, VII, vs. 48b7 : Dat men den vrede
staden sal; maekt hij daer ook toelaten, veroorloven van? 7798. Hs. en Uitg.: dor
welke hitte; schrijf door welker. 7801. Hs. en Uitg. : toe, niet kwalijk; echter ist niet
onmogelijk dat de dichter doe geschreven had.
S
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Die scinet van buten scone.
Van buten doet si hare macht.
7805 Si toghet ons dach eli nacht,
Hemel, erde, lucht, zee,
Bloemen, vrocht, haghel eñ snee
Maer die sonne , daer ie af seide ,
Si rust eñ hout in arbeide
7810 Die werelt al sonder verbliden.
Si hout eñ hevet in balgiden
Met ghewelt man eñ wijf
Ell al dat hevet sin ende lijf.
*

Der minnen bode Lucius
7815 Hi voer van sinen here aldus
Te Chiefdoren wert; daer quarr hi vroe.
Parthonopeus was al doe
Buten comen in een proyeel
Met sinen vrienden voor dien casteel
78220 Omme raet te nemene van dien vrede.
Daer si saten op die stede ,
Saghen si Luciuse beten.
Dien coninc waren naest gheseten
Gaudijn eñ Ernout van Marberoen,
7825 Anceloot eñ Marcioen ,
Gautier, Ales eñ Alijs.s.
Binnen dien quam Lucius
Vore Parthonopeus eñ sprac met staden
Vs. 7807. Uitg. : vroeht kugel, maer Errata hagel. 7809-10. Si rust, dat is doet rusten,
of hout in arbeide, dat is in ontrust zonder verpoozing geheel de wereld; al wat leeft en
gevoelen heeft is aen hare magt onderworpen. — Balgide is, zoo als Massur. zegt, van 't
oud fr. baillie, maer minder wijd van beternis als hij het rnaekt. Hij kon het eenvoudig
door gebied of onderwerping vertalen. 7820. Hs. had van de eerste hand : Ombe met.
7821. Uitg. en Hs., maer van de tweede hand : dien stede. In Karel d. Gr., II, vs. 2045,
zal den scoonsten stat ook wel eerie fout wezen. 7823. Dien coninc, vglk. vs. 7374.
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Die bootscap, die heme was gheladen.
« Here , » seit hi , dat seghet mijn here,
Dat hi te rechte belghet sere
Op u, eñ ghevet u dat te kinne;
Eli omme si j n recht op u te winne
So es hi comen tote here,
7835 Eñ heget bracht een scone here.
Hi nes niet comen stolinghe,
No sonder langhe sekeringhe.
Pats u wel cont, doe Melioer
U wart ghewi j st eñ hi wech voer,
7840 Dat hi u allen pays ontseide;
Want hi op die stede seile
Dat hi hem noch wreken soude.
Nu :gheet dan met onrechter scoude
Die niemare , dat ghi si j t
7845 - Stolinghe bestaen; want ghi in tijt
Sijn comen wistet hier te voren.
Men seit, wi waren alle verloren,
Haddi van ons iet gheweten
Te voren , eer ghi wert beseten.
7850 Dit doet men minen here verstaen.
Hine wilt u stolinghe niet bestaen
Nemmermeer, noch nie en dede.
Hi sent u .XL. daghe vrede,
7830

-

-

Vs. 7832-33., kinne : winne, voor kinnene : winnene. Vglk. vs. 1578, enz. Zie CaRisTINA, blz. 468 vlg., alsmede Höfers Zeitschr. für die Wissensch. d. Sprache, 1851,

bí.194; it. GRIMM, Grarnrn., IV, b1.464, volg. 7834. Tote here, tot hier. 7836. Sto
heimelijk, op eene diefachtige wijs. KILIAEN zelf kende, helaes, dat zoo deugde -linghe,
niet meer. Onze schrijver gebruikt het viermael achter een. Ik vind het ook bij-lijkadv.
VAN HEELU, en in Karel d. Gr., I, 527 (stolinghen). 7843. Met onrechter scoude, zonder gegronde reden, valschelijk, door eene onbillijke beschuldiging (des soudaens). 7853.
Men vindt meermaels zulk een bestand op veertig dagen bepaeld.
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Dat . ghi u wale moghet versien.
7855 Men sal legghen binnen dien
Ene vriendelike sprake.
Mach men dan van aire sake
Te payse bringhen wel u tween,
Dat si te goede ; ofte neen
7860 Si also alst wesen mach,
[H]et wert becort op enen dach.
Aldus en werdi niet bestaen
Stolinghe van dien soudaen.
Aldus moet emmer sijn deen
7865 Ghescoffirt van u tween.
Dit es dende , » sprat Lucius.
Doe antwerde Parthonopeus:
« So wien so onrecht donketg oet,

Hi achtet luttel wat hi doet;
7870 Maer we [e] t dat wel , ie noch die mine
Wine dadens noyt pine
Hem te werpen in niemare,
Dat hi stolinghe comen ware.
Vs. 7858-6 1. Om de u van tueen (sic Hs.) en dus het rijm te wettigen, en tevens den
zin te herstellen, zou ik geerne de vijf verzen aldus schrijven : Vlach men[t] dan... Te
payse bringhen [met] u tween, Dat si t[e] go[e]de; ofte neen, si also alst wesen mach;
[H]et wert becort op enen dach. Mijne haekjes wijzen genoegzaem aen waerin ik van
Massm. afwijk, behalve wat de interpunctie betreft. Een verschil moet ik afzonderlijk uit
heeft Uitg. Et wert betert, met de gissing van Jkblt. daer onder : wert-legn.Vs7861
becent, dat Massm. gewis uit guiterij overgeschreven heeft. De waerheid is, dat twee letters in 't woord half uitgesleten zijn en dat onze paleographen de oude schrijfwijs van o3,
met die gekronkelde r na de o, gelijk na alle andere gebuikte letters, uit het oog verloren
hebben. Het Hs. heeft becort, zoo geschreven als ik zei, met den rechter trek van de o,
waer de 9 tegen rust, een weinig verdonkerd, en daer hebben zij, de een becert, de ander
becent van gemaekt. Mijn becort is beslist, gedecideerd, met de bijkomende gedachte van
snelheid en spoedigheid nader bepaeld door op eenen dach. — Ik schrijf verder dat si te
goede en niet si tgode (tGode ?) en versta : dat zij ten beste, ik wensch dat het ons allen
tot nut strekke; of komt gij niet tot vrede, dan geschiede dat geschieden kan, en men late
eenen veldslag den twist beslissen.
,

:

,
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Ele mach linen viant scaden
7875 Wel niet eren in allen daden,
Sonder allene met verraetnisse.
Ie en wille niet dat hi ghemisse:
Begheert hi vrede, [hi] hebbe vrede;
Dies willie gherne volghen mede
7880 Dat wi vollen pays maken.
Eest dan vrede van allen laken ,
Sone vernoye niemenne nu
Dat ghi hier comet eñ \vi tote u. »
Doe die soudaen hadde verstaen
7885 Sekeringhe sonder waen
Dat heme Lucius niet en looch
Van enen woorde noch en bedrooch,
Dat was hem van den ghenen gnoech
Eñ ghinc so wel na sijn ghevoech
7890 Dat hi een deel van siere minnen
Wart verhoghet in therte binnen.
Hi haeste hem met al desen.
« Ay, » penst hi , « jh]et sal vrede wesen.

Dats alle minen mannen legit.
7895

Hoe saltu dan , na dien dat steet,
Den raet ghedoen met eneghen dinghen,
Dat si desen vrede ghehinghen P »
Wel menechsins liep sine ghedochte,

Vs. 7878. Vglk. vs. 75i8. 7887. Uitg. : worden, maer Hs. worde, dat in de noot geen
vraegteeken verdiende. 7894. Uitg. : allen, Hs.: alle, voor 't minst zoo nauwkeurig en
hier gewis bevalliger voor het gehoor. 7895. Hs. en Uitg.: dƒoe saltu dan, dat de gissing
onder den tekst : Hoe sal rni in keurigheid verre te boven gaet. 7896. Hs: heeft den raet
gedoen... Volgens Massm. giste Jkblt. Dien raet gelucken. De zin is : het middel vinden.
7897. Gehinghen, vglk. vs. 6892. Op beide plaetsen staet in Hs., in weêrwil zelfs van 't
rijm, gehinden. De zelfde verwisseling heb ik nog elders aengetroffen, zoo dat ik geloof
dat ze reeds vroeg in de volkstael overgegaen was. 7898. Hs. en Uitg. : gedachte, het
rijan wil gedochte. Jkblt. las sijn ged., om de maet
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Hoe hi dat volbringhen mochte. •
7900 Met dien ontboot hi sine man.
Si quamen , eñ hi sprac hen an
Met wel groter reinardien.
Hi proevese met smekerien :
C( Ghi heren , » seit hi , « nu verstaet,
7905 Ghi sijt al mijn toeverlaet,
Mijn heimelike raet eñ mine ioye,
Mijn ere , dat icker bi . vervroye ,
i Zijn vercoeveren , mijn ghestaen
Eñ mijn socors sonder waen.
7910 We[e]t dat wel , na dien dat staet,
Dat ie sonder uwen raet
Enghene dine en'sal bestaen,
Waer.so iemanne dreghet sijn waen.
Dats waer, ie hebbe ghesint daer binnen,
7915 Om dat ie woude hare wet kinnen,
So hebbic hare ewe doen coren,
Hoe eñ waer toe, dat moghedi horen.
Eest u wille, [h]et moet ghescien;
En es hijs niet, ie ben in dien
79),O Dat ie sal volghen uwen rade
In allen ti j t vroech eñ spade.
Baer ute en werdic niet ghekeert.
Ic was tonrechte gheiugeert.
Dat we[e] tti vel , eñ van wat saken.
,

-

Vs. 7913. Hs. en Uitg. : Wat soe, maer in 't Errata : War soe. — dreghet = draghet
7945-16. Hs. en Uitg. : here, maer lees hare. Het is gemakkelijker te gissen wat deze
twee verzen zeggen willen dan ze te verklaren. Het verschil tusschen wet en ewe kan ik
niet streng bepalen, ten zij het eerste de voorwaerden van den vrede zijn. Tusschen willen kinnen en doen coren (onderzoeken ?) is ook weinig onderscheid, ten zij misschien
voor diplomaten. Ik hoop dat Thiers en Bismarck die op dit uur voor Parijs ook een' wapenstilstand discuteren , elkaêr beter verstaen zullen dan ik onzen schrijver. Zie nogtans ook
vs. 7991. 7919. Hs. en Uitg.: En (sic) niet En; voorts : indien. 7923. Hs. en Uitg. heb-
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7925 Nu

sidi alle mi te wraken
Comen hier : ie weets u danc.
Nu Willie u al sonder wane
Doen verstaen al dat ie weet,
Eñ hoet met hen daer binnen steet.
7930 Si namen gherne langhen vrede
Ie wane op selke behindechede
Dat si hen willen wel versien.
Eñ mach lien dit iet ghescien,
So sal Ernout dien casteel
7935 Met sinen sonen , eñ een deel
Met andren lieden [ooc], besetten.
Jeghen ons so sal hem setten
Parthonopeus eñ Gaudijn;
Maer dese seien buten sijn.
7940 Ales , die ons begaf , es daer;
Maer hine mochtes niet, dais waer.
Parthonopeus sal ons toe riden
Nacht eft dach , in allen Eiden.
Aldus en selewi niet gheparen.

ben gevlseert, maer dat zal wel eene vergissing van de kopist zijn in plaets van geiu jeert,
dat uit de zelfde lettertrekken bestond.
Vs. 7933. Uitg. en Hs.: En mach hen dit niet gescien. Het is neogelijk dat de les goed
zij, maer ik geef aen allen lezer die zich tevens beter in krijgszaken verstaet dan ik, te
bedenken, of de dichtei; niet eerder Era mach hen dit iet gescien geschreven had, dat is :
En zoo zij tijd winnen kunnen, dan zal Ernout, enz. Ik volg gerustelijk mijn vermoeden.
7936. De partikel so (soe) in dezen regel valt mij lastig, en om ze in doen (doen besetten)
te veranderen, zou men ook beter te gelijk Van sinen sonen en Van andren lieden, in
plaets van Met, schrijven ; doch streng genomen kan doen besetten ook.eenvoudig voor
besetten geseid zijn. Maer ik verander soe in ooc (Met andren lieden ooc). Na besetten,
gaet Uitg. zonder punt of komma tot het volg. vers over; ik meen, om meer redenen, dat
die oversprong een misverstand is, en zet een punt of ten minste een komma -punt achter
het eerste vers; Jeghen ons behoort noodzakelijk tot het volgende simplex setten. 7941.
Wat de dichter met deze aenmerking bedoeld heeft, weet ik niet, en trouwens onze frag menten noemen ons dien Ales slechts toevallig. Zou niet hier, zonder dat komma vóór data
¿caer, te lezen zijn elswaer, d. i. elders? 7944. De beteekenis van geparen in dezen
regel blijft voor mij duister, hoewel Massm. het door drie verschillige latijnsche werk-
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7945 Gaudijn

sal dat here bewaren
Eñ si seien [hem] immer toe
Sterken. Wat ¡es ghedoe,
Wine moghen Hemmeer Liede ghewinnen.
Wanneer si dan bekinnen
7950 Dat si ons gheweldech si j n ,
Dat wert ons oppenbare in scijn,
Si seien ons doen groten vaer.
Dan wert ons die battalge swaer :
[fi]et sal ons te meskieve vergaen.
7955 Doe men mi dit dede verstaen ,
So woudic ondervinden bat.
Ic sinde Luciuse op dat
Daer binnen , dat bijt ondersochte.
Doe quarr hi weder, eft brochte
7960 Van haren halven ene bede,
Dat si begheerden .AL. daghe vrede.
Dat seide hi mi ., eñ ander saken,
Waer bi dat hi wale soude maken
Vollen pays te minen eren.
7965 Binnen dien nu raet, ghi heren
Ic wille wel , sprat die soudaen
Dore uwen raet dies mijns af gaen. »
Dus liet die soudaen die sprake.
Si saten alle omme die sake

woorden vertaelt, na ons eerst in zijn Gloss. van geparen (onder Paren), als een echt
Duitscher (p =b), naer Baren verzonden te hebben. Zoo ik er ook een woord latijn bij doen
mag : Intellexisse videri voluit. Ik neem het in den zin van overeen en tot vrede komen.
Vs. 7948. Hs. heeft hier nirnen eer (sic). 7954. Hs. en Uitg. : te meskise, voor rneskieve, van 't fr. meschief, ongeval; het echt dietsche woord was rnesquarne. Visscher,
Gloss. op Ferguut, maekte er een adject. van ! 7969. Uitg. : satten, maer Hs.: saten.
Verbind saten eü penseden om die sake, dat is zaten te peinzen of peinzende. De in
den vlg. r. bedoelde koning is Aupatrijs, wiens gezag en aenzien hier in korte woorden
meesterlijk afgeschilderd is.
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7970 Eñ

penseden, eñ saghen op den coninc,
Die wel node van derre dine
Die eerste tale'woude- beghinnen.
Daer mochte men ene vroetheit kinnen
Ane hem; doch sprat hi over lane:
7975 « Ghi here , » seghet hi, « groten danc
Eñ grote ghenade van derre eren.
Ghi hitet ons vriende eñ heren :
Dat es ons bliseáp, eñ wi sijns vro
Dat ghi tote ons spraket also;
7980 Eñ so ghi ons meer eren doet,
So wi u meer onder voet
Ligghen eñ ligghen seien.
Van groten ghichten eñ van velen
Versiet [ghi] ons wel edellike,
7985 Dat wijs u danken hertelike.
Met rechte hebdi dat ghewonnen
Dat wi u minnen eñ wel onnen ,
Want ghi laet uwen raet
Eñ uwen wille, eñ ontfaet
7990 onsen raet dien wi u gheven.
Nu weetti in die side hare leven
En- waer af die pays sal comen.
Waendijs met eren wel volcomen
Binnen desen .AL. daghen,
7995 So lovic wel , dat wijt waghen
Eñ men den vrede in beiden siden

Vs. 7975. Hs.: Gi heren; Uitg. verbetert here. Aupatrijs rigt zijne woorden tot den soudaen. 7978-79. Hs. en Uitg. vroe : alsoe. 7981. Hs. en Uitg. : Versiet ons wel; het
pron. subj. ontbreekt, het moest Versieti = versiet ghi (thans voorziet gij) wezen. 7991.
De lezer zie of deze regel en de vlg. op vs. 7915 en 7916 eenig licht verspreiden kunnen.
— Is in die side van dien kant, te dien opzigte? 7996. De gissing die Massmanns noot
onder dit vers aen Jkblt. toeschrijft, is tegen het Hs., gelijk hij goed wist, zoowel als
dat ze zijnen vriend onwaerdig was. Dat is geen moey handelen.
:

-
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Vaste ghestade. Nu laet ons riders.
Tote daer bi , eñ Lucius
Sal binnen varen. , eñ aldus
8000 Ondervinden ofte voeghet
Dese vrede eft wel ghenoeghet. »
Nu heuet die soudaen lijn ghevoech.
Na dien dat die raet ghedroech,
Saten si op ; maer die soudaen
8005 Voer begrepen in dien waen
Dat hi Melioren hebben soude.
Met dien quarren si wel houde
Te dien van binnen met ghemake.
Daer begonste ene corte sprake.
Bol o Daer en was groot no Ilene,
Daer en was ooc partie neghene,
Die dien vrede wederseide.
Si hildene met trouwen beide.
,

Parthonopeus woude dien soudaen
8011 Te Chiefdoren wel oiitfaen
Want hi bekinde hem wel das,
Dat [h]et wel sine ere was.
Hi nam dien soudaen bi der hant
Vs. 8000-4. Hs. en Uitg. : oftet vogel Desen vrede, enz. Het Errata wil een komma
achter voget, dat dus Bene wel nabedachte wijziging, maer daerom niet minder een grove
fout is; Massur. heeft niet gezien dat hij vogel juist van zijn voor den zin onontbeerlijk
subjekt scheidde, en even zoo weinig, dat dit subjekt zelf verbetering noodig had, en
niet Desen vrede, inaer Dese vrede de ware lezing was. Aen desen voor dese als emnphasis valt hier niet te denken (vglk. vs. 2979), maer in oftet voor ölte zou men misschien
een prolepsis mogen erkennen als vs. 6b3^i, 6532 en vooral 7.191, waer gelijk hier het
neutrum voorgaet en het masc. volgt, van den Benen kant gift = gi het, en dan Deseo
camp, en van den anderen kant oftet = oft liet, en dan Deseo vrede; maer ik lieb reeds
gezeid dat hier de n van Desen overtollig is , en ik laet ze weg. 8009. Waerom Uitg. hier
tegen 't Hs. een voor ene lezen wil, laet ik een' sylbentelder uitleggen. 8010. Uitg. :
enwas, sic, altijd die Moneïsche inclinatie ! 8013. Uitg.: laildenne, Hs.: hildéne; vglk.
vs. 7832, en de daer aengehaelde plaetsen.
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Eñ, leidene, daer .hijt scone want.
8020 Maer die vrouwen eñ die ioncfrouwen,
Die ten cantelen utewert scouwen
Doe -si dit saghen, doe waenden si
Dat men se be [t] scouwen soude van bi
Eli ghin ,hen. af.. ter cameren waert.
8025 Daer mochte men sien- ontdoen ter vaert
Grote cofere eñ fortsiere :
Daer was (dat) scoonheide meneghertiere.
Vs. 8019. Leidene, gespeld als 't voorg. hildene, behalve dat Uitg. de n niet verdubbelt.
— dat hijt, ik zet daer hijt. 8021. Uitg.: Die ten castele. Door een kleinen wormsteek
in 't midden van 't derde woord schimmerde hier voor Massmanns oogen , zegt hij,
castele; maer doen Jkblt. door 't zelfde gatje kijkende er te(n venstren) ontwaerd had,
zag zijn duitsche vriend, die hem in al zijne noten niet een enkelen keer met hartelijke
goedkeuring aenhaelt, dat er « eher schimmerte te fenstele. » Laten wij hun die hersenschimmen, en lezen wij wat ei' eens stond of liever moest staen , ten cantelen ,want in
dit laetste woord is het schreefje op den uitgang vergeten gebleven. — Ik schrijf ook utewert voor udewert. 8023. Geheel deze reeks verzen bij Massur. getuigt dat de sensus
criticus bij hem somtijds ontbrak of dat hij hier vergeten heeft de woorden met den
inhoud te vergelijken, anders zou hij dadelijk gevoeld hebben dat het wkw. bescouwen,
door 't Hs. hem aengeboden, een dom samenstelsel is van den kopist in plaets van de
twee afzonderlijke woorden bet scouwen : De dames, die boven op de kanteelen waren,
dachten dat de soudaen en zijn gevolg haer beter (bet) van nabij schouwen zouden,
Ed ghinghen af ter cameren waert, enz.
Hier, in deze kamer, laet ik den lieer Jkblt. zijne venstren en Massm., den schemer van
zijnfenstele (!) plaetsen, maer niet boven op den toren. Vglk. tot beter verstand van alles
vs. 4932, en een deel der vlgde. 8023. Daer, in 't vrouwenvertrek, zoo het schijnt eene gemeenschappelijke kamer, waer zij misschien ook sliepen. Vglk. vs. 3432, enz. 8026. Hs. en
Uitg. forgire, met metael beslagen kisten, gewoonelijker fortsiere, van 't oud fr.forchier.
8027. Deze regel biedt zeker moeyelijkheid aen die ik niet geheel zal oplossen, maer toch
duidelijk begeer aen te wijzen. Hetgeen iedereen dadelijk treffen moet, is dat scoonheide,
waer men zich gewis aen het onzijdig geslacht niet verwachtte, ook na vs. 322 dat kers
of in andere oude stukken zelfs met langeren uitgang dat kerstinhede (het christen-tinhe
volk) meer dan eens gelezen te hebben. Trouwens scoonheide is hier ook geen enkel kwaliteit of abstractum , maer schoone en kostelijke kleederen en sieraden, een soort van
collectief; ik stel echter de twee spreekwijzen niet volstrekt gelijk, en daer het art. of
pron. dat noch voor den zin noch voor de maet onontbeerlijk is, doch in alle geval de aendacht van den lezer verdient, zal ik liet tusschen sluitteekens behouden. Voorts zal wel
niemand, hoop ik, nog genegen wezen ook scoonhede te verkorten, daer deszelfs slot-e
met de korte sylben van menegher, dat slechts voor twee telt, na de caesuer eenen regelmatigen voet uitmaekt. — Dit was geschreven toen ik mij het zelfde dat scoonheide uit
:

( 336

Daer mochte men vrouwen sien ghereiden,
¡upen ute doen eñ baude cleiden,
8030 Eñ die gordelkine van siden
Omtrent die wel ghemakede siden.
Daer mochte men sien bande hechten,
Die kelen wit ten], die hovede slechten.
Si staken in die vi ngherki ne
8035 Wel diere guldine vingherline.
Daer mochte men grote scoonheit scouwen
Beide van vrouwen eñ van ionefrouwen ,
Doe si die mantele omme hinghen
de sproke van Beatrijs herinnerde, vs. 484: Al dat scoonheide (ook daer kostbare kleederen , ringen, enz.) voerdi mede. Ik doe er niets meer bij.
Vs. 8029. Hs.: Jupen ute doen eu bande cleiden. Ook zoo Uitg., behalve zijn eeuwig
ende, dat hij met minder moeyte en beteren zin (op deze pl'aets) in een komma veranderen
mogt. In zijn Gloss. wil hij boude lezen, dat hij voor een adv. houdt en viermael in 't
dietsch en driemael (superbe, celeriter, mox) in 't latijn vertaelt. Ik kan er slechts een
schrijffout voor bliaude in zien, een subst., het oudfr. bliaut, een prachtig bovenkleed,
bijzonder voor vrouwen; want jupen uitdoen en dapper, enz. kleeden of aendoen is onzin.
Zij legden hare jupen af om iets anders aen te doen, namelijk bliauden. 8032-33. Hs. en
Uitg. : bande hechten. Dit tweede baude kan men nauwelijks een haestigen kopist vergeven; van Massmanns wege, die den tijd van nadenken had, is het onverschoonbaer,
want hij heeft gewis niet verstaen wat het zeggen wilde Daer'n?ochte men sien baude (of
zelfs boude) hechten die kelen wit, gelijk hij dat zonder afstipping aeneenbindt. Wat is
kelen hechten of die kelen wit, en dat nog bande (of boude) , hechten ? Ik zou meer
kunnen vragen, maer de plaets is, zoo niet verminkt, dan toch bedorven, en de verbeteringen die ik wagen ga , zullen misschien ook Benige toegevendheid van 's lezers wege
noodig hebben. Doch ter zake : Baude, waer ik zoo even bliaude van maekte, is hier minder
vervormd en een der gemeenste misgrijpingen, een u voor een n; de kopist moest bande
schrijven, dat is linten, hoofdbanden, strikken, als men in ons Limburg niet onaerdig
zegt, en dat Halbertsma op Maerl. blz. 209 vlg. zeer wel verklaert. — Het volg. halfvers, dat Massm. daermeê verbindt, kan in zijnen tekst tot de zelfde constructie niet behooren ; het is welligt verplaetst , terwijl een ander gedeelte, ten minste 1 i/2 veis , uitgevallen is; maer het rijm die hovede slechten moet op zijn plaets blijven staen. Indien men
dieper in die middeleeuwsche toiletkamer mogt kijken en voor het zoo loshangende Die
kelen wit met den verbael-uitgang Die kelen witten durfde schrijven, zou ten minste de
constructie regelmatig en de zin volledig worden, zonder dat men verder nog aen eene
gaping in den tekst te denken had. Massmanns afdruk, die geen komma achter vs. 8032
stelt, had mij, bij het eerste lezen, door gissing in Die kelen wit een verschrijving van
de drie epitheta Blaeu , gheel en wit doen vermoeden; maer ik bleef er te minder bij staen,
daer in dien willekeurigen keus van kleuren het blaeu zich niet meer aenbevelen kon dan
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Van swarten sabele , die [se] bevinghen;
sopo Dat hen sere wale sat ;
Die ansichten wit alse een blat
Van ere lilien : men sash nie
So scone [vrouwen]diet alse die,
No so scone mannes leven ,
8045 Oft sift dien mannen wouden gheven.

