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VOORBERJCHT
De hier uitgegeven re freinenbundel kan beschouwd worden
als het pendant van den in de jaren 1929-1930 door
Dr. F . LYZVA en Dr . W. VAN EEGHEM voor het eer,rt naar het
handschrift gepibliceerden bundel van JAN VAN STIJEVOORT .
Evenalr hun uztgave is de onderhavige in de eer .rte plaats
bedoeld alr een ijtot
bdragede kennis en de Zuaardeering onzer
oudste re freinliteratuur, waarvoor deze beide verzamelingen
ongetw~f eld tot de belangr)kste tot nu toe bekende bronnen
naoeten worden gerekend . Met de genoemde uitgeverr ben ik
het volkomen een .r dat een dergelijke uitgave integraal moet
zijn en aan dezen ei.rch voldoet de mine geheel . Daarentegen
ben ik het niet met hen een .r dat de methode ctlleen de diplomatieke kan zijn . Hun argument „Het geldt hier een letterkundigen tek.rt vin groote waarde" keert zich tegen henzeif .
Immerr : om de letterkundige waarde van een tek .rt tot haar
recht to doen komen (en daar is het mij in de eer .rte /laats om
to doen) moet hj zoo zuiver mogeljk zijn ; alle af wijkingen
van den oor.cpronkelijken, door den dichter va.rtge.rtelden vorm,
kunnen aan het juiste begrip en de juiste waardeering daarvan
.rlechts af breuk doen . Nu zijn ongelukkigerw~s beide tek .rten,
van VAN STIJEVOORT en van VAN DOESBORGH, onf overgeleverd
in een betreuren .rwaardigen toestand ; z) zijn beide op zoo vele
p laat .ren en zoodanig bedorven, dat een volledig herstel van de
oor,rpronkelijke lezingen vooral .rnog onmogel~k is . Maar dat
ontslaat on.r niet van de tack op die plaatsen waar het mogel~k
is, waar de juiste lezing alr het ware helder door de corrupte
overlevering heenschjnt, die .rom.r .rlechtr op een druk- o f
schrUf f out berust, den tek .rt to hersteilen en leesbaar to maken .
IYlat it de lezer ermee gebaat al.r men hem al de vergi.rringen
en schrUff outera van VAN STIJEVOORT, al de drukfouten en
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typografische capriolen van VAN DOESBORGH veer voorzet%
Zij wekken zi5in ergernis maar op en staan een onbevooroordeelde literaire waardeering in den weg . Hetzelfde geldt voor
de interpunctie . En wanneer slechtr alle a f wijkingen van het
origineel verantwoord zijn, zooals in min uitgave is geschied,
kan daartegen uit wetenschappelUk oogpunt geen bezwaar z/n .
Een enkel woord nog over de aanteekeningen . Het is voor
zoover mij bekend bier voor het eerrt dat een ref reinenbundel
met een doorloopende verklarende conamentaar verschijnt, maar
ik moet dan ook bU voorbaat de grootfte clementie van den
gebruiker inroepen bU de beoordeeling daarvan . De ongewone
denk-, dicht- en .rchrijf wijze van de reder5iker .r eener-, de toestand van den tek.rt anderzijdr, waken dat deze commentaar niet
anderr kan zijn dan een eerfte schuchtere .rtap in de richting
van een bevredigende tek .rtverklaring ; in de mee .rte gevallen
kon met veel meer gedaan worden dan den minder ervaren
lezer tenmin .rte hier en daar eenig houvast geven . Ook voor de
in de aanteekeningeyt voorge.rtelde conjecturen geldt dit .
De clementie van den lezer wordt ook ingeroe,ben voor enkele
kleine incon .requentie .r 1 ) en voor de druk/outen in de inleiding,
die grootendeels het gevoig zjn van de omstandigheid dat het
eerrte gedeelte van deze ztitgave afzonderlijk is verrchenen en
in een beperkten tijd persklaar gemaakt moest worden . In een
h5ist van addenda en corrigenda worden de voornaam .rte drukIouten aangegeven en ook enkele onjuirtheden verbeterd .
Min oprechten dank betuig ik aan de Commi .rsie voor de
Uitgave van Ge.rchriften van de Maat.cchappij der Nederlandrche Letterkunde voor het opnemen van deze uitgave in
haar Kleine Reeks . In het bUzonder ben ik veel dank verschuldigd aan Prof. Mr. P . N. VAN EYCK, die ook nadat een gedeelte
van dit werk al.r dissertatie was verrchenen, daaraan veel tad
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en moeite besteed heeft, en mU vooral bij de interbretatie van
duistere plaatsen zeer behulpzaam if geweest . Ook Prof . Dr.
J. DE VRiES dank ik voor zjn belangstelting en zjn .rteun in
raad en daad. Aan Dr. A . APERS, directeitr der Gentsche
Univerriteitfbibliotheek, betuig ik mijn dank voor de welwillendheid waarmede hij mij het unieke exemplaar van den
oorSpronke%ken druk geruimen tad ter beschikking stelde,
en vender aan alien die op eenigerlei wijze aan de tot.rtandkoming van deze uitgave hebben bgedragen
ij
.
Leid en, Dec . 1939 .

C . K,

1) Dit geldt voornamehk het feit dat ontbrekende versregels in bet eerste
boek niet altUd door stippellUnen zjn aangeduid, wat in bet tweede en derde
boek, waar de tekst vaststelling van bet rjmschema toe/let, wel geschied is .

INLEIDING

I . DE TEKST

1 . DE OORSPRONKELI JKE UITGAVE EN DE HERDRUKKEN

Af gezien van den eersten bundel van ANNA BUNS, waarvan de eerste
druk op 9 Augustus 1528 voltooid wend, vormt de bundel Refreynen 1)
mt sot amoreus wys, gedrukt door JAN VAN DOESBORCH to Antwerpen,

den oudsten gedrukten ref reinbundel dien wij kennen . Het eenig bekende
exemplaar berust op de Gentsche Universiteitsbibliotheek . Het wend het
eerst 2) gesignaleerd door MoNE, Ubersicht (1838), blz . 216, nr . 296,
en in het Tjdschri f t v . Nederl . Taal- en Letterk ., jrg . XXII, blz . 132 vg.

vestigde DE VooYS er nog eens de aandacht op . Bibliograf isch beschreven
staat het bij NI JHOFF-KRONENBERG onder nr. 1784 :
REFREINEN mt sot, amoreus, wijs . Antwerpen, Jan van Doesborch,
(c . 1524 ?) .
la : Refreynen II hsn . ~~ Int . II dwars en omgeven door krulornamenten :
sot (( amo I reus wys II (r. 1 van titel rood, de geheele titel in hsn ., bestaat uit drie blokken) .1 b hsn,, bovenaan, o p band : Ic doel om dy. 2a : Die
regele vande Refreynen
mt amoreus
5 b hsn . ( Da. ij, gelieue vsaet i
112
b,
onderaan
:
Q
Hier
na
volgen
die Ref reyne van sinnen .
eene wille
113 a : Ref reynen (in hsn, als o p titel, dock zwart) II Et Balladen mt wijs .
en van sin ( nen . met veel schoone onder I wisinge en leeringen II hsn . ~1
178 b, onderaan : Geprent Tantwerpen / op die Lomllbaerde veste / bi mi Ian
van I I Doesborch . ( 1179 a : Ref reynen (in hsn, als o p titel, in rood) I I Int
sot / om ghennecht to verwecke / en swajI richeyt en melancolie to verdriue .
I I hsn . 11218 b : Q Gheprent / volendt /sij n hier to samen (I Schoon Ref rey
1) Aldus is de spelling op de titelbladen der drie stukken en in de opschriften . In
mijn eigen tekst zal ik mij van de spelling re frein (en) bedienen, evenals by . VAN HELTEN
in zijn uitgave van ANNA BUNS deed. Voor het gebruik van de archaistische spelling
2) Zie echter ook beneden, blz . xxi .
re f erein bestaat m.i, weinig grond .
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nen J al sonder spot II Bi Ian va Doesborch j wilt he niet blamen II Int amoreus f int wijs f en ooc int sot II Des wilbe Ihesus gheue sijn hoochste lot I
Dat wi bi hem in vreden mogen versamen If {drukkersmerk) N.A.T. IV. 8,
zonder de randen .

langw . 8° . 218 bll ., {A8)B-08 [Aa8) Bb-Hh8 [aa8] bb-dd8 ee10,
goth,, 22 rr .
DE VREESE beschreef bet nog eens in zijn artikel De Dateering van
Jan van Doe rborch'f „Re f re ynen" (Het Boek, 1926, 311 vg.) . Beide
beschrijvingen zijn onvolledig, daar er niet uit blijkt dat bet boekje geillustreerd is met een root aantal houtsneden, een f eit dat in een bibliograf isch nauwkeurige beschrijving toch wel vermeld moet worden . Ook is
geen gewag gemaakt van bet feit dat bet boekje op een vrij ongewone
manier gedrukt is, ni . zoo dat de drukregels evenwijdig loopen aan den
rug van den band, zoodat men dezen bij bet lezen naar boven moet houden, in plaats van naar links . Aan bet drukkersmerk ontbreken niet alleen
de randen, zooals NI JH .-KRON, zeggen, maar ook bet devies van VAN
DOESBORCH Fv&3 i ~FXUTdv ; bet aantal bladen is niet 218, maar zooals
DE VREESE reeds opmerkte, 216, daar de schutbladen (twee voorin en
twee achterin) pas veel later, bij bet binders, toegevoegd zijn . Het boekje
is gebonden in een eenvoudigen perkamenten band, die zeker niet ouder
dan de 17de eeuw is en zonder eenige versiering ; de ofmetingen van den
band zijn 90 X 130 mm,, van bet papier 91,5 X 127,5 mm . en van den
drukspiegel 83 X 109 mm . De bladen zijn met potlood genummerd, to
beginners bij bet titelblad, van 1 tot 216 . Ter illustratie zijn 116 houtsneden 1) ingevoegd ; hiervan zijn enkele voorstellingen meer dan eens
afgedrukt. De houtsneden staan, zooals vooral bij volksboeken zoo vaak
bet geval is, tot den tekst in geen enkel of slechts los verband . Wel vindt
men bij de ref reinen ,,in 't amoreus" herhaaldelij k gelieven of gebeeld
in conversatie of omhelzing, en bij bet ref rein over bet sterven (nr . CVI )
een beeld van den dood, maar klaarblijkelijk is toch verreweg bet grootste
deel der houtsneden niet voor dezen tekst vervaardigd . Ook wat de verdere verzorging betref t drag t de uitgave geheel bet karakter van een
volksboek : om papier en ruimte to sparen zijn vaak versregels achter elkaar
in plaats van onder elkaar gedrukt, van de stokregels is dikwij is alleen
1) De omlijstingen en initialen zijn hieronder niet begrepen.
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het eerste woord gedrukt, tusschen de strophen van een ref rein is geen
witlijn opengelaten, sours zelfs niet eens tusschen opeenvolgende
ref reinen .
De tekst bestaat uit drie gedeelten ; na het eerste titelblad dat vermeldt
„Ref reynen mt sot amoreus wys", volgt een algemeene inhoudsopgave
(lij st van stokregels ), daarna de ref reinen „int amoreus", vervolgens de
ref reinen „int wij s" en „int sot", ieder met een eigen titelpagina . Het
lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat de refreinen „int sot" bestemd waren
our ook afzonderlijk verkocht to worden ; de scheiding tusschen het
tweede en het derde stuk van den bundel is veel scherper dan die tusschen
het eerste en het tweede : aan het slot van het tweede stuk staat, in tegenstelling tot het eerste, vermeld „Geprent . . , bi mi Jan van Doesborch"
en de titel van het derde stuk is, evenals de algemeene titel, gedeeltelijk in rood gedrukt, terwijl die van het tweede stuk veel meer het karakter van een tusschentitel draagt . Ook is het tweede stuk aan bet eerste
verbonden doordat aan bet slot van, het eerste uitdrukkelijk staat : „Hier
na volgen die Ref reynen van sinnen", terwijl tusschen bet tweede en
derde stuk een dergelijke aanwijzing ontbreekt . De signatuur loopt niet
door over de drie stukken ; bet eerste stuk loopt van [A)-0, bet tweede
van [Aa)-Hh, en bet derde van [aaJ-ee . Het is dus best mogelijk dat
ieder stuk ook afzonderlijk verkocht werd 1) ; voor velen zal de heele
bundel to duur geweest zijn en zoo kon ieder kiezen wat hem bet meest
aanstond .
Belangrijke aanwijzingen voor de totstandkoming van den bundel
geven ook de inhoudsopgaven . Op f . 2 v° begint een lijst „Die regelen
vanden Ref reynen" . Deze geef t, niet-alphabetisch en zonder aanduiding
der bladzij den 2), de stokregels, verdeeld naar de rubrieken „Int amoreus", „Int wij s oft van versinnen" en „Int Sot", maar overigens in willekeurige volgorde, niet zooals ze in den tekst op elkaar volgen en ook
verder daarmee vaak niet in overeenstemming, waarover straks . Verder
zijn er nog twee afzonderlijke inhoudstafels, nl . van de refreinen ,,in 't
wij s" op f.17 5 v' ° onder bet opschrif t „Hier na volgen die regulen
1) De colophon aan het slot van het derde stuk : „Gheprent . . . sun hier to samen
Schoon Refreynen . . . mt amoreus / mt wijs l en ooc mt sot" behoeft hier niet tegen to
spreken ; zij geldt voor het geval dat de drie stukken samen verkocht werden . - 2) Het
boekje is immers niet gepagineerd .
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vander voorgheseyder Ref reynen", en van bet derde boek op f . 215 v °
onder bet opschrif t „flier na volgen die reghelen der Ref reynen int
sot" 1 ) ; deze geven de stokregels in de volgorde waarin de refreinen zijn
afgedrukt, waarbij alleen nr . CXXIII is vergeten .
De of wijking van den algemeenen inhoudstaf el van den daarop volgenden tekst is ook bij vroegere commentators niet onopgemerkt gebleven . DE VooYS 2) meende, dat de drukker een voorloopige lij st had
opgemaakt en deze als een snort prospectus voor zijn uitgave gedrukt had .
LYNA en VAN EEGHEM veronderstelden „dat aan de ons bekende uitgave . ., eene andere kan zijn voorafgegaan, waarin algemeene tabel en
inhoud elkaar volledig dekten" 3) . Deze laatste hypothese lij kt mij niet
waarschijnlijk, althans niet voor den geheelen bundel . Welke reden zou
de drukker gehad kunnen hebben, wanneer hij eerst een ref reinenbundel
in overeenstemming met de bewuste inhoudstaf el gedrukt had, bij een
herdruk zulke ingrijpende wijzigingen in de volgorde en de opgenomen
stukken aan to brengen, en dat zonder eenige vermelding op den titel
of anderszins ? De veronderstelling van DE VooYS lijkt mij aannemelijker, al zou ik niet zoo vet willen gaan die voorloopige lij st als een
prospectus to beschouwen . Mij dunkt dat VAN DoESBORCH, toen hij bet
plan had opgevat een ref reinenbundel uit to geven, alvast is begonnen
met bet drukken van bet heele repertoire van refreinen waarover hij toen
beschikte . Daarbij is er een omstandigheid waarop nog niet de aandacht
gevestigd is en die toch wel van belang is en misschien zelf s de sleutel van
bet probleem geef t : bij de lij st van „regelen der Ref reynen Int Sot" is er
geen enkele die niet in den tekst is terug to vinden . Wel staan er in den
tekst meet refreinen dan in de lij st, nl . 24 tegen 16. Daar nu ook uiterlijk, zooals boven reeds is opgemeakt, de scheiding tusschen bet derde
boek en de voorafgaande veel sterker is dan tusschen bet eerste en tweede,
lijkt bet aannemelijk dat de gang van taken aldus is geweest : VAN DoESBoRCH heeft, nadat hij zijn repertoire had opgemaakt, dit niet dadelijk in
zijn geheel afgedrukt, maar eerst alleen zestien refreinen ,,in 't sot" . Toen
deze bleken to „gaan", heelt hij besloten zijn geheele ref reinverzameling
to drukken, waarbij bet zeer goed mogelijk is, dat hij intusschen niet meet
1) DE VooYS vergiste zich toen hij in zijn beschrijving (Tijdschr . XXII,13 3) zeide, dat
het tweede en derde stuk ieder ook nog een index aan bet begin hebben ; er zijn er alleen
aan bet slot .
2) Tijdschr. XXII, 133 .
3) Ref r, v, j. v. Stijevoort II, 309 .
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de beschikking had over alle ref reinen ,,in 't amoureus" en ,,in 't wijs"
die hij eerst in zijn reportoire had opgenomen ; wel had hij natuurlijk
nog alle ref reinen ,,in 't sot", daar hij die immers had gedrukt . Hun
aantal heeft hij zelf s met de helf t uitgebreid . laarschij nlijk heef t hij
toen den bundel ,,in 't sot" zoowel afzonderlijk als tezamen met de beide
anderen verkocht. Dat hij daarbij de oorspronkelijke inhoudstafel onveranderd heef t of gedrukt is eenvoudig een slordigheid, die hij gedeeltelijk
hersteld heef t door aan het eind van het tweede en derde boek nieuwe
inhoudsopgaven toe to voegen . De bundel zooals wij dien kennen zou dus
bestaan uit de eerste uitgave van het eerste en tweede boek, en een vermeerderde herdruk van het derde boek. De eerste uitgave van dit laatste
is dan tot heden niet teruggvonden .
De drukker-uitgever, JAN VAN DOESBORCH 1 ), was vooral een drukker
van meest weinig omvangrijke werkjes, bijna uitsluitend volksboekjes van
weinige vellen druks . Van zijn weinige groote uitgaven had hij de
Cronlke van Brabant overgenomen van ROLANT VAN DEN DORPE . Behalve in het Nederlandsch gaf hij, evenals andere Antwerpsche drukkers 2), ook in het Engelsch volksboeken uit, o .a, de Story o f Mary o f
Nemmegen en Tyll Howleglas . Hij had zich omstreeks 1 500 in Antwerpen gevestigd en woonde daar tot ongeveer 15 30, waarna hij naar Utrecht
vertrok en zich associeerde met JAN BERNTSZ 3) . Het f eit dat de houtsnede op f.100 v ° van de Re f reynen nauwkeurig overeenkomt met het
middenstuk van een hsn . in het in 1531 bij BERNTSZ gedrukte boek
Thugs der fortuynen 4 ), is een aanwijzing dat VAN DOESBORCH toen reeds
in Utrecht werkte, of althans relaties met BERNTSZ onderhield 5) . Dit
is dus ook een argument dat de Ref reynen niet later dan in 15 31 gedrukt
kunnen zijn. Alvorens echter de quaestie van de dateering to bespreken
wil ik eerst nog iets zeggen over de houtsneden .
zooals reeds gezegd bedraagt bet aantal houtsneden 116, waarvan er
1) Men zie over hem ; R . PROCTOR, Jan van Doesborch, printer at Antwerp, London,
Chiswick press, 1894 ; het opstel naar aanl, daarvan door P . BERGMANS in Mess, des
Sciences Hist . 1896, p . 1-17 ; NI JHOFF, L'Art Typogr. I, 15 ; II, 6 en de daar genoemde
literatuur ; Het Boek 1926, 331 vg . ; 1929, 171 vg . ; 1937, 225 vg . - 2) PROCTOR
p . 3 vg . - 3) NIJHOFF, Art Typ . II, 6. - 4) Gereproduceerd bij NIJHOFF, a.w . I,
fig. 5 v, d . repr, uit Berntsz . - 5) Verg. het art, van Mej . KRONENBERG in Het Boek
1937, 225 vg, waar zij tot de conclusie komt dat de op 18 Jan . 1532 gedateerde Groten
Herbarius waarschijnlijk reeds in Utrecht gedrukt is .
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echter 1 0 meet dan eens voorkomen, zodat er 106 verschillende voorstellingen zijn. VAN DOESBORCH nam, ook in zijn overige uitgaven, de
meeste houtsneden van anderen over, zoodat het verband tusschen tekst
en illustratie vaak niet bij stet nauw is ; dit is echter voor dien tij d niets
bijzonders. Met behulp van NIJHOFF's Art Typographique heb ik een
aantal van de houtsneden uit de Re f reynen in andere werken kunnen terugvinden ; sommige zijn klaarblijkelijk identiek, bij anderen komen de
voorstellingen wel overeen maar heef t men to maken met nasnij dingen .
Of er ook houtsneden speciaal voor de Re f reynen gemaakt zijn, valt moeilijk uit to maken ; wellicht is dit het geval met de f iguur op f .1 v° ( zie
de beschrijving beneden) en met de titelfiguur voor bet derde stuk (een
nar) . Daar aan reproductie van alle hsn . i n den tekst niet to denken vie!,
volgt hier een opsomming met korte beschrijving en eventueel een verwij ziging naar overeenkomende voorstellingen en reproducties 1) .
PLAATS AFMETING IN MM . 2

l r°
1v°

82X39
96X117

5v °
8v°

66X69
46X59

lOv°

55X73

13r

60X84

16r°

50X70

18r°

45X65

Titel (zie de reproductie, Plaat I) .
Een naakte vrouwenfiguur in landschap ; op een
band bovenaan ; Ic doel om dy.
Twee gelieven in een ronde houten badkuip .
Een man komt een vertrek binnen met een
muntstuk ( ?) in de hand, dat hij een vrouw
voorhoudt .
Een man in een tabbaard spreekt een zittende
vrouw toe (in een kerker ?) . Deze hsn, komt
geheel overeen met een hsn, uit bet I nt Paradys van Venus, Utr., J . Berntsz 1530 (zie de
repr, blj DELEN, Hist, de la Gravure 2,
P1 . XXII)
Een rijk gekleede man tracht een vrouw to omhelzen, die hem afweert.
Een man en een vrouw in gesprek, zittend op
het voeteneind van een bed, beluisterd door een
derden persoon achter een gordijn .
Deze hsn . komt overeen met bet onderste gedeelte van de hsn . op f. i (i) r ° van de Cron .

1) Voor zoover de hsn . bij NIJxoFF gereproduceerd zijn wordt daarnaar verwezen en
blijft een beschrijving achterwege . -- 2) Als de voorstellingen niet omlijst zijn,
zijn de juiste afmetingen moeilijk to bepalen en dus niet vermeld .
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Brab., ed. 1518 ; zie de repr, bid NI JHOFF,
fig, 29 (ed. 1512) .
Een vrouw grijpt een man aan zij n tabbaard,
4 5 X 64
blijkbaar trachtend hem tot jets to bewegen .
Komt overeen (niet identiek) met de linker
47 X 65
helft (twee mannel . fig .) van de bij NIJHOFF
in fig . 7 afgebeelde hsn, uit The Fifteen Tokens
(ca. 1507) .
2 5 X 6 5 ; 3 0 X 6 5,5 Links : een man met een zwaard op zij . Rechts
een man en een vrouw die elkaar bij de hand
vatten .
49 X 70 ; 26 X 65 Links : een man met een routs ( ?) in de opgeheven linkerhand ; in de rechterhand een gezegelde brief, dien hij blijkbaar voorleest .
Komt geheel overeen met een hsn, op f, x (i)
V 0 van de Cron . v, Brab ., ed. 1530, welke eveneens voorkomt op f . x. i . v ° van het Vervolg
op de Divisiekroniek, v . Doesb ., Juni 15 30 .
Rechts : een vrouwenfiguur.
69 X 83
Twee gelieven aan een wel voorzienen disch .
49 X 69 ; 5 5 X 74
Links : een rijk gekleede vrouw, ten halven lijve .
Rechts : een man met een zwaard op zip en een
stole in de hand .
Een vrouw knielt aan het voeteneind van een
53 X 5 6
bed .
Een heer met bontmuts in een wij den mantel,
5 6 X 69
ten halven lijve .
48 X 71
Twee edelknapen, de linksche met een valk op
de hand .
48 X 72
Een arme vrouw op krukken vraagt een aalmoes aan een burger .
?
; 3 5 X 71
Links : een geknielde knaap of jongeman.
Rechts : een vrouw met een grooten pij 1 over
den linkerschouder.
3 3 X 6 6 ; 3 0 X 65,5 Links : deze fig, komt overeen met de meest
rechtsche fig, van de bij f . 24 v° genoemde
hsn . uit The Fifteen Tokens, Rechts : dezelf de
hsn, als op f . 27 v° rechts .
36 X 69
Een naakte vrouw die een langen doek dwars
voor het lichaam houdt.
36 X 42
Twee gelieven in bed .
47 X 70 ; 25 X 70 Links : een edelman en een boogschutter in harnas . Rechts : een staande vrouwef ig . ; deze fig.
V.

21

r

24 v°

2 7 v°
29

v

30

v

36 v°
40 r°

4 5 r°
51 r°
54 r°
57 r°
60 r°

61 r°
64 r°
65 v°

IX

x
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68 v ° 46 X 58
70 v° 41 X 58

73 r°
75 v°

46 X 59
?
;

81 r° 40 X 70
8 3 v°

8 5 r°

68 X 78

87 v°

72 X 72

8 9 v°

2 7 X ? ;

92 v°

64 X 90

96 r°

62 X 79

97 v°

69 X 79

100 v°

65 X 79

102 r°

25 X 70 ;

komt overeen maar is niet identiek met de
linksche fig . van de hsn, op f . I (i) v° van
Ulens piegel, Antw ., v, Hoochstraten, z . j .
Twee gelieven zittend in een bosch .
Deze hsn, komt overeen maar is niet identiek
met een hsn, in Cantilena Martiniana, Utr .,
Harm. Borculous 1 540 (NIJH0FF, Su ppi. P1 .
14, fig . 6) .
Dezelfde hsn, als op f. 8 v ° .
31 X 60 Links : een edelvrouw met kroon, Rechts : een
heraut ; deze fig, komt, behoudens eenige wijzigingen (waarover nader zie beneden, blz . xv),
overeen met een fig . uit Tdal zonder wederkeeren (NIJH0FF fig . 16, rechts) .
Een naakte vrouw in bed, met de linkerhand
under het hoof d ; deze fig, is identiek met een
hsn, op f . z (iv) v ° van de Cron, v. Brab .,
ed. 1530 (niet in ed . 1518), welke hsn . ook
voorkomt op f, z (ii) v° van het Vervolg op
Divisiekroniek, v. Doesb ., Juni 15 30 .
Een ridder in wapenrusting to paard, begroet
door een knielende vrouw en een man die zijn
routs afneemt,
E,en ridder in voile wapenrusting en een man in
een tabbaard .
3 2 X ? 1 ) Links : een vrouw met een kan en een beker .
Rechts : een burgerlijk gekleed man, die met
beide handen een afwerend gebaar maakt.
Een man en een (edei)vrouw die elkaar omhelzen .
Twee staande vrouwen met tusschen hen in
zittend een man ; op den voorgrond een pak.
Een man grijpt naar een vrouw die naakt in
bed ligt, met afgewend gelaat ; rechts beneden
een man met een ladder, die naar binnen wil
klimmen .
Deze hsn, komt geheel overeen met een hsn .
in Thuys der fortuynen, Utr., Jan Berntsz 1531
(NIJH0FF, fig . 5 v, d, repr. uit Berntsz) .
Links : dezelfde hsn . als f. 65 v ° , rechts . Rechts :
46 X 72
twee edellieden, waarvan een met een kruk

1) De hoogte der f iguren is resp . 63 en 67 .
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v

7 5 X 81

106 r°

68 X 83

109 r°

34 X 86 ; 36 X 69

113 r°
113 v°
115

r

70 X 73
5 3 X 66
65 X 90

117 r°

72 X 81

104

119 r°

124 r °

71 X 79

12 5 v °
127

4 8 X 7 2
71 X 77

r

129 r °

74 X 78

130 v °

47 X 67

13 2 v°

71 X 79

134 v°

3 5 X 72 ; 3 9 X 6 2

136

r

50 X 60

XI

onder den linkerarm, rechts steunend op den
ander.
Een man in wij den mantel voor het bed waarin
een naakte vrouw zit .
Wsch . Pyramus, doodelijk gewond bij een fontein, op den achtergrond de leeuw met de kleeren van Thisbe in den bek .
Links : Venus met pijl, in de hand een bal
waarop Cupido, geblinddoekt, met pijl en bong.
Rechts : een schrij dende man met een stok in
de hand en een zwaard op zij .
Twee gebarende mannen voor een huffs .
Een predikende monnik met eenige toehoorders .
Een in bed liggende vrouw met een stok (of
zwaard ?) in de rechterhand ; aan het voeteneind een vogel (valk ?) ; links een nis .
Een man met een hoof ddoek (tulband ?) en een
vrouw in bed, voor hen een betoogende vrouw .
Een stervende man in bed, waarbij drie monniken . De voorstelling komt overeen maar is
niet identiek met de hsn, op f, K (iii) van
Ulenspiegel (ed. Mich, v. Hoochstraaten, z . j .) .
Een koning ( ?) in een tent met een vrouw ; op
den voorgrond een schenkende vrouw .
Een burger en een boer.
Deze hsn, komt geheel overeen met een hsn .
in Der Negen Quaesten warachtige hiftorien

(v. Doesborch, 1528), afgebeeld bij NIJHOFF,
Suppl . P1 .25, fig. 36 .
Een jonge man ligt zieltogend of dood ter
aarde bij een fontein, een ervoor staande vrouw
doorsteekt zich .
Deze hsn, komt geheel overeen met een hsn, uit
Al phabetum Sacerdotum, Utr., J . Berntsz z, j .
(NIJHOFF fig . 31) .
Een tafelgezelschap ; de man links op den voorgrond wordt achterover gerukt aan zijn haren
en doorstoken door een man met een punthelm .
Links : een ridder met een f lambouw . Rechts
een duivelfig. (of de dood ?) met een pijl in
de opgeheven linkerhand .
Een apokalyptische voorstelling ? Paarden onder
stralen schietenden hemel (?)
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139 v °

29 X 84 ; 27 X 77

141 v° 46 X 5 7
145 v °

6 7 X 7 7

147 v °

2 5 X 61 ; 4 5 X 5 7

150 v °

34 X 64 ; 38 X 62

152 v°

40 X 66 ; 34 X 71

r

71 X 79

15 7 r°

45X58

159 r°
161 r°

65 X 78
3 8 X 63 ; 3 8 X 69

162 r°

64 X 74

163 v°
165 r°

64 X 78
54 X 98

167 r°

80 X 82

155

Links : een edelvrouw met opgeheven rechterhand . Rechts : deze fig, komt geheel overeen
met de rechtsche fig, van een hsn, uit T dal
zonder wederkeeren, v . Doesborch 1 528 (NijHOFF fig . 21) .
Deze hsn, komt overeen maar is niet identiek
met een hsn . uit Hortulus Animae, Vorsterman
1 524 (NIJHOFF, Vorst. fig, 154) .
Een vrouw geknield in een wildernis ; op den
achtergrond dieren (paarden ?) .
Links : deze hsn, komt overeen maar is niet
identiek met een hsn . uit Cantilena Martiniana,
Utr ., Harm, Borculous 1 540 (NIJHOFF, Suppi .
P1 . 14, fig . 5) .
Links : een oude man met baard in wij den
tabbaard . Rechts : een edeiman met gepluimden
hoed .
Links : deze hsn, komt overeen maar is niet
identiek met een hsn . uit de Hilt, v. Peeter v.
Provencen, W . Vorsterman z, j . (NIJHOFF,
Vorsterm, fig, 201) . Rechts : een edelvrouw met
in de rechterhand een schrijftafeltje ( ?), in
de linker een rol .
Deze hsn, komt geheel overeen met een hsn .
uit Der Negen Quaesten warachtige hiftorien
(v, Doesb . 1528), afgeb . bij NIJHOFF, Suppl .
P1 . 25, fig, 35 .
Een geldwisselaar aan een taf el, waarvoor een
man met een beurs .
Een jonge man omhelst een (oude ?) vrouw .
Links : een betoogende oude vrouw . Rechts : een
roan met een bierkan aan een taf el,
Een koning op zijn troop, voor hem een hutkende dorper, cacaos, op den achtergrond een
par . De voorst, komt overeen maar is niet identiek met de hsn . op f . D (i) v° van Ulens piegel,
Antes ., M, v . Hoochstraaten z, j .
Vroolijk gezelschap aan tafel in een tuin .
„Ioab cust Amasan nv / en steed hem doot"
(f . 165 v°) ; op den achtergrond een kasteel .
De dood en eenige edelvrouwen . De voorstelling van den dood en de stijl van de heele hsn.
komen geheel overeen met de bij NI JHOFF, v.
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Doesb, fig . 19 en 20 gereproduceerde hsn, uit

Tdal zonder wederkeeren .

169v° 67X76
170v° 36X69
171v°
173v

62X65
67X80

176v°

28X63

177r°
177v°

40X66 ;41X65

180v°
184r°

36X42
67X69

186r°
186v°
189r°
191r°

46X59
54X65

193v°

35X71 ;47X71

195r°
197r°

46X46

198v °

48X61

200r°

29X58 ;

54X60

69X79
45X57

27X ? ;40X60
id .

201v ° 25 X 65 ; 30 X 57
203r°

?

;32X60

Een engel komt aanvliegen naar twee monniken,
die met gevouwen handen bij een boom op den
grond zitten .
Een duivel vliegt weg met een schreeuwende
vrouw in de armen.
Twee manner planter boomer .
Een oud man vrijt met een jonge vrouw, die
hem in de beurs grijpt ; op den achtergrond een
uil op een kruk .
Deze hsn, komt geheel overeen met de fig.
geheel rechts bovenaan op het titelblad van
Der dieren galleys, Antw ., v. Doesb. 1520
(NIJH0FF fig, 1) .
Een nar .
Links : zelf de fig, als f. 15 2 links . Rechts : een
zittende betoogende jongeman ; komt overeen,
maar is niet identiek met een hsn, uit Den
Sack der consten, Vorsterman 1 539 (NIJH0FF,
Vorst, fig . 195) .
Zelfde fig, als f, 64 r° .
Twee gelieven in bed, een derde persoon eronder.
Een steigerend paard .
Een priester en drie vrouwen in een vertrek .
Zelfde fig, als f . 97 v° .
Een edelman met een luit, een edelvrouw met
een harp .
Links en rechts : een geestelijke vrouw met een
opgeslagen boek in de handen .
Gezelschap aan taf el.
Links : zelf de fig, als f . 89 v°, links. Rechts : een
hurkende man, cacans .
Een edelman en -vrouw die elkaar bij de hand
hebben .
Links : een man met hellebaard en zwaard .
Rechts : een edelvrouw .
Links : zelf de fig, als f, 27 v°, links . Rechts
een zittende vrouw met opgeheven handen .
Links : een boer die een gebaar met de handen
maakt (tellend ?) . Rechts : een wandelend burger (?) .
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204v°

41 X 62 ; 28 X 59

207v°

22 X 62 ; 45 X 58

211r°
212v°

46X59
45X58

216r°
216v°

28X63
69X79

Links : zittende man met vogel . Rechts : zittende
vrouw ; deze hsn . komt geheel overeen met de
meest rechtsche fig, van de hsn . uit The Fifteen
Tokens (vgl . bij f. 24 v ° ) .
Links : deze fig . (zittende monnik) komt overeen maar is niet identiek met de middelste fig .
van de hsn . op f. 169 v° . Rechts : een man met
opgeheven zwaard houdt een geknield liggenden man bij het hoofdhaar vast, met zijn rechterknie op diens rug.
Zelfde fig . als f. 8 v ° .
Een man met routs in bed liggend ; daarnaast
een man met beurs in de hand, die met de
rechterhand naar opgehangen kleeren grijpt .
Zelfde fig, als op f. 176 v° .
Drukkersmerk (NIJH0FF fig . 8) .

Ongetwijf eld zullen nog wel meer van deze houtsneden elders terug
to vinden zijn, niet alleen in de boeken van VAN DOESBORCH zelf 1),
maar ook in die van andere drukkers . Want, zooals PROCTOR 2) zegt :
,,In no sense can J, van Doesborgh be called a printer careful in the
selection or use of his materials . He borrowed right and left, of his
neighbours in Antwerp, of France, and probably of Germany : indeed it is
in very few cases possible to say positively of any cuts used by him that
they were made for the actual position they occupy . . , . Our printer was
quite content to illustrate a mention of a ship in the text wih a cut of
Jonah and the whale, or to use in the Dieren Pallet's the same illustration,
sometimes sideways or upside down for variety, for several different
animals . In this point, however, it must be confessed that he differs
little from his contemporaries ." De houtsneden in de Ref reynen zijn over
het algemeen van geringe kunstwaarde . Niettemin mogen wij dankbaar
zijn, dat ze er zijn, omdat ze ons veroorloven tot een vrij positieve conclusie to komen omtrent de dateering .
Bij NI JHOFF-KRONENBERG wordt de dateering gesteld op „ca . 15 24 ?"
hoof dzakelijk op grond van KALFF (II, 133 en 158) . In Het Boek van
1) Zie de beschrijvende lijsten bij PROCTOR, bl . 41 84, waarop bovenstaande lijst als
aanvulling kan dienen (P . kende ni . de Re f reynen niet toen hij zijn monografie schreef ) . -2) blz . 7 .
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1926, p. 311 vg., schreef DE VREESE een artikel De Dateering van Jan
van Doesborcb's .Reireynen", waarin hij op grond van een onderzoek der
watermerken tot de conclusie kwam dat het boekje tusschen 1523 en 1529
gedrukt moest zijn, Niemand heeft zich echter, zooals reeds boven gezegd werd, tot nog toe bekommerd om de houtsneden, die toch voor de
dateering van zonder jaartal verschenen boeken van zoo groot belang zijn;
en in het bijzonder bij VAN DOESBORCH is dat het geval, wiens boeken
bijna aIle overvloedig geiilustreerd zijn. In de Refreynen nu komen twee
houtsneden voor die het vaststellen zoowel van den datum post quem als
van dien ante quem met vrij groote zekerheid en nauwkeurigheid mogelijk
maken. Op f. 75 V O staat een afbeelding van een heraut, welke overeenkomt met de afbeelding van de "Exces" genaamde heraut op f 9 V O van
Tdal sonder uiedereeeren, gedrukt bij VAN DOESBORCH en gedateerd 10
Juli 1528, met dit verschil evenwel dat laatstgenoemde figuur, in overeenstemming met den tekst, een zwart aangezicht en zwarte handen
heeft, benevens een zwart dier op zijn mantel, terwijl in de Refreynen
gezicht en handen wit zijn en het dier op den mantel ontbreekt. Bij nauwkeurige vergelijking is het duidelijk dat de beide afbeeldingen van hetzelfde blok gedrukt zijn, hetwelk dus later bijgesneden is, en dat de staat
in de Refreynen jonger is dan die in Tdale Hieruit voIgt dus dat de
Rejreynen gedrukt zijn na 10 Juli 1528. Op f. 81 r? van de Rejreynen
staat een houtsnede die nauwkeurig overeenkomt met een afbeelding op
f. z (iv) V O van de in Juni 1530 gedrukte Cronike van Brabant. Op beide
afdrukken is in het midden duidelijk een barst zichtbaar, welke evenwel
in de Cronike wijder is en verder doorloopt dan in de Rejreynen, terwijI
ook op andere punten in de Croniee sporen van verdere afslijting zichtbaar zijn. Hieruit voIgt dus, dat de Refreynen gedrukt zijn v66r de
Croniee, dus voor Juni 1530. De dateering van de Reireynen is dus hiermee bepaald tusschen luli 1528 en ~luni 1530. Behalve de zoo juist genoemde argumenten zijn er nog een paar aanwijzingen die deze conclusie
steunen, al kunnen zij op zich zelf de dateering niet binnen zulke enge
grenzen bepalen, Op f 100 V O van de Rejreynen staat een houtsnede die
geheel overeenkomt met een hsn. uit Thuys der [ortuynen, Utr., JAN
BERNTSZ 1531; daar wij nu weten dat VAN DOESBORCH, die in 1518
reeds een uitgave van T huys bezorgd had, na 1530 in relatie trad met
BERNTSZ, is het aannemelijk dat hij het blok van deze hsn. aan BERNTSZ
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had overgedaan (of wellicht zich reeds met dezen geassocieerd had), waaruit dus volgt dat de Ref reynen voor 15 31 gedrukt zijn . Dezelf de redeneering kan toegepast worden op de hsn, van f .10 v° der Ref reynen,
welke identiek is met een hsn. uit Int Parades van Venus, eveneens bij
BERNTSZ gedrukt en door NIJHOFF-KRONENBERG gedateerd op ca . 1530 ;
in laatstgenoemd boek vertoont de hsn . een barstje in het midden van de
bovenste helft (aithans in de reproductie bij DELEN, dl . 2, P1 . XXII), dat
in de Re f re ynen nog niet zichtbaar is, zoodat deze dus voor het Parades
van Venus gedrukt zouden moeten zijn .
In den tekst der Ref reynen zijn slechts weinig aanwijzingen voor de
dateering to vinden en zeker kan deze daardoor lang niet binnen zoo
scherpe grezen bepaald worden als op grond van de houtsneden . Toespelingen op gelijktijdige gebeurtenissen ontbreken geheel . Ons eenig
houvast zijn dus de namen van literaire personnages, die voor een groot
dee! afkomstig zijn uit de volksboeken . Deze volksboeken echter geven
geen stevigen grondslag om er een dateering post quern op to bouwen .
In de eerste plaats zijn de vij f tiende- en vroeg-zestiende-eeuwsche drukken
zoo uitermate zeldzaam, dat het, wanneer men al een exemplaar met een
bepaalde dateering kept, toch buitengewoon moeilijk uit to maken is of
dit nu de alleroudste druk is . En alleen een eerste druk heef t natuurlij k
voor ons doe! beteekenis . In de tweede plaats zijn verscheidene Nederlandsche volksboeken uit het Fransch vertaald en het is volstrekt niet
onmogelijk dat de refreindichters den Franschen tekst kenden . Het lijkt
mij zelfs aannemelijk dat rederijkers zelf aan de vertaling daarvan hebben
meegewerkt . Ten derde : voor zoover onze volksboeken niet vertaald zijn,
zijn bet bewerkingen van oudere Nederlandsche versies, die in dien tijd,
immers juist als bron voor de volksboeken, nog in vrij grooten getale in
handschrift bekend moeten geweest zijn. Het is dus nooit met zekerheid
uit to maken of de rederijkers personen als Floris en Blancef loer, Lanseloot en Sandrij n, enz ., uit de volksboeken kenden, of uit handschrif ten .
Wel is het waarschijnlijker dat zij uit de volksboeken putten, maar, ik
herhaal bet, to bewij zen is dit niet .
Voor de dateering van onzen bundel zouden wij dus moeten nagaan
wat de oudst bekende druk is van bet jongste volksboek dat genoemd
wordt . En dan is bet eenige dat eenig houvast geef t bet verhaal van
Heinric en Margriete van Limborch, waaruit in nr . XIV en nr. LVI twee

DAL SONDER WEDERKEEREN f. 9 v °

REFREYNEN f. 75 v °
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personen, Euax en Echites, genoemd worden ; de oudst bekende druk
hiervan verscheen in 1516 bij WILLEM VORSTERMAN 1 ) . Jason, die in
nr. XCI genoemd wordt, komt niet in aanmerking : wel verscheen in 1521
bij VAN DOESBORCH Hlstorien van Jason ende van Hercules 2 ), maar er
is ook een verhaal van Jason bekend uit de 15de eeuw, bij BELLAERT
to Haarlem gedrukt 3) . Trouwens, hoe weinig waarde deze gegevens
hebben voor de dateering van onze refreinen blijkt wel hieruit, dat in nr .
LVI een personnage uit de roman van Madelgijs genoemd wordt (,,Orianda"), terwijl de oudst bekende druk van het volksboek van 1556
dateert 4) ; daar het nu onmogelijk is, dat onze bundel na dien tijd gedrukt is, moet er of een oudere druk bestaan hebben, of de dichter kende
het verhaal uit den oorspronkelijken roman .
De Re f reynen hebben vrij wat aftrek gevonden bij het publiek : er zijn
tot nog toe twee herdrukken bekend, waarvan de jongste meer dan honderd jaar na den druk van VAN DoESBORCH verscheen . En dit niettegenstaande de bundel waarschijnlijk tot de verboden boeken behoorde : op de
Index van 15 5 0 komt voor : „Ref reynen in sot, amoreux, wys", zonder
verdere aanduiding . SEPP 5 ) meende dat hiermee de bunde! van 1539
( refreinen van het Gentsche land j uweel) bedoeld was; de titel daarvan
luidt echter heel anders, terwijl die van onzen bundel geheel met dien
van de Index overeenstemt, zoodat het mij zeer waarschijnlijk lijkt dat
deze bedoeld is 6 ) . De reden van het verbod zal wel in de aanstootelijke
refreinen ,,in 't sot" gezocht moeten worden .
Kort voor het ter perse gaan van deze inleiding stelde Dr . F . KossMANN mij in kennis van de ontdekking van een fragment (anderha!f
piano vel in vrij geschonden staat) van een gedrukten refreinenbundel,
waarvan hij vermoedde dat bet een nog onbekende druk van onzen bundel
was, en bij vergelijking der teksten bleek dit inderdaad bet geval to zijn .
Voor nadere bijzonderheden verwijs ik naar Het Boek, waarin eerstdaags
een artikel daarover verschijnen zal. Hier volsta ik met to vermelden dat
deze herdruk (want de druk is zeker vrij wat jonger dan de onze) zeer
NIJHOFF-KRONENBERG nr. 3168 . - 2) A .w, nr . 3164. -- 3) CAMPBELL, Annales
1092 . -- 4) Zie de bibliographic in de editie van T . E . KUIPER. - 5) Verb . sect .
80 . - 6) Dit meende ook MoNE, die echter blijkbaar een latere Index geraadpleegd
heef t, daar hij het verbod aan Alva toeschrijf t (Uebers . 217) .

nr .

1)

Ref reinenbundel van Jan van Doesborch

b
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weinig afwijkingen van onzen tekst vertoont ; het was to last our deze
varianten nog bij de overige op to nemen, maar in de Aanteekeningen zal
ik de voornaamste nog vermelden .
De Maatschappij der Nederl . Letterkunde bezit een boekje dat den
volgenden titel draagt : „Een II Schoon Ref ereynboecxken/I ( waer in ghy
vinden suit veelderhande Ref reynen/ I l seer bequaem voor alle Jonghers/ our
een gheselschap to ( J verheughen/ende our melancolie to vegheten . II Nu
op een nieu verbetert, ende met groote neersticheyt oversien . I I [Twee
flexirons) I) T'Hantwerpen, ~~ By Hendrick Aertssens/inde Cammerstraat/
inde II wife Lelie/1640 ." Bij onderzoek bleek mij dat dit niets anders is
dan een herdruk van onze Re f re ynen, die tot nogtoe als zoodanig nergens
gesignaleerd was . Het is een boekje in oblong formaat, gedrukt in twee
kolommen op buitengewoon grof en slecht papier, zooals men in N.Nederland in de 18de eeuw wel voor liedboekjes gebezigd vindt, met
een even slechte, onduidelijke gothische letter . De signatuur is A 2 -I s ;
gef olieerd van 7 (lees 3) tot 63 (lees 71) ; f . 1 r° : Ref ereynen ende
Baladen in 't Wij se / ende van Sinnen . - f . 2 3 v ° : Ref ereynen in 't Amoreus . - f . 63 v ° : Refereynen in 't Sotte . - f . 71 v °-72 v ° : Tafel .
Deze herdruk is niet volledig : de tekst is aan een strenge censuur
onderworpen (zie het imprimatur aan bet slot : Sine of f ensione recudi
potent. P . Coens, Can . & Lib . C . Antw . ; over CoENS : B1ogr. Nat . 4,
266 vg) . Alles wat ook maar zweemde naar erotiek of wat ook maar
eenigszins oneerbiedig jegens den godsdienst kon schijnen is weggelaten
of gewijzigd . Zoo is bijv, de stok van nr . VI „Liever den god, waert gheen
sonde" veranderd in : „Liever dan Hester hoe schoon van gronde" .
„Aenden amoreusen daps liet zij t licht gehingen" (VII, 24) wordt :
„Lief f elij ck diviseren lief sy lichte gehingen" ; XII, 24-25 : „Daer sij n
dan Venus secreten ghemeyn / dan custmen, dan helstmen, tis swerelts
fonteyn" wordt tot een slap en bloedeloos : „Daer maken sy al haer
vreucht ghemeyn / ontdeckende malcanderen haer lief de certeyn" . Tot
welk een graad van puritanisme de censor sours kwam moge bijv . blijken
uit de vervanging van : „als is een cusken van haer ontf inck" door : „door
de woorden die ick van haer ontfinck" . Oneerbiedigheid jegens de heiligen wordt niet geduld : „al had is bi sancten oft sanctinnen gesworen"
(XXVII, 3 5 ) wordt ,,by tghelove der catten" ; „sint Joris sop" (XXXVI,
42) wordt „Cupidos sop" . Al to hooge vereering van de vrouw is onge-
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past : „bouen den vrouweliken staet is niet gepresen" (XL, 41) wordt
teruggebracht tot: „Den Vroulijcken staet is weert ghepresen" ; een doodgewone hyperbool als : „dat minlijcxte wijf die god ye schiepe binnen
sijnder yerarchie" (XLIV, 18) wordt tot een nuchter : „. . .Die is oyt
sack in mijnen sinne" . Van de refreinen ,,in 't amoreus" ontbreken er 10,
van die ,,in 't wijs" 6, terwijl van die ,,in 't sot" slechts 9 van de 24 zijn
opgenomen en 3 zijn toegevoegd 1) . De tekst is zeer slordig gedrukt, vol
fouten en vergissingen ; de corrupte lezingen van de eerste uitgave zijn
meestal klakkeloos overgenomen, slechts zelden verbeterd . Enkele verbeteringen in de klassieke of bijbelsche namen zullen wel aan den censor
to danken zijn, zoo bijv . wanneer in nr . CXIII, 17 „Franciscus Maro"
veranderd wordt in „Virgilius Maro" . De taal is ietwat gemoderniseerd ;
het pronomen du-dy is vervangen door gij en u, een enkele maal wordt
voor een bastaardwoord een Nederlandsch in de plaats gesteld : „morseel"
wordt „brockxken" (LXXXII, 30) .