[11]et es gheseit int boec hier voren
liet groen en vooral dan het rood, dat mij in liet wel behouden kelen (= rood) nog scheen
door te schitteren. Nu dat was aen 's Uitgevers verkeerde interpunctie te veel gewigt
toekennen, en ik zag later' klaer dat met enkelijk wit in witten te veranderen de plaets,
als ik reeds zei, genoegzaem verbeterd was. Al worden vs. 8040 nog eens
Die aensichten wit alse een blat
Van eere lilien
genoemd, daer zal niemand zich aen stooren.
Vs. 8039. Het uitgevallen se (haer, die dames) maekte zoowel den zin als de maet gebrekkig. -- De mantels die hier gemeend zijn , omvingen slechts de schouders, den rug
en de armen tot aen de ellebogen, gelijk onze pelérines. -- Al is sabel in de heraldiek
zwart, swarten, hier bij nabele gevoegd, is geen pleonasm , maer een echt epitheton
ornans. Ik verbeter overal de afstipping van Massm. 8043. Hs. en Uitg. :
Soe scone mannes diet alse die.
Letterlijk genomen bevat deze regel Benen lof der vrouwen schoonheid die weinigen van
haer overdreven schijnen zal. Zoo wij MAERLANT, Rijrnb., vs. 4770, gelooven, is mandiet
of, naer de variant, mans diet, ons mannes diet, niets anders dan mannelijk geslacht,
mannelijke kunne, daer God op die plaets aen Abraham gebiet dat hij zich zelven besneed
en Ismael,
Eñ daer toe al sine maisniede,
Ja dat men vont van man[s]diede.
Mansdiet zijn dus wel mannen in tegenstelling an vrouwen, en onze schrijver heeft er
door misbruik de wijdere beteekenis van menschendiet aen gegeven. Het woord moet hem
aengestaen hebben, ten zij wij eerder aennemen dat hij werkelijk vrouwendiet geschreven
had en dat het volgende woordenspel, waer het vooral de mannen geldt, Benen zijner kopisten in de war gebragt heeft, en dat juist die bedorven lezing tot ons gekomen is. Dit
is wel mijne meening, die ik in mijnen tekst volgen zal. Twee regels verder moet Oft siet
omgekeerd van de vrouwen verstaen, maer siet eerst verbeterd en niet met ie, maer met
verlengde ij geschreven worden. De uitspraek heeft den kopist bedrogen. l%iaer wat zouden
zij den mannen kunnen geven? een schoon, aengenaem en gelukkig leven gelijk de dichter
het voor zich zelven wenschte. Vglk. vs. 6386, enz. 8046. Hs. en Uitg.: hi, tevoren; de
partikel te is overbodig voor de maet en laet twijfel bestaen of het voorgaende gedeelte
van het zelfde boek, dan of een ander voorgaende ( een eerste) boek gemeind zij; ik ben
van gevoelen dat de dichter het op de laetste wijs verstond en twee boeken telde.
-
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Al die manieren van Chiefdoren;
Maer die metten soudaen quamen,
Doe si saghen eñ vernamen
8050 Die sierheit , doe verloren si
Al gader hare ghelaet daer bi.
Si saghen doen dien casteel bewest
Van diepen grachten eñ wel ghevest;
Ridderen van hoghen moede,
8055 Rike van wapenen eñ van goede,
Rike van coorne , rike van wine ,
Dat daer wel sculdech was te sine,
Eñ daer toe wel menech engien.
Of hen die ghene daer af ontsien .;
n,
8060 Die metten soudaen comen sijn,
So segghic, na die vroetscap mijn,
Dat sijs te spade sijn bedacht.
So wie so toren ofte gracht
Besach , die soudaen sach elwaer;
8065 Al dat en prisede hi niet een haer
Vore dat hi ter scoonre ware
Eñ hi gheseten ware bi hare.
Met dien quamen si in die sale.
Parthonopeus ontfinese wale;
8070 Maer die sierheit deedse risen
Eñ al haer ghelaet verliesen,
Vs. 8O2. Bewiest, vglk. vs. 4007. 8058. Hs. en Uitg.: eigien. Massgim bekent dat Jkblt.
engien vermoedde, maer behield zijn monster zelfs in zijn Gloss. Hij wist dus niet dat
engien het middellat. ingenium, oorlogstuig, was? 8064. Hs. en Uitg.: sach al waer,
dubbele fout voor elwaer = elwaert of elwaerts, elders heen, naer iets anders (naer
Melior). 8063. Uitg. : pinsede niet een har; Jkbl. las met regt prisede. Massm., in zijn
aent., schrijft aen 't Hs. eer toe voor een, en inderdaed men zou de onvoltrokken n voor
een r kunnen nemen. — Vore, in den vlg. regel, is het prae of prae quam der Latijnen,
in vergelijking van. — ter scoonre, tot de schoonti Melior (genaderd) ware, of vare ?
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Sonder allene dien soudaen ,
Die met vresen was bevaen.
Hi wiste wel waer devel lach-,
8075 Dat siere herten meest verwach.
Dat merkede Parthonopeus.
Here, » seit hi , «.doe Lucius
Hier plach te comene in dit hof,
Doe ghinc hi sonder orlof
8080 In die camere met dien vrouwen.
Begheerdijs iet, ghi moghes scouwen :
[Hlet es daer ooc, dies sijtt ghewes ,
Scoonre vele dant hier es.
Her Lucius , twi en gadi vore
8085 Ter cameren eft ontdoet die dore P
Anceloot sal met u gaen. »
Parthonopeus [volghde], eñ die soudaen
Hi brachte met hem, die hi begheerde.
Met hem quam in si j n gheveerde
8090 Die edele coninc Aupatrijs.
Heme dede men ere in aire wijs.
Doe si in die camere quamen ,
Na dien dat si daer vernamen
Dochtet hen een paradijs;
8095 Die sierheit was in aire wijs
So groot dat si al verdoren:
Die vroede spelen metten doren,
Alse men noch heden daghes siet:
Melior en was daer niet.
8100 Men ontbootse met Gautiere.
Vs. 8075. Verwach, van verweghen, drukte, bezwaerde. De dat siere herten is voor
Massur. een genitivus ! 8087. Het ontbrekende wkw. na Parthonopeus vul ik aen.
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Parthonopeus ghinc wel sciere
Eñ dede eiken sonderlinghe
Bliscap eñ dachcortinghe
So dat sijs hem wisten dans.
8105 Die soudaen sat op ene bane
Ghesneden van yvoribene.
Lucius, hi was allene
Daer hi ieghen hilt sijn spel.
Daer en was ooc nieman el
In
die camere dan die sine.
8110
Oppenbare eñ stillekine
So sprac ele in houde,
Onbegrepen, dat hi woede.
;

Dus saten si. Die vrouwen quamen
twee eñ twee te samen
Wel bi staden , met ghemake.
Int aire leste quam Urake
Eñ neven hare quam Persijs.
Urake quam in derre wijs
8120 Onscout te doene dien soudaen
Dat hare suster ware bestaen
Met onghemake : « Sine mochte niet spreken. »
Dat waren , wanie, boose treken.
8115 Emmer

Vs. 8108. Hilt sijn spel, zich onderhield en vermaekte. Vglk. vs. 7333. 8140. Uitg.
plaetst hier geen punctum achter sine op het einde van den regel, maer wel achter den
volg., als of Oppenbare els stillekine den zin sloot, terwijl deze twee adverbia noodza
volg. verbum sprak behooren. Ik verbeter dat, en schrijf tevens So in 't-kelijtoh
begin van vs. 8142 in plaets van Doe dat welligt al vroeg aen een slordigen afschrijver
ontvallen is. Niets is gemeender dan de verwisseling der groote voorletters, en de e op 't
einde van Soe was onverschillig. 8'l12. In houde, met vriendschap en welgevallen, vrijelijk. — Onbegrepen, onberispt. 8117. Hs. en Uit.: Int aire liste. 8 119. In derre wijs,
beteekent hier als om of in schijn om hare onpasselijke suster te verschoonen; en 't is
daervan dat vss. 8097-99 boven te verstaen zijn; de dore of dwaze daer is de soudaen,
de vroede Melior. -- Zou men hier, vs. 8123, voor boose niet beter loose schrijven?
,
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Drake si was ute vercoren
8125 Van aire scoonheit , als te voren
Van den ghenen , die daer quamen
Emmer twee eñ twee te samen,
Hant in bant, ghestadelike
Eñ utermaten edellike.
8130 So wie sose met oghen sach ,
En mochte sine oghen niet enen slach
Van hen gheslaen, die eneghe minne
Soude ontfaen in sinen sinne.
Aldus reet si dien soudaen
8135 Ter herten in. Heme dede verstaen
Sun herte dat haer suster ware.
Doe stont hi op ieghen hare
Eñ alse hi bliscap soude toghen,
So liepen heme uten oghen
8140 Die trane , dat hi wart al nat.
Eer si neven heme ghesat,
Wart hi ghescoffiert eñ ontdaen,
Eñ van hare so bevaen,
Hine hadde ghesproken niet een woort
8145 Om al dat erderike toebehoort.
Doe sine stich dus te babeert,
Verwonnen eñ ghescoffeert,
Doe besach sine harde wale
Hier eñ daer, op eñ dale.
Vs. 8125. Als te voren = alles te voren, waer alles, neutrum, voor al, alle (de vrouwen) staet, en te voren te boven beteekent. — In den volg. regel had de kopist dar waren
quamen geschreven, maer hij heeft waren doorstreept. 8133. Uitg. : las hier tete, maer
er staet wel dede. 8145. Hs. en Uitg.: Ombe al dat ; ik schreef liever orn ondanks de
elisie. 8146. Uitg.: te-babert. 8149. Hs.: op en tale (sic, zonder schreefje op en), waer
Uitg. op ent tale (sic!) van maekte. Waerom schreef hij ook niet Hier ent taer ?
-
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8150 Si

verstont dat hi van hare
Waende dat si Melior ware..
Ooc waendens alle dandre wel.
Si loeghes eñ hads groot spel.
Si sat in bronc , die scone Urake.
8155 Hi neeclt hare sonder sprake
Alse een die versceden sal.
Versceden P ja : si j n gheest was al
Buten hem, daer si gheboot,
Eñ altoes in die pine groot,
8160 Eñ in vernoy eñ in verdriet.
Die pays hevet, hine minnet niet:
Die pays hevet, hi doet die minne
Altemale ute sinen sinne.
Van dien payse compt traechheit.
8165 Die pays vliet alle dorperheit.
Swaernisse beveet den sin.
Dat vier der ioghet blusscet daer in.
Dan vallet therte in swimelinghen,
In faule eñ in dolinghen.
8170 In moetheiden es hare ghestaen.
Vernoy hevet therte bevaen,
Dat si haer selve niet en kipt.
Si es verdoret, versaghet eñ blint.
Hare bliscap eñ ioghet si vergheet.
-

Vs. 8150. Uitg.: Sie, maer Errata si. 8 lá3. Uitg. en Hs.: loges; Loech des, lachte erom.
8154. Si sat in bronc, in prael, zij hield haer deftig. Zie bij KIL. proncken; de Limburgers
echter onderscheiden tusschen bronkenen pronken. Vglk. oudfr. embrunc, embron. 8459.
Daer, op de plaets waer. 81,65. Dorperheit heet hier alle te groote vrijheid in woorden of
in werken bij de vrouwen. 8166. Beveet = bevaet, bevangt. 8467. Uitg.: Dat vir d. i.
bleschet = blusscet, verdooft. 8168. Hs. en Uitg.: vellet — suimelingen. 8170. Moetheit is vermoevdheid, onlust, verveling. — Hs. : hare gestaen, maer hare schijnt herschreven uit siere. 8472. Uitg.: hare selven niet enkint. 8474. Uitg.: Hare bliscap ende
hare ioget si vergeet; ik werp dit tweede hare uit. -- vergeet is vergaet, gaet te niet.
,
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8175 [H]et es wel recht, want hijt wel weet
Die ghene, die metter minnen
Sine herte niet en verhoghet binnen.
Wandelinghe met hovesceden
Dat si j n costumen eñ seden;
8180 Maer die twee worden so van minnen
Bevaen , dat ment wel mochte bekinnen.
Noch en es niet die soudaen
Verwonnen ; maer hi es al bevaen
Met wel soeten onghemake.
8185 Ane hem en was enghene sprake
Noch hine mochte swighen niet.
Alsé Urake dat versiet ,
Ontfarmes hare eñ nam tehant
Den soudaen metter witter hant.
Die
vantse cout, eil sonder ruren
8190
Vss. 8475-77. Uitg. en Hs.:
Et es wel recht, want slit wel weet
Die gene die hen nietter minnen
Hare herte niet verhogen binnen.
Deze verzen hebben van Bene kwade hand geleden, en Massm. heeft ze niet beter ver
dan de afschrijver of de verbeteraer die reeds vroeg in den tweeden regel van hem-staen
dat daer stond, met een been van de m weg te krabben hen maekte en in den derden Hare
herte voor ik weet niet wat ander uitgekrabde les herschreef, gelijk het perkement getuigt. In den eersten regel is want sift wel weet staen gebleven en in den laetsten ver
dat naer mijn inzien de eigentlijke fouten zijn die te verbeteren waren, en die ik-hogen,
in mijnen tekst verbeter met sijt in hijt en verhogen in verhoget, dat is met het meerv. in
het enkelv. te veranderen. Het verminkte hem (hen geworden en daerdoor de oorzaek van
al het bederf) zou ik eenvoudig kunnen herstellen , maer het herschreven Hare herte, dat
welligt vroeger Sine herte was en blijven moest, maekt beide vormen (hein en hen) even
overbodig en ik werp ze gelijkelijk uit, wel zeker dat geen verstandige lezer ze zal terugroepen, zoo hij zich de inoeyte geeft van mijnen tekst te vergelijken. 8178-79. Deze twee
regels zeggen, dunkt mij, dat de minzame en heusclie omgang tusschen mannen en vrouwen doorgaens een zack van gewoonte en wellevendheid is, maer dat het hier tusschen die
twee zigtbaer aen liefde geleek. 8182. Hs. en Uitg.: Noch en es niet die soudaen verwon
enz.; doch Massm. vreest dat het woordje NIET überflüssig zij; hij nam het-ne;mar,
adv. Noch (nog, fr. encore) voor de conj. en negatieve partikel (fr. ni) !
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Sinen pols. Ter selver uren
Ghinghen si een deel op hoer
Ten beddewert , daer Melioer
Te slapene plach : daer saten si
8195 Deen den andren harde bi.
Doe nam die soudaen altehant
Met beiden handen hare leant
Eñ gootse vol van sinen tranen
Met droeven sinne sonder tanen.
8200 Over een stic na dese pine
So trae hi hare die vingherkine
Eñ sprac alse een die wanet bederven:
Hi hietse « vrouwe » menech werven,
« Vrouwe van buten eñ van binnen,
8205 Vrouwe ieghen die mi kinnen,
Vrouwe , het es recht dat ic u scrive,
Vrouwe van sielen eñ van live,
Vrouwe ieghen alle sake,
Vrouwe van minen onghemake,
8210 Vrouwe, vrouwe, mine vrouwe,
Vrouwe ieghen allen rouwe,
Vrouwe boven al dat levet,
Vrouwe ieghen al dat ghewelt hevet,
Vrouwe boven mine Gode,
8215 Vrouwe , voortane houdic uwe ghebode.
Nu merkes wel eñ nemes Boom,
Dat ic u segghe , dans gheen droom.
Dies sijn orconde dese trane. »
Dat suchten gheet hem so met ane,
Vs. 8192. Op hoer = op hoer, afzonderlijk, alleen. 8199. Sonder tanen, zonder minderen, ophouden? 8202. Uitg.: di wanet, Hs.: die iv. 8204-82.15. Vrouwe, enz. Deze
twaelf verzen ga ik stilzwijgend voorbij als geen aenteekening waerd; ik getuig alleen dat
in 't Hs. werkelijk vordane staet, 82 17. Dans = dat en es, en voorts met, mede.
,
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heme sine waert al braken.
Doe sprac hi voort te halver spraken :
« Vrouwe, » seit hi , « mijns ghenade ! »
Altoes bleef hi in dien rade
« Vrouwe ghenade » te segghene mee.
8225 « Vrouwe, » seit hi, « o vrouwe, » en brac ontwee:
Wel over lane volquam dat woort.
Al stamelende sprac hi voort
Eñ met ghenuchten toten inde.
Sine onseleghe herte minde
8230 Die worstelinghe in die sprake.
So wei was hire af te ghemake
Dat si j n herte was in hopen
8220 Dat

.

.
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.
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.
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Met groter ioyen in dat spreken.

8235

.

.

Met dien neech hi hare tehant
Eñ bleef also in haren scoot.
Die trape die hi ute foot,
824o Dat [bet] bedauwden] altemale.
Dat merkese al Bader wale.
Vs. 8220. Wart, Hs., = woorden. 8222. Mijns ghenade! Ellipsis van heb. Vglk.
vs. 7744. 8225. Brac ontwee, niet het woord vrouwe, gelijk Massur. schijnt gemeend te
hebben (anders moest men vro... schrijven, en dat ware eerder afbreken), maer hetgeen
hij zeggen wilde, al staet er in den volg. regel nog eens dat woord. Men lette op de uitlegging sprac hi voort. Ook de dichter schiep behagen in dergelijke kunstenarijen. Vglk.
vss. 3752, 7503, enz. 8228. Met ghenuchten. De drie volgg. verzen geven dat genoegen
beter te verstaen dan ik het zou kunnen uitleggen. Merk hier overal de worsteling der
antithesen, en vglk. vss. 6386, 8184-86, enz. Men versta alleen toten inde niet van het
woord vrouwe, maer van het gesprek : zoo lang het duerde. 8231. De kopist heeft
wel tweemael geschreven : wel wel. 8233. Dezen regel en de tweede en derde die er na
moesten komen (8235 en 8236) zijn door den kopist overgeslagen, al ziet men niet hoe
het rijm hem heeft kunnen bedriegen. Ik laet de, plaets open, doch doe ze meetellen.
8240. Hs. : Dat bedaude; Uitg. : Dat bedande. Het een en het ander is bedorven, maer
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Si sach heme sine lippe roeren,
Maer sine conste niet ghehoeren
Van hem waert no waerdekijn.
8245 Hi lach den ghenen [ghelijc] in scijn,
Die leghet eñ sine venien seghet.
Binnen dien dat hi dus leghet,
Bevinc si in hare handekine
Sijn anscijn ; eñ hi leide de' sine
8250 Op die hare eñ dwane noch dat.
So soete, so sachte dede hem dat,
Dat hi vergroyde al daer bi.
het laetste allerschandelijkst, gelijk uit mijne verbetering blijken moet, zoodra men den
zin in zijn verband bescouwt. Men leze dan :
Die trane, die hi ute goot,
Dat bet bedauwden altemale.
Dat de Berlijnsche Uitgever, door de omzetting der woorden verbijsterd, het verlies van
't regiem bet (z. vs. 8192 vlg.) niet vermoed heeft, kan men hem vergeven, maer als hij
in 't Hs. van bedaude, hoe ook geschreven, niets dan bedande wist te maken en daervoor
in zijn Gloss. op twee plaetsen de wkww. bedanen en dauen uitdenkt en verder nog
geDane doet vergelijken, dat verdient van de plak; en die man durft soms Jonckbloets
mislukte gissingen aen de kaek stellen! Doch genoeg daerover. De zin is : De tranen die
hij vergoot bedauwden (benatten) altemael het bed.
Vs. 822-43. Hs.: roren : gehoren ; zulke rijmen doe ik slechts aeñmerken. 8243. Hs.
en Uitg. : den genen wel in sciin. De datief den genen hangt nergens van af. Ik verander
wel in ghelijk, dat het noodige woord is en welligt door den kopist op deze nog anderszins
onnauwkeurige bladzijde verminkt werd. 8246. Sine venien seghet, met gebogen knien
bidt. Zie bij Du LANGE Veniam agere. 82i0. Hs.: Eli duanc noh dat, en drukte nog
op hare handen. 8252. Vergroy1e. Volgens Massm. zou vergroijen (sic) hier vergehen,
verzücken zijn. Wat men ook van de kracht van 't voorzetsel ver zeggen moge, al wie het
voorg. en de twee volgg. vss. met gezond oordeel gelezen heeft, zal er moeyelijk eene ne-.
gatieve ' of privatieve beteekenis aen hechten of iets anders dan cene versterking van
groeyen, wassen, in zien, en daer groeyen leven is, her-; of laet ik verleven zeggen,
door verstaen : hij voelde zich daerdoor als grooter worden. Eene gelijke plaets die ik
vroeger uit MAERL. aenteekende (Sp. Hist., I, 75, i) :
Assenech die weende onsochte,
So dats Joseph verdochte
Ed leide op haer hovet sijn hant;
Doe vervroyde soe te hant,
deed mij een poos gelooven dat ons vergroyde ook eens vervroyde kon geweest zijn;
maer zegt dit iets speer dan dat het hem soet en sacht deed en dat hij in een bad van
balsem baedde? Andere bedenkingen ga ik voorbij. — al, geheel, behoort tot vergroyde.
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Int bat van balsemen bade hi
So sere wel was heme te moede.
8255 Met dien viel hi [al] sonder hoede
In ommacht el neven hare.
Alse die ioncfrowe wart gheware
Dat hi dus in ommacht lach,
Eli sijtt maer allene en sach,
8260 Ent nieman el dan si en wiste ,
Doe hief si op met groter liste
Covertoer eñ mantel beide;
Haren arm dat si doe leide
Ten ghenenwaert, die daer bi sijn.
n hovet lach haer aensci j n :
86 Ane sijn
Ofte ieman saghe, dat hi niet el
In hen en waende dan al spel;
Maer ele sprac daer ieghen ene
Eñ elke ieghen enen allene :
8270 Sine penseden niet omme enech spien;
Si moesten vore hen selven sien.
Maer du, soudaen, caytijf arminc,
Dune gheloves enghene dine;
Du best doot : het es ghedaen.
Vs. 825.3. Uitg. : to mode; Hs. : te m. 8264. Uitg. : Tengenen-waert, en voorts met
het Hs.: dar be sijn, voor bi, nabij. 8266. Hs. en Uitg.: Ofie i eman sage; lees Oftet
of alleen Oft = of het. 8268-74. Het was niet mogelijk klaerder te wezen. De derde
regel kan ons leeren hoe de Ouden bij het lezen hunner verzen meer kortere sylben
in de maet wisten te doen passen. Echter ben ik genegen hier te vragen gelijk Massm.,
boven vs. 8182, of in onzen voorlaetsten regel het woordje niet wel noodzakelijk is?
8273. Uitg. : Dune geloves en-gene dint. Ofschoon geloves zich hier min of meer uitleggen laet, zou men er gewis liever gheinoedes lezen. Geen der gewoone beteekenissen
van gheloven past hier. — Ik zie thans dat ik te veel loochen, en dat gheloves ook wel in
den zin van mijn ghemoedes kan genomen worden, wanneer men op den gang der gedachte let. De dichter zegt dat Urake beletten wilde dat de aenwezigen er iets anders in
geloofden of dochten te zien dan een bloot spel, en voegt er spottend bij : maer gij,
armè soudaen, zijt niet in staet nog iets te gelooven noch zelfs te denken, wat het ook zij;
gij zijt dood, enz.
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van diere groter quale
Waerstu ghenesen altemale,
Eñ van der doot ghevroedes du
Aldaer du leghes in ommacht nu.
Sine hande ligghen op haren scoot.
Die
hare mach men sien ligghen ooc
8280
Bat hogher een wel luttelkijn
Eñ si j n hovet ane hare ansci j n.
Maer wanneer mi dat ghesciet
Dat ie so ligghe, eñ ic mi niet
8285 Een twint en verporre van der stat ,
[H]en ware of ie verlaghe bat,
Men houde mi over plomp van sinne
Eñ over dorper sonder minne.
8275 Caytijf,

Du soudaen vertsofte quene ,
ontsprinc doch alse de ghene
Die ghelike van slape doet.
Nu hout di wel in dit ghemoet

8290 Nu

Vs. 8275-78.

... Van dire groter quale

Waerstu ghenesen altemale,
Eñ van der doot gevroedes du
Aldaer du leges in ommacht nu.
Deze vier verzen maken een vollen zin, een soort van epicherema, uit. De dichter had
gezeid : gij zijt dood (zonder gevoel en bewustzijn). Nu voegt hij er bij : gij zijt van uw
groote kwael (uwe dulle liefde) geheel genezen, en alwaer gij nu in onmagt ligt, zijt gij van
de dood tot wijsheid gebragt. — Dire, van dijn, pron. poss. = dinere, dijnre; het demonstratief is doorgaens diere. — Quale, vglk. vs. 7544-45. — Waertstu, Hs. en Uitg. :
Warstu. Ik neem het in den zin van werdt gij, zijt gij geworden, dus = zijt gij. — Ghevroedes du, zijt gij redelijk en vroed geworden. — van der doot, door de dood. 8279.
Hs. en Uitg. : Die hande, ik schrijf Sine hande. 8279-80. Men merke hier in scoot : ooc
(scoet : oec) een ware assonance. 8284. Hs.: soe ligge, waer Massm. verkeerd ligge (sic)
aenduidt; het schreefje ontbreekt. 8287. Deze regel is een tweede lid van de onderstelling;
versta : so ie mij niet verporre (hooger opligtte) en mij beter verlegde, men houde mij voor
een' plompert. 8289. Hs. en Uitg. : vertsofte querte, gek en mijmerend wijf. -- Vertsofte
= versufte, is voor s, en o voor u, gelijk meertaels; van sufen, niet van suchten (zichten), wat men ook zegge. 8290-91. Als of gij scheent te slapen. — ghelike subst., vglk.
vs. 676. 8292. Ghemoet, omstandigheid, geval, toestand.
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Ghestadelike : [h] et es dine ere.
Doe gheviel bi enen kere
8295 Dat hi so suchtende ontspranc,
Dat ment hoorde; eer iet lane
Sat hi rechte op die stat,
Daer hi eer lach. Twi daetstu dat,
Dulle soudaen , dulle ries ?
8300 Twi stops du op in dijn verlies?
Met dien sprac si : « Ne sliepedi nu?))
-- « Ine weet , maer ic gheloves u
Sint dat ghijt seght; [h]et mach wel sijn. »
Si droghede hem sijnn aensci j n.
8305 «

Here, » seit si, « ie bekinne

Vs. 8295. Ontspranc, tot zich zelven kwam. — so suchtende, zoo luid of zoo hard
suchtende dat, enz. 8296. Massm. verbindt hier nog eer iet lanc met het voorgaende :
Dat ment hoorde eer iet lanc. Ik meen dat men't oogenblikkelijk hooren moest en niet
hoe kort ook daer na, en scheid het er ten minste door een komma-punt van af, in weêrwil van de hardheid der constructie die er op en uit volgt. Men versta ze echter wel, en
dat zal niet moeyelijk zijn voor hen die mijne aenteekening op vs. 6269 begrijpen en onthouden willen. Hetgeen ik daer van maer dat kort en zonder andere voorbeelden zeide, is
niet minder waer van dat alleen, wanneer er een omzetting plaets heeft. Vglk. CHRISTINA,
blz. 69. Maer de Pruissische Uitgever heeft nog meer over 't hoofd gezien en, gansch
tegen de tael, van oprechten een onzijdig wkw. gemaekt, met hi rechte op in plaets
van hi hem rechte op zoo maer uit het Hs. over te nemen. In 't Hs. zelf vermoed ik nog
eene grovere fout die hij ook niet gezien heeft, want zij ,ligt juist in 't zelfde woordje Dat
daer wij van spraken, en met ze te verbeteren, zou hij te gelijk al de rest kunnen hersteld
hebben. Zie hier de zaek. De kopist heeft, zoo als dikwijls geschiedt, de hoofdletter S met
de D verward en Dat voor Sat geschreven, dat ook de zin voor allen schranderen lezer
bewijzen zal. De soudaen lag voor Urake op zijn knien (vs. 8246, it. 8237-42, 8248-50,
8265, 8280-85); zoo alleen kan zij , die op het rustbed zit, hem (vs. 8305) zijn aenschijn
droogen, en al de overige omstandigheden toonen dat vss. 8298 en 8301 niets anders zeggen dan dat de nog altijd knielende soudaen zijn hoofd en bovenlijf van de knien van Urake
oprigtte en zoo voor haer bleef liggen, maer eigentlijk niet opstond. — Vglk. omtrent de
verwisseling der hoofdletters D en S vs. 8112 en Jkblt.'s fac- simile voor Reinuert de Vos.
8300. In dijn verlies, soort van latinisme, tot dijn verlies. 8301. Uitg.: alse sliepedi
nu ? verkeerd gelezen voor Ne sliepedi nu, dat in 't Hs. staet. De zin is : mij docht dat gij
sliept, en de bedwelmde soudaen kon niet gepaster antwoorden : hij neemt de verschooning aen. 8302. Het kommapunt zou ook achter gheloves u kunnen staen. 8304. Uitg.:
Si drogete, ook slecht gelezen in plaets van drogede, les van 't Hs.
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Ane u, dat ghi glierechte minne
Draghet; maer ie en weet te Wien. »
En weetti ? lase! wat sals gheseien ?
Mine verco [re] ne boven al,
8310 Die ic oyt minde eñ minnen sal ,
Dans nieman el dan ghi allene.
[He]n es in erderike enghene,
Die mi mach mijn grote leit
Eñ minen groten arbeit
8315 Verghelden sonder ghi allene.
Dese werelt al ghemene
Es min dan niet in minen sen.
Wanneer so ic van u ben,
So verliesic tleven mijn,
8320 Tote dier stont dat ic mach sijn
.In gheselscape met u.
Ay mi , lase ! wat seidic nu ?
Ghi sijt mijn vrouwe eri ic u knecht.
Ie ben te clene , [h]et ware onrecht,
8325 Waric met u. alse u ghelike ;
Maer alse u knecht gheheellike
Ofte alse u dienstman, u eighen vri ,
Ghewerdedijt van mi.
Ic minne u, wat so ghi mi doet,
8330 Bliscap, rouwe , quaet so Boet;
Want ane u steet al mijn leven.
Vs. 8309. Uitg. : vertone, lees en schrijf vercorene. 8312. Uitg. : erterike; voorts
en-gene. Zulke bindteekens zouden alleen in de kinderschoolen verdragelijk zijn. 8313-44.
Hs. en Uitg.: grote leet : groten arbeet, en vs. 8318-49 : sin : ben. 8320. Hs. en Uitg. :
Tote ane dire stoat. De spelling van den kopist en zijn inschuifsel ane maken het vers
onrhythmisch. 8328. Uitg. : Gewerdet dijt van mi; doch in 't Errata gewerdet-dijt,
en in 't Gloss. gewerdètdijd. Vglk. vs. 7496. 8331. Uitg. : Want ane u al steet mijn
leven. Ik meen niet dat ane u alleen juist het zelfde zeggen zou. lk neem het hyperbaton
van al weg; dat van el , boven , vs. 7751, deed mij het rhythmus ontzien.
.
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U ghebot, mach mi wel gheven
Eve! ,, boete, bliscap, rouwe.,
Lijf eli doot:, wel soete vrouwe!
8335 Nu ghebiet , ic sal leven,
Eñ eest- u leet, ie moets begheven.
Sint dat ic u hebbe ghesien,
Sal miere qualen ende ghescien.
Ine mach . nimmeer in . quale wesen.
8.340 Ic moet sterven ofte ghenesen;
Want ie vine te .dien beghinne
Te vaste u minne in minen sinne,
Doe mi van u wart gheseit
Die scoonheit die ane u gheleit.
8345 Nu es [die] minne so volcomen,
In mi , ine can niet te . woorde comen:
Woort eñ sprake -falgieren 'al,
Daer men die waerheit weten sal.
Hi ghinghe boven alle sprake,
8350 Die in der waerheit alle sake
Van ure scoonheit soude segghen.
Mamet en mochte [t] niet ghesegghen.
[H]en es clero engheen so wijs,
Diet ghescreve in enghere wijs.
8355 Spreken,

scriven, dese falgieren :
Soe doet pensen eñ visieren.