2 . DE OVERLEVERING VAN DEN TEKST . VARIANTEN

De tekst van de Retreynen is op talrijke plaatsen corrupt en dan
moeilijk of zelfs in 't geheel niet verstaanbaar . De schuld daarvan komt
zeker voor een groot deel ten taste van den drukker JAN VAN DOESBORCH,
maar toch ook van zijn bronnen . Afgezien van de gewone drukf outen,
die niet overtalrijk zijn en weinig moeilijkheden opleveren, komen ongetwij f eld veel fouten voort uit verkeerde lezing van de handschrif ten die
hij gebruikte, en die zelf ook zeker niet zonder fouten waren : wanneer
wij zien hoe het hs, van VAN STI JEVOORT, die toch een geletterd man
was, wemelt van vaak sterk zinstorende schrij f f outen, dan mogen wij
gerust aannemen dat de copieen waarnaar VAN DoESBORCH drukte ook
niet vlekkeloos waren in dat opzicht . Men kan dezen dus alleen verwijten, dat hij die fouten er niet uit gehaald heeft . zijn uitgaven munten
trouwens in 't algemeen niet uit door zuiverheid van tekst en men krij gt
niet den indruk dat hij een zeer geletterd man was .
1) Toegevoegd zijn : „En zijdy niet rijck en vrijt my niet" en twee refr, op den stok
„Die met den Duyvel gescheept is moet daer me over" .
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Voor tekstcritiek kunnen varianten dikwijls van veel nut zijn . Het is
daarom een gelukkige omstandigheid dat er van een groot aantal ref reinen
varianten aangetrof f en zijn . Maar lang niet alle duistere plaatsen worden
daardoor opgehelderd . De bron waarvan men in dezen bet meeste verwachten zou, de herdruk van 1640, geef t bet minste : deze herdruk is,
als gezegd, uiterst slordig, zoodat niet alleen de corrupte plaatsen van de
oorspronkelijke uitgave gewoonlijk klakkeloos overgenomen zijn, maar
ook een zeer groot aantal nieuwe f outen erbij gekomen is . - De meeste
varianten komen uit den bundel van VAN STI)EVOORT, ni . die van de
19 ref reinen plus een of zonderlij ke strophe die de beide bundels gemeen
hebben 1) . Het zijn de nrs . : XIV, XVI, XVII, XXI, XXXIX, LI, LVI,
LXXI, LXXXI, LXXXIII, XCII, XCIV, CXV, CXVIII, CXXIX,
CXLI, CXLVIII, CLIII en CLIV, die respectievelijk overeenkomen met
de nrs . XXIV, CCXXV, CLXXIII, XXVI, CXLI, LXII, V, CCXXIV,
CCLIV, CXC, CCXII, CXCV, CXCVIII, CXCIII, CCVII, LXI, III,
LVIII en CCXI bij VAN STIJEVOORT. De lezingen van VAN ST, wijken
gewoonlijk sterk of van onzen tekst, maar in een enkel geval, als in
nr . LXXXI, zijn de ofwij kingen slechts gering 2) .
Vier 3) varianten levert bet Volksboek Vand en x . Esels, nl . van de
nrs . LXIX, LXXXI, CI en CIII ; de lezingen wijken, behalve in den
aanhef van bet eerstgenoemde, zeer weinig van de onze of . Het eenig
bekende exemplaar van den oudst bekenden druk van dit boekje, tot
voor kort in bet bezit van wij len Mr . L . WILLEMS to Gent, is van 15 58 ;
waarscbijnlijk beeft er echter nog een oudere uitgave bestaan, die vermoedelij k omstreeks denzelf den tij d als onze bundel verschenen is ¢ ) .
Voor de varianten gebruikte ik de uitgave van 15 80 die de Amsterdamsche Universiteitsbibliotbeek bezit .
Twee ref reinen vindt men terug in den door RUELENS uitgegeven
bundel van JAN DE BRUYNE, nl . nr . LXXX en nr . CVI . In bet door
J. BROECKAERT uitgegeven bundeltje Rederj,ikersgedichten der XVIe
1) Niet 21 ref reinen zooals de uitgevers van S . (II, 307) beweren : het refr. CCXXVII
van S . heef t wel denzelf den stok, maar niet denzelf den inhoud als ons nr . LXX en van
nr . CLXXIV bij S . komt in ons refr . IX maar een strophe voor, die daar klaarblijkelijk
verdwaald is . - 2) Zie verder beneden, blz . Lxx . -- 3) Van een vijfde refr . komt de
stok overeen met een der bij v . D . in de inhoudstafel genoemde maar in den tekst ontbrekende refreinen ; zie het Aanhangsel . 4) Vgl . L . WILLEMS, in Versi . K . Via, Ac .
1921, 573 volgg .
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eeuw komt ons ref rein XVII voor, benevens een ref rein op vrijwel den-

zelfden stok als die van nr . LXV: „Want vleesch en bloet ick om u verteere", bij ons : „Want vleesch en bloet heb is om haer verteert" .
Ref rein nr. XV is hetzelf de als nr . X van de op naam van ANNA BI JNs
gaande Nieuwe Re f ereinen, uitgegeven door JONCKBLOET en VAN HELTEN .
Nr. L vinden we terug achter de in 1 564 to Doesburg gedrukte uitgave
van OvIDUS' Conste der Minnen, alsmede in bet Boeck der Amoureusheyt (1580), en de spreuk nr . XCV ten slotte komt ook voor in DE
ROOVERE's Rethoricale i/ercken (blz . 143) . In totaal zijn dus van 28
ref reinen varianten van elders dan uit de herdrukken van den bundel
zelf bekend.
Volledigheidshalve zij nog vermeld dat ons ref rein CXXXVIII door
J . F . WILLEMS gepubliceerd is in bet nu totaal vergeten tijdschrift Nederduitsche Letteroef eningen (1834, eenige jrg .) als „een oud Ref erein van
omtrent den jare 1500", volgens zijn zeggen uit „een (z)yner handschriften" . Ik houd bet er evenwel voor dat WILLEMS zich bier wit
onnauwkeurig uitdrukte en bet niet uit een hs., maar uit onzen bundel
zelf heeft . Immers : zijn tekst komt letterlijk overeen met den onzen ;
had bij dien uit een hs ., dan zou dit slechts bet oorspronkelijke verzamelhs .
waarnaar VAN DOESBORCH drukte kunnen zijn, daar bet eenvoudig uitgesloten is dat een ander of schrif t, bij een ref rein als dit, volkomen
gelijkluidend zou zijn ; maar als W. dat oorspr, hs . gehad had, zou dat
nu zeker wel bekend zijn . Het lijkt mij dus bet aannemelijkst dat bij ons
boekj e 1) gekend beef t en dus de eerste geweest is die bet, zij bet niet met
name, gesignaleerd heeft. Uit de Nederd . Letteroe f. drukt DE JAGER hetzelf de ref rein nog eens of in zijn Verscheidenheden (1844) , blz . 61--62 .
Het interessantst is de vergelijking van onzen tekst van bet ref rein XV
met dien in de z .g .n . Nieuwe Ref ereinen van ANNA BIJN s Wij zien dan
dat onze tekst bet meest overeenkomt met dien van bet hs . A 2) van
genoemde ref reinen, met uitzondering echter van de laatste strophe, die
bij ons sterk afwijkt zoowel van hs . A als van B, waarbij bet meest opvalt,
dat bet acrostichon Anna Bonaventura is weggew e r k t en wel klaarblijkelijk o p z e t t e 1 ij k, door bet omzetten van
1) Of desnoods een ander ex . ; bet ex . dat MoNE zag (voor of in 1838) was toen
reeds in bet bezit der Gentsche Bib! . -- 2) Volgens JONCKBLOET4 11,500 is dit bet jongste
der beide hkss .
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woorden en regels . Deze veranderingen zijn niet door onbekwame hand
aangebracht, want bet zinsverloop is niet gestoord, er wordt alleen in
eenigszins andere bewoordingen hetzelf de uitgedrukt . Hetzelf de geval
doet zich voor bij eenige in den bundel van DE BRUYNE voorkomende,
aan ANNA BI JNS toegeschreven ref reinen 1 ), terwij 1 de hhss. A en B
sours verschillende acrosticha hebben . Het mooiste voorbeeld daarvan
levert de vij f de strophe van bet ref rein III der Nieuwe Re f ereinen : we
vinden bier in de hhss . A, B, en DE BRUYNE drie verschillende acrosticha,
ni . respectievelijk : Broeder Engelbert, Bonaventura-Anna, en Bijns Anna .
Welke conclusie mogen wij hieruit trekken ? De kwestie van ANNA
BI JNS' verhouding tot de in de acrosticha genoemde personen is nog altij d
niet geheel opgelost en ik vlei mij niet deze duistere aangelegenheid bier
tot klaarheid to kunnen brengen . Maar wel zou ik er nog eens de aandacbt op willen vestigen, vooral wegens de ietwat wonderlijke wijze
waarop in de handboeken over deze zaak gesproken wordt . TE WINKEL 2 )
doet haar of met een terloopsche opmerking over „bet lief desromannetj e,
waarvan men haar tot heldin beef t gemaakt", zonder eenig argument voor
zijn twijfel aan to voeren of een eigen opvatting to verdedigen. KALFF,
die in zijn Gesch . d. Nederl . Letterk . in de XVIe Eeuw een heel eind met
J ONCKBLOET meeging door diens voorstelling als „waarschijnlijk" to
aanvaarden, zij bet „bij gebrek aan een andere en betere" 3), wil daarvan
in zijn Geschiedenis niets meer weten en geeft nu een allerwonderlijkste
voorstelling 4) van een ANNA BI JNS die zich zou verplaatsen in allerlei
gemoedstoestanden, (optreden) in allerle~i rollers . . . Nu eens is zij een
versmade minnaar . . . ; dan een versmade minnares . . ." enz . PRINSEN
negeert bet heele probleem 5) . Ik zou flu bet volgende willen opmerken
bet „romannetje" dat JONCKBLOET geconstrueerd heeft is inderdaad
weinig aannemelijk, maar onweerlegd, en op grond van bovengenoemde
argumenten ook, dunkt mij, moeilijk weerlegbaar, is zijn betoog dat
de in de acrosticha van de bewuste ref reinen voorkomende namen die
van personen zijn, tot wie ANNA BIJNS in een zekere relatie gestaan
beef t . Men hoef t daarbij alleen niet dadelijk aan een lief desverhouding
to denken . Het bovengenoemde ref rein III uit .de Nieuwe Re f erelnen,
1 ) B .v . nr . LXXII en LXXVIII,
2) Ontwikkelingsgang 2 II, 448 .
5) Hand b, 3 167 ; 169 .

4) III, 50 volg,

3) I, 140,
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met zijn drie varianten, is een stichtelijk nieuwjaarsgedicht, dat begint :
„Het niewe Jaer mij op vrienden doet dincken / Want vrienden malcanderen giften goet schincken" . Het is nu toch aannemelijk dat ANNA
BIJNS, dit gedicht aan eenige goede vrienden zendend, bet in acrostichon
van hun respectieve namen voorzag . En dat zij voor eventueele ruimere
verspreiding 1) ook een lezing zonder zoo'n verborgen opdracht maar
met haar volledige eigen naam maakte . Wat de amoureuze ref reinen
betreft : bet is opmerkelijk dat in de meest persoonlijke, hartstochtelijke
gedichten van den bundel (zie b .v . bet prachtige ref r. LXX) geen namen
voorkomen, maar wel in een ref rein als nr . X (ons nr. XV) dat veel
meer redeneerend is en waarin de dichteres (aangenomen dat daarvan
bier sprake kan zijn) zich bij iemand beklaagt over bet leed dat een
derde haar aandoet : Bonaventura is dus niet de ontrouwe minnaar, maar
een goede vriend wien zij haar nood klaagt. In onze lezing, waar de naam
ontbreekt, is bet gedicht eenvoudig een vrij conventioneele minneklacht,
zooals er zoo veel zijn ; in deze lezing was bet gedicht dan wellicht voor
een kamer bestemd . En overigens valt nog to bedenken dat de verhoudingen ook best omgekeerd geweest kunnen zijn : dat ANNA BIJNS met
de dichteres, maar de bezongene was . Tenzij nieuwe positieve gegevens
bier meer licht brengen, zal alleen een grondig stij lanalytisch onderzoek
kunnen uitmaken in hoe verre de Nieuwe Re f ereinen terecht op ANNA
BIJNS' naam gaan 2) .
De z .g .n . Nieuwe Re f ereinen dan leveren in ieder geval bet bewijs,
dat de rederijkers sours verschillende lezingen van een zelfde gedicht
maakten ; de bhss. A en B vertoonen onderling belangrijke afwijkingen,
die wij zen op omwerking van de gedichten : zij betref f en nl. meestal niet
enkele woorden maar geheele versregels die door andere vervangen zijn .
W anneer wij dus zien dat ref reinen bij VAN DOESBORCH dikwijls belangrijk verschillen van de overeenkomstige bij VAN STIJEVOORT, dan
boe f t dit niet op rekening gesteld to worden van mondelinge traditie :
er kan ook sprake zijn van oorspronkelijk verschillende lezingen . Het is
evenwel moeilijk precies uit to maken waar dit bet geval is en zeer veel
komt natuurlijk ook ten last van de afschrijvers .
De overige varianten zijn weinig belangrijk en geven geen aanleiding
tot bij zondere opmerkingen.
1)

Of misschien voor een rederijkerskamer,

2 ) zie ook Hoofdstuk II, 2 .
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3 . ENKELE OPMERKINGEN OVER DE TAAL

Het is niet mijn bedoeling in deze vooral literairhistorisch en aesthetisch opgezette inleiding een systematische behandeling to geven van de
tool der ref reinen . Deze biedt trouwens betrekkelijk weinig opmerkelijks ;
het is de Vlaamsch-Brabantsche rederijkerstaal van het eind der 15de
en begin der 16de eeuw, die in verschillende tekstuitgaven van de laatste
jaren al vrij uitvoerig besproken is : ik verwij s met name naar STOETT's
inleiding op zijn Drie Kluchten uit de zestiende Eeuw en naar die van
ERNE bij zijn Spelen van de Hel, en beperk mij verder tot een korte opsomming van de voornaamste kenmerken . In het algemeen volt op to
merken dot de tool van onze Ref re ynen wat archaischer is dan die van de
zooeven genoemde teksten, speciaal wat betref t de verbuiging, en verder
dot zij, qua rederijkerstaal, nog vrij zuiver is : het gebruik van bastaardwoorden is zelden hinderlijk .
I. Klankleer .
A. Vocalen.
1 . Voor r + labiaal of gutt . wisselen a en e, voor gutt. echter met eenige
voorkeur voor a : arg is regel (zie b .v. 26,43 ; 40,26 ; 92,55 ; 110,4 ;18 ;
113,48 ;60, enz.) 1 ) .
2 . Voor r + dent, vindt men bijna uitsluitend e uit oorspr . a of i; naast
het ontelbare malen voorkomende hert(e) vond ik slechts tweemaal
(9,1 en 18,54) den vorm met a, naast smert(e) nooit smart .
3. Voor gedekte nasaa .l bijna altijd is dincken, schinken, tegenover zeldzaam a als in denct (81,7), schencken (77,10) .
4 . o is regel tegenover zeldzaam u als in burstkens ( 20,27 ; 141,22 ;30),
speluncken (35,32 ; 77,5), verdult (48,45), burse (118,32), bucht
149,24,38,41)

5. Bij de of wisseling van e en ei komen alleen in cleen en de of leidingen
daarvan (vercieninge 10,22 ; 26,139) de e-vormen vaker voor dan die
met ei ; reene is zeldzaam tegenover reyne, in 75 b.v. komen echter
beide vormen naast elkaar voor ; evenzoo naast elkaar in hetzelf de
refr. gemeyn en gemeen (104) .
1 ) Om ruimte to sparen zijn in dit hoof dstuk de ref reinnummers met arabische cijf ers
geschreven en de versnummers met kleine cijfers daarachter .
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voor oe (waarschijnlijk slechts een spellingvariant) is vrij zeldzaam : moten (11,79 ; 40,910), nomen (105,7, rijmt op verdoemen),
biome (144 ;33, rijmt op loeme), coken (140,23) .
7. Spellingvarianten zijn eveneens suecken ( 55,1 ; 129,60) naast soecken
en suet naast soet, die in een zelf de ref r. naast elkaar voorkomen
( 7718 en 22 ; 78,18 en 26) .
8 . ie uit iu, als in dierbaer, bestieren, vier, enz. i s regel naast zeer zeldzaam ue : duerbaer ( 52,1) ; vuer (84,77) .
9. oy en oey wisselen geregeld in bloe(e) yen, gro(e) yen, vlo(e) yen,
enz. ; verno yen rij mt op verm o yen en gro yen (27,13 :14 :16) .
10. ou voor u vindt men in : grow (gruw, 20,30), schou (20,61), schoudi
(118,54), onverdouwelick (82,30), doude (151,57), houwelick
(82,33), houwet (129,27), verspouwelick (82,32), spoutmen (118,8),
f ouwelen (140,41) . In 20 rumen grow en schou op v ; bet pets . vnw.
wordt nooit anders gespeld dan v, bij bet bezitt . vnw, vond ik slechts
eenmaal ( 76,23) ouw, naast nv nooit nou .
11 . Verkortingen : vremd ( 71,16) ; is wet ( 71,25 ) ; ghevrach (72,17) ;
schilde ( scheelde, 74,31), schilt ( scheelt . 84,73 ), dilt ( deelt? 84 .88),
onthilt (84,103), hilt (131,32 ; 137,22) ; onthot ( ;not) (128,38),
12 . Rekking : duerste (dorst, znw ., 55,37) .
13 . Svarabbaktivocaal in gelas (10, 3) en geloedich (108,37) .
6,

B. Consonanten .
1 . Intervocalische d 1) .
a. Syncope met verlies van syllabe : ga slaen (108,53 ; 11010,21 ; daarnaast
eenmaal gade slaen, 131,36), bey ( 91,8 ; 153,57), ro (105,67) ;
been : scheen (911,13 :14), (ge)bien (55,10 ; 103,64 ; 104,18 ; 153,10),
bedien (64,35), bevroen (75, 11 ; 89,41), lien (116,45 ; 153,12),
teen (44,7 ; 51,15) , verleen (136, stok ; 4de str . verle yen) ;
b . Syncope zonder verlies van syllabe : blue (3,33 ; 105,51 ; 108,11),
verbhen (2,33 ; 3,7 ; 6,10 ; 16,13 ; 47,41 ; 51,43 ; 74,14, enz .), benUen
(3,3 ; 16,23), lUen (22,16,32 ; 51,42 ; 91, stok), mien (55,24), vermUen (103,63), (met) nee (101,12), rjen (16,37 ;151,50), berjjen
(91,46), sUe(n) (3,32 ; 16,10 ; 18,44 ; 58,22 ; 92,35), besjjen (3,9 ;
1 ) Vgl, de artikelen van VAN HAERINGEN in TUdschr. XLVI, biz. 1 31 en 257 285 .
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103,61), snj,jen (16,42 ;140,20), (ten) strUe (18,42), strUen (16,1,38 ;
91,14 ; 128,5), tjje(n) (12,55 ; 18,45 ; 51,43 ; 78,7 ; 91,30), vrjjen (bevrijden, 103,58) ; - beyen (24,18), verbeyen (101,7), bereyen
(101,9 ; 106,67), leyen (13,11), beleyen (12,53), geleyen (24,20),
verleyen (101,6), scheyen (12,40 ; 24,23 ; 136,57), verscheyen

(101,3) seyen (106,65 ; 146,7), spreyen ( 55,29) ; - houwe(n)
(16,31 ; 67,30 ; 68,24 ; 75,77 ; 101,47 ; 116,40 ; 140,1 ; 154, stok),

behouwe(n) (48,27 ; 71,36), ghehouwen (52,12), (van) gouwe,
(20,1 ; 45,32 ; 48,24), schouwer (43,3), souwe(n) (45,31 ; 48,28 ;
63,10; 71,37 ; 150,24), vercouwen (47,63 ; 70,38),
(32,44), wouwen (118,20) .

C.

vergouwen

Overgang in j : gay slam ( 39,11 ; 56,49), goey, (140,19), quay

(118,40) ; draykens ( 59,10), naykens ( 59,14), saeyken(s) (134,20,
24,28,30,46) ; bayen (41,49), brayen (140,31), clauerblayen (117,22),

ghelayen (7,25), rayt (raadt, 22,23), schayen (7,27), versmayen
(41,43) ; royen (roeden, 112,38), spoyde : goyde (8,37 :38) ; luyen
(139,26), suyen (139,21) .
d . Hypercorrecte vormen : ljde (lie, 32,6) ; vermaledjden (29,7) ;
wsch . ook vermjdinge (47,40, voor vermeyinge) .
2 . Epenthesis van d komt zeer vaak voor : mijnder (1,49 ; 2,58,60 ; 7,21,48 ;
10,38 ; 11,81 ; 17,24,30 ; 19,33 ; 21,56 ; 26,1, enz .), dander (84,90,95),
sender (5,23 ; 51,20), haerder (5,33 ; 7,7 ; 12,45 ; 19,7 ; 48,51, enz .),
eender (28,32 ; 53,1 ; 56,51 ;137,1), gheender (2,41 ; 62,14 ; 63,36 ; 67,18,
enz .) ; claerder (112,59), pueder
~'(35,41), schoonder (13,48 ; 48,65 ;
50,6 ; 75,22, enz . ), .rim pelder (131,49) ; relder (126,6), toesiender
(104,36), verselder (126, 3) . Verder in alder, dat ook in s amenst . de
uitsluitend voorkomende vorm is (alderley, 140,50), nooit alley.

Door dissimilatie ontstane d in helden, hellen (75,80) .
3 . Prothesis van h in huere (29,19 ; 42,43 ; 61,1 ; 81,36 ; 104,76), hueren
(13,13 ; 18,22 ; 23,66 ; 26,43 ; 50,37 ; 58,2 ; 61,47 ; 71,22) ; piocope in
eerlic (19,64) .

4 . Een paragogische t in uwent (80,11) ; s in tuwens (82,44) .
5 . Syncope van f in hoot (106,30,42,55 ; 116,25 ; 135,14 ; 137,23 ; 140,7) ;
van n in peysen (56,73 ; 64,6 ; 74,8 ; 81, stok ; 83,46 vg. ; 106,70 vg ., enz . ),
ghepeys (58,514,33 ; 69,5 ; 79,70) dat vaker voorkomt dan peynsen
(66,9 ; 79,95 ; 87,2) .
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6. Assimilatie,
Geheele assimilatie van d in : mellen (85,20) ; metten (12,6), wetter
(11,20 ; 28,2 ; 76,32, enz.), totter (2,45 ; 50,58 ; 69,8), ester (3,29) . Eenlgs'
zins zonderling is de vorm vine voor „vinde" (12,15), die wellicht zoo to
verklaren is dat na de rekking van i voor n + d, de d geassimileerd is
voor de diphtongeering tot vUnde die men verwachten zou ; het rij m is
termj)ne : vine . Assimilatie van t in : blijscap (106,62), ronste ( 32,30),
quaest (83,27), weerste (56,10), ienste (77,20) .
De gedeeltelijke assimilatie van het lidwoord aan bet onm, volgende
zelfstandige en zelfs bijvoeglijke woord is een regel bijna zonder uitzonderingen . Ik geef de volgende voorbeelden : dbedde ( 26,3), dbegin (123,6),
dbeste (31,40), dbewjjs (29,47), dblintsel (24,27), dbloet (8,7 ; 10,20 ;
15, 11 ; 31,43, enz.) ; dhuere (81,36) ; dlachen (144, stok en passim), dleet
(31,44), dleste (121,3), dlichaem (79,46 ; 83,8 ; 101,52), dlljden (11,34),
dljjf ( 31,29) ; dmeeste ( 30,33 ; 31,52), dmjjne (129,61), dminlic aenslcht
(30,11) ; dnauste (85,10), dnette (118,52) ; dwelck (3,14,28,50 ; 7,7 ; 9,21 ;
10,24; 20,37, enz. ; zelden twelck : 103,8,19), dwerck 61,25 ; 69,3), dwoort
(10,23 ; 30,17 ; 61,8, enz.) .
Verscherping van ng tot nk in : bedwanck (45,48 ; 62, stok ; 68,6; 90,1),
dinck 14,48 ; 45,58 ; 59,22 ; 121, stok ; 127,6), dwinct (126,1-8), ganc
(68,2 ; 79,25 ; 115,13), ghinck (26,24 ; 91,20,21), geclanck (45,51 ; 57,16 ;
68,1), hinck (26,19 ; 122,5,25), ionck (131,40,44), coninck (119,23),
lanck (26,19 ; 36,49 ; 106,97), ontfanck (57,17), ontfrock (26,23), oorspronc (14,49), sanck (22,29 ; 45,52 ; 63,59 ; 68,2), sprinct (116,3), spranc
(130,12), stranck (14,3-6 ; 94,57), vanck (22,31), verlancx (63,60),
I. Vormleer .
1 . Het zelf standig naamwoord .
De verbuigingsuitgangen zijn over bet algemeen nog goed bewaard,
vooral bij de vrouwelijke woorden : der lie fden (7,2), der sonnen (11,8) ;
in lie f den (6,4), met lie f den (7,25,32), wt lie/den (32,23), der natueren
(dat ., 12,8), bi natueren (26,35 ; 30,47), finder allenden (69,12), ter spraken (8,60), ter hellen (101,39), in der hellen (129,2) ; minder bij de
mannelijke : van Karen monde (6,10), met eenen schjne ( 32,16), met
moede (65,19) ; onzijdig : van goede (19,18), den scape (26,6), desen
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dichte (26,144), den huyse ( 70,26), haren lichte (20,7), uwen ghestichte (20,11) .
2 . Het bijvoeglijk naamwoord .

Ook bier zijn de uitgangen nog vaak bewaard : der eedeler musiken

(15,28), van groter liefden (6,3), van groter vramen (9,2$), met rechter
trouwen (11,38), met blider margin (16,35) ; haren roden monde (6,10),
met bljjden moede (65,19), met eenen moordadighen schjne (32,16) ;
van eertschen goede (19,18), den blauwen scape (26,6) .

3 . Het pronomen van de tweede persoon is in den aanspreekvorm ghTj,

zelden du (84,68 ;101,4) ; enclitisch nog zeer vaak di (j), eenmaal je : „Ghi

waert de lief ste, ey seker iaye" (152,34) . De accusatief di (j) komt ook nog

een enkele meal voor (44, stok ; 49, 79,95) ; een datief di in 84,64 ; de
genitief dijns alleen 56,42 in de uitdrukking „ic ben dijns sat" . Het bezitt .

vnw, dijn komt nog vrij vaak voor (zie b.v . 36,3,7,32 ; 56,83,84 ; 81,4) zelfs
onmiddellijk naast ghij als aanspreekvorm : „dijn amoreusheyt is een
ioieusheyt . . . ghi verdrijft", enz . (18,52-56) ; v(w) komt echter vaker
voor .

De verbuiging der vnw, is over bet algemeen correct ; van de weinige

anomalieen noem ik : ons, nom, vr, sing . ( 3,11) ; wien, acc. yr. sing. (6,19 ;

72,7) ; wiens, gen . vr, sing . (620 ; 12, 39 ;

31,10) ;

beers, gen . neutr, plur

( 11 , 31 ) .
4. Over de assimilatie van bet lidwoord zie boven .
Opvallend is dat zoo vaak een nieuw, overtollig lidwoord wordt ingeschoven wanneer bet eigenlijke lidwoord met bet volgende woord vergroeid is : duert dooge (10,4), duert therte (10,24), is ghee jt tspel (11,78),

daert therte (18,54), alst dlie f ste (21,3), alst therte (41,12), duert tderuen
(50,29), wortet dlichaem (76,31), vergatet tlicht (103,62) ; eenmaal ook
bij bet verbogen lidwoord : des smorgens (140,9) .
Accusatief in pleats van nominatief komt bij lid- en voornaamwoord
vaak voor (zie b .v . 4,19,20 ; 6,31 ; 9,16,17 ; 11,7 ; 14,22 ; 15,68 ; 17,25 ; 26,12,
enz .) .

5 . Het werkwoord .
De eerste pers . sing. indicatief praes . beef t nog zeer vaak -e : is slape

(26,3), gape (26,8), Tonne (27,20 ; 76,5), sterue (27, stok ; 35, stok) ;
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(27,26), vrese (55,20), segge (62,41),
(70,23), prUse (71,43 ; 124,23),
(76,30), noeme (82,56),
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dencke

hope (67,6), wensche

(67,17), hate

duchte

(75,60),

gene

Een derde pers . sing . praet . van een sterk ww . op -e staat 44,41 : „die
god ye schiepe" .
De derde pers . sing. indic . praes, van sin is enclitisch bijna altijd
eesl (91,4 ; 124,19 ; 127, stok ; 128,35 ; 152, stok), zelden est (136,18) .
op de eenige plaats waar bij dit ww, de tweede pers . sing. du gebruikt
wordt is de vorm : du biste (101,4) . De eerste pers. sing . i s altijd is ben,
nooit bem .
Typisch Brabantsch zijn de volgende vormen : al vergaget tgoet (76,25),
Die auont verdoeget goet (95,4), verstaget bediet (imp ., 97,4G) . Vgl .
STOETT, Drie Kl . 38, vs. 187, waar ghij doeget voorkomt, en CORNELISSEN-VERVLIET blz . 73 .

De infinitief gaat na to en zelfstandig gebruikt bijna altijd op -e uit.
Als oude vervoegingsvormen noem ik : yacht (83,40), antrack (94,21),
clam (15 3,47) ; gedarssen (44,10) . Als participium van brengen komt
voor bracht (85,30) en brocht (142,25) .
III. Op het gebied der syntaxis signaleer ik alleen enkele vaak voorkomende verbindingen .

1 . Zeer talrijk zijn de genitiefconstructies : veel drucs (10,47),
voles
(130, 30,3 ) ; meet gallen dan honichs ( 83,9) ; vol rouwen (15 .30) ,
liefden
(15,45), - minnen (19,37), - sueter seden ( 36,11), - wanho pen
(26,58), enz. ; dins leuens quit (14,21), sfinder hopen quite (23,30) ;
mans ghehuldich (45,31) ; is bens wel vroet (1,26 ; 71,25 ; 86,7) ; - cons
(45,7), _ wUs (59,39) ; der practiken onuroet (92,3) ; is ben dins sat
(56,42) ; des goets to bet (86,10 ; zie ook 124,32 ; 134,13) ; wesmen misdede (96,37) ; ick begheers (128,12) .

Na mits als voorzetsel volgt een derde naamval : mits haren lichte
(20,7), uwen ghewichte (20,11), uwen duechden (2O,35), der fortunen
(28,14), dUnen iongen dagen (126,20),
2.

3. Verder vindt men de bekende rederijkersconstructies, hoofdzakelijk
omschrijvingen : was behagende (3,1 ;2,4,15, enz.), ontslutendesjjn (12,23),
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verdrivende (40,26) ; ben is clachtich (6,46),

( 56,86), maect mi fh ff befuerich
ghebuerlic

fin

(25,21), enz.

( 24,11),

fijt

fijt

niet verfmadich

dooriachtich

(24,15) ;

Iv . Woordgebruik .

Het gebruik van bastaardwoorden heef t in onzen bundel nog niet

zoo'n grooten omvang bereikt ; slechts zelden begint het de taal to over-

woekeren, en dan nog alleen in enkele strophen, na de eerste strophe

is de voorraad meestal uitgeput (zie b .v . 16) . Onder de neologismen
nemen de vele nieuwe toepassingen van het achtervoegsel -fel de grootste
plaats in (zie b.v, de nrs . 24, 81 en 121) .

Van archaische woorden en uitdrukkingen noem ik : roeken (92,43),

meestal in de uitdr,

mi

en roect (36,25), roeck (89,7 ; 145,39), roecte

(67,23), rochte (50,26) ; eewe (wet, 106,79) ; hem tweefter (met hun

tweeen, 74,18) ; el ne gheen (136, 27) . Wack (101,4) was in deze bet .

tot nog toe alleen uit KILIAAN bekend, queue (14,11) nog slechts uit
een andere bewij splaats .

I I . DE INHOUD

1 . JETS OVER BET REFREIN IN HET ALGEMEEN

Alvorens den inhoud van ons boekje van naderbij to bekijken lijkt het
gewenscht jets to zeggen over het ref rein in het algemeen . Er js over bet
ref rejn als djchtvorm nog heel weinig geschreven . De handboeken bepalen zjch tot bet opnoemen van eenige algemeene kenmerken, meest
geput uit DE CASTELEIN's Const van Rhetoriken, en zijn niet altijd nauwkeurig jn hun omschrijvingen 1) . Meer aandacht js geschonken aan het
rederijkersvers, waarvoor jk vooral naar KOSSMANN'S Nederl . V ersth ytme verwij s .
Het js nu njet mijn bedoeling hjer een grondige studje over bet refrejn
to schrijven ; dat zou een werk van langen adem worden en ook zeker
mijn krachten to boven gaan . Maar enkele opmerkingen over den oorsprong, den vorm en de ontwikkeling van bet ref rein zijn tocb bier wel
op haar plaats .
In het ref rein vjnden wij, of &ezien van bet lied, voor het eerst sjnds
HADEWYCH en MAERLANT den strophjschen djcbtvorm terug . Een verband tusscben hun strophische gedichten en het refrejn js moeilijk aan
to toonen en ook niet heel waarscbijnlijk; althans de rederijkers geven
nergens blijk deze dichters gekend to hebben . Hun voorbeeld vonden
zjj in de Fransche literatuur : bet ref rein komt geheel overeen met de
ballade zooals deze in Frankrijk sedert de 14de eeuw in twang was en
waarvan bijv . EUSTACHE DESCHAMPS er alleen al meer dan duizend
schreef. Ook in veel vroegeren tij d vindt men al balladen (de oorsprong
hiervan is waarschijnlijk in de Spaanscb-Arabische literatuur to zoeken 2) ),
1) De definitie van TE WINKEL, Ontw .1
KALFF, Gesch . II, 131 onnauwkeurig.
2)

au M . A. et a la Ren ., p. 129 .

I, 205 (Ontw 2 II, 4t5) is onjuist, die van
Vgl . G . HECQ et L . PARIS, La Poetique Fr.
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maar dat zijn liederen, terwijl de bahaden zooals DESCHAMPS en de
Rhetoriqueurs die schreven niet bestemd warm om gezongen to worden,
evenmin als onze refreinen . Bij ons vindt men in den rederijkerstijd ook
nog wel den term ballade, maar de beteekenis daarvan schijnt ook voor
de tijdgenooten vrij vaag geweest to zijn, zooals, behalve uit de toepassingen, ook blijkt uit de volgende passage van DE CASTELEIN's Const

van Rhetorlken 1 )

158 . Men vindttere leuende ind tsweerelds schijn
Gheleerd ende fijn in dees const princepalic,
Die een balade heeten op desen termijn,
Allerande dichten hoedanich zij zijn,
Ende hauwent ouer name generalic :
Weder zij dit wel sustineren of qualic . . .
Ick hauwe balade name specialic
Van zeuen, achte, neghene, zoomen audt castumelic .
159 . Een ref erein heedt anders to deser spacie . . .
Want wy hauwen in de vlaemsche natie
Dat vanden clausulen de gheheele aggregatie
Met prinche, tref erein es ghedenommeerd .

Men vindt den term „Balade" als opschrif t bijv, bij DE ROOVERE, en
wel tweemaal boven een gewoon ref rein en eenmaal boven een gedicht
dat daar heel veel op lijkt (4 strophen : 10 + 7 + 11 + 5 vz ., waarbij
de iste, 3de en Ode strophe denzelfden stok hebben en de 2de geen stok ;
boven de laatste str. staat ook „Prinche") . Bij VAN STI JEVOORT vinden wij
onder nr . CLV een gedicht van drie strophen met gelijken stok, gevolgd
door een strophe zonder stok, waarin de dichter spreekt van „myn
balade" . In onzen bundel heelt nr. XXVI als opschrift „Ballade" ; het
is een ref rein waarvan de stokregel in de opvolgende strophen telkens
in bet laatste woord varieert, terwij 1 de laatste stok weer gelij k is aan
den eersten . In de door BLOMMAERT uitgegeven Politieke Balladen komt
slechts enkele malen het opschrift „Balade" voor, bijv . blz . 1 boven een
lang, niet-strophisch gedicht ; blz . 41 boven een gedicht bestaande uit
4 strophen van resp . 24 en 3 X 22 vz ., ieder besloten door een spreuk,
bijv . : (1) „Zy zijn zot die ghelooven dat droomen waer zijn" ; (2) 't Es
1 ) Ik citeer de uitgave van 1 555 .
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dicwils waer al schijnt het gheloghen" ; bl . 236 boven een gedicht van
58 strophen, ieder van 81 regel en vaak eindigend met een spreuk, bijv . :
„'t Is quaet met zijn overheit leven in gheschille, Openbaer oft stifle" .
Blz. 274 staat als opschrif t : „Ref ereyn / baladewij s" ; dit is een gedicht
van 8 strophen, ieder van 16 verzen en eindigend met een varieerenden
stok . In de rijminleiding van zijn Odysseevertaling zegt COORNHERT dat
hij „den loop niet ghebroken (heeft) . . . Baladens wijze", d .w.z . geen
strophen gebruikt heef t . -- Strophen eindigend met een spreuk waxen bij
de Fransche rederijkers zeer gelief d . H. GuY zegt hiervan in zijn Histoire
de la poesie francaise au XVIe siecle, t. I L'ecole des Rhetoriqueurs, p . 68 :
La f acon dont les rhetoriqueurs concevaient la morale les conduisait necessairement a l'exprimer en proverbes . . . Des pieces entieres . . . nous of f rent
un proverbe a la fin de chaque strophe . . . Ajoutez qu'ils ne recherchent
point les adages les plus signif icatif s ou les moms prosaiques, mail ceux
qui ont le nombre de syllabes qu'il f aut (dix ou huit, dix a 1'ordinaire) :
it s'ensuit que les memes maximes revienment mecaniquement, et servent,
flexibles et vaines, a prouver le pour et le contre" . Het lijkt mij op grond
hiervan aannemelijk dat de ballade met vast refrein in oorsprong eenvoudi is een kort, strophisch dichtstuk, waarin de slotspreuk tot een
telkens herhaalde f ormule verstard is . Het envoy" is een latere toevoegin 1) . Hoe dit zij, de Fransche „balade" treedt bij onze rederijkers op
als ,,ref(e)rein", „Vut causen om dat den stock wend gheref ereerd Ende
altoos verhaald ter laetster linie", zooals DE CASTELEIN zegt, die den
term „referein" bewust en opzettelijk in een anderen zin bezigt dan de
Franschen, blijkens de in haar zelfgenoegzaamheid niet onvermakelijke
volgende passage van zijn Const;
15 7 . Tref erein by dat de selue Molinet taeld
Es dlaetste datter f aeld an de clausulen viere, . . .
Wy heeten stockreghel naer ons maniere :
Op den wale hier, en passen wy niet een siere,
Want wy ons zinnen tot riper verstande keeren .
Af &ezien van dit verschil in terminoloSie echter komt het ref rein
eheel met de ballade overeen . MOLINET geeft in zijn „T raittie . . . a linstruction de ceulx qui veulent aprendre fart de Rethorique" van dezen
1) SUCHIER-BIRCH HIRSCHFELD, Franz, Lit, I, 243 .

Ref reinenbundel van Jan van Doesborch

c
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dichtvorm de volgende omschrijving: „Ballade commune doit avoir refrain et trot's couples et lenvoy de princc, le refrain est la derniere ligne
des dis couplets et de lenvoy auquel refrain se tire toute la substance de la
balade . . . est aussi a noter que tout envoy lequel a la f ois se commence
par prince a son refrain comme les autres couples : mais it ne contient
que v lignes au plus" 1) . Dit is bet schema volgens hetwelk de balladen
en refreinen in Frankrijk en in de Nederlanden gedurende de 15 de en
16de eeuw bij duizenden geschreven zijn, zij bet ook met eenige kleine
of wijkingen . De voornaamste ofwijking betref t bet aantal strophen, dat,
althans bij ons, nogal vai'ieert . Wel zijn er vele refreinen met vier
}strophen (bet „envoy" inbegrepen), maar ook zeer veel met meer . Of
deze uitbreiding van bet aantal strophen pas later beef t plaats gevonden
of dat dit in onze refreinen van begin of wisselde, is moeilijk uit to
maken, omdat omtrent de chronologie van de bewaarde ref ereinen nog
zoo weinig bekend is . Wel is bet opvallend dat bet vermoedelijk oudste
tot nog toe bekende ref rein op dit punt met de regels van MOLINET
in overeenstemming is . Dit is bet refrein met den stok ,,Of moederlijck
herte lieghen mach", dat DE ROOVERE schreef toen bij 17 jaar was .
D E ROOVERE moet, volgens zeer voorzichtige schatting, omstreeks 1430
geboren zijn, waarschij nlij k nog wel wat eerder 2) ; dit ref rein is dus to
stellen op ca . 1445 . Maar dezelf de DE ROOVERE schreef ook ref reinen
van meer dan vier strophen, zie b .v. VAN STI JEV00RT, nr. CXIX . Als
norm kan men echter voor de 15 de en 16de eeuw wel bet ref rein van
vier strophen aannemen 3) . Bij VAN DoESBORCH vindt men op 128 refr .
105 met vier strophen ; in den ref reinenbundel van 15 39 hebben alle 5 7
refr. vier strophen, bij VAN STI JBVOORT 178 van de 245 . Daartegen is
bij A . BI JNS bet ref rein van vier strophen uitzondering : op de 114 ref r .
van haar drie bundels zijn er slechts vier met vier strophen . In den wat
lateren bundel van DE BRUYNE is bet bet ref rein met vier strophen weer
1) HECQ et Puus 33 . 2) In 1465 kreeg bij een jaargeld wegens zijn verdiensten
voor de stad Brugge, die bij „langhe jaren ten diverschen stonden veel ende hoofschelicke
ghedient hadde" ; men mag dus aannemen dat bij toen een man van betrekkelijk rijpen
leeftijd was, zeker wel een 40 jaar, zoodat bij omstreeks 1425 geboren kan zijn . -- 3) In
bet reglement van de „Kersauwieren" to Pamele was bet getal van vier strophen bepaaldelijk voorgeschreven (PR . V . DUYSE I, 27) .
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regels 110 op de 1341) . Hoe die uitzonderingspositie van A . BI JNS to
verklaren ? Het ligt voor de hand de verklaring to zoeken in haar positie
als zelfsttndig kunstenares : zij was waarschijnlijk geen lid van een rederijkerskamer en dus vrijer in bet concipieeren en scheppen van haar werk
dan de georganiseerde rederijkers, die bun gedichten naar vaste voorschriften op van to voren bepaalde thema's schreven . A. BI JNS schreef
haar ref reinen klaarblijkelijk onder den drang barer inspiratie en deze
alleen bepaalde de lengte van haar gedichten . Het aantal strophen wisselt
bij haar van 4 tot 12, met alle tusschenliggende aantallen, behalve 11 ;
hierbij zijn niet meegerekend haar twee refreinen „op den A . B. C.",
die geen eigenlijke refreinen zijn, daar ze geen vasten stok hebben . In
de andere bundels komen naast bet overheerschende vierdeelige ref rein
ook ref reinen van 5 en 6 strophen voor, zelden meer (zie hiervoor
tabel I op bi . xxxvii) .
Een andere of wijking van bet schema van MoLINET betref t de laatste
strophe, die volgens hem hoogstens 5 regels mag tellen. In bet algemeen
heeft men zich daar niet aan gehouden . Wel is in de oudere bundels de
laatste strophe gewoonlijk korter dan de overige, maar een slotstrophe
van 5 of minder regels komt toch weinig voor : bij VAN DOESBORCH
19 maal op 128 ref r ., bij VAN STI JEVOORT 29 maal op 245 . In de andere
genoemde bundels komen zij in 't geheel niet voor, bier hebben de slotstrophen bijna zonder uitzondering evenveel regels als de overige. Bij
VAN DOESBORCH en VAN STI JEVOORT komt daarentegen een kortere
slotstrophe, al telt deze dan ook gewoonlijk wel meer dan 5 regels, nog
zeer vaak voor : bij v . D . 56 maal, bij S . 85 maal 2) . Ook het bovengenoemde oudste ref rein van DE ROOVERE beef t een kortere slotstrophe .
Reeds bij A . BIJNS echter is bet refrein met geheel gelijke strophen regel
en is dit sindsdien ook gebleven .
MoLINET had ook een voorschrif t gegeven voor bet aantal regels der
1) In bet laatste kwart der 16de en bet eerste der 17de eeuw is bet refrein met vier
strophen vrijwel tot een repel zonder uitzonderingen geworden ; op de refreinfeesten
werd gewoonlijk gevraagd „vier sesthienen" of „vier seventhienen" (SCHOTEL 2,22 ;29) . -2) Daar beide teksten vaak corrupt zijn, is bet niet altijd met zekerheid uit to makers
wat bet oorspr . aant . regels per s tr . is ; in sommige refreinen hebben alle strophen een
ander aantal ; in de genoemde getallen zijn de onzekere gevallen niet meegeteld ; wel zijn
er in deze en de volgende opgaven enkele dubbeltellingen, die bet beeld echter niet
noemenswaardig beinvloeden .
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gewone strophen : „et doibt chascun couplet par rigueur dexamen avoir
autant de lignes que le refrain contient de sillabes" . Aan dezen regel
hebben echter noch de Fransche balladedichters noch onze ref reindichters
zich gehouden : de uitgevers 1 ) teekenen hierbij aan : „Cette regle a ete
violee par presque tons les auteurs", en bij onderzoek van de 678 ref reinen
uit alle bovengenoemde bundels bleek mij dot er slechts 22 2) aan den
eisch van MoLINET beantwoordden, en dot zal nog eerder toeval dan opzet
geweest zijn .
Wat overigens bet aantal regels der strophen betref t, dit schommelt
tusschen 8 en 24 . DE CASTELEIN zegt :
97. Angaende de regulen van een Referein . . .
Martiael . . . wij st ons den trein
Tot twintich regulen mueghd ghy wel stellen
Niet hoogher en mueght ghy met rechten tellen
en in bet algemeen heeft men zich hieraan gehouden : strophen van meer
dan 20 regels zijn uitzonderingen . Een blijkbare voorkeur genieten de
strophen van 13 3), 15, 16 en 17 regels ; daarnaast komen echter ook
zulke van 14,18 en 19 vrij vaak voor . Een overzicht over 65 3 ref reinen 4 )
vindt men in tabel I (blz . xxxvli) .
De meest geliefkoosde strophenvorm blijkt to zijn die van 15 regels,
en inzonderheid in het vierdeelige ref rein met volledige slotstrophe : van
de 132 vierdeelige refr . met 15-regelige strophen zijn er zoo 99 ; dit zijn
dus ref reinen van 60 regels . Het groote overwicht van bet vier- boven bet
meerdeelige refrein blijkt ook duidelijk uit dit overzicht : bet zijn er
441 van de 653 of ruim 67 % . In den bundel van VAN STIJEVOORT
komen ook enkele ref reinen van drie strophen voor, moor die zijn hoogstwaarschijnlijk onvolledig . Het hoogste aantal strophen is 15, bet hoogste
aantal verzen 276 .
1) HECK et Puts, o .c . 33 .
2) Hierbij niet meegeteld die gevallen waarin het
aantal syll . van den stok of bet aant . regels der strophen niet constant is . - 3) Het
getal 13 speelt een bijzondere rol bij de rederijkers . Het reglement van bet Landjuweel
to Antw. 1 561 bepaalde dot iedere kaner door ten minste 13 leden moest vertegenwoordjgd zijn, terwijl de begroeting int dertien regels moest bestaan (PR, V. DUYSE 1,71) .
De kaper to Doornik telde 13 leden „ter herinnering aan den Zaligmaker en zijne twaalf
apostelen (a.w . 1,279) . Ik herinner eraan dot ook de strophe van MAERLANT 13 regels
telde. -- 4) Vgl . ook voor deze opgaven bet in noot 2) op blz, xxxv opgemerkte .
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TABEL I
Regels per
p
strophe
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Aantal strophen
4

5

6

i
1015
4
2
17
2
1
1
16
14
5
2
82
3
3
1
21
1
132 25
1
61 15 11
53 14
9
131410
9 10
9
4
3
1
4
2
1
1
1
1

Totaal refr . 441 101

7

8

2

2

9

1
1

1

4
2
2
2
2

2
2
6
1
8
6

1

1
1

10

52

12

13
14
15

10
21

17
18
19
20
21

10
105
71
71
46
35
8
5

Totaal

410

16

10
10
6

10
20

16

2

28

2

23

5

18

2
5

20
5
2

1

36

2

1

1
133

1
1

2(15)

1
2

3

7

1

2

23
2
22
18
24
88
26
168
97
79
49
38
8
6

2

2
1
2

653

TABEL III

47
5
27
5
3

11

meet dan
12

1

Regel s Vroed Amour. Sot Totaal
11
10
7

12

1
1

TABEL II

8
10
11

11

Totaal
refr.

103

Regels
8

Vroed

Amour .