Vs. 8337. Hs. en Uitg. : ic moest, blijkbare fout voor ic moets. 8339. Uitg.: mire
qualen ende, genit. sing. Vglk. vs. 7545. 8344. Uitg. : tedien (sic). 8344. Hs. en Uitg.:
Nu es minne; ik schrijf die minne, en in den vlg. regel ine voor inne. 8347-50. Versta:
zoo ik de waerheid moet zeggen, geen tael kan uwe schoonheid besehrijven. Wat Massm.
hier in zijn Errata wil, weet ik niet. 83h2. Hs. en Uitg.: en mochte niet, en vlg. regel
cleerc, item tlitg.: en -geen en verder en=gere. 83,56. Uwe schoonheid laet zich niet
uitleggen; men kan ze slechts in mijmering en diep gepeins bewonderen. Met Massmanns ponctuatie op deze plaets is het onmogelijk, de gedachte van den dichter net te onderscheiden , en de Uitgever heeft ze waerschijnelijk zelf gansch verkeerd begrepen. Een
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Jeghen uwe scone ghedane
So en es die sonne noch die mane
Noch die inghele van dien trone
8360 Niet een twint; ghi sijt so scone
Dat u onse Gode minnen,
Die wi over Gode kinnen.
Al doen si heimelike eñ stille
Met onsen vrouwen haren wille,
8365 Nochtan kinnen si dat wel
Dal ghi allene eñ nieman el
Die scoonste van diere werelt sijt.t.
Deen dreghet op den andren nijt.
enkel staeltje van vijf verzen kan er den lezer over laten oordeelen. Vss. 8355-60:
Spreken, scriven, dese falgiren.
Soe doet pensen ende visiren
Jegen uwe scone gedane.
Soe es die sonne noh die mane
Noh die ingele van dien trone
Niet een twint, etc.
Het is onverkenbaer dat hij , met den tweeden en den derden regel samen te binden, ter
zelfder tijd Soe doet, wilde het iets beteekenen, aen den eersten heeft moeten vast maken
en het wkw. doen hier als een synoniem en plaetsvervanger van falgiren beschouwen,
waerdoor hij te gelijk van het pronomen Soe dat van Meliors schoonheid (vs. 8351 en 8344)
te verstaen was, een adv. maekt, en de infinitieven pensen en visiren, die het complement
van doet waren, in deszelfs subjekten verandert, en eindelijk (want het wordt mij te lang),
in plaets van 's dichters gezegde : « Om uwe schoonheid uit te leggen of te beschrijven
schieten mond en pen te kort; zij werpt ons in innige bespiegeling en nadenken. In ver
luister is die der son noch der maen noch der engelen des-gelijknvauwschm
hemels niet een zier, » wordt alles onzin : Om uw schoonheid naer waerheid te looven, schiet
spreken en schrijven te kort (deze middelen faillieren). Zoo doen (fallieren, schieten te
kort) ook peinzen en visieren (overwegen) ten opzigte van (jegen) uwe schoone gedaente.
Zoo, enz., enz., want dit Soe zelf is wel het ongerijinste dat men uitdenken kan; ik laet de
verdere vergelijking aen den lezer over, die in geen geval het woordje jeghen en zijn verband met de overige deelen van den zin uit haer oog verliezen mag.
Vs. 8361. Men weet dat onze middeleeuwsche dichters de Mohamedanen onverschillig
Turken, Sarrazijnen of Heidenen noemden; geen wonder dus dat onze soudaen, die
vs.' 8352 Mamet erkent, hier Bene tael in den mond gelegd wordt, die naer 's dichters begrippen en schoolgeleerdheid of fabelkunde een volstrekt heidensch en wel een oudheidensch karakter had. De dichter kende de minnarijen van Jupiter, Mars, enz.
*

( 353 )

Si minnen u op hertebreken.
8370 Al es dat sijs u niet en spreken,
Si pinen hen al hare macht
Omme uwe minne dach eñ nacht.
Daer si falgieren, dats wel in scijn
Dat si enghene Gode en sijn.
8375 Dat dunke mi wel dat si doven,
Die bat hen dan mi gheloven.
Ie falgiere, ea so doen si;
Dats oppenbare, ie segghe u twi
Sine lieten u niet metten lieden,
8380 Hadden si macht die mochte dieden;
Maer neen , si niet; inc houde nimmere
Haerre neghenen over here
Noch over God, want ie wel kinne
Dat si verliesen hare minne;
8385 Want hadden u die Gode ghemaect,
Ghi si j t so scone , so wel gheraect,
Ghine waert van hen ghesceden niet,
Ghi waert met hen : [h]et ware ghesciet
Dat ghi met ons waret also doot,
8390 Eñ met hen levende hare ghenoot;
Maer u God Ihesus Cristus ,
Vs. 8369. Uitg.: herte-breken. — Op hertebreken is een adverbiale zegging die ik onzen
lexicographen aenbeveel. De zin van ons hoofdbreken maekt dat ongeschikter om een
adv. te vormen. 8374. Uitg.: en-gene (sic), maer 8383 negenen (sic). 8375. Dal dunke
mi. Vglk. vs. 6863. — doven, uitzinnig zijn. 8377. Ic falgiere; omdat hij het voorwerp
zijner liefde niet bezit, en zij ook falgieren, omdat ze Melior bij hen niet hebben doen
blijven. 8379. Hs. en Uitg.: Sine leiden u niet. Dat leiden dommelijk bedorven is voor
lieten, dat is zouden laten, blijkt uit vs. 8386-90. Maer het ontbreekt Massm. dikwijls gen
scherpzinnigheid. 8381. Ellipsis; vul aen : die macht hebben si niet. — Uitg.: ic en houde
nimmere; bij het laetste woord (nemmere ?) is in 't Hs. gehaperd, en het is moeyelijk te
zeggen hoe het geschreven of herschreven is. 8389. Also, bij gevolg, besluit de redenering,
en moest eigentlijk tusschen het ware en ghesciet in staen. De dichter kende de vereissten van maet en rhythmus. Het hyperbaton verdiende een capittel in den Mnl. Vsbouw.

vs.

23
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Die u heuet ghemaec.t aldus,
Hi es God van groter macht.
Hi es altoes even wel bedacht.
8395 Hi es God , hijs vroet; want hi wel sief
Alle dine, eer si ghesciet.
Hi es God van machte , want hi mach
Dat sonne bescinet eñ dach.
Die in hem selven es so groot,
8400 Hi es God allene sonder glienoot. »
Hier indet in walsche; vondics -meere 9
Ic dichtet in mijns lieves eere,
Diet mi wel verghelden sal.
God gheve haer ere eñ goet gheval,
8405 Eñ na dit leven hemelrike,
Eñ mi met hare al die ghelike!
.

AMEN.
Vs. 8393-98. Ziedaer vier verzen die ik aen onzen dichter niet kan toeschrijven, 1° omdat
zij grotendeels Bene zotte herstameling zijn van de naest voorgaende : vroet = wel bedacht;
van machte = van groter macht, enz.; 20 omdat siez alle dine eer si ghesciet voor den
soudaen uit niets volgt en onbewezen is; 3° omdat want hi mach dat sonne , enz., enkel
onzin is; 4° eindelijk, omdat met de vier regels uit te werpen de overige zeer wel aen een
sluiten. -- De voorg. aenteekening, die ik op de drukproef hier invoeg, neme de lezer ten
goede. — 8397. Hs. want hi mah; wij weten sedert lang dat mah, noh, enz., de spelling
van 't Hs. is, voor mach, noch, enz., maer dat helpt hier weinig; daer is, ja, in deze ver
iets verbroddeld dat ik niet herstellen kan. Ik heb goed mij te vragen wat de dach hier-zen
nog meer zeggen moet dan die sonne, en macht of ook kracht met nacht te willen doen
rijmen, en meer anders te beproeven, het geheel is voor mij niet klaer te maken. Ik behoud
dus den gegeven tekst, behalve dat ik na vs. 8398 een volle stip plaets en vs. 8399 met het
volg. verbind, gelijk de zin het vereischt. 8401. In walsce, gewoone uitdrukking, waer
men te onregt int walsce voor schrijven zou; zoo in latine, enz. — Uitg.: von dit mere
(sic, met een punctum en nog een scheidteeken of tiret daer achter). Kwalijk gelezen en
volstrekt niet verstaen. In 't Hs. staet wel niet geheel duidelijk, 't is waer, maer toch leesbaer genoeg, vondix mere, dat is in de gemeene spelling vondics mere, en dat dit als
voorwaerde met het volgende nauw samenhangt kon Massen. alleen miskennen. 8404. Hs.:
hare ere eñ goet geval; Uitg., naer gewoonte, ende voor eñ, met de al te believende aenteekening, dat Jkblt. ende groet geval wilde lezen, welligt om een pleonasmus te vermijden ! 8406. 'S dichters wensch : ERZ inzi met hare is wel de gelukkigste trek waer hij meê
sluiten kon en de lezer mag er met hein een hartelijk Amen laten op volgen.
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Communepi

.....

Pope, Martinus Scriblerus, passim.

Deze nalezing lieb ik hoofdzakelijk ondernomen omdat ik den
inhoud van het Leidsche fragment, dat bij mij liet zevende is en
met vers 1064 aenvangt , reeds naer den onvoldoenden tekst van
Massmann liad moeten laten afdrukken, eer mij de oude perkementen blaedjes konden toegezonden worden. Men - zal ter, plaetse zien
dat mijne nieuwe vergelijking voor de zuiverheid van dat gedeelte
van onzen tekst niet onvruchtbaer geweest is en tevens verstaen hoe
dit mij aenleiding gegeven heeft om ook de andere fragmenten, na
dat ze gedrukt waren , nog eens te herlezen en te overzien ten eiaide,
waer het noodig schijnen mogt, in de verzen zelf of in mijne aenteekeningen iets te verbeteren. Dat ik van voren aen en met liet
eerste fragment begonnen ben, was minder omdat ik aen de juistheid
van den naer mijne .Hss. vcrvaerdigden tekst twijfelde, dan omdat
ik mij herinnerde in mijne noten aldaer zoo zeer de kortheid betracht te hebben, dat het misschien wenschelijk kon wezen dat ik
er hier of daer nog een woord uitlegging bijvoegde. Zie hier de gewigtigste dier gevallen.
Vs. 18. De verbetering te siner ouden, in plaets van te sinen ouden
dat in 't Hs. staet, was hier door de spelling en de maet aengewezen,
zoo dat aen het elders neer gewoone siere of sier niet te denken
bleef. Maer ik zie dat Jkblt. in zijnen REIN. , vs. 767, van oude (sie)
ondanks het Hs. dat ouden heeft, met behouden laet rijmen, en zoo
ook in LANC., vs. 28,562, en God weet waer nou al, van sulker oude
schrijft; en dit doet bij mij de bedenking ontstaen of ik niet mis
om mijn ouden tegen zijn verbuigings- en rijmingssysteem-schien,
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zekerder te beschermen, beter zou gedaen hebben met de les van
het Hs. te bewaren en mijne verbetering van sinen in siner, hoe
eenvoudig en hoe kritisch gegrond zij ook wezen moge, door een dier
kunstige figuren die hem dikwijls tot staving zijner theorien dienen,
te vervangen. Hij oordeele dan of mijn rijm bij hem verschooriing
vinden kunne zoo ik, getrouw aen de letter van 't Hs., in de verzen:
Maer als hi quarr te sinen ouden
Eñ sine kinder tharen daghen,

niet meer den zwakken dat. 'sing. van het subst. oude, maer bloot
den dat. plur. van het adj. oud erken, en als hi quam te sinen ouden
(daghen), ei sine kinder te haren (jonghelings) daghen op de natuerlijkste wijze tegen elkander overstel. Vglk. bij CRAP. vs. 335: Quant
il (Marcomir) vint en son aalte, bij ons vs. 216-17: Als tkint quam
te sinen daghen (:.xv. iaren). Ik weet niet of mijne uitlegging hem
ernstig dunken zal; cene zack echter beken ik met vollen ernst, dat
zijn vrij omspringen met de vormen vieler woorden mij minder angstvallig gemaekt heeft omtrent den keus der verbuigingen die mijne
Hss. hier eens zwak, daer weer sterk in de zelfde woorden aeriboden ; ten zij waer liet rijm een zeker criterium gaf.
81. Hine dors, hij en durfde des; de eerste persoon is ic dar. -aengaen, ondernemen.
100. Schrijf ei met salute; het schreefje op en is de drukker
schuldig gebleven.
103. Allen den coninghen. Het onverbogen Alle van 't Hs. vóór
liet artikel was in zich onberispelijk, maer het artikel zelf mogt in
geen geval de flexie op n van den dat. plur. verliezen, en terwijl il
dus het gebrekkige de van 't Hs. in den veranderde, heb ik, als tot
beter aenwijzing van de reden mijner verbetering, ook Allen voor
Alle geschreven, al kon de n hier wegblijven. De kopist zal wel het
tegendeel gedaen hebben.
202. Toen ik hier vroeg of men voor Dat niet beter daer of doe
lezen zou , had ik er moeten bijvoegen dat van vs. 188 tot vs. 207
het perkement zoo afgescheurd en de inkt zoo verdwenen is, dat er
nauwelijks nog twee woorden en dikwijls geen twee letters meer
achter elkander te onderscheiden zijn. De woordenkritiek kan dus
hier haer regt in volle vrijheid uitoefenen; maer ik bid te voren dat
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niemand op mijne gissing daer acht geve, als zijnde de plaets ander
veel netter bestemd in vs. 204, en dat men in den zelfden-maeln
regel voor in hare handen, met bijvoeging der uitgevallen n, in
haren handen schrijve.
224. Gheware wart zonder uitgedrukt voorwerp viel mij hard,
en daer op 't perkement stond Ei als Antsises georare wart, had ik
de overtollige t van Antsises, als slechts door Bene vergissing van
den kopist verplactst, zoo het mij scheen , aen het voorgaende als
vastgehecht en alst geschreven, achter welk laetste zij onder't drukken in e veranderd en mijn alst zelf tot alse geworden is. Het is dus
bloot door toeval dat de zin en de constr. gebleven zijn wat ze eerst
waren; de maet is ook niet veranderd; maer alse voor alst is en blijft
een drukfeil. — Vs. 260'is diere (voor diepe ?) de les van Cod.
292. Die doyheden en hadde niet een twint. Het meervoud van
doghet geeft een voorbeeld van die afwisselende verbuigingen waer
ik op het einde van mijn eerste toevoegsel , vs. 48 hier boven , van
sprak , en omtrent welke ik doorgaens minder naer de voorschriften
van onze systematieke taelmeesters geluisterd heb dan naer het gezag mijner handschriften , wanneer dezer spelling, ofschoon min of
meer niet de aengenomen paradigmen strijdig, noch tegen het algemeen spraekgebruik noch tegen den vrijen gang van den volzin zielt
scheen te verzetten. Mijne pekementen blaedjes schrijven in nom.,
gen., accus. plurali (van den dat. is 't onnoodig te spreken) nu eens
doghede, dan weer dogheden, als vss. 5318 en 5767-8, vele dogheden; en hier ook, vs. 292, vind ik dogheden. Cod. stiptelijk:
Dat was een coninc ongemint
Die dogede 'en hadde niet en twint.

Dat en twint hier en op de meeste plaetsen voor een twint staet , is
bewezen door zoo veel ander voorbeelden waer men .i. twint ontmoet,
en de geleerden , met Huydecoper aen hun hoofd, hebben nooyt anders gelezen. Maer hoe komt het, terwijl ze de een na den anderen
als om strijd allerlei voorbeelden op een stapelen, waer twint, zoo
of anders geschreven , beurtelings alleen staet of door andere negatien versterkt wordt, dat niemand van hen, voor zooveel ik weet,
zich de moeyte gegeven heeft de uitdrukking - een twint, ik zeg niet
lexicographisch en etymologisel) te onderzoeken (dat heeft men maer
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al te dikwijls en niet immer even gelukkig gedaen), maer van hare
grammaticale en vooral syntaktieke weerde of fonctie te bepalen en,
in zoo verre als noodig was, van twint alleen, zonder een, te onder
Beide zijn nogthans oorspronkelijk het zelfde substantief,-scheidn.
maer het laetste heeft al vroeg door de onderdrukking van 't onhepaeld lidwoord, dat ook in 't fr. aen pas en point gebeurd is en bij
ons door en voor ne nod begunstigd werd, den schijn van een bloot
negatieve partikel aengenomen, al blijft het altijd voor den sprackkundigen een waer substantief, dikwijls door een genitivus vergezeld, gelijk bij DE CLERC in zijn herhaeld en- anders twint, d. i. en
niets anders, en in Parth., vs. 7334:
Noch ik en sad u twint van desen
Antwerden noch bode wesen.

welke verzen ik opzettelijk aenhael om sommigen mij te laten betwisten dat daer van desen als genitief van twint afhangt, die mij te dier
gelegenheid zonder twijfel door cenen hoop meer geschikte voor
zullen teregtwijzen en dus -- beter gelijk geven -- iets dat-beldn
niet moevelijk zal wezen. Mijn inzigt hier is enkelijk den van niet
een twint afhangenden zwakken genitivus plur. dogheden te doen
erkennen, zoowel als hij nog vs. 5998 in Aire dogheden volkomen
erkenbaer is, als mede vs. 5518 en vs. 5768. Het zelfde heeft plaets
voor de andere naemvallen, bij voorbeeld vs. 5873 in accusativo Alle
die dogheden, en daer neffens elders in gansch gelijke gevallen doghede zonder flexie op n. Zoo wisselen ook in singulari gen. en dat.
de vormen sprake en spraken, quale en qualen, pine en pinen en
andere af, die ik des noods ten behoeve van het rijm heb laten dienen, zonder- mij aen de onregels van Jkblt. (Middelii. Versb., biz.
'168, enz.) te stooren. Meer lieb ik in deze aenteekening niet willen
zeggen. -- Over twint zie nog hier achter vs. 3977.
648. Clene moet blijven als zijnde de gewoone term bij onzen
dichter voor hetgeen wij fijn of dun noemen, hier de stof en 't geweef der oorkussens, vs. 2859 dat van de hemden, vs. 5323 het miilienwerk van den halsberg, enz. • De verwijzing in de noot naer
vs. 5680 is cene vergissing, het moest 2859 zijn.
676. In dien ghelike = gelijk. als; hier is 't woord onzijdig; vs. 2118
in der ghelike en vs. 2692 siere ghelike, vrouwelijk, beide in 't rijin
en sterk verbogen.
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749 en 755 had ik misschien beter mijn Cod. niet gevolgd en had
u , soud u in twee woorden geschreven , en zoo nog vs. 1813, bid u.
769. Doedijs, lees dordijs. — Wanconnen is misduiden.
789. Cod. : rificken, schrijf rijcheit, dat alleen goed is.
874. Ik zou hier om veel redenen van het misvormde tenner niet
teener, maer het kortere en net bepaelde ter hebben moeten maken.
In den volgenden regel heb ik mij even zoo onbedachtelijk te vreden
gehouden met, ten opzigte van bevest, naer elders te verzenden, in
plaets van het woord eenvoudig te verbeteren en bewest te schrijven, met de noodige verklaring, die men thans onder vs. 1107,
waer een drukfout (vs.1107 dat 1007 moest zijn) mij heen doet ver
te _vergeefs zoeken zal. Bewest is voorzien, verzorgd, niet-zend,
alleen van spijzen, maer ook van allen anderen krijgsvoorraed. Vglk.
vs. 8053.
Het volgende gedeelte dezer Nalezing, van hier te beginnen tot
vs. 1432, betreft voornamelijk de collatie van de Leidsehe blaedjes
met den tekst dien ik naer Massmanns uitgaef had laten afdrukken.
Men kan dus voorzien dat het er meestal op een verschil van spel
verbuiging zal aenkomen.
-lingof
1066. Cod. Mäbreoen, niet Manbreoen te lezen gelijk Massur. doet,
..meier Mainbreoen; de spelling verschilt meermaels in onze fragmenten; de gewoonlijkste, door hem in zijnen tekst, en ook door mij
gevolgd , is Marberoen.
4067. Cod.: rudders, elders doorgaens ridders, dat ik eerst voor
overal te schrijven.
-had
1068. Cod. : Mijn gebod eñ te m. Door Massm. bedrogen teekende
ik onder mijnen tekst de spelling geboet aen als zijnde die van 't oud
Hs.; inaer zijne verklaring aen 't hoofd van 't boek : « Es galt inir
,

die Handschriften überall genau wiedergeben, » is valsch , als ver-

der nog blijken zal.
1070. Massur.: Aernout, maer Cod.: Arnoud en voorts meestal
Ernout dat ik tot regel nam.
1072. Massm. schrijft hier en overal ende voor eñ, dat ik altijd
op eigen gezag niet heb durven veranderen. De lezer wete dan dat
ik, na de vergelijking der Hss., bestendig onder den tekst de plaetsen
aengeteekend heb waer ende oud en echt is; -waer dit niet geschied
is , leze men en-, vooral in dit fragment. Harderwijk heeft dat verschil
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tamelijk nauwkeurig in acht genomen, ofschoon hij juist in dezen
regel en zonder schreefje gelaten heeft en vs. 1082 ende, dat in 't Hs.
staet, onbedachtzaem in twee woorden gesplitst heeft; ende komt
overigens in het Leidsche fragment slechts op deze Bene plaets voor.
4076. Van(ghet hi) is van Massur., in 't Hs., waer twee letters
uitgesleten zijn, heeft alleen vanct hi gestaen; een deel van de h
van hi is nog zigtbaer. Bint voor brinct is een van zijne weinige
goede verbeteringen.
1077. In 't Hs. staet Sod dat, maer ik vermoed sterk dat die
schrijffout het gevolg is van Bene vorige verwarring met Tot dat zoo
als de dichter denkelijk geschreven had.
1078. Hs.: Loepet, dat de Uitg. bewaren moest, en 'tgeen ik dan
als een oud getuigenis van de ons eigene scherplange oo slechts zou
gewijzigd hebben ; en zoo meermaels.
1079. S(uscis) is door Massm. aengevuld , wiens scheidteekens
kwalijk in mijnen tekst door haekjes vervangen zijn; maer in 't Hs.
heeft nooyt op de derde plaets Bene lange s gestaen. Voorts lees ik
er Tyrac, niet Cyrac.
4082. Ik mogt in mijne noot nagist de kopisten ook de overzetters
noemen. 1k lieb reeds gezeid dat ende hier de les van 't Hs. is.
1083. Cod.: doet so. Ik merk eens voor al aen dat soe en so voor
den kopist niet verschilden.
1084. Cod. : A lsoet h. geloepen al.
1085. Cod. : so haren val, duidelijk voor al wie oogen heeft, en
zoo ook in den volgenden regel Melioer.
4097. Cod. had van de eerste hand begeert bat, waer men later
dat van maekte. Ik herstelde alleen naer den zin bat en houd er nu
zoo veel te meer aen vast.
1100. Massm. heeft mij hier bedrogen. In 't Hs. staet niet Dien,
al las ook zoo Harderwijk, dien Jkblt. gemakshalve schijnt nage
te hebben, maer onverkennelijk Tien, dat is te dien, tot-schrevn
dien, zoo lang als, 'tgeen ik wel door Bi dien uitleggen doch niet
vervangen mogt. Dat ik niet, gelijk Massm., Indien schreef, was
omdat het de voorwaerde minder streng voorstelde en reeds twee
regels hooger zoo gebruikt stond. Het zelfde Tien, als voorwacrde,
hebben wij hier voren onder vs, 347 door indien ook verklaerd. Men
vergelijke die plaets.
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1107. Hier heeft wel houden voluit gestaen en zoo doet het nog;
er ontbreekt slechts de regier omtrek van de o. Massm. verkwist
waerlijk zijne teekens en onderscheidingen.
4108. Of mijn vermoeden wegens een gegrond is, daer heb ik,
eer ik het fragment terug zond, vergeten.mij van te verzekeren. Daer
zal wel iemand zich te Leiden mede gelasten, zoo niet , dan moet er
mij ook weinig aen gelegen zijn.
1110-12. Massm. moest hier uitdrukkelijk zeggen dat de eerste
van deze drie regels de laetste van de kolom a is, en dat zijn vriend
Jkblt. er niet klaerder in gezien had dan zijn voorganger Harderwijk,
maer hem toch een paer gissingen voorgesteld had , die hij uit puer
beleefdheid (2) drukken liet, zonder ze meer op zijn rekening te
nemen dan zoo veel andere die hij verder in zijne noten nog ten toon
stellen zal. Ik ga zijne ondervragingsteekens nog eens voorbij en herstel stoutelijk naer de duistere sporen der letters het geheele vers
aldus :
Dat te mi draghet rechte trouwe,

met een komma achter het voorgaende vers. Mijne al te gewaegde
gissing in den tekst valt dus te niet, zoowel als de twee volgende
regels, waer ik Massmanns stippen door vervangen heb, en waervoor
er welligt in 't Hs. vier geteld werden, ofschoon de zin niet verschil
kon.
-len
1 1 3. De slot- n van morgijn staet klaer op den rand van 't perkement.
1124. Ghwech voor ghi weck is zoowel uit hoofde der ghw in 't
geschrift, als der ineensmelting voor de uitspraek aenmerkelijk.
1132. Honden bij mij hier en vs. 118 is in den strengen zin van
't woord een drukfeil; lees lande als staet vs. 1128 en 1159. Lees
ook naer 't Hs. eii sisen.
1133. De negatie [niet] ontbreekt mede in 't Hs.
1135. Harderwijk had de eerste woorden opengelaten en zijn opvolger heeft ze eerder gegist dan gelezen, want in 't Hs. staet wel
zeker In ene camere en niet In ere camere gelijk 1lassm. heeft laten
drukken, waer hij ten minste dan ook cameren in dat. schrijven
moest. Ik heb die taelfout vergeten te verbeteren toen ik zijnen Berlijnschen tekst aen mijnen drukker in handen gegeven lieb. Men leze
dus bij mij ene.
•
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1136. Het Hs. heeft spoerwaren; Massmann's sporty. deed mij
sporew. schrijven.
1138-39. De rijmwoorden zijn zoo juist tot tegen de e op 't einde
afgesneden , dat van de letter die op de ees volgde, het zij dan een
n of een t geweest, geen spoor overgebleven is , ten ware men zekeren zwartachtigen weerschijn achter de e van vloge aen de verloren dwarsstreep van de eens volgende t toeschreef. Harderwijk
heeft na de ees niets meer vermoed; Massm. heeft stout voegen : vlo
geschreven, al wist hij niet of hij van dit laetste een subst., en-gen
dat wel mast., of een infinitief wilde maken. Van 't Hs. spreekt hij
niet, nogtlians voelde ik dat er nog iets schuilde. Onze dichter laet
dikwijls oe met o rijmen.
1 143. Het cijfer der verwijzing te bet betreffende is verkeerd in
mijne noot; zie vs. 1089, en voeg er bij 1t192, 1276, 2993, 3604,
3687, 4302, 4447, enz.
1148. In 't Hs. heeft na ver nooyt een m gestaen, maer of een w
of een n met langer beenen, en deze staét er nog. De dichter had het
praesens vernoyt met het partie. (hadde vernoyt) in 't rijm gepaerd.
1155. In 't Hs. staet , als ook bij Harderwijk : Eñ -- hadde.
1157. Massm. schrijft Alst hem; maer Hdw. las wel in 't Hs.: Als
hein. Zijn te voiren is gewis een drukfeil , en Massmann's gissing
geleit voor geseit is in tegensprack met zijn Alst en met de paren
ik, hoewel met klein betrouwen, ook in mijnen tekst over---thesid
gaen liet.
1158. Ik lees in 't Hs. : Dien horen ..... en korter bij het einde,
hem .... De rest is onleesbaer.
1I 59. In 't Hs. schijnt het oud geschrift .Il. eñ .11. gecoppelt t e
samen nog zigtbaer door, met de cijfers naer gewoonte tusschen
stippen geplaetst en met rood doorschrabd. Hdw. liet het begin
open; maer volgens Massmann's collatie zou er Honde staen, dat van
iemand is die het eerste getal (.11.) zeer onpaleographisch voor cene
hoofdletter (H) aengezien en voorts het woord door gissing aengevuld heeft. Hij moest zijn onnutte fransche citatie door een woord
uitlegging vervangen.
1169. Ik vergat hier aen te teekenen dat Hdw. en Massbi. Benen
spoor hebben , gelijk ik nu ook in 't Hs. lees; maer het volgende
dat belet mij daer naer te luisteren. De zelfde woorden zijn ook in
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't Keulsch fragm. (bij mij v. 2455) verbonden, maer het geslacht laet
zich daer ter nauwer nood door de maet onderscheiden, omdat er
niet een of enen, maer slechts het onverbogen cijferteekeli J. staet,
ofschoon Massm. in zijn Gloss. liet tot eenen, en dus ornase. maekt.
1188. Ter herberghe voor Ter herberghen is Bene fout die ik in
den tekst van Massm. met een potlood verbeterd had gelijk al de
andere, en die niet alleen den letterzetter, nlaer ook mij zelven bij
het overzien der drukproeven ontgaen is. Hdw. heeft getrouuw naer
't Hs. Ter herbergen.
Vs. 1190 staet verkeerd op den kant 1195, en in dc noten vs. 1473
voor 11173; it. vs. '1194, van onder, zulk voor zulks.
1204. Hs., Hdw. en Massm. : Die grote, dat met sin niet bestaen
kon.
1213. Het Hs. heeft : Gesprekene van mi, waer Massm. van mackte
hetgeen ik liet nadrukken, omdat het de letterlijke vertaling was van
het fransch Li parier de LUI moult nn'ocit; maer als wij (ik zoowel
als hij) van mi en niet van hem schreven, heeft de vertaler dieper
in de gedachte ingezien dan wij begrepen hadden , ons uiterlijk acre
de letter houdende. Het vers, in mijne varr. kwalijk vergeten :
Gesprekene van mi slact mi te doot

kon misschien geheel zoo blijven, al worden de hoofdletters G en T
in de Hss. ligt verward. De verbogen infinit. stoort weinig in 't begin, en 't is klaer dat mi Bene vergelijking en derhalveeene tegen
-steling
insluit met Parthonopeus.
19 23. Hoewel ghenoeghede en ghevoeghede zoo weinig in 't geschrift als van beteekenis verschillen , had ik hier beter het eerste
gekozen.