Sot

7,5
7,5
4,5
7,5
15
8,3
27
15
3,76
1,5
1,5

1,94
1,94
4,85
4,85
45,6
4,85

22

10

2,4
2,2

25

12

2,2

88

26
168

96

79
49
38
8
6
645

11

13

14
15
16
17
18
19

20

21

1,7
5,1

2,2
25,5
17,3
17,
7,3
11,2
8,5
1,95
1,2

0,7

26,2

4,85
2,92
0,97
0,97
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Wat betref t bet verband tusschen den inhoud en den vorm der ref reinen : bet is mij niet gebleken dat in bet algemeen een bepaalde stof
aan een bepaalden vorm was gebonden. Wel toonen de ref reinen in bet
„vroed" een voorkeur voor langere en die in bet „sot" voor kortere
strophen, de laatste met name voor die van 13 regels, zooals uit tabel II
blijkt, of in procenten van bet totaal voor iedere~ groep, uit tabel III :
de ref reinen in bet „vroed" hebben dus voor 5 5,4 % meer -, en
voor 15 .8 % minder dan 15 regels per strophe, terwij 1 omgekeerd die
in bet „sot" voor 64 % minder --, en voor 9,7 % meer dan 15 regels
per strophe hebben . Die in bet „amoureus" houden zoowat bet midden,
hoewel met een vrij sterke voorkeur voor de kortere strophe : 50,3 %
hebben minder, 22,6 % meer dan 15 regels . De strophen van 8, 10 en
12 regels komen bij deze ref reinen bet vaakst voor .
Een dergelijk verband valt to leggen tusscben de lengte van den stokregel en den aard van bet ref rein 1) . En ook bier zien we dat de ref reinen
in 't „vroed" in bet algemeen een langeren stok hebben en die in bet
„sot" en „amoureus" een korteren, zooals blijkt uit bet volgende overzicht, dat voor iedere groep de procenten van bet totaal geef t naar bet
aantal syllaben van den stokregel :
TABEL IV
Syll . stok
8
9

Vroed
1,5

9,5

Amour.
6

Sot
7

15

10

18

15
48,8

11

26,6

18

39
21

12

34,4

9

14

13

9,3
0,5

3

3
1

14

De refreinen in 't „vroed" hebben dus voor 70,8 % 11 of meer syllaben in den stok, en die in bet „amoureus" voor 69,8 % minder dan 11
1) Voor de opvattingen der rederijkers over de lengte van bet vers in bet algemeen
zie men KOSSMANN, Versrhytme en verder ook COORNHERT'S Rijmbrief, gepubliceerd in
N, Taalgids XVI, 292 vg,, met commentaar van KOSSMANN jrg, XVII, 190 vg .

INLEIDING

XXXIX

syllaben, en die in bet „sot" voor 61 % minder dan 11 syllaben . Een
enkele maal komen ook stokken van minder dan 8 syllaben voor : op 640
ref rdinen een van 3, twee van 4, een van 5, een van 6 en een van 7
syllaben ; daarnaaast ook enkele met een stok van meer dan een regels
drie van 12 + 5 en twee van 13 + 5 syllaben . Bij VAN DOESBORCH
komen ook twee ref r . voor (CXVII en CXLII) met een stok van twee
heele regels, terwijl ik ook twee refr . aantrof, waarin twee niet onmiddellij k op elkaar volgende regels „ref ereerden" (v . D . LXXX en
S. CVIII) . Sours wisselt bet aantal syllaben binnen hetzelf de ref rein door
een eenigszins andere f ormuleering in de verschillende strophen . In bet
algemeen ecbter zijn de stokken van alle strophen gelijk . Variaties van
den stok warm volgens DE CASTELEIN toegestaan maar met aan to bevelen :
165
(Uit Virgilius )
Blijckt dot wy stockreghels veranderen mueghen . . .
Niet min int veranderen wild niet verheugben
Hoe ghy stock bet haudt hoe ghy bet de conste volghd .
Op ca. 650 refreinen noteerde ik vier gevallen waarin de laatste strophe
een afwijkenden stok had ; in twee gevallen had de laatste strophe in 't
gebeel geen stok (v . DOESB, nr . LXXXII en bet bovengenoemde ref rein
van DE ROOVERE) .
Sours vindt men ook een gedicht als „ref rein" betiteld, dot bet volgens
de gangbare opvatting niet is ; bet ging daarmee als met den term „ballade", die ook voor verschillende dichtsoorten gebruikt wend . Wel is
bet altij d een strophisch gedicht . Zie b .v. A . BI JNS, boek I, nr. 14 en
boek II, nr . 24 . Het eerste, „Ref ereyn op den geheele ABC", is een gedicht van 21 strophen, resp, beginnende met de letters van het alphabet
en ieder eindigende met een soon spreuk, het tweede is een dergelijk gedicht maar zonder slotspreuken . Wellicht zijn dergelijke gedichten ook als
oudere vormen van bet ref rein to beschouwen, zooals ik boven reeds
aanduidde. -- Ons nr . LIX heef t als opschrif t Ref reyn Rondeelwij s ; bet
bestaat uit vij f strophen die ieder een rondeel vormen . Zoo krij gt „ref rein"
dus de algemeene beteekenis van strophisch gedicht .
Wat bet rijm betref t : voor de rijmschema's moge ik volstaan met to
constateeren dot voor iederen strophenvorm, behalve voor die van 8 regels,
een root aantal variaties voorkomt, welke ieder zonder onderscheid voor
de drie stof f en gebruikt worden . Voor de 8-regelige strophe is bet schema
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onveranderlijk ababbcbc . Voor die van 10 verzen vind men : aabaabbcbc,
aababbcbbc ; ababbcbcdd ; ababbcbcc; abaabbcbbc . Voor die van 11 :

aabaabbcbbc; aabaabbcbcc ; aababbbcbbc, ababbcbccdd ; abaabbbcbbc ;
ababbbcbbcc ; aaabaaabbcc . Voor die van 12 : ababbcbccdcd ; ababbcccdcdd;
abaabbbcbbcc, aabaabbbcbbc ; aabaabbbcbcc ; aaabaaabbcbc ; aaabaaabbbcc,
aabbccddeef f. Voor die van 13 : ababbcbccdcdd; abaabbcbccdcd ; ababbcbccdccd ; aabaabbcbccdd ; aababbcbcdcdc ; aabaabaabbcbc. Voor die van 15 :
ababbcbccdcddee ; ababbcbccbcbbdd ; aabaabbcbccdcdd ; aabaabbcbccdccd,
aabaabbcbbccdcd ; aabaabbbabbaacc ; aaabaaabbcbccdd . Enzoovoorts. Hoe

grooter bet aantal regels, hoe grooter ook bet aantal mogelijke variaties .
Voor de strophe van 16 noteerde ik 13 verschillende schema's, waarvan
het vaakst voorkwam : ababbcbccdcddede, daarnaast b.v . : aabaabbcbbccdccd;
aabaabbbcbbccdcd . Er zijn natuurlijk van iedere strophe nog meet combinaties mogelijk die ongetwij f eld ook zullen voorkomen, maar bet heef t
wenig zin dit alles haarf ijn na to pluizen .
Af wisseling van mannelijk en vrouwelijk rijm komt geregeld voor ;
dit is echter geen ontdekking van de rederijkers i ) : reeds HADEWYCH en
MAERLANT passen in bun strophische gedichten deze regelmatige afwisseling toe .
Bijzondere rijmtechnische kunststukjes komen in de refreinen lang
zoo vaak niet voor als men misschien op grond van den slechten naam
der rederijkers in dezen zou verwachten 2) . Verreweg de meeste refreinen
hebben niets anders dan gewoon of dubbel eindrijm . Als bijzondere vormen komen daarna bet meest voor : middenrijm, binnenrijm en kettingrijm . W'anneer we ons bepalen tot de beide bundels van VAN STIJEVOORT
en VAN DOESBORCH, dan vinden we op totaal 373 refreinen : 5 7 refreinen
met middenrijm in alle strophen in meet dan een regel, en 4 met middenrijm alleen in de laatste strophe. Slecbts 4 refreinen hebben kettingrijm in alle strophen, 3 alleen in de slotstrophe, 1 in de eerste en de
laatste strophe, 1 in enkele regels . Daarnaast zijn •er slechts 4 refreinen die
1) Zooals GUY zegt (blz . 90) ; ook voor de Fransche literatuur geldt dit niet : reeds
bij RUTESEUF komt alternantie van mnl, en yr . rijm voor, b .v, in Le dit des Ribaudr de
Greve . - 2) Hetzelfde geldt voor de Fransche rhetoriqueurs, zie GUY blz . 99 : „I1 convient de voter, a la decharge des auteurs du temps, que la plupart de ces gentillesses
(nl(
de technische kunststukjes) ne se rencontrent que de loin en loin daps leurs,
ouvrages, et que meme it existe des poemes entiers ou it ne s'an trouve ancune" .
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een bijzonder ingefikkeld rijmsysteem hebben : de nrs . CLVI en CCXVIII
bij v. S., en de nrs . LXXXIX en CXX bij v . D . In bet algemeen kan men
zeggen dat bij de ref reinen ,,in 't amoureus", de meeste zorg aan bet rijm
besteed wordt, terwijl die ,,in 't sot" meestal eenvoudig van structuur
zijn .
Een enkel woord nog over de verdeeling naar de stof . zooals bekend
onderscheidt men ref reinen ,,in 't vroed" of „wijs", ,,in 't amoureus", en
,,in 't sot" . De scherpst begrensde groep vormt die ,,in 't amoureus", terwij 1 merkwaardigerwij ze de ref reinen ,,in 't vroed" en ,,in 't sot" niet zoo
scherp van elkaar to scheiden zijn. De refreinen : ,,in 't amoureus" omvatten
alleen 1) die welke gewij d zijn aan de „hoof sche" liefde ; wat betrekking
heeft op de zinnelijke liefde valt in bet algemeen onder de categoric
,,in 't sot" ; er wordt m .a.w. streng onderscheid emaakt tusschen „liefde"
en „min" -- De scheiding tusschen „vroed" en „sot" is, als gezegd, niet
zoo scberp. Er is een groep ref reinen, die nu eens tot de eene, dan weer
tot de andere categoric gerekend wordt, n .1 . die der hekelende of satyrische gedichten en min of meet ook de kleine groep die men ,,genrepoezie" zou kunnen noemen (als b .v, ons nr. CXL) , zoo zien we b.v .
dat in den bundel van 15 39 de of deeling ,,in 't sot" gevormd wordt door
de ref reinen die de vraag beantwoorden „Wat volck ter waerelt meest
zotbeyt toogbt", terwijl bij VAN DoESBORCH een ref rein als : „Wie salt
al verdragen dat sot willeken doet" tot de ref reinen ,,in 't wijs" gerekend
wordt . Het ref rein „Boter en case stof f iert die cuecken wel" wordt in de
inboudsopgave bij v. D . ook als „wijs" beschouwd, maar bet is to vinden
in de afdeeling ,,in 't sot" . „Dlacben doet elcx berte verlicbten" is bij
V . D, een „wijs" ref rein, maar in den berdruk van HENDRICK AERTSSENS
is bet verhuisd naar de afdeeling ,,in 't sot" . Een ref rein met een ietwat
licbtvaardige strekking als „Al mindert ons goet, ons daghen die corten"
wordt niettemin als „wijs" geklassif iceerd . „Den drincpot maect den
menigen geldeloes" is volgens de inhoudstaf el „sot", maar geplaatst als
„wijs" . Wanneer dus, als bij VAN STIJEVOORT, geen aanduiding to vinden
is welke refreinen door de auteurs als „wijs" of „sot" beschouwd werden,
is het niet altij d gemakkelijk een bepaald ref rein in een deter categorieen
onder to brengen . In de meeste gevallen evenwel behoef t er geen aarzeling
1) Zie voor enkele uitzonderingen beneden, blz, xLV vg .
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to bestaan en zijn de begrippen „wijs", „amoureus", „sot" van voldoende
draagwijdte om er de verschillende thema's onder to kunnen vatten .
Over de geschiedenis van bet refrein ten slotte zal ik kort zijn : zij is
eng verbonden met die der rederijkerskamers en daarvoor kan ik verwijzen naar de bestaande literatuur , daarover, met name naar SCHOTEL'S Geschiedenis der Rederjkerr . Sedert ongeveer 1 500 heeft bet refrein zijn
vasten vorm gekregen en is gedurende de heele 16de eeuw gecultiveerd .
In bet eerste kwart der 17de eeuw maakt bet een opmerkelijke bloeiperiode door, althans quantitatief : talloos zijn de ref reinf eesten in deze
periode gehouden, als b .v . to Gouda 1611, Leiden 1613, Haarlem 1613 ;
1629, Amsterdam 1613 ; 1624, Ketel 1615, enz . Men zie hierover uit-,
voerig SCHOTEL, dl . II, waar men ook gegevens vindt omtrent bet langzaam uitsterven van bet ref rein en de ref reinf eesten ; na 1 710 worden zij
zeldzaam, in 17 31 wend er to Pij nakker nog een gehouden (a, w. 160),
waarschijnlijk een van de laatste . De vorm is al dien tijd ongewijzigd gebleven, alleen komt de dubbele stokregel wat vaker dan vroeger voor ;
bet aantal stropben is vrijwel onveranderlijk vier .

2.

DE REFREINENBUNDEL VAN JAN VAN DOESBORCH

Van de drie of deelingen waaruit de bundel bestaat is de eerste, die de
ref reinen ,,in 't amoureus" bevat, verreweg de grootste : hiertoe behooren
68 van de in totaal 128 ref reinen, plus nog de nrs . XXVI en LIX die
geen zuivere refreinen zijn .
Wat de algemeene toon van deze ref reinen betref t kan men zeggen
dat zij nog sterk beinvloed zijn door de hoofsche traditie . Deze traditie
was in den tijd waarin onze refreinen geschreven werden reeds ongeveer
vier eeuwen oud en uit den aard der zaak heef t de opvatting der hoofsche
lief de (die trouwens wel altij d een zekere persoonlij ke en plaatselijke dif f erentiatie vertoond heeft) in dat tij dsverloop een ontwikkeling doorgemaakt en wijzigingen ondergaan . Het ligt echter, dunkt mij, niet op mijn
weg die ontwikkeling bier uitvoerig na to gaan ; dat zou trouwens een werk
zijn van een zoodanigen omvang en dat zoo zware eischen stelt, dat ik die
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tank niet gaarne op mijn schouders zou nemen . Ik volsta dus met to constateeren dat de opvattin der lief de, zooals die in onze ref reinen tot
uitdrukking komt, over het algemeen de idealistische en min of meer eestyleerde is, die men in de literatuur der 15de eeuw nog als „hoofsch"
pleegt aan to duiden en die gekenmerkt wordt door : verheerlijking van de
gelief de, en daartegenover zelfvernedering van den minnaar, die zijn onwaardigheid betuigt, en die, ondanks de hardvochtigheid van zijn „princesse", steeds trouw blij f t, steeds blij f t „dienen" ; vrees voor en verf oeiing
van de „nij ders" en „clappers" die bet geluk der gelieven verhinderen
of bedreigen ; klachten over bet „ongetroost" moeten blijven (deze heele
opvatting der lief de trouwens brengt mee dat een veel grootere plaats
wordt ingenomen door het smacbten en klagen dan door bet jubelen en
juicben 1 ) ; hopen is nog de meest optimistische gemoedsgesteldheid van
den hoof schen minnaar) .
Dit is, als gezegd, de hoof dtoon van de amoureuze ref reinen . Er klinken
echter ook no andere tonen, die men betzij als afwijkingen van de
hoof sche traditie, hetzij als accentueeringen van in de de oudere hoof sche
literatuur al in kiem aanwezige stroomingen kan beschouwen . Eenerzijds
komt hierin de meer realistische en zelf s cyniscbe opvatting der lief de
tot uiting, die ook al in bet tweede deel van de Roman de la Rose sprak;
anderzij ds komt bet subjectieve element naar voren, waardoor de onmiddellijke menschelijke betrekking, de rechtstreekscbe gevoelsuitstorting,
de min of meer conventioneele vormen van bet hoof sche schema doorbreekt, en een zuiver persoonlijk minnedicbt ontstaat . Deze laatste ontwikkeling kan misschien als kenmerkend voor bet overgangstij dperk
waarin de gedichten van onzen bundel ontstaan zijn, beschouwd worden,
en tevens kan zij, naar bet mij voorkomt, een der oorzaken geweest zijn
waardoor bet ref rein ,,in 't amoureus", dat in de bundels van VAN
STI JEVOORT en VAN DoESBORCH nog een levende dichtsoort genoemd
kan worden, spoedig daarna verkwijnde of versteende, in tegenstelling tot
bet ref rein ,,in 't wij s", dat uitermate geschikt was voor de behandeling
van stichtelijke, moraliseerende en politieke stof f en en dan ook tot diep
in de 16de eeuw werkelijk bleef leven : men zie b.v . de vele politieke
1) In de ital . Tavola ritonda wordt uitdrukkelijk gezegd : (ii) leale amante sta senipre
addolorato a maninconoso (gecit, bij J, J, MEYER, Isoldes Gottesurteil 249),
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ref reinen in de bundels van DE BRUYNE en BLOMMAERT . De amoureuse
ref reinen daarentegen, voor zoover ze na VAN DoESBORCH nog gedrukt
werden, waren of dood maakwerk (als reeds in den bundel van 1539),
of herdrukken (zooa!s b.v, in het Boeck der Amoureusheyt van 1580) .
Het refrein is dan ook een minder geschikte vorm voor sterk persoonlijk
&etinte lief delyriek ; het wordt daarin verdrongen door andere dichtvormen, o .a . bet sonnet .
In enkele ref reinen valt invloed van bet lied to bespeuren (ik noem
nr . XXI en vooral bet adieu-ref rein LXXII) , maar over bet algemeen is
de scheiding tusschen lied en ref rein tocb vrij scherp : bet ref rein is meer
betoogend, ik zou bijna zeggen meer intellectueel, dan bet lied dat zoowel
in de gedachten- als in de taalstructuur (zinsbouw en woordenkeus) veel
eenvou iger is 1) .
Van de genoemde stroomingen die zich in de amoureuze ref reinen
of teekenen, molten thans enkele voorbeelden uit onzen bundel volgen .
Terwiji de rechtgeaarde minnaar, ook al moet hij zonder „troost"
blijven, volbardt in zijn liefde en zelf erkent dat hij dien troost niet
waardig is (zie b .v . nr . XLIV, op den stok : „Sonder troost van dy mi
therte breken moet', vs . 41 vg. : „Ic slecbt, ruyt, in consten mismaect,
uwes niet weerdich, tot gheenen vermane" enz. ), wordt in XIV de
minnaar aangespoord om niet lang tevergeef s to minnen (vs . 46 vg.) :
Wacbt v van vrouwen to minnen
sonder troost daeraf to ghewinnen,
gheen dinck so quaet
mer om een vrouwe daer ghi troost of ontf aet
en spaert gout, siluer, noch eedel daet,
maer siet dat ghi niet al ianckende gaet" .
Nog sterker klink deze toon in nr . XXVIII, waar wel met heel weinig
eerbied over de liefde gesproken wordt (vs . 46 vg.) :
„Prince, die metter mutsen is belast
helper hem wt tsi cleyn of groot,
want wiese gegbespt sijn druck vast r
oast .
i s hadde mi lieuer bi der doot
1) zie ook blz . LxIX.
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een ghelapte baghij ne op mij n hoot
dan is die mutse langher sou vueren
dus wiltse schuwen, en laetse varen,
elck kiese sijn sorte na der natueren,
want langhe to vrij en, hoort mij n verclaren
cranct seer die sinnen, dies wilt niet sparen,
helpt v seluen . . . ."
Zie ook XXVII, laatste strophe .
Dergelijke krasse uitlatingen zijn echter bij V . DOESBORCH uitzonderingen . In verreweg de meeste amoureuze ref reinen heerscht nog de traditioneele hoof sche toon, spreekt de minnaar met grenzenlooze vereering
over zijn Vrouwe, smeekt hij our troost en genade en klaagt over haar
hardvochtigheid of over de „nijders" en „clappaerts'' . Vaak wordt de
lof van de lief de gezongen, sours ook bet geluk van de vervulde lief de
verheerlijkt . Zie b.v . de ref reinen op stokregels als : ,,Dan twee gelieven
versaemt in eenen wille" (I), „Der secreter lief de, gheen so volmaect"
( L) , „Ken sons to vollen niet connen ghescriuen" (XLII), „Lief de verwint daer si ter herten geet" (XXXVI) , „Vintmen ten werelt ooc meerder
vruecht" (XLI) .
Een verwij dering van den hoof schen toon ziet men ook daar, waar al
to duidelijk van de vervulling van zinnelijke verlangens als uiteindelijk
doel van de liefdedienst wordt gesproken . Zie voor dergelijke onomwonden uitlatingen bijv . nr. XLV, vs . 44 vg., en de volgende passage
(LXVII, 9 vg.) :
„Lasen alst al is ouerghepeynst
so en is die minne nemmermeer volmaect
voor datmen mach ligghen ongheveynst
arm ende arm int beddeken moedernaect .
daer ist dat alle mij nen sin naer haect."
Maar de dichter voelt zelf dat hij bier to ver gegaan is en vraagt dadelijk excuus :
„ Lasen al vallic dus onbedect
lief, en neemt in gheender onweerde :
bet doet natuere die mi verwect
nacht en dach"
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De beschrijving van en de verlustiging in de uitsluitend zinnelijke liefde
vindt men alleen in de ref reinen ,,in 't sot" (het ref rein XXIX met zij n
voor laatstgenoemde snort kenmerkende dubbelzinnigheden is blijkbaar
een parodie en hoort als zoodanig eerder tot de „sotte" ref reinen dan tot
de amoureuze waaronder het geplaatst is) . Mij dunkt dat de veel gesmade rederijkers hier toch wel van een juist inzicht en een instinctieve
fijngevoeligheid blijk geven, waar zij bet alleen-maar-zinnelijke als „sot"
qualificeeren, maar anderzijds aan bet zinnelijk element toch ook zijn
plaats geven, wanneer van werkelijke liefde sprake is, die daarzonder
immers ook niet bestaan kan 1) . Het is dan ook opvallend dat in de
ref reinen ,,in 't sot" nooit van liefde sprake is, maar gewoonlijk een
toevallige ontmoeting van twee personen geschilderd wordt, of uitdrukkelijk gesproken wordt van een „amoureus vrouken", „Venusdierken"
of iets dergelijks . Maar een ref rein als nr . CCVI bij VAIN STI JEVOORT,
op den stok „Ist niet op deerde een hemelrijke", mag niet als „sot"
beschouwd worden (en dat het ook niet als zoodanig bedoeld is blijkt
wel uit de andere ref reinen op denzelf den stok in dien bundel, die meer
ingetogen zijn) : bet is een gedicht waarin die hoogste lief deextase geschilderd wordt waaraan lichaam en ziel gelijkelijk deel bebben, al valt
bier nu ook bet accent op bet zinnelijke . Ook de terminologie is hier
heel anders dan bij de ref reinen ,,in 't sot" : deze laatste zijn niet veel
meer dan aaneenschakelingen van dubbelzinnige (hoewel zeer „eindeutige" ! ) uitdrukkingen, terwijl in een refrein als bet zooeven genoemde
dergelijks uitdrukkingen geheel ontbreken en al bet zingenot met naieve
en sympathieke openbartigheid bij den naam genoemd wordt . Het zooeven genoemde gedicbt kan men bescbouwen als een extreem geval van
die tweeds strooming in de ontwikkeling van bet amoureuze ref rein, waarvan ik boven sprak : de ontwikkeling nl . in de richting van bet zuiver
persoonlijke minnedicht . Hier is geen sprake meer van een liefdedienst,
van een verhouding als van slaaf tot meesteresse, bier zijn minnaar en
gelief de volkomen gelijk en zelf s een geworden in de beleving van bun
1) Uitdrukkelijk geformuleerd vindt men deze gedachte in den
heyt, fol . I S v ° ;

Handel der Amoureus-

„Daer gheen liefde en is, komt walghinghe in't leste
Want liefde maect den lust natuerlijck ."
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lief degeluk . In dergelijke ref raises, waarvan bij VAN DOESBORCH talrijke
voorbeelden to vinden zijn spreekt de taal van bet hart, de enkele en
onopgesmukte zielsontroering, in aandoenlijk-simpele en naieve bewoordingen. Zoo b .v . in regels als :
„Blijft dock mijne, is sal dock v sijn,
ghi sift dock icke en is dock ghye" (III, 34/35 ; dezelfde
gedachte XLV, 19) .
of
„Om mi si was een stadt vol vreden,
so amoreus, so suet van sedan
en:

mi helpt dat is hairs doe vermaen"

( IV, 30 vg .)

„Ic hebse so lief, ten baet gees preken,
is en cans onder gheenen stoel ghesteken,
lieuer dan god, waert gheen sonde"

(VI, 10 vg .)

Ic heb v lief, dus en weet is to segghen wat"

(VI, 54)

Zie b.v . ook XVII, 37-41 . Niet altijd is de gevoelsuiting zoo direct,
maar vaak voelt men toch dat in de min of meet conventioneele wendingen een sterke en zuivere ontroering zich tracht uit to spreken :
„Princesse bouen alle princesses schoone,
mij n hope, troost, mij n blij dtschap, en weelde,
gbeef t mi conf oort van trooste in bone
want duet v lief de is dicwil queelde"
(XXI, 2 5 vg.)
„Ic waende waenen dat si mi minde,
haer huesch ghelaet heeft mi bedroghen ;
van vruechden bi na dat is ontsinde
als is aensach haer vriendelike ooghen ;
Si conste sonder meenen toghen
ionste die mijnder herten deert .
mi to mislaten mocht is mi poghen
want vleesch en bloat heb is om haer verteert" (LXV, 9 vg.) .
Een zeer groote plaats wordt ingenomen door klachten over de hard-
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vochtigheid van de geliefde, over bet „ongetroost" moeten blijven der
minnaars, een van ouds bekend thema der hoof sche lyriek . Men zie slechts
de stokregels : „Al beminicse seer, si acht mijns twint" (XXXIX), ,,Wat
dienst is haer doe, tis cleen gheacht" (LXIV), „Die mistroost is, die
mach wel suchten" (XXVIII) , „Druck sonder troost is quaet our lij den"
(XXII), „Geen pijne voor ongetroost sijne" (XIV), „Ic sterue door
haer die mijns en acht niet" (XXVII), „Ic sterue duer haer dies noyt
en rochte" (XXXV) . Sours klinkt in die klacht een zekere verbittering :
Want vleesch en bloet heb is our haer verteert" (LXV) , sours ook een
tikj a ironie : „Het is quaet arbeyden en water drincken" (XXV ; de ironie
ligt bier alleen in den stokregel, de tekst is zelf s vrij gepassioneerd ), „Als
is haer omtrent ben, isser een to vele" (VIII) . Maar meestal betuigt de
minnaar zijn onveranderlijke trouw en standvastigdheid, vertrouwt op
de uiteindelijke belooning, en zingt den lof van zijn „princesse" : „Voor
v en sal ick gheen ander kiesen" (LXXX), „Wien dat spijt, is en sal
v niet begheuen" (II), „Sonder begheuen, gheduerich mij n leuen"
(XLVIII) , „Met recht blij uic v eyghen voort" (XXI) ;
„maer hoe dattet is, si spant die croone
bouen alle vrouwen, al moet is trueren" (XXVIII, 41-42) .
In sommige ref reinen wordt ook bet geluk van die uiteindelijke beboning, die men verworven beef t, of hoopt to verwerven, bezongen :
„Ken sours to vollen niet connen ghescriuen" (XLII) ; „Want tis so
oorboorlick lief s lief de verweruen (I, B) ; „Een vrolic lief is een vrolic
leuen" (V) . Maar geen geluk is bestendig en een zeer vaak terugkeerend
thema is dan ook dat van bet afscheid en van bet verloren geluk : „Maer
lasen nv ist al ghedaen" (IV), „Maer noyt so lief ten moste gescheyden
sun" (XI) ; „Adieu die alderlief ste die is to minnen plach" (XIX),
„ Adieu lief geprezen, alst emmer wezen moet" (LXI), enz . Ondanks al
bet leed en de moeite echter die de lief de meebrengt, blij f t men haar
dienen en blij f t men de vrouw vereeren
„Och die noyt en was bemutst . . .
die en derf ouer die mutse niet claghen . . .
si slapen, als ander lieden rinnen en iaghen,
men sietse ooc niet lopen achter straten,
dus seggic, die mutse is quaet our verdragen ;
nochtans en can icse niet ghelaten"
(LVIII, 29 vg .)
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„A11e blij tschap, vruecht, en ander verkeringe,
alle wij sheyt, duecht, oft schats vermeringe,
alle vroetschap, leeringe, oft hoocheyt van staten,
wat mochten v al dees dinghen oaten
in sulcker maten, en alleen to sijn
en ghi eewelijc sout moten vrouwen laten ?
ghi sout moten leuen met groter pijn .
hoe sout ghi verdriuen sleuens termij n,
hoe soudi f antasien connen ontvlien
sonder vroukens to schouwen, dus seg is int schien :
hoe minlijc ist een schoon vrouken our sien .
(XL, 4 vg .)
Een bijzondere plaats nemen de refreinen XXIV en CV in . Het laatste
staat in het tweede boek (,,in 't wij s") , hoewel het een lief deklacht is,
en wel de klacht van een jonge vrouw our haar gestorven man . Beide
refreinen zij n wellicht door een vrouw geschreven (CV wordt uitdrukkelijk Een Vrouwen Refreyn" genoemd), beide onderscheiden zich
door een zeer gepassioneerden toon, die de hier reeds vrij gekunstelde
rederijkerstaal en -versvorm met een warm leven vult en in sommige
strophen zelf s een zeer aangrij pend poetisch effect maakt . Het lij kt mij
niet uitgesloten dat beide door dezelfde dichteres gemaakt zijn. Het
eerste refrein heeft tot stok : „want sonder hem prijsic die doot" . In de
eerste en de tweede strophe roept de dichteres alle verscheurende dieren
en vergif ten op our haar to dooden : „court haestich, en maect mi slijf s
besuerich, want sonder hem prijsic die doot" . Na zich in de derde strophe
tot haar gelief de gewend to hebben met de vurige verzekering dat zij
zonder hem niet leven kan, beroept zij zich in de vierde en vij f de op de
klassieke voorbeelden van zelfmoord uit liefdesmart : Dido, Hero, Medea :
„niemant en verwonder wat liefde drijuet, waer dleuen blijuet als die
sinnen dwalen" en alleen „sijn mondelijn root" kan haer beletten dit
voorbeeld to volgen. In de door zeer sterke gespannenheid van toon (het
gewoonlijk niet mooie kettingrijm heef t hier een zeer bij zonder effect)
tref f ende slotstrophe stelt zij haar geheele leven in de hand van hem die
alleen macht over haar heeft :
„Mijn leuen dat is in dangier nv,
bestier nv heef t ouer mi een die leef t .
Ref reinenbundel van Jan van Doesborch
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hi heeft mi so vaste onder sijn barrier fly,
sun vier nv mi alleen duet theme beeft .
hi is die ghene daert al duet sneef t,
die blijtschap gheef t oft wederstoot ;
diet altij t riep selue si dreef t,
want sonder hem prijsick die doot" .
Nog sterker in dramatische bewogenheid is het ref rein CV, op den
stole „Het moet gheleden sijn" . Het is een klacht over verloren geluk,
over vergane glorie en grootheid . De dichteres vergelijkt zich met Esther,
„gheluckich gheboren, verheuen, vercoren", „een bloeme der bloemen" .
„Ick leef de ende ick dee leuen sonder beroemen,
Ende nv leuende sonder steruen steruick ;
Eenen man haddic, ende leyder dien deruick" .
In weelde en overvloed, door ieder gevierd had zij geleef d :
„Costelic gecleet, verknaept, en gedient .
Ouer taf el verhief men tot in de locht mi,
Deen scanc, dander brocht mi . . .
Hemel en eerde schenen waren mijn vrient" .
En hoe is dat veranderd ! „Nv trueric als Noemi" ; alle vrienden hebben
haar verlaten, „Elck is sonder god, vliende en mi of gaende",
„Die mi als venus hadden in groter weerden,
Die met liefden mijn woorden, mijns kuskens telden . . .
Gaen als die vreemden nv haerder veerden" .
Ben ik als Esther ? vraagt zij vol bitterheid :
„Ben is Hester weergade . . .
Waer zijn mijn ringen dan, mijn proper dingen dan,
Mijn koersen, mijn f aelgien, mijn f luwelen colieren ?
Ben is vri, waer om laet is mi dus dwingen dan,
Waer is mijn singen dan, dansen en springen dan,
Mijn couten, mijn lachen, mijn blije manieren ?"
De dood heeft met een slag aan alle heerlijkheid een eind gemaakt, „Een
doot al doot", en daarom wil zij zich terugtrekken, zij wil haar „wilde
sinnekens bestieren" . Hoot de prachtige trots in deze regels, waarin zij
zich voor God buigt maar den menschen, die zij in hun trouweloosheid
heef t leeren kennen, haar minachting toont :
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„Dus wilick mijn wilde sinnekens bestieren,
Mi seluen kerckeren, al smaket mi suerlic,
Niet om de menschen, met om gode puerlic :
Hi wilt ghebeden sijn ."
Het monist is de dan volgende slotstrophe, waarin, uit diepe moedeloosheid, plotseling, als een schreeuw, bet wilde begeeren der zinnen
opklinkt en stijgt tot dien doordringenden kreet van levensverlangen :
„Noch leeuick vry, ick en , ben niet doot !"
om dan in eens weer, krachteloos en moedeloos, ineen to zinken voor
het alles beheerschende beeld van den dood :
Prince
„Een roosken was ic, nv ben is verdwenen,
Ick moet henen,
Dit maect mi moedeloos als een katijf nv,
Steruen dwinget mi met diet reenen .
Noyt so lustich, is en waer wilder wij f nv,
Mijn ro lippen, mijn blosende wancxkens root,
Mijn borstkens stij f fly, mijn schoon sacht lij f nv,
Noch leeuick vry, ick en ben niet doot .
Mer opt steruen peysende, swaer als loot,
Moet ick besneden sij n ;
Dit dwingt mi to seggen so is eerst werf sloot :
Het moet gheleden sijn" .
Men zal mij toegeven dat een gedicht als bet bovenstaande wel jets
meet is dan het knutselwerk als hoedanig men nog al to zeer geneigd is
de rederijkersrefreinen to beschouwen . Natuurlijk bereiken zij niet altijd
die hoogte, maar bij aandachtige lezing zal men toch in omen bundel
zeer vele strophen en regels aantref f en van echte dichterlijke waarde .
Alvorens over to gaan tot de tweede of deeling, die der ref reinen
,,in 't wij s", wil ik eerst nog even opmerken dat bet natuurmotief in onze
ref reinen een zeer kleine plaats bekleedt . De eenige passage van beteekenis vindt men in de eerste strophe van nr . XIV in een uitgewerkte
vergelijking, en in de enkele losse regels waarin de natuur verder nog
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voorkomt is bet ook steeds in vergelijkingen, zooals b .v. nr. X, vs . 17
en nr. XLVIII, vs . 13 : „si is een bloeme, een schoone gheerde" .
De ref reinen ,,in 't wij s" kunnen in bet algemeen verdeeld worden
in enkele groote groepen : de reli ieus-sticbtelijke en de moraliseerendhekelende ; later komen daer nog bij de politieke en historische . De
laatstgenoemde ontbreken bij v . DOESBORCH geheel . Enkele refreinen
in deze afdeeling bij v . DOESBORCH staan op zichzelf en lijken verdwaald ;
als reeds gezegd is de scheiding tusschen „wij s" en „sot" niet altij d zoo
scberp als men verwachten zou, al is bij v . D, natuurlijk ook veel slordigheid in bet spel . Een refrein als ,,Al mindert ons goet, ons dagen die
corten" met zijn zeer luchthartige moraal en drinkliedallures (,,Laet ons
drincken, laet ons storten") boom toch eerder in de volgende afdeeling
tbuis . Evenzoo „Dlachen doet elcx herte verlichten", dat in de uitgave
van H. AERTSSENS dan ook in de afdeeling ,,in 't sot" is opgenomen .
Zuiver religieuze ref reinen, als de vele Lof dichten in v . STI JEVOORT's
bundel komen bij v . DOESBORCH niet voor . Wel veel stichtelijk-vermanende . De algemeene strekking is natuurlijk : verzaking van de wereld
( „Tis al niet sonder god alleene" ), indachtigheid aan Christus, Zijn offer
en Zijn liefde. (,,Want Christus beef t ons soe dier ghecocht" ; „Hebben
wi gbeen liefde so ist al niet" ), lijdzaamheid (,,In tegenspoet isser menich
salich vonden") en deugdzaamheid (,,Dronckenscap, sonde, schade, en
schande" ), maar de grootste plaats wordt toch ingenomen door die gedichten die gewijd zijn aan de vergankelijkheid van al wat aardsch is,
aan bet „memento mori" en de voorbereiding voor bet toekomend leven .
Zeven van de 36 ref reinen die deze afdeeling felt zijn hieraan gewijd .
Al dadelijk bet eerste, op den stok „Peyst wat den tijt es, wanneer hi
leden es", waarin „Adams broetsele" wordt vermaand berouw to toonen,
to biechten, want „wi en hebben bier gheenen vasten tijt" . „Denct die
vier wterste, weest wijs en vioet . . . Laat gods passie int herte dalen" .
Dezelfde toon klinkt in bet lange ref rein, bet langste uit den geheelen
bundel „Maect v bedde so gbi slapen wilt" . Wie de eeuwige rust genieten
wil, bereide zicb ter dege voor : „Die large nacbt die coemt ons aen, Elck
reede sij n bedde om slapen" . In dit gedicht tref fen ons enkele zeer f raaie
regels en opmerkelijke beelden . Men bedenke hierbij echter, dat wat wij
nu mooi vinden, wat ons tref t als een bij zonder gelukkige wending en
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een oorspronkelijke beeldspraak of als een bijzonder welluidende regel,
door den tijdgenoot waarschijnlijk nauwelijks als zoodanig gevoeld zal
zijn, daar hij een heel andere maatstaf van poetische schoonheid aanlegde
dan wij . Wanner dus, wat in de middelnederlandsche letterkunde nogaleens gebeurt, in een lang verhalend of didactisch gedicht plotseling een
enkele zoodanige regel opduikt temidden van een vloed van eentoonig
voortkabbelende vlakke verzen, dan is dat waarschijnlijk eerder aan toeval dan aan opzet to danken. Zoo trot mij b .v. eens in het over bet
algemeen vrij onbeholpen berijmde Vanden Levene Ons Heren het in
een enkelen plotseling naar voren tredenden regel scherp omlijnde beeld
van Jezus voor de poort der hel :
„Die claerheit sloech tote inden grout
Daer ihesus voer die porte stout
Daer nie licht quam no meer en sal
Nu quam daer claerheit ouer al"
(vs . 4171 vg .)
.
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en in den
beeld als :
(I, 1969)
„Him beyde bloeyde der vreuden rij s"
In bovengenoemd ref rein flu vinden wij een regel, dien wij zeker eerder
bij een hedendaagschen dichter zouden verwachten dan in een stichtelijk
refrein van ca . 1500:
„Al is den dach een blade beweghere
Den nacht sal comen onghetilic" .
Mag men nu aannemen dat de dichter in deze beeldspraak de evocatieve
kracht gevoeld heef t die ons daarin zoo tref t ? Ik betwij f el het zeer . Maar
ik wil op deze principieele kwestie hier niet verder ingaan .
In hetzelf de ref rein, even voor den bovengenoemden regel, komen
nog eenige zeer f raaie verzen voor :
Inden dach mogen wi ons wenden
Tot alien labuere,
Maer snachts als ons doogen blenden
Moet rusten natuere" .
Maar wie kan slapen „Die altoos knaginge moet ontfangen Sijnder
conscientien" ? Daarom : hoed U voor „Tsviants bedriech, swerelts listiche", want :
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Tslapen der eewiger doot
Int barnende solpher, int wallende loot,
Int -vlammende vuer, roder dan root,
Dat es tontsiene seere" .
Bid en doe „Caritate ten euen mensche waert", „Spreect metten propheet
in V gedachte : Ick sal beweenen bi dage bi nachte Mijn bedde en makent
van tranen sachte" . Alle wereldsche kennis en kunde is ijdelheid, ja,
al had gij „hemelsche ende eertsche conste beseten
„Nochtans so eest al niet om weten
Leef di anders dan so ghi steruen dolt.
Een glas is broosch, veel lichter stort
Die mensche voorwaar" .
Het is bekend welk een voorkeur de last-vij f tiend'eeuwsche literatuur
aan den dag legt voor de schildering van den dood en het steruen in al
hun verschrikking . Ook in onzen bundel vinden wij daarvan een paar
krasse voorbeelden, met name in het prachtige refrein ,,Ay steruen steruen
is een hart ghelach" (CVI) . Tref f end hierin is vooral de (waarschijnlijk
nauwelij ks bewuste) strij d tusschen de door het geloof voorgeschreven
wereld- en levensverachting en de dieper-menschelijke gehechtheid aan
deze schoone wereld . Want wel begint de dichter met een „Tf y werelts
dal vol alder ellendicheyt" en een herinnering aan het „stof zijt gij", maar
hoor nu in het begin van de tweede strophe die schuchtere erkenning van
levensverlangen:
„Och wi leef den gerne, en wi moeten steruen,
De went behaecht ons, en wi moetense deruen" .
En dadelijk daarop komt dan ook de ijzing voor het verschrikkelijke
steruen . Wat een ontzetting klinkt in dezen regel :
„Gods sweet welt bloedich doe hi steruen docht" .
Hoe diep is het beeld van den stervenden mensch gesneden in den geest
van hem die daarvan een beschrijving kon geven als its de derde strophe!
En nog versterkt wordt de angst voor den lichamelijken dood door de
vrees voor diep van de ziel : „f el ist steruen tij telic, quader deewige doot" .
In de vij f de strophe is prachtig die onrust en dat gewoel in een middeleeuwsche sterfkamer geschilderd :
„Peyst hoe die pijn dinwendige leden doorrijt,
Peyst hoe tvolc om hebben seer wroten en grielen,
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Peyst hoe den erf genaem dan tgoet verblij t,
Peyst hoe die viant om die siele strij t . . .,
Peyst hoe tvolc om hebben seer wroten en grielen,
Om troost der sielen
Prekende per f ortse pacientie,
Peyst die noyt eewe noch wet en hielen . . .
Hoe dat si iagen dan om penitencie ."
En niemand, dat is ook steeds het ref rein, kan zich daaraan onttrekken,
„Die tleuen meest minnen, tsteruen meest haten . . .
Noyt vrouwen, prelaten noch ondersaten
Bitterder morseel dan die doot en aten" .
Op dezelf de hoogte staat het ref rein XCVI op den stok . „Och god,
hoe sal ick die foot ghecraken", dat hetzelf de thema behandelt en
waarin ook een buitgengewoon realistische beschrijving van het sterven
en den doodstrij d tref t (tweede en derde strophe) . Wel is er de hoop
op de zaligheid (,,Mer grote suetheyt volcht na desen" ), maar de laatste
toon is toch die van den stervensangst :
„Nochtan alle mijnder sinnen pesen
Die vresen der snoestren bitter genaken .
Och god hoe sal ick die foot ghecraken" .
De bekommering om het verlies der zaligheid klinkt ook in het ref rein
CXXI, waarin, nadat alle soorten van „scheiden" opgenoemd zijn,
telkens als slotregel wederkeert : „Scheyden van gode, geen dinck so
swaer" .
De gedachte aan het toekomstig leven en de voorbereiding daartoe
brengen vanzelf mee kritiek op en hekeling van het wereldsche leven .
Een algemeene veroordeeling van het „nu" tegenover de „golden werelt"
van vroeger bevat bet refrein „Maer tgaet nv verre buten screuen" . De
schijnheiligheid wordt aan de kaak gesteld op den stok „Dit duecht
schij nt ende sonde voor gode es" (LXXXIX) . In twee ref reinen (XCIV
en CXV) wordt de dronkenschap gehekeld . De afgunst en den achterklap schijnt men als zoo ingekankerde ondeugden beschouwd to hebben,
dat daartegen geen vermaning hielp en men slechts geresigneerd kon
zeggen : „Tegen een clappaert en is gheen wachten" (CX) en „Wat
doetmen ter went ten wont benij t" (CXIII) . Ik herinner ook aan den
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geregeld voorkomenden „nijder" in de arnoureuze refreinen : weliswaar
is deze een conventioneele f iguur in de hoof sche lyriek, maar het f eit
dat hij er zoo'n groote plaats inneemt en men er steeds maar weer op
terugkomt en er zoo lang aan blij f t vasthouden wij st er toch dunkt mij
wel op dat de of gunst en de laster in de middeleeuwen een diepgeworteld en veel onheil stichtend kwaad warm . Dit is trouwens niet to verwonderen, gezien de beperktheid van de middeleeuwsche sociale levenskringen, voor zoover deze in de literatuur weerspiegeld zijn : het hof
(of althans een adellijke kring) en de -- altijd kleine - stad, waarin
de broederschappen en gilden nog weer kleinere kringen vormden .
De ware en de valsche vriendschap worden tegenover elkaar gesteld in
de refreinen : „Niet voor een hertelic vrient ter noot" (LXXXVIII) en
„Die vrientscap is dinne diemen copen moet" (CXXIV) . De gierigheid
wordt gehekeld en bespot in het aardige ref rein „Gheselscap sal voor
goet ghebreken" met zijn ietwat luchthartige moraal :
„Heb ick gheen gelt, men sal mi borgen .
Aen eenen bast moet mense verworgen
Die coen op haerder vrecheyt spreken" .
Vandaag leef ik nog en dus „wil ick drincken en eeten De wile dat mi
lust" . Nog zorgeloozer is de toon van bet ref rein CXVII, dat eigenlijk
niet anders dan een drinklied is, op den dubbelen stok : „Laet ons
drincken laet ons storten, Al mindert ons goet, ons dagen die corten" .
Het is een vlot en welklinkend gedicht :
„Laet sorgen varen,
Ghiet en stort daer in oft besijen,
Tcomt alle eens ouer hondert iaren .
Drinct bi clauerblayen oft bi paren,
Croesen oft schalen vol sonder horten,
Die vriesen seggen, als si vergaren :
Laet ons drincken, laet ons storten,
AI mindert ons goet, ons dagen die corten" .
Meer in overeenstemming met den aard van dit tweede boek is bet lof dicht op de armoede „Armoede dunct mi orborlicst en minst geeert"
( CXI) en het vertoog over bet „nut der tegenspoeden": ,,In tegenspoet
isser menich salich vonden" (CXII) . Een aansporing tot lij dzaamheid
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is ook het laatste ref rein van deze of deeling „Tis best om beters wille
verdregen" .
Een bij zondere plaats neemt, behalve het reeds besproken ref rein CV
(zie boven, blz . L), ook het ref rein CVIII in, op den stok „Hey hey
voorleden tijt, waer sidi duere" . Zooals al uit dezen stok blijkt, is hier
iemand aan het woord, een man, die, nu hij min of meer op leeftijd komt,
terugziet op zijn jeugd en zijn jonge jaren . En, in tegenstelling tot andere
dergelijke gedichten uit dezen tijd, is dit bier niet om jeugdige lichtzinnigheid en onbekommerdheid to veroordeelen, er is geen sprake van
berouw 1), maar van een liefderijk en met eenige verwondering terugzien op de voorbije jeugd die zoo ver lijkt en op de jongelingsjaren met
bun bruisende vitaliteit, geheel onder den ban der zinnelijkheid, „Niet
doende dan cussen die rosemarine" . In zooverre dit gedicht dus een min
of meer autobiograf isch karakter draagt, kan men bet misschien als een
uiting van de nieuwe, individualistische kunstopvatting van den renaissancetij d beschouwen. De dichter begirt met bet opnoemen van een aantal
spelletjes, die „Inder tijt mijnder kintsheyt" „mijn heel vruecht" waren .
Maar al spoedig komt hij in de leer „Bi Diana ende haer scholierkens"
die hem een minder kinderlijk spelletje (,,tspeelken van Tinteletene" )
leeren . Na deze voorbereidende experimenter komen de eigenlijke amoureuze perikelen, als hij door „Venus strael'' geraakt is, en onder de namen
„Dalida", „Breseida" en „Medea" herdenkt de dichter zijn achtereenvolgende gelief den . Maar met bet onder worden vergaat de lief de en
na Venus komt Bacchus aan bet woord : „Als dander doer ick quam in
Bacchus gelach, Niet dan den wijn ginc is voorts ga slaen" ; de liefde
(in dit gedicht, zooals trouwens bijna altij d in dezen tij d, wanneer zij
niet in bet hoofsch gewaad gekleed is geheel zinnelijk opgevat) heeft
afgedaan en „So verre ist comer dat mi dunct veriuys Dat mi wijlen
suycker was in valuere" . De jeugd is voorbij en slechts bet gedenken
blij f t, zooals ook in de bij dit ref rein onmiddellijk aansluitende spreuk 2 )
wordt gezegd : „Een iongelinck lustich seyt : Vruecht banteeren is mijn
beiach, Een oudt man op twee crucken seyt : Mi denct wel datmens plach" .
1 ) Zooals b,v, in het fraaie refrein van A, BUNS „De sonden mijner jeucht wilt niet
2) Over spreuken zie beneden, blz . Lx vg .
ghedincken .
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Hiermede wil ik de bespreking van bet tweede boek be~eindigen en thans
overgaan tot bet derde, de refreinen ,,in 't sot" .
Het derde boek telt 24 refreinen en is mitsdien bet kicinste van de
drie. Een refrein boort bier klaarblijkelijk niet thuis en staat dan ook in
de algemeene inhoudsopgave onder de refreinen ,,in 't wij s", nl . : „Boter
en case stof f iert die cuecken wel" (CXL), waarin op nuchtere en volstrekt onkomische wijze de onontbeerlijkheid van boter en kaas „rhetorijkelijk" uiteengezet wordt .
In den herdruk van 1640 vindt men slechts 9 van deze refreinen terug ;
de rest beef t geen genade gevonden voor de oogen van den censor en
naar de reden daarvoor behoef t men niet lang to zoeken, als men de
gedichten slechts even inziet : de censor was, zooals boven reeds gebleken
is, een zeer preutsch man en de onverholen „Sinnenf reudigkeit" van een
vroeger geslacht spreekt uit die gedichten maar al to duidelijk . De uitsluitend zinnelijke liefde zag men als bet „zotte" bij uitstek en men werd
niet moe dit vermakelijke thema in steeds nieuwe, hoewel onderling
weinig verschillende, variaties to bezingen . Ik zou hierin eerder een zekere
speelschheid willen zien, dan een obsceen vermaak ; hierop wij st dunkt
mij ook de taalvirtuositeit die in geen andere dichtsoort met een dergelijke
rijkdom wordt ten town gespreid. In dit steeds maar weer op nieuwe
wijzen, in nieuwe beelden omschrijven van een bepaald begrip, of van
een zeer beperkt aantal begrippen, dat een der voornaamste motieven
is van de erotische literatuur niet slechts van dien tij d, beef t bet spelelement ongetwijfeld een belangrijk aandeel . Er zijn dan ook slechts
weinige gedichten in omen bundel die men werkelijk pornografisch zou
kunnen noemen 1) . En ook is er veel conventioneels in deze gedichten,
met name bet telkens terugkeerende thema van de geslachtelijke onverzadelijkheid der vrouw; ook dit is een „styleering der liefde" 2 ) . Bij na
altij d ook is de toon ironisch en daarmee verhef t dit genre zicb boven
bet louter-obscene . Een uitzondering daarop en een rechtstreeksche, hartstochtelijke verheerlijking der zinnelijkbeid is bet refrein CXXIX, op
den stole „tquaetste datter of court zijn baruoete kinderen", dat wellicht
een uiting van erotische onbevredigdbeid is (zie de derde strophe en
1) Naar mijn smack eigenlijk alleen CLI .

2 ) HUIZINGA, Herfsttij3 155 .
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vs . 57/58) . Overigens valt er van dit genre weinig to zeggen . De waarde
van deze gedichten als „spiegels van bet zedelijk leven" 1) moet men niet
overschatten ; in de eerste plaats om bet zooeven betoogde speelsche en
conventioneele element dat hen kenmerkt, en in de tweede plaats omdat
er to allen tijde gedichten in dit genre en in dezen toon geschreven zijn .
Aan de scatologische en daarmee nauw verwante ref reinen CXXXIV,
CXXXIX en CXLI zou men slechts woorden vuil kunnen maken en ik
wil dus alleen opmerken dat bet speelsche element hierin nog sterker is
dan in de erotische en dat men het in dien tijd blijkbaar als een vrij
onschuldig spel beschouwde, getuige bet voorkomen van dergelijke gedichten midden tusscben hoof sche en stichtelijke ref reinen in de verzamelbundels van VAN STI JEVOORT en ENGELBERT V . D . DONK (hs . der
zgn . Nieuwe Re f reinen van ANNA BI JNS) 2 ) .
Behalve de erotische bevat dit derde boek eenige satiriscbe ref reinen,
als nr . CXXXVII op den stok „Ist qualic gepepen voor een mate bruyt",
waarin een arme straatmuzikant bespot wordt en dat misscbien ook
eenigermate als een sociale satire bescbouwd mag worden, en nr . CXLVI,
„Ick sey goet rout, ick en can niet prijken", waarin de spot gedreven
wordt met een „dorper" die zicb in een aanzienlijk tafelgezelschap niet
goed weet to gedragen . Twee alleraardigste hekeldicbten, wel de beste
uit deze afdeeling, zijn de nrs . CXLVIII en CXLIX ; in bet eerste, dat
ook bij V . STI JEV00RT voorkomt, wordt op den stok „Ick loech, ick
en const mi niet bedwingen" de draak gestoken met de preutschheid
van de bagijntjes en in bet tweede wordt op vermakelijke wijze geschetst
hoe een oude snoeper door twee lichte vrouwkens en een oude koppelaarster geplukt wordt .
Een op zichzelf staande groep vormen de leugenref reinen, waarvan
er hier vier voorkomen : de nrs. CXXVII, CXXX, CXXX en CLIII .
De leugenverhalen en leugendichten vormen in de komische litteratuur
een zelf standig genre met een eigen geschiedenis, die teruggaat tot
LUCIANUS, en bet leef t nog steeds, met name in de volksletterkunde,
maar ook b .v, in de Engelsche „limericks" . De rederijkersperiode is
echter wel de bloeitij d van dit genre, ook in Duitscbland (,,FinkenrittW' ;
1)K. LFF 11,145 . - 2 ) Zie Nieuwe Ref
in Leuv, Bijdr. IV gepubliceerde refreinen .

nr . XLVI en nr . XLVI van de door
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en in Frankrijk (,,sermons joyeux") . Behalve in onzen
bundel vindt men ook leugenref reinen bij VAN STI JEVOORT, in de „Veelderhande Gen . Dichten" en twee die gepubliceerd zijn in het TUdschrif t
(XIV, 39 ; XX, 75) . Ik hoop later nog eens gelegenheid to hebben de
Nederlandsche leugenlitteratuur in een afzonderlijke studie to behandelen .
Het ref r . CXXVII handelt over een wonderlij k grooten stier (AARNETHOMPSON, Types of the Folk-tale nr . 1960) . Nr. CXXX beschrij f t een
wonderlijk feest, waar de afwezigen het vroolijkst meedoen, waar men
botermelk uit leege kruiken schenkt en waar men „met caluwen hoof den
seer row gehaert" kan zijn . In nr. CXXXV wordt eveneens een wonderlijk gezelschap geschilderd, nl . van allerlei levend geworden keukengereedschap. Het laatste leugenref rein ten slotte ( CLIII) , dat ook bij
VAN STI JEVOORT voorkomt, verhaalt van een man die droomt dat hij
Paus is en zijn vrouw kardinaal, en dat zijn kinderen aartsbisschoppen
zijn, enz . Dit refrein is klaarblijkelijk ook als satire bedoeld, vooral op
de geldzucht van Rome ; het dateert immers uit den tij d (omstreeks 1500),
dat de misstanden aan bet pauselijk hof het grootst waxen en vooral de
gouddorst van de curie veel ergernis wekte .
HAMS SACHS)

Ter of wisseling heef t de drukker tusschen de ref reinen een aantal
kleinere gedichtjes ingestrooid, in totaal 24, waarbij twee rondeelen
(LX en CXXXII), 21 spreuken of epigrammen die als Nota's worden
aangeduid en een stukj e zonder opschrif t (CXXXIII), waarin de eigenschapp ~ van „Een goet peen" worden opgenoemd . De rondeelen zijn
beide drinkspreuken ; nr. LX in bet Latijn . De spreuken zijn meest van
moraliseerenden, sours van hekelenden aard ; van de laatste snort noem
ik b .v . nr . XCIII :
„Half sot half vroet,
Half quaet half goet,
Half eere half schande,
Dats nv de sede vanden laude" .
Sommige spreuken zijn echte epigrammen en wel van zeer hoog
gehalte, als b .v . nr . CIX, en vooral nr. CXXV, een juweeltje van concise
levenswijsheid :
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„Ick was eens lief, den tijt is leden,
Si is ionck en ick ben oudt,
Si is werm en ick ben coudt,
Si wil en ick en mach,
Daer om kijuen wi al den dash" .
Andere zijn van het snort dat men in de Duitsche literatuur met den
naam „Priamel" aanduidt ~1) . Een priamel is een gewoonlijk vrij kort
gedichtje, waarin een aantal begrippen (vaak ook paren van begrippen)
worden opgesomd en in den slotregel tot een bepaalde onderlinge relatie
gebracht worden, a .h .w. onder een noemer vereenigd . Een voorbeeld
moge deze def initie verduidelij ken 2) :
Wintersche nachte
Vrouwen ghedachte
Ende herscap hulde
Verkeren dicke, ende menechf ulde" 3) .
In onzen bundel is een typisch voorbeeld nr . XXXIII :
„Een kint opgeuoet met wijne,
Een vrouwe wel sprekende latine,
Een sonne die haer vroech verbaert,
Dese drie doen selden goede dachuaert" .
Verder LIII en XC .
De meeste van dergelijke spreuken zijn oud en behooren evenals het
lied geheel tot bet volksgoed . Nr. XCV, dat ook in DE RoovERE's
Rhetoricale i"ercken voorkomt en daar waarschijnlijk evenzeer als bladvulling dient als in onzen bundel, kan men reeds met geringe afwijkingen
in bet Hulthemsche handschrif t vinden :
„Die morghen die doet sorghen,
Die nacht verteret tgoet :
Woude die avondt sorghen
1) Zie over het priamel de lijvige verhandeling van K . EULING, Das Priamel bis Hans
Rosenplut (Germanistische Abh . 25) . -- 2) Evenals vele dergelijke genres is ook het

priamel moeilijk nauwkeurig to definieeren ; EULING wijdt een heel hoofdstuk aan de
omschrijving van het begrip en komt tot een definitie (p. 15) die vrij vaag is en dat wel
moet zijn, daar het priamel niet scherp of to bakenen is van andere spreukvormige
gedichten. Het is grootendeels volkskunst .
3) Belg . Mus. 1,111 .
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Alsoe die morghen doet,
Het soude noch menech riden
Die nu gheet to voet" 1 )
Nr. XCIII komt bijna gelijkluidend voor op een blad papier in bet
archief to Wolf enbuttel „von einer Hand des 15 . Jahrh ." 2) , en met
eenigszins afwijkenden slotregel in een rekeningenboek van 1469 van
de Lubecksche „Bergenf ahrer-Kompanie"
Half f quaet half f guet
Half f gheck half f vroet
Half f eere
half f scande
Dat sync soes mannyr in dome laude" 3) .
Hoe stork de traditie van doze spreuken was moge hieruit blijken, dat
sommige stukjes uit onzen bundel bijna onveranderd teruggevonden worden in de bekende verzameling Koddige en ernstige 0 pschri f ten die op
hot eind der 17de eeuw word aangelegd 4), b.v. ons nr. IC :
,,In ses dingen houdic mijn iolijt :
In corten missen, in langen maeltijt,
In ionck vleysch, in ouden visch,
Een schoon vrouken en wij n opten disch"
dat als „Glas-schrif t" in de 0pschri f ten I, 146 luidt:
„Zes dingen sijnder die my 't home verblij den,
Korte Predication, en lange Maaltij den,
J onk vleesch, en oude visch,
Een schoone Vrou, en wijn op den disch"
en nr . CXLVII :
„Die den hock beueelt sijnen wijngaert,
En daer die sock den wermoes hof bewaert,
En beueelt sijn huysraet sijnder amijen,
Sulcke sietmen selden bedij en"
dat eveneeens als „Glas-schrif t" luidt :
„Die den bok sijn wijngaart beueelt
En sijn Moestuin datter bet swijn in speelt,
1) Belg . Muf . 1,115 . - 2) Nd . Korrespondenzbl . XXIII, 91 . -- 3) a.w. 93 . --

4) Door H . SWEExrs, die zich verschuilt achter hot pseudonym Jeroen Jeroense . Ik
citeer de ed . 1698 1700 .
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En sijn huishouden op Meid of Knecht last dryven,
Die zietmen zelden wel beklyven ."
(I, 144)
Ook bet reeds genoemde nr . CXXV komt met eenige afwijkingen als
Glas-schrif t voor (I, 145), en ook nr. XXXIII (1,66) . Het is niet wel
aan to nemen dat al deze inschrif ten ofkomstig zouden zijn uit ors,
ondanks de herdrukken, toch zeker niet overbekend bundeltje; men mag
bet er ongetwijfeld wel voor houden dat deze spreuken zoowel door
mondelinge als door literaire traditie zeer wijd verspreid water. Verscheidene motieven zijn zelf s internationaal 1) .

Wat de toeschrijvingen van onze ref reinen aan bepaalde dichters of
rederij kerskamers betref t : daarvoor zijn de gegevens zeer schaarsch
.f . In
verreweg de meeste refreinen ontbreekt elke aanwijzing wie de dichter
geweest is of voor welke kamer bet gemaakt wend . In verband met bet
reeds boven, bij de bespreking der varianten opgemerkte, is bet zeer goed
mogelijk dat deze aanwijzingen, waar zij gestaan mocbten hebben, opzettelijk weggewerkt zijn . En als er een naam in akrostichon staat, dan
mag men daar nog niet altij d den naam van den maker in zien . In
nr . XIII b .v . is de naam Margarita in bet akrostichon ongetwij f eld niet
die van de dicbteres, maar van de bezongene . De namen in de akrosticba
der z .g.n . Nieuwe Re f ereinen van ANNA BINS kunnen, zooals ik reeds
boven aanstipte, zeer goed op vrienden of bewonderaars van haar betrekking hebben . Alleen een grondig stij 1-analytisch onderzoek zal bier
uit kunnen maker wat aan baarzelf mag worden toegescbreven . In onzen
bundel komen ook enkele gedichten voor waarbij men aan ANNA BIJNs
zou kunnen denken, allereerst nr . XV, een variant van nr . X der Nieuwe
Re f ereinen, dat daar als akrostichon Anna-Bonaventura beef t . De toon
is echter volstrekt anders dan die van ANNA BINS zooals wij haar kennen
uit haar sticbtelijk-religieuze ref reinen . Nu is bet zeer goed mogelijk dat,
wanneer zij wereldlijke gedichten gescbreven heeft, wat dan ook wel in
een andere levensperiode geweest zal zijn dan die der religieuze gedichten,
1) Zie by . EULING 274 vg .
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de toon daarvan ook heel anders was dan van laatstgenoemde snort, maar
zoolang wij daaromtrent geen positieve gegevens bezitten, blij f t bet gewaagd alleen op grond van een akrostichon als bet genoemde, gedichten
aan haar toe to schrijven . Ik waag dan ook niet to beslissen of we bier
met een gedicht van of op ANNA BINS to maken hebben . Door E . V.
SOENS worden nog twee van onze ref reinen aan haar toegescbreven, nl .
de nrs . XIV en CVI 1) . Wat bet eerstgenoemde betref t lij kt mij dit niet
heel aannemelij k . Wel komen taal en stij 1 van XIV en XV sterk overeen,
maar bet „Prince" van XIV is zoozeer van bet mannelijke gezicbtspunt
uit geconcipieerd, dat bet psychologisch zeer onwaarschijnlijk is, dat dit
gedicht door een vrouw zou zijn geschreven . Anders is bet met nr . CVI
(,,Ay steruen, steruen is een hart ghelach'') dat ook RUELENS (aant . bij
nr . XCVI) aan haar wil toeschrijven. Hetzelfde thema is herhaaldelijk
door haar bezongen : zie b .v . Re f reinen (ed. BOGAERS), 3de boek, nr. IV :
0, doot, hoe bitter is u ghedinken" en eventueel ook Nieuwe Re f ereinen
XLIX, dat begint : „0 steruen, ghij sift een bitter gelach", en nr . L, waarin
een sterf scene wordt geschilderd op een wij ze die geheel overeenkomt
met die in ons ref rein (in beide de vij f de strophe) ; ook kleine details
stemmen bier overeen, b.v. : „die lippen blauwen" (ABN . vierde str .
vs . 18 ; hic vs. 39) . Het lijkt mij daarom niet al to gewaagd, dit ref rein
aan ANNA BUNS toe to schrijven .
Aan haar zou men misschien ook kunnen denken bij bet reeds boven
uitvoerig besproken ref rein CV, op den stok „Het moet gheleden sijn" .
Ik zou dit in verband willen brengen met nr . XLIV van de Nieuwe Ref ereinen, dat tot stok heeft : „Troost mij, bone Iesu, want troost behoef is" .
Vers 41 flu van ons refrein luidt : „Troost mi bone Iesu, uwen troost behoeuic" . De overeenkomst is f rappant. Het verschij nsel, dat de stokregel
van een ref rein teruggevonden wordt als gewone versregel in een ander
ref rein, doet zich vaker voor . Zie b .v . den stok van nr . XXXVI der Nieuwe
Re f ereinen : „Dat diere ghecocht is, werdt node verloren" en vs . 1 van de
vierde strophe van nr . LXXII in denzelf den bundel : „Men verliest een
dinck node, dat diere gecocht es" . Vs . 11 van nr. CXXXIX in onzen
bundel „Tis baest ghecomen alst wit ghelucken" komt overeen met den
stok van CXXXIV „Tis baest comen alst ooc wil ghelucken" . Deze beide
ref reinen stemmen ook in stij l en stof zeer sterk overeen . De stok van
1) Leuv . Bijdr. IX, 60 ;62 .
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nr . LXIX „Vercreech is troost, is waer ghenesen", komt overeen met
Vs . 71/72 van XXVI : „vercreech is den troost van mijnen lieue Ic waer
ghenesen" . De stok van nr . LXX komt overeen met vs . 1 van nr. XVII
in Leuv . Bijdr . IV . Mag men nu uit deze overeenkomst of leiden dat deze
gedichten twee aan twee van denzelfden auteur afkomstig zijn ? Het is
mogelijk dat dit voor sommige paren bet geval is, met name bij de nrs .
CXXXIV en CXXXIX van onzen bundel, die ook vender zoo sterk
overeenkomen . Maar er kan evengoed navolging of ontleening in het
spel zijn en daar geen van de genoemde ref reinen een akrostichon heeft,
valt er niets met zekerheid to zeggen omtrent de auteurs . In bet geval
van ons ref rein CV en nr . XLIV van de Nieuwe Re f ereinen evenwel
lijkt bet mij toch ook op andere gronden wel waarschijnlijk dat zij beide,
zoo niet door ANNA BI JNS, dan toch door dezelf de dichteres gemaakt
zijn . De overeenkomstige regel is in dit geval ook veel persoonlijker dan
in de andere genoemde gevallen, waar bet een min of meer spreukacbtige
of zelf s spreekwoordelijke uitdrukking is . Deze beide gedichten tref f en
door bun diepen menschelijken toon, door de onmiddellijkheid en hartstochtelijkheid den gevoelsuitstorting . Het eerstgenoemde is blijkbaar het
oudste van de twee en waarschijnlijk geschreven kort nadat de dichteres
door bet ongeluk getrof f en is ; er klinkt nog een zekere bitterheid en
zelfs opstandigheid in door, een zich nog maar nauwelijks kunnen schikken in bet ongeluk, een bijna met geweld aan zichzelf afgedwongen
onderwerping aan Gods wil, In bet tweede ref rein daarentegen klinkt
vooral vertwij f eling en een in den alleruitersten zielsnood zich wenden
tot God, na in de wereld en de wereldsche dingen vergeef s troost to
hebben gezocht :
„Och menschelijken troost es zoo onversadich,
Dwelck ik nu leere ;
Daghelij cx vinde ickt zoo large zoo meere"
„Troost mij, zoete Iesu, en beydt niet large,
Maer metten gange
Conf orteert mij n herte ; bet es zoo barge .
Vader gebenedij t,
Eest dat is van u gheenen troost en ontf ange
Daer is na hange,
Ref reinenbundel van Jan van Doesborch

e
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Zoo sal haer verblij den de helsche slange
Die mijn welvaerdt benijdt"
Evenals aan hot slot van ons ref rein CV klinkt ook hier aan bet eind
weer de stem der zinnen die maar niet bedwongen wil zijn :
„Mijn vleeschelijck herte wilt maken geestelijck,
Laet aen mij niet verlooren (zUn) u bitter doodt.
Als den wind der temptation waeydt tempeestelij ck,
Troost mij, bone Jesu, is hobs groot noodt,"
Mochten inderdaad doze gedichten, die zoo klaarblijkelijk uit eigen
levenservaring voortgekomen zijn, aan ANNA BUNS toegeschreven kunnen
worden, dan is haar leven toch wel bewogener geweest dan men gewoon
is aan to nemen . Maar, ik herhaal bet, to bewij zen is dit nog niet . Ik wil
er in dit verband ook nog eons op wijzen dat aan de data die in de Nieuwe
Ref ereinen onder vole gedichten (ook onder bet zoo even besprokene)
voorkomen, geenerlei waarde toekomt als bepaling van den tij d van bun
ontstaan . In bet bs, door BLOMMAERT uitgegeven onder den titel „Politieke
Ballad en, Re f ereinen, Liederen . . . der X VI e eeuw" komen twee ref reinen
van A . BI JNS uit haar gedrukte bundels voor, waaronder in dat bs, de
jaartallen 15 79 en 15 80 staan . Dergelijke jaartallen onder of scbrif ten bewijzen dus niets voor den tij d van ontstaan der gedichten .
Er zijn nog drie ref reinen, waarbij men aan A, BI JNS zou kunnen
denken . In de eerste plaats nr . LXXVL waarvan de stok „Eon herte vol
trouwen voor eon nieuwe iaer" zeer veel gelijkt op die van nr . LXVI
der Nieuwe Ref ereinen : „Ontf anght voor u nieu Iaer volmaeckte trouwe" .
Ook de toon en de gedacbtengang komen wel overeen ; vergelijk b .v. de
regels : „Gbeven zoudic u gheerne eon nieuwe jaer, Maer is en weet u wat
schincken" (N . R.) . en: „Om v to bescbincken . . . met eon nieu iaer, is
en woof wat geuen'' ; in beide refreinen begint ook de laatste strophe
met „Prin ( s) c (b) ele (j )ck lief" . Evenwel hoof t goon van beiden eon
akrostichon, dus al zouden beide ref reinen van dezelf de dichteres zijn,
dan weten wij nog niet of dit A . BI JNS is .
Het tweede ref rein is nr. XCIV op den stok „Dronckenscap sonde,
schade, en schande", welke opvallend lijkt op dien van bet door SOENs
in Leuv . Bjjdr . IV gepubliceerde en aan A . BI JNS toegeschreven ref rein
XIV „Tes groote sonde, scade ende scande", dat ook over dronkenscbap
handelt . SOENS vergelijkt bet ook met nr. XIX der Nieuwe Refereinen .
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Dit laatste toont echter meet overeenkomst met ons ref rein dan met dat
van SoENS, o.a . in de bijbelsche toespelingen ; daar bet ook niet heel waarschijnlijk is dat een zelf de dichter (es) twee ref reinen op de dronkenscbap
op zoo weinig verschillende stokken zou maken en bet daarentegen zeer
goed mogelijk is dat verschillende dichters hetzelfde motief op vrijwel
denzelf den (wellicht voorgeschreven) stok behandeld hebben, ben ik
geneigd het refrein bij VAN DoESBORCH aan A . BIJNS toe to kennen en
dat van SoENS niet . Maar met zekerheid is ook dit niet uit to maken .
Wat ten slotte het derde ref rein, nr . XCII, op den stok „Maer tgaet nv
verre buten screuen" betreft, dit is bet eenige waarvan ik geloof, dat bet
auteurscbap met zekerheid aan ANNA BIJNS mag worden toegeschreven .
De toon komt geheel overeen met dien van haar gedrukte ref reinen,
eenigszins stroef en nadrukkelijk betoogend, maar vol bezielde overtuiging . Opmerkelijk is ook de overeenkomst met nr . XX der Nieuwe Ref ereinen . Men vergelijke vs . 1 „Doe onder den coopman is ende neen
verkeerde' met vs . 33 aldaar : „Ia ende neen werdt bij ons voorvaders
gehoordt" ; vs . 15-16 : „Sijn (des koo pmans) woort was nocb so cloeck
ende stout Dan nv sijn seghel es oft sijn signet" met vs . 35-36 : „Maar
eens coopmans woordt was brief en eedt, Zegel en bescbeedt" . De strekking van de beide ref reinen, de verheerlij king van den goeden ouden tij d,
is geheel dezelfde ; de passage over de geestelijkhid in ons refrein en de
kritiek op de tbeologiscbe disputen in bet andere zijn geheel in haar geest,
zoodat ik geloof dat de toeschrijving aan A . BIJNS met gewaagd is .
Aan bekende dichters kunnen vender niet veel gedicbten worden toegescbreven . Alleen het ref rein LXXXII, „Ende spiegelt v aen mi so doedi
wij selic" is waarschijnlij k ofkomstig van COLT JN VAN RI JSSELE : de laatste
strophe heelt als akrostichon Risele 1) . Volgens LYNA en VAN EEGHEN
(II, 292) is bet wellicht uit een tooneelstuk of komstig .
Nr. LXXXIII vertoont in de laatste regels van de laatste strophe van
onder naar boven een akrostichon „Abnold", dat LYNA en VAN EEGHEN
willen emendeeren tot „Arnold (us) ", waaraan zij de mogelij kheid vastknoopen dat hiermee ARNOLD GEILHOVEN bedoeld zou zijn . Een stoute
1) Ik moet er echter op wijzen dat er nog andere VAN RIJSSELE's bekend zijn : zie
VAN EEGHE, in Rev . Beige de Phil. et d'Hist. 1935, 447, waar vermeld worden
PEETER VAN RYESELE, MARGRIETE VAN R . en TOENKEN VAN R., alle uit een register
van de Broederschap der Zeven Weeen to Brussel .
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veronderstelling voorwaar! Afgezien nog van bet feit dat die emendatie
op grond van den overgeleverden tekst moeilijk to verklaren is, zou bet
toch wel een wonderlijk geval zijn dat iemand uit den kring der moderne
devoten, van wien niets dan latijnsche philosophische en juridische werken bekend zijn, bier plotseling met een refrein voor den dag kwam !
En dat zou dan nog voor 1442, zijn sterf j aar immers, geschreven moeten
zijn!
Nr. XIII beef t als akrostichon in de laatste strophe „Margarita",
nr . XLVII „Margriete van Loeveren", waarop bet in den stok (,,Daenschouwen der loueren maect melodye") en telkens in den tekst voorkomende „loueren" ongetwij f eld een toespeling is, zoodat men wel mag
aannemen dat bet akrostichon van nr . XLVII den naam van de bezongen
£elief de aanduidt. Of de Margarita van nr . XIII dezelf de persoon is
als die van nr . XLVII, valt moeilijk uit to maken 1) ; er is een betrekkelijk
groot stij lverschil tusschen XIII en XLVII : bet laatste staat vol van ecbte
rederijkers-bastaardwoorden, terwijl die in XIII geheel ontbreken . Daar
echter verder iedere aanduiding omtrent den dichter of de dichters ontbreekt, waag ik bet niet deze vraag to beslissen .
Verder komen nog de volgende namen in akrostichon voor, alle in de
laatste strophen : nr. LXVIII : Wasdomme ; nr . CVIII : Ions van Lis ; nr.
CXIII : Io[b)annes [E]dels(t) 2 ) ; nr . CXVI : Micbiil Cops ; nr. CXIX :
Dou[s)eeuw 3) ; CXXX: Mes . Al deze namen echter blijven namen voor
ons; omtrent de dragers is verder niet bekend . In nr . CXXII kan men, na
twee kleine emendaties in vs . 27-28, als akrostichon lezen „Dane God" ;
ik heb echter geen kamer of dichter kunnen vinden die deze woorden tot
kenspreuk voerde .
Een enkele maal spreekt de dichter over zichzelf, zonder zijn naam
to noemen, zooals vaak ook in de liederen : zie b.v . CXV, de slotstropbe :
1) Men is een oogenblik geneigd aan de in de vorige foot genoemde Margriete to
denken, of aan de in bet daar genoemde register eveneens voorkomende Margriete, „werdinne" van „Jan de baertmaker Smeken", maar de naam komt zoo vaak voor dat een
identificeering wel heel bezwaarlijk is. - 2) LYNA en VAN EEGHEM lezen Iohannes Dels
(S . II, blz . 307), waarbij zij ongemotiveerd een regel overspringen ; leest men echter in
vs . 64 „Esels" in plaats van „Die esels" dan wordt bet acrostichon „Edels(t)" . Of de t
al of niet meetelt is niet uit to makes zoolang de man zelf niet bekend is . -- 3) Volgens
LYNA en VAN EEGHEM tap . ; in vs. 69 moet dan „Ende" in „So" veranderd worrden ;
bet heele akrostichon lijkt mij echter dubieus .
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„Prince, wilt dock met maten drincken
Want is onmatelic den drincpot vercoos,
Ende alle goe ruters wilt hier op dincken :
Den drincpot maect menigen geldeloos" .
Die „goe ruters" zij n ongetwij f eld een reminescentie aan het yolkslied 1) . Zie verder nog S . CLXXIV, vs . 91 vg . : „Prinche hij die bier of
f actuer es . . . Hy heeft gheproif t van scheydens miskiue ( J tantwerpen ten
bosch en meest to breen" .
Uit andere refreinen blijkt dat zij voor een wedstrijd geschreven waxen :
zie b .v . bet slot van nr . CXVIII : „Noch seg ic, al en wil ick genera prij s
ontf aen : Bi wel betrouwen geschiet veel quaets", terwijl sours ook uitdrukkelijk vermeld wordt dat bet ref rein op een van to voren opgegeven
stole geschreven is : „Datmen scriue so die prince gheeft bevel" (CXL, 59) .
Een aanwijzing voor het oorspronkelijk godsdienstig karakter der rederijkerskamers mag men wellicht zien in de slotregels van nr . LXXXII :
„Laet ons dan versamen in des heren temple
Ende geuen daer elck anderen goet exemple" .
Een . der problemen ten slotte die ik niet heb kunnen oplossen is de
spreuk die voorkomt in de houtsnede op f . 1 v ° „Ic doel our dy" . Zeer
waarschijnlijk is dit de naamspreuk van een dichter, maar van welken ?
En heef t hij jets met onzen bundel to maken, of is deze houtsnede even
willekeurig gekozen als de overige illustraties ? Het laatste lijkt mij bet
waarscbijnlijkst . Wellicht komt de bron nog eens voor den dag en dan
lean misschien ook de beteekenis van deze spreuk opgehelderd worden .

3 . LITERAIRHISTORISCH VERBAND EN AESTHETISCHE WAARDEERING

De ref reinenbundel van VAN DOESBORCH vormt als bet ware bet pendant van dien van VAN STIJEVOORT, waarmee hij trouwens verscheidene
refreinen gemeen heef t. Deze beide bundels en de z .g .n . Nieuwe Ref ereinen van ANNA BINS lean men tezamen als bet belangrijkste monument
1) De geciteerde regels komen voor als zelfstandige tekst van het 52ste lied in het
tweede Musyckboecxken van TIELMAN SUSATO. Zie verder ook LXXI, slot, waar
gesproken wordt van „beleefde ruyters huesch en van moede goet" .
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onzer ref reinliteratuur beschouwen . Zij zijn de oudste, omvangrijkste,
meest gevarieerde van inhoud, en vooral de aesthetisch waardevolste .
Een root &edeelte der bundels van VAN STI JEVOORT en VAN DOESBoRCH is ongetwij f eld no in de 15 de eeuw ontstaan zooals, behalve uit
de taal, ook uit den vorm blij kt : de korte vierde strophe komt nog zeer
vaak voor, terwijl ANNA BUNS reeds in haar eerste bundel uitsluitend
refreinen met voltallige slotstrophen schrij f t ; toen was deze vorm blijkbaar al de algemeen aanvaarde geworden 1 ) . Ook zijn haar refreinen over
bet algemeen al veel gekunstelder .
Wat de stof betref t komen de beide genoemde bundels in hoof dzaak
overeen, alleen ontbreken bij VAN DOESBORCH de zuiver religieuze
ref reinen die bij VAN STI JEVOORT, met name in den vorm van lof zangen,
zoo'n groote plaats innemen ; de geestelijke staat van dezen verzamelaar
zal aan dien voorkeur wel niet vreemd geweest zijn . Anderzijds ontbreken bij VAN STIJEVOORT de spreuken en andere korte gedichtjes, die
de uitgever van den gedrukten bundel er ter of wisseling ingestrooid beef t .
Ook beef t bij zijn ref reinen niet streng verdeeld in de drie groepen
„wijs", „amoureus" en „sot", zooals laatstgenoemde ; wel volgen telkens
gelij ksoortige gedichten elkaar in geheele series op 2) ; ook zijn er bij
hem eenige groepen van ref reinen op denzelf den stok, wat in onzen
bundel niet voorkomt . In beide verzamelingen komen inhoudstaf els voor .
Die van VAN STI JEVOORT is alphabetisch geordend op den eersten letter
van den stok en geef t de bladzijde aan waar bet ref rein to vinden is 3) .
Bij VAN DoESBORCH komen verschillende inhoudstaf els voor, waarover
reeds in hoof dst. I gesproken is . Een andere quaestie, die ik boven reeds
even aanroerde, is : hoe zijn de zeer belangrijke afwijkingen to verklaren
tusschen de lezingen van die ref reinen die VAN DOESBORCH en VAN
STIJEVOORT gemeen hebben ? Hierbij kan dit vooropgesteld worden :
nauwkeurig copieeren was een begrip dat men in de M . E, niet kende ;
behalve dat bij ieder nieuw of schrift vergissingen en verschrij vingen
1) Het is in dit verband opmerkelijk dat de enkele refreinen waarvan wij zeker weten
dat zij uit de 16de eeuw dateeren, zooals S . LXXI en LXXI, ook inderdaad de volledige
slotstrophe hebben . - 2) Zie de beschrijving van de uitgevers, dl. II, 285 . - 3) De
uitgevers concludeeren zonderlingerwijze uit de aanwezigheid van deze index dat v . ST .
zijn bundel niet alleen voor eigen gebruik, maar „ook voor mede-kapittelheeren en verdere
vrienden" had aangelegd, immers hijzelf „die met zoo veel zorg ( !) de verzameling had
„geschreven", kon best de uitvoerige inhoudstafel er op missen" ! (II, 284) .
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inslopen, bracht de copilst ook naar eigen smack en opvattingen veranderingen in taal en woordenkeuze can . Zoodoende kunnen zeer belangrijke afwijkingen op rekening van den copiist gesteld worden . Wanneer wij zien hoe iemand als VAN STI JEVOORT, of schoon een geletterd
man, of schrif ten gemaakt heeft die wemelen van f outen en slordigheden
en die hier en daar even onbegrijpelijk zijn als sommige passages bij
VAN DOESBORCH, dan is hiermee al veel van het groote verschil der
beide lezingen verklaard . Ook het weglaten van geheele strophen kan
men gerust op dit conto schrijven . Niettemin is bet zeer wel mogelijk,
zooals DE VooYS veronderstelt 1 ), dat ook mondelin,ge traditie hierb
een rol speelt . Ik kan mij VAN DoESBORCH zeer goed voorstellen, zittend
op een bijeenkomst van een rederijkerskamer en onder bet voordragen
van een ref rein haastig opkrabbelend wat hij daarvan verstaat, of ook
we! van een bevriend rederijker eenige of schrif ten, die deze misschien
op dezelf de wij ze gemaakt beef t, copieerend . Hoe grooter bet aantal
tusschenpersonen, des to grooter zijn natuurlijk de afwijkingen . Ook
valt to bedenken dat hij als volksdrukker zoo goedkoop mogelijk drukte,
d.w .z . ruimte besparend waar hij kon, waarbij hij bet volstrekt geen
doodzonde achtte als er eens een woord of een regel onder de zetkast vie! .
En ten slotte bebben wij reeds boven gezien, dat er zeer we! verscbillende
redacties van een zelf de ref rein kunnen bestaan doordat de dichter zelf
er veranderingen in aanbracht, b .v, om een akrostichon weg to werken
of to veranderen .
Ik noemde VAN DOESBORCH zooeven een volksdrukker . Al kan men
de Re f re ynen geen volksboek in den engeren zin noemen, men kan ze
toch we! tot de volksliteratuur rekenen . In nr . XCII wordt de „rethorijcke" uitdrukkelijk genoemd als bet „solaes" van den „ambacbtsman"
en in velerlei opzicht dragen onze refreinen het kenmerk van deze afkomst .
Over bet algemeen echter strekt dit nog niet ten nadeele van hun bekoring
en aesthetische waarde ; nog niet : want zooals ik reeds even aanduidde,
de latere refreinen met hun geheel verstarde, in de woekering der woordenpraa! en rijmkust verstrikte taal en hun dorre redeneering zijn voor
ons veel minder genietbaar dan deze oudste specimina, waarin nog veel
spontane zegging en naief-bekoorlijke beeldspraak de uitingen van echt
r) T: dfchr . XXII, 137 .
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gevoel en zuiver menschelijke ontroering zijn . Alvorens echter tot een
nadere aesthetische waardeering over to gaan, een enkel woord over het
literair-historisch verband . De refreinen in dezen bundel zijn waarschijnlijk afkomstig uit een betrekkelij.k kleinen kring van rederijkers en rederijkerskamers : daarvoor spreekt de homo&eniteit van taal en stiff . Nadere
aanduidingen omtrent deze kamers ontbreken vrijwel geheel, maar buiten
Brabant en Vlaanderen zal men ze wel niet beboeven to zoeken. Een
enkele maal wijst bet gebruik van een speciaal Bruggeschen term op
deze stad (,,vespereyen", XVII, 49) terwij 1 ook de namen der dichters,
voor zoover ze bekend zijn, zooals b .v . VAN RI JSSELE en (misschien)
ANNA BI JNS, in dezen kring thuis hooren . Ook de stof behandeling is
zeer homogeen . In bet algemeen kan men daaromtrent bet volgende opmerken : de refreinen ,,in 't sot" komen bijna geheel voort uit eigen
f antazie of waarneming, men vindt daarin geen van de tallooze „exempelen" en toespelingen op literatuur of traditie waarmede de andere
ref reinsoorten zoo kwistig versierd zijn . In dit laatste opzicht is bet
trouwens ook bij de refreinen ,,in 't amoureus" en ,,in 't wij s" in onzen
bundel nog vrij gunstig gesteld . Vele van de eerstgenoemde komen nog
geheel uit werkelijke gevoelsaandoening voort en geven daaraan uiting
op sours tref f ende, sours onbeholpen wij ze, zonder geleerden opsmuk . Ook
bij die ,,in 't wij s" onderscheiden vele zich door ongekunstelden betoogtrant en welgemeende vermaning, sommige zijn zelfs aangrijpende
uitingen van zielsnood, zooals b .v . „Ay steruen, steruen is een hart
ghelach" en „Ocb God hoe sal ick die note ghecraken" . Over nr . CVIII,
„Hey hey voorleden tijt waer sidi duere" sprak ik boven reeds ; dit is
werkelijk een juweeltje, welks wedergade men in de 16de eeuw moeilijk
zal vinden . Daarnaast staan echter in de beide of deelingen ook refreinen
die geschreven zijn in wat men gewoonlijk in ongunstigen zin onder den
echten rederijkersstijl verstaat, en die zich, behalve door de taalbebandeling, voornamelijk onderscheiden door bet pronken met namen . Deze
namen zijn in hoof dzaak telkens dezelf de en ontleend aan drie welomschreven bronnen : de ridderromans en volksboeken, den bijbel en de
klassieke mythologic, waarbij de romans en volksboeken de grootste
plaats innemen . In de amoureuze refreinen zijn bet natuurlijk beroemde
gelieven die steeds weer als „exempelen" worden aangehaald, vooral
ongelukkige gelieven. Het vaakst worden genoemd : Troylus en Brisels
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(,,Breseda") uiV de Historie van T royen, Euryalus en Lucretia, uit AENEAS
De duobus amantibus 1) ; Paris en Helena ; Eneas en Dido ;
Pyramus en Thisbe ; Hero en Leander ; David en Bathseba ; Haman en
Thamar . De laatsten worden ook in de ref reinen ,,in 't wijs" telkens
genoemd, waarbij Haman f ungeert als de groote boosdoener en Thamar
als de verdrukte onschuld . Enkele f iguren stammen uit BOCCACCIo, met
name de eenige malen (XXIV, 50 ; XCI, 5) genoemde Sigismonde ;
daar er geen Nederlandsche vertaling uit dien tij d bekend is, zal de bron
wel een Fransche uitgave zijn of wellicht een of zonderlijke uitgave van
het betref f ends verhaal ; in het Duitsch althans bestaat een uitgave daarvan als volksverhaal 2) en ook in NICLAS VAN WYLE's Tranlationen
(1478) komt het voor . Verder vallen als bronnen nog to noemen de
volksboeken (of eventueel romans) van Hendrik en Margriete van Limborch; Jonathan en Rose fiere; bet Roelantslied; Madelg~s; Florin en
Blance f loer; Lanseloot en Sandrijn; Jason; Jan van Paris en Jan van
Beverley . Enkele namen van personages die ik niet heb kunnen identificeeren, zullen ook wel uit (ten deele verloren gegane) volksboeken of
romans ofkomstig zijn .
Dit pronken met namen, vooral in de amoureuze ref reinen, geef t ook
een aanwij zing voor de ontwikkeling van den literairen smack . In de
oudere hoofsche literatuur, zooals b .v. in de audvlaamsche Liederen en
andere Gedichten (bundel van CARTON), vindt men ook wel namen,
maar die zijn van allegorische personages ; de heels behandeling van de
lief de is daar veel meer theoretisch en f ormalistisch . De rederijkers daarentegen knoopen can bij bet concrete geval ; niet de abstracts „minne",
maar de bistorische mingevallen bebben bun belangstelling, en hun eigen
mingevallen willen zij daaraan spiegelen . In zooverre kan men dit misschien, in overeenstemming met den groei der renaissancistische cultuur,
als een ontwikkeling in de richting van een versterkt individualisme
beschouwen . Verder is er dit verschil dat voor de ridders en hoof sche
speellieden de „minne" waarschij nlij k vaak meer een spel of zelf s sport,
dan doorleefde ernst was 3), terwijl bij de burgerlijke rederijkers de
SYLVIUS'