4230. Hs. had hier oorspronkelijk : om ghene cline al ne achte,
maer al is niet de zelfde pen zigtbaer doorstreept, dat Hdw. niet
gemerkt heeft. Massm. veranderde het in el, en ik schreef hem onbedachteli jk na. El is volkomen onnoodig en verzwakt zelfs den zin,
dewijl er nog- Sonder als verder bepaling volgt. Vs. 1235 is gheen
dine el geheel op zijn plaets.
1232. Verander het komma achter dezen regel in eery komma
dubbelpunt achter den volgenden in een enkel komma.-punt,eh
De gedrukte punctuatie strijdt niet met den zin, want Eu sine vogle,

36!

NALEZING.

enz., kan ook regtstreeks met onz en vs. 1230 verbonden worden;
maer daer ik van den anderen kant den genic. der ghere, die van
het wkw. achten afhangt, niet durf doorzetten en voorts ook siere
vogle, siere winde schrijven, had ik beter vs. 9 233 absoluet en als
prolepsis, in plaets van : Met linen voglen, enz., genomen , en van
deze drie verzen eenen onafhankelijken volzin gemackt; en dat doe
ik thans met mijn interpunctie te wijzigen.
i236. Zie hier een zonderling verschijnsel. Deze regel stact in 't
Hs. op de volgende wijs geschreven :
Aist quam ten en van den fare,
gelijk hem ook Hdw. ons met zijn gewoone nauwkeurigheid in al
dat hem leesbaer scheen , bewaerd heeft, terwijl Massen. tegen zijn
gewoonte niet alleen de les van 't Hs., maer ook de door Hdw. ver
fout stilzwijgend verbetert. Hij kende ze nogthans , zoo niet-nieuwd
uit het Hs. zelf, ten minste uit Jonckbloets afschrift en herhaelde
collatie daervan, en door Harderwijks uitgave die voor hem liggen
moest. Maer in zijne sentimenteele opdragt aen Schmeller bekent hij
niet alles dat hij aen Jkblt. verschuldigd was, zoo min als hij in zijne
noten zich daer ernstig dankbaer voor getoond heeft met hein cenen
hoop beuzelingen toe te schrijven en, mag men denken, van menig
betere geen melding te maken. Of zulks hier geschied is, mag ik
niet zeggen, al is het zeker dat de misgreep van den kopist die ten
eñ voor ten ende (ten einde) schreef, aen Jonekbloet niet kan ontgaen
zijn. En echter moest deze dat twee jaer later, toen hij opzettelijk
een boek over den Middennederlandschen Versbouw opstelde, geheel en al vergeten hebben , dewijl hij aldaer, biz. 1 14-115 , om dat
phenomeen te bestatigen, niet zijn eigen ondervinding, maer de getuigenis van De Vries inroept, die tweemael de zelfde onregelmatigheid in een Hs. van den Lecken Spieghel opgemerkt had.
1245. Het geen ik in mijne aenteekening zeidc, dat ik de les van
't Hs. terug riep, is alleen te verstaen van hebt dat Massm. uit den
voorg. regel in dezen achter Altoes verplaetst had; maer ik moest
daer bij doen aenmerken dat het onvoldoende rijm minne : binnen
het vermoeden toelaet dat de dichter, in plaets van hebt, een geschikter woord gebruikt liad om den regel niet den gehit. of dat.
minnen te sluiten en nauwkeurig te rijmen.
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1248. Ik had hier met potlood in Massmann's tekst enghene geschreven, doch mijn en werd voorbijgezien. Thans ontdek ik dat ook
Hs. slechts gene heeft, maer de versterking der negatie helpt hier
de maet en den zin. Ik blijf enghene lezen.
4 250. Hs. heeft duidelijk uwer hulpen, maer verkort (uw' hulpé).
Hdw. miskende de eerste verkorting en schreef slechts uw, en
Massur. de tweede, al moest hij later, vs. 2731, Uwer hulpen ... noot
naer den regel verbuigen. — Ik had ook beter Vrancrike heeft geschreven, omdat het zeker is dat onze kopist in dergelijke woorden
doorgaens Bene slepende spelling volgde, die hier niet past.
1251 . Hs.: Eñ Blois es ...... De leemte is naer den zin goed door
Massm. aengevuld, maer de overblijfsels der letters komen er niet
geheel mee overeen.
1255. De kopist had eerst willen dlant schrijven , maer veranderde onmiddelijk de d in t. Waarom ? Hdw. behield de d.
1258. Massm. zegt dat Ildw. hier en ton scilde las; neen , hij
schreef alleen kwalijk en ten in twee woorden , zonder schrabbetje
op en dat ook in 't Hs. ontbreekt; maer dat moest Massm. niet doen
enten schrijven, dat, de kopist wel zeker niet gewild heeft.
4263. Hs. goede ridders, door Hdw. niet verbeterd.
1265. Voor selver ende gout, dat ik uit Massm. overnam, staet
wel in 't Hs. eñ gout.
1266. Hdw. las wañ et dat hij naer gewoonte stipt liet nadrukken,
al schuilt er een schrijffout onder, waer de uitspraek des voorlezers
de oorzack van was met te gelijk op de n van wanen en op de volgende t (het, maer op zijn Vlaemsch zonder aspiratie) opzettelijk te
drukken. Massm. schreef wanent, dat ik niet volg, omdat de kopist
met et te schrijven een ander verband aenwees.
1267. Hs. en Hdw. : u selven, door Massm. stilzwijgend en welligt
onwetens verbeterd; de constr. is : Ic (Melior) selve; maer selven
voor selve, en omgekeerd, is een gemeene fout. Vglk. vs. 4386.
1269. Hs. en Hdw.: oemoedech eñ.
1271. Hs.: altoes, en volg. r. behouvet, en verder : Eeret papen
eñ clercke, waer ik Hdw. vergat te raedplegen.
1274-75. Ook in deze twee regels heb ik mij door Massm. laten
bedriegen in plaets van bij Hdw. de ware les van 't Hs. op te zoeken,
waer niet Onse Here en Bi sire Nulpe staet, maer Ons Here en
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Bi sier hulpen, overeenkomstig met de maet en de spraekkunst.
Ik heb alleen den misslag niet begaen van ook sire (sic) te schrijven;
maer vs. 1284 nam ik zijn ene voor een onbedacht over.
1295. Massm. schreef hier tegen 't Hs. en tegen den zin indien
in een woord. Ic sol bliven indien = mij daer aen houden.
4;o2. Hs.: te havene, onbepaelder wijze, gelijk wij hier elders te
scepe gaen voor ten scepe of naer het schip gaen , vinden. Mijn ter
met zijn haekjes, zoo liet niet deugt, zal niemand verrassen.
4303. Hs. en Hdw.: Dat hein, willekeurig door Massm. in Wat
hein bedorven.
4 304. Hs.: sijn winde. Ildw. had in plaets van de volle e slechts
een soort van apostrophe verbeeld; Massm. die dat aenteekent, vergeet te zeggen dat de zelfde geleerde nauwkeuriger dan hij, niet sine,
maer sijn w. riaer 't Hs. heeft geschreven, gelijk ik ook had moe
-ten
doen.
4306. Hs.: Want bin den scepe die scepe ioncg .... , juist gelijk
Hdw. heeft laten drukken ; maer hij moest daerbij verwittigen dat
het tweede scepe, dat hij achterliet, van de zelfde hand doorgehaeld was, en dat de e van ioncge voor een geoefend oog nog zigtbaer
is. Massur. geeft valschelijk bi den scepe als de les van 't Hs. aen, en
schrijft binden (sic); en toen hij Want in Vant veranderde, vergat
hij te zeggen dat die verbetering hem reeds door Hdw. aengewezen
was. Hetgeen hij onder zijnen tekst ter loops van Jonckbloets gissing
sach (voor het gewis betere Vant, maer daer hij het regt niet had
mede te pralen) aenteekent, ziet mij scheel uit. T)e blijkbare bederving van Vant in Want, zoowel als die der constr., en de onbedachte herhaling van scepe, wettigen de verplaetsing van woorden
die ik in dezen regel gedaen heb.
4309. Hs.: Maer hi gincker, goed bij Hdw., bedorven in ghincher
bid Massm.
13110. Hs.: Doen gingen te seille (sic) die sciltcnap... Bij Massm. begint deze regel met Bene dubbele drukfeil, Dhoe in plaets van Doen,
die ik hem vergeven zou , indien hij in zijne aenteekening daer
onder, alleen op vitten bedacht, niet een nog veel erger onachtzaemheid begaen had. IHdw. heeft nooyt scilscna..., met die s daerin,
maer zelfs in zijne Aentt. sciltcnapen geschreven, en 't is Massm.
die mij in zijne broddelnoten dien struikelblok voor de voeten ge-
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worpen heeft, niet zonder gevaer van mij over den dichter heen te
doen vallen. Het is ook niet waer dat Siegenbeck, even als Hdw. (die
zich alleen op Le Grand d'Aussy beroept), door sciltcnape (lees seht enapen !) Parthonopeus verstond, en dus met hetzelfde regt een
bespottend uitroepingsteeken achter zijnen naem verdiende. Mij n
seilcnapen (de p die Hdw. niet zag, is op 't perkement nog erken
bevindt zich welligt nergens anders, maer zal de tael niet-baer)
ontzuiveren, meen ik; voor te seile gaen, indien het genomen werd
als gelijkstaende met ten roedere gaen, zou ik minder durven goed
zou dan liever ten seilen in plur. lezen; maer niets-sprekn,
belet er ons te zeil of onder zeil gaen in te zien; en de ongelijkheid
der beide aenw endingen van 't wkw. door de ellipsis te verschoonen.
4312. Hs.: Dieneer hiere negeen en sach. Hdw. Di.meer, enz.
Zijne stip duidt een voor hem uitgevallen letter aen. Massm. : ensacli.
'1316. Hs. : .XL. dage, enz., zoo, maer zonder kapitale L na de X,
hetgeen oorzaek was dat Hdw. de kleine l voor een i nam en, in
plaets Van XL (veertig), XI (elf) liet drukken. Massm. herstelde de L,
zonder van 't Hs. te spreken , en daer hij mede, voor Hdwijk's dagen,
daghe schreef, en bovendien aen 't hoofd van den regel Bin aenvulde (Bin XL daghe), en alzoo min of meer willekeurig hier
scheen gehandeld te hebben, heb ik mij ook zeker wijzigingen veroorloofd die mij thans onnoodig dunken. Het cijfer, hoe onverschillig
ook , had ik naer het fransch niet moeten veranderen , en Bin was als
gissing bij onzen schrijver onberispelijk, ten ware men vond dat
hij of de kopist reeds veel van zijne regels daermee begonnen heeft.
Maer er is iets anders dat mij ontsculdigt : ik stelde in 't begin meer
betrouwen in Massur. dan in Hdw., wiens stipte nauwkeurigheid ik
toen nog niet kende, en die mij na minder dan vierhonderd verzen
toch begeven moest. Daer Massm. ondanks zijn Bin dat den dativus
regeren moest, dien casus (dagen), hem door Hdw. gegeven, in een
ace. (daghe) veranderd had, vermoedde ik dat lIdw. zich omtrent dc
flexie miszien had, en dat Massm., terwijl hij het woord stoffelijk
naer het Hs. herstelde, er door verstrooydheid het ter loops gegiste
Bin had voorgezet. Ziedaer wat ik met Bin door Na te vervangen,
dat meestal den ace. regeert, heb willen verbeteren. Nu blijft de vraeg
over of, met de oude lezing en Bene gepaste onderscheiding, Beni gc
aenvulling wel volstrekt onontbeerlijk was?
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1320. Het Hs. heeft, ja, bewaerden gelijk Hdw. en Massm. lieten
drukken, maer zoo geschreven , dat het zigtbaer is dat de kopist
meende bewaterden te schrijven : hij heeft het regier opgaende deel
van zijne a te gelijk voor eene t laten dienen; en alwie .de twee
eerste sijlben (bewa) met een strookje papier wil bedekken , kan
onmogelijk van de twee laetste iets anders dan .....terden of van 't
geheel woord bewaterden maken. En dat heeft, ben ik overtuigd,
Jkblt. met het drollige bewarenden, dat de berlijnsche uitgever hem
toeschrijft, gewild; de duitsche geleerde heeft zich de moeyte niet gegeven van wel te lezen hetgeen zijn toen nog jonge nederlandsclie
korrespondent hem mededeelde. Naer zijn noten te oordeelen heeft
Jkbit. hem niets dan mislukte gissingen voorgesteld : « Jkblt. ver. suchte..., Jkblt. wünscht..., Jkblt. will..., » enz., enz.; hier heet
het : c Jkblt. möchte bewarenden lesen; » alleen heeft hij hein de
uitroepingsteekens gespaerd, waervan hij ten opzigte van Hdw.
zoo mild is; maer de ondervragingsteekens , of een « schwerlich
komen er somtijds tusschen. — Eerst na dat het voorgaende geschreven was heb ik in professor Jonekbloets schoolboek Over midden
Versbouw, blz. 133 , noot (*), gezien dat bewarenden-nedrlasch
waerlijk van hem is en dat hij het door munire vertaelt. Ik wensch
er hem veel geluk mee; maer raed hem toch het Hs. met behulp
van mijn papiertje nog eens in te zien.
1327. In 't Hs. en bij Hdw. staet : Sonder vernoy eñ toren, waer
Massmanns duitsche betweterij en te toren geschreven heeft en mij,
om die wantael te verbeteren zonder de maet te schijnen te mis
heeft doen olie schrijven dat, ofschoon goed, onnoodig-ken,
was, daer die kortere verzen, die ik elders Clausulen genoemd heb,
welligt opzettelijk door den dichter tusschen de andere ingevoegd
zijn. Zoo wenschte ik thans boven, vs. 1319, mijn inschuifsel ander
te kunnen terugnemen, om ten hoogste alse of also voor als te
schrijven.
1336. Iís. heeft wel Melioere, dat de flexie op n te beter ontberen mag, daer het rijm met Oire reeds genoeg verschilt en de
eigennamen zekere vrijheid toelaten.
't 337. Ik heb de lezing van 't Hs. naer Hdw. juist aengewezen. An
sinen ruet is eene fout, maer waerom heeft Massm. ook ane voor an
geschreven? Heb ik met mijn aen misschien het rliythmus gestoord?
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-1341. Het Hs. schrijft eere; het schreefje op de laetste e is uitgesleten, en van den volg. regel is er geen letter meer te zien.
1346. Hs. en Hdw. : vóigede .XII. garsoene. Massm. volgheden,
zonder melding van 't Hs., wiens les ik dus niet gekend lieb. Het
schreefje op de n kan, ja, vergeten gebleven zijn , maer ik zou bovendien aengemerkt hebben dat ik, bij getallen, meermaels liet
wkw. in sing. gevonden heb, niet alleen als er het voorafging, b. v.:
het was er twee, enz., macr zoo als hier, bij een enkele omzetting.
Andere voorbeelden zouden mij niet ontbroken hebben; thans ver
ik mij met er een paer uit Jkblts zoo even gemeld school--geno
boek te ontleenen , waer ze met een menigte andere ( voorbeelden
spreken duidelijker dan redenering, » zegt de schrijver, en hij
stapelt ze, onberedeneerd, met honderden opeen) ter verdediging
van een nieuwe grammaticale ketterij ingeroepen worden. Ik schrijf
af: VELTHEM, VS. 358; Derre ridderen] hondert was; STOKE, IV, 9Th:
.

Datter bleef twee hondert doot; Limborch, V, 457 : Want onser
gesellen es hondert. lk voeg er nog zijn laetste uit die reeks bij :
Burggr. V. Vergi : Want der verraders es so vele; dit alleen, om te
verwittigen dat de vijf overige waer vele zoo geconstrueerd is , eene

onbegrijpelijke onbedachtheid van den geleerden schrijver aenkondigen, die zijn vriend, prof. de Vries, als zijn Middenned. Woordenb . het woord vele zal bereikt hebben, moeyelijk zal kunnen
verschoonen.
X1357. Hs., Hdw. en Massm. : ontbiet, doch vs. I381 : oinbiet.
4370. Hs.: niet ne siene en moete; Hdw. heeft verkeerd gelezen
sinë en moete, en Massm. zou ook beter. in zijn niet ne sien en moete
de eerste negatie

ne onderdrukt hebben. Ik heb het aenstootelijkste

vermijd, inaer ik moest zeggen dat de woorden ne siene en met een
paleographisch oog wel ingezien, geen twijfel overlaten of onze kopist had in 't model dat voor hem lag, niet gevonden dat wij nu bij
hem lezen, maer de woorden : ne scouwen moete, min of meer
onduidelijk geschreven, zoo dat de s alleen gansch zeker was, terwijl de volgende c, door de bovenkromte van de s overdekt, slechts
aen een i geleek, en voorts de onvoltrokken o met een e, de u, als
duizendmael, met een n kon verward worden. Dit wijst ons reeds
het ontstaen van sien uit de sylb scou aen. Van de w, die misschien
ontbrak, is 't onnoodig te spreken, maer van haer kan toch ook de
. alb
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gekke e achter sien een overblijfsel zijn, doer ze in 't IIs. genoeg op
haer gemak staet. Blijft nog over en, dat zigtbaer niets anders dan
de uitgang van het vorige stouwen is, dat ik had moeten herstellen.
Men leze dus vs.1570 als volgt :
Voor tijt niet ne stouwen moete.

Indien, gelijk ik vermoed, ons Hs. gedicteerd gewe( st is, dan
blijft mijne ontleding de zelfde, en men heeft enkelijk den voorlezer
in de plaets van den kopist te stellen; en doer beide noodwend ig Mehors verbod genoeg kenden, is 't den cenen zoowel als den anderen
gemakkelijk geweest na de s de volgende meer twijfelachtige letters
naer zijn verstand aen te vollen. Dit legt ook de verdubbeling (Ier
negatie uit. — Ik wensch dat deze aenmerking vooral de aendaeht
verdiene van diegenen die van conjecturael kritiek meer spreken
dan weten.
4574. Hs. en Hdw. : hare oude, door 31assm. verwaerloosd , moer
nuttig ter kennis van 't vaderland van den Codex.
1378. Hs. : ghere, duidelijk; doch Hdw.: ghene.
It 386. Hs. , Hdw. en Massur. : u selves; de regelmatige tael en de
zin (soe selve) verzetten zich tegen die verbuiging. Vglk. vs. 1267.
4402. Hdw. naer 't Hs.: hire gelo.Ie; bij Massur. gheloste. Ik herstel
ondanks het Hs., waer ik ook later niets anders dan geloste mogt
lezen, den ouderen en volleren vorm ghelosede, niet van ghelossen,
maer van ghelosen, dat eigentlijk ons verliezen (impf. verloos) is,
en mij uit MAERL. bekend was; moer ik vergat daerbij cien doorgeleerden Halhertsma op Spiegel hisloriael , I IIe pantie, Vlde B., // cap.,
te raedplegen , die mij in zijn Aenteekening op vs. 50 . aldaer zou
herinnerd hebben dat ghelossen of gheliesen zich van ouds met den
dativus van 't objekt construeerde, gelijk het dan ook MAERL. ter
aengewezen plaets gebruikt : Vredegont
,

-

Peinsede nauwe eis dochte
Hoe sot dit te breken mochte,
Eli haerre vrouwen also honen
Dat sot ghelosede der cronen.

Meer zou er niet noodig geweest zijn om snij Massmanns spoor te
doen verlaten en niet, gelijk hij niet, verloste deed , mede met mijn
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verlosede den dativus hire in den ace. ¡use te veranderen. Maer mijn
betrouwen op hem was toen nog zoo groot , dat ik wclligt Harderwijks tekst niet eens ingezien heb, omdat Massmanns volstrekte
stilzwijgendheid omtrent de variant mij er niets van vermoeden liet.
Moge dit mijn mea culpa den lezer behoedzacm maken. Discite, enz.!
14014. Ildw., Massm. overeenstemmig met het Hs. : vernamen , dat
ik niet behouden .kon; maer de spelling weg, voor wech, die ik thans
hier ontmoet, mogt insgelijks voor eens anders rekening blijven.
1407. Volgens Massm. zou hier in 't Hs. staen : Wat hi peinsende;
de proef dat er wert of wart (w't) staet heeft men -bij Hd.w. die zoo
liet drukken , en ik getuig het ook.
1409. Hier liet ik mij alweer door Massm. verleiden, terwijl
Hdw. mij de ware les van 't Hs. had kunnen aenwijzen, die niet
alleen aen de maet van 't vers beter voldoet, maer tevens aen de
uitdrukking een onverwachte levendigheid en kracht bijzet. Men
eergelijke den volg. regel met dien ik uit Massm. overnam:
Maer hi (de poortwaerder) , als hi verkende tkint

Maer de onbezonnen Duitscher heeft dat verschil zoo weinig gevoeld
dat, terwijl hij onder zijnen tekst allerlei vodden aenteekent, hij
van deze variant niet eens melding gemaekt heeft.
4412. Schoon het Hs. en Hdw. klaer tsier vrouwen schrijven,
biedt ons de berlijnsehe Uitg. tsir vrouwen aen, en ik gaf mij de
moeyte liet te melden!
1419. In 't Ijs. staet gelijk bij Hdw. : In haren arme nana soe doe.
Massm. heeft hier, welligt door Jkblt. voorgelicht, al zegt hij 't niet,
met soene doe te schrijven een grooten wanklank vermijd en te gelijk de maet hersteld. Maer wanneer hij in 't begin van den zelfden
regel de lezing van 't Hs. en van Hdw. : In haren arme namm ook
gewijzigd en in plaets van den ace. sing. arme den dat. plur. armen
gezet heeft, dan heeft hij juist het tegendeel gedaen , ten minste wat
de welluidendheid betreft, want de viermael achter een wederkeerende n, waer nog de m van nam zich komt aensluiten in In- liaren
armen nana, kan aen 't gehoor niet dan onaengenaem en lastig
vallen. Ik wil mij niet verontschuldigen : ik mogt dat niet onbedachtelijk en zonder Hdw. te ondervragen, in mijnen tekst opnemen, te
meer.daer buiten de spraekkundige vraeg : wat casus het voorzetsel
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in hierregeeren moet, voor mij , die liet systeem en de leer van prof.
Jkblt. omtrent de apocope van den uitgang en in 't algemeen onverdedigbaer acht en de meeste voorbeelden waer hij zich op beroept
geheel anders uitleg, de regel te gelijk cene prosodische of metrische
vraeg bevat die ik eerst had behoefd te onderzoeken. Nog een woord :
dat 's jongelings moeder waerschijnlijk twee armen had zal, hoop
ik, niemand mij willen leeren.
1.4 16. Mijn bijvoegsel [Als] dat tusschen zijn haekjes gelukkig
niemand verrassen zal trek ik hier na rijper overweging geerne-Iijk
terug; zoo al de zin en de constructie zich er niet tegenstellen, daer
volgt nog niet uit dat ze liet wettigen of noodzakelijk maken. De woorden fiaren sone komen hier, wel is waer, na hem en het enklitieke
-ne daer ze reeds in bevat zijn , cenigszins als een overbodige paren
uitlegging en bepaling voor; maer zij staen niet alleen , en-theiscl
moeten in cenen adem met den geheelen regel en met den volgenden
gelezen worden. Ik moest hier aen de prolepsis waer ik elders van
gesproken heb, denken. Mijn. Als drukt overigens zwakker het gevoel van de moeder uit. Dit wat de constr. en den zin betreft; van
de maet zal ik enkelijk zeggen, d'at ik wel weet dat de meeste onzer
versbouwkundigen in den regel een of twee sylben meer zullen
tellen dan ik.
1423. Massmanns Ende ( Hdw. heeft , gelijk overal, Eñ van 't Hs.
hewaerd) deed mij de zonderlinge verbinding van de blijdschap en
den jammer hier ter plaetse te aenstootelijker schijnen , daer liet
volgende als te gelijk cene door den kopist verplaetste vergelijking
liet vermoeden. De lezer oordeele of ik mij misschien niet al te spitsvindig getoond heb. De maet heeft er in alle geval niet bij verloren.
1427. In 't Hs. staet haer entare, dat Massm. behield, en Hdw. in
drie woordenschreef, beide onkundig.
1428. Het Hs. heeft juist gelijk Hdw.: Só vragedé, waer de ver
uitgang niet, als in de meeste gevallen , een onderdrukte n,-korte
maer de in van het aenleunende hem verbeeldt, en dit hem spijt het
mij grootelijks dat ik, met onbedacht naer Massmanns tekst vraghede
en niet vraghedem te schrijven , uit het oog verloren heb, want al
gaet er nog (soe) began hem vraghen voor, -dem stond hier niet
minder wel op zijn placts dan in teldem twee verzen verder.
1131. In dezen regel lieb ik in weerwil van 't IHs. of eerder van
,
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Hdw., dien ik alleen kon raedplegen en geraedpleegd heb, . en ondanks mijn gewoonte van het systematieke ende van Massm. overal
voor verdacht te houden en, waer de Hss. het niet erkenden of de
rhythmische gang der verzen er door gestoord scheen, door den
geschikteren vorm eñ te vervangen , in weerwil van dit alles heb
ik, in dezen regel, de schrijfwijs van den duitschen uitgever gemeend
te moeten volgen, om de reden dat ze mij ditmael beter aen de hoofd
klemtoon docht te voldoen dan-verischtnadmve
de lezing van 't Hs. Vraegt mij hier iemand verder ook naer het
bewijs dat mijn gevoelen waerlijk gegrond was, dien zal ik gerust
naer de leer van prof. Jkblt. over het accent, de heffing, de daling
en de caesuer (hlz. 58-87 van zijn Middenned. Versbouw ) verzenden,
waer hij, buiten allen twijfel, onder de menigvuldige regels en voor
bladzijden me e verrijkt zijn , meer bewijzen van-beldnwari
de volmaekte juistheid diens verzes aentreffen zal dan hij wenschen kan. Ik doe alleen aenmerken dat met de rust oniniddelijk voor
ende te plaetsen , de twee deelen van den regel netter onderscheiden
en tegen elkaer overgesteld worden , dan dit met eñ het geval zou
wezen. Maer de verdere verdeeling in voeten , met hunne heffingen
en dalingen , en of er ook een voorslag bij aen te nemen is, laet ik
aen anderen over te bepalen ; mij ist genoeg dat op deze plaets in
Die coninc sijn oom ende sijn vader
Waren dooi... .

de klemtoonen en de rhythmische opvolging der klanken mijn gehoor, in zoo verre liet aen onze oude verzen gewend is, zonder
tellen, wegen of meten uitnemend voldoen ,' hetgeen ik van 't voor-

gaende vers , al schuif ik er met Massre. dat in , niet ever! zeer kan
getuigen.
1459. Op het einde van de noot, na vs. 1653, zet nog : it. 1470
en 4336.
1478. Voor dezeri regel zijn de guillemets vergeten gebleven.
1516. Hovesheit is nlisdrukt voor hovescheit; maèr het woord
wordt zeer verschillig gespeld in mijne fragmenten.
-1520. Ne weder zou beter in een woord geschreven zijn.
1568. Hier moesten guillemets staen.
1571. den uwe woort , dat het Hs. mij gaf, viel mij lastig; ik liet
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het echter staen , omdat aen uwen woort al te hard scheen. De lezer
zie of hij het als meervoud kan laten doorgaen, dan of hij een (Hs.
an) in den zin en met het accusatief-regiem van in wil erkennen.
Ik heb al stouter voorstellen gehoord.
1599. Bloeder moest in mijne spelling blooder worden.
1656. Het kommna achter benomen is strijdig met mijn gebruik.
171/k. Mindere ridders droegen de kleuren, enz. (livraison), van
hunnen banierheer, gelijk Iater de knechten de livree.
182 1 . Schrijf in allen sinne; het trekje op de e van alle is welligt
vergeten gebleven.
1826. Hetgeen ik in de aenteekening onder den tekst zeg van de
roode schreef die op den linker kant van vs. 1826 tot 1836 loopt,
is geen N. B. dat op den inhoud wijst, maer een verwittiging van
den kopist dat het laetste vers tien regels hooger moest geplactst
worden. Hij bevestigt dus mijne verbetering.
2074. Ik had hier moeten bij de var. voegen dat ik nog elders
lust voor list mannelijk meen gelezen te hebben.
2313. Mijne wijziging van de lezing des Handschrifts steunt op
hetgeen in de verzen 2301-9 en 2322- 29 herhaeldelijk en meer dan
genoeg van den blaem en den laster die Melior te beurt vielen, gezeid wordt en waer de dichter op een zoo ongepaste plaets (tusschen
hadse versleghen en rumeden thof) het flauwe en zeer gemeene si
spraken op hare gewis niet mogt bijvoegen. In erren moede eñ son(I er orlo f saten si op, enz., is van een beter hand en zegt meer. —
Schrijf altehant in een woord.
. 2407. De tegenstelling van dit vers en de twee voorgaende zou
voelbaerder wezen zoo men voor Dies ani , niet een nietige wijziging
van 't geschrift Dies nu durfde lezen.
2422. Het berouwt mij niet dat ik, ondanks de voorschriften en
het voorbeeld van onze moderne critici, dezen korteren regel niet
uitgerekt en tot de gewoone rnaet gebragt heb niet enen in plaets
van een te schrijven. Het is wat Bentlei en Hermann een clausula
zouden noemen.
Vs. 2420 is in de varr. verkeerd als 2320 aengewezen. Massm.
schreef allene omdat in 't fr. Tot sol staet. Onze dichter was beter
bedacht geweest.
2426. Voor Temeer — echter, zou ik beter reeds hier Diemeer
geschreven hebben , gelijk ik later meestal gedaen heb.
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2! 30. De wijziging die ik hier vooral ten behoeve van 't rijm den
tekst . deed ondergaen, zal wel een beetje stout schijnen , zelfs aen
hen die niet meer dan ik zouden kunnen uitleggen waerom, terwijl
de dichter in dezen regel wat live (sic) hi leede of leedde gezeid had,
hij vs. 2459 zeide leeddi sijn lijf (sic), om niet ook naer vs. 24i1
Leeden su it lijf,, terug te, wijzen , en er nog uit vs. 2444 voor de
tweede meel Leeddi sijn lijf tusschen te schuiven. Live hoort onmiskenbaer aen den afschrijver toe, zoowel als leede, en 't was niet
mogelijk het een zonder 't ander te verbeteren: 't is in die gedwongen verandering dat geheel mijne stoutheid bestaet. De sluwe Massm.
citeert alleen het fransch : Or escoutez comment il vit, dat, ofschoon
bijna letterlijk vertaeld, voor ons rijm niets bewijst, bij 't welk twee
verzen in 't spel komen die elkander de hand langen moesten, wat
ze hier niet doen. Bij het tweede vers zegt ons de omtrent zich zelven zoo bescheiden uitgever : « Jkblt.-will leedde : begheerde mede. A
Jkblt. had alzoo aen 't rijm gedacht, maer zijne plakplaester mede
neven . de wond gelegd. Ziedaer wat stout, ligtveerdig en zelfs ver
mag, en Massm. deed slecht met van cene vertrouwe--metlhn
lijke mededeeling zulk misbruik te maken. — Ten etene, dat ik hier
zoo goed achtte als Van etene, past gewis beter met mijn spise teerde,
maer Van is soms min of meer eigenaerdig gebruikt in ons gedicht.
Vglk. hier voren vs. 6790-1.
2432. Ik weet- niet hoe ik de verplaetsing der woorden in 't Hs.:
tongereke makede vergeten heb aen te stippen. Daer stond wacrschijnelijk een verwijzingsteeken in 't Hs. dat Mone en Massm. niet
ontwaerd hebben.
2436. Die f ónteinen, dat Mone en Massm. op 't perkement lazen ,.
kon ik als plur. niet ,behouden, te nicer daer het fransch ook in
sing. boit la fontaine schrijft. liet was al veel dat ik Die fonteiiie
tegen liet gewoon gebruik met het bepaeld lidwoord moest aennemen. Fonteine voor water, bijzonder drinkwater, is cene bekende
metonyinie, waervoor wij vs. 2592 het echt dietsch woord borren
(elders bor, borne, enz. ) zullen zien. Mone's en Massin's. fonteinen
hier is, op zich zelf beschouwd, niet alleen een vorm van 't meerv.,
maer kan ook de zwakke vorne van den genic. en dat. van 't enkelv.
zijn, en 't is waerschijnelijker dat het lidwoord Die verkeerd geschreven of gelezen, zij geweest dan liet substantief. Daer nu een van
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de twee te verbeteren is, en Der Jónteinen (genit. partit.) drinken
tot de keurigste tael van onze voorvaders behoort, houd ik voor
zeker dat ik met te schrijven :
Der fonteinen hi daer toe dranc

dc eerste en ware lezing van onzen regel heistel. Vglk. bij CLARISSE ,
Heim. d. Heim., onder andere voorb. van Jónteine die hij aenhaelt,
deze twee, die ik letterlijk naer hem nadrukken liet, want het eerste
is mij gedeeltelijk suspekt:
Want hi wilde d' (dor) gene noet
El niet eten dan gerstijn broet,
Eñ dranc d' (daer) fonteine die hi vant.

Mijn twijfel is of dit laetste zoo of der fonteinen moet gelezen worden. Het ander voorbeeld is :
Vier grote togen ende ooc niet min
Scoonre fonteinen hi daer dranc.

De bronnen daer hij naer verwijst zijn mij thans ontoegankelijk.
2460-61. lk heb gemeend te volstaen niet de opentlijke vergissingen van Mone en Massm., die beide de Keulsche fragmenten onder
de oogen gehad hebben , te verbeteren.
2462-63. Van den eersten dezer twee regels heeft Mone geen letter, en 't is dus Massm. die de brokken waer mijne gissingen op
berusten , in 't Hs. ontcijferd heeft. Ik heb er van gemaekt wat ik
kon. Den tweeden regel, dien ik voor Bene gissing van Massm. en ikblt.
aenzag, vind ik geheel bij Mone weder : Sine hende (sic) te dader,
enz., en bij Massm., dat ik eerst niet gemeld had, door Bene trailspositie (om de maet, enz., te verbeteren ?) van Jkblt. vervormd in
Sine hande hi te Bader leide. De hollandsche versbouwkundige had
welligt gevonden dat liet vers van den ouden dichter door zijn trippelenden gang aen sommige van CHRISTINA geleek, en dat verdiende
correctie.
24491-92. Ik vergat hier Jkblts. gissing te melden : Ne ghehingens
niet. Dat si mi so waert gehouden hebben alle; mij schijnt lief heb
geschikter dan waert houden.
-ben
2503. Monc had hier Leres -tu leven gelezen, maer meer dan
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een reden doet mij gelooven dat er Laestuc stOnd gelijk Massm. later
las, en waer ik laetsluc van mackte.
2508-9. Mone liet de plaets van souctstu open en schreef in den
laetsten r. Geware , waer Massm. beter Neware las; Jkblt. echter
verkoos Gheware.
2510. Dezen regel heeft Monc niet kunnen lezen, zoo het schijnt,
want hij heeft hem gansch weggelaten; bij Massm. vinden wij op
een woord na het volle vers.
2511. Mone schreef goede, dat Massm. in vroede verandert; maer
in den vlg. regel schrijven beide wel geraect (sic).
2514. Mone : den vrienden ; Massin. las in 't Hs. den vriéde, doch
schreef ook vrienden.
2516. Dat so voor soe hier een drukfeil is zal den oplettenden
lezer niet ontgaen, daer ik de spelling van het proa. en van de 1partikel overal zorgvuldig onderscheiden heb.
2518-24. Massmanns les heb ik onder mijnen tekst aengewezen;
Mone las of giste : „Voet... met so was, enz., en in de vlgg. verzen
1Vó ne........ die vor mi stoet, Onde m,e....... lp an doen. Die........
loen, sijn h......... hunt, want sine.......... nut. Ik heb mijnen tekst
naer Massm. ingerigt.
2524. Massm. : dit wort.
2525-27. Mone : en twin...... ereben vort, Ende beswact in
sijn..... cht, IViernen daer hi in (om m ucht lach. Ik weet niet of
Massm. hier Jonckbloets gissing wel op liare placts aengehaeld heeft,
maer daer is weinig aengelegen.
2528. Mone : Evade over een stat. Jkblt. verbeterde stuc en bragt
een tiental plactsen bij om het te staven ; doch Massur. schreef stic,
er bijvoegende : « Sieh oben; frz. piece. » Ik laet anderen oben zien,
ik heb er reeds te veel van.
2541. Mone : Doe haut hi een ander pelage, 't geen ik acnteeken
omdat dit laetste woord misschien verder overweging verdient.
2544. Het perkenient is hier beschadigd; Mone las : groten ve...,
dat moeyelijk groot gevaer kan geweest zijn; ,gerlogete, in den zelfden
r. bij hem, is gewis een drukfeil.
f2555. Mone las hier in 't Hs. : moet si en stelt er onmiddelijk
tusschen haekjes achter : x (1. hi), » dat is lees of verbeter si. Massei.
die Morses afdruk te gelijk met het Hs. onder de oogels had, zegt uit-
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drukkelijk : « Hdschr. hi, » en voegt er bij dat Jkblt. mnoeten si
« will ; aber lidselir. und auch das Frz. widerspricht. b Ik zal
alleen zeggen dat ons dietscli en liet regt verstand van den zin liet
ook wederspreken, en voor alle bewijs verzend ik naer mijnen
tekst.
2555-57. Mone gaf slechts eenige onbeduidende brokken van
deze drie regels : Die.. Ise.......... .Ende oec dier.... leev.....
wonders.... comen vor... Ik vond gelukkiglijk bij Massur. iets dat
naer verzen geleek en den samenhang liet gissen.
2558. Ik begrijp niet hoe liet Massm. in de gedachte gekomen
is de n van wouden die hij gewis in het Hs. zoowel als bij Mone las,
te onderdrukken. Jkblt. zelf, voor wiep cene slot-n weinig waerdc
heeft, kan dat niet aengeradcn hebben.
2563. Mone schrijft cleriasteren; het franseh zegt clergastes.
257 1. Mone schrijft met minere, dat bij hem mijnere geldt.
2:572. Mone had ook stride gelezen gelijk Massm.; de fout, die
wezentlijk is, zal wel tot de eerste kopisten opklimmen. Stade alleen
komt goed overeen met in versten legghen, v. 2574; maer noch Mone
noch Massm. schijnen dat verstaen te hebben, de een liet de t van
versten uit, de ander verwisselde ze met een e.
2573. Mones uittreksel gaf met een gaping : gesceert een.... werbe,
dat Massm. aenvulde en herstelde.
2577-63. Massmanns tekst op deze placts heb ik reeds doen
kennen en gedeeltelijk overgenomen. Zie hier wat men bij Mone
van deze verzen leest. Zij zijn meestal in 't begin of op 't einde v erminkt... : prijs hogen ende meeren... wel werdig ende bedi.... lief
so doelt si •ni .... se lief dots hein anl... Hie... rie gemaect he ... .
Soeter ende Boender:.... Jlaecte God......... Om de verschillige
brokken op hare l)laets te brengen, vergelijke men den aengevulden
tekst, waer men tevens al mijne andere wijzigingen erkennen zal. —
In mijne aenteekening op vs. `2583 leze men Dezen laetsten, stoplap
voor de drukkersfout Deze laetste, enz.
2599-2605. Ik laet alweer Mones brokken volgen : Maer als .........
saen Ml o'edi.......... « Vríent.... grote do ....... Doesta dattu hier
met mi..... Ende pines met groter..... Ic hebre mi des ... peinst
wale Dat ic mi ute..... quale. Ik toeken dace alleen lij aen dat ik
zeer onbedacht was toen ik in de derde brok van do.... met Massur.
,
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dorperheide mackte en op zijn voorbeeld de ongepaste beteekenis

van dat woord voorbijzag, hoewel gewoon mij zorgvuldig van de
min of meer gezochte uitdrukkingen die men bij de minste aenvulling zoo geerne uitkraemt, te mistrouwen. Parth. kan in liet gedrag
van zijn getrouwen knecht geen dorperheid zien, miter hij mogt
liet door een vriendelijk en dankbaer verwijt een dwaesheid of dom
ik meen niet dat de maet in dien regel mij had-heidtn;
moeten beletten Massmanns inschuifsel door een van deze twee
woorden te vervangen. Het begin :
« Vrient, » seiti, « grote dompheide
Doetstu »

is, door den eigenaerdigen gang zelf van liet kortere vers , een
regelmatige aenhef van de verrassende tocspraek van Parth. tot
zijnen dienaer, hetgeen ik een paer malen in 't voorbijgaen Bene
clausula genoemd heb, wacrover men BENTLEI op Terentius en
r. Hermanni F, leinen.ta Doctr. inetricae hlz. '180 vlgg., onder
God fr.
kan. Zoo ik ook dwaesheid gemeld heb, de o van do, bij-vragen
Mone en Massm. kan ook een w in 't Hs. geweest zijn. Doricheit bij
Dire Potter, dat rhythmisch niet dorperheit gelijkstaen zou, had ik
om goede redenen niet gekozen.
2605. Moest in dat. qualen zijn, zegt mijne noot; versta dat niet
absoluet, maer voor Massm.; zie zijn Gloss.
2606. Van dezen regel heeft Mone geen enkel woord.
2623. Mone schrijft Si sagen hoe die espentive; maer daer ik
zeker ben ergens , ik weet niet meer wier, eens het woord espen tijn (sic) gelezen te hebben , en daer vs. 2.638 dc vorm espentine,
en ditmael zelfs bij Mone, ofschoon tusschen haekjes , terugkomt,
is er geen twijfel, dunkt mij, of Massur. heeft op beide plactsen goed
gelezen; maer het Hs. moest reeds bedorven zijn.
2637. Mone had ook Ant hellende gelezen.
i639. Ten camen is geen gissing van Jkblt.; maer Mone had zoo
in 't Hs. gelezen. Hij en Massur. lazen ook heede , dat ter voor ten
zou vereischt hebben.
2641. Ook bij Mone staet dieper, en in den vlg. regel sise, dat
ik ook uit Massur. had moeten aenteekenen. De zin wil sire = si er,
zij doer. Het rijm -kan ik slechts doen opmerken.
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2644. Morse had het lactste woord niet kunnen lezen; Massur.
las versagen en schreef vernamen. — Hetgeen in de volgg., regels
tot vs. 2655 bij Mone en Massur. overgeslagen of bedorven was,
zullen mijn haekjes aenwijzen, doch niet alles : die meer wil vergelijke hunne afdrukken. En dat zelfde gelieve de geleerde lezer verder
tot op 't einde van dit fragment, dat is tot vs. 2802, voort te zetten,
terwijl ik hem slechts nog van tijd tot tijd op Bene bijzonderheid
zal oplettend maken.
2666. Blie. Al houd ik mij niet geerne lang met de uitlegging van
enkele woorden op, hetgeen ik hier van blie gezeid heb voldoet mij
weinig en zal 'even min anderen voldoen. Ik voelde dat de synonieme zeggingen door Massm. aengehaeld hem van elders en welligt
van Jkblt. toegezonden waren , mace het was mij al veel dat ik nacc
Halbertsma verwezen had, van wien men echter meer mogt v erwachten. Sedert heb ik mij van de behulpzame tusschenkomst van den heer
Jkblt. in den duitsehen druk volkomen overtuigd, toen ik het woord
blie (blye) niet alleen in dezes uitgaef van Beatrijs opmerkte, maer
te gelijk in het Glossarium al de plaetsen aengeteekend vond die tot
bewijs van Massmanns schrale aengaef hadden moeten dienen. Zie
hier de plaets uit .Beatrijs, vs. 1.09 : Hoe dicke verwandelde hare
blye, rijinende met ay mie! (sic, dat de slot- e van blie buiten kijf
stelt ). Daerop volgt in 't Gloss. de uitlegging : gelaatskleur, en dan :
Rose, vs. i578 (bij Verwijs, vs 5628) : vernieuwede sijn blie, met de
var.: Verhaelde varuwe; MELIS STOKE, I1, 858: en keerde nie, om al
szjn dreghen, sine blie; MAERL., Troy. Orl., Frag. I, vs. 2368 : Dat
rode blie (neutrum ?), dat haer stont wale, wert swert, bleec ende vale.
Hij verzendt verder naer RICIITHOFEN, Altfries. Wrt(i., dien ik niet
naslaen kan ; maer de aengewezene plaetsen waer ik opzettelijk de
woorden van overschrijf, toonen overvloedig niet alleen den waren
zin van haer blie out/inc zij werd rood) , maer even zoo klaer dat
de duitsehe uitgever zijne vergelijking met de andere geciteerde zeggingen aen Bene schriftelijke mededeeling van Jkblt. verschuldigd
was, waer hij al de beknoptheid voorzigtig van geërbiedigd heeft
en die hij misschien niet zonder moeyte gelezen had. Dit volgt uit
de vary. van zijne noot, blz. 40, onder den tekst, en van zijn Gloss:,
blz. 21 4, kol. 2, in 't midden. De noot zegt: « Vgl. blie keren, verwen delen, verniemen » (sic); het Gloss. : « Blie ontfúen, wie anderwärts
;

(
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Blie keren, verwandelen, nemen. » Al wie cenig gebruik van de letterkundige wereld bezit zal met mij erkennen dat Jkblt. zonder meer
woorden bij blie met vlugtige hand aengeteekend had : c Vglk. blie
keren, verwandelen, vernieuwen, » waervan hij het eerste bij
STOKE , liet tweede in Beatrijs, het derde in de Rose, als wij straks
zagen , gevonden had; maer liet laetste (vernieuwen), waer de te
misschien niet geheel duidelijk geschreven was, viel den Duitscher
lastig, en hij maekte er eerst (in zijne noten) verniernen van, en
later, iû zijn Gloss., dat soms de noten verbetert, nemen. Dit nemen
zou men te vergeefs onder de aengehaelde voorbeelden zoeken; liet
is niets dan Bene behendige wijziging van het barbaersche verniemen , dat men tot vernieuwen niet wist terug te brengen , terwijl
nemen , dat er in besloten scheen, niet kwalijk kon doen vermoeden
dat, naest haer blie ont fint van onzen schrijver, ook wel ergens
hare blie nam of iets dergelijks mogt gevonden worden. De proef
dat Massm. niets meer wist dan hij naschreef , , heeft men in de
afwezigheid van alle vertaling of uitlegging en vooral van 't pron.
poss. of dem. dat bij elk voorbeeld onontbeerlijk was.
2681. Op mijn Warom? meen ik verpligt te wezen hier zelf te
antwoorden : ik schreef dan Dien omdat ik het hier in sing. met
een doe overeenkomen, terwijl vs. 2404 Die mij schijnt in plur.
met der ongevalligster te moeten verbonden. worden. Zoo de lezer
nu van zijnen kant nog een tweede waerom? gereed heeft, hij
trachte te doen als ik, en er zelf op te antwoorden. — Massm. ver.warde sogen met .sogen en de 'verdroogde lippen er bijkomende,
vermengde hij de omstandigheden en vulde gekkelijk nates aen.
Zijne n die hij meer dan Mone gezien heeft gaf mij moeder, dat zich
reeds van zelf aenbood.
2702-4. Mone heeft hier slechts ellendige brokken. Massm. geeft
zijne gissingen en die van Jkblt. aen , maer doet dezen liep voor
riep schrijven.
2705. Mone las Daneer hiet, maer verbeterde Dan eer hie f dat
Massm. verzwijgt ; hij zelf giste Diemeer.
2722. Het komma achter dit vers is te veel; de zin is : Het is niet
wel mogelijk dat mijne hulp u niet van groot nut zij.
2723. In de noot lees 2729 voor 2727 : ik bedoel liet woord hulpe
waerdoor ik relea vervang.
,
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2755. Mone schrijft rechter name, dat Massur. niet meldt; waeruit ik besluit dat deze zeker was dat in 't Hs. rechte stond; en inderdaed schijnt het adj. recht in den zin van waer of waerachtig, dat
is buiten alle tegenoverstelling met link of slink, voor geenen comparatief-uitgang vatbaer te zijn.
2761. Voor verniewet had ik ook voluit verniewede kunnen schrijven, maer de Ouden gebruikten geerne het pres. voor 't impf., zelfs
wanneer, zoo als hier viel, nog een vormelijk impf. volgde. Wij zagen
daer reeds voorbeelden van, en ik had er tienmael zoo veel kunnen
aenwijzen. Niemand echter denke daerbij aen geapokopeerde uit
-gane.
2767. Ik zou mischien zoowel scone onnoodig, als die volstrekt
noodig hebben mogen heeten.
2768-69. Bier zijn twee ondervragingsteekens in de Biacts van
mijne uitroepingsteekens ingeslopen.
2776. Het rijm alleen deed mij rede voor re lene schrijven, want
de zin van beide was de zelfde; aen de maet had ik niets te ver
-betrn.
2797. Bij Mone staet anboet; Jkblt. giste reeds an doet, hetgeen
Massur. niet belette in weerwil van den zin ontboet te schrijven. —
Ziedaer alles, meen ik, dat in Mones uittreksel of bij Massm. de
aendaeht van de kritiek verdient.
2895. Onder dezen regel moest ik ook uit Cod. : No was...... leit
aenteekenen. Zie het lác simile.
2899. In plaets van dit getal staet hier 2889 gedrukt. Achter liet
vers zelf mogt liever een komma dan een dubbelpunt staen.
2913. Dat mijn artikel hier zoo noodzakelijk was als ik eerst
meende, heeft mij sedert twijfelachtig geschenen.
2934. Het streepje op de conj. eñ is hier vergeten gebleven.
2937. Spreken WI; ik vreesde dat die volle spelling hier door
onoplettendheid ingeslopen was, maer ik zie dat Cod. waerlijk
Spreké wi schrijft. Vglk. vs. 5847.
2957. Ghewant, daer ik zeer mee verlegen was en eindelijk wanlbopig een verkrompen vorm van ghewaent van maekte , moest mij
cene betere gissing ingeven of die althans gemakkelijker aen den
zin kon voldoen, zonder (de zack op 't ergste genomen) half zoo veel
liet gemeen gebruik der tael door een nieuwen woordvorm te kwet-
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sen. Trouwens ik was al te onbedacht toen ik, om aen het rijm te
gehoorzamen, ghew,vant slechts als een dichterlijke vrijheid voor
ghewaent aenzag en , om het beter te verschoonen , er een niet minder gedwongene beteekenis aen gaf. Ik moest, in plaets van den
dichter een ware taelfout toe te schrijven , zien of het niet eerder
mogelijk was dat een slordige kopist het woord bedorven had, gelijk
het mij thans hoogst waerschijnelijk voorkomt. Niets gemeender
onder hunne hand dan de verwisseling van de onafscheidbare voorzetsels, en zoo zal wel hier de eerste sylb van ghewant, het voor
ghe, een schrijffeil voor be, eerste sylb van bewant zijn.
-zetscl
Dit be want, dat onze Limb,urgsche, althans de Truiersche volks
mij gelukkiglijk hier in zijnen eigen verbuigingsvorm aen--spraek
biedt (de andere tijden kent zij niet, maer ontleent daervoor die van
zijn naest verwante onderwinden of van bemoeyen) , dit bewant, zeg
ik , is zoowel wat den vorm en de beteekenis als wat de constructie
betreft, het incest gepaste rijmwoord dat de dichter kon gebruiken,
en ik geef het hem geerne weer. Al heeft bewinden, daer bewant
blijkbaer het verleden deelwoord van is, bij DE CLERC, Leek. Sp., III,
cap. 15, v. 4, in dat zelfde part. den sterken vorm bewonden (nevens
de variant onderwonden) : So hebbic mi bewonden des, laet mij de
analogie van senden, bij voorti., dat de zelfde klankwisselingen ondergact, niet eens twijfelen of de zwakke vorm is vroeger niet alleen
in het truiersch dialekt, maer overal waer men dietsch schreef, en
bijzonder in het rijm, geldig geweest. Misschien zouden Clarisse en
Siegenbeek op de Heim. der Heim., bl. 266, waer De Vries en David
mij 'naer verzenden , mij dat door Benige geschikte voorbeelden help' bewijzen; maer ik heb liet boek op dit oogenblik niet bij de

hand , en zal eerst binnen acht dagen mijne nieuwsgierigheid kunnen
voldoen en het resultact van mijn onderzoek hier bijschrijven. Im middels blijf ik aen mijn 7ewant houden, dat ik door waernemen,
zorg dragen, met raed et daed bijstaen uitleg. — Nu dat de Heim. d.
Ileimel. wederom voor mij ligt, vind ik daer benevens vijf voor
bewinden of hem (zich) bewinden, met-beldnvaiftus
de meest gewoone beteekenis (die uit Maerl. alleen veel te vermeerderen waren), en een van het impf. bewonden, er eindelijk ook vier
van het part. bewant geciteerd, twee uit de Fragmm. van Reinolt,
een uit Van Heelu (vs. 2$01) en een laetste uit Heim. d. H., vs. 746.
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Ik heb daer niets van te verdedigen of uit te legen : het is mij genoeg dat de vorm bewant er staet; wat de beteekenis van 't woord
aengaet, die moet men bij onzen dichter uit vs. 2955 opmaken waer
de onderstelling: Haddu tont ghesijn mijn rouwe, het gevolg: Ghi...
hadt u mijns bewant, klaerder doet begrijpen , dan eenig ander
woord of omschrijving doen zou, ten zij men even zoo naer het oud
gebruik met een ander rijm gheploghen zeide, daer wij reeds vroeger voorbeelden van gezien hebben. Daer bewinden, wanneer het
als actief gebruikt wordt, doorgaens te gelijk ook rcflexief is, last
ik den kundigen lezer beslissen of in onzen regel ook niet, met aenvulling van 't prop. pers., Hier comen, eñ hadt u mijns bewant zou
mogen geschreven worden, dat is, of de maet het beletten zou ?
Vgik. in alle opzigten vs. 2967 hier achter.
2973. De uitdrukking bi der zee varen kon ik doen opmerken,
als mede het volgende eene niemare besoeken voor vernemen, maer
eigentlijk het zij met opzet of zelfs bij toeval ergens komen waer
men die niemare verneemt.
2992. Het komma in 't midden van dezen reg. is tegen mijn gebruik.
2996-97. Ik had hier, zoo als ik elders doe, uitdrukkelijk moeten
zeggen dat de kopist van mijn Cod. zulke rijmen in 't algemeen niet
schijnt goedgekeurd te hebben. Vglk. vs. 4137, 5209, 6676, enz.
5012. Nu, versta uit vs. 3008-9 : Nu dat hij niets beters verdiend
heeft.
3053 -- 55. Dur voor door is tegen de spelling van 't lIs.; minne,
onbepaeld, strookt weinig met Entie dat volgt en dat nogthans tot
zoo iets moet betrokken worden; ierst,, dat meermaels in Cod. staet
en dat ik vs. 422-1 zelfs behouden heb, heeft het rijm alleen mij
doen schrijven in plaets van meest, dat juister zou geweest zijn.
Daer is meer dat mij hier niet aenstact, en ik wensch dat iemand
onderneme iets beters glen te vullen.
5062. Mijne noot wil zeggen dat de letterlijke vertaling van 't fr.:
Nie hoonde vrouwe betren baroen, Meliors gedrag harder bestempelen zou dan ons zoo kiescri Nie minde.
.)1G5. Verander liet komma -punt na dezen regel in een komma,
en merk de vrije wending die volgt: Dat weer alteh. dat, enz., voor:
Men zou altehant zeggen.
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3177-83. Ik had mijne verbetering van die verzen in mijnen tekst
moetén opnemen.
5225. Delg het komma achter weet, en vs. 3265 achter seide,
als mede vs. 3569 na ghedoghen.
3506. In de noot, schrijf ghenoech.
3353. Een komma was voldoende achter dezen regel.
3370. Voor den zin was het door mij ingevoegde u misschien niet
noodig.
3385. Met naghelkine voor nughelkinen is hier door onoplettendlIeid uit het Hs. staen gebleven.
3396. Op 't einde van den regel vul aen : mure.
5474. In 't Hs. stond haer.... , waerdoor de é in mijn verlenging
van 't woord kwalijk staen gebleven is.
3583. Mijn aenvulsel op liet einde van dezen regel is onvolledig
gebleven, anders zou men er niet alleen merk[en], maer merk[en
hier] lezen dat zoo wel aen het rijm als aen de maet voldoen zou. Ik
had eerst stier aengevuld, en toen ik op mijn laetste proefblad dien
mislukten stoplap veranderen wilde en doorgeschrabd had, vergat
ik hier in cte plaets te zetten. Hier is : bij deze gelegenheid.
5596-3600. Ik zie dat mijne gedrukte afstipping met den samen
zin van deze verzen strijdig is, en dat het punctum-hanged
achter gheraect, vs. 5597, de twee leden van den volzin geweldig
van elkander rukt. Men herstelle derhalve daer mijn komma, opdat
de dichter in goed dietsch blijve zeggen wat hij heeft willen zeggen,
dat er niets onder den .hemel zoo schoon of volmaekt is, of God heeft
het van aerde gemaekt, maer dat hij de vrouwen uit bijzonder liefde
zoo overschoon en van honig geschapen heeft. Daermeê zal niet alleen

de zin, maer ook de tael verbeterd zijn, want anders, indien vs. 5598
cenen nieuwen, onafhankelijken en stellig ontkennenden zin begon,
zou de dichter in placts van Hine hee ftse, met de ,volle negatie : Hine
heeftse niet moeten geschreven hebben, gelijk ieder, die de oude
tael kent, gevoelen moet. -- Maer ik heb hier meer te verbeteren.
Het volgende vers heeft onze afschrijver of zijn voorganger door de
enkele verandering van een of ten hoogste twee letters grondig
bedorven. Geen geleerde van geheel de dietsche wereld is in statt,
wed ik, de woorden Newaer al dat bestaet den vrouwen sprackkundig uit te leggen, en nogtlians, de vijf laetste letters uitgenomen,
25

NALEZING.