3) Vgl . HuI1) Zie de cant . op XII, vs . 8 .
2) GOEDEKE1 I, blz . 378 volg .
ZINGA, Her f stt176 : „ Het ideaal der liefde . . . kon slechts worden beleefd in de gedaante van een bekorend of hartverheffend spel" en zie ook J . J. MEYER, Isoldes Gottesurteil, die na een uitvoerige analyse van de „Minne" (blz . 16 48) tot de conclusie
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hoof sche vormen eerder het als flu eenmaal traditioneel aanvaarde kleed
waren, waarin zij hun werkelijk gevoelde emoties trachtten to hullen. Zij
namen de terminologie der hoof sche lief de over, maar zij bedoelden er
eigenlijk jets anders mee . Op den duur verdwijnt ook die terminologie
meet en meet en dan krijgt men bet zuiver persoonlijke minnedicbt zooals b .v . reeds bij VAN DER NooT. In onze ref reinen hoort men, als reeds
boven gezegd, daarvan vaak de voorklanken .
In de ref reinen ,,in 't wijs" zijn de namen natuurlijk vaak ontleend aan
den bij be! en de beiligenlegenden, maar ook we! aan volksboeken, zie
b.v. nr . XCI . Dit ref rein is een typisch voorbeeld van die namen-manie;
de dichter zwelgt bier letterlijk in namen en we! zoozeer dat hij er zich
in verslikt en de zin van bet gedicbt vrijwel verloren gaat. Dit is echter
ook de eenige ongunstige uitzondering in deze of deeling .
Wat de stof van de vroede ref reinen betref t, deze biedt weinig opmerkelijks . Het alles beheerscbende thema is dat van de verganke!ijkbeid
en ij delheid van al bet aardsche, geheel in overeenstemming met den
tij dgeest 1 ) . Van invloed der, Hervorming is nog niets to bespeuren.
Over de stof behandeling is ook in § 2 van dit hoof dstuk reeds gesproken .
In sommige refreinen is de toon zeer persoonlijk, zooals b .v. in
nr . LXXXII, waar de dichter op den stokregel „Spiegelt v aen mi so
doedi wijselijc" zijn eigen bekeering aan anderen tot voorbeeld stelt . Die
bekeering is blijkbaar bet gevolg van een plotseling leed dat hem trot,
en dat hij aanvaardt als straf en boete voor zijn zondig !even ;
„Met mach is mij n lij den dus vragen verduldich,
Ic hope tsal al mijn misdaet verschieren" .
Het daarop volgende ref rein is eveneens een vermaning tot bekeering,
waarin op den origineelen stok „A! sidi ghebeten ghi en sift niet gheten"
een „amoreus vroukefi" wordt toegesproken en haar ernstig maar niet
zonder een zekere gemoedelijkbeid wordt voorgehouden dat zij nog gered
kan worden door berouw en boete, als zij maar niet wanboopt, want
„wanboopti, ghi moet in sonden versmoren nv" .
Ook in andere ref reinen klinkt we! eens die mmn of meet f amiliaire
toon die een eigenaardigheid is van bet godsdienstig !even van dezen
komt dat de „mittelalterliche Minne" in hoof dzaak is „ein gezierter konventioneller
Sport, im Herzen sitzt sie nicht" (blz, 49) . -- 1) Zie vooral het elide hfdst . van HuIZINGA's Herfftti/ .
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tij d, zoo b.v . in nr. XCVII, dat tot stok voert : „Al en geef t god geen
gelt, hi sent wel zijn ware", waarin de zondige mensch wordt aangemaand
om zijn zondenschuld, die zoo groot is dat hij ze niet ineens kan voldoen,
dan toch tenminste bij stukjes en beetjes, a .h .w . op afbetaling, aan to
zuiveren :
„Ghi syt mi ouer menich iaer sculdich bleuen,
Wildi noch altoos van mi dach hebben?
V goet dat heb ick dobbel bescreuen,
Betaelt of ghi suit int ende beclach hebben .
Eylacen tgelt is cleyne dat ick mach hebben
Om v to betaelne, geseyt jnt dare .
Geef t wat in mindernisse, ghi suit verdrach hebben
Ende drinct met god, ghi suit goet gelach hebben :
Al en geef t god geen gelt hi sent wel zijn ware ."
De stof van de refreinen ,,in 't sot" komt bijna geheel voort uit de
eigen f antazie der dichters, een f antazie die vaak vrij primitief is . Dikwijis zijn zij niet meer dan woordenspel, zooals met name de leugenref reinen en nr. CXXXVI, met al die woorden' op -aert . Ook in de overige
is bet speelsche element zeer sterk, zooals reeds boven gezegd werd . Het
eenige van de „sotte" ref reinen waarvan mij gebleken is dat de stof aan
een andere bron ontleend moet zijn, is nr . CXXXIV . De kunststukken
die de drie „susterkens" bier uithalen komen nauwkeurig overeen met die
van een drietal nonnen bij STRAPAROLA (VI, 4) ; zijn bundel verscheen
echter pas in 15 5 0 (dl . I I in 15 5 3 ) en daar ons ref rein natuurlij k niet
zijn bron kon zijn 1), moeten beide lezingen op een oudere bron teruggaan . In de editie van de Bibliotheque Elzevirienne, waar zooveel mogelijk alle bronnen van STRAPAROLA vermeid worden, wordt van dit verhaal echter geen bron opgegeven ; in de bekende novellenbundels komt
bet dus niet voor .
* *
Om thans over to gaan tot de aestbetische waardeerin, moge allereerst
jets gezegd worden over de waarde van bet ref rein in bet algemeen in
1) Dat hij Nederlandsch gekend zou hebben komt mij althans even onwaarschijnlijk
voor als dat ons refrein in bet Fransch, last staan Italiaansch, vertaald zou zijn .
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dit opzicht . In zijn bekende opstel Rederjjkers Eerherstel heeft Dr . KNUTTEL, na zijn principieele verdediging van de rederijkersliteratuur en het
rederij kersvers, meer in het bij zonder het drama beschouwd ; het ref rein,
waarvan hij slechts een enkel specimen geef t, wordt alleen terloops genoemd. Ook deze dichtvorm kan echter, naar het mij voorkomt, aanspraak op meer waardeering maken dan zij tot nog toe gevonden heef t .
Langen tijd dacht men bij den naam refrein vrijwel uitsluitend aan
ANNA BANS en haar stichtelijk-religieuze en polemische refreinen, terwijl
de, al dan niet terecht op haar' naam gaande, Nieuwe Re f ereinen, die
over bet algemeen op een hooger literair peil staan, vrijwel in bet vergeetboek geraakt zijn . Vooral echter sedert de publicatie van den bundel
van VAN STI JEVOORT kan niemand meer het bestaan van een aesthetisch
hoogstaande en literair hoogst belangwekkende ref reinliteratuur over bet
hoofd zien en naar ik hoop zal ook de onderhavige uitgave tot een betere
waardeering van dit genre kunnen bij dragen .
Na erop gewezen to hebben dat „gebondenheid" een der hoof dkenmerken van de rederijkerskunst is, betoogt Dr . KNUTTEL in zijn genoemd
artikel terecht dat deze gebondenheid geen bezwaar behoeft to zijn voor
bet ontstaan van literaire kunst. Ook in strenge vormen kan de schoonbeid tot uitdrukking komen en bet ref rein is als dichtvorm volstrekt
niet gecompliceerder dan b .v, bet sonnet. Het getuigt dan ook van een
grove misvatting wanneer b.v. VAN 'T HooG in zijn dissertatie over
DE ROOVERE van dezen zegt (blz . 73) : „ Wel bezigt hij overal rederijkersvormen : refereijnen, baladen, rondeelen, -- maar o v e r i g e n s
(spat . van mU) is er vaak een natuurlijkheid van zegging . . . die to groote
gekunsteldheid uitsluit", enz . Het ref rein als dichtvorm is volstrekt niet
zoo gekunsteld, slechts door de wijze waarop bet vaak door de rederijkers
gehanteerd werd kan bet vooikomen dat bet ons toeschijnt meer een
kunstje dan kunst to zijn. H. GUY, die volstrekt geen bewonderaar van
de rederijkers is en zelf s een requisitoir in optima forma tegen hen houdt,
zegt op blz . 12 5 van zijn Histoire d e la Poesie Francaise au X V Ie siecle
over de ballade (dus ook bet refrein) : „Nos peres . ., n'ont rien invente
d'aussi parfait que la Ballade . Elle donne a la pensee une allure elegance,
vigoureuse, harmonieuse ; ses refrains, ainsi qu'un leitmotiv, rappellent,
precisent, condensent l'idee essentielle ; le retour des rimes semblables
of f irme a l'oreille' l'homogeneite du poeme, en relie les organes par une
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jolie cha?ne sonore ; 1'envoi ouvre a l'esprit des horizons, et le mot
„prince" evoque moms le president d'une academie qu'un vrai fils de
roi, vets lequel - console dignus -- Trait l'ouvrage votif. Ainsi les
rhetoriqueurs du XVIe s, avaient entre les mains un noble instrument,
et us le tenaient de ceux qui en avaient le mieux joue, de Villon et du
grand Georges . Nul, parmi leurs heritiers, ne retrouva leur maitrise, mais
on continua a cultiver la ballade et a lui faire . . . exprimer des choses
heterogenes : les passions politiques, l'amour triomphant ou transi,
l'adulation et les requ~tes des courtisans, parfois de plaisanteries salees" .
Ziedaar een appreciatie waaraan ik nauwelijks een woord heb toe to
voegen . Wanneer deze lof over het algemeen voor ons ref rein to hoog
schijnt, dan, ik herhaal het, lift de font bij de hanteerders, niet bij den
dichtvorm . Onze bundel en die van VAN STI JEVOORT zijn daar, om to
toonen wat men ermee bereiken kan . De g&roo_te f out die vele ref reindichters maakten is deze, dat zij den telkens terugkeerenden stokregel
niet als de sporten van een ladder bezigden om omhoog to komen, maar
als een streep waarop zij den pas op de plaats maakten : in plaats dat de
opeenvolgende strophen een climax, althans een voortschrij dend betoog
of verhaal vormden, werden zij een steeds maar weer herkauwen van
wat al in een vorige strophe gezegd was . Er zijn zoo tal van refreinen
waarvan men alleen de eerste strophe hoef t to lezen om to weten wat
er in staat. Daartegenover staan nu echter, met name in de beide bundels
die ik hier bespreek, ook vele refreinen waarin van den stok een joist
gebruik wordt gemaakt, waarin hij dient om den gang der gedachten to
marqueeren, waarin hij het motief is dat in een aaneenschakeling van
varianten omspeeld wordt, de kern van betoog of verhaal, die in telkens
nieuwe aspecten getoond en belicht wordt . Als voorbeeld van zoo'n
gelukkige toepassing noem ik bet reeds vaker vermelde ref rein CVIII,
waarin de dichter in de opeenvolgende strophen verschillende episoden
uit zijn leven bebandelt en telkens met een nieuwe nuance zijn stok herhaalt „Hey hey voorleden tijt waer sidi duere" .
In ' 2 van dit hoof dstuk, bij de algemeene bespreking der ref reinen
van VAN DOESBORCH, is reeds gebleken dat bun voornaamste bekoring
ligt in de echte ontroering en de onmiddellijke gevnelsuiting die wij er
vaak in aantref f en . In de beste stukken is er niet alleen deze ontroering,
maar ook de spanning en de climax in de uiting ervan, die de dichterlijke
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waarde nog verhoogen . Zie b.v . nr . XI, strophe 2 en 3 ; nr. XXI, dat
in toon en taal zeer sterk herinnert aan de liederen uit den bundel Oudvlaemsche Liederen en Andere Gedichten ; het reeds boven besproken
nr . XXIV; bet adieu-ref rein nr. LXXII, waar ik, om bet bier niet geheel
of to schrijven, slechts deze enkele regels uit breek :
„Adieu lief, na v is al mijn ghevrach,
adieu, dit doet so groten pijn,
adieu lief die mi to troosten placb,
adieu, bet moet ghescheyden sijn"
en :
„Adieu mijn lief, mijns leedts veriach,
adieu mijn vruecht, nv mijn eeuwich ach ."
Door den zeer persoonlijken toon tref t ook bet of scheidsref rein nr . XI,
waar vooral in de laatste strophe een schrijnend leed in ontroerende
bewoordingen tot uiting komt . Verder nr . LXXIII met zijn naief-weemoedigen toon, met die prachtige beginregels :
„ Wat baet nv tsien van mij nen ooghen
oft hem daenschouwen niet en greyt"
en in de tweede strophe :
„Wat baet mi vriendelicheyt der menschen
ende niemant so vriendelic en is als ghi
Lief alderlief ste, so lief noyt gheene,
bi v so blij f t mijnder sielen boede
want ghi sift alle die werelt alleene ."
Onder de ref reinen, ,,in 't wij s" tref t de gespannenheid van toon in
nr . XCVI, waar doodsangst en godsvertrouwen met elkaar strijden als
instinct en rede'neering en de eerste zoo duidelijk de overhand boudt :
„Die de noot wel craect die blij f t gepresen,
Hi sal der bitterheyt wel ghenesen ;
Nochtan alle mijnder sinnen pesen
Die vresen der snoestren bitter genaken :
Och god hoe sal ick die noot ghecraken ."
Verder ook de reeds boven besproken nrs . CV en CVI en nr . CXXI,
een tegenhanger van bet adieu-ref rein LXXII, maar nu in bet godsdienstige : „Scheyden van gode geen dinck so swaer" .
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Onder de ref reinen ,,in 't sot" tref f en er enkele door een bij zonder
vlotten en aanschouwelijken vertelrant, zoo b .v. nr . CXLVIII en CXLIX .
Dr. KNUTTEL heeft er in zijn genoemd opstel, blz . 441 vg ., reeds op
gewezen dat ook bet rederijkersvers volstrekt niet den slechten naam
verdient, dien bet zoo lang gehad heef t, dat bet integendeel vaak welluidend en vloeiend is . Ook in onze ref reinen is dit bet geval ; vaak tref t
ons, ook daar waar de inhoud niet zoo belangrijk is, de emakkehjkheid
en zwieri beid der versif icatie . Ik kies vrij willekeurig een strophe uit
nr. XLIV :
„Troostelike bloeme, mijns berten beclijf,
mijn hope, mijn iuecbt, mijn melodie,
solaes der sinnen, dat minlijcxste wijf
die god ye schiepe binnen sijnder yerarcbie,
wat doet ghi al gbequels ghi Ialousie,
vermanende datse eenen anderen vercoren beef t .
och twijuel, ghi valt mi so swaren partie,
wat batet gheseyt, is bent diet verloren beef t,
den sueten troost, dat minlijcxste aenscbijne ;
lasen dat mi natuere bier toe geboren beef t ."
Of luister naar bet buppelende, speelscbe rhythme, zoo gebeel passend
bij den badineerenden toon van bet beele stukje, in nr . LIX (in rondeelen
gescbreven )
„Ocb God wie mach dat garen spinnen
daer dat mutsken of ghebreyt mach sijn,
bet kittelt mi dicwil onder der kinnen,
och god wie mach dat garen spinnen,
tis so gbeknoopt is waen ontsinnen,
noyt en leedick meerder pijn .
rijck god wie mach dat garen spinnen
daer dat mutsken of ghebreyt mach sijn ."
Ook de rijkdom van rijmklanken, boewel sours wel wat barok, kan
toch een zekere bekoring aan bet vets geven :
„V onblusschelicke lief de groot ongemeten
doet mi vergheten drincken en eten,
so ben is vervleten op v lief amoreus.
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die claerheyt der hemelen, sterren, cometen
passierdi in schoonheden, maer in secreten
sonder yemants weeten bout mijn liefde melodieus
seer virtueus,
want in lief den gheen dinck so dangereus
als die nijders preus die Judas slachten ." (L, vs . 31 vg.) .
Een bijzonder effect geef t sours bet kettingrijm als reeds boven gezegd naar aanleiding van bet ref rein CV ; meestal echter is bet teveel
gezocht en lijden de zin en de zinsbouw er onder . Sours lijkt bet wel
of de menschen, in dien tijd door bet rijm bezeten waxen ; zie b.v .
in de z .g.n . Nleuwe Re f erelnen van ANNA BUNS nr . XCIV, waarin bet
rijm werkelijk ad absurdum gevoerd schijnt :
„Almachticb, cracbticb en voordachtich God,
Onbegrepen, onvernepen, ghescbepen eest al,
Hemel, eerde, duet U weerde vermeerde gbebod", enz .,
op den stok .
„Lof tam lam, dat quam en der weereldt zonden droech" .
In onzen bundel zijn er slechts twee refreinen die een dergelijk ingewikkeld rijmschema bebben, nl . nr. LXXXIX en nr. CXX; beide hebben
in alle regels binnenrijm en vender eindrijm, dat bij nr . CXX in vele
regels nog dubbel is . Over bet algemeen echter is van bet rijm een goed
ebruik gemaakt; als voorbeeld van een gelukkige toepassing noem ik
nog nr. CI, waar b.v . in bet „Prince" de donkere rijmklanken en bet
statige rhythme geheel in overeenstemming zijn met den inhoud :
„Dlichaem vol sonden is eenen sac vol moren .
Die tallen stonden dat bier houwen vercoren,
Die sijn veel meet met vuylheden besmet
Om vray orconden dan zwinen die sporen
Tvuyl to doorgronden, dus blijft verloren
Deedel siele die van gode is gheset
Bi dlichaam als een wtuercoreo let" .
Pracbtig van rhythme is b .v. de volgende passage uit nr . CVI :
„Peyst hoe die viant our die siele strijt,
Peyst hoe die wormen tlichaem vernielen,
Peyst hoe die priestess roepen en knielen
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Om troost der sielen
Prekende per fortse pacientie" .
De beelds2raak is vaak tref f end in haar eenvoudige directheid . Zie
b .v, nr . X, vs. 30-31 :
„Al ist dat is in drucke quelen moet
en mUnen troost wt haren oochskens stelen moet"
en XXXII,27--28 :
„Die vensterkens dijns lichaams thoonen ionste,
recht oft elck vensterken spreken conste"
en nog XLVII, 17 :
„Sie is een weerelt diese opder straten siet" .
En XXVI, 107 109 .
Ik moge met deze weinige aanhalingen volstaan om duidelijk to maken
van hoe groote waarde bet boekje is dat bier opnieuw wordt uitgegeven .
Hoe gebrekkig de overlevering ook is, bet kan toch een goed denkbeeld
geven van bet peil der oudere ref reinliteratuur, die door bet ongelukkige
Coeval dat de beste verzamelingen pas zoo last bekend zijn geworden,
zoo lang als minderwaardig beschouwd is . Onze bundel, die van VAN
STIJEVOORT en de z .g .n . Nieuwe Re f ereinen van ANNA BIJNS toonen bet
genre in zijn boogste bloei en zij zijn nog maar een bloemlezing uit wat
er tot bet eerste kwart der 16de eeuw gescbreven is : in bandschrif t bestaat
er nog veel meet 1) en bet meeste is waarschijnlijk verloren gegaan .
Voorloopig kunnen deze drie bundels bij dragen tot de kennis en de waardeering van een zijde der rederijkersletterkunde, die tot nog toe to zeer
verwaarloosd was .
Aan bet slot gekomen van deze inleiding wenscb ik er den nadruk op
to leggen date zij niets meet beoogt to zijn dan een inleiding in den strikten
zin . Vele vraagstukken blijven onopgelost, veel is zelfs niet aangeroerd .
Maar voor bet oogenblik leek bet mij bet dringendst noodig dezen belangrijken tekst eindelijk eens algemeen toegankelijk to maken . Later kan bij
misschien in een ruimer verband de grondige kritische behandeling
vinden waarop bij recbt beef t .
1) Zie DE VREESE in Het Boek 1926, 311 .
Ref reinenbundel van Jan van Doesborch
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De tekst berust op dien van het eenige bekende exemplaar der oorspronkelijke
uitgave dat de Gentsche Universiteitsbibliotheek bezit . Daar het echter de bedoeling van deze nieuwe uitgave is, de refreinen zoo goed mogelijk als literair
kunstwerk tot hun recht to doen komen, kon de tekst van v . DOESBORCH, die
niet alleen op vele plaatsen corrupt, maar ook door de primitieve typographic
vaak verminkt was, niet geheel ongewijzigd warden weergegeven . De volgende
regels zijn dus in acht genomen :
1 . De spelling is integraal gehandhaaf d, behalve in het gebruik der hoof dletters. Tot en met nr. LXXVI gebruikte V . D, aan het begin der verzen voornamelijk kleine letters, met nu en dan hoofdletters volkomen onsystematisch
daartusscher~ gestrooid ; vanaf LXXVII worden hoofdletters aan het begin regel,
met nu en dan kleine letters daartusschen . Deze beide srstemen zijn in mijn
uitgave genormaliseerd, dus : overal kleine beginletters (behaive bij eigennamen) tot en met nr. LXXVI, en vanaf LXXVII overal kapitale beginletters .
Ook het gebruik van initialen aan het begin der refreinen is genormaliseerd
V. D . bezigt gewoonlijk een groote beginletter, sours een echte geornamenteerde
initiaal, sours ook een gewone kapitaal of zelf s een kleine letter ; in mijn uitgave is steeds een groote beginletter gebezigd .
2. De afkortingen zijn opgelost en daar zij zeer eenvoudig zijn (e voor en,
' voor er, en derg.) is dit over het algerneen zonder verdere aanduiding geschied ; in enkele gevallen is de oplossing achterin verantwoord .
3 . Van de stokregels durkte v . D, vaak alleen het eerste woord of het eerste
gedeelte ; deze stokregels zijn aangevuld, de oorspronkelijke lezing vindt men
achterin . Achter elkaar gedrukte verzen zijn onder elkaar geplaatst en de
strophen zooveel mogelijk in hun oorspronkelijken vorm hersteld .
4. De interpunctie van v . D, is zeer slordig, dikwij is zelf zinstorend ; zij is
zooveel mogelijk gehandhaafd, maar waar zij beslist onjuist was gewijzigd, en
zoo noodig aangevuld . De rijmstreepjes zijn weggelaten .
5 . Evidente drukfouten als „mijen" voor „mijnen" (VII, 50) zijn stilzwijgend
verbeterd. Klaarblijkelijk corrupte lezingen zijn verbeterd in die gevallen waarin
de juiste lezing door een kleine wijziging of aanvulling to verkrijgen of door
de varianten gegeven was ; in het laatste geval is de oorspr lezing aan den voet
der blz. bij de varianten vermeld, in het eerste in een lij st aF

ham.

Voor de varianten zijn de volgende afkortingen gebezigd
ABN. : ANNA BIJNS, Nieuwe Re f ereinen, uitgeg, door W . J. A . JONCKBL0ET
en W. L . VAN HELTEN, Gent 1886 .
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BR . : J . BROECKAERT, Rederjkerfgedichten uit de XVie eeuw, Gent 1893 .

CM . : Die Confte der Minnen, Doesburg 1 564 (vert . van V . GHISTELE) .

HA . : de herdruk door HENDRICK AERTSSENS, Antw . 1640 .

R. : DE ROOVERE, Rhetoricale Wercken, Antw. 1562 .
RR. : RUELENS, Refereinen (enz .) verzameld . . . door Jan de Bruyne, Antw .
1879-1881 .
S . : JAN VAN STIJEVOORTS Re f ereinenbundel, uitgeg. door Dar. F . LYNA
en Dr . W. VAN EEGHEM, Antw . 1929 '30 .

TE . : Vanden x . Efels, Antw. 1580 .

Uit den herdruk van 1640 zijn alleen die afwijkingen opgenomen die tot

verheldering van onzen tekst konden bij dragen of geheel nieuwe lezingen
gaven ; de meeste ofwij kingen waren echter slechts nieuwe f outen en die heb

ik natuurlijk niet vermeld . Spellingsvarianten zijn in den regel niet vermeld .

De varianten uit den druk van 1 548 vindt men, voor zoover ze voorkomen in

het door Dr . KOSSMANN in Het Boek, jrg . XXV, blz . 267 vg. beschreven

fragment 1) , in de Aanteekeningen .

De op blz . LXXXII in punt 5 genoemde lijst van in den tekst aangebrachte

wijzigingen volgt hierna 2) . Daa~rbij zijn ook de stokregels opgenomen die bij

V . D, onvolledig waren ; „II, 32 v . D . : wien dat", beteekent dus dat van dezen
stokregel bij v. D, alleen de eerste twee woGrden gedrukt staan .
I, B, 20 verweruen, v. D . : verweru

II, 31 droefheyts, v . D . : droefh'

v,

(wien

5 in

32 v. D . : wien dat

tusschen vondic en medecijnen geschrapt

VI, 5 cause, v . D . : caufe
VII, 45 v . D . : (gheen

VIII, 13 sijn, V. D . : si

13 v. D . : lieuer

46 v. D . :

45 v . D. : Een

25 gerichte, v. D . : gewichte

v . D . : en dic
57 v. D . : want als is haer omtrent
IX, 5 en, V. D . : een - 39 v . D . : en wilt mi mijn lijden

43 endic,

i

x, ist, v. D . : is - 2 5 vereeninghe, v. D . : vereenighe
XI, 46 v . D . : (maer
69 v. D . : mer noyt so lief
91 v . D . : mer
noyt so lief

1) Vgl . de Inleiding, blz . xvii. In de eerstvolgende of levering van Het Boek voert
Dr. Kossmann nadere argumenten aan waarom dit fragment van 1 548 moet zijn .
2) Blz . LXXXII was al afgedrukt voordat besloten werd deze lijst hier onmiddellijk
to doen volgen en niet achterin to plaatsen . Ook voor het in punt 2 voorkomende
„achterin" leze men dus ; „hierachter" .
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46 v. D . : om datter mer een -XII, 23 ontslutende, v. D . : ontsluten
47 oordeel ingevoegd - 62 v . D . : Qm dat
XIII, 3 V . D . : mijn troost verkeert, mijns hertsen brekinge
XIV, 45 v. D . : gheen pine, etc .
XVI, 4 mi, v, D . : mijns - 26 v . D . : liefs ogee
XVII, 19 v . D . : Noyt lieflic lief en ha - 36 v. D . : Noyt lieflic lief en
ha lief
65 gheprent, v . D . : gheproef t
XVIII, 31 met ingevoegd -- 59 leene ontbreekt bU v . D .
XIX, 34 haer en mi verwisseld
XX, 11 ghestichte, v . D . : ghesichte
XXII, 7 als ingevoegd

XXXIII, 44 Heros, v. D . : Neros --- 62 v. D . : Hoe meerder lief de
XXV, 56 v. D . : Tis quaet arbeyden en
XXVI, 96 Twy, v . D . : Tfy
136 niet ingevoegd -- 144 ghetrouwelic„
V . D . : gherouwelic
XXVII, 42 v . D . : Ic ster
XXVIII, 13 mijn onghelucke, v . D . : mijnen ghelucke
30 v . D . : Die mis
XXIX, 9 dorst, v, D . : doort - 22 steken, v . D . : spreken
36 hem_
ingevoegd - 46 int innelicke, v. D . : tinnelicke -- 50 v. D .
och mocht is vanghen
XXX, 3 v ingevoegd -- 7 Na om : met gefchra pt --16 weckende, v . D,
weckende - 30-32 Volgorde bU v . D . : 32, 31, 30 .
XXXI, 12 sceien, v. D . : screien
XXXII, 26 v. D . : Ialo - 51 van ingevoegd
XXXV, 37 dier, v. D . : daer - 45 v. D . : Ic ster.
XXXVI, 17 ligt, v . D . : licht
XXXIX, 39 mijns twint ontbr . bU v . D .
XLII, 30 v. D . : Ken louts
XLIV, 55 v. D. : Sonder troost
XLV, 43 v. D . : So had is
XLVII, 6 ghenuchte, v . D. : gheruchte -- Tusschen 32 33 bU v . D . : Al
warense vieren oft vijuen - 79 v . D . : Want daenscou
XLVIII, 23 Na begheere : na gefchrapt
26 tgoddelic, v . D . : goddelic
LI, 47 v. D . : Noch
LV, 21 willen, v . D . : wijlen
48 v . D . : Dat is bege
LVI, 92 v . D . : Lief heb is v
LVII, 50 v . D . : Een ongerust herte
Tusschen 40 en 41 weggelaten
mi verstekende puer vander hant
LIX, 36 ingevoegd
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LXI, 26 -zen moet ontbr, bU v . D .
LXII, 30 Na hi : bi geschrapt
LXIII, 51 onttoghen, v . D . : ontoghen
LXIV, 39 v . D . : wat dienst
LXV, 24 v . D . : want vleesch en bloot -- 32 v. D . : want
LXVI, 42 niet ingevoegd
43 v, v . D . : niet
LXVIII, 16 v . D . : Ndyt
LXIX, 44 v . D . : vercree
LXXI, 26 v. D . : Tis qua
39 v . D . : Te
LXXII, 29 v . D . : Adie
LXXV, 42 v. D . : Doet
55 v. D . : Doet u ---- 83 hoert op, v. D . :
doet of
LXXVI, 24 voorwaar, v. D . : verwaert
LXXVII, 23 en, v. D . : ende
26 mij, v . D. : mijn
LXXVIII, 60 v. D. : Ocho
LXXX, 39 v. D . : Ick en
LXXXIV, vs . 29 en 44, v, D. : Maect v
vs . 135 wisti, v . D . : wistic - vs . 136
condi, v . D . : condic

LXxXIX, vs . 18 is ingevoegd.

XCIV, vs . 38 van, v . D, aen
XCVI, vs . 28 en 5 5 v. D . : Och
vs . 13 ouertuldich, v. D . : touertuldich -XCVII, vs . 5 heeft, v . D . : heft
vs 20 . dash, v . D . : dock .
XCVIII, vs . 54 dats, v . D . : dat
CV, vs . 36 Gaen, v, D . : Gae
CVI, vs . 9 bloot ontbr. bij v. D .
CVIII, vs . 16 duechdelick, v. D . : duechde
CX, vs. 32 en 44 v . D. : Want
CXI, vs . 26 v. D . : Armoede
CXII, vs . 11 gelove ingevoegd .
vs . 12 bleeck ingevoegd,
vs . 4L
sept ingevoegd . -- vs . 60 en 80 v. D . : In tegen
CXIII, vs. 56 v. D . : Wat
CXIV, vs . 58 siet ingevoegd.
CXV, vs . 60 v . D . : Den drinc
CXVI, vs. 13 Christus, v . D . : Xps -- vs . 24 en 36 v. D . : wie
CXVII, vs . 39 v. D . : Al mindert
CXIX, vs. 10 verflouwen, v . D . : verfouwen
vs. 45 beseuen, v. D. : besehen
CXX, vs . 10 Wonder dat onder, v . D . : D Wander dat ander
CXXII, vs . 16 v. D . : Sonder

LXXXVI

VERANTWOORDING VAN DEN TEKST

CXXVI, vs . 14 en 16 bU v . D, verwiffeld
CXXX, vs . 30 v . D . : Hi en
CXXXII, vs . 5 mer ghi enz ., v . D . : etc . - vs . 8 van v enz ., v. D . : etc . -- vs . 9
seluen enz ., v . D . : etc.
.
CXXXV, vs 27 v . D . : Die cock is
CXXXVI, vs . 43 v . D . :1st qua
CXXXIX, vs . 45 v . D . : Nv segt -- vs . 56 v, D : : Nv seg
CXLII, vs . 45/46 v . D . : Ghi sift mijn etc. So haddijt etc .
CXLIV, vs . 40 mi, v. D . : wi
CXLV, vs . 37 In, v. D . : Int
CXLVI, vs . 29 pof fende, v . D . : pof fen
CXLVIII, vs. 9 court ontbr, bU v . D . -- vs . 29 v. D . : Ick loech - vs . 44 v, D,
Ic loech
CLIII, vs. 60 v, D . : Ende smorgens etc .
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AANTEEKENINGEN
De aanteekeningen dienen in de eerste en voornaamste plaats tot verklaring van den tekst . Beperking was daarbij geboden, en daar eeni e
kennis van het Middelnederlandsch bij den lezer verondersteld mocht
worden, zijn algemeen gangbare mnl . woorden en constructies in den
regel niet opgenomen, maar is alleen verklaard of getracht to verclaren
wat werkelijk verklaring behoefde . Dat daarbij vele vraagteekens genet
moesten worden zal ieder kunnen begrijpen, die met de moeilijkheden, die
de taal juist van dens periode biedt, bekend is . En dit geldt to meet voor
een tekst die zoo talrijke bedorven plaatsen toont als de onze. Enkele voor
de hand liggende verbeteringen zijn in den tekst aangebracht en in een
afzonderlijke lijst verantwoord, 1 sommige niet zoo evidence zijn bij de
aanteekeningen voorgesteld, maar waar de tekst zoo bedorven was dat
eenigermate plausibele conjectures niet mogelijk wares, heb ik mij vergenoegd met to constateeren, dat de tekst klaarblijkelijk corrupt is, zonder
to trachten een betere lezing to geven .
In de tweeds plaats heb ik getracht een klein steentje bij to dragen
tot de lexicografie van het 15de- en 16de-eeuwsch Nederlandsch, door
op vrij ruime schaal to verwijzen naar parallels plaatsen uit eenige andere
teksten van dezelf de periode, waarvan bet taalmateriaal nog niet in
glossaria verwerkt was : voornamelijk de bundels van VAN STI JEVOORT en
ANNA BI JNS (d.w .z . de „Nieuwe Re f ereinen" ), en vender o .a, de Handel
den Amoureusheyt (afgekort als Hand. d. Amour.), die in 1621 gedrukt
wend, maar van voor 1550 dateert. Ik kan niet nalaten hier met nadruk
de wenschelijkheid ce betoogen van een nieuwe uitgave van dit laatste
uiterst zeldzame en merkwaardige en in vele opzichten belangrijke werk .
De gebezigde of kortingen zijn grootendeels dezelf de als voor de varianten (zie blz . LXXXIII) ; enkele andere, als Mnl. i"db . en Ndl . Wdb.,
spreken voor zichzelf ; KIL . is KILIAAN (ed. v . HASSELT, 1777) .
I . Dit ref rein bestaat uit de stukken van twee verschillende ref reinen
(A en B) ; wellicht ontbrak er in bet hs . dat de drukker voor zich had een
blad, waardoor bet slot van bet eerste en bet begin van bet tweeds ref rein
verloren gingen . - A. vs . 1-2. De zin is ongeveer : ongestadigheid (in
de lief de) brengt verdriet, standvastige trouw (daarentegen) doet vast
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verbonden blijven (met de geliefde),
vs . 5 sonder sneuen : onveranderlijk . - vs . 6, begeuen : verlaten, in den steek laten . - vs . 7 . ghepeysen :
droevige gedachten . - vs. 9 . beseuen : (is) to bedenken . - vs . 11 .
oorboorlic : voordeelig, prettig. -- vs . 12 . Si : t. w, zij die van hooge geboorte zijn . - vs . 13, iagic verloren : geef ik den schop. - vs . 14 . oorboren : gebruiken, genieten van . •- vs. 15 . Hier moet alleen bijgedacht
worden . -- vs. 16. prieel : twin, boomgaard ; fig, vaak voor de gelief de .
vs . 18 . cluchten : beuzelpraatjes . -- vs. 19, swerelts gehuchten : de wereld .
Vgl. VIII, 12 . - vs. 25 . versleten houtse : zij does to niet (?) .
vs . 27 .
drayen der vreuchden spille : dansen van vreugde? B, vs . 1, gesonden : gezondheid . -- baerblikere : helderder schijnend,
stralender . - mogende : machtig. - vs. 4 . nastrikere : die nabijkomt,
opvolger. - vs. 5, verpachten: beschikken over. - vs. 7 . en soudic mi
gewachten : zou ik niet of iaten . - vs. 9 . soudict : lees wellicht soudick .
vs . 15 . win van garnaten : een soon van kruidenwijn ; zie Mnl . Wdb . II,
922 . - vs . 17 . veru'aten : vervloeken. -- eruen : toebedeelen .
vs . 28 .
.
XXXIV,
5
gestaect : vast, onveranderlijk ; vgl . S
.
II. vs . 1 . in saysone : steeds krachtig, onverzwakt; vgl. CXIX, 17 en S .
CCI, 52 . - vs . 2, besprays : eig. besproeid, besprenkeld ; S . CCII, 20 ;
CCTV, 45 . -- vs . 3 . twas : hoots wsch . bij eere uit vs. 1 ; de t is dan overbodig. - vs . 9. Aan bet begin is wellicht bi weggevallen en moet men
sour lezen i, p1. v, tsou, de zin is dan: door zich schuil houdende, vermomde boosaardigheid zou het spoedig of geloopen zijn . - vs . 10 .
T hamar : zie 2 Sam . 13 . - vs . 11, in een amoreush, gheurent : (sinds lang)
in liefde verbonden. - vs . 13 . preken : prenten? - vs . 20 . chat hi met
trooste : lees wellicht : die met trouwen . -- vs. 23 . twof elt : denk -- Overt
verteert : vergaat. - vs. 25 . misfamene : (u) in opspraak to brengen
(door ontrouw nl .) ? Niet in Mnl. W d b. - vs . 33 . d ruc : verdriet; vooral
gebezigd voor : minnesmart . - vs. 35 . can niet geweghen sin : weegt niet
op tegen . - vs . 37 . clappens : hetzelf de als njjders : ofgunstigen, kwaadsprekers . - vs . 41, spacien : geliefkoosde rederijkersterm voor : tijd, gelegenheid .
vs . 43, regnacien : handelingen, daden (Mnl . lVdb . VI,
1207 ) . vs . 50, ghespact: gevestigd . Niet in Mnl . W 'db . -- vs. 53 :

voor cat mijn hart door droevige gedachten gekweld words . -- vs . 55 .
verbeten : boos, bitter gestemd . - vs . 56 . ontpast : teleurgesteld, bedroefd.
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III . vs . 1 . Assuer (us) : Ahasverus .
vs 3 : zonder mij van of guest jets
aan to trekken . - vs . 5. beiaghene : verschaf f en, veroorzaken . - vs . 8 .
een accoort s jn : overeenstemmen ; vgl . S. XXII, 1 . - vs . 9 : denk niet
our materieel gewin? 4f wordt gezinspeeld op Mercurius als patroon der
koppelaars? - vs . 10 . ouerboort : machteloos (Mnl . 1/d b . V, 2100) .
vs . 16. grow : afkeer, schr+ik. -- vs . 17 . bespoyende : het is niet noodig
met HA . bes pro yende to lezen ; bespo (e) yen komt herhaaldelijk voor
(Ndl . l'db . II, 2078) . -- vs . 20. mishout : „mishuwd", ongelukkig getrouwd, - vs . 21, discipline : dwang. - vs . 24, dat court ten fine : dat
er een eind aan komt . Vgl . XIV, 43 . - vs . 26, versliten : ongelukkig
doorbrengen ; vgl, vs . 31 . - vs. 29, verioljten: verheugen ; vgl . S. XIV,10 .
vs . 30, vesten : zich vastzetten . - vs . 37 . m jn ghewagen : mijn woorden . - vs . 47 . rjst : groeit, of: zich richt op -. - vs . 51 . liefden is
genitief . -- mincken : verminderen .
vs . 57. conduten : bronnen, aderen . - vs . 59 . kinnen : doen kennen .
IV . Stok . lawn : helaas . Dit is de gewone vorm in onzen bundel (vgl .

vs. 5 ; VIII, 54 ; XXVIII, 8 ; XLIV, 28, enz.), in tegenstelling tot b .v .
ABN ., waar aylaschen de gewone vorm is . - vs . 1, al : geheel ; of lees
hoe? - vs . 3, court wt mi : uit mijn gedachten raakt . - vs . 5. groef t:
kerf t . - vs . 6 ontalljc : onzegbaar. -- vs . 9 . bestaen : gepleegd, HA . heeft
ten onrechte vettctaen . - vs . 10 . hanteren : bedrijven ; geliefkoosde rederijkersterm (zie b .v . nog XV, 35 ; XVII, 37 ; XX, 7 ; XXIII, 3, enz . ),
verbonden met acc. of gee . - vs . 11 . gronderen : bevroeden . - vs. 16 .
thoren : verdriet. -- vs . 17 . verloren : verdwenen . - vs . 18 . wederpaer :
gezel, genoot, gelief de; vgl. Spieg. d . Mien . vs . 4403 . - vs . 26 .
ouerwoech : eig . : woog meer ; bier abs, voor : grog alles to boven .
vs . 27 . net besneden : keurig, gepast . - vs . 30 . scant: wsch, op to vatten
als „plaats", niet in de tegenw, beteekenis, hoewel dit de poetische kracht
zou verhoogen ; zie over dergelijke „modern" aandoende verzen de inleiding, blz. LII/LIII, - vs . 33 . vermaen doen : gewagen . Vgl. voor de gedachte LXVIII, 52 en ABN . XXXV, stok : „Thelpt der herten dat den
mondt den noodt wat claeght" .
vs. 35 . wetenthede : wijsheid .
vs . 87 :
ik weet niet wat to beginners .
vs . 7, onV, vs. 1, strael : pijl . - vs . 2. onspreker : onuitsprekelijke .
sochte : wred~lijk. - vs . 10. die rechte ,rake : de stand van taken, toe-
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stand,
vs . 15 Vgl . den stok van ABN . LVI : „Een hertelijck liefken
doet blijdelijck leven" . - vs . 18 . ghesonde : gezondheid . - vs . 20 . grief lic : smartelijk. - pack : de rederijkers vergeleken de liefde gaarne bij een
zwaren last ; vgl . VII, 50 ; IX, 23 ; LXX, 29, enz. - vs . 21, poecht v : doe
uw best . - vs . 22 . ontrpringen : eig. : wakker worden ; hier : zich in geestelijk opz'icht oprichten, cooed vatten . - vs. 25 . van mi to voren (van
moet wsch, wegvallen) : jegens mij ; to voren beteekent ook : geheel beschikbaar (zie COORNHERT, Odyss. IX, vs. 9 en 11617) . - vs . 27 . dat
grote druck becleuen : wat de groote droefheid (in mij ) had doen
groeien . - vs . 29, oorconde : getuige ; zie nog VI, 52-53 ; XV, 9 .
oorboren : plegen; een zeer geliefkoosde rederijkersterm. - vs . 31 : om
kort to gaan . - vs . 32, si maectet so : zij bewerkstelligde. - vs . 34 .
sneuen : leed, ellende. - vs . 44, pro poost : stelling, thema ; vgl . XVII, 20 .
vs . 50, dats : en wel, ja zelfs ; vgl. STOETT, Synt . 3
49, Opm . II .
miskief : ongeluk. - vs . 53 . tic sin raet, sin daet : zij beheerscht zijn doen
en latent vgl . VALENTI JN, 0 vid . (ed. 1697) I, 7 2 : „mij n staatj of fers K .
en E ., die mijn geselschap en raat en daat sijn ." - vs . 54 . ghemoet :
gezind. - vs . 56 . graet : trap,
vs . 58, sonder verlaet : zonder ophouden ;
vgl. VI, 37 .
VI . vs . 1, beuanche yt : omvang, uitgestrektheid ; vgl . S. LXIX, 19 ;

cause : met reden? wsch . is er iets weggevallen, misschien die . - die liefde . . . knagen : lees wellicht : door liefde : hoewel
noch in het Mnl ., noch in bet Ndl. IVdb, vermeld, komt knagen in de
16de e, vrij vaak (en zelf s nog in de 17de e .) absoluut gebezigd voor
in den zin van : smart lijden, gekweld worden ; zie b.v . XV, 75 ; ABN .
VI, d, 6 ; IX, e, 16 ; LXVIII, 6, 11 (,,In mij zelven gae is inwendich
cnagen") ; COORNHERT, Odyss. XII, 246/7 ; XVI, 144 ; Amst. Pegasus
(a° .1627) 82a (,,Of ick koom (l, schoon) klaegh . . . Of ick gae knaghen,
't En heelt gbeen klem") . - Tusschen vs . 9 en vs . 10 ontbreekt een regel
op-eken . - vs . 11 . preken : vermanen ; vgl . Hand . d . Amour . IJ 7 r° .
vs . 17 . al spantse die crone : bier nag wel in de oorspr. bet. van : de kmon
dragen . - vs . 23 . verclaren : glans, schittering ; vgl . ABN. LIII, b, 12,
en hgd . Verklarung . - vs . 28 . verdwjjne: verkwijn . - vs . 34, so : daar.
vs . 35 . zoodanige liefde als waarvan men ons verhaalt . - vs . 37 . sonder
verlaet : onveranderlijk,
graet : hoogste trap ; vgl . S . CCIII, 44 . --CXIV, 4. - vs . 5 .
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vs . 51 . schat : vocatief !
plat, geheel .
vs . 52/53 . oorconde : getuige ; vgl . V, 29 .
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vs . 52 . plat : ronduit .

VII. vs . 1, fantasien : droevige gedachten, zwaarmoedigheid .
v. 3 .
moet : gemoed . - vs . 4. heb is verpacht : eig.: ik maak aanspraak op
(ZVInl. i"db . VIII, 2241) ; vgl. I, 35 . - vs . 5 . Het zal wel toeval zijn dat

dit vets vrijwel geheel overeenkomt met den slotregel van bet prachtige
lied „Vaer wech, ghepeins" (OVI. L . en Ged. CXL) : ,, In can gberusten
dach no nacht" . - vs . 11 . onteruen : in bet verderf storten . - vs . 18 .
besie f : kende . - vs . 22, ooghe o pslach : oogenblik. - vs . 24. Rosemarijne : bij de rederijkers geliefde aanduiding van de beminde, en van
Maria ; vgl . XIII, 24; XLIV, 26 . - vs . 28, payen : tevredenstellen, zonder
ongunstige bijbeteekenis . - vs . 35 . duervloghen : doorschoten . - Troylusj : in bet volksboek van de Historie van T ro yen v'indt men bet verhaal
van zijn liefde voor „Breseda" (Brisels) ; zie nog XIV, 28 ; XVII, 10 ;
XXXIX, 15, e .e. - vs . 36, best~eden : aangevochten . - vs . 38 . tonvreden : ongelukkig, gekweld. - vs. 44. na wtwys minder sinnen : zooals
mijn verstand mij zegt? of is bier met sin de stok bedoeld? - vs . 53 .
oyt: altijd . - vs . 54. graden : eig, trappen, en vandaar : geregelde opeenvolging, orde, regels ; vgl . S. VIII, 54.
VIII . vs . 1 . sit : zijt bet.
vs . 2, naer screuen : ondergeteekende .
vs . 7/9 . dbloet . . . van haer : eig . de maagschap van baar ; bier wsch. alleen
een omschrijving van: zij . - vs. 9. voet : ? wsch . corrupt. - vs . 11, haer
eedel vruchten : eveneens niet veel meet dan een omschrijving van bet pets .
vnw. (vgl. Mnl . W"db . IX, 1443) . - vs . 12 . nuchten : 's morgens . - vs .
14 . pluchten : volg . Mnl, en Ndl. W/db, dial . vorm van plichten, bier echter eer van plegen : vgl . XXVI, 51 en vooral S. CXCVI, 37 : „Die - dit
werck wil pluchten" . - vs . 17 . ontwent : van ontwenden, zich afhouden
van -- (Mnl. W/db. VI, 1415) . - vs. 18, is en vinder geen vent : ik heb

er geen succes, vind er geen of trek; vgl . ABN. LXII, d, 2 vg . : „Ic wilt . . .
gaen elders . . . Soecken mijn vente" . - vs . 21-28 . Deze passage is duister
en min of meet corrupt ; er ontbreekt een vets . De gedacbtengang is wellicht ongeveer: „zij, die mij in baar macbt beef t en wier liefde mij kwelt
(,,met den ghewichte springhen" is wellicht to vergelij ken met „dblocxken sleypen", XII, 13), is amoureus genoeg . Het kan mij niet scbelen
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wat er met me gebeurt, maar ik zal tot hen behooren die in Venus' dienst
staan . Maar wat praat ik? (Zij wil niet en) ik kan er niets aan doen ."
vs . 33 . treken : listen, booze streken. - vs . 3 5 : alleen met geweld zou ik
haar kunnen genaken. - vs . 38, s po yde : begunstigde ; vgl . S . CCXLVIII,
55 . - vs . 39, go yd e : begif tigde, weldaden bewees ; vgl . S . LXXXIV, 84 .
- vs . 41, mjjnen moot moyde : ik vatte cooed (vgl . Mnl, Wdb . IV, 1774) .
moet ( 2) : moet bet . - vs . 42 . van trooste . . . haren vloet : de overvloed
van haar troost ; vgl . XX, 44; LXXV, 82 ; CXL, 43, e.e . - vs . 44 : bet
gebeurt niet meet. - vs . 48. versteken : verstoken . - staen in baren :
eig . op de baar, boven aarde staan ; bier dus : alsof ik (al) dood was?
vs . 51, si moet . ., in min vermaen sin : ik moet over haar spreken, kan
niet van haar zwijgen . - vs . 55 . men macher niet paten : men kan er niet
genaken? (vgl . Ndl. W/db .) XII, 481) . - verharen : verdwijnen (KIL. :
V e r h a e r d e n . vetus. Abire, discedere . . . Discipari) ; zie b.v. nog
A . BI JNS, Ref . blz . 244 ; 304 ; 318; S . C,34; CCXXXV, 36 . - vs . 56 .
sele : stoel, zetel (KIL.) . - vs . 60, come icse niet ter s praken : kan ik ze
niet spreken . - vs . 62, int blakem: in bet vuur, den gloed (van bet mingenot) . - die si dede waken dacha wien zij rendez-vows gaf ? Vgl. Mnl.
I/db . II, 6, en zie nog XCVII, 20; 23 ; CXLV, 45 . - vs . 66, in . . . eruen :
een plaats geven (Mnl. i/db . II, 729), vs . 67 . conseruen : een geliefkoosde rederijkersterm voor al wat goed of aangenaam is,
vs . 68 .
rellinghe: geklets, achterklap ; vgl . A. BUNS, Ref . blz . 248 .
IX. Nadat inleiding en tekst al waxen gedrukt ontdekte ik dat dit ref rein
ook voorkomt in de Conste der Minnen . De voornaamste varianten volgen
bier . - vs . 1, lustich prieel, CM. : lief lyck lief . - vs . 2, in - noch,
CM.: pensee, noyt . - vs . 3, mijn ogen sagen, CM. : en saghen mijn
ooghen (terecht!) . -- vs . 4, desen, CM . : swerelts. - vs . 5 . en, CM.:
och. - vs . 15 . sijs yet, CM.: yemant - vs . 21 ontbreekt. -- vs . 23/24.
in gheliken laste en in trouwen vaste verwisseld ; beuaen, CM.: belaen .
vs . 27 . is ontbr . - vs . 29, die weerdighe, CM . : want ghy alleene.
vs . 32 . ontbr .
Vs . 1, prieel : vgl. III, 56 . - vergier: boomgaard, iusthof .
vs . 2 .
rosier : rozenstruik, beeld zoowel van Maria als van de beminde ; vgl .
XLIV, 50 ; S. CCXL, 4 . - vs . 4, in desen pleyn : ter wereld . - vs . 5.
gre yn : puik (vgl . bloem), vaak van personen .
vs . 6. buster d oghen
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hevig lij den .
vs . 13, een paer : steeds .
vs . 14, nUders grout: eig . den
aard der of gunstigen, hier verzwakt tot een omschrijvende aanduiding
van de „nijders" . - vs . 16 . ors minlic bewjjs : de liefde die wij elkaar
betoonen . - vs . 23 . staen in gheliken laste : denzelfden last (ni . bet „pak
der minne" ) dragen . - vs . 26 . taste : rust, ni. der ziel, dus : bevrediging,
voldoening. - vs . 28, is trocke le waste tseyl : eig . „ik heesch mijn zeil",
dus : bet zou mij voor den wind gaan . - vrame : vreugde . - vs . 31, naer
u betamen : zooals u past, van u verwacht wag worden . - vs . 32 o p dat :
indien . - vs . 34, ciborie : eig . hostiekelk ; vaak als aanduiding van Maria
en ook van de liefste gebezigd ; vgl . XXIV, 31 ; S . XLV, 46 ; CLII, 6 ;
CCXLVIII, 10 . - vs . 36 . schoon oghen opslach : de beteekenisovergang
zal wel aldus to verstaan zijn : waar men met vreugde de oogen op slaat :
vgl . LXXII, 6 . - De strophe na Prince is hier verdwaald ; zij komt
overeen met de vij f de str . van S . CLXXIV . - vs . 9 . chiere: of ra . chiere,
eig, vriendelijk gelaat, vandaar : goed onthaal . - vs . 11 . Blijkbaar ietwat
corrupt, v gl . de var . die ook niet zuiver is . - vs. 12 . hem . . . poghen :
zich begeven, gaan . - vs . 13 . niet wetende tversamen van hem been : niet
wetende wanneer ze elkaar weer ontmoeten zullen .
X . vs . 4 . betaelt : tevredenstelt ; de zin is : de (vriendelijke) blik (van de
liefste) dringt door bet oog in bet hart . - vs . 6, so : zooals . - euen
gedichte : telkens (Mn'l . W"db . 2, 1055) . - vs . 9, lie f s gestichte : een
omschrijving van lief, vgl . Spieg, d . Minnen vs . 411/12 : „Want lacer
mijn maecbdelijc ghestichte / Waer to snoode tot zijnen licbame puere" .
vs . l1 . ontvuecht : eig, ontvoegd, uit bun verband gerukt ; vgl . CXXX, 44 ;
Spieg. d . Minn, vs . 1321 ; Hand. d . Amour. H 8 v°. - vs . 12-13 .
gebuecht zin ter herten : eig. naar bet hart afgeieid worden, dus : ge-

smoord, verzwegen . In vs. 13 is wsch, jets weggevallen; de zin moet

ongev. zijn : mijn hart dat lijdt door dit verbelen . - vs. 17 . wint : lees
lucht, wegens bet rij m ( vgl . de var .) .
vs . 19 : om ronduit to zeggen
wat ik meen . - vs . 22 . vercleninghe : kleinachting, gebrek aan eerbied ;
vgl, b .v . v . Dis 287 vs. 832 en ERNE 24, vs . 185 ; 37, vs . 591 . - vs. 23 .
hem barer : zich vertoonen, to voorscbijn komen . - vs . 24, duert : ter
wille van het - . - grief bequelen : in smart verkwijnen . - vs . 25 .
vereeninghe : scbrik, ontsteltenis ; vgl, verenen (2de art.), Mnl .1"d b . VIII,
1706,
vs . 26 . eeninghe : lees wsch, meeninghe,
vs . 38 . Se : de dood
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vs . 41, rinnen : rennen (zie den volg . regel),

vs. 49 . keest : kern,

pit ; vgl . LVI, 81 . - vs . 52, iubilacie : zinsverrukking, onuitsprekelijke
vreugde . - Tusschen vs . 5 2 en vs . 5 3 is wsch, een regel uitgevallen, het
syntactisch verband is althans verbroken .
XI . vs . 15 . vercleren : verhelderen .

vs . 22, leeder : smartelijker .

vs . 25, sloester : bolster, schil ; vgl . XCVI, 9 . - vs . 36 . vernouwen : verminderen, verkleinen . - 37 . so : versta : si. - vs . 47 . vermanen : gewagen

van . - vs. 48, bebloedighe : geen drukf out, want deze vorm komt meer
voor (Mnl. JVdb . I, 603) . - vs . 49 . ghjse : manier~, gewoonte ; vgl.
XX, 56 ; S . CLXIII, 9. - vs . 76, woene : mooning . - vs . 79 . moten :
moeten, vandaar : noodzaak, dwang . - vs . 83 . metter mutsen doorreden :

doorriden is eig. : doorsteken, doorboren (vgl . XIII, 12), de beeldspraak
is dus wet moat gewaagd . Zij bewijst evenwel dat mutse geheel vereenzelvigd werd met : verlief dheid ; de term komt dan ook in de 16de eeuw

(en ook nog daarna) tallooze malen in deze beteekenis voor ; zie b .v . nog

XXVIII, 2 ; 46 vg ; LI, 46 ; LVIII en LIX in hun geheel ; S . CXII, 23 ;
CLXXVII, 24 . In bet Ndl. W"db. wordt bet gebruik van dezen term niet
verklaard ; bet meest voor de hand ligt bet, can de narrenmuts to denken :

de verlief den worden immers vanouds als een snort van dwazen beschouwd .

vs . 83 . als : lees well . also .

vs . 84, versint : bedenkt.