386

staen ze zoo allerduidelijkst in 't Hs. Indien iemand, in weêrwil van
't gebruik , dat bestaet door wat betreft wilde verklaren , hij zou
van het voorgaende ccl volstrekt geecn rekening weten te geven en
weldra gewaer worden dat liet vooral als objekt van Mindi dat volgt
niet afhangen kan : God minde al wat betreft dc vrouwen ! zou zoo
veel zeggen dat het onzin waer. Daermeê laet ik het, om slechts nog
den regel te verbeteren, dat niet moeyelijk zou wezen, indien er zich
niet twee middelen daertoe aenboden tussehen welke wij te kiezen
hebben. Al het bederf ligt in 't woordje den, dat de kopist door ver
voor der of voor van geschreven heeft, zoodat er, gelijk ik-gisn
zei, slechts een of twee letters te veranderen zijn, en ik zal, niet
alleen om de grooter waerschijnelijkheid, maer ook uit hoofde van
den zin, mij aen der houden. De dichter schreef dan, volgens mij :
Newaer al dat bestaet der vrouwen ,

cene latijnsche rending (quidquid of quantum est feeminarum),
voor het dagelijksche : al de vrouwen die bestaen of die er leven
(hij was niet moeyelijk) , hetgeen de kopist welligt niet verstarn
heeft, en dat ik blijde ben in mijnen tekst te mogen herstellen.
3651. Het komma achter seide is te veel.
3664. Ik doe opmerken dat Melior hare zuster Urake hier Vrouwe
noemt.
3668. Ik twijfel thans of mijn bijvoegsel sijn niet beter mogt
wegblijven.
3691. Ik heb hier Entien voor Entie geschreven om het nog in
accus. van vs. 3989 te do.en afhangen ; maer zoo wordt de hertog
van Ardenen onder die van binnen geplaetst, waer dan moeyelijk
op volgen kan Entie hertoghe van Brabant SAL MET DEZEN..... BUTEN
WESEN. --- Ik heb niet onderzocht, daer hier niet, gelijk in 't fr.,
vs. 719/k, de hertog van Loven (cil cle Lovaing), maer die van Ardenen en die van Brabant, deze twee, genoemd worden , of uit dit
verschil cenig gevolg voor den tijd van onze vertaling kan getrokken
worden. Vs. 377 1 hebben wij ook den rijken graef van Vlaendercn ,
inaer die titel wijst geen bepaeld tijdstip aen.
3699. Het komma achter weet op 't einde van den regel is te veel.
5747. Die, waer ik dien van maekte, kon blijven, daer rouwe bij
MAERL. en elders ook femininum is.
,

,
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3878. Rñ, dat ik in 't begin van dezen regel bijgevoegd heb , belet
hem niet mank te gaen; ik win er alleen bij, dat de lezer verwittigd
wordt dat de constr. van het tweede voorg. vers : A lsi een sti c, enz.,
hier voortloopt : Eñ alsi ghewapent hadden, enz. Misschien had ik
het tweede si te samen met als mogen uitwerpen : de accent valt op wa.
3880. Verholike is dc les van mijn Cod., die ik om hare zeldzaemheid behield. De var. verholenlike komt meermaels in Reinaert,
en zelfs als adj. voor.
3906. Als mijne aent, hier zegt dat beide lessen, die van mijn
Cod. : Het quana... cnapen meer dan hondert, en die van Gron. :
Het quarren en. meer dan hondert, goed zijn, versta dat zoowel
van de constr, met Sneer, als van die met hondert en andere tel
zelfs wanneer geen het vooropgaet. Misschien zal ik daer-worden,
elders meer van zeggen Zie ondertusschen ook Nalez. op vs. 1346.
3948. Mijne dubbele wijziging uier .heidenessen voor ute heide nesse, "s volstrekt niet vercischt en ik trek ze beide geerne terug.
Wat de tweede betreft, de substantiva op -esse vinden zich ook
dikwijls sterk verbogen als, bij voorb., vanenesse op twee of drie
plaetsen van mijn fragmenten in-4°, en het zelfde woord bij MAEIL.,
Rijrnbijbel, vs. 14034, van der vangnesse sterk, naest de zwakke
var. van der vangnessen; terwijl vs. I4655 aldaer in der vangnessen
ontgaen deze flexie die van al de Hss. is. Integendeel wordt vs. 20765
in Ontghinghe uier vanghenesse de sterke vorm zoowel door dc
lIss. als door het rijm ( : mincnesse) verdedigd. Zoo is 't ook met
gheboornesse vs. 23451 : Herodes maecte . van siere gheboornesse
Ièeste, waer van drie Hss., twee —nesse schrijven, een -nessen.
Meer voorbeelden zijn er niet noodig om te bewijzen dat Heidenesse,:
zelfs, gelijk de meeste woorden van dien uitgang, voor vrouwelijk
beschouwd, de n, die ik er aenhing gemakkelijk ontberen kon. Maer
is heidenesse wel van 't vrouwelijk geslacht, en zou liet niet eerder
onzijdig zijn gelijk sommige andere toen nog in klein getal, maer die
later meer en meèr gemeen werden, en waer ik er slechts drie uit de
XIIIe eeuw zal van aenhalen : Van onsen gh[e]erfnesse, in 't Leven
van Jhs., cap. 444; sonder dat ghehincnesse, ibid. cap. 53; en mijn
ghetvughenesse, cap. 130? In dat geval zou niet alleen mijne n achter
het woord heidenesse Bene fout tegen de verbuiging, maer mijn uter
-

daer vóór een nog grooter misgreep omtrent het genus wezen , dat

388

NALEZING.

uien zou vereischen. Maer ik moet bekennen dat ik bij heidenesse
nooyt het bepaeld of onbepaeld lidwoord noch een voornaemw. aengetroffen heb, maer altijd, zoo als hier, ute heidenesse, in heidenesse, van heidenesse, gelijk men een' eigennaem te gebruiken
pleegt. Het laetste is van MAEIL., Rijmb., vs. 1604:
En van heidenesse een coninc noch,

waer twee andere Hss. van heidinen en van heyden schrijven. De
zin in onzen regel is uien vreemde, doch als een in zich zelf bepaeld
gewest genomen, gelijk men ook het fr. paiennie verstond : de niet
christen wereld.
3972. In dien is hier in dien staet, in die gesteldheid, en moet,
om zijnen echten zin te bewaren, noodwendig in twee deelen geschreven worden. De zelfde elliptieke üitdrukking zagen wij reeds
vs. 1295. Men lette hier op de constructie die een komma na in dien
wenschelijk maekt om over de twee volgende verzen heen die slechts
tusschenvallend zijn, vs. 3972 met vs. 3975 te verbinden : zij was
nooyt van zulk uitzigt, zoo ontdaen, zoo onopgeschikt, zelfs na geslapen of gewaekt te hebben, of zij bleef altijd een wonder van
schoonheid. Ik teeken dit ter loops aen om te beletten dat iemand
in dien van den spiegel versta. De ondervinding heeft mij mistrouwend gemaekt. — Zie nog een ander gebruik van in dien vs. 5456.
5997. Niet een twint vindt men overal, maer jet ... een t w int zal
men niet ligt elders nog aentreffen; wie voelt echter niet dat liet
goed is, het zij men een twint voor een versterkende hervatting van
iet neme (want iet -== een weinig-, een luttel, een twint — een lutteltje , een nietje), het zij men ook aen de conditionneele constructie:
Hadde si, enz., de negatieve• kracht van Si had niet toekenne, of
enkelijk een pleonasm van adverbia (iet en een twint zijn hier niets
anders) er in zien wille 2 Vglk. boven, Nalez. op vs. 292.
4140. Ne wil soet; elders meestal wilt, als vs. 6114, 6341 1, etc.;
maer toch een- of tweemael willi voor 'vil hi of wilti.
15.146. Ik heb hier de dubbele schrijffout van 't Hs. Cie (dore voor
Chie%doren over 't hoofd gezien. Zet ook vs. 4224 Chie[doren.
4205. Ik liad hier beter, om zeker lezers te voldoen, de e van
soude slechts in t veranderd; maer ik laet zulks geerne aen hunne
uitspraek over.
-
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4238. Eñ hevet is wel een bijvoegsel van Benen kopist, om dit vers
met het voorgaeride en niet met het volgende klaerder te doen verbinden; hevel moet in alle geval verworpen worden.
4284. Ruddren. volghen eñ vlien, Bene keurige periphrasis voor
strijden, die onze dichter aen CRAPELETS tekst (Ils. der Bihl. roy.,
no 1830) niet ontleend heeft, waer deze drie verzen staen :
Moult sat de rivière et de bols ,
Si at moult chevaliers veuz ,
Et si sui moult d'ax connéuz,

die zeer flauw zijn , en waervan het eerste (het jagen) hier niet van
pas komt. In 't Hs. van 't Arsenael was deze plaets verloren.
4309. Dit cijfer is onder den tekst verkeerd als 4310 atengewezen.
-- Een weinig verder, biz. -f 73 , in den korten inhoud , op 't einde,
heb ik onbedachtelijk Hernian, waer vs. 4552 , 4558 en 460A van
gesproken wordt, met Herman van Tcnedos verward; deze wordt
eerst later gedood.
4343. Cod. : siere, dat ik in. sire = si er, si daer, moest veranderen.
4442. Krab liet dom komma achter slaghe uit.
4470. De vorm wapenen hing welligt van 't voorgaende af.
4546. Verander het punctum achter dit vers in een komma.
4562. Swaert, dat van mij is, moest tusschen haekjes staen.
4703. Ande is hier vrij door mij overgezet; in plaets van bestrafte moest ik mishaegde, ergerde of beleedigde zeggen, en tevens
de constructie doen aenmerken, die verschillen kan naer mate wij
ons meer aen de les van mijn Cod. of -aen Gron. houden, en zoo is 't
ook met den zin dien wij aen 't woord moeten geven. De var. van
Gron. : Dat nieman en ande, van den Benen kant, en de onverbogen vorm Clarijn van beide kanten , deden mij niemen en Clarijn
als subjekt van ande, en vervolgens Dat in 't begin van den regel
als deszelts regiem aenzien, en met die constructie beteekent anden
kwalijk nemen, slecht .dulden, pijnelijk verdragen of zelfs niet ver
wreken. Trouwens de opvatting van wreken ligt ge--dragen,m
noegzaem in mijn bestrafte opgesloten; maer ik had beter het eigen
woord gegeven en dat was wreken zelf of, alleen den indruk zonder
her gevolg beschouwende, met spijt en tegenzin hooren en, gelijk

te
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men pleegt te zeggen, zich aentrekken. De lezing van mijn Cod.:

Dat nieroen ne hantle, waer wel zoo, •en niet . niemenne in een
woord geschreven staet, en -die juist in het afwijkende en van Gron.
hare bevestiging vindt, wijst naer een verschillige en vermoedelijk
oudere constr. van anden waer omgekeerd de zaek die spijt of leed
doet als subjekt, en de aldus aengedane persoon tot regiem dient,
gelijk, in ons gedicht, vs. 7301 : Ixet (dat) ant mi, en bij STOKE, IV,
vs. 1494 : Dit mochte den grave wel anden , en reeds bij Otfried,
22, 50, aldaer door Huydecoper (1.1, bl. 42) aengehaeld : Bigan ir
(haer, de moeder) harto anion. Op die wijs genomen zou de constructie en de letterlijke zin van onzen regel zijn : Dat niemand
kwetste, ergerde of verbitterde behalve Clarijn; en zoo zal mis
wel iemand verkiezen liet uit te leggen; want het onverbogen-schien
Clari* n. is niet noodzakelijk de eerste naemvaI. --- Hande in mijn
Cod. voor ande is de spelling van veel Hss. voor dat woord.
4710. Bij de var. van dezen r. is de aengaef van 't Hs. (Gron.) uit.
gevallen.
4723. Door vergissing is hier ne waer in twee woorden gesplitst,
al staet het voor 't en zij of 't en ware.
4762. Tusschen ghebonden en ontwonden is geen tegenspraek ;
gebonden is boven aen den schacht vastgemaekt, hier met snoeren ,
zoo het schijnt, elders, als vs. 3385, ;net naghelkinen, en zelfs van
fijn goud, gehecht, wacrvoor de Franschen doorgaens fteiné zeiden.
4783. Scilts; de oude kopist van mijn Cod., die het lecken der
apostrophe niet kende, heeft hier, voor ons 's stilts, iscilts . ;ge
zonder Gron. zat ik tusschen de twee gebruiken in de-schrevn;
klein.
4799 in de noten moest 4800 zijn en 4803 moet 4802 worden.
Voorts in dezen laetsten r. staet verkeerd (n) voor [n] gedrukt.
4972. Het verbogen varwen deed mij de splitsing van 't woord
behouden.
5005. Minen hantscoe, men merke die formaliteit in deze omstandigheid.
5006. In de noot is verkeerd 5005 aengewezen.
5009. Die groote zonden lagen daerin dat ze haer zuster niet
troostte met haer de waerheid te kennen te geven. Vglk. vss. 3588-89.
5018. Sote, Ices Soete, en vglk. vs. 4959.
,
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5o9. Achter dit vers zijn de guillemets vergeten.
5071. In de noot macé van binnenpartij één woord.
5163. Ik had in de noot aldaer verder mogen zeggen dat halb.,
lulz. 361, ook naer STOKE, X, 1102, verwijst : God gheve dat behouden olive u werelt ere in desen live; dat hij natuerlijk met Hvro. in
tegenstelling van de eeuwige zaligheid verstaet, en uit Walewijn,
zonder aenwijzing der placts, juwer werelt ere en juwer crone aenhaelt; waer ik uit liet zelfde gedicht vs. 6416 : NU peinst ona der
werelt ere Eñ verweert ju of ghi moghet, en vs. 6797 : Het gaet an
haerre werelt ere, als mede vs. 8060 : Dat ini.nu wille roven Mijns
sel fs krot mine werelt ere, had kunnen bijvoegen, om mij en anderen te overtuigen dat alle wijziging van onzen regel ten minste
gewaegd was. Nu mijne haekjes zullen niemand bedriegen.
5182. Zou hier eens so of doe hi Isweert verdroech gestaen hebben
51 94. Sonder hoverde; dit spotachtig gezegde, dat wij reeds
vs. 4670 zagen, vind ik in gansch gelijke gevallen driemael gebruikt
in Walewijn, vs. 2097, 2135 en 7067, welk gedicht meer uitdrukkingen met het ons gemeen heeft dan Benig ander dat ik ken; om
die reden zal ik hier de drie verzen van de laetste placts geheel af-

schrijven :
Dien dede hi tumelen sonder hovaerde
Metten swaerde up die aerde,
Dat hi keerde die voete upwaert.

Wij vinden hier niet alleen zonder hoverde terug, maer ook ons

turnen dat wij vs. 4666 aenteekenden en vooral het opwert leeren
der voeten dat onder vs. 6997 onze aendacht getroffen heeft. Uit
dergelijke overeenkomsten besluite men echter niet dat de dichter
van onzen Parth. en die van \Valewijn in 't algemeen als schrijvers
kunnen gelijk gesteld worden : de tael van dezen is veel minder
keurig en net, gelijk men reeds uit de drie hier aengehaclde verzen
zien kan.
5245-6. Zulke rijmen laten geenen keus toe en men moet den
dichter volgen.
5312-45. Het volgbede daer den coninc niede
Vier dí^sent riddren teere roten
Eñ deden wel eer boghescoten
Dander vlien.
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Mijn tekst geeft genoegzaem te kennen wat ik in die verzen verbeterd
heb, maer ik had ook goed gedaen met ridderen schriftelijk te syncoperen , hoewel ik doorgaens zulke kleinigheden sen den lezer
overgelaten heb. Ik citeer hier enkelijk deze regels om naer mijne
aenteekening boven op vs. 1346 te verwijzen , waer ik ze kortheidshalve voorbij ging. Ik voeg er echter afzonderlijk bij, dat dede niet
blijven kon zonder, met verandering van 't subjekt, er hi (de coninc)
bij te verstwen, terwijl naer het oud gebruik si (die ivm riddren) zich
natuerlijk als subjekt bij deden lact aenvullen. Blz. 220, i SIe r. in
den korten inhoud , lees ter gunste.
5318. Vele dogheden, als in Cod.; vglk. Nalez., op vs. 292.
5557. Maer soc en dede gheen ghelike; mijne aenteekening op
vs. 5194 hier boven en mijne vraeg onder den tekst alhier nopens
den zin van die uitdrukking, noodigen mij uit om vs. 2840 van Lancelot ter vergelijking er naest te stellen, want dat lang gedicht heeft
zoowel als de roman van Walewijn en Fergut dien ik vroeger noemde, veel spreekwijzen met den Parthonopeus gemeen. Men oordeele :
Hi was droeve van dien saken,
Maer hine dors (dor des) ghene ghelike maken
Omdat hi Lancelote ontsaeh.

Doen en maken zijn beide voor ons het fransch fitire. Vglk. ook hier
achter vs. 8291 : Die ghelike van .slape doet.
5624. Het vers moest slechts met een komma sluiten.
5763-5. De tegenspraek die tusschen deze regels en andere plaetsen bestact, kan niet dan door de vergelijking der drie thans nog
bestaende fransche handschriften verklaerd worden. Hetgeen CRAPELET en ROBERT daervan zeggen is meer dan onvoldoende zelfs voor
die zich slechts met het fransch gedicht bemoeyen. Zij kenden het
bestaen van onze dietsche vertaling niet, en veel minder vervolgens
wisten zij dat onze dichter niet liet Hh. van 't Arsenael , maer een
der twee andere, misschien wel een vierde, dat thans verloren is,
vertaeld had.
5828. In de noot, in plaets van (den soudaen), lees (koning
Sades).
5847. De gegrondheid van mijne verbetering moeten wi voor
mochten wi schijnt mij nog altijd zoo onbetwistbaer dat ik er geen
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woord wil bijdoen om ze te verdedigen. Dat ik er in 't voorbijgaen
een oogenblik op terugkom, is om zekere liefhebbers van paradoxale
systemen, die zoo geerne ieder toevallige afwijking van de bestaende
regels tot een nieuwen regel maken, te verzekeren (lat ik de spelling
van mijn Cod. mochten wi, zoo en niet anders geschreven, getrouw
in mijn moeten wi nagebootst lieb, mij wel wachtende van door apocopering der n met inclinatie moetewi als een woord te schrijven.
Dat waer niet alleen tegen het voorbeeld en liet gezag van 't Hs. geweest, maer ook tegen de rhythmische mact en den toonval van de
versvoeten op de plaets waer ze het voelbaerste zijn. Ik ben zeker
dad Jkblt. mij dat toestaen zal, en zoo het op exempels acnkomt, die
hij met volle hand als stof den lezers pleegt in dc oogen tc werpen,
die zal ik hein ook uit de naestvolgende verzen zonder wijder te
zoeken kunnen opdienen. Hij zie dan vs. 59:
Van desee dorven wi niet spreken;
vs. 6031 : Niet hebben wi te doene des;
vs. 6055: Dus souden wi die roeden houwen;
vs. 6069: Dies raden wi te comen ave,
En kiesen Wi den edelen grave, enz., enz.

Hetgeen niet belet dat. ik op ander plaetsen waer het goed of noodzakelijk was, met mijn Cod. anders geschreven lieb, gelijk de lezer
zien zal vs. 6502, 6510, 6512, 6513, 6532; maer vs. 6488 is de
drukfeil Sele Uri te verbeteren gebleven. Van Wapene wi ons , vers
6510, zou de heer JkbIt. welligt Wapenwi gemaekt hebben ; ik hield
mij aen 't Hs.
6080. Biddi, dat Cod. mij gaf, deed ik wel van te behouden;
maer h(Lddir vs. 749 en vs. 755 soudu, waer het pion. ook in dativo
staet, had ik misschien in twee woorden mogen schrijven.
6106-09 zijn twee aenteekeningen bij mij in een geloopen; maer
de oplettende lezer zal ze ligt onderscheiden; de tweede behoort tot
vss. 6123-26.

6138. Vlegghe; hoe ik mij in de uitlegging van dat woord vergist
heb, kan de lezer onder vs. 7023 zien. Lulofs noemde het niet regt
zeldzaem.
6141. Ik nmogt, in mijn noot, achter iíenne de trillegging : Ten.
zij men u liege, bijvoegen.
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6316-25. Doc sprat Alije na dese tale :
« Here, . seiti, « dat
mi wale
Dat ghi een goet mon[i]c waert;
wi seien eneghe.vaert
[c en mijn broeder Gautier bestaen
Hi es clero, so doet hi mi verstaen
Bi ere redenen twee saken;
Wildi u dien ghelije maken ,
Sone werdi nimmer torloghe goet.

dunct

Alse

Ik schrijf deze negen verzen over om ze met de vijf oorspronkelijke die P. Paris uit liet fransch aenhaelt, te vergelijken, en te
toonei dat onze dichter zijn model juister vertaeld heeft dan de
geleerde die ons dat uittreksel gaf, zelf den zin er van heeft ver
-staen.
Zie hier dc fransche verzen (Mss. fr. II, pag. 86-7):
Resp)ont li- fiz Arnol (Alijs) à Lus :
a Sire , buen moine auroit en vus ;
Gautiers mes frères, qui tier fu y
Nos montre un sofisme corno
Volez-le vous or resambler ? »

In plaets van dat eenvoudig uit te leggen, heeft P. Paris in de toevallige ontmoeting van den nacm van Ernouts zoon Gautier en van
het woord cornu , die hij door cursijfletters van de rest onderscheidt
en als samen 'verbindt, een jeu de mots of zinspeling gezien op den
aertshisschop van Sens, Gautier le Cornu, zeer verrnaerd tijdens de
eerste jaren -van den H. Lodowijk, om er uit te besluiten dat de
franselrc Par%henopeus niet veel later dan het begin der XIIlc eeuw
moest geschreven zijn, zoo als 't hem ook scheen te blijken uit dc
gelijkheid van 's dichters soudaen met den toen overal nog beroemden Suladijn (dien hij Margarijs zou genoemd hebben !) , en uit
andere 'toespelingen op den slag van Bouvines (a° -I211) en op de
verheffing van Boudewijn van Vlaenderen tot keizer van't Oostersche
rijk (a» I201).
Deze laet.ste rupprochementen, die hij deels evideuts, deels naturels vindt,` eni die mij zeer gewaegd schijnen , daergelaten, zien
wij een oogenblik hoe zijn Gautier le Cornu zoo zonderling door
-
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hem in Gautier van Marberoen erkend, bij onzen dichter, dic zoo
hij misschien zelf geen volmackt clerc was, althans met de gronc!ige
kennis van zijmm dietsch ook die van het waclsch en van de ncetot-ika
en dialectika vereenigde , in eens zijne hooge persoonlijkheid tierliest, om voor een gemcenen schoolterm en deszelfs def-nitie plaets
te maken.- Dat in 't iransch, zelf de woorden Gautier, enes ftères.
nous moutre un sofisme eornu, geen aenspeling kunnen bevatten,
bewijst. liet bepaclde mes frères, zonder dat er iets van den anderen
kant aen den kerkvoogd van Sens doet denken. Het epitheton coríw,
dat tot sofisme behoort, tot dien persoon te betrekken is, indien mij
ook een jeu de roots toegestaen is; Bene idée biscórnue, welke hem
alleen invallen kon die niet wist of nabedacht dat un sofisine cornu
niets anders was dan de syllogismus cornitctus, gelijk S. Hieronymus
hem reeds noemde (Epist. 83, ad Ocean.),•gewoonelijk een dilemma
geheeten.
Ons dietsch dat cenige verzen meet telt, die de dichter denkelijk
ook in zijn fransch exemplaer vond , maer die de uitgevers en de
extraktenmakers aen hun Hs. geboeyd ons niet-hebben doen kennen,
legt niet alleen de melding die van Gautier geinaekt wordt klaerder
uit : Alse wi seien eneghe waert Ie en mujo broeder Gautier bestaen, enz. ; maer het wijst tevens den waren zin der fransche
school- en kunsttermen aen met ze, zoo goed als dit in verzen doen
cene omschrijving te vervangen : Hi es clerc, so doet-lijkwas,dor
hi m i verstaen Bi- ere redenen twee laken: Zie daer hoe onze vertaclder het sofisme cornzc van - zijnen Gautier s'crstact en vcrklaert,
en er is niemand die weet wat een ditem ia is, of hij zal bekennen
dat het moeyclíjk was het korter en nauwkeuriger te bepalen. Onze
dichter was een beter logicus dan. Paulin Paris.
Het spijt mij grootelijks dat wij de redevoering, Baer Alijs hier
zoo aerdig op antwoordt en die, blijkens de toeprack Heer in het
dietsch en Sire in liet fransch, zigtbaer van Parthonopeus is, in
haer geheel niet bezitten. Daer de dichter wist wat en warom hij
zoo en niet anders schreef (Z . aen t. op vs. 7-29/k) , zou ik geerne in 's
keizers woorden de toepassing van die san Alijs en zijn dilemma
gezocht en aengewezen hebben' , maer dat moet ik aen hen overlaten die eens een meer volledigen tekst van onze dietschc vertaling
of van de fransche Hss. zullen mogen raedplegen.
. 9 *

-
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6488. Dedrukfout Sele wi voor Selewi heb ik reeds onder vs. 5847
gemeld. Hier- onder, vs. 6482, is de kleine w van wi een andere on
oplettendheid, en zoo mede vs. 6489 de h. vaniiere en 6496 [h].
66;21. Met groten nide. Zie over dat subst. het Gloss. van Dr De
Vries op den Lecken Sp7eghel , onder 't woord Niede.
Biz. 277, in 't nmidden (horte inhoud), derde regel na het alinea,
moest het bindstreepje achter minnen wegblijven of van den m.in,

nenbode staen.
6702. Van prise strijdt niet mijne, noot, schrijf te prise.
6761. De aenteek. die tot dezen regel behoorde, stact op de volg.
bladz. valsch aengewezen als behoorende tot vs. 6781.
6790-1. De plaets van AMAERL, hier bedoeld is Sp. Hist., IS 1 e part.,
1Vde B., cap. 48, vs. 70. Maer oiize dichter bezigt van op zijne manier. Vglk. behalve vs. 6837, ook 2431 , 7595 , 7890, 815 en zelfs
7070, hoewel minder ongewoon. Ik we oschte in alle geval dat ik
mijo voor in den tekst niet opgenomen liad.
6859. De parenthesis (adj. of adv.) moest in den volg. regel achter
't woord bijvoegsel staen.
7386-7. Ik lieb reeds in 't voorbijgaen de ongelijkheid van 't rijm
dezer regels doen opmerken, zonder mij verpligt te achten hij dat
zoo onverwacht verschijnsel in ons gedicht langer stil te staen. Mij
doclit dat mijne aenteekeningen en verbeteringen op' die geheele
plants voldoende waren om bij elken lezer den lust en den moed te
doen ontstaen van mijne vraeg : « wat ik van 't -gebrekkige rijrn
zeggen moest? ) niet zonder antwoord te laten, en van mij te hulp
te komen. 1k lieb er sedert meer dan eens nog over nagedacht en
niij ieder mael met dc magere uitkomst moeten bevredigen, die ik
eerst liever niet bekend had, dat na regel 7386, liet zij met of zon(Ier ijziging van dezen, drie of vier verzen uitgevallen zijn. —
Nauw elijks had ik in de voorgaende regels mijnen twijfel en mijne
verlegenheid nopens vss. 7386-87 beleden, of ik trof bij vss. 771 13 nog meer onverwachtelijk een tweede voorbeeld van de zelfde
onregelmatigheid, en wel in de zelfde woorden en rijmen, aen
met liet eetkg verschil dat liet rijmwoord keiserinne hier het eerste
vers, en stille liet tweede vers sloot, terwijl op de andere plaets
keiserinne volgde en zelf nog van twee rijmen op inne gevolgd
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was. De drie rijmen op inne daer achter elkaér verdienen zooveel te
minder in aenmerking genomen te worden, daer het eerste (keiserinne) noodzakelijk tot het voorgaende rijmpaer behoort, waer de
dichter ten gevolge der klankverwantschap der verdubbelde en des
te vloeyender medeklinkers 11, nn, zich vèroorloofd heeft naer liet
voorbeeld van zijn vroegere kunstgenooten en misschien nog van
sommige zijner eeuw, het strenge rijm deer bij zich aen gewend
had , door een bloote assonance te vervangen. Daer nu tusschen de
twee gemelde plaetsen een zoo groote -overeenkomst en gelijkheid
heerscht dat het onmogelijk is te miskennen dat ze zich onderling
verdedigen en beide als het handteeken van den zelfden schrijver
dragen , trek ik geerne mijn eerste vermoeden omtrent het verlies
van eenige verzen terug, maer laet overigens geheel mijne ,aenteekening bestaen ; zij zal niemand . meer in doling brengen.
Ik heb een paer andere assonancen reeds vroeger aengewezen, ik
zal, om daer in eens mee gedaen te maken , ook op vss. 7826-27
hier achter de aendacht roepen, waer liet rijm Al js : Lucius zon (ier twijfel cene vrijheid is die dichters bij de eigennamen niet ligt
pinch kwalijk genomen te worden. Meer onderwaerts, vss. 8279-80,
is scoot : ooc (beide met scherplange o) een assonance weer de klank
der slotkonsonant door dien van de• lange vokael verdoofd werd.
Voorts werden de t en de e, die reeds in de lins. van gediente zoo
gelijk waren, soms onderling verwisseld, als in twist en twine, daer
ik echter voor deze plaets geen gevolg uit trek. Men zie DE JAGER$
Verscheidenheden. In Walewijn, vs. 2090 en 2166 rijmen .tweemael
,

te samen baue en nut.
7537. Nochtan, bovendien.
7568. Hier mogt na onrecht een komma staen.
7581. Massm., in zijn Gloss., vertaelt castiment door Keuschheit!
Zou hij inderdaet gemeend hebben dat dc minnenbode een zoo ongeschikte en domme spreuk voor Melior zich kon laten uit den
mond wallen ? Dan wondert het mij niet meer dat hij op veel ander
plaetsen de gedachte van den dichter niet gevat heeft.
7633. Meer no main beteekent zonder twijfel hier eenigen tijd,
gedurend zekeren tijd, waer wij niet de negatieve partikel no
noch, maer het bloot disjonctieve of zouden gebruikt hebben; maer
-

—

-
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de Ouden onderscheidden sons zulk© samengestelde adverbien niet
en bezigden, meen ik, meer no min, min, no meer en meer of mmin,.
Inin of .naeer als enkele woorden die in 't gebruik gemakkelijk kon
verward worden, en dan zal meer no min, uit hoofde van zijn-den
ligtere middelsylb (het overigens zoo gebruikelijke no) het meest in
't spel gekomen zijn. Ik heb het in .ons vers- als een onoplettendheid
van den kopist niet durven aenzien. Het is niet noodig te verwittigen
dat het tot líele en niet tot Met pinen behoort;. maer dewijl de saniengestelde adverbiale uitdrukkingen in alle talen zich geerne als
tot een woord in de uitspraek ineensluiten, late men mij ons sneer
no min met deszelfs latijnsche vertaling. plans minus voor plusve
mninz-iusve o f liet reeds. kortere plus nninusve vergelijken.
7662. Ik heb- hier volghen met den accus. gebruikt, daer ik nog
voorbeelden van gezien heb. -Soect, houdt, mint, enz., stonden mi j
om veel redenen niet aen..
7687. Ghi maket ani hem so sere gepinet, verdiende ten minste
als.een van 't fransch, zoo niet van 't latijn, in onze tael overgenomen spreekwijs acngemerkt te worden. Dit maken voor verbeelden,
afschilderen, voorstellen , is thans nog in 't dagelijkseli gebruik.
7701. Ghemint met. sinen here, men zou zich hier eerder aen bi
dan aen met verwacht hebben.
7725. Sem . mine, om « beter » te mogen zeggen moest ik dat
misschien in een woord schrijven.. Die meer- daerover begeert zie.
IIALBERTSMA, Naoogst, biz. G9 en anderen.
7744. In de noot, schrijf danc voor dank, dat van mij niet is, en
vs. 7756 Luciuse, niet ééiie s.
7777. Als eñ als, volstrekt. — Risede, drukfout, schrijf riesede,
dat is uitzinnig was.
7782. Ik heb! Van sinen sinne door een komma van het voor
afgescheiden omdat het op zielt zelf staet, gelijk boven,-gaend
vss. 2984 en 9O3, uut sinen sinne, ons uitzinnig.
7790. Men merke den accusatief-vorm } Luciwn, waer liet latijn
zelf Lucio zou gezeid hebben. Hooger, vs. 7756 , staet door vergissing Luciussu met dubbele ss uit Massur. behouden, die vs. 782 nog
eens zoo schreef. .
7S?6-27. Het rijm Alijs ; Lucius is zonder twijfel eene vrijheid
;

j
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die de dichters bij de eigennarren zich meenden te mogen veroorloven.
7861. Het wert becort. Toen ik dit laetste woord, dat Mass,m. en.
Jkblt. zoo verkeerd gelezen en . zoo mishandeld hadden, door een
enkel inzien der zelfde oude perkementen herstellen. en uitlegg,ern
mogt, was ik verre van mij te verwachten dat ik weinige dagen
later, in Jonckbloets Lancelot , III, vs.. 5589, de volle bevestiging
van mijne kritiek aentreffen zou. Ik schrijf eenige verzen meer af
dan ik gewoón ben , omdat ze mij verder nog dienen zullen. Zie hier
de plaets.
o Dus

moghedijt goeden coop liden;

Eui Wildire ooc iet jeghen striden,
So wee uwen hovede! » — « Ja, ie, en trouwen, >>
Spi•ac die ridder metter mouwen;
« Dese tol ware mi ooc te swaer.
Bi Gode, in gave u niet een haer;
Eis dat gl,i mi taent nu dus sere,
En dreighet , waert ghi te voet,
Ie sout Lccorten, des sijt vroet.

ik verwittig dat mijne ponetuatie in deze verzen van .die der uit
grondig verschilt en verschillen moest, omdat deze den samen--gave
hang der rede en de gedachte van den schrijver daer ik naij op Le
beroepen had , openbaerlijk miskent en de laetste regels nagenoeg
onverstaenbaer máekt. De lezer vergelijke ze in 't boek zelf;. ik
volsta met ze uit te leggen. De Ridder metier mouwen zegt tot zijnen
acnvaller : « En wat betreft dat gij mij dus tergt en drijgt, indiengij
( zoo als ik thans) te voet waert, ik zou daer gauw een einde an
stellen , zijt er zeker van. » Ziedaer mijn Het wert becort, van
vs. 7861, en volstrekt de hcteekenis die ik er aen toekende en .d.ie.
ons verkorten op verre na niet zoo bekwamelijk zou uitdrukken. Ik
voeg er bij uit Jonckbloets zoo gcnaemden Karel de Groote,. III e.
-

fragm., vs. 2. : Waer ic ghesoni.t, dat decor. te ic nu ter stunt; en
fragm. Ii, vs. 3203 :.liar hijt Eiecorten jeglien mi; it. ibid. vs. 4010:
Het wordc becort hier ter. tijt. Hoe heeft Jkblt. het .woord in Partb.
kunnen miskennen?
r
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7933. De reden waerom ik iet voor niet schrijf is dat volgens
(les soudaens gezegde die van Chiefdore juist dien langen vrede
noodig hadden om zich wel te verzien; anders waer liet geen behendigheid. Ik voel nogthans dat uit het volgende tegen mijne mee
wel iets zou kunnen ingebragt worden.
-nig
7941. Met feine mochtes niet elwaer of elswaer in plaets van het
onbeduidende dais waer voor te stellen, wil ik den soudaen doen
zeggen dat Ales dien Macabers vervolgde en wilde doodslaen geen
ander toevlugt had kunnen vinden dan bij Ernout wiens zonen hem
gered hadden. Vglk. vs. 7030-38 en zie het uittreksel van den fransehen tekst bij Massm. blz. 187. Wat elwaer in 't bijzonder betreft,
vglk. vs. 8064.
7951. Daer oppenbare in scijn werden hier voor de tweede mael ,
zoo ik meen, terug komt, is liet klaer dat het geen eigentlijk plconasmus is , maer dat oppenbare den zin versterkt.
7977. Ghi hitet is Bene slordigheid uit Massmanns druk overgebleven ; mijn potlood had hietet verbeterd , dat voorbijgezien werd.
80.18. Dat iemand bi der bant of bi den ghere (van zijn kleed) te
nenien om hem binnen te leiden, was onder de gebruiken der hoof-,
scheid. Vglk. Wulew., vs. 2529, it. vss. 826, 2G4(í, 3063 en 3084.
8046. 'Twee boeken , liet eerste in korte verzen, liet ander in
lange.
8066. Het is moeyelijk te gelijk kort en klaer en, vooral , net te
zijn en de dichter geeft er hier het bewijs van. Mijn vare houde men
slechts voor een pooging van nader uitlegging.
8199. Het wkw. tanen dat ik onder mijnen tekst al twijfelende
door minderen of ophouden vertaeld heb, was mij slechts uit Kiliaen
bekend -die er onder de twee vormen tanen en tenen de beteekenis
van irritare aen geeft', en er eens de fransche vertaling atiner,
atayner, taper, bijvoegt. Het latijnsch irritare in den eigen zin van
't woord was hier ontoepasselijk, maer liet fransch taner_, dat bli jkbaer met ons tanen van een zelfden wortel afstamt, is van wijder
toepassing en daer het in 't algemeen lastig vallen, verdriet aendoen,
vermoeyen , aenduidt, moeten wij van ons tanen het zelfde onder
Ik zocht cene -middelbare min of meer rekbare beteekenis-steln.
en zoo liet mij ingevallen waer zonder vernzoeyen te schrijven, had
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ik mij en anderen kunnen bevredigen , daer ik tevens de constructie
behouden had ; want gelijk men in 't fransch se taner en estre tané
zeide , zoo zal ook wel : bij ons sonder lanen , zonder getaend te`zij n
of te worden , zonder zich te vermocyen , spraekkundiglijk moeten
uitgelegd worden. Behalve onze plaets hier in Parthonopeus, ken ik
slechts nog twee voorbeelden waer lanen in voorkomt. Het eerste
is dat ik een weinig te voren in deze Nalezing onder vs. 7801 uit
Lancelot aengehaeld heb : Eñ dat ghi mi taent nu dus sere Eñ dreighet, enz., waer het zoowel krenken en beleedigen als verdriet aendoen, verstooren beteekenen kan; het ander, dat ik in Walewiju
opmerkte, waer Ys. 8062 de ligtere vorm tenen in gansch gelijke
omstandigheden gebruikt wordt en volstrekt den zelfden zin oplevert :
Keert weder, lact hier enen pant,
Dats die jonefrouwe; eñ el neghenen
Pant willie. » — « Wildi mi tenen
Hier mede ? » Sprac Walewijn..

Over de afleiding en verwantschap van 't woord kan men Dietz en
Burguy raedplegen.
8266. Door verwarring der dwarsstreep van ft met de stip van
een i heeft men mij in de aenteek. uit Ofte verkeerdelijk O/le gemaekt; de lezer gelieve het te verbeteren. -- De zin van de volgende
regels is, dat in de zael ieder paer of groep zoo zeer met zijn eigen
zaken ingenomen was, dat ze geen lust gevoelden om den handel
van anderen af te zien of te bespieden.
8281. Ik sluit deze gemengde aenteekeningen met een drietal
verzen waervan wij de twee eerste wegens de vrijheid van het rijm
reeds vroeger aenmerkten , en liet derde als een niet minder zon
-derling
samenkoppeling van woorden beschouwen moeten.
Sine bande ligghen op haren scoot,
Die hare mach men sien ligghen ooe
Bat hogher een wel luttelkijn.

De woorden een wel lutlelkijn bat hogher, hoe kunstig ook naer
niaet en rhythmus geschikt, moeten verwonderd zijn als ze zich
onderling van zoo nabij, bekijken.
26
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8287 onder den tekst, moest 8286 wezen. Ik wilde in mijne aenteekening zeggen dat des dichters onderstelling of voorwaerde dubbel is : zoo ik mij niet ohligtte en beter verlegde; maer dat hij de
twee deelen zonder conjonctie op elkander laet volgen (asyndeton)
en dat wij Hen ware, enz., moeten verstaen als of er stond : Eñ het

en, ware of ic, enz.
8361. In de sent., 4e r. van onder, schrijf onzen voor onze.

EINDE DER NALEZING.

WOORDENLIJST.

A.
Allen den coninghen, 105. Nalezing,
Ababijs, 6689.
p. 556.
Achemant, 50.
adv. = geheellijk, 4001.
Alles,
A chemeren , 5041, 6481.
Altemale,
7545.
46íï3.
voornemen,
besluiten,
Achten,
Achter : sach hi achter = van achter Arnie, 848.
Amijs, 896.
na, 2373.
Amours, 1216.
Achteren , 1 653.
Ande, spijt, 6982.
Aelmoniere, 2857.
Aen = tot, quam aen hem ghere- Anden , 4704. Nal., p. 389 ; het ant
mi , 7301.
den, 1362.
Anders
, 5747 - sanders, des andeAengaen, 84. Nalezing, p. 556.
,
5057.
ren
Aenligghen, aenvallen, 6354.
Appelen - fr. pumeáus, 597.
Aentien, 6991.
Aquiteren, 7545.
Aert, levenswijs, bestaen, 662.
Arghen, slecht worden, 2452 ; argher,
Aert, -- fr. art, 5796.
555; archsten, 454, 555; ghearAf : diende niewer af el , 4t0.
ghert, 2539.
Affoliren , 7047.
Al : al quaemtcr noot, 1555. -Al in Arm : Wi arme ! 71.6.
Arriveren , aen tand komen, 825.
een, 7525.
Albedalle, 6294.
Asselgieren , 7046.
Als - also, 4406, 4127, 4438, Auguren, 2176.
4457, 4519, 1816, 2854, 5579, Ave erven , 4528. - Ave maken ,
4875.
5986, 6101. -- Als = alles,
8125. - Als eis als, 7612. - Also
als, 4692. Cf. 4756.
B.

Babeert (te), 8146.
Bacheleer, 1543. Baselcer, 6472.
Badi - badt ghi, 4 54 7.

Baer : te baren worden, 6551.
Balgide, 7811.
Banderside = ter andere zijde, 4546.
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Bannen : die tornoy waert ghebannen , 5361.
Barbakaer, 63O.
Bat, beter, 2993; te bat, 864, 1089,
cf. 1143, = eerder, 5420.
Baraet, 2504, 5517.
Baude (bliaude), 8029.
Beckin = bekken , 549, 926.
Becomen , behagen, 798, 831, 2019,
2059.
Beconden, 1143.
Becoren, becoert, 6246.
Becorten, 7861. Nal., p. 397.
Bedencken : als die vrouwe was bedacht, 3623.
Bedi of bedie = bij dien, daerdoor,
483, 1488, 2578; 900, 1385,
2474, 4210, 6240.
Bedraghen, 5960.
Beedegader, 5844.
Begheven , 2970 ; van dier talen begheven wi, 3652.
Begomen, 886., 5465.
Begrijpen : niet minne begrepen, 820.
Behaghel , bevallig, 2294 , 4256.
Behaghelheide spreken, 7124.
Beheeten, 5631.
Behindechede, 7931.
Behouden mier eren, 4204.
Bejaglien, 6336.
Bekinnen, erkennen, 2448, 2673,
2648.
Beleet : dus was beleet Vrankerike,
298.
Beluken, 1081, -1644, 6408.
Belen : ghebielt, 1180.
Belghen : dies botch Clarijn, 5546;
bolghes = belgdet 2u des, 2967;
belehti — belgt hij zielt, 5773.
Benernen, beletten, 1()56, 5610.
Benooden , 1746.

Bequame, 745.
Bequamelijc, 219, 3286, 6220, 7474.
Beraden, verzorgen, 2356 , 2480;
bezorgen, 3287, 3290, 4495; berokkenen , 3020.
Berechten, onderrigten, 3641 ; besturen, 315, 3171.
Berichten, 6376, 6751.
Beriden, 3464.
Bernen, 159 , 613 ; berrende = bernende, 637.
Bersen, jagen, 1115.
Besceden, 5662. Scone en wel beseeden, 7063.
Bescedenlike, 280 , 5664.
Besceet, 193.
Bescrijven : sinen name vinden wi
bescreven dus, 2.
Beset hebben, 6337.
Besetten, 280, 1528.
Bestaen, 42, 6567, 7845, 7851.
Beswelten, beswalt, 2 147, 2394,
2526, 3511.
Bet : bet hogher, 2702. Te het, i 143,
Nal., p. 362.
Beten, 557, 954, 1052, 2718, 5889,
7236.
Bevaen, 565, 5514. Beveet — bevact, 8166.
Bewaren , 1489.
Bewateren, 4520. Nat., p. 368.
Bewessen, 4343, 1007, 8052. Nal.,
-

,

p. 359.

Bewinden, bewant. Nal., p. 383.
Bi , door, wegen, 142, 275,13 5, etc.
Bidie = want, 4915.
Bi dien, 1 100.
Bidden : hi bat up hare , 4157.
Bin = binnen, 1516. Nal., p. 567;
bin dezen , 1392. — Binnen dien,
2589, enz. -- Binnen tiden, 6312.
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Bor, bore, niet, 4458, 2591, 2895,
5334.
5
Borghe, 7059. Borghe eñ poorte,
plur., 5673.
Bout, stout, 3111, 4091 ; adv. 3544.
Boudelike, 4683.
Boven al desen, 6876.
Broke _ ,gebrek, 4,075, 7578.
Broet = broeysel, 1017.
Bronc si satin bronc, 8154.

Binnen doen, (2147.
Bleckend, 4250.
Blie, 2666. Nal., p. 380.
Bliven - achterblijven , 5202
worden, 7428.
Bloot, laf, 1602 ; blode, 1771; blooder, 4599.
Bloem : van hem allen was Ector
bloeme, 8.
Boef = behoef,, 840, 2966.
Bogaerde = boomgaerd, 980, 1461.

:

C.

Comijn = fr. cumin, 969.
Coninestavel = fr. connclablc (comes
stabuli), 4598.
Conquireren , 256.
Convoyieren , 7200.
Consile, 862.
Core, keus, 796, 801 ; gaen ter core,
5155. Coren = keuren, 283.
Coren, kiezen, 5570; bekoren, 2815.
Cone, 6607.
Cort = in korten tijd ,•4094.
Cortelinghe, adv., 5025.
Cousen , 3310.
Coutsiede, 382.
Covertoer, 646, 650, 697.
Coverture, 3292.
Crane, zwak, 74,6, 1515, 2885.
Crankelike, adv., 3753.
Culcte , -646.
Cynopre = lat. cinnabaris, 4248.

Caitijf (captivus, chéti f ), 1662.
Canteel, 1002,'802!.
Carsereren , 6431.
Casteel, onz. 500, inane. 1006 ; in
dien casteel, 508.
Castien, kastijden, vermanen, 2026,
6342, 6362.
Castiment, vermaning, 7581. Na!.,
p. 595.
Ciglatoene, 962, fr. siglaton.
Cindale, 963, fr. sindal of sandal,
ta fPelas.
Clareit, 554.
Cleen, 648. Nal., p. 308.
Clericaster, 2563.
Cnoop van oenen ring, 4166.

Coever : sonder coever, 6020.
Comen : te voren comen = succurrere, voor den geest komen, 1259;
bet aen comen, 1488.
D.
Dach, daghen : die kinder quanten
tharen daghen, 19 ; was so scone
van linen daghen, 217.
Dachcortinghe, III 3, 4 692, 4065.
Cf. 1690. Den dach corten, 4977.

Dachlime, 5877.
Dachvaert, 1065.
Daertoe, bovendien, 1500 , 1551
5148, 4465, 5285, etc.
Daghen, fr. sé ourner, 2351.
0
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Dal : op eis dale, 8149.
Danen, daervan, 564, 673, 1528,
1400, 2282, 5991, 4112.
Dat = zoodat, 174, 276, 362, 704,
91 , 1627, 6458, 6607;= opdat,
1197,2i96, 2649; =totdat, 201;
.— omdat, 2884, 3h19; .— zoodra
als, 2991, 3936 ; verondersteldat,
7139. Dit dat = zulks dat, 2860.
Maer dat = nisi quad : en diende
sinen here niewaer af el, maer
datti hem gaderde scat, 141, 4 8;
hi hevet vonden van al ghenoech,
maer dat hi van ere dine droevede, 4218, 4590, 5496, 6269,
6352.
Dat = utinam, ik wenschte dat, 1651.
Ellipsis van dat, 1638.
Dat herhaeld, 438-440, 2344-46,
7i87-88.
Dat, onz. voorn., na een vrouwelijk
naemw., 2228.
Dat si = dattet si, 4158.
Deel : een deel ghescoont, 6256.
Deghen, 4241. Swerddeghen, 126.
Deghenlijc, 4258, 4409, 5038.
Delijt (dcliciae), vermaek, 912, 1215,
1838.
Deviseren, 3084, 5689. Divisieren,
5708.
Dickent, 1423, 2817.
Dieden , 5811.
Diemcer = evenwel, 674, 1312,
1360, 5555, 4827, 4854, 6108.
Dine : sint dat hi quam te liogher
dine, 138.
Dinken , 4781.
Dier : diere (diepe ?) grachte , 260.
Dies -- wien des, 6278; wat des,
7658; = bedie, dewijl, 6813,
7322, 7375.

Diet, volk mansdiet, vrouwendiet,
8043.
:

Diviniteit, godgeleerdheid, 2185.
Doemen , 3819 , 4892. Doemer,,
4561.
Doen, ter vervanging van een ander
wkw., 2619, 55551, 4757; ghine
doet , 2951 ; deedt - deed het,
4850. En dede hi noch en liet,
6683. Inne doen , 7429.
Doghen, deughen, 5208, 5288; dulden, lijden, 2602, 2792, 5527,
4158, 6299.
Doghet, meerv. doghede of dogheden, Nal., p. 557.
Dole , 2233; in dole maken, 474,
2623.
Dom, 4638.
Dompheit, domheid, I570.
Donkelen : ene lanterne donkelen,
2068.
Door, om, wegen, 1288, 2538, 2875,
SOM, 5129, 3165, 3553, 4211,
5578, 7549, enz.; door God, glienade ! 1810, 5552, 5646, 4170.
Door, dwaes, 4876.
Doot, 1740, 6816.
Dorentore = door en door, 5221.
Dorperheit, 775 et passim 8165.
Dorren , durven, dorste , gliedorren,
5126, 5127 ; dordi — dort ghi,
3557; hi ne dors, 81. Nal., p. 356.
Dorven, derven, behoeven, dorste,
615; dorvedi, 5978.
Doven, dul zijn, 8375.
Dreghen = dreigen, 6796.
Dringhen, ghedringhen , 4577 ; ge
-drinct,4582.
Droeven , 4073, 4218, 4737.
Drurnen , druimen, enz. : alsi dore
die canner dromen, 5896.
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Dwacn, 548, 2676; gliedwcghcn,
556.
Dwalc, 556, 928.
Dwinglien : dwanchise, 72Q.

Drost, 583.
Drossaet, 784.
Duchtich te wapenen , 4585.
Dunken : dat donke mi, 6865.
E.

luien , akkercri, 998.
Erre, 2314, 4780.
Erren : bi erret hem selven, 4232.
= acrlsbissclwp.
Ertscenbisscop =
Espentine, 2637.
Esscijn, 3386.
Evele, plur., 563.
Even , 2454.

Eblie, 652.
Echt, 880, 985, 1034, 1036, 1110,

1277, 2105, 477(J , 4776, 6284.

Eechenen, 5631.
Eenradig, 4777.
EI, ander, 140," 371 et passirn; cl
ghenc, geene andere, 1218.
Elf, 370; clvinne, 1951.
Embermeer, 6825.
Ende : dacr tendcn , dacrna, verder,
1005, 1014.

Ewè, 7916..

Experimente , 2190. Expernrente,
2614.
F.

Faclge, ter faelgen spelen, 6514.
Failliert , 3315. Falgieren , 6664,
6991, 7627.
Fariseus, als schirnpwoord gebruikt,

Fijn : ten selven fine, 7028.
Fisike, 2179.
Flattere, 6980.
Flatteringhe, 7026.
Fonteine=wafer, 2456. Na!., p. 375.
Fortsier, 8026.

4113, 5178.

Fierre = fierer, fierder, 1592.
G.
Gader : tenen ;adere , 2395.
Galigaen , galgant, 971.
Galloot = galjoot, rocgschip, 1073.
Gane, overgang, 1505.
Garsoen, 1346, 1394.
Gaveloot, 6555.
Ghebaren, 5529.
Ghebarteert, 4608. Ghcbarentecrt,
4567.
Ghebcet : hi had govt ghebcet in rivieren, 1225.
Ghebeiden, 5547.

Ghebod, aenbieding, 1490, 1558.
Ghebringhen : ergens toe ghebringhen , 2553.
Ghebruken : sijns rouwen ghebr. ,
1645.
Ghecessen , 4059.
Gliedaen (wel) , wel uitgerust, gewapend , 5300 ; gcncackt, geschapen,
1349.
Ghedaghet, 946, 1496, 4197.
Ghedenken, onpers. met gen., 4013.
Ghedieden, 6486.
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Ghedochte, 570, 7898.
Ghedoen, den raet ghedoen, 7896.
Ghedoghen = doghen, lijden, 3569,
4320.
Ghedoghe, toelating, 1684.
Ghedraghen, verdragen, met gen.,
1195; zich bevinden, 3739 : het
gedraghet die waerheit.
Ghedreech , 5866, 6065.
Ghedroch : elfs ghedroch, 570, 440,
1855.

Ghedurieh, volhardend, 6086.
Ghedwas, 440, 4855.
Ghceren = begeeren, 1038, 1385,
2056, 4448.
Ghehat, die mi sijn ghchat, 4295.
G Beheerst, 6479.
Gheherdich, 3777.
Ghehinghen, 2491, 2539, 6350,
6822, 6892, 6895, 7897.
Ghehorcn = hoorcn, 4042. Ghehouden, 6696.
Ghchuuc, geschreeuw, 5165.
Ghejaghe, 2541.
Ghelach, 959.
Ghelachlike, wel gelegen, 1025.
Ghelachte, vadem , 382, 999.
Ghclanghen, verkrijgen, 1889.
Ghelaten : hen) ghclaten, zich gedragen, 2994, 5531.
Ghelaet, houding, 3924, 3931, 3985,
3998.
Gheleesten , hoogd., leisten, 3351,
4434, 6381.
Ghelden, goude, 1664, 4532.
Gheliesen , verliezen, 1402.
Ghelike, 676. Nal., p. 358,1975. Ghclike doen, 5557, 829,1. Nal., p. 392.
Gheloop, loop, 411.
Gheloovich lien, 2560. Ghelovech
sijn, 4058. Ghelove maken, 6994.

Ghelosen, 1402. Nal., p. 370.
Ghelovert : een boom scone ghelovert eis ghebloet, 2922.
Ghemalsch , stout, 6913.
Ghemicke, passend, 2268.
Ghemoeden , met den genit., ver moeden, 4963.
Ghemoet : quam in sijn ghemoet,
4551 ; hi was ghemoet met drien
speren, 4851.
Ghemoeten, ontmoeten, 4316, 1486.
Ghemoghen = mogen, 2060.
Ghenade : mijns ghenadc ! 8222.
Ghename, aengenaem, 5265.
Ghenatuert , 1151.
Ghenende : met ghenende, 5504.
Ghenendieh, 342.
Ghenendichheid, 5528.
Ghenendelike, 90.
Gheneren , 2597.
Ghenieten, 1981.
Ghenoot, 2172.
Ghenoemen, 4465.
Gheparen , 7944.
Gheprinden, gheprant = 'prinden,
prehendere, wegnemen, 172.

Gheposen, 2542.
Gheraden, 5152.
Gheraect : wel gheraect, 2512, 5597.
Gherecht eii gheware, 1863.
Ghereede, subst., 457, 545; cf. gherechte, 578.
Ghereeden, ieghen iets , 1886 ‚4072;
cf. 947.
Ghereiden , bereiden , 625 , 2092,
2199.
Ghereimeert, 4112.
Ghereke, 6512, 6558.
Gherest, 4051.
Gherinen , 5761.
Gheroe, 2288.
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Ghesate, 592.
Ghescaden , 364.
Ghesceet, 1850, 2905.
Ghescoete, 2265.
Ghescoyte, 924.
Ghesedet : wel ghesedct, 1261.
Geschepen.: , wel gheschepen , 6203.
Ghesien, zien, 1361.
Ghesi j n , geweest, 748 , 2246 , 2262,
2955.
Ghesinnich, 70.
Ehespan, 121.
Ghesmide , 388.
Ghespreken, spreken, 2931.
Gliestade, 4095, 1256, 1358, 1842,
4896 5 4429, 7180.
Ghestaden : sine bede hem gliestede,
516.
Ghestaen, 5728, 5991, 6417, 6680;
cf. 6114, 6815, 6822. Mijn ghestaen, 7908. Ghestane,6418, 6421.
Ghesterken, 765, 1368.
Gheternen , betamen, 1201.
Ghevallet = gebeurt het, 1116.
Ghevee, 2296.
(iheviseeren , 3602 , 5655.
Glievoech, 7151, 8002.
Ghevoeghen, 1223.
Ghevroeden, 8277.
Ghewach : ghewach doen, 5166.
Ghewant, 2957. Nal., p. 282.

Ghewapenen, 1748.

Gheweerden , 4315
Gheweldich, machtig, 5407.
Ghewelt, 258, 2171. Ghewelt en
ghewout, 136. Ghewilt, 5025,
4621; cf. 4096. In sire ghewclt
sijn , 6958.
Ghewiken , 3824.
Gliewinnen, winnen, 506, 1668;
beginnen, 2944.
Ghewout, 418, 1666, 2617, 1763.
Zie ghewelt.
Ghicht, 1715, 7985.
Ghien : der minnen die ghi ghiet,
3666.
Ghiselinghc : ghiselinghe doen cis
sekcringhe, 109.
Gliw ech = ghi wcch , 1124. Na!.,
p. 361.
Gijghe, 468.
Ginmen = lat. gernmac, 3959.
Godsat, 66.
Goelike, 6225.
Goetdoen welstand , 7609.
Gokelie , 2190.
Goom : goom nemen, 475, 4786,
4911, 8216; goom maken, 866.
Gract, 558, 942.
Grau, 1350,1572, 3110.
Grein, 6201.
Grongieren, 4862, 551.6.
Gurdelkine, 966.
Groten jammer, in den nomin., 2979.
,

H.
Hadder = hadden er, 56.
Haer : niet een haer, 2328, 2418.
Haerlijk, 4494. Cf. manlijk.
Haghedochte, 4201; 5227.
Haken , 1836.
Hale, 1680.