XII . vs . 2 . gehuldich : getrouw, of : genegen, welgezind (S . CCII, 1) .

vs . 4 . menich fuldich : hier eenigszins vreemd, bet. blijkbaar : hevig, intens . - vs . 5 . onuerduldich : wanbopig . - vs . 6, se slaat op hertekens .

vs . 8-10 . Eurealus - Lucresiam : hoofdpersonen uit AENEAS

SYLvIUS'

kleinen roman De duobus amantibus historic (1441) ; Euryalus was een
edelman uit bet gevolg van keizer Sigismund, Lucretia een aanzienlijke
gebuwde jonge vrouw uit Siena . Dit verhaal maakte zeer veel opgang

( 27 drukken in de 15de eeuw! ) en werd vaak vertaald ; een Nederl . vert .

van voor 1 540 is niet bekend, maar beeft wsch . wet bestaan : VAN DoES-

BoRCH drukte ± 1515 een Engelsche vertaling ( NIJH.-KR0N . nr. 2240),

en daar bij van verscheidene populaire boeken een Engelscbe en een Nederl .
uitgave drukte, is bet aannemelijk dat dit ook bij dit boek bet geval was,
to meer daar Euryalus en Lucretia tot de vaakst genoemde gelieven be-

hooren, niet alleen in onze ref reinen (zie b .v . nog XVII,11 ; XXXV, 48 ;
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XXXIX, 28; LVI, 66, enz .) , maar ook in die van VAN STI JEVOORT en
de z .g .n . Nieuwe Ref . van ANNA BIJNS . - als dorper gheladen enz.:
Eur. kwam als korendrager vermomd bij zijn geliefde . - vs. 11 . staet . . .
in stad en : is welgezind, helpt ; vgl . S. VIII, 51 ; CXLVII, stok. - vs . 13 .
al sleypense dblocxkens : bet sleepen van bet blok is een der vele beelden
voor bet verliefd zijn . Zie b.v. nog Hand, d . Amour . H . 8 r°, en Onze
Taalt. III, 111 ; IV, 257 . - vs . 14 . Venus ianckerkens : spottend voor : verliefden; zie nog XIV, 54 en Ndl . W bd . VII, 207 . VAN DOESB, drukte in
1516 een boekje „Van Venus Ianckers ende haer bedrijuen (NIJH .-KR0N .
2115) . - vs. 15 . Vgl . met dezen stok ABN . XXX, d,1 : „Daer en mach
maer eene int herte certeyn", en XLII, d, 4 : „Want daer maer eene int
herteken en mach." - vs . 17 . ghespin der herten : vgl, lVap . Mart . 205
„gespin van minnen" . - Na herten is wsch. iets uitgevallen, waardoor
stellinghe onbegrijpelijk wordt. -- vs . 21 . in muten : veilig bij elkaar, geborgen (vgl. Mnl . IVdb . IV, 2028) . - vs. 25, swerelts fonteyn : vgl .
Mnl. W d b. II, 835 ; f ontein krij gt in dergelij ke verbindingen de bet .
van : bet (de) beste, heerlijkste . -- vs. 31, bot wt Roelken : de bet, van
deze uitdr, moet ongeveer zijn : je vischt achter bet net, er valt niets to
halen. Zie nog CLII, 44 en S . XII, 43 ; CCXXXV, 46, en vergelijk Mnl.
I db . I, 1392, waar bet opgegeven wordt als : partij van een spel, of
inzet; of moet men denken aan bot als in bot vangen, of als in bot vieren?
In Hand, d. Amour . (I 4 r° ) wordt tot een ongelukkig minnaar gezegd :
„Ghy zijt gheacht als bot uyt roel" ; zie ook R 2 r° . -- vs . 43 . sloechse . . .
f aelgien : verloochende ze, werd ze ontrouw . - vs . 45 . baelgien : eig .
recbtsgebied. Vgl. flog : Enen in baelgie hebben, iemand aan zijn snoer
hebben (OUDEMANS I, 276) . - vs . 47 . Venus moet vervallen. Deze heele
strophe is een beetje bedorven, maar de zin is toch wel to volgen .
vs . 51 . in sin bekinnen : binnen bet bereik van zijn verstand . -- vs . 53 . to
binnen sin : eig, bekend zijn met - ; bier : beschikken over - . - vs. 56 .
machtich hoort wsch . bij bet voorafgaande . - vs . 57 . melodies gebezigd
ter aanduiding van al wat aangenaam, liefelijk en schoon is ; zie b.v, nog
XLII, 23 ; XLIV, 16 ; XLVII, stok ; S. XXXVIII, 6 . Het gebruik wordt
nog door DE Bo vermeld .
XIII . vs . 4. /ileyen : tobben, zwoegen (Ndl. IV d b . XII, 2512) ,
vs . 25 .
bitter als brine : thans spreekt men alleen van „zout als brijn" ; vgl . Ndl .
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vs . 27 . verdw4jnt :
.
meerv,
van
rUs,
tak
;
vgl
.
voor
de
beeldspraak ABN .
verwelkt
risers :
IX, b, 13/14 : „Als boomen gepeldt, vander schorsen onscheldt, Moet
mijn vruecht verdooren ." - vs . 29, keerne : pit, vrucht . - vs . 32 . leken :
in bet Mnl, sours oak transitief . - vs . 36, eruen : doorbrengen . - vs . 40 .
ontpast : ontsteld, ontzet, in de war gebracht ; vgl . II, 56 . - vs . 42 .
vs . 49 ghe prent :
fonder . . . sueren : zonder dat bet mij to veel wordt .
gehecht .
vs . 55 . bequolen : bejammerd .
Wdb . III, 1360 vg., en zie nog XIV, 30 en XV,13 .

XIV . vs . 3 . in muten : weggekropen, stilt vgl . ABN, XXVI, d, 14 .
vs . 5 . ontdect : ontbladerd . - vs. 6. bedwanc : de „winterboei" . - vs . 7/8 .
conduten : kanalen ; vgl . ABN . XXXIX, g, 9/10, waar precies dezelfde

wending voorkomt : „mijn conduten Van groter droefheyt stoppen en
sluten", en b.v . nog Euang, v . d, spiny . E ijr °. - sto p pen : intr., ophouden to vloeien . - vs . 11, quenen : doedelzakken (KIL .) ; vgl. Hand .
d . Amour . V 4 v°, de eenige verder nog bekende plaats . - vs . 14, verdwUne ; verkwijn, - vs . 26. Florencius : wie dit is heb ik niet kunnen
uitmaken ; vermoedelijk wel dezelfde waarvan S . CLXXIV, 18 gezegd
wordt : „Dat f lorentius van sy'nen broeder schiet / tdeerde hem, mer
meer van Mereanen" . - vs . 27. Euax : een der personen uit den Roman
van Limborch (ook als volksboek bekend) ; hij was verlief d op koningin
Sibille van Arragon en wend waanzinnig toen hij geen wederlief de vond .
vs . 28 . Troylus: vg! . VII, 35 . - vs . 31 . verdwinende : (transit.!) verterende . - vs . 33. verstrangen : kommer, ellende . - vs . 38 . gangen :
manier van doen, handelwijze . - van trouwe onreene : contaminatie der
gedachte : trouweloos, eerloos, en dus onrein, gemeen . vs . 54 . al
ianckende : als een „Venus] anker" (vgl . XII, 14) .
vs . 8, sweeren :
XV. vs . 5 . solaes bi brachte : vreugde, gent verschafte,
pijn doen . - gheneeren : beleven, doorstaan . - vs . 9 . oorcont; getuige ;
vg! . V, 29 . - vs . 13 . footer dan bane : vg! . XIII, 25 en nog S . XIX, 20;
CCIII, 33 ; ABN. XLVIII, e, 14. - vs . 14 . getoo f t (lees : getoe f t) : eig .
onthaald ; vg! . ABN . XXXVII, a, 3 ; LXIX, b, 15 (beide in verb . met
„qualij c" ) ; XLVIII, b, 5 ( eig . ) . - vs . 15 . schjjne : aanschij n, gelaat.
vs . 26. Gluten : bier als zeer algemeene term : stukken, gedichten . - vs. 27 .
vs . 33 . want: ABN . heeft in alle
in muten : vgl . XII, 21 ; XIV, 3 .
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strophen wat, hetwelk wel de juiste lezing zal zijn ; zie ook vs . 67 bij

ons, dat den stok herhaalt (tegenover vs . 50) . -- vs . 51, wat : lees wsch .

want. - vs . 52 : dus mag ik er to beslister over oordeelen . - vs . 82 .
coeuer: voorraad, overvloed,

vs . 84 . doctrine : (geleerd) betoog.

XVI . vs. 7 . bediedende : lees wsch, biedende ( vgl. de var .) - tis m1 een
vont (gewoonlijk : twaer mi -) : een staande uitdrukking voor : dat is

(Zou zijn) iets heerlijks, een buitenkansje voor mij ; zie b .v . nog XXVIII,
18 ; XLV,13 ; LXXI, 24 ; S . IV, 8 ; CX, 26 ; CCXXXV, 8 ; EVERAERT

XXX, 4. Het Mnl . W d b . geef t wel een voorb. (IX, 909), maar noemt

de uitdr . als zoodanig niet . - vs . 8 . onbesneden : ruw, plomp . -- ymaginacie : ver-, inbeelding (die mij ni . voorspiegelt dat ik „troost" zal

krij-

gen?) . - vs . 12 : door mij n oogen laat ik de herinnering (haar beeld )

in mij binnenkomen? - vs . 15 . sneuen : leed, ongeluk . -- vs . 17, duer :
om . - vs . 18 . dinners : verminderen, gering worden . - vs . 20 . Wsch .
corrupt, evenals de var . - vs .

22 . schuwen :

lees wellicht met S. schouwen .

23, slaet . . . swUke: last . . .
CCLIII, 6. - vs. 24 . gelaet : bet bewegen,

-- graet : hoogste trap ; vgl . VI, 37 . - vs .
begaan, betijen ; vgl, b .v. S .

wenken . - vs . 25 : vergers : aftrekken, verdwijnen . - vs . 28 . wachten :
verwachten, en vandaar : ontmoeten, verkeeren met. - vs . 31 . Corrupt ;
vgl . de var. - vs . 33 . met : door. -

douwe :

de dauw der troost nl . ; vgl .

voor dergelijk fig, gebruik van dit woord nog XXXIX,

29 ; S. CLII, 38 .

vs . 36 . doghen : de inf, van bet ww . zelfst, gebezigd, dus : lijden, leed
(woordspeling met dooghen = de oogen) . -- vs . 39 . in varen : in ge-

vaar . - vs . 42, boghen : buigen . vs . 43, droghen : doers uitdrogen,
uitmergelen?
XVII, vs . 3 . noyt : corrupt ; er moet een naam staan,
zijn zinnen op. - vs . 8 . Galathea : vgl . d e variant ;

versinde : zette

bij v. D, zijn de

namen door elkaar geloopen ; Galathea wordt bij S . genoemd als beminde
van „Priscus" . De vrouw op wie Virgilius verlief d was wordt in bet

volksboek niet bij name genoemd ; in de oudere versie van Jean d'Outremer beet zij Phoebilla (COMPARETTI, Virgil 306) . - vs . 11 . Eurealus :
vgl . XII, 8 . - vs . 20 . propoost : thema ; vgl . V, 45 . - vs . 34 . macht sin :
lees wellicht : mach si sin ( vgl . d e var.) - vs . 37, begracie : vereer ; vgl.
Ndl, iVdb . II, 1413 en b.v . nog Hand . d . ,Amour . H 1 r° ; K 5 v ° .

vs.
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39 . visitacie : verschijning? zie Mnl . l17db . i . v,
vs . 41 . alleynicheyt :
ingetogenheid? - vs. 44. ghemeynicheyt : eenvoudigheid . - vs . 45 .
fonder cleynicheyt : wsch, onbesmet, zuiver ; cleyniche yt bet. eig . smaad,
vernedering (vgl. vercleninghe, X, 22) . - vs . 49. vespereyen : steekspelen (te Brugge) ; zie uitvoerig Mnl. W/db . IX, 398 vg ., en vgl . S .
CCVII, 33, Hierdoor wordt ook banieren in het vorige vers duidelijker .
In vs . 51 is wsch . jets weggevallen . - vs . 65/66 . ghe prent . . , in Karen
brief : in haar gunst opgenomen ; vgl . S . CLXXXVII, 53 .
XVIII . vs . 5 . mincken : veranderen .
vs . 11/12, in verdwijne . . . bringhen : doen verkwijnen, ondergaan .
vs . 14, verlingen : verlangen .
vs . 16/17 . Door den overgang op een nieuwe blz, is hetzelfde vers tweemaal gedrukt. - vs . 19 . claech ic : klaag ik om - . - vs . 21, regale : eig.
rattenkruit. - vs . 23/24 . De zin is : haar vurige omhelzingen (die ik flu
missen moet) maken dat mijn lief de des to smartelijker is . - Tusschen
vs . 31132 ontbreekt een vers . - vs . 37 . melodies vreugde, geluk. - vs .
40 . Katie : vijandigheid . - vs . 42 . valt partUe : is vljandlg, vijandelijk gezind . - vs . 43, ter noot : in den nood (ziet op het volgende) . - vs. 45 .
beeproken : bepaalde, ofgesproken . - Na bhe moet een vraagteeken
staan : hoe zou ik dan blij kunnen zijn? - vs. 57/58 . HA . geeft een betere
lezing, maar met onzuiver rijm, due ook wel niet de oors ronkelijke .
XIX, vs. 7, mi is overbodig. -vs . 12 . mer want : aangezien ; vg! . vs . 40 .
met dobbelen gronde : dubbelhartig ; vgl. S . CCVII, 11 ; ABN . I, a, 9, en
vele andere dergelijke uitdrukkingen : dubbelen aert (S. CCXXXII, 29) ;
dubbel dierken (S . LXXXVI, 6) ; -velleken (S . LXXVII, 29) ; - wUf
(CCXV, 35) . - vs . 15 en 16 zijn wsch . ietwat corrupt ; voor had leze
men wellicht bad, voor en : in of met . - vs . 21 . reael . . . van moede :
betrouwbaar, rechtschapen ; vgl . Hand, d . Amour . G 4 r° : reael van
herten . -- vs . 23 . schjjnen : blijken . -vs. 25 . vruechden verkeert : vreugde
die veranderd is . - vs . 30, cathoen wten ooren gesponnen : voor den gek
gehouden (Ndl . Wdb . VII, 1838) . - vs . 54 . perten : streken .
XX . vs. 13 . hantplichte : eig, gebiuik ; hier : schrij f ; vgl . CXIV, 62 .
vs . 1 5 . .cchichte : schik, orden (mijn verzen nl . ?) . - d es : opdat. - swichte :
wijke . - vs . 17 . eedelheden : lees wellicht abelheden . - vs . 19 . Na playsanten is wsch . jets uitgevallen : vroukens of jets dergelijke . - vs . 20 .
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buten inbiten: buiten ontbijten, picknicken. - vs. 21. vliegben: met jachtvogels jagen. - vs. 25. gulden stringben: blonde vlechten. - stoingen:
slingeren, zwaaien; vgl. XLI, 36. - vs. 31. gront: aard, inborst. - vs.
34: dan door aIle levenden beschreven zou kunnen worden al schreven
ze tot hun dood. - vs. 40. u/ies ic vermach: waarover ik beschik, wat ik
bezit. - vs. 42. dies mi god gheboet: waarover God mij de beschikking
gaf. - vs. 43. sander toederstoot: kan beteekenen: vrijwillig (Mnl. W db.
IX, 1985). - om v te hoot: wsch. corrupt; te' hoot (hovet) beteekent:
ten einde (a. w. III, 695). - vs. 50. verstant: imperatief van verstanden?
Dan: luister (a.w. IX, 3). - hebt mi in v deuise: trek u mijner aan, aanvaard mijn dienst. - vs. 53. veriolijse: mij verheug; vgl. III, 29. - vs.
55. duer: om. - vs. 56. ghijse: manier van doen (wsch. onderwerp bij
maect van vs. 61). - vs. 61. uerlade: belast (met de minne n1.; vgl.
Mnl. Wdb. VIII, 1960).
XXI. vs. 3. Na dan is wsch. v uitgevallen. - vs. 7. din: gering. - vs. 17.
dant can becliuen: wsch. corrupt; lees wellicht: dan ic can (be)seriuen
(vgl. de var.). - vs. 21. toegben: overwegen, in aanmerking nemen.
XXII. vs. 1. belemmerde: verwarde. - vs. 12. slaen: streven, neigen.
- vs. 14. wsch. eenigszins corrupt; de ain moet zijn: doordat ik uw
gunst moet missen. - vs. 19. ouer gbebluystert: uitgebrand? vgl.
Ndl. W db. II, 2930, en nog LXIV, 9. - vs. 20. on'tpayt: ontevreden;
vgl. ABN. VIII, e, 14. - vs. 21. versayt: eig. gortig, dus: onzuiver, onoprecht. - vs. 25. in tgbeuoelen: wsch. corrupt (onder invloed van 28).
- vs. 27. voor: boven, meer dan. - vs. 29. voor sanek slaen: den spot
drijven met; vgl. CXLV, 28 uoor spel slaen in dezelfde beteekenis. - vs.
30. vertyen: verloochenen. - vs. 39. bekint is: bestaat.
XXIII. vs. 1. Oftmen: indien men. - soude: lees wellicht tooude. vs. 5. creyeren: verkondigen. - vs. 19. gaet te beene: dringt diep in mij,
vervult mij. - bope: vgl. vs. 22. - vs. 20. eens gancx: eig. rechtstreeks;
hier: kortom? - vs. 24. bem sijnde beneuen: als ik bij hem ben. - vs.
28. gewreuen ... gedreuen: met kracht uitgedreven, uitgeperst (vgl. Mnl.
Wdb. IX, 2876), indien niet corrupt, wat in dit refrein op vele plaatsen
het geval is. - vs. 29. dueru/alt: vervuld, vol. Na spijte moet een punt
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staan .
Na vs . 31 een vraagteeken .
vs . 32, subgjte : onderdaan,
vs .
33 . engien : kunstgreep, streek . - vs . 34, oft : of dat ik. - ten crjte : in
bet strij dperk (den' lief de?) . - vs . 38, int sien : in bet beleven, doorleven? Of corrupt voor : int scien (geschieden), of in sc jn? - vs . 42/43 .
1 onathas . . . Rose phier: hoofdpersonen van den roman en het volksboek
(NIJH .-KRON . 3165) van Jonathas en Rosa f iere (zie T jdschr. XIII, 247
vg .) . -- vs . 48, gheere : nom. plur . v . gheer, ghere = begeerte (?)
.daer is 0/, keere : waar ik mij op beroep, of : - aan vasthoud . - vs. 52 .
beknesen : bekneld? Hoewel door de wdbb, niet vermeld, is het niet
onmogelijk dat (be) kniesen oorspr. (be) knellen beteekende (een bet.
overgang van lichamelijke op geestelijke benauwdheid is heel gewoon) ;
vgl, doorknesen (CX, 31), en Boeck d. Amoureush . Hvij v° : „Sift ghy
iuyste comen om my to knysene", wat „plagen, kwellen" moet beteekenen . - vs . 5 5 . Toen Euryalus bij Lucretia was werden zij verrast door
haar man en moest hij zich verschuilen onder een bed . -- vs . 56 . be,gresen : gehoond, beschimpt . -- vs . 57 . hoe : lees wsch . hi. -- smuken : eig .
kruipen, vleien ; hier : dulden? De zin is niet heel duidelijk . - vs . 60 .
verstuken : verdwijnen. -- Tusschen vs. 62/63 moet een witlijn staan .
vs . 65 . met moeten : eig, op mijn gemak ; hier stoplap . - vs . 66 . w jlen en
hueren : steeds, vs. 69/70 : de beteekenis van deze regels is mij niet
duidelijk.
XXIV. In de opsommingen van boosaardige dieren en vergiften vertoont
dit ref rein veei overeenkomst met S . CLXVII . Ook met ABN . LXIII
heeft het veei gemeen . - vs . 4. sonder vieren : zonder dralen. - vs . 5. on,goedich : boosaardig. - vs . 6. lindtwoormen : soon van draken . -- vs . 7.
.eggelen : bloedzuigers . - vs. 8. volduerich : tot het eind toe werkzaam.
vs . 9, sidi . . . stuerich : staat gij tegen ; stuerich is wsch . op to vatten als
afi . van stuer. - vs . 10 . natuerich : zijn aard behoudend, zuiver . - vs.
13 . Na pels fenjjn : Napelsch vergif? (mogelijk arsenicum, althans in het
Italiaansch werd dit wel acquetta di Napoli genoemd (Encici . Ital.
XXXV, 24 a) ), of misschien : vergif bereid uit Aconitum Napellus, Monnikskap (vgl . DODONAEUS 789 a : „Dese Gemeyse Blaeuwe Wolf swortel
oft Napellus is van aert ende cracht de menschen . . . schadelick, iae dootelijck") . - manslachtig : doodelijk; vgl . S . CCXXXIX, 20 ; CCLVI, 65 . -vs . 19 .
vs . 16 . s jt mi versmachtig : doe mij versmachten, omkomen,
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beraden : een besluit nemen,

vs . 21 . argentum sublimaticum : kwikzilver of een verbinding daarvan . - vs . 22 . holebrum : wellicht een verbastering van hellebores (-m) ? Volgens DoDON . maakte men uit bet sap
„een dootelijck vergift" . - vs . 25-35 . Het rijmschema is bier en daar
in de war ; er ontbreken eenige (stukken van) ver,zen : de strophe beeft
een regel to weinig . - vs . 27, d blintsel : de verblinding (der smart?) .
vs . 28 . minsel (van minnen), beminde . - vs . 30. ynsel : einde. - vs . 31 .
schoone siborie : vgl . IX, 34 . - vs . 32 . Als schoonheyt subject is, is de zin :
door of in u viert de schoonheid alleen (al) een (of haar) triomf . Waarschijnlijker is dat aan bet begin die is weggevallen, of dat men moet lezen
crijchdi in p1 . v, crjjcht. - vs . 33, doet af mortorie : wsch, corrupt . - vs .
39 . misere~n : medelijden hebben ; blijkbaar spontaan gevormd . - vs. 40 .
doorrede : doorstak . - vs . 41 . miss : met, door. - vs . 48. Adrian : lees
wsch . Ariadne, die zich wel niet verdronk, maar toch een bekende verlaten minnares was . - vs . 50 . Sigismonda : docbter van koning Tancred
van Salerno ; bij BoccAcclo, Dec. IV, 1, vindt men bet verhaal van haar
ongelukkige lief de voor Guiscard, dat, althans in bet Duitsch,ook of zonderlijk als volksverbaal gedrukt is (GOEDEKE 1 I, 378) . - vs . 50 . troncken :
wsch . corrupt; lees wellicht concken, diepten, kolken (zie Ndl, l/db .
i . v .) . - vs . 54, verstijuet : verstij f d (door smart) . - vs . 55 . gherjjuet :
wsch, van grieven, kwetsen (gerieven past bier niet) . - vs . 57 . sonder
salen : wsch, corrupt; lees dralen?
vs . 66 . dreef t : bedreef bet. De zin
van dit vers is niet duidelijk.
XXV, vs . 5 . vouwen : manier ; vgl . ABN. LII, a, 4,
vs . 6 . onberadich :
niet welgezind, liefdeloos ; vgl, beradich, LVI, 84,
vs. 7 . voordadich :
met opzet? - vs . 10 . ben onsadich : mij niet kan verzadigen aan -, vs . 16 .
verstranghen : blijkbaar: doorstaan, to boven komen . In dezen zin niet in
Mnl, lVdb . - vs . 18. onuersuerlic : niet zuur vallend . - vs . 20 . met : lees
wsch, van . - vs . 23. mincken ; doen verminderen ; vgl . vs . 55 . - vs . 28 .
o psien : gelaat . - accoort: vreugde; vgl . S. XXII, 1 . - vs . 30. dat voor:
lees wellicht : daer voor ic . - vs. 32, scrincken : ten onder brengen (Ndl.
W db .) . - vs. 43. ouerlegghet ynde : bedenk wat bet gevolg (van uw
hardvochtigheid) kan zijn . - vs . 51, verhalen : duiden,
vs . 54 .
hincken : wsch, alleen om bet rijm gebruikt .
Refreinenbundel vats Jan van Doesborch
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XXVI, vs . 6 . den blauwen sca pe : het onnoozele schaap . - vs . 10 .
swerelts betrape : eig . : wat de wereld in haar macht heef t ; hier omschrijving voor : de wereld . - vs . 16 . Vgl, met dezen stok dien van een ref rein
in BA ., fol. Fij v° : „Wie hertelijck mint moet dicwils truer~n" . - vs .
35 . bi natueren : volgens den menschelijken aard, dus : vergankelijk, sterfelijk? -- vs. 36 . om Karen danck : to harentwille. - vs . 44/45 . De zin is
wellicht : de giftige pijlen (van de „nijders") maken mijn bloeiend lief
razend (verdoten bij KIL . : delirare, dell pere) door hun laaghartigen laster.
- vs . 50 . Hier worden de verhalen van Virgilius den toovenaar en van
Jason door elkaar gehaald . - vs. 52 . faeyerie : toovermacht. - vs . 53 .
melodies heerlijkheid . - vs. 55 . op mi : jegens mij . - vs . 61 . Hoort
wellicht bij dus uit vs. 60 ; er ontbreekt echter een vs . voor of na 60 .
vs . 62, ml . . . ontdrwen : mij er van afbrengen. - vs . 67 vg . Vgl, met
deze passage de volgende uit Hand, d . Amour . T 3 r° : „Ick zoude door
de lief de, en syt begheerde, Waer ick to peerde met mynen sweerde In
myn wit hemde eenen strijt doorhouwen, Ter eeren van alle schoone Vrouwen" . - vs . 69 . in grieue : met smart. - vs . 70, be'sieue : kreeg, opliep .
- vs . 73 . gheplaent : uitgevlakt. - vs . 78 . De zin is : ik bereik niets met
al mijn moeite . Al heeft den klemtoon, of men leze is schieit al . - vs . 88 .
blaw ; ij del . - vs . 89 . reck : een martelwerktuig (Mnl . i/d b . VI, 1242) .
vs . 92, verteyrtse : doet zij to niet . - twofels : wanhoops . - vs . 93 .
ghisarm en : tweesnij dende strij dbij len . - vs . 94. scho f : schuif ; vgl . Mnl.
Wdb . VII, 603 : ergens een scho f voor schuiven . - vs . 104, mochte : lees
wellicht mochtse. - vs . 105/106 . De zin is : wee over het (liefelijk) gelaat dat zij toonde om mij to behagen (of : waarin ik behagen schiep; vgl .
vs. 109) . - vs . 111, ploegen : den ploeg der minne trekken (vgl . LXXIX,
34) . - vs . 112, schieloos : onnadenkend. - vs . 117 . ionst; lees wellicht :
is Tonne . - vs . 130 . faconde : welsprekendheid, en vandaar : schoone woorden . - vs . 132/133 . De bedoeling hiervan is mij niet duidelijk . - vs .
136, quarteren : een geslachtswapen met een ander in een wapenschild
vereenigen (Mnl . JV d b . VI, 856) . Na quarteren leze men een punt, geen
komma . - vs . 140 . vercleeninghe : geringschatting ; vgl . X, 22 . - vs.
152, is ( 2) : lees wsch . ooc. - pluchten : plegen, bedrijven; vgl. VIII, 14.
XXVII . vs . 29. berghe : lees wellicht : beghere . - vs . 30, verbetelic : boos.
XXVIII, vs . 9 . sonder verdrach : zonder ophouden,

vs. 1 1, is rucke :
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ik wring, krom mij, van smart n1. - vs. 13. diet mi doet: vgl. hd. er hat
mirs angetan. - vs. 18. twaer mi een vont: dat zou heedijk zijn; vgl.
XVI, 7. - vs. 20. uerslont: van uerslonden == verslinden; vgl. ABN.
XIII, b, 4; S. I, 42; eXLVII, so. - vs. 26. gbebueren: te beurt, ten
deel vallen. - vs. 33/34. Een toespeling op Tristan en Isoude? Noodig
is dit niet, daar de minnedrank een algemeen motief is. Een Nederl. bewerking van den Tristan heeft wsch. weI bestaan (zie b.v. Roman v.
Alexander VIII, 109/110; St. Franciscus 33; Ridder metter Mouwen
65-73; Vander Feesten 96). - vs. SO. baghijne: zekere soort van vrouwenmuts, fro beguin (LITTRE); zie b.v. nog MARNIX, Byenc. II, 19 (bIz.
162 b in de uitg. V. 1574). Niet in Mnl. en Ndl. W db.
XXIX. vs. 10. noyt: ooit. - vs. 11/12. stoot ... crigben: aanstoot lijden,
schade beloopen; vgl. XLV, 37. - vs, 14. en: die. - vs. 15. nietbage:
een niet bestaande haag; de bedoeling is: dan visch ik achter het net. vs. 16. wet1t onghetelt: zal mateloos zijn. - vs. 18. ontsteken: ontrooven.
- vs, 20. omrecken: wegnemen; vgl. b.v. nog Hand. d. Amour. I 2 yo:
"nimmermeer en zal ick 't (mijn hart) haec ontrecken". - vs, 22. baerdries. Driesch == braakland (vgl. S. eeXLII, 19). De beeldspraak behoeft weI geen nadere verklaring. - vs, 24. na hoort wellicht bij lopen
uit vs, 23. - vs. 27. gberecbte: opgeheven. - vs. 35. ontstouioen: hetzelfde als ontsteken (vs. 18); niet in Mnl. en Ndl. W db. - vs, 36.
flouwen: wellicht in de door OUDEMANS II, 312 genoemde bet. van
"boerten, gekscheren"; deze wordt echter elders nergens vermeld. vS. 43. knijfelen: knuffelen? - pueselen: betasten. - vS. 44. bekiekelooghen: van elders niet opgeteekend, maar het woord spreekt voor zichzelf. - vs. 47. loeten: sukkel; vgl. eLIV, 21; S. XXXIII, 36; LXXV,
38; eVI, 42.
XXX. Dit refrein is op vele plaatsen duister door den corrupten tekst: bet
rijmschema is geheel in de war en er zijn regels uitgevallen. - vs, 3.
v ghesticht: omschrijving voor: gij; vgl. X, 9. - vs. 5. minckende: verwondende. - vs. 11. Aan bet begin is wellicht is weggevallen; na berte
leze men een komma. - accoort: eensgezind. - vs. 20. plucbt = plicht,
hier: verbintenis, verbond (Mnl. Wdb. VI, 471)? - vs, 27. beiach: doel,
streven. - vs. 45. in elcker uosure: onder aIle omstandigheden.

20

AANTEEKENINGEN

XXXI, vs . 10, mageleyne : marjolein .

vs. 28 . doorstraelt : doorboort,

doorschiet. - vs . 32, bruerlick : eig. : als een broeder. - vs . 33 . berurelic :
ontsteld . - vs . 37. beat : macht, gebied .
vs . 42, kinnen : erkennen.
vs . 50 . Landomia : Laodamia .

XXXII . vs . 1-4. Pluto . . . Meduse : de mythologic gewaagt alleen van
de lief de van Poseidon voor Medusa (ROSCHER'S Lex . I, 2, 1696) .

vs . 12, draecht : dragen komt wel voor in den zin van vliegen, zweven

(Mnl. JVdb . II, 384) . - vs . 20 . tghetuych is mine : dat kan ik verze-

keren . - vs . 30 . opt ronste : al to openhartig, to direct . - vs . 31, achte :
lees wellicht achtmi. - donste : dons, i .c . kinhaar ; licht van donste dus op

to vatten als : groen . - vs . 46. ontpayt : bedroef d, mismoedig ; vgl . ABN .
VIII, e, 14 .

XXXIII . vs .

3. haer . ., verbaert : zich vertoont .

XXXV. vs . 22/23 . heuet no yt . . . geplogen . . . ten was : heef t zich daaraan (t .w. aan ontrouw) nooit bezondigd, maar bet was enz. - vs . 26 .

co,Aosiuich : bijtend . - vs . 32 . Aan bet begin is wsch . die weggevallen .

vs . 40 . beradecheyt : welwillendheid, genegenbeid ; vgl . LII, 43 . - vs . 48 .
Vg! . XII, 8 . - vs . 49 . Na de eerste hell t van dit vets gaat bet zinsverband

verloren ; mogelijk moeten vs . 50 en 51 verwisseld worden, maar waarschijnlijk ontbreekt er toch jets . - vs . 50 . misrochte : misdeed .

XXXVI . vs . 7, is moet ouerwaden : ik moet mij er doorheen slaan (vgl .

Mnl, j/db . V, 2343) . - vs . 9 . soude : lees soud(e)men . - vs . 10 . Na
sal is wsch . V uitgevallen . - vs . 13, lief de ve~!wint ; de spreuk van De
Lischbloem to Mechelen was „Minne verwint" ; wellicht zinspeelt de stok
hierop . - vs . 32 . met mingt : aan gebonden is . - vs . 41 . weer : hetzij .

vs . 42, sins Joris so pe : in de 16de eeuw geliefkoosde uitdrukking ter aanduiding van de verliefdheid ; de beeldspraak is nog niet verklaard ; zie

Nd1.1/d b . VII, 442

vg . en vg! . nog

CXIV, 46 .

XXXVII . vs. 5 . coel ghesint : bebeerscht, niet hartstochtelijk. De druk
van 1 548 leest, evenals HA ., welghesint (LE JEUNE, V olksz . 28) .
XXXIX, vs . 6 . mi poghen : moeite doen om to verkrijgen .
bersabeen : Bathseba's ; vgl, voor den vorm

vs . 18 .

XLVIII, 44 ; S . XVII, 27 ;
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XL, 21, enz,
vs . 24, to beene : tar harte.
vs . 28. betroude : diende
trouw. - vs . 29 . hem bedoude Karen troost : zij schonk hem haar guest .
vs. 31 . hair . . . benoude : beangstigde zich, bekommerd was om -. - vs .
38 . onnaer : niet nabij, dus : verre. -- vs . 42, ghilde : bet gilde der lichte en
vroolijke gezellen ; vgl . LXXIV, 28 ; S . CXVIII op den stok „Dees syn
werdich in die Gilde gheschreven" ; Ndl, W'db . IV, 2351 ; ENKLAAR,
Varende Luyden 103 .
XL, vs . 1, regnacie : heerschappij ; vgl . S . CCXXXVII, 3,
vs . 8, in
sulcker mate en : op die wijze dat -, met dien verstande dat
.
vs . 12 .
f antasien : droevige gedachten, melancholia . - vs . 29. vermonden : uitspreken, v'ertellen . - vs . 31 . verslaen : beschrijven . - vs . 32, tic ml
oncondich : ik kan niet. - vs . 45 . weselike : bevallige. - vs . 47 . en daden :

waren er niet . Vgl . den stok van nr . II van hat Aanhangsel .

XLI . vs . 3 . wieren : toed-, uitzien (KIL .)
vs . 6 . vlieghen : met jachtvogels jagen . - vs . 8, scho ffieren : to schande maken . - vs. 10 . Wsch .
is voor iohs in weggevallen . - vs . 16, ap postumeren : eig, zweeren ; bier
iets ruimer = ziek zijn . - vs . 22, roseren : zich met rozen versieren, bekransen ; vgl . S. CLXXVII, 40; Hand . d. Amour . A a 5 r°. - vs . 23 .
speculeren : beschouwen . -- vs . 27, nachtrente : beeld voor de vervulling

van den echtelijken plicht ; zie nog S. XXXI, 32 ; CCXXXII, 35, en vgl.
mhd . nachtzynsz (SCHUMANN, Nachtbuchlein (ed. BOLTE) 247 ; 249),
nachtfutter, nachthunger, e.d . Niet in Ndl, en Mnl . lVdb . - vs . 29. Dat :
indien juist, to verbinden met vs . 33 . - vs . 31 . tkauken Koran singen :
klaarblijkelijk erotische beeldspraak, maar hoe to verklaren? Ndl. JVdb.
VII, 1886 geef t op zingen als een kauw voor : slecht zingen . Vgl, nog S.
CCXXXVI, 38, waar de kauw eveneens in erotische beeldspraak, maar in
een anderen zin, voorkomt, en Celestina (Ned . uitg. v. 1551) G vj v° :
„veynsterkaukens . . , die niedt vlieghen en connen", voor : meisjes.
vs . 36, swinghen : doen zwieren . - vs . 37. verlinghen : lang vallen .
vs . 40, bevuecht : leidt, beheerscht (van bevoegen) . - vs . 43 . Na sou is
wsch . iets weggevallen; bet Mnl . JVdb . vermeldt althans geen intransitief
gebruik . - vs. 45 : layen : vlammen, gloed ; vgl . vs. 55 . - vs. 48, hayen :
begeeren ; vgl . Hand . d. Amour. Cc 4 v°: „Mijn zinnen die haeyen naer
de zoete Daeyen" . - vs . 50, tergie : suikergoed; vgl . CXLIX, 19; S.
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LXXXIII, 43 .
dayen : dadels .
vs . 51, verf rayen : vermaak scheppen .
vs. 53 . to doen moetsel : vgl . sin wille doen .
vs . 54 . iuecht : hoogste
vreugd (Mnl . i7d b . III, 1051) .
XLII . Stok . Vgl . Hand, d . Amour. Cc 8 v°: „De Poeten en zouden in
gheen legenden schrijven Het solaes dat twee Ghelieven bedrijven ."
vs . 12, ter pUne : als men ongelukkig, in nood is? - vs . 14, tUne: lees
wsch . ten fl/ne . - vs . 19 en 29 . Vgl . P. CHAMPION, Hist . poetique du
X V e s ., II, 405 : A propos de sa dame Molinet osera dire que si les pres
etaient des feuilles de parchemin et l'eau courante du ruisseau de l'encre,
it ne saurait venir I ses fins" . - vs . 23. melodies vreugde. - vs . 25 .
herten : lees wellicht : hertelUc . - vs. 26 . verbaren : (zich) toonen, gedragen . - vs . 29, ynt; inkt . +- vs. 35 . ontploken, ontvouwd, ten toon gespreid. - vs . 39 . Wsch, ietwat corrupt ; misschien is eeuwige jeugd bedoeld? -- vs . 46 . tontvecht enz.: wsch . corrupt. - vs . 48. doen : lees wellicht doet .
dooghen wrjuen : van verwondering?

XLIV. De strophen hebben respectievelijk 14-13-13-15 regels ; op grond
van het rijmschema is het waarschijnlijk dat alleen de laatste strophe het
juiste aantal heeft en de overige corrupt zijn ; volgens het schema van de
vierde strophen ontbreken er verzen tusschen vs . 8/9, 22/23, 25/26, 32/33
en 37/38 . - vs . 4 . tuwaerts . ., staen : naar u haken. - in duechden
vermeert hoort bij bloeme. - vs. 7, ongeleert : redeloos (vgl . vs . 3)
raen : beraden, raad geven . - vs . 10 . De zin is : mijn liefde wordt neergeslagen voor zij haar vollen bloei bereikt heef t . - vs . 15 . beclUf : voorspoed (Mnl. I7db . I, 797) . - vs . 21 . valt mi . . . parties zij t mij vij andig .
vs . 26 . spoet: (gunstige) gelegenheid. - vs . 39. verlocht : schenk verlichting. - vs. 41, mismaect: gebrekkig, onbekwaam. - vs . 42, tot
gheenen vermane : in 't geheel niet (eig . : zoo dat men er niet over mag
spreken) . - vs . 49, eruen : (als koningin) laten deelhebben . - vs . 53 .
vs . 54 . wreken : wsch, corrupt.
dangier : gebrek, leed ; vgl . S . X, 11 .
vs . 13, dats ml een vont : vgl . XVI,
XLV, vs . 11 . hen : wsch. corrupt,
7. - Vs . 31 . ghehuldich : genegen, welgezind . - vs . 46. soken: zuigen.
- vs . 47, token : betasten (vgl . taken en tokkelen) . Zie nog CXIV, 2 ;
S. XXII, 25 ; XLII, 6 ; LXXVIII, 27 ; XC, 33 ; XCIV, 43, e .e .
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XLVI . Deze spreuk komt ook voor in de Veeld erh . Gen . D . (ed . Mij . 71) .
XLVII . Zie over dit ref rein ook de Inleiding, blz . LXVIII ; de tekst is
moeilijk to volgen en wsch, op vele plaatsen corrupt . - vs . 3, pluchten :
plichten . - vs . 4, royen : roeien . -- vs . 7, luchten : in het licht komen, opbloeien. - vs . 8 en 9 moeten wsch, verwisseld worden . - vs . 8. broyen :
gloeien, branden . - vs . 10 . schragen : daksparren. - vs . 16 . bi maten :
hetzelf de als to mate (n ), op het juiste oogenblik? of : maar even? -- vs .
17 . diese : voor hem die haar. - vs . 19 . sulcken ghecr~e : iets zoo lofwaardigs? Vgl . Mnl . WVdb . II, 1176, en wellicht crjje CI, 59 ; zie ook
S. XXVII, 33 . - vs . 23 . Voor fiere is wellicht hem (zich) -weggevallen .
-- vs . 28, bi dat bestieren : door dit optreden, die handelwijze? - vs . 29 .
bi manieren : gepast. - vs. 30 . so : als . - moet : mag. - vs . 38, vermjjdinge : hoort bij drucs, of is een hypercorrecte vorm voor verme yinge.
vs . 44 . tharen verdoene : voor hun rekening, voor zich . -- vs . 46, met:
lees wsch . in (t) ; vgl, voor de uitdrukking in saysoene II, 1 . - flincken :
slaan, werpen (met dobbelsteenen) ; zie TEIRL ., Z . 0 . Vi . - vs . 47 . si . . .
mincken : zij gaan om met -. - campioenen : wsch . niet in de hedendaagsche beteekenis, maar in die van : onvervaarde gezellen . - vs . 48 .
belroenen : lees : berloenen, bijvorm van breloen, fr, brelan, speeltafel
(GAMILLSCHEG ; BLOCH) - vs . 49 : zij die mank gaan, gebukt gaan onder
zorgen (?) . - vs. 5 5 . telcken inbUte : iederen dag . - vs . 58. tversteruen
bloet : lees : versteruen dbloet? - vs . 61, vercouwen : verf lauwen . - vs . 65 .
log : van lossen, bevrijden . - rouwe swercke : donkere dreiging; vgl .
ABN . VII, c, 9 : „Deertsche vruecht es onpuer, vol doncker zwercken ."
vs . 67 . hercke : verlang .
XLVIII . Dit ref rein, dat oppervlakkig gezien een gewoon minnedicht
lijkt, blijkt bij eenigszins nadere beschouwing een lied van geestelijke
minne to zij n, en hoort dus niet in deze of deeling thuis ; bet is zelf s
het eenige zuiver religieuze gedicht uit den heelen bundel (het tweede
boek bevat alleen stichtelijke gedichten) . Het „lief" dat hier bezongen
wordt is Maria, „procuratersse inden hoochsten raet" (vs . 62) ; dat in
vs. 63 van Jupiter gesproken wordt zou kunnen wijzen op een transpositie
in de sf eer in de wereldsche minne, maar het kan ook een bedorven
lezing zijn, daar verder alleen bijbelsche namen genoemd worden,
vs . 6 .
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bescadicht : blijkens bet rijm corrupt . - vs. 8/9 . snee ft . . . wee/I : zondig
leeft en streeft ; vgl . Mnl. W"db . IX, 2412-13 . - vs . 10 . mi dies voechde :
mij daarin schikte -. De hoofdgedachte van vs . 8--12 is : dat ik, die zoo

zondig leef en mij in dat zondig leven schik, bet zonder haar (Maria's)
genade niet zou kunnen uithouden . - vs . 13. gheerde : twijg, rijs . -- vs .
16 . court indicatief of imperatief ? - vs . 20-24 . Deze passage is duister
en wsch . min of meet corrupt ; de bedoeling is wellicht ongeveer : bouen
een aardsche bruid, al zou mij ook een engel tot haar leiden, zooals Tobias
tot Sara geleid wend, verkies ik de „bloeme van gouwe", Maria . - vs . 28 .
ende emmer : en die ik altijd . - vs . 29 . moten : zou moeten. - vs . 33 .
Ignacius : de H . Ignatius van Antiochie werd voor de wilde dieren geworpen . - vs . 42 . Sabel : Jesabel . - vs . 44. Bersabea : Bathseba ; de bedoeling
is blijkbaar : met lichtzinnige vrouwen omgegaan. -- vs . 47. Sella en Ada :
Zilla en Ada waren de twee vrouwen van Lamech (Gen . 4 : 19) . --vercheert : lees : verseert, of verheert, van verheren, to gronde richten. -vs . 54 . opsien : (vriendelijke) blik ; vgl . LXXV, 48 ; LXXVII, 32 . -- vs.
58 en 59 moeten volgens bet rijmschema verwisseld worden . - vs. 63 .
sin wesen o p slaet : eig.: zijn gelaat op ricbt ; dus : naar luistert. - vs . 67 .
die : gij die . . . - natuerlic strUden : in bet natuurlijke strijdt (our in bet
geestelijke to winnen) . - vs . 69 . Na bouen een komma. - vs . 70/71 : wilt
steeds, als Jozef, haar (Maria) d.w .z . de goddelijke liefde) verbeerlijken,
en u zoo bouen Jozefs lief delooze broeders verbef f en . -- vs . 72 . louen :
wellicht woordspeling met Loven = Leuven? - vs . 73 . De zin is wellicht : zijt gij door de geestelijke liefde in extase gebracht . Zie voor deze
vs . 75. bouen : eig . :
uitdr, nog Van Nyeuvont vs . 168 en aant.
onderkomen verleenen, in zijn huffs opnemen .
XLIX . Den juisten zin krijgt men door, zooals in vs . 8/9 gezegd wordt,
de twee eerste woorden van bet gedichtje weg to laten . In verband met
de onpersoonlijke constructie van wat volgt doet de eerste-persoonsvorm
is mint wat vreemd aan ; men leze dus wellicht mint,
vs . 5. waen : lees
waer (wegens bet rijm) .
L, vs . 4, bract : brouwt, bewerkt ; vgl . CIV, 62 .
vs . 5 . mocht (lees :
.
mochti) mi gescien : mocbt gij mij ten deel vallen
vs . 8, ghetast : ?
vs . 12 . queelde : leed, had verdriet . - verveelde : to veel, onaangenaam
vs . 29 . De
was. - Voor haers in vs . 13 is wellicht in weggevallen .
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var, heeft de juiste lezing .
vs . 33, verv]eten : dol verliefd ; vgl.
e :
S . CXCIV, 18 ; Hand, d . Amour. Bb 6 r°; Ee 4 r °. - vs . 39, prus
hoovaardig, boos . - vs . 42, versmachten : trans . : versmoren ; vg! . ABN .
XXIV, c, 10 .- vs . 46 . vergoort : eig, bevlekt, bezoedeld.
vs. 47 .
oorboort : ondervindt.
LI, vs . 7 . beulaecht : hoewel van elders niet opgeteekend is deze lezing

toch to verkiezen boven de oorspr. van v. D ., daar het niet wsch, is dat
de dichter tweemaal achtereen belaecht zou gebruikt hebben . - vs . 10 .
(poet : geval, lot . - is mi becleuen : is mijn deel . - vs . 17, bi maters :
van pas? vgl . XLVII, 16 . - vs . 18 . oft : (of) al . - latent lees met S.
eaten . - vs . 23 . to cleene : verkeerd, ergerlijk . - vs . 34, discoort : onheil .
vs . 46 : zwaarmoedige gedachten makers mijn lief de zoo smartelijk .
LII. vs . 7, van : door. - daer die memorie o p stout : ? memos a beteekent
ook : hart . - vs . 12, ghehouwen : bevatten, beseffen . - vs . 16, dat wtgeuen der natueren : de heele schepping ; vgl . Mnl . W/db . VIII, 933 :
utegever = schepper, en Hand, d. Amour . F . 8 v ° . -- vs . 35 . brassen :
brouwen, bewerkstelligen ; vgl . L . 4. - Na vs. 36 leze men een punt of
dubbele punt. --- vs . 37 . ongheliker : onvergelijkelijke. - vs . 38 . tgegheven samblant : het zich voordoen ; vgl . ABN . IX, c, 2 . - vs . 40 .
in liefs aenschouwen : in bet oog der beminde; in p1 . v. een komma leze
men een punt of kommapunt . - vs . 43 . beradighe : vriendelijke, genegene.
LIII, vs . 2, figuere : vrouwspersoon . - vs . 5 . geschal : geschil, ruzie.
LIV . vs . 3 verkeert : van onder naar boven (de beginletters der regels nl .,
dust nut, nijd, afgunst) .
LV. vs . 14 . met cracht . . . verholen : met geweld onderdrukt. - vs . 20 .

Na fonder is jets weggevallen ; de zin loopt althans zoo niet, en duchten
kan niet juist zijn wegens bet rijm : ook bij vs . 25--28 is het rijmschema
in de war en de zin duister. - vs . 34/35, dan en en aan bet begin moeten
wsch, verwisseld worden . - vs . 39 . verdrach : stilling, laving . - vs . 42 .
metten gauge : spoedig . - vs . 46 . Na soudick is wsch . door weggevallen.
- dolen : eig . verwarring, bier : leed, droefenis. - vs . 51 . om te : lees
wsch . en te . -- vs . 52, to luyken en to struyken : wsch. corrupt : ook in
deze strophe wijkt de volgorde der rijmen of van het schema ; struyken

26

AANTEEKENINGEN

is van elders niet bekend . - vs . 58 . Dit was een spreekwoordelijke uitdrukking ; zie b .v. nog Spiegel d . Minnen vs . 3524 ; Hand, d . Amour.
S. 8 v° . - vs . 60 . omme sien ende rUden : een spreekwoordelijke uitdrukking (zie SARTORIUS, Adagia I, 2, 35) ; omzichtig voortgaan .
LVI. vs . 14, ghee f t : lees wsch. met S. vreemt : bevreemdt, verwondert .
vri : voorwaar. - vs . 17. begrijp : verwijt, critiek . - vs . 23. Florencia :
Florentine de getrouwe uit bet volksboek? vgl. echter S . - vs . 24. Estydes :
lees Echites, een der hoof dpersonen uit den Roman van Limborch .
Alexandra : ? - Tusschen vs. 24/25 en vs. 25/26 ontbreekt een vers.
vs . 31 . Amnon : 2 Sam . 13 . - vs . 35 . Absolon : lees : Ahasverus . - vs . 38 .
was ontgaen : had verlaten . - vs . 40. Lansloot : ook genoemd S . CI, 44 .
vs . 64 . Oriandra : Orianda is een der figuren uit Madelgjjs. - Tusschen
vs . 66/67 ontbreekt een vers . -- vs . 68 . Ebriana : in de bewaarde f ragmenten van 1onathas en Rosef iere komt deze naam niet voor. - vs . 71 .
Julia . . . Protheus : wsch . worden bier namen dooreengehaspeld die niets
met elkaar to maken hebben . - vs. 81 . keest : eig . pit, vrucht, en vandaar : beste, bloem (vgl. greyn) . - vs. 84 . beradich : genegen ; behulpzaam .
LVII . vs . 3 . o pstel : opzet .
vs . 6 . den vont : bet middel (our mij „gezond" to maken nl .) ? - vs . 7-8 zijn wsch . corrupt . - aelmachtig :
machteloos, uitgeput . - vs . 19/20 . Wear dit op sleet is mij niet duidelijk .
vs . 22 . troost was beradich : vertroosten wilde. - vs . 23. Athamesia :
Artemisia, gemalin van Mausolus, koning van Karie, voor wien zij bet
Mausoleum liet bouwen . Het bier vermelde verhaal berust op Val . Maximus en Aulus Gellius ; men vindt bet b .v, ook bij DE BRUNE, I"etst, d .
V ern . I, 171 . - vs . 29 vg . Dit verhaal vindt men bij BoccAcclo, Dec .
IV, 5 . - vs . 33 . ouerlaecht : overdekt. - vs . 34, bedaecht : van bedagen
in den zin van : overkomen, tref f en (Mnl . W d b . I, 610) ? eer corrupt .
vs . 41 . rel : betoog (gewoonlijk ongunstig ; vgl . A . BI JNS, Ref . bl . 23) .
vs 44, coeuer : overvloed . - verleedinghe : afkeer, walging . De bedoeling
is wsch. : door to veelvuldige omgang vervreemden gelieven sours van
elkaar . - vs . 46/47. De zin is wellicht : bet gepraat (van de „nij ders" )
overtuigt bet hart der geliefde waarin zij de twijfel doen groeien (grooter
worden) ; de tekst is misschien niet geheel zuiver .
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LVIII, vs . 3, beluetert : gekweld ; zie b.v, nog STOETT, Drie Kl. 74,

vs . 317 . - vs . 7 . cuetert : peutert (Ndl . i"db . VII, 271 1) ; HA, leest
ten onrechte cleutert . - vs . 8 . hem . ., ghesaten : tot kalmte komen .

vs . 9, besluetert : misschien een iteratief van besluten, in bet nauw brengen. - Tusschen vs . 18 en 19 ontbreekt een vets . - vs . 20 . verscheert :
beschoren (Mnl . i/db . VIII, 2355 ) . - vs . 22 . wrim pt oft muylt ouer

seen : zuur kijkt of pruilt. - vs. 25 . bliuen . ., partjjen : vijandig gezind,
boos blijven . - Tusschen vs . 27 en 28 ontbreekt een vets,
vs . 33 .

gheblutst : gekweld, afgepijnigd .

LIX . vs. 25 . cracht die dat : lees crachten diet, evenals in 31,

vs. 38 .

LX . Deze drinkspreuk in rondeelvorm heeft geheel den toon

en het

sonder auks : onberaden, zonder overleg .

rhythme der kerkhymnen ; bij CHEVALIER, Repert . h ymnologicum komt
echter geen hymne met dezen aanhef voor; ook in de Carmina Burana
komt deze spreuk niet voor . -- vs . 5 is wsch . corrupt.

LXI . vs . 5 . verm jden; lees wellicht verrijden (vgl . vs . 12), of v mijden .
Tusschen vs . 7 en 8 ontbreekt een vets .

boord (door de lief depij 1) .
XVIII, 14.

vs .

vs . 11, doorvuert : door-

27 . verlinghen : verlangen ; vgl.

LXII . vs . 4, teten : to eten (maar onzniver rijm! ) ,

vs . 6, die si . . .

geuen : ? wsch, corrupt . - vs . 16 . kecken : streken ; zie b .v, nog ABN .

XXI, c, 3 ; Hand, d . Amour . Bb. 2 v ° . - vs . 16 is wsch, corrupt ; de

tweede hell t is misschien een stuk van bet ontbrekende vets ; geschaect

in de vat, beteekent : to schande gemaakt . - vs . 22, sulcken brine : iets

zoo bitters. - vs . 2 3 : als gedwarsboomde lief de waar deze diep geworteld is . - vs . 26 . hebben : lees wsch, heef t,
(drukfout in mijn tekst) .

vs . 27 . en moet zijn eer

vs . 28, gesongen : vgl. vs . 37 .

LXIII, vs . 12, onghereet : niet beschikbaar ; onmogelijk,

vs. 36 . be-

swUcken : in den steek laten . - vs . 5 3 . mineren : eig . ondergraven ; vgl .
LXXXVIII, 19 ; CXX, 6 ; ABN . V, b, 12 .
LXIV . vs. 1 . verlast : beladen, bedrukt,

vs. 4 . grit : vreemdeling (bij
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reeds verouderd),
vs. 5 ontpast : ontsteld, in de war; vgl . Hand.
d. Amour . Dd 8 r° .
mitt : door . - vs . 9 . verbluystert : verschrroeid
(vgl . vs. 7) .
vs . 16. ghesaten : kalmeeren ; vgl . LVIII, 9 .
KIL,

LXV . Stok . Vgl . ABN. LV, b, 17 : „Al hebic om u vleesch ende bloedt
verteerdt" . - vs . 15 . mi . . . mislaten : misbaar maken . - vs . 20. vaet :
grijpt, hapt toe . -- vs . 29 . volcomen : geslaagd (?) . - vermeten kan
beteekenen : beweren ; ook : pochen, bluf f en. Wsch . is het vers corrupt.
LXVI . vs . 3 . gheluct : beschoren; in dezen zin niet in de l"dbb,
vs . 7 :
ik word daardoor aherminst van mijn stuk gebracht . - vs . 11 . in sparten :
in een kooi . - vs . 17 . schouwen : aanblik? of lees wellicht trouwe? vs . 18 . const sonder cleynichede : ? - vs . 25, diepe : diepte, afgrond .
gheswongen : geslingerd . - vs . 28, ontmeten : ontf utselen . - vs . 39-45 .
Deze strophe hoort wsch . niet bij dit ref rein . - vs . 45 . to prise to houdene : to verzoenen, met elkaar in overeenstemming to brengen .
LXVII, vs . 4, besette : toeschik, -wij s,

vs . 8. Vgl . RR. II, 200 : „vrouwen . . . best lief de onderhouwen I I en daede Godt elck wenschte nae
darmkens sonder mouwen" . - vs . 15 . is ben misraect : het valt mij niet
to beurt . - vs . 17 : al spreek ik zoo onbedekt, zoo openhartig . - vs . 20 .
gheerde : eig . twijg (hd . gerte) ; fig. jonkvrouw ; vgl . XLVIII, 13 ; Hand.
d. Amour . Aa 6 r °; F 1 v ° (,,'t Is de Gheerde, Daer de vruchten des
levens op groeyen", van Venus gezegd) ; L 1 v° (,,RidderIijcke gheerden" ),
vs . 21 : bet zou U weinig kosten U mijner aan to trekken?
LXVIII, vs . 3. bouen bind en : de bags zij n, de overhand hebben (Mnl .
Wdb . I, 1409) . - vs . 6, thinden = tenden = tot het einde. - vs . 7 .
bewinden : zich ertoe zetten, beproeven . --- vs . 15 . gecroon : klagen.
vs. 21 . griecxsche staken : Griekenland (staken = grenspalen) . - int
ontraken : na de (gelukte) ontsnapping . - vs . 23 . haer zal wel op Helena
(vs . 20) slaan . - vs . 24. en mach niet houwen : kan niet in vergelijking
komen. - yr . 25, ghelouwen : ? volg . Mnl.l/db, i .v . kan dit beteekenen :
deelachtig worden ; de zin van dit vers kan dus zijn : met het deelachtig
worden van den omgang met mijn lief . Wsch, echtet is deze passage
ietwat corrupt . - vs . 28, benouwen : klaarblijkelijk corrupt.
vs . 29 .
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Viennen : Vienna, figuur uit het volksboek van Jan van Parijs,
vs . 36 .
van sermetten Kathel jjne : Katharina 's Heermertens uit VAN RI)SSELE'S
Spiegel der Minnen . - vs . 38 . Flandrjjne, Doljns am ye : ? - vs . 39 .
Florlpas guw~t van Bourgoenen omtrent : Floripas die bij Guy van Bour-

gondie was ; over dezen laatsten bestaat een Fransche roman, waarvan
echter geen Nederl . bewerking bekend is . - vs . 40 . Paridane . . . Fierebras : wellicht heef t er een volksboek bestaan naar den roman van Fierabras ; er is een Fransche prozabewerking bekend, die ook de bron is van
een Duitsch volksboek . „Fierenbras" wordt genoemd in Den droe f liken
Strijt o pten bench van Roncevale (ed. BOEKENOOGEN biz . 21) . - vs . 41 .
hebben geen attent: trekken niet de aandacht, zijn niet de moeite waard .
accordacle : ? - vs . 42--44 . De zin is: al zat bet heele uitspansel over haar
terecht, al vielen alle landen van den aardbol haar aan, toch zou zij bet
niet verliezen . - vs. 50, mogen nlet verdueren : gaan niet to boven .
vs . 51 . melodies heerlijkheid. - vs. 52 . Vgl . voor de gedachte IV, 33 .
vs . 57, n ye binnen s pond en : wend in geen sponde, nergens, aangetrof f en .
vs . 27 . hermen : boewel van elders
niet bekend, hoort dit klaarblijkelijk bij harm = leed, verdriet ; vgl .
( m) hd, hdrmen . HA, heef t trueren, wat evenmin als de van. van TE, in
Tusschen vs. 39
bet rijmschema past . - vs . 35 . bereden : vervolgd .
en 40 ontbreekt een vers .
LXIX, vs . 4 . bequelen : bezuren .

LXX . Stoic . Vgl . Leuv . Bijdr . IV, refr. XVII, vs . 1 : „Gbeen last zoe
zwaer alst pack van minnen" .
24, slaet : lees : staet (drukfout in mijn
uitgave) .
LXXI. vs . 14 . vgl . den stoic van nr. LXXII bij ABN . : „Dweygeren staet
den meyskens met alien wel" . - vs . 23, verkeert : veranderd van opinie.
vs . 24, twaer . . . vont : zij zou bet toch wel een buitenkansje vinden ; vgl .
XVI, 7.
vs . 17, gevrach :
LXXII . vs . 6 . ooghe o pslach : aanblik ; vgl . IX, 36,
verlangen. - vs . 23 . vend rack : verdriet (Mnl. W d b . VIII, 1637) .
vs . 24 . vloet : overvloed (van vreugde en geluk nl .) .
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behaagt ; vgl . vs . 29 en LXXIV, 35 .

LXXIV . vs . 1 . corenweeldekens : wittebroodskinderen ; vgl . S . LXXXIII,1 .
vs . 2 . chjjs aes : term uit bet dobbelspel (zie Mnl lVdb . I, 198 ; VII,
1112 ; Veeld erh . Gen . Dichten 77 ; Spieg . d . Minnen vs . 2470) ; de be-

doeling is : bij wie een pond zoo gewonnen en zoo geronnen is . De druk
van 1 548 heeft : „van een ponde sjaers deynde maken" . - vs . 7 . oaken :
handelsschepen . - vs . 8, vernetten : overtref f en, beter doer ; vgl . CLI, 35 ;
ABN . XL, f, 7 . - vs . 16 . eel : royaal . - vs . 17, den meynacht planter :
„meinachten", d .i . volg . TER Gouw, V olksverm . 135, bet uittrekken van
bet meigild in den nacht van den eersten Mei ; vgl . ook bet meilied nr.
CXXXII in bet .Antes. Liedb . - met scrif ten gescreuen : vgl, bet lied
in Musyckb . v . TIELMAN SUSATO (ed. VAN RIEMSDIJK), blz. 21 : „Die
mey wil ick haer gaen planter met dicht, met spel, met sanck soet" . -vs . 18 . hem tweester : met z'n tweeen . - vs . 19, rustelicst : lees wellicbt
costelicst? - vs . 21 . bUstier : ; platzak. - niet to voren : druk 1548 :
niet to vueren (terecbt), niets uitvoeren . - vs . 28. dais een ghilde :
zoo betaamt bet iemand die tot de „gilde" (vgl . XXXIX, 42) beboort . vs . 30, amandereyt : hetzelfde als amandeleyt, amandelpudding (Mnl .
W/db . I, 386) ? - vs . 32 : liever een stuiver voor een baring geven dan
er op wachten . - vs . 40 . vijse vasen : beuzelarij en ; vgl . S. LXXII, 54 ;
LXXVI, 51 ; LXXVIII, 38 .
LXXV, vs . 11, claer : druk v . 1548 : haer,
vs . 13 . Venus lamoen : vgl .
CXIV, 53 ; S . CVI, 69 . - vs . 24. rantssoen : losprijs . - vs . 46 . consistorie :
schatkamer ; vgl . ABN . I, d, 13 „'t godlijcke consistorie", de bemel .
vs . 48 . o psien : aanblik ; vgl, vs . 63 . -- vs. 50 . Danes : Dance (evenzoo
ABN . LXXXI, a, 1) ,
vs . 79 . Voor van is iets weggevallen .
LXXVI, vs . 4 . sonder begrijp : zonder dat men er aanmerking op kan
maken, onberispelijk. - vs . 5 . Tonne : druk v . 1548: gonne u. - als :
alles . - vs . 23 . faelgeren : ontbreken, to kort schieten . - vs . 25 . declineren : bezwijken. - vs . 33 . neemt in commander : aanvaard (als leer) .
vs . 35 : bet hart alleen sluit alles geheel in zich . - vs . 43 . al voren : druk

v. 1548 : al to voren : geheel tot uw bescbikking ; vgl .
IX, 9 ; 116 ; XVII, 589 .

COORNHERT,
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LXXVII, vs . 5 . duwieren : holen .
vs . 26. tasse : opstapel,
vs. 46 .
Klaarblijkelijk corrupt . - vs . 47 . ghenegen : druk van 1548, evenals HA :
gegeven .
LXXVIII . vs . 7, strecsele : band, bedwang,
vs . 8, verteghe : van of zag,
lief schieten. - vs . 9. waer : druk v.1548 : twaer, oft ic : oft ict . - vs . 10 .
tsjjns : 1548 : tsins, der zinnen . De zin van vs . 8-10 is : het zou niet goed

zijn mij eraan to onttrekken, want het zou wel kunnen zijn dat ik „troost"
van mijn liefste kreeg . - vs . 14. bi brocht : betoogde, beweerde . Of lees
mi? - vs . 30 . al fs ghedrochte : voorspiegeling van booze geesten .
vs . 33 . voort gestelt : bedreven ; vg! . CXXX, 8 . - vs . 38/39 . als den sin
waer gehelt T e dincken : zooals ik geneigd zou zijn to denken. - vs. 43 .
van ontbreekt in druk 1548 . - vs . 54 . plochte : druk 1548 : vlochte (ten
onrechte) ; plochte, van plegen, gewoon zijn . De zin van vs . 53/55 is :
door lief de to geven zou men lief de als „wederloon" koopen .
LXXIX . vs . 15, crighic : druk 1548 : al cage ic . - vs . 24 . die : druk
1548 : dit . - vs . 27 . de gheljcheyt uwer natueren : dit ziet wsch, op de

leer der temperamenten, volgens welke men alleen lief heel t wie dezelf de
complexie heelt ; zie b .v. Van der Feesten (in VERWI JS, Van V rouwen
ende van Minne) vs . 485 vgg ., en VAN EYCK daarover in Tijdschr .1939,
blz . 12 . - vs . 34 . ploech : de liefde wend vaak vergeleken met een juk
dat men dragen moet; vgl . LXXV, 13 : ,,Venus lamoen" ) . - vs . 38 .
natuerlic : van nature. - vs . 59 . gesonde: genezing . - vs. 60 . af keruen :
to niet doen ; vgl . ABN. XLVIII, a, 6 . - vs . 67 . be peerelt : eig. met
paarlen versierd, dus : uitblinkend . - vs . 68 . verkerelt : verdorven ; vgl .
Hand. d . Amour . E . 5 r°. - vs . 91 . ghenaken : druk 1548 : sijn genakende
(terecht) .
vs . 93 . noch ontbr . in druk 1548 .
LXXX. Dit ref rein heef t twee stokken : behalve de laatste regel van
iedere strophe is ook de zesde telkens gelijk (alleen in de eerste strophe
iets ofwijkend) . S. CVIII vertoont dezelf de eigenaardigheid . - vs . 15 .
seluen : druk 1548 : ml selven . - vs . 29 . Dit ontbrekende vets is in fragm .
druk 1 548 gedeeltelijk bewaard : „Troost ghi mi niet met wo. . ." ; vgl .
vs . 51, volkinnen :
de vat. - vs . 41 . iuecht : lees wsch. met RR, duecht,
:
u
geheel
beheerschen
.
geheel, „vol" worden, dus

32

AANTEEKENINGEN

LXXXI, vs . 2 . beuroetsele : inzicht, verstand .
vs . 8 . vruecht : fragm.
druk 1 548 heeft duecht . - vs . 17 . palleert : optooit . - vs . 18 . regneert
na : zich richt -, afgaat op . - vs . 24, die vier wterste : nl . de dood, het
oordeel, de hel en de hemel . Er bestaat een volksboek De vier V tersten

(Antes., Vorsterman, 1511) ; DE ROOVERE behandelt dit thema onder
den titel „Een goet vermaen" ( W"erken, 38 vg.) . Zie ook CI, 54.
vs . 28 . in vruechden palen : in de (hemelsche) vreugde bevestigen .
vs . 29, ouerhalen : overpeinzen,
vs . 33 . tast, van tassen : opstapelen,
bij eengaren .
LXXXII . vs . 7 : God moest hem wel zoo straffen,

vs . 11, ghehuldich :
geneigd (gewoonlijk is de bet . : genegen) . - vs . 23 . jigueren : voorbeelden . - vs . 25, dagelicx : lees wellicht : desgelicx. - vs . 26. is voren :
is u voorgegaan (in bet graf) . -- vs . 35 . vers pouwelic : wsch . corrupt
(onder invloed van 32) ; lees wellicht : berouwelic . - vs . 39 . Naaman
zie Lukas 4 : 27. - vs . 41 . Maria : thans meer bekend als Mirjam
hoort : wsch . corrupt ; lees : hoes? - vs . 48, trom pet : fragm, druk 1548
heeft Diet trom pet ; dit wend dus ook onzijdig gebruikt : zie ook eenige
voorb . i n Mnl . W/db . (dat als geslacht alleen m . en yr . vermeldt) scbijnbaar zonder lidw., maar wsch . met geassimileerd lidw, als neutrum .
LXXXIII, vs . 10 . die maecht hiet : die eens maagd genoemd werd,
vs .
11, be aemdi : maakt i' to schande.
vs . 18 . Di'na van Sichem : zie
Genesis 34 : 2. - vs . 20 : vgl . vs . 26 .
vs . 21 . Raab : Rachab ; zie Jozua
6 : 17, 23 . Vgl . V. Dis 269, vs . 244 A,
vs. 23 . Ionadap : zie 2 Sam .
is : druk 1548 : in . - vs . 31 .
13 : 3-5 . - vs . 27, docsuyn : de oorzaak .
Pelagic : wsch . d e H . Pelagic van Antiochie, bekeerd door zekeren bisschop
Nonnus . -vs . 37 . tot desert lees wsch . met S . dees totter. -vs . 38 vg. Deze
zin loopt niet af. - vs . 41. Maria van egipten : heilige, t 12 April 421 .
„Zij gold als een voorbeeld van heiligheid na een zondig leven" (Kath .
Encycl. XVII, 214) . - vs . 50 . tvoetvutsel : voetveeg ; vgl. Vanden x . Esels
11 : „Die man . . . en salse (zUn vrouw) niet veracbten als ziin voetfutsele ."
vs . 59, scaemtschoen : zie nog S . CLXII, 23 ; Mnl . Wdb . VII, 227 .
vs. 62 . beroocten santen : eig, door bet vele bewierooken aangeslagen en

onf risch geworden heiligenbeelden ; vgl. ABN. LII, e, 4 volg . : ,,flier om
acbt is u als de beroockte santen, Die men set besijden aen de canten,
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Achter den altaer" ; zie ook XXXVIII, d, 13,
vs . 63-64 . met netelen
enz .: groene takken en brandnetels zijn de attributer van de Pinksterbruid (SCHRIJNEN, V olksk . I, 194; 197 ; V. D . VEN, Neerl. V olkslev .
221) ; bier blijkbaar teekenen van oneerbaarheid . - vs . 65 . vaganten :
deze plaats is merkwaardig zoowel om haar ouderdom, als om de bet.
die bet woord bier heeft. Het Mnl. W/db . vermeldt bet niet, bet komt
dus in bet Mnl, blijkbaar niet voor . In bet Duitsch is de oudste bewijsplaats van 1556 (Dt. Wjtb . ; 1EIGAND-HIRT) en beteekent bet : zwervend
persoon in bet algemeen ; pas sedert de 17de e . „fabrender schuler" . Hier
is de bet . blijkbaar : zwervende licbte vrouw, eer van de „gilde" . - vs .
66, versloonst : verlept. - vs . 68, trawanten : landloopen, bedelen . -vs . 71 . De zin is wsch . : de vreugde is voorbij, nu komt de straf . Den vogel
is a f (zie ook de var.) : vg! . voor de beeldspraak Spieg . d. Minn, vs . 794
vg. : Kath. Mint by mij n oneere? . . .V ree . Hy soude gaerne u papegaeyken
of schieten" . -- troeyken is to voren : wellicht is de geeselroede bedoeld .
LXXXIV, vs . 4, belenden : eigenlijk to land komen ; bier : opgaan?
Vgl. de variant. -- vs . 11 . blender : blind zijn . - vs . 21 . vraye :

ware, ecbte ; vgl . vs . 93, en CI, 49 . - vs . 28. onghestilt : aldus f ragm .
1548 ; v. D, had onghetilic, wat niet in bet rijm past . - vs . 43, ghekilt :
vermoord (Ndl W'db . VII, 2931 ; niet in Mnl . W/db .) . - vs . 47. ouerslaen : (hem) overdekken . - vs . 48, mach : lees wsch . macht . -- vermond en : bekend maker. - vs . 52. Hier is wsch . en of niet weggevallen .
vs . 55/56 die conscientie
vs . 54 . Na Oft is wsch . iets weggevallen,
die
aan
zijn
geweten
datgene
toekent
waardoor -. Fragm. 1548
biet dat :
heeft : consent. - vs . 58 . hoe ghijt driakelt oft put
l : met welke driakel
(tegengif) of pillen gij bet ook behandelen wilt, wat gij er ook aan doer
wilt . -- vs . 61 . aentreck : fragm . 1548 : treck . - vs . 63 . gheleuerde zee :
leverzee (zie Mnl. Wdb . IV, 446 vg.) . -- vs . 67 . Blijkbaar corrupt ; de
var, geef t ook geen zin . - vs . 71, diuise : lot (?) - vs. 72, ontgaet : gaat
ten einde . - vs . 73. eert v schilt : eer bet tot uw nadeel uitkomt . - vs.
88, dilt : deelt, uiteenwijkt. Vg! . DE ROOVERE 80 : „V sal ghebueren eere
ende duecht ~) Daar andere / door baer bedtstroo druypen" . - vs . 95 .
boeck dander her/en trade : bet boek waarin de weg van uw hart opgeteekend staat. - vs . 96 . eert die (lees : di) verspade : eer bet to last voor u
vs . 102, terden :
is . - vs . 97, dais verloren : daar is niets aan to doer .
Refreinenbundel van Jan van Doesborch

3

34

AANTEEKENINGEN

treden, vs . 118 : bet geef t niet hoe gij bet haspelt, rokkent en op de spit
windt, hoe gij bet aanlegt . - vs . 123, gronden : znw . of ww .? Beide zijn
mogelijk. -- 126 . iacbte : begeerte . - vs . 132 . T welc : corrupt (tweif?)
of overbodig . - vs . 138 . hadde . . . begort : beschikte over, kende. - vs.
145 . onlancx : binnenkort, eerlang. - vs . 148, hanebilt : aambeeld (zie
voor den vorm nog STOETT, Drie Kl . 114, vs . 392 A .) De uitdr, ru yt als
een hanebilt is in de l/dbb, niet vermeld ; de bet . moat ongeveer zijn :
zoo onbehouwen, zoo plomp als een aambeeld .
LXXXV, vs . 7, bespoeyen : lees wellicht : besnoeyen,
vs . 32 . voor die :
vs . 41 . cry : eig .
bij hen? - vs . 40, niet is wsch, corrupt; lees : bier?
lens ; bier : voorschrift, regal ; vgl . Hand, d. Amour . L 1 r° : „Druck is

den cry" .

LXXXVI, vs . 12, beset : schikking,
vs . 13 . restoore : herstel ; zie uitvoerig Mnl, W7db . VI, 1307,
vs . 38 . Wsch, ietwat corrupt ; lees
versteken?
LXXXVIII . vs. 12, bekent (sin) : ondervonden worden .
vs . 19. mivs . 47 . tald er : fragm .
neren : ten onder gaan ; vgl . LXIII, 53 ; CXX, 6 .
1548 : tar . -- vs . 49 . nalicx : al spoedig .
LXXXIX, vs . 5, wonder plaag, kwaad. - vs . 30 . sermoenen : sermoenen
houden. - vs . 36 . guwelone : verrader ; een verbastering van Ganelon, de

verrader uit bet Roelantslied (Guweloen in bet volksboek) . - vs . 37 .
spraken al na noene : blijkbaar : beuzelarijen, waardelooze gezegden ; vgl .
de uitdr, bet gaet al over noene, in Mnl, lVdb . IV, 2485 . Misschien aldus
to verklaren, dat aangelegenheden (rechtszaken) die na den noen tar
sprake kwamen van gering belang waxen of niet tot een behoorlijk einde
warden gebracht . - vs . 49 . swaer bouen lode : zwaarder dan lood .
XC. Het rijmschema is niet in orde, en ook uit vs . 9 (acht saken) blijkt
dat er jets ontbreekt. In bet fragment der ed . v . 1 548 is bet rijmpje grootendeels door beschadiging verloren gegaan, maar er valt to ontcij f er~n
dat vs . 3 op -el eindigt en vs . 4 op wel ; vs . 3 en 4 zijn dus vermoedelijk to
lezen : „Lantsheeren op haren lieden fel, j Papen die wiven houden we!."
vs . 7 . sonder voorraet : onberaden .
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XCI, vs . 5 . Sigismonde : vgl . XXIV, 50 . --y vs . 7, versteent, corrupt ; lees
vereent? - vs . 9 . Congius : lees wellicht Coning? Sultan Saladin nam in
1 187 Guide de Lusignan, koning van Jeruzalem, gevangen . - vs . 11 .
Amon : Haman ; het vers is verder corrupt . - vs . 12, dede hem eenen
bast hebben : maakte dat hij opgehangen wend ; Esther hfdst. 7 . - vs .
13-15 zijn klaarbl . corrupt ; Absalom streed tegen David, zijn vader .
vs . 15 . onnaerdelic : boosaardig; vgl . XCIV, 7 . ~-- vs . 20 . Daliane : in de
boeken der Macchabeeen komt deze naam niet voor . - vs. 21, ginc alte
sottelic niesen : blijkbaar : kwam er bekaaid af . De Wdbb . vermelden deze
zegsw. niet . - vs . 23-25 . Waar dit op slaat heb ik niet kunnen ontdekken ; MONE meent blijkbaar (Uebes
~"297)
.
dat op een Karelroman gezin-

speeld wordt, maar in de overgeleverde teksten komen deze namen niet
voor. De passage is klaarbl . corrupt. - vs. 25 . wten velde scoo f de : maakte
dat hij weg kwam? (zie Ndl . Wdb . XIV, 877) . - vs . 37-39 . Mirro :
persoon uit het verhaal van Jason, dochter van den „coninck van Olophernen" ; zie nog ABN . LXVII, b . - vs . 40, aen tstaecxken cloten : beeld
ontleend aan bet balspel ; wsch. i s bedoeld : den bal, in plaats van onder
den beugel of bong door, daar tegenaan werpen, dus : missen . - vs .
41-42 . Euryalus verkreeg een samenkomst met Lucretia door bemiddeling van haar major domus . - een meyken potent wsch. als erotische
beeldspraak bedoeld ; dit exempel past dan echter niet bij de overigen .
vs . 50 . bedjjen : lees wsch. betUen, met schrif t overdekken, volschrijven
(Mnl. W'db . I, 1159) . - vs . 51 . aen d e bramen : in ellende (de braam
is een doornige plant) .
XCII, vs . 3, der practiken onuroet : niet arglistig.
vs . 16, signet : zegel(ring) . - vs . 23 . Aardige bewij splaats dat de kooplieden in de M . E, ook
dragers van nieuwstijdingen waxen . - vs . 24 . lappen : knoeien . - vs .

33-39 geven belangrijke aanwijzingen voor de positie en de ontwikkeling van de rederijkerij : in de eerste plaats wordt zij uitdrukkelijk vermeld als door den „ambachtsman" beoefend ; in de tweede plaats blijkt
dat zij reeds in bet eerste kwart der 16de e, vaak als „sotheyt" bespot
werd . - vs . 43 . roeken : bekommeren .
vs . 46, hem to rUsene : blijkbaar :
(fatsoenlijk) leven van
XCIII . Zie de inleiding, blz .

LXII .
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XCIV, vs . 2 . Ouerdadich : moedwillig, boosaardig ; vgh CIV, 30 .
vs .
.
ontdieren
3
: to boven gaan . - vs . 22. mochte (lees wsch, mocht hem)
niet verdingen : kon zich niet vrijkoopen, kon zijn lot niet ontgaan .

vs . 47-51 . Dr . J . H . KRAMERS to Oegstgeest was zoo vriendelijk mij er
op to wijzen dat dit zonderlinge verhaal omtrent de reden van bet wijnverbod bij de Mohammedanen to vinden is in bet reisverhaal van JAN
VAN MANDEVILLE ; zie de uitgave v. d, mnl . tekst door CRAMER, kc l .
121
122,
vs . 57 . bequamelic : op gepaste wijze, matig .
XCV, zie de inleiding, blz .

LXI .

XCVI, vs . 4, ouerljjt : overgang, t, w, van bet leven naar den dood . vs . 5 . duterste eynde : f ragm . 1548 : o pperste heere. - vs . 9 . snoestere :
bolster ; vgl, vs. 45 ; 55, en sloester, XI, 25 . - vs . 15 . ve~+sUck : zucbten,
angst, gevaar ; vgl . S. CCV, 14 ; CCVI, 22 . - vs . 20. humoren : vochten .
verwegen : zwaar maken . - vs . 23 . spaken : droog zijn ; vgl. ABN. IV,
d, 15 . -- vs . 34, traensweet : droppelsgewij s, parelend tweet.
XCVII. vs . 13, ouertuldich : overtollig. - vs . 20. gee f t mi dacha stel mij
een bepaalden dag om to betalen, geef mij uitstel ; vgl . CXLV, 45 .
vs .
28, verdrach : kwijtscbelding . - vs . 34, doets . . . verlaet : weiger.
vs .
39. verbeenen : verscbalken . - vs . 46 . verstaget bediet : boor wet ik u zeg
stoplap) .
vs . 52, vermanense : bermneren ze aan .
XCVIII . vs . 11 . v bier o p staect : boudt dear aan vast . vs. 12. onghevs .
49 . crincken : verminderen .

laect : onbetwijfelbaar. - vs . 29. scrif tuere diet : leest, lezen ken .

CI. Stok . Vgl. S . CLXI, dat denzelf den stok, maar een anderen tekst
heeft . - moren : modder . - vs . 4. wack : zwak (alleen uit KIL. bekend ;
zie Mnl, l"db . IX,1610) . - vs . 20, plat : duidelijk . - vs. 21 . Die specie
is bier : gij hebt er bier gelegenheid toe? - vs . 27. De : deed ; de tin is :
veroorzaakte bet licbaam (de wereldgezindheid) dit . - vs . 28. gebras :
rommel . - vs . 49 . vray : naar waarheid ; vgl. LXXXIV, 21 . - vs . 54 .
vier wterste : vgl. LXXXI, 24 . - vs . 58. conroot : eig . troep ; in de verb .
swerelts conroot als omschrijving, bier wsch . i n een derg . bet . : alles, al
wet is .
vs . 59 . crjje : eig, lens, strijdkreet, vandaar ook : strijd .
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CIII, vs . 5 . eelde : edel maakte, verhief .
vs . 16, versUke : zuchten .
vs . 31, dre pen : eig, tref f en ; bier : van waarde zijn ; vgl. S. CXX, 47 ; ABN.

LVII, c, 10 . - vs. 45 . cras crass woordspeling met lat. cras = morgen .
vs . 56 . ongesplet : geheel, volmaakt.
vs . 81, doorviert : doorgloeid,
stralend .
CIV, vs . 6 . quets : overtreding.
vs . 7. ouerdraecht : (alles) to boven
gaat. - vs . 9 . beweert : weert, tegengaat . - vs . 11, com positie : schikking .
vs . 15, foortse : geweld ; vgl . vs . 62 . - vs . 20 . bespien : toeleggen ;
f ortselic bespien dus : geweld beramen . - vs . 22 . Orbaldus : ? - vs. 28 .
Balthasar : Belsazar? - vs . 30 . ouerdadich : moedwillig . -- vs . 41 . Aan

bet begin is mogelijk Datsi of iets derg. weggevallen . - vs . 62, brass :
brouwt, pleegt .
vs . 73 . fluere : bloei . vs. 75 . Wsch, ietwat corrupt ;
dan : behalve?

CV, vs . 3 . Assuerum : Ahasverus .
gericht : lees : geacht?
vs . 4-6 .
:
ik,
die,
al
had
ik
de
vriendschap
van
mijn
man
verloren
De zin is
en zijn toorn opgewekt, toch nog wel blij kon zijn . - vs . 7, wee ml :
HA, leest weu, weduwe, wat niet onmogelijk is. -- vs . 8. keruick : stapel
ik ; vgl . S . XLI, 13 : „Al moghen wy deen sonde op dander keruen" ;
ABN . XIV, b, 9 . - vs . 9 . Dit schijnt een vaste uitdrukking geweest to
zijn ; zie b .v . nog ABN . LXXX, e, 11 : „Tc een vrouken dat can levee
en doen levee" ; HOOFT (ed. LEENDERTZ) I, 127 : „mijn Lief, die leeft
en levee doet" en de daarop teruggaande (VERWEY, Proza I, 45) slotregel
van PERK's sonnet LXXXIV . - vs . 17 . verwrocht : miskende, maakte
tot vijandin . - vs. 18, verknae pt : synon . van gedient. - vs . 20. brocht
vs . 23 .
ml: dronk op mij ; vgl . CXXXII . - vs . 22. Noemi : Naomi .
vs . 24 .
vander bans is slaende : in den steek last ; vgl . S. VII, 15,
vs . 27
ontrient (van ontraden) : trachtten hen er van of to houden .
is wsch, corrupt. - vs . 31 .Onderwerp is Die in vs . 32 . - vs . 40 na(2 )
. . . vertoeuic : wacht ik op -. - vs . 46 . ml (lees met HA. min?) bi
brengen : mijn betoogen . - vs . 48, faelgien : mantels of sluiers . - colieren : halsdoeken ; vgl . ABN. L, b, 18 . - vs . 52, ml vertie en : van staat
veranderen, i .c. hertrouwen . - vs 61, verdwenen : verwelkt. - vs . 64.
reenen : wsch. my . van rein = grens (zie Mnl. lV d b . VI, 1218) ; de zin is
dan : de dood dwingt mij binnen enge grenzen, belemmert mijn vrijheid .
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- vs.. 66. Versta: ik ben vroeger nooit zoo vroolijk geweest of ik zou nu
nog wilder kunnen zijn. - vs. 71. besneden: ingetogen.
De stokregel herinnert reeds op zichzelf, maar vooral in verband met
de rijmen van vs.. 12, 27, 42, 57 en 72, zeer sterk aan CAMPHUYSEN'S
bekende gedichtje "Daar moet veel strijds gestreden zijn", dat op een
oud volksrijmpje teruggaat, o.a. ook voorkomend in VALCOOGH's Reghel
(ed. 1591, bIz.. 59); zie KALFF, Stud. II, 250.
CVI. vs, 3. wtwendicheyt: uiterlijkheid, wereldschheid. - vs. 4. uendicheyt: lees wellicht: wendicheyt: veranderlijkheid, ongestadigheid. vs, 20. lecfrijt: volg. KIL. zekere soort van koek; mogelijk is de lezing
van HA. de juiste, hoewel dat woord van elders niet bekend is. - vs.. 28 .
Wsch. corrupt. - vs. 29. Vg1. A. BIJNS, Ret. III, 4, f. - vs, 30.
scbocbt: schoft, schouder.. - vs. 31. wie: versta: wi. - vs. 38. drauuren:
lees dauwen (vgl. RR)? - vs. 39.. ontlijcken: onkenbaar worden; wellicht
echter leze men ontlijcsenen, wat hetzelfde beteekent (Mnl. W db. i.v.. ):
vg1. de var. die op een verkeerde lezing van ontlijcsenen kan berusten. vs, 54.. trijcken: lees wsch. met HA. strijcken, wrijven. - vs. 59/60. De
zin is wellicht: iedereen kan weI gemist worden als hij eenmaal weg is. vs. 65. gecauelt: nauwkeurig onderzocht. - vs. 71. grielen: grabbelen.
- vs.. 78. eewe: synon. van wet. - vs.. 79. cranck .... misuielen: het ongeluk hadden ziek te worden (?). - vs, 86/87.. Vg1. A. BIJNS, Ref. III,
4, e. - VS. 90.. oieren: sparen. - vs, 91. Machabeus dans: doodendans;
mlat. cbora Macchabteorum (DuCANGE).
eVIII. Stoke Vg1. ABN. XX, op den stok "Ey voorleden tijdt, hoe sijdij
duere" . - vs, 2. Heer bayliu: volg.. ]. W . P. DROST, Het Ned. Kinderspel 15 is dit .Jioogstwearschijnlijk hetzelfde als ons "Vader, ik sta op
jou kasteel" ". - ter bare (sci1. 100 pen of spelen): een wedloop houden
(DROST, a. W. 17). - vs, 3/4. bock ouer hage .... coecouc beerken rij ic
toel: bok stavast; bok, bok, hoeveel horens steek ik op (KIL.). - vs. 5/6.
clossen: zeker balspel; vg1. S.. XXXIV, 2; 7 enz. - tappen ende dat nonneken... Te drayene: tollen.. - vs, 8. die clincke te slaen: zeker werpspel (Ndl. Wdb. VII, 4096; DROST, a. W. 90). - vs, 9. coten: bikkels.
- vs.. 12.. tspeelken van Tinteletene: het minnespel; zie ook CLI, 42;
Spieg, d. Minnen 4615/7 ("tintelteelken"). Wellicht in verband te bren-
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gen met tentelen, sondeeren?
vs . 13, cuisken vanden house : wellicht
inucibus, & similihetzelfde als kuyselen bij KIL . („Ludere globulin, pius,
bus : et Claua globules pro pellere : lud ere claua") . - vs . 21, coninc s pet:
wsch . een dergelijk spel als „Heer bayliu" (DROST 16 ; DE COCK en
TEIRL . I, 108 ; Ndl . l/db .) ; vgl . BA . p . 128 vg. - vs . 33, wees mi . . .
wegen : mij aanwij zingen (of middelen?) gaf . - vs . 35 . als gout geelect :
met gouden weerschijn . -- vs . 41 . verwoech : werd to veel . - vs . 47 .
Ongemaniert : buitensporig, onmatig .
vs . 56 . veriuys : sap van onrijpe
druiven, dus : jets zuurs .
CX . vs . 2, gronde : aard .
vs . 3, versieren : verzinnen .
vs. 6 en 10 .
sco ff ieren : to schande maken . - vs . 21 . lout ga slain : zou er op letten,
zich in acht nemen . - vs . 30 . rachten : spin (KIL . : rack. j . raghe . Aranea) .
vs . 31 . is in hem doorknesen : zij zijn doortrokken van - ; vgl, beknesen XXIII, 52 .
vs . 40 . mesten : groeien . - vs . 42, anvesten : aantrekken .
CXI . Stok, orborlicst : nuttigst,
vs . 1 . nauwe vonden : listige bedenk:
is
verdienstelijk,
vs . 20 . stranck : strand .
sels . - vs . 6. verdient
vs . 37, god : lees w sch. se of ons .
CXII, vs . 1 . pairheyt : van elders niet bekend ; de bet, meet zijn : bewijs,
gezag, steun . - vs . 19. hour . . . verschouen : veracht . - vs . 27 . graet :
trap (waartoe hij geklommen was nl ., zie bet volgende vs .) . - vs . 32 .
leroboam : zie 1 Kron . 14 : 8 vg. - vs . 41, zie Seneka Leren vs . 258 vg. ;
444 vg . - vs . 46 . Manasses : zoon van Jozef . vs . 49 . weldiger vloet :
de overvloed der weelde .
CXIII . Vgl . met dit refrein ABN . LXV, op den stok „Nijdt es de alder
moordadichste beeste" . -- vs . 5 . Onbekentheyt : onverstand, bekrompenheid ; vgl . CXXIII, stok, en vs . 8/9 . - vs. 18 . T ubal : zoon van Jafet.
lubal : zoon van Lamech (Gen . 4 : 21) . - vs . 23 . paten : lees wellicht
pralen . - vs . 25 . /iinten : lees pitten of putten ; putten (pitten) of paten :
(uit)rkenen
~e(zie Mnl. Wdb . VI, 59) . - vs . 39, beseuen : indien bij
breeder, din : zijnde. - doorgl t : overdenkt, beschouwt (?) - vs. 40 .
vs . 50 . bier leyt
Micol : Michal, Davids vrouw ; zie 2 Sam . 6 :16 vg .
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den cloot : dat is de kern van de zaak ; vgl . ABN. III, b, 16 . - vs . 55 .
varend e in tselj crijt : in hetzelf de kringetj a ronddraaiende.
vs . 68 .
verstjuen : op zijn stuk staan .
CXIV . vs . 11, voorde : lees wsch . met HA . boerde .
vs . 12 . tocken :
stoeien (in erot, zin) ; vgl. XLV, 47 . - vs . 18 . ouer : gewoonlijk in (zie
Ndl. I17db . XIV, 116) ; de zin is : met kleine, nuffige pasjes loopen .
vs . 19 . tosen : plukken, futselen. - vs . 24, cranck bestierken : iemand die
zichzelf kwalijk „bestieren", leiden, kan ; vgl . CL, 5 . -- vs . 26 . hinnetasters : sukkels, pantof f elhelden ; zie Ndl . W/db . i .v ., en vgl, nog STOETT,
Drie Kluchten 143 (zijn omschrijving past niet in den tekst) ; SEPP, Verb .
Lect. 233 noemt als titel van een overigens niet bekend geschrift ,,Vanden Hinnen tastere" . Zie verder nog RR. I, 94 : „Jan treet saechte, Jan
ligtachter . . . Jan den hinnentaster" enz ., en Leuv . Bijdr. IV, 322 : „Eens

begoot zy my met camerlooghen, omdat ick ons hinnen niet en hadt
ghetast" . - becronen : met horens? - vs . 28 . Ian treetsacht : zie de aanhaling uit RR. bij vs . 26. - vs . 29 . Vgl . ABN . LXIX, b, 5/6 : „zij dragen
de broeken, De mans moeten inden torfhoeck woven" . - vs . 33 . bisen :
dwalen ; vgl . S . XLII, 33 ; ABN . XI, d, 5 ; XXXVII, c, 18 . - vs . 36 .
is pel daermen met belt : de bel aan de voordeur ; een aardige bewijsplaats
voor den ouderdom van dit instrument! -- vs . 38, in die weye : in bet
wilde. - vs . 39 . min here van bjjsteruelt ; vgl. CXV, 1 ; S . XII, 21 ;
V eelderh . Gen . Dichten 112 . Dergelijke namen komen ook in bet Fransch
voor, b.v . bid MOLINET, Chanson sur l'ordre de belistrie (ed. DUPIRE 725
vg.), dat zeer veel overeenkomst vertoont met de gedichten over de
Aernoutsbroeders in de Veelderh . G . D . - vs . 40 . Hem . . . ontgelt : lees
ontgaet, zich to buiten gaat. - vs . 41/42 . in die baleye baroogen : ?
Bar- of ber-oogen is : staren . Zie Hand, d . Amour . X 4 v ° : „Sy ber-ooghen
als een Spaensche Katte In elcx anders ghezichte" . - vs . 46. sint ions
vissop : zie aant. op XXXVI, 42 . - vs . 47 . teylbier : bier uit een teil (?),
hier in toepassing op bet zooeven genoemde „vissop" . - vs . 50 . cosseim :
kussen. -- vs. 53 . lamoen : gareel. - vs . 58. onder sin lock : in zijn bol?
of lees block? - vs . 62/63 . hantplichten enz. : vgl. XX, 13 .
CXV. vs . 8 . casement : blijkbaar cachot .
vs . 16, motken : liefje.
vs .
19 . plotken : klein geldstuk (KIL .) . - vs . 22, clooct : klopt, kietelt ; vgl .
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S. CLXXXVI, 36 (kiokeren) . vs. 25 . vinneken : blijkbaar een muntstuk . - vs. 29, croos : kroost, nageslacht ; indien dit hier de bet. is, is her
de oudst bekende plaats . -- vs . 31 vg. Zie Inleiding p, u ux, en vgl, nog
,Antw . Liedb. 103: „Drincke is mi droncken, drinct ghi bi maten ."
CXVI. Vs . 1-5 . De zin is : Het kind dat in alles zijn zin volgt (en
krijgt) huilt niet. Loopt her dan mis, dan kan men medelijden hebben .
vs . 3. suyct: zuigt . - vs . 4. ontpluict : ontvouwt, openbaart. - vs . 7 .
smuyct : schuilt; vgl . S. CLXXVII, 8 . - vs . 13, ghetracteert : teweeggebracht. -- vs . 29, wille is onderwerp . - schinnt, schendt, benadeelt.
vs . 45 .
vs . 30, maken : lees maker? - vs . 31 . Misschien ietwat corrupt .
medesamich : vriendelijk (vgl . Mnl. W/db. IV, 1268) .
vs . 10 .
CXVII . vs . 2. so wie : alien die . - vs. 8. als de glazen klinken?
torten : tergen, treiteren . - vs. 15, hem vertUen : loopen en draven, zwoegen . - vs . 16, roomers : roemers . Verreweg de oudste bewijsplaats voor
dit woord, ook voor her Hd .! - vs . 27, die aan die ribben cleef t: die aanzet, beklijft (Ndl . Wdb . XIII, 4 vg.) .
vs . 40, van cleynen rade : bekrompen?
CXVIII . vs . 7.1 oab cuss enz. : zie 2 Sam . 20 : 9-10.
vs . 21 . van yrst
ooil : altijd, van begin of aan . vs . 23 . in : lees na of met ; zie Gen . 34
1-2 . - vs . 25, ontstelt : verkracht . - vs . 32, zin burse gevloyt : vgl . S.
CLXXXIX, 55-56 . - vs . 39 . feest : lees wellicht : vreest . - vs. 40 . De
zin is : booze gezindheid hult zich in den schijn van vriendschap. Voor
ghewaerschap leze men met S . gheuaderscha p, van gheuader = vriend
(zie Mnl. W/db, i.v ., 3) ) . - vs . 41 . o p trouwe : op eerewoord (op cr~ediet?) . - vertiert : verhandelt. - vs . 43. trouwef aute : trouwbreuk (?) .
waert miert : eig, waar het jeukt; waar de schoen wrings . - vs . 52 . lief :
lees wsch . met S, vliet. - vs . 53 . der roeyen : van de lijmroede .
CXIX. vs . 12, wat gebiet : lees misschien : war ghi gebiet . - vs . 17, in
saysoene : in voile kracht ; vgl . II, 1 . - vs . 24 . verhe ff inge : (vlaag van)
hoogmoed, hoovaardij . - vs . 25 . Zie 1 Kron . 21 :1 . - vs. 31 . Naaman
lees : Haman . - vs . 33 . fortune die drays ins wach : het lot dat omslaat
en in bet ongeluk stort. - vs. 44, staende : lees wellicht staen si - vs .
45 . Nabugodonosor : Nebucadnezar, zie Daniel 4 : 33 . - vs. 77. versoect
d )ns selfs secreten : onderzoek uw eigen geheime beweegredenen (?) .
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CXX, vs . 3, tineert : duet ophouden,

vs . 6 . mineert : gaat ten under .
vs. 7 : geen mensch is in staat om iets zoo naar zijn wensch to vormen,
to scheppen,
vs . 24 . luert : bedriegt; vgl . S . CLVII, 35 .
versworen :
meineedig .
CXXII . vs. 1 . Wsch, is de boom der kennis bedoeld .
vs . 2. Misschien
wordt gedoeld op het bout van den brandstapel die Abraham voor Izak
oprichtte (Gen . 2 2 : 3 ; 6 ; 9) . - vs . 4. Ziet wellicht op Esther 5 : 2 .
vs . 5 . die wjjndruue : Christus ; vgl . vs . 26 . - vs . 10 . Zie Exodus 15
23-25 . - vs . 13 . Ziet wsch, op bet brood, bet koren, de wij n en de
vruchten die Abigail meevoerde ; zie 1 Sam . 2 5 :18,
vs . 29/30 zij n
wsch . ietwat corrupt.
C,XXIII, vs . 3 . ontslegen : in de bet. „verij deld" ?
vs . 8, duet : om.
den onbekende : zie de volg . strophe . - vs . 12, ongheraecten : verdorvenen . -- vs. 14, boat mach wenden : waar bet op uit zal loopen . - vs . 19 .
verwerckende : tot vijand makende,
vs . 27 . mis pmyt : ontevreden .

CXXIV. Stok. Dit was wellicht een spreekwoord : vgl . Spieg, d. Minnen
vs . 1914 : „Die vrientschap is dunne daermense copen moat ." - vs . 5.
veriolysen : verheugen ; vgl . III, 29 ; XX, 5 3 ; S. XV, 10 . - vs . 8/9, van
to verbinden met toeuerlaat ; miswinde : ongeluk. - vs . 17 . oorboren : betoonen . - vs . 22, voorloopen : tegemoetkomen, -gaan . - vs . 23 . ionst
voor ionst : vriendschap in ruil voor vriendschap . - vs . 29, ouerhoot kan
beteekenen : voornaamste oorzaak (vgl . Spieg, d. Minnen vs . 4357 : ,,Onwaerde ende spijt was doverhoot 1 Dat sy my vander dueren ontvloot'' ),
maar de zin van dit vets is niet geheel duidelijk . - vs . 32 . die dacha
wsch, corrupt,
vs . 38 . bet (van laden) : aangebracht heeft, of: gedronken beef t?
CXXVI . vs . 11 . best : beter (evenzoo in de volgende regels) .

vs . 14 .
qualic
to
't is beter ten halve gekeerd dan ten heele gedwaald . - vs . 16 .
stoken : iets kwaads aan to stichten . - vs . 33, meert : uitblijft.
CXXVII . vs . 7 . cragen : (langen) hats . - vs . 11 een taste : een poosje;
vgl . CXXXIX, 17 . - vs . 22, battel: gehucht bij Mechelen (J0uRDAINV. STALLS, D1ct . de Geogr . Hist.) . - vs . 34, watter vlooch metten wlen :

wat er aan de hand was . De uil vliegt in bet donkey ; de uitdrukking kan

AANTEEKENINGEN

43

dus gebezigd worden voor al wat geheimzinnig is of in bet verborgen

geschiedt ; o .a. wordt zij toegepast op bet minnespel ; vgl . S . CXXVI, 4.
Een d erg. zegsw . is „den huyben zien vliegen", weten wat er aan de hand

is (Ndl. W/db . VI, 1209) . - vs . 37 . drulen : wegschuilen . - vs . 39 . int

gat : op den uitkij k ( ?) . - vs . 41, beclat : wsch . loopt de dichter bier

vooruit op hetgeen in de volgende strophe (vs . 48 vg .) verhaald wordt.
vs . 42, groene : vervaard ( ?) .

vs. 49 . rJen : voor rid en?

vs . 58 .

miigen : wateren .

CXXVIII . Stok, horenneers : hoornen bogen . De dubbelzinnige bedoeling
van bet heele ref rein behoeft wel niet nader verklaard to worden : „vaet
mijn bedien" (vs . 3) . - vs . 8, veruaren : gevlogen, gebleven . - vs . 20 .

verwarmet : lees : verwarment . - vs . 26, telliere : de gleuf van den bong

waar de pijl in wordt gelegd . - vs . 40, not : ,,nootvormige hack aan de
veer van een armborst, waarachter de gespannen pees wordt opgehouden" (ZVInl. Wed b . IV, 2557 ; zie ook S . IV, 61) . - vs . 41 . dat all eene

ghinge tslot : dat de bong vanzelf afging ; vgl . S . IV, 21 . - vs . 43 . een

cranc beschot : een droevig resultant . - vs . 47, paymlrt : kan beteekenen

betaaldag, of rekening (Mnl . WVdb . VI, 13) ; bier is de zin echter niet
duidelijk . - vs . 53 . bosschale : bosschages .
er van af, wil er niet van weten .

vs 55 . is ontbeers : ik zie

CXXIX. Stok . Vgl . b .v . nog Hand . d . Amour. Cc 1 r° : ,,In prieelen en
bosschen . . . daermen de barvoetsche kinderkens maect", en a .w . E e 2 v° .

vs . 8 . raetcamer : eig. kamer waar de raad vergadert, bier : geheime

kamer ; vgl . hd . gewolb and keller in denzelf den zin (FREY, Gartenge-

sellsch . [ed . BoLTE) 94) . - vs . 12 . dralen : plagen (Mnl . Hwdb .) .

vs . 14 . verstorbeert : contaminatie van verstoort en ver- of geturbeert ; zie
b .v. nog EVERAERT XIV, 98 ; Hist. v . Turias ende Floreta (ed . v. d . Mij .)
6 . - vs . 16, ghemoleert : voor : ghemolesteert? de regel is wsch, corrupt,

vgl . de var . - vs . 18 . spint quaet garen : leef t onkuisch (Ndl . W/d b . IV,

291 ; vgl. S . CCXXXVIII, 8) . - vs . 30, coop : lees wsch . cnoop . - vs .
31 . vercocht : lees wellicht versoch~t. - vs . 42 . groukens : eig . jonge vischjes . - vs . 49 is wsch . corrupt, vgl . d e var . -- vs . 53 . suster lute : benaming voor een bagijn (Mnl. W7db . V, 896) ; vgl . CXXXIX, 12 .
vs . 62 . niet te : lees wsch. wilt niet.

vs . 68 . Bemasselt : bezoedeld, vuil .
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berom pelt : gerimpeld ; vgl. CXXX, 56,
vs. 69 . guylen : oude paarden . - vs . 71, schinderen : schallen . - vs . 72, vri geueert : lees wsch.
vremt - (zie Mnl. iV d b . II, 1776 vg.) : zonderling geval ; vgl . nog
Hand, d. Amour . G 5 r° ; L 5 r' 0 ; R 2 v° .
CXXX, vs . 8, voortstellen : vertoonen, voor den dag brengen .
vs . 26 .
dit beluycken : wat dit omvat, inhoudt . - vs . 33. bamis : St . Baafsmis
(1 Oct.) . - vs . 44, ontvuecht : ontzind, dwaas ; vgl . X, 11 . - vs. 47 .
sottement : blijkbaar gevormd naar batement. - vs . 49 . een noorts drolleken : een kabouter, alf (Mnl . en Ndl . l/db . i .v . ; bijna altijd in verbinding met noorts ; zie nog een voorb. bij ERNE G 989) . - vs . 52. dolleken :
dolkje . - vs . 55 . Wsch, ietwat corrupt .
vs . 56. omrom pelde : ge-

rimpelde.

CXXXI . Stok . Vgl. Hand . d . Amour. Dd 2 r ° : „Sy zijn al maecht als den
buyck wilt plat blijven ." - vs . 2. Hier is wsch, een woord (quamen?)
weggevallen . - vs . 6. Elc had een geestken : geheel duidelijk is de bedoeling hiervan niet, maar wsch, wordt toch wel bedoeld : ieder had iets
to vertellen, to verhalen (vgl . vs . 11) . - treken : manieren . - vs . 12 .
,Ke : we!! och kom! e .d ; vg!. CXLIX, 54 ; CLII, 20 ; S. XLII, 23/24 enz.
vs . 15 . o p haer luymen : op den loer . - vs . 16, vliegen metten vlen : er
vandoor gaan? vgl . CXXVII, 34 ; deep is de in vs . 7 bedoelde . - vs. 20 .
Het iongelinc : wel vaker onz ., maar dan gewoonlijk in de bet. „jong"
(Mnl . JVdb . III, 1061) . - vs . 30, blutsen : lees blussen? - vs . 32. twos
al van tvercken : deze uitdrukking wordt door TUINMAN, Ned . Spreekw .
I, 48 aldus verklaard : „Dit zegt men als de zelve stof f e op verscheiden
wijze al weder voorgestelt word : gelijk men van een verken veelerlei
tafelgerechten kan toebereiden . . . 't Is van 't verken, had by de ouden ook
noch eene andere betekening, en wierd toegeeigent op zulke, die tot hunne
oude vuile zonden wederkeeren, volgens 2 Pet. 2 : 22 ." Zie ook SARTORlus, Adag . I, 9, 6 : „Nihil sanum . Ov~FV v 'd~ This al vant vercken, van
de gars . Summam morum corruptionem, & nullum honesti res spectum his
verbis Grgci significabant" . Voor een andere bet, zie SART. I, 1, 77, en
voorb, daarvan ABN. VII, c, 10 ; LVI, e, 13 ; Hand, d . Amour . D 5 r° ;
Celestina (ed. 1551) T viij r'0. - vs . 34. Verg. Leuv . BUdr. IV, refr.
XLV, 32 : „Want den eers versterct de weerelt ghemeene" .
vs . 42 .
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,gecroct : gekreukt, geschonden,
vs . 48, tuytkens : vlechten ; vgl . S .
XXIII, 56 . Het werd in de M . E . als oneerbaar voor een vrouw beschouwd bet haar onbedekt to dragen . - vs . 51, si is een boon : ja bet
mocht wat! Vgl . voor deze constructie Hand, d . Amour. X 7 v ° : Ph .
„Isse zoo eerbaer?" V. „Sy is de galghe", en Drei Kolner Schwankb/ucher
( ed . FRANTZEN-HULSHOF) 23 : „Heb is eyn nicht? is heb eyn blaese" .
CXXXII . vs. 1 . Ic wachts : ik verwacht het, t .w, den dronk . De bet . ,,be-

scheid doen" ontwikkelt zich logisch uit „verwachten" ; de verklaring in
1VInl. i"db . IX, 1500 is onnoodig gewrongen .
CXXXIII . Zie voor talrijke parallelen van deze beschrijving R .
Kl. Schrif ten III, 33 .

KOHLER,

CXXXIV, vs . 9, en draelde : om to plagen, plagend (?) .
vs . 11, daer
met paelde : misschien hetzelf de als daer o p paelde : zich daarop spitste
(vgl . Mnl . WVdb . VI, 60, Aanm .) . - vs . 14, hucken : doorbuigen? (zie
Ndl . Wdb . VI, 1293 ; STOETT, Drie Kl . 26 en aant.) ; vgl . CXXXIX, 6;
S . XLI, 18 ; CLXX, 1 . - vs . 25 ende seer drooge hoort bij bet vorige
vers . - vs . 33 . driuen min lammaeyken : pleizier maken (Ndl. Wdb, i .v.
lamaai) . - vs . 34 . is bouen de uwe beschot (van beschoten, of van een
in de Wdbb . niet vermeld maar zeker bestaanbaar beschotten, bij schot _
belasting) : wordt hooger dan de uwe aangeslagen .
vs . 36. bestrangen :

eig, benauwen ; hier stoplap.

CXXXV . vs . 11 . platUnen : muilen of klompen ; vgl . ABN. XIV, d, 12 ;
XXI, d, 5 . - vs . 15 . verschouwen : verzengen,
vs . 17. bljsten : wsch .

corrupt ; vgl, de var .

CXXXVI . Stok. verleen : kwetsen, bederven, vs . 2, forichierken :
ijzeren kistje, bier in 't bijzonder : juweelenkoffertje . - vs . 8 . eest v
bequame : met uw verlof . - vs . 20 . verbeendi : hoont gij; vgl . S. IV, 24 .
- vs. 21, droech : dor, dood. - t vrouwelic saet : de vrouwen . - vs . 27 .
el ne gheen : geen anderen ; de uitdrukking doet wat archaistiscb aan, evenals b .v, de wending van vs . 35/36 . - vs . 43. ghestaden : doogen, verdure.. -- vs. 52 . heb cle yn misual : een kleinen misstap begs . - vs . 68 .
vertierdi uwen cloot : eig . verruilt gij uw bal, vandaar : wordt gij ontrouw.
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CXXXVII . Stok, mate : geringe, onaanzienlijke .
vs . 4. loyken : van
by, lui ; dus : kleine luiaard . - vs . 15, niet bet en bedeech : niet meet
resultant verkreeg, niet beter beloond werd . - vs . 17, busen : drinken ;
vgl. CXLIX, 52 . - vs . 20, stoop, van stupen = buigen . - vs . 22, hilt
voet : hield de mast; vgl . CXLIX, 25 . - vs . 25 . Manette, suerette : wsch.
gaillarde-dansen ; TH . ARBEAU vermeldt in zijn Orchesographie (1589)
deze namen niet, maar wel een gaillarde die „Anthonette" genoemd
wordt (p . 52 vg.) . - vs . 28. die kuyte : het kuitbier . - vs . 35 . coren
wachtere : krekel (KIL .) . - vs . 38 . ghi to yt : je raaskalt (?) ; vgl, to enes
oren tuten, iemand aan het hoofd malen (Mnl . W/db . VIII, 782) .
vs . 40 . re pe; eig. strook lands ; hier : gebied .
CXXXVIII . Stok . dooch ; baat,
gabbaert : spotter, grappenmaker .
vs . 1, bacschaert : lees wellicht : basschaert; vgl. Mnl . W(1db . I, 590-1 :
bassere = buikspreker ( ?) . - ruselaert, van ruselen = snorren, brommen. - coddaert, van codde = knots? eerder van het CXLII, 7 voorkomende codde = grail, klucht . - vs . 2, cockaert : sukkel, dwaas . - vs . 3 .
knoddaert : bol . - vs . 4 . moddaert, van modde = slijk, dus ongeveer :
smeerlap? - vs . 5 slinckaert : listigaard . - vs. 8 losschairt : schele.
clinckaert : een gouden count. - vs . 9 . cretsaert : volg . KIL, is kretser :
lastdrager, wsch. i s hier dus e'en weggevallen - danckaert :? - vs . 10 .
stegaert : van steeg, onwillig, lui . - scrankaert : ? - vs . 11 . scarf airs : ?
wellicht = scherver (CORN.-VERVL . 2016) : iemand die stroo scherft
(fijn snijdt) voor de paarden . - in tgelach sloech z jn snabaert : ook een
woordje meesprak . - vs . 14. ruyschaert : wsch . van ruyschen = tieren, to
keer gaan . - bruyschaert : slemper. - vs . 15, rjnschaert : zuurpruim?
vs . 16. foolaert : grappenmaker . - vs . 17 . gapaert : blijkbaar ter omschrijving van : leven, hachje; vgl. ABN. LXXII, c, 5 . - vs . 18 . behaert : van
belle = kelk, beker, dus : zuiper? - vs . 20, roetaert : gulzigaard (Mnl .
W"db . VI, 1558) . - vs . 21, tootaert : van toot = scherpe news? - vs . 25 .
losch : scheel . - vs . 27 . fjjtichaert : wellicht van vice = booze streek? doere moyaert : done is sours versterkend . - vs . 28, crim paert : kniezer ?
(Ndl . WVdb . VIII, 271) . - claddaert : blijkbaar een kleedingstuk ; kladder
komt voor in de bet, borstel, die hier echter niet past . - vs . 30, r!oyaert :
wellicht van ro y
roede ? Dan is misschien ook lapter to lezen i . p1 . v .
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vs . 31, scaddaert : ? Een ww. sadden staat Spieg. d . Minnen

vs . 2620 : „ic wil to Middelburchwaert gaen sadden" . - vs . 32 . dralaert :
luiaard ; vgl . STOETT, Drie Kl . 3 5 en reg. - d rafsac : dikbuik . - sassen
lees sassem, dat lomp of dartel kan beteekenen (Mnl . W-'db . VII, 187) .

paddaert : wsch, van padde, dus : een pad van een vent. - vs . 33 . peckaert :
.
blij kbaar jets van pek, althans jets dat kleef t (zie het volgende vets)
vs . 35 . pilickaert : welljcht van pnljjc
j= lastig, onhandelbaar (Mnl.
i/d b . VI, 331 ) . - pleckaert : huichelaar (a, w . 411) . - vs . 40 . stueraert :

knorrigaard . - vs . 41 . Clo yaert : van clo yen = clouwen . - to yae~t : lujaard . - prollaert : pruttelaar . - vs. 43, achtigen : corrupt? of schertsend

voor : waardigen? (vgl . CXLII, 3) . - bollaert : wjndbuil . - vs . 45 .
knollaert : wsch, van knollen = bjerdrjnken (Ndl . Wdb . VII, 4750) .
babbaert : klejn kind (Ndl . l"db, j .v .) .

CXXXIX . vs . 1 . in palisten : misschien met metathesis voor palitse paalwerk, staketsel en dan bij bet volgende vets? Eer corrupt. - vs . 6 .
hucken : bukken . - vs . 10, balen : een dorpje in de prov . Antwerpen,
dicht bij Moll . - vs . 17 . sloeyen : eig, slepen, slieren . - een reste : een

poosje ; vgl . CXXVI, 11 . - vs . 19, cakenburch : voor Kalenberg?
vs . 21 . Losschaerts: vgl . CXXXVIII, 8 . - vs . 31 . Hoirs del voye : uit
den weg! (Waalsch) - vs . 37 . sonder prUke : zonder overdrijving.

vs . 41, sloye : sleep, sliert ; vgl . vs . 17 . - vs . 44. tuylen : lees wellicht :

kuelen . - vs . 46, vercuysschen : boonen. - vs . 51 . bimoeder : blijkbaar
een den bestuursters v . h . begijnhof ; het woord heb ik vender nergens
aangetroffen,

r.

rasschen : reppen ; vgl . V . D . LAAN, Pellic., Pr. 337,

54 ; 264 .

CXL, vs . 8 . dat hoot : het voornaamste . - vs . 11, vliegen : met jachtvogels
jagen ; vgl . XX, 21 ; XLI, 6 . - vs . 14, in dit spel : men behoef t hier

niet aan een tooneelspel to denken ; s pel komt vaak in zeer vervaagde

beteekenis (geval, zaak, omstandigheden) voor : zie Mnl. i/db. VII,
1684 ; misschien is hier eenvoudig „gedicht" bedoeld . - vs . 25 . coeuer :

overvloed . - vs . 26 . rijster : valt er. - onlede : opschudding, oneenigheid . - vs . 35 . gerisch : vlug . - vs. 36 . cabarets boter : de boter die men
in de taveernen geeft,

vs . 44, seggen : lees wsch . : dus seggic .

vs . 50 .
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som siende, som bunt : met of zonder gaten (,,00gen") .
kese : vgl . nog V eelderh . Gen . D . 145 .

vs . 51, cruis-

CXLI . vs. 3 . mots : lees wsch, met S . mutsaert, iemand die de mots
draagt, d .w .z . verliefd is; zie nog S . CCXXXII, 49 en Spieg . d. Minnen
vs . 3699 . - vs . 11 . Van grocer lie/den hoort bij bet voorgaande . -- dat:
zoodat . -- vs . 35 . verbucte : lees met S. : verscricte .
vs . 38 . Corrupt;
vg l . e variant.
CXLII . vs . 1 . paesberdeken : eig. bet houten bordje dat voor bet ontvangen van den vredekus wordt gebruikt (Mnl. W d b . VI, 3 3 vg .) ;
hier komisch voor : bekoorlij ke, mingezinde jonge vrouw . -- sachtig: eig .
zacht gestemd . - vs . 2. loeroogen : lonken (Ndl. WVd b . VIII, 2569) .
vs . 3 . achtich : deftig? niet in de Wdbb . - vs . 7. codde : grap, klucbtig
verhaal . -- ontbondt : vertelde . - vs . 9. Die : lees wsch . Doe . - vs . 15 .
sal : lees : salt . - wouteren : uitvallen, gelukken . - vs . 16 . cos4jnen :
aangelegenheden, taken, zie Mnl. Wdb . III, 2011 en Tjdschr. LIX, 121
vg. - vs . 17 . touteren : rillen, beven ; zie b.v. nog v . D . LAAN, Pellic .,
T . 169. -- vs . 23 . als blinde tvleeshuys besocht : vgl. S . CCXV, 16 ;
CCXVI, 19 ; Hand. d. Amour . Cc. 3 v° : „Sy moet weten . . , hoemen den

blinders in 't vleesch-hugs jaecht" . De beeldspraak behoeft wel geen verklaring . - vs . 24, schudde . . . Karen pier : woo er niet van weten ; zie voor
deze uitdr . Ndl. Wdb . XII, 1581 volg., en vgl . Aanh., ref r . I, vs . 59 . -vs . 29 . Si gaf mi sabellekers : ? In verband met het volgende en met vs . 26
is wellicht to lezen : lc ga f haer enz. Sabel komt voor in de bet, van vrouwenkraag van bout, mogelijk is dit bedoeld en leze men sabellekens .
vs . 31 vg . Deze heele passage is duister, waarscbijnlijk heeft men met
erotische beeldspraak to doers . - vs . 35 . Gij houdt mij voor den ma!?
Pier, als eigennaam, komt in velerlei zegswijzen voor (zie bet Ndl. W/db .
i .v .) en blauw is vanouds verbonden met al wat in eenig opzicht onvolwaardig is ; vgl . b.v. S. IV, 47 : „blow scutter." - vs . 36---37 . Een (deel
van een) aftelrijmpje? Niet bij DE COCK en TEIRL., Kindersp . - vs. 40 .
breeder dan een mute : schertsend voor : niet erg (een mite is een kleine
count),
vs . 44, babben : voor den gek houden .
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CXLIV, vs . 7 . chUseken : sijsje,
vs . 8 . aen tghiseken : om zoo to zien .
duway; Douai . - vs . 10 . stelens, steelsch? (vgl . stelinge) . - vs . 11, ind en
dray : duizelig? -- vs . 17 . Voor haer is w sch. bi weggevallen. - vs . 19 .
staphans : dadelijk . - vs . 21, derde mans : met uw drieen. - vs . 22 .
staen : ? de zin moet zijn : tot aan . - vs . 34 . loeme : bijt in bet ijs .
vs . 43, s pende : druipende.
CXLV. vs. 7 . ongeoe f ent : onbebouwd,
vs . 11 . vlake : vlakte .
vs . 24 ouerslaet : er over denkt . - vs . 35 . Stommeltse : duw ze; vgl.
CLI, 46 . Zie een parallel van deze passage bij FRERE en GESSLER, Uit een
Tongerschen Dichtbundel biz . 44 :
„Als ghy thegen emn meysken wilt kouten
Stobbelse boevelyck in einen houck ;
Ghij en derf ter niet veel met quisbelbouten,
Verkreukelt vryelyck hoeren douck .
Grabbeize niet eirstwerf f naer u brouck,
Ic wilier om int hof f t ghedaecht syn ;
Sy sullen seggen stout en clouck
Doet wat ghy wilt, altijt sal ich maecht sijn ."
Deze laatste (stok)regel komt sterk overeen met dien van een ref rein
waarvan bij S, slechts drie regels zijn overgebleven (II, biz . 211) : „mer
doet dat ghy wilt ick bin nochtans maecht ." - vs . 36 . ghelinct : ?
vs . 39 . mi en roeck : bet kan mij niet schel'en . - vs . 46 . dach en velt :
uur en plaats (van samenkomst), rendez-vows ; vgl . CLII, 44 .
CXLVI . Stok . prjiken : pralen, pronken, ophef maken, den jonker uithangen; vgl . S . CCXXXVIII, 1 ; BA . 104. In de 17de eeuw heeft bet
woord nog deze bet . ; zie b .v. prUker, W . D . HOOFT, V erl . Soon 43 .
vs . 1 . pipen en scinkelen ; mergpijpen en schenkelstukken (?) . - vs . 3.
scaminckelen : apen . Vgl . voor een derg, uitdr. D E JONG, Drie Esb .
T 182 A . - vs . 5 . vluchts : spoedig . - vs . 6. als een cadet : als een beer,
een heele bags ; zie b .v, nog ERNE, B 209, en V . VAERNEWIJCK, Ber . T .
II, 5 : „Zij waren bier zeer moij mede ; haar docht dat zij cadetten waren" .
vs . 16, smoutende : smerende . -- vs . 17 . wat lecks : iets lekkers ; vgl .
CXLIX, 6, en b .v nog EVERAERT XIII, 481 . - vs . 30, naden coninck
schoot : overgaf. Vgl . Leuv . Bjdr . IV, 346 : „Die derthienste (dronkaard)
Refreinenbundel van Jan van Doesborch
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es een vuyl plavant j Hy schiedt na den coninc van Enghelant" ; Veelderh .
Gen . D . 171 : „Nae den Coning van Engelant schiet vrij pijlen / Sonderlinghe als ghy Hutspot etet" ; in de laatste aanhaling is de bet . oprispen .
Zie over deze en derg, uitdr . MULLER op EVERAERT V, 180 (blz . 569),
en in T Udschri f t XVIII, 146 vg ., inz . 150 . - vs . 33 . Dat fat : lees :
Dat sack, of met HA . : Doe seyt . -- vs . 37, fnost : ? - vs . 28, gheschost,
van schossen = slempen, brassen. Zie nog S . VII, 33 ; LXXXIII, 38.
ghebrost : synon, met bet voorgaande ; op alle genoemde plaatsen komen
deze beide ww . samen voor . - vs . 41 : ik zocht een uitvlucht om weg to
komen (?) Vgl . wellicht de door PLANTIJN vermelde uitdr. „Sij nen buyben weten . . ., adag ., scauoir son eschap patoire, estre fin & cauteleux" ;
huben bet . eigenlijk nachtuil ; in S. CLXXXVI wordt bet voor „valk"
gebruikt.
CXLVIII, vs . 9 . sassemaert, van sassem, satsaem, ongemanierd, dartel .
vs . 24 . beschouwen : uitgescholden . - vs . 35 . pj,ipegale : kruiwagen ; nog
in bet Vlaamsch ten W . van den IJzer . -- vs . 40, drale : zeurkous (vgl .
dralaert, CXXXV, 32) ,
vs . 47, borne : water.

CXLIX, vs. 3. lobben : eig. groote bond ; bier : oude sukkel,
vs . 19 .
Tregye : suikergoed ; vgl . XLI, 50 . - vs . 24, bucht : splint ; zie ook vs . 38,
41 . -- vs . 32 . s penne : zitbank . -- vs . 35 . veelen : bedoeld zijn natuurlijk
geldstukken . - vs . 39 . scoeyen van bier : mij wegpakken. - vs . 50 .
schiet wt uwen dos : trek je jasje maar uit . - vs . 51 . wa (lees uw ? )
scabbeken : kiel, of mimer : plunje . Scabbeken is goes pant was een vaste
zegsw ., zie Mnl. I'db, i.v. en nog S. LXXVI, 32 . - vs. 52 . bay : roodbruin (scil . bier) -- busen : drinken ; vgl . CXXXVII, 17. - ros : wsch .
voor : wijn, als tegenhanger van bay. - vs . 56. croengen : karonjes ; vgl .
STOETT, Drie Kl . 76. -- vs . 57 . al souwense verworgen : al zouden ze er
om hangen ; vgl . STOETT, Drie Kl . 4 en aant .
CL. Verg, hiermee S. IX, op den stok „My dunckt tis al mal een mal
andere", met een anderen tekst . -- vs . 5 . cranck bestieren : lichthoof den ;
vgl. CXIV, 24. - vs . 6. versieren : verzinnen. - vs . 8, tontellen : of to
zetten . -- vs . 12 . dat waer de cat : ? - vs . 14. achter den brandre : bij den
haard ; brandere = haardijzer .
vs . 17, dragende tschouwer o p thoot :

AANTEEKENINGEN

51

ni . door zoo zedig met neergebogen hoof d to loopen, dat het schijnt alsof
de schouder hooger dan het hoof d is . Vgl . Gem . Duytsche S preckw.
(Kampen 15 50) C iv v ° : „Het is een oetmoedich schalck, Hy can thoef t
. . . op die scholderen legghen" . - vs . 18. carinen : vasten . - vs . 26.
gevreet : tevreden, ingenomen met -. - vs . 27. meet : mast ; de bedoeling is : alles zou welkom zijn. - vs . 28 . vuylpoort : vgl, nag Vanden
x . Esels, blz . 56 (ed . 1580), waar een lichte vrouw als „Jofvrouwe vuylpoorte" wordt aangeduid . - vs . 38, vermaert : ongunstig bekend ; misschien echter moet men veruaert lezen . - vs . 41, baert : gaat to keer.
vs . 46 . vertrecken : verklaren, uiteenzetten . - vs . 48-50. De bedoeling
is wsch.: zij wringen zich in alle mogelijke bochten om hun dwaasheid
bedekt to houden . - vs . 51 . betjjen : voorhouden . - vs . 52. aen strijen :
betwisten, trachten to overtuigen . - vs . 57 . becoren : op de proef stellen ;
vgl . Vad . Mus. II, 188 : „Dat men enen sot becorde om wijsheit en waer
gheen profijt" .
CLI . vs . 10 . wemelden : woelden .
creuelden : krielden, dartelden ; vgl.
DE ROOVERE 97 . - vs . 21 . loelen : sollen ; vgl . D E ROOVERE 106 .
vs . 25 . ontreken : beschadigen . -- vs . 26, leydse moat aen : vgl . CXLII,
18.- vs . 32 . arketten, van arket = gewelf bong? Wellicht echter leze
men raketten . - vs . 35, niet om vernetten : voortreffelijk ; vgl . LXXIV,
8. - vs. 41 . meersmanneken : (als een) marsdrager. - vs. 43, tinteletene ; vgl. CVIII, 12 . - vs . 46 . stommeldese : duwde ze; vgl . CXLV,
vs . 50 . tauter : schommel .
vs . 60, verd rack : wapenstilstand .
35 .
CLII, vs . 4, pollen : plukken (zie Ndl. I/db, i .v .)
vs . 5 . tusschen pastel
en mollen : Pastel was en is een beroemde abdij der Premonstratensers,
dicht bij het plaatsje Moll (prov . Antwerpen) . - vs . 7. bollen : babbelen

(KIL .) . -

vs . 10 .

Aan het begin is misschien bi weggevallen . - vs . 30 .

bid v dock : lees wsch.: ben dock v . - vs . 33. zille : drempel ; binnen deser
zille dus : hier in huffs. - vs . 43, pladdUs: schol. - vs . 44 . dach en velt :
vgl . CXLV, 45 . - vs . 47, bat wt roelken : vgl. XII, 31 .
vs . 49, en is
hi . . . niet vroet : weet hij niet of
CLIII . vs . 2, padden . . . sto f f ieren : lees wsch. met S . sco f fie~en en vgl.
voor den zin ABN. LXXXV, e, 5/6 : „Zij ziet zoe vriendelijck . . . Men
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zouder padden me mueghen vergheven",
vs . 12, mishoude : ongelukkig getrouwde. - vs. 21, verwaten : vervloekt . - vs . 36 . tuysschere : dobbeiaar, speler ; vgl . S. XXXIX, 64 ; CLXV, 26 . - vermost : beschimmeld .
vs . 39, gedost : gekleed .
vs . 49 . protel : duiten,
vs . 56 . gep j p :
mis aar.
CLIV . Dit ref rein vertoont veel overeenkomst met ABN . XXVII, op den
stok „Het waer goet houwen, maer tsorgen es de plage" . - vs . 9 . T crow
yser : wsch . dubbelzinnig bedoeld . - vs . 11, weert : of bet. - vs . 21 .
loeten : sukkel ; vgl . XXIX, 47 . - vs . 22 . practijcke : middel, list (om
geld to krijgen nl.) . - vs . 25 . frisch strjjcke : netjes voor den dag kom.
vs. 38 . De bedoeling is niet gebeel duidelijk ; de man spreekt . Vgl . de
var . ; indien deze juist is kan bed riuen opgevat worden als regelen (Mnl.
i'db . I, 661), en bier dus : uitkomen met . - vs . 39, tsal beclUuen : sarcastisch op to vatten : ja, er zal nag overblijven! - vs . 40 . Paspoender : vgl .
poenderaar (Ndl . Wdb . XII, 2967), schraper, geldpotter. -- gadi daer
o p regelen : wil je van die gedachte uitgaan . - vs. 42 . peghelen : eig.
peilen ; bier : precies of passen (?) - vs . 61 . twort dan vrU wit : dan ziet
bet er slecbt uit, dan zwaait er wat ( ?) Vgl, wellicht S piegel d. Minnen
2064 : „Tis al vry wit, een man in de maersse" .

REGISTER OP DE AANTEEKENINGEN

De cij f ers verwij zen naar ref rein en vers, resp . met groote en kleine
arabische cil' f ers aangeduid . Parallels Plaatsen vindt men in de aanteekeningen zelf .
Om bij de onregelmatige spelling toch een eenigermate behoorlijke
alphabetische volgorde to verkrijgen, zijn de volgende regels in acht
genomen .
ae voor as is beschouwd als a + e, komt dus na ad

tie voor eu is beschouwd als u +e, behalve in duer- dat bij door- komt .
y voor i of j is beschouwd als i ; i en j zijn niet gescheiden .
w voor uu is beschouwd als uu,
C voor k is beschouwd als k, behalve in enkele b astaardwoorden .
gh is beschouwd als g,
qu voor kw is beschouwd als qu,
S voor z is beschouwd als s,
Sc voor sch is beschouwd als sch.
U voor v is beschouwd als v.
Abigail 122,13
accoort 3,8 ; 25,28
achtig 138,43 ; 142,3
Ada 48,47
Adriana 24,48
aelmachtig 57,7
aenschijnlijk 61,22
aenstrijen 150,52
a (e) nvesten 110,42
afkeruen 79,60
alf 78,30
alleynicheyt 17,41
amandereyt 74,30
Amasan 118,7
appostumeren 41,16

arket (ten) 151,32
Assuerus 3,1 ; 105,3
Athamesia [Artemisia)
57,23
attent 68,41
auijs S9,37

babbaert 138,45
babben 142,44
baelgie 12,45
baerblike 1,31
baghijne 28,50
bay 149,52
bayliu (Heer-) 108,2
bacschaert 138,1

Balen 139,10
Balthasar 104,28
bamis 130,33
barbier 142,31
bare 8,48; 108,2
baren 10,23 ; 85,37 ;
150,41

bast 91,13

batementen 41,7
Battel 127,22
bebloedig 11,48
bedaecht 57,34
bedouwen 39,29
bedijen 91,S0
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gaen )

berooct

santen ) bitter 13,25
23,19 ; 39,24
blaken 8,62
bef amen 83,11
Bersabee 39,18 ; 118,44 blauw 26,6
begeven 1,6
blenden 84,11
beschelden 148,24
begorden 84,138
beschot 128,43 ; 134,34 blij step 135,17
begracien 17,37
beset 86,12
blintsel 24,27
begrijp 56,17 ; 76,4
bloet 8,7
besetten 67,4
begrisen 2 3,56
beslueteren 58,9
block 12,13
beiach 30,27
blutsen 58,33 ; 131,30
besneden 4,27 ; 105,71
beiagen 3,5
bespoyen 3,17
hock ouer hage 108,3
bekiekeloogen 29,44
boon 131,51
besprayen 2,2
bekinnen 12,51 ; 22,39 bespreken 18,45
borne 148,47
becladden 127,41
best 126,11
bosschale 128,53
beclij f 44,15
bestaen 4,9
hot uut 12,31
becliuen 5,27 ; 21,17 ; bestier (ken) 114, 24,
brame 91,51
84,56
150,5
brander 150,14
beknijsen 23,52
bestieren 47,27
brassen 50,4 ; 52,35
becoren 150,56
brengen 105,20
bestrangen 134,35
belemmeren 22,1
beswaren 6,20
brief 17,65
belenden 84,4
beswij cken 63,36
brieven, ww. 101,39
bellaert 138,18
betalen 10,4
brijn 13,25 ; 15,13
belueteren 58,3
betamen 9,31
brossen 146,38
betijen 150,51
beluycken 130,26
bruerlick, 31,32
betrape 26,10
bruyschaert 138,14
bemasselt 129,68
beuanckheyt 6,1
bucht 149,24
benouwen 39,31
bevroetsel
81,2
buigen 10,12
bepeerelt 79,67
bevuecht
41,40
busen 137,17 ;149,52
bequame 136,8
beweren 104,9
bequamelic 94,57
bewijs 9,16
cabaret 140,36
bequelen 10,24 ; 13,55 ;
bewinden 68,7
cadet 146,6
69,4
bijster 9,6
carinen 150,18
beraden 24,19
bij steruelt 114,
14,39
casement 1
beradich 52,43
bimoeder 139,5 1
cause 6,5
beradicheyt 3 5,40
binden (boven-) 68,3 chiere 911,9
beriden 69,35
binnen (te-) 12,53
chij s 144,7
berij t 31,37
bisen 114,33
chijs aes 74,2
83,62

(-e
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ciborie 9,34 ; 24,31
compositie 104,11
conduten 3,57 ; 14,
14,7
Congius 91,9
conroot 101,58
conseruen 8,67
consistorie 75,46
corrosij f 118,10
cor(r)osiuich 35,26
creyeren 23,5
crij 85,41 ; 101,59

doorvieren 103,81
doorvueren 61,11
duervliegen 7,35
doorwallen 2 3,29
dor 133,14
dossen 15 3,39
douw 16,33
drafsac 138,32
dragen 32,12
dralaert 138,32
drale 148,40
dralen 129,12 ;134,9
dach 8,62 ; 97,20 ;145,46 drepen 103,31
daye 41,50
driven 24,G6
Daliane 91,20
droghen 16,43
Dance 75,50
drolleken 130,49
dangier 44,53
drooch 136,21
danckaert 138,9
druk 2,33
declineren 76,25
drulen 127,37
derde (-mans) 144,19
dubbel 19,12
deuise 20,50
duwier 77,5
Di j na v . Sichem 83,18
Ebriana 56,b8
din 21,7
eel 74,16
dinnen 16,i8
eelen 103,5
discipline 3,21
eeninge 10,26
diulse 84,71
eenpaer 9,13
doctrine 15,84
eewe 106,79
doen 28,13
eggele 24,7
doghen 9,6 ; 138, stole
el 136,27
dolen 55,42
engien 23,32
dolleken 130,52
eruen 1,49 ; 8,66 ; 13,36
donste 32,31
Estydes [Echites) 56,24
doorglijden 113,39
Euryalus 12,8
doorknijsen 110,31
Euax 14,26
doorriden 11,83
doorstralen 31,28
f aelgeren 76, 23

S5

faelgie 105,48
faelgie slaen 12,43
fantasie 7,1 ; 40,12
f eesten, ww, 118,39
Fierebras 68,40
figuere 53,2 ; 82,23
f ijtichaert 138,27
fine 3, 24
Flandrij ne 68,38
flincken 47,49
Florencia 56,23
Florencius 14,26
Floripas 68,39
flouwen 29,36
f luere 104,73
folaert 138,16
fontein 12,25
f oortse 104,15
f ortchier 136,2
ga slaen 110,21
gabbaert 138,stok
gang 14,38 ; 23,20 ; 55,39
gapaert 138,17
garen (quaet-) 129,18
garnaten (wijn van-)
1,45

gast 64,4
gat 127,39
gebieden 20,42
gebras 101,28
ghebueren 28,26
gecrije 47,19
gedichte 10,6
gheerde 48,13 ; 67,20
gheere 23,48

56

REGISTER OP DE AANTEEKENINGEN

gehucht 1,19
grief 10,24 ; 26,62
gehuldich 12,2 ; 45,31 ; grieflic 5,20
82,11
grielen 106,72
gecroon 68,15
groen 127,42
gelaet 16,24
groeven 4,5
geleverde zee 84,63
grond 9,14 ; 20,31 ;110,2
ghelouwen 68,25
grondeeren 4,11
ghelucken 66,3
grow 3,16 ; 129,42
ghemoet 5,54
guy! 129,69
gheneeren 15,8
guweloen 98,36
ghepeys 1,7
uwijt v . Bourgoenen
gepijp 153,56
68,39
gherijuen 24,55
gherisch 140,35
haerdries 29,22
ghesaten 58,8 ; 64,16
hayen 41,48
gheschal 53,5
Haman 83,26 ; 91,11
gheschil 67,21
hanebilt 84,148
gesonde 1,31 ; 5,10 ;
hanteeren 4,10
79,59
hantplichten 20,13 ;
gespin 12,17
114,62
ghestaden 136,43
hatie 18,40
gestaect 1,58
hercken 47,69
gestichte 10,9
hermen 69,27
geveert 129,72
hinnetaster 114,26
gevoech 86,14
holebrum 24,22
gevrach, 72,17
hoot 20,43 ; 140,8
ghevreet 150,26
horenneer 128, stok
ghewaerschap 118,40
hoven 48,75
ghewagen 3,37
huben 146,41
ghewent 2,11
hucken 134,14 ; 139,6
ghijse 11,49 ; 144,9
humor 96,20
ghilde 39,42 ; 74,28
goeden, ww . 8,39
iachte 84,124
graet 5,56 ; 6,37 ; 7,54 ; iancken 14,54
16,22 ; 112,27
iancker (Venus-) 12,14
greyn 9,5
Ignacius 48,33

imaginacie 16,8
inbiten 20,20
ynsel 24,30

Ioab 118,7
iolij s 41,10
Jonadap 83,23
Jonathas 23,42
iongelinc 131,
1,20
Joris (St .-) 36,42 ;
114,46

Josine 68,37
Jubal 113,18
iubilacie 10,25

iuecht 27,27 ; 41,54
Julia 56,71

Cakenburch 139,19
campioen 47,50
cat 150,12

cathoen 19,30

Kathelijne 68,36
kau 41,31

cavelen 106,66
ke 131,12
keeren

23,48

keerne 13,29 ; 75,50
keest 10,49
kecke 62,16
kerven 105,8
ketelen 114,9
killen 84,43
kinnen 3,59 ; 31,42
claddaert 138,28
claghen 18,19
klapper 2,37
cleynicheyt 17,45 ; 66,18
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clinckaert 138,8
clincke 108,8
cloyaert 138,41
cloken 115,22
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Manasses 112,46
manette 137,25
mast 9,28
mate 47,16
cloot 113,50
medesamich 116,45
clossen 108,5
Meduse 32,4
cloten 91,40
lave 41,45
meelbuydel (met den
elute 15,26
lammay 134,33
bestoven) 48,73
knijfelen 29,43
lamoen 75,13
meersmanneken 151,41
knoddaert 138,3
Landomia [Laodamia} meet 150,27
knollaert 138,45
31,50
mey 91,41
coddaert 138,1
Lansloot 56,40
meynacht 74;17
codde 142,7
lappen 92,24
melodie 12,57 ; 18,37 ;
cod 37,5
lasers 4, stok, en passim .
26,53 ; 42,23
coeuer 15,82 ; 57,45 ;
last 9,23
menichfuldich 12,4
140,25
leed 11,22
merren 126,33
cockaert 138,2
leken 13,32
mesten 110,40
komen 3,24
lecfrijt 106,20
Micol [Michal) 113,40
coninc 146,30
lindtworm 24,6
mieren 118,42
conincspel 108,21
lobben 149,3
mijgen 127,58
coorne 75,50
151,21
loelen
mijte 142,39
corenwachter 137,35
loeme 144,32
mingen 36,32 ; 47,50
corenweeldeke 74,1
loeten 29,47
mincken 3,51 ; 18,5 ;
cossem 114,50
loy 137,4
25,23 ; 30,5
coten 108,9
loyaert 138,41
mineren 63,53 ; 88,19
coucouc heerken 108,4 lock 114,58
minsel 24,28
couijne 142,16
losch 138,25
Mirro 91,37
crake 127,7
losschaert 138,8 ; 139,21 misdaet 26,132
crake 74,7
luchten 47,7
mineren 24,39
cretsaert 138,9
Lucretia 12,10
misfamen 2,25
crevelen 151,10
lueren 120,22
mishout 3,20 ; 153,12
crijt 23,36 ; 113,55
luym 131,15
miskief 5,50
crimpaert 138,28
Lute (suster-) 129,53 mismaect 44,41
crincken 98,49
mispayt 123,27
croenge 149,56
Machabeus daps 106,92 misraken 35,50 ; 67,15
croken 131,42
mageleyne 31,10
misvallen 106,80
croon 115,29
cruiskese 140,51
cueteren 58,7
cuisken 108,13
kuyte 137,28
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miswinde 124,8

moddaert 138,4
moeden 8,41
moet 7,2
moete 23,65
moeten 11,79
moetheyt 5 2,36
moetsel 41,53
mogende 1,32
moyaert 138,27
moleren 129,16
Moll 152,5

mortorie 24,33
motken 115,16
muten (in-) 12,21 ;
14,3 ; 15,27

mutse 11,83
muylen 58,22

nachtrente 41,27
nalijcx 88,49
Napels f enijn 24,13
nastriker 1,34
natuere 26,35
natuerich 24,10
natuerlic 79,38
niesen 91,21
niethage 29,15
nij dens 9,14
Noemi 105,22
noen 89,37
noyt 29,10
non fortse 8,25
nonne 108,5
not 128,40
nuchten 8,12

oefenen 145,7
ocsuyn 83,27
omrompeld 130,
30,56
onaerdelijc 91,15
onbekend 12 3, stole
onbekentheyt 113,
3,5
onberadich 25,6
onbesneden 16,8
ongelaect 98,12
ongemaniert 108,47
ongeract 123,12
ongesplet 10 3,56
ongetelt 29,16
ongoedich 24,5
oncondich 40,32
onlancx 84,145
onlede 140,26
onnaer 39,30
onsochte 5,7
onspreke 5,2
ontallijc 4,6
ontbinden 142,7
ontdect 14,5
ontdieren 94,3
ontdriuen 26,62
onteruen 7,11
ontgaen 84,72
ontlijcken 106,39
ontmeten 66,28
ontpayt 22,20 ; 32,46
ontpast 2,56 ; 13,40 ;
64,5

ontpluken 23,58 ;
116,4
ontraden 105,24
ontraken 68,21

42,35 ;

ontreken 151,25
ontrecken 29,20
ontruct 66,7
ontspringen 5,22
ontsteken 29,18
ontstellen 118,25
ontstouwen 29,35
onttellen 150,8
ontvuegen 10,11 ;
130,44
ontwenden 8,17
onversuerlic 25,18
ooghe opslach 7,22 ;
9,36 ; 72,6

ooit 7,53
oorboor 104,61
oorboorlic 1,11 ;
111, stole

oorboren
oorconde

5,29 ; 124,27

5,29 ; 6,52,53 ;

15,9

opdat 9,3 2
opsien 25,28 ;
75,48

opstel 57,3

48,54 ;

Orbaldus 104,22
Oriandra 56,64
Osya 112,12
overbluysteren 22,19
overboort 3,10
overdadich 94,2
overdragen 104,7
overhalen 81,
1,29
overhoot 124,29
overlaecht 5 7,33
overlijt 96,4
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overslaen 84,47 ; 145,24
overtuldich 97,13
overwaden 36,7
overwegen 4,26
paddaert 138,
38,32
padde 153,2
paesberdeken 142,1
payen 7,28
payment 128,47
pairheyt 112,1
pale 5,20

packaert 138,33
palen 81,28 ; 113,25 ;
134,11
palisten 139,1
palleeren 81,17
paren 8,55
Paridane 68,40
Paris 68,20,29
partije 18,42 ; 44,21 ;
58,25
paspoender 154,40
passe (te
houden)
66,45

peghelen 154,42
Pelagic 83,31
pert 19,54

Pier 142,34
piet 142,24
pilickaert 138,35
pipe 146,1
pipegale 148,35
pladdijs 152,43
playsant 20,19

planen 26,73

plat 6,51,52
platijn 135,11
pleyen 13,4

raet 5,53 ; 117,40
raetcamer 129,8
rasschen 139,51
pleyn 9,4
raste 9,26
pleckaert 138,35
reael 19,21
plecken 108,35
recht 5,10
plien 98,29
rechten 29,27
ploech 79,34
reeve 105,64
ploegen 26,111
regale 18,21
plotken 115,19
regnacie 2,43 ; 40,1
plucht 30,20
regneeren 81,18
pluchten 8,14 ; 26,151 ; rel 57,41
47,3
rellinghe 8,68
pogen 5,21 ; 9,12 ; 39,6 ; repe 137,40
66,43
reste 127,11
pollen 152,4
restoore 86,13
Postel 152,5
rijen 127,49
preken 2,13 ; 6,11
rijnschaert 138,15
prenten 13,49
rijs 13,27
preus 50,39
rijsen 3,47 ; 92,46;
prieel 1,16; 3,56 ; 9,1
140,26
prijk 139,37
rinne 10,41
prijken 146, stole
roey(ken) 83,71 ;
prollaert 138,41
118,53
propoost 5,45 ; 17,20
roeken 92,43 ; 145,39
protel 153,49

pueselen 29,43
quarteren 26,135

quelen 50,12
queue 14,11

quets 104,6

quisten 111,18
Ra{ch)ab 83,21
rachten 110,30

raen 44,7

roetaert 138,20
royaert 138,30
rout 32,30
ros 149,52
rosemarijne 7,24
Rosephier 23,43
roseren 41,21
ruyschaert 138,14
rucken 28,11
ruselaert 138,1
rustelic 74,19
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Sabel 48,42
sabelle (?) 142,28
sachtig 142,1
saet 136,21
saysoene 2,1
salutacie 16,7
sanck 22,29

sassem 138,32
sassemaert 148,9
scaep 26,6
schabbe 149,51
schaddaert 138,31
schaemtschoen 83,59
schaminckel 146,3
scarfairt 138,11
schelen 84,73
schichten 20,15
schieloos 26,112
schijn 15,15

schinderen

129,71

schinckel 146,1

schocht 106,30
scoeyen 149,39
scof f ieren 41,8 ; 110,6
schoonte 106,5
schossen 146,38
schoven 91,25
scranckaert 138,10
scrincken 2 5,32
seyl 9,28
sele 8,56

Sells 48,47
Seneca 112,41
sermoenen 89,30
sien 23,38
siende 140,50

Sigismonda 24,50
signet 92,16
[sijs, zie chij s ]
sijpen 144,41
zille 152,33
slaen 22,12 ; 105,23
slinckaert 138,5
sloeyen 139,17
sloester 11,25
sloye 139,41
smouten 146,16
smokers 23,57 ; 116,7
snabaert 138,11
sneuen 1,5 ; 5,34; 48,8
snoester 96,9
snossen 146,37
so 6,34 