Halen, 2224, 5000.
Halve : van squaden halven, 9.50.
Ilant : te hant, 498, 919, 1331,
1562. 'Thant, 922. Te handen,
1055, 1176, 5869. Die, in al
theere was te bant, 1513. Bi der
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haut, 6224. Al te hant, 508. `'an
bant te hant, 1421.
Harde, zeer, 196, 3764; yrootelijks,

Heve, 7023.
Hoghe, verheuging, vreugde : in hoghe sijn, 1909, 3289.
Hophen , verheugen, 819, 934, 4136.
Hope, mannelijk gebruikt, 7733.
Horet = horedet, hoordel , 515.
Houde, gunst, 1374, 1696, 5860. in
houde, 8112.
Houde, spoedig, 7561.
Hout, gunstig, 85, 215, 1264, 1274,
2501.
Hovelaken , 965.
Hoven : daer aen hovede al die stat,
491.
Hoverde : sonder hoverde , 4670,
5194, Nal., p. 591.
Hoveschede, wel eis --- doen, 3513.
Hovescheit, 1516, 1567, enz. Nal.,
p. 373.
Hu no cri, 6476.
Huden = hoedden, 528.
Nulpe : hulpe eis troost op iemand

4654.
Harentare , 4!43 , 1427, 4156, 4483,
4869, 4970; haer eii daer, 803,
4124; haer er dare, 137,535;
hare eii ghens, 1627, 2031, 6433;
hier eri daer, 4991 ; hier eii ghens,
5145. No haer no weder, 188,
4414.

Have, 1521.
ilcede, 2639.
Heeten, het = behict , bebo fde, 113.
Heesseen , 1591.
Heffen : het hief een wint, 4094.
Heidenesse, 4948. Nal., p. 387.
Heigher, 1020, 6021.
Helden , hellen, 2637 = houden : ave
helden, 6988.

Helscouwinghe, 2176.
Helsen, omhelsen, 889.
Hem _- haer, 2562.
Hen ware dat = het en ware dat,
4013.
Here : in orloghen was hi here, 326.
Het en hi proleptisch gebruikt, 6303,
6535, 6822, 7191, 7576, cf. 7642.

hebben, 8035.
Hurten : hurte voort, 3392; hurt

ute, 4774, 4778.
Huve, 2857.
Huwelijk : huwelijk doen , 6084.

I.
lammeren, onpersoonl. gebr., 1536.
leghen = met, 150; = tegen, 251'1;
le gemoet, 14 14; = te hunnen
opzichte, 1932 , 2296. -- Ieghen
dat, in vergelijking met, 5125. —
Jeghen mijns , 5455. -- Si spraken
jeghen heme, 3450.

leghenwoordech , 4830.
Iewaer, ergens , 2551.
Inn : in ¡tute worden, gewaer worden , 5558 , 3892 , met genic.

4860.
Insteken , 6070.
lugen , j ugen , fr. juges, 3818, 3862.
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J.
Jonnen : jan, 3137, jonne mi des,
1569.
J oye, 3212.

J oeste, 4048 , enz.
Joesteren , 5040; joestcn (?), 1377.
Jolijt, 4063. Jolijs, 7356.

K.
Keitijf, 2400. Zie Caitijf.
Keitivelije, 2421.
Kenienade, 54, 2116.
Kin, masc. : den kinne, 4565.
Kinne = kinnene, 7832.

Keer : keer doen , 1819 ; niet dien
kere dat, terwijl dat, 3991 ; metten kere, terwijl hij zich keerde,
5210; bi sinen kere, door zijne lis
-tighed,672
6889, 7034.
L.
Lac : lac aen iets legghen , 5827;
vglk. 6028.
Lachter, 1552, 4594, 1678, 4740,
enz.
Lachteren , 1624.
Lactuarien , 624, 974.
Laden, imp. loet, opleggen, belasten, 7214.
Laghe : laghe doen , 1102.
Langlien : mi lanet so sere, 4045.
Lasure, 681.
Leet : te leeder hebben , 5604.
Leise, 1475.
Leit, leed, 3021.
Lette!, 585; een lettel, 1510; een
luttel, 941 ; u es luttel omme mi,
4995.
Letten, 4175; dat gi mi let, 2752.
Leversoen , 4714, Nal., p. 374.
Liden, gaen, voorbijgaen, 875, 1125,
4153, 5705.

Lien, 825, 84-7, 2024, met genit.,
3743, 5613, 6723.
Lier, 893.
Lijf, leven, 2402, 4890; van den live
ontdoen, 4359.
Lijnlaken , 647.
Like = lijk, quasi, 4182.
Lise, 4983.
Loe : voor sine oghen hinghen loken,
2685.
Losengier, 6958.
Lossen , ghelost, 582.
Loven, goedkeuren, 6327 ; alles loven = in alles loven , - 5967.
Lude eii stille, 6732, 7460.
Luden : vonnesse luden, 6285.
Luken, luiken, sluiten, 714.
Lust = list, kunst, 856, 1360, 2074.
Nal., p. 374. Bi loste, 5026.
Lustich, 69, 267, 351, 1256, 5769.
Luttelgoet, 709.1.
Di.

Maanes, mayncet, 2834.
Maken : maken ave, 1875. Makede,

2886. Ghi maket mi hem so sere
ghepinet, 7687. Na!. p. 396.
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Maillen, fr. mailles, 3322.
Maisenide, 7313.
Manlijc, ieder, 4409, 6131; mallijc,
id., 5037; mallic, 5853; clker
mallinc, iedereen, 5576.
Manheit, 5529.
Marberi j n , 557.
Mare, 1610, 1917.
Mede : mede sijn, 1937.
Meer : tavont meer, 7342, 7350.
Meestrie, 469.
Men -- men Item, 5962.
Merghen, vermaken, 1157, i14,
4079, 4083.

111erghinghe, 11 86, 2808, 4255.
Merken , palen, bezitlinjen, 3155.
Merken, beschouwen : in dorperheit
merken, 4869.
Merren, lat. morari, 1286, 1429,
,

2899, 2905, 4231, 6698.

Mersch, plur. mersee, 521, 1010,
1125.
Dlesbaren , wcrkw., 3611.
Mesboort, 6795.
Messeien, slecht uitvallen, 2233.
Mescomen, misvallen, 91, 1059.
Mesfal , 5857.
11esghaen, 6416.
Meskeer, 6418.
Meskcren, 6116.
.

Meskiere, 7954.
Mesquame, ongeval, 2756, 3757,
5411.
1llesselgier, 6345.
Messelic : messelic sins , 477.
Messitten, messat, 5781. Cf. mes
-,taen5806.
Ni, met den in/in. a fltangende van
willen, 3228.
Middewaerde, midden, 520.
Miede, belooning, 5658, 6139.
Mijns, voor mij, 5435, 6277, 6279.
Mildelike, 4627.
Minne, mijn lief, 1800, 1810, liefde,
vriendschap, 6976.
Moeden, vermoeden, 5999.
Moederbaren , mensch, 167.
Moet = gemoed, 1339 et passim; =
zin, 5505.
Moeten : moeste = mochte, 1796,
3537, 5511.
Moetheid, 8170.
Moghen , kunnen, 1848, 1857, 5613,
enz.
Monster, kerk, 5510.
Moude, 6967.
Moycn : moyedi mi, 2711.
Musaert, 2746, 5912.
lllusaerdie, 2102, 2748.
Muul, muile el, 1493.
N.

Na : no na no bi, 7117.

Nemen : metten sporen nemen ,

Nader = nater,, 2641.
Naer = nabij, 5210.
Naniccont, 278.
Nap, 451.
Nau : nausteti raed, 5010.
Neder gaen : de boot ghinc neder,

4407.
Nember = nimmer, 1614.
Nembermeer, 6845.
Nerenstelike = naersliglijk, 1577;
= ernstelijk, 3555.
Nes : ja nes, v. 1999. Nes hijs = en
es hi des.

1335.
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Newaer, neware = maer, 570, 759,
811, 2239, 2127, 2509 , f2996,
3492, 3505, 3563,O8,, 4661,
4731. Newaer dat, 4066 , 4108,
4136, 4398.
Nicken, 4579, 4610.
Nide, 6621. Nal., p. 394.
Nidelike, 505 1.
Nie - = ooyt , 14.89.
Niel , 4670.
Nieloop , 4530.
Nieloophede, 5916.
Niemaer = nieuws , tijding, 809,
2976. In niemare werpen, 7872.

Eene niemare besoeken , 2975.
Nal., p. 584.
Niet noch doe = nog toen niet, 3751.
Nigromantie , 2189.
Niewaer, 140.
Niewer, 452, 2188, 2807, 5401.
Niewerinc, nergens, 596.
Nighen, 6573, 6591.
No : meer no min, 7653. Nat. p. 395.
Node, 1293, 2834.
Noyt = ooyt, 4483, 2681, 2955.
Noose, 4852.
Nousten, nieuwsten, 3516.
Nouwe, 2265.

,

0.
Ocsoen , fr. occasion, 7270.
Oefenen, beproeven, smaken, 2846.
Of = indien, 2517. Oft, indien fiel,
4267, passim.
Oyt, altijd, 5375.
Ombe = omme, 1729.
Ombeiten, 2645.
Omberen = ontberen, 2488.
Omhieden, 106, 1581, 1454.
Omdraghen, zich omnkeeren, 5992.
Omniare, 182, 711, 2969.
Ommeslach : cenen omm. slaen, 2936.
Omoedich , 552, 1269.
Onmsaten , geburen rondom, 205.

Omwerpen : zijn paerd omwerpen,
498.
Onbegact , 3975.
Onbegrepen, 8113.
Onbequamelijc, onbevallig, 2485.
Onberaden, 6242.
Ondereomen van minne, 2819.
Onderkinnen , onderscheiden , 2177.
Zich onderkinnen, zich onderling
kennen, 5043; erkennen, 6595.

Ondersoeken , verzoeken, 6394.
Ondervinden , verneinen, 4390.
Onderwinden, 2193, 2967, 5073.
Onghewout, 4450.
Onghedaen, 2086, 2326, 2676.Onghemaect, in den zelfden zin, 5975.
Onghehoort, 6812, 7093; 7606.
Onghemate, 5986, 3624.
Onghenoeglle (te), 5185.
Ongherecht, 2260.Ongheree, 5618.
Ongherect : hi was haer vele onghereet, 4953..; si mi waren onghcreet te noemen , 5700.
Onghereit, 511.
Onghevallig, 2403.
Onghier, 2412.
Onhout, 1699, 6128.
Onlanghe , - nauwelijks, 5 164, niet
laity, 7960.
Oenen, 7987, ade p. an, 1791.
Onsiene, leelijk, 5508, 6639. Glionsient, 2779.
Ontbinden, uitleggen, 5088.
Ontdaen , 2768.
,
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Ontfaren, 468. Der minnen ontfaren,

Oochsiene, 6944.
Opdoen : die taflen waren op ghedaen ,1044.
Openbare, 6255. Openbare in scijn,

ontkomen , on tloo pen , 5630.
O n tfeehten , mislukken, 5467.
Ontfruchten , 545 , 949.
Onthier, 6477.
Onthopet, 6399.
Ontkeeren , rooven, stelen, 24.
Ontsegghen , weigeren, verstooten,
5962.
Ontsekeren, 7293.
Ontstaen, 7017.
Ontwake : hi wart ontwake, 4325.
Ontwee _ in tweeën, 2378.Ontwee
breken , 3469-3470.
Ontwenden, 7403.
Ontwerpen, 6052.
Ontwijsen , ontzeggen, 4061, 6273,

6884,.7036.

Ophelpen : Hem was opgheholpen,
5212.
Op hoer - op haer, alleen, 8192.
Opligghen, drukken, 4603, 5176.
Orfrout , 5958.
Orlof, 694, passim, orlof bidden,
1242. Uwen orlof, elliptieke for-

mel, 7744.
Oude, 18. Nal., p. 555 vlg.
Over - voor, tot, 788, 14 07, 1457,
1748, 5082.
Over al datte = bovendien, 4492.
Overdadich , 4162.
Over favele, 417.
Overghiere, 659.
Overlanc, 2081. Over lane, 6742.
Overseer, 5021.
Overwaken , 3521.

6677.

Ontwinkeri, 5209.
Ontwiten, 4029.
Onvervaert, 1436.
Onvro, 535.
Onwaert hebben, 7605.
Onwet, ongeloof, 7662.
P.
Palesgrave, 4603, 1667.
Pant doen, 6790. Sinen pant daer
vore legghen, 6941; - bieden,
7056.

Pauwelioen, 6461.
Pel lele , zijde, 4495, 5655.
Pelline, 646.
Peine, 3947.
Pelsekijn, 2262.
Pickle, 668.
Pijnen, zich pijnen, 4575.
Pileec = pijneljk, 6927.
Plait houden, 6839.
Pleghen : die sijns plaguen, 464.

Plien = plegen, 6849.
Poente : te poente comen, 7157,
7525.
Poghen : ie en poghe no en houde,
4297.
Pongieren , 4404 , 5055.
Pongijs, 4401, enz.
Pongoost, 6595.
Poortwaerder, 1406.
Porprijn, 598.
Porren, 4174, 4527, 4654; tale
porren, 5127.
Porse, 4798, 4805, 5052.
Prekel , prikkel, 5616.
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Prijch , 4614, 3683.
Prosent, X1602.

Pumegarnaten, granaet appelen, 971.
Putertiere, 4190, 6786, 7436.

Quadertiere, 486.
Quansijs, 1669.
Quareel, 4003.

Quedden, toespreken, groeten, 4262,
4263.
Quene, 8289.

Raet : te rade worden , 423; in rade
staen, 3228, 6836.
Raste = rust : zonder raste , zonder
verwijlen, 7217.
Recht : te rechte, zoo als het behoort,
4475. Recht hebben , gelijk heb
-ben,
6246.
Reghenclect, 2330.
Reinardie , 6722 , 7902.
Rekenen : gherekent, nagedacht,

5851.
Resten , rusten , 5719, 3860.
Retorike, fraecje letteren, 5825.
Ries, dwaes, 5912, 4876. -- Riesen,
werkva., 5925, 7778. -- Riesheit,

dwaesheid, 4586.
Ringhe, 2202, 4595, 5657.
Roe, rots, 1080, 2636.
Rosside, 2323, 4246.
Rusten : doen rusten, 7809.
S.

Sabel , 8039.
Sabelijn, 3950.
Sadelboom , 3391.
Saen, spoedig, 4043, 4060, 1183,
4424, 2346, 7522.
Sa men i n ghe , vereenigi ng , 3090.

Seerens, al schertsende, 2884.
Scerne : te scerne drijven, 491,
2149, 6485; te scerne tel len ,

Scade, schaduw, 1462.

5979.
Sciere, welhaest, 1901, 2202, 658.
Scijn : aen scijn worden, blijkbaer
worden , 4 353 ; in scijnn worden ,

Scale, 490, 4524. Scalke, 4668.
Scamp , 671, 7326 ; te scampe voeren, 7039.
Scedel , 602.
Scepen : te schip gaen, 822; insche-

1989; in seine zijn, 444.
Scilt : ridder van cenen scilde, 5112,
7104.
Seiten : scoten den anker, 4516.
Scoftieren of sconfieren , 206, 211;3,

pen , 4504, 4215.
Scepinghe, 2319.
Scere : zijn sceren houden , 762.
Sceren : ik heb gesceert een ander
webbe, 2673.

2570, 5166, 5200, 6488, 6603.

Scolaken = scoonlaken , ammelaken
(DE

Bo, Wvl. idiot.), 624.

Scoonheide : dat scoonlieide, 8027.
Scorden : de stat scorden , 161.
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Smekelijk, vleiend, 2026.
Smit, smet, vlek, 6214.
Sniemen, 1591, 2906.
So : so wien, al wien, 4111 ; so wat,
496, 1435, 6279 ; so waerwert,
quoquo-versus , 4481 ; so waer,
overal waer, 1195, 4054 , 4992 ; so
hoet hein, enz., wat haer ook, enz.,
4215; hoe soet, 7269 ; so wien so,
5900, 7868 ; so wie so, 6531; so
wat so,1716; wat so, 6879, 7134;
7518.
so beter so mere, 525; sult risen
Sekeren , verzekeren, bclooeen, 1894;
in lane so meer, 1997; ie lane so
verzekering geven, 107.
bat, 7395, 7665; so meer ... te
Sekerhede doen, 1443.
meerren, enz., 7430.
Sekeringhe doen, 110, 4171.
Sem mine trouwe, 7721. Nal., p. 596. Sochte, zacht, 658.
Socors, 7908.
Seriant, 555, 2055, 4118, enz.
Socken , bezoeken , 4222.
Sericheit, 2979.
Si = het zij zoo, 7180. Si = tsi, Soere = sire, zij er, zij daer, 175.
Soghedaen , dusdanig, 4006.
6879, 7269.
Somer, lastpaerd, 1372, 1403, 1494.
Sien, siene, schoon, 4756.
Sonder, uitgezonderd, 1195, 4252,
Sierhei t , heerlijkheid , 455.
4581, 2059, 2170, 4704, 6127,
1152,
1160,
1163.
Sies,
7607 ; niet el sonder, 1218; niet
Simphonie , 468.
sonder ene dine allene, 1040; al
Sin, verstand, 2190, 2764, 67.50;
sonder nu, 5085.
wijsheid , raed, 6759 ; weg, richtiny, 2835. Uut sinen sinne co- Sonderlinc, 7702.
men, zijn verstand verliezen, 2984. Sonne opganghe, 4336.
Van sinen sinne , 7782. In sinen Sorcoet, 3952, 5955. Sorcoot, 2276.
sin wederbrenghen, 5016. In si- Sottie, dwaesheid, 7662.
nen sin zijn, 5510. Bi sinne, kun- Soudenier, 530.
Soudi = moet hij, 5236.
stiy, 405, 1522.
Soudier, 1709.
Synople, 5380.
Sint, sedert, 138, 4086; noodra, als, Sout, solde : sijn sout hebben, 1721.
Spade : te spade, 1659.
4056 ; sint dat, wijl dat, 2007.
Spanen, impf. spoen, verlokken, 852,
Sire o f siere, aerim. op. 2172.
1803, 4854, 1979, 2044, 5755;
Slach : metten slaghen volgleen (op
spuenet = spotnet, 5026.
de jagt, fr. battue, 1172.
Sparwar, sperwer, 967.
Slaep : in slape worden , 888.
Slecht, effen, 984, 988, 2653, 6208, Speelman : no speelman no speelwijf,
466.
7473.

Scoude, schuld, 1696, 2004, enz.
Met onrechter scoude, 7845.
Scrijti , scrine = scriliimc u, ¿crin,
4492.
Sculdich, weerdich, 5514. Sculdich
hebben , 5456.
Seduare, 972.
Seer, leed : seer drijven , 1648.
Seilenaep , 1510. Na l., p. 567.
Seinen, 659, 2085, 3535, 6578,
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Spel : sijn spel houden, 8008.
Spelen : hi was spelen van svader rike,
14.
Spier, pl. spieres, = 6espieder, 802.
Spoor : een spoor, een stap, 2455.
Sporewar, 4136.
Spraek : bi sulker sprake, onderzulke
voorwaerden, 163.
Spreiden, ghespreet= verspreid, 239.
Springhen = ontspringen, 1091,
Stade, gelegenheid, tijd, 33, 222, 636,
1728, 2068, 2572, 3882, 4822,
5768; wel bi staden, 4758; met
staden, bij tijds, 6529.
Staden , den vrede staden , 779.1,

Stallecht, 444, 541. Stallicht, voor
liet meervoud, 636 , 671 ; stallichten , 1030, 2106.
Stappans , terstond, 2300 , 2579,

5759, 4117, 4667, 6799.
Steghereep, 5590, 4547.
Stelpen, 7449.
Stic : een stir, een oogenblik, 4476,
1797; een stucke, 1768; over een
stic, 2528.
Stieren , een schip besturen, 1311,
1356.
Stolinghe, 7836, 7846, 7851, 7863.
Stoort (te) : te stoort worden , 7480.
Storm, 5519. Storm jeghen iemand
houden, 2559.
Stormbane , 6009.
Stunen. Zie Verstunen.
Sulctijt, 4073.
Svader = 'svaders , 41.

7797.
Staen : was ghestaen, 3938, 5986;
stoeden = stonden, 554. Doen
staen, handhaven, 7050.
Stacrlike , 2578.
T.
Tael : in cene tale vallen , 6269.
Talden = te allen den , 101.
Talen, zeggen, pleiten, 1606.
Tanen, 8199. Nal., p. 598.
Te : ginghen te monster, voor ten
monster, 5540.
Teldend : een teldende ors, 944,
4244.
Telivereren, fr. delivrer, 7080, 7221.
Tellen, vertellen, 2850, 5175.
Telt, tent, 4229.
Temeer, echter, nochtans, niettemin,

569, 4862, 2426 , 5808. Nat.,
p. 574.
Terden : tert hi onder voet, 4950.
Termt, bestemde tijd, 5210.
Tes .= te des, tot dat, 1052 , 4582,
3903.

Tien, aentijgen, 2561; 3e pers. pres.
tijt, 2584; tijc = tie ie, 6281.
Tien — te dien, in dien, passim. Nal.,
p. 560.
Tijtcortinghc, 1690.
Toevaren , aenvallen, 1528.
Toeverlaet, 1299, 4358.
Tulp , dienaer, huisgenoot, 5213.
Tonghereke = te ongliereke, 2432.
Tonsachter = te onsachter, 2374.
Tor, toren, 154.
Toren, verdriet : toren eft rouwe,
464, 479, 729, 1043, 1327,
1911, enz.
Tormenten, werkw., 2228 , 2442,
2458 (torment, pr. voor impf.).
Tornier, tournoi , 1 377.
Tornieren , werkw., 5654.
27
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Tranen, impf. treen, weenen, 4556.
Troon , hemel, 905.
Troosten, aenmoedigen, 1395.
Trouwe, 2559 , 5456.
Turnen, tuimelen, 4666.
Tusscen: bloat eñ grau tusscen ghesleghen , 4242.

Twi, waerom, 1575, 2711, 2408,
4705.
Twint, 292, 514, 2115, 2334, 3018,
5765. Twint no deel : ghelijk den
lamme hem twint no deel weeren,
6919. Zie Nal., p. 357 vlg. en 588.

U.
Uutbaelgen, 6515.
Uutlaghen = zeeschuimers, 1074,
6334.

Vutsteken , uutgliesteken = uitgesloten, 5943.

Uuttrecken , uutghetrect, 4769.
V.

Vaen - vanghen, 160. Vine ten nemen, 4089, cf. 262.
Vaerlije, spoedig, 2387.
Vaken : daer hein harde vakede
sciere, 629.
Vallen : te samen vallen , 4597. Op
iemands voet vallen, 4180.
Vanenesse , 2409.
Varen : siere straten varen, 1721.
Ane iem. varen, 6359. Bi der zee

varen, 2975, Nal., p. 584.
Varinc, welhaest, 5812.
Varuwe, verf, 2794.
Vaste sitten , wel verschanst, 6485.
Vedere, pels- of bontwerk, 5949.
Veinsen : lust veinsen, list uitdenken,
1560, 6152.
Vele met den gen., 5710, 5844, 5318.
Vellen : die tale, laten vallen, 2849.
Venie : sine venien segghen, 8246.
Ventaillen, 5521.
Verachten = beramen, 151.
Verbloot = ontmoedigd, 1779.
Verlbooren, verbeuren met gen., 6289,
6841, met ace., 7034.

Verbouden, verstouten, 710.
Verborghen , borg blijven, 1745.
Vercoeveren, 5550, 7908.
Verde, vaert, tocht, 3836; uitstel :
in verden legghen , 5461.
Verderven, intrans., 5532.
Verdoyen, 4045, 6674, 7501.
Verdolt , 4039.
Verdooven , 6249.
Verdrach, vergi fj`'enis, 2900.
Verdraghen, vergeven, sparen, 899,
4110, 6921.
Verdroevet, 1795.
Venenren , 4545, 4595, 5207, 7084.
Vergaen : hoe dese lesse es vergaen,
1291.
Vergroyen, 8252.
Verhoevaert (1. verhovaert) , 538.
Verholenlike, 148. Verholike, 5880,
Nal., p. 587.
Verhoghen, 686, 2777, 2865.
Verhoren, vernemen, 1558; niet aenhooren, 5487.
Verkennen, herkennen, 1409, 1872,
2760, 3576, 7457.
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Verlaten, vergeven, 3245.
Verledeghen , bevrijden, 304.
Verleisieren, 531.
Verlesen, 6013.
Verlinghen , 6381.
Verlopen, 1183.
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Vervroyen , 7907.
Verwaten, 1675, 1855, 4894.
Verwedden, 1745.
Verweghen , 8075.
Verwerken, 1731.
Vesten = kasteelen, 4686.
Vingherlijn, 8035.
Visieren , een plan vormen, 47, 996,

Verlustighen = verlisten, 3832.
Vermeten , 81 1.
Vermijden : niemans verm., 7093.
Vermoyt = vermoeyd, 1148.
Verneuwet, vernieuwd , 5028.
Vernoy, vs. 230 en passim.
Verplechten , 1549.
Verranesse = verradenzs , 180.
Verroekelosen , 3007.
Versamet, 4661.
Verscalken , 2h9.
Versceden, 8156.
Versconet, 358, 3(22.
Verscouwen = beschouwen, 3561.
Versetten, 1749.
Versien, 4776.
Verslaen, 4066.
Versleghen : hem versleghen , 7495.
Versnellen , 4230.
Verspelen , 5873.
Versten, uitstellen, 5222, 7341. In
versten staen, 7582.
Versterven, 269.
Verstormen , 363.
Verstunen, 4502.
Versuchten = zuchten, 1799, 5994.
Verswinen, 7450.
Vertrecken , verhalen, 2507, 7685.

6797.

Vleescen ('t wilt) , 2332.
Vlegghe, schaerd, heve, 6138; zie
de bewijzen onder vs. 7025.
Vloe, 2264.
Vloeken = vervloeken, 1675.
Voere, levenswijse, 232, 2032, 4456,
4880.
Voere = voerre, voer er, 90.
Volghen, bijstemrynen, 6260.
Voor : te voren, 6741. Vore uwe
man , 7289.
Voorworde , 5205.
Vreden, vrijheden, 285.
Vrochte , vrees, 569.
Vroe = vroeger, 4235.
Vroetscap, 1556.
Vroheit, 562.1.
Vrome, nut, voordeel, 1288, 1366,
4522, 1717. Te vromen comen,
1751, 6027.
Vromen , werkw., 2723.
Vrouwe = fr. dame, tegenover wijf
gesteld, 4868.
Vruchten , vreezen, 1547.

Wr
Waen, gissing, meeping, 2085, 3301.
Sijns
ns lives in wane (gevaer), 5032.
Waert = woord, 5862.

Waert ghenoeg _ van groote waerde,
3306.

Waertsi =
= werden si , 543.
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Wake : hi wart in wake, 1330, cf.
1325.
Wallen , 1616.
Walop = galop, 5366.
Wanc, twijfel, 1417, 1470.
Wanc, wenk, 6076. Sonder wane,
7415.
Wanconnen, 769. Nal., p. 369.
Wandel, veranderlijk, 5586. Niet
wandels = niets zwaks, 6000.
Wandelen , veranderen, 5900.
Wanen = waervan, 4238, 1266,
2710, etc. Vgl k. banen.
Wanen, meenen,181,1417,1686, etc.
%Vanen, afnemen, 410.
Wanhaghen , mishagen, 1162, 5916.
Wapen = wapenen, 5513.
Ware, bewaring, hoede, 3419.
Wars =- wers, 1637.
Wedde, trouw, 884, 6116, pand,
4821, 4853.
Weder = een van beide, 471; 1620,
6747.
Wederdeelen, 1209.
Wederkeren, terugstooten, 6824.
\Vcdernieden, 68.3.
Wecidich , 770.
Wel comen, willekom, 3272.
Wele = wille, 3136.
Welke : in welken ._-- in welken zin,
671,1.
Welna, bijna, 4012, 4594.

Welnaer, 3920,
Weltijt, welk tijd, wanneer, 3277,
5.!08.
Werdich sijn, het regt hebben, 5744.
Wereld : dreef er hare wereld mede,
890, 1200. Blide wereld, 5910.
Werelt ere, 5165. Nal., p. 391.
Werre, 294, 1255.
Werren , 1428.
Wers, erger, 1831 ; te wers, te min-

der, 2954.

.

Weten! welaen ! 4528, 3168.
Wet, geloof, passim. Bi uwer wet,

2733.
Wets (te), te pand, 1736.
Wien lief wien leet, 4605, 4684.
Wigant, strijder, 5293.
Wijch, gevecht, 1453, 4455, 1489,
te wighe, 4441, 4780, 5350.
Wijl, tijd, 861.
Wijs : in miere wijs, volgens mij,
4023.
Wile : bi wilen, 4200, 5226.
Wille : sinen wille gliewinnen, 683,
760.
Wint, windhond, 1160.
Winnen : ave winnen, 6826.
Wit wet, 2226.
Wonder, verbaesheid , 3335.
Worm - slang, 2211.
Wouden, 6499.
Wrake, wraken : te wraken, 3520.
Z.

Zeezaten, 3151.
Zele, zael, kamer, 4035.

Zwere, 5603.
Zijn (af) : die coninc es alles af, 5959.

INHOUD,

Bladz.:

Opdragt.

Voorrede.................
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De verdeeling van den tekst in fragmenten , en de placEs van deze in het boek,
zijn aengewezen in de Voorrede biz. xxnt en xxiv.

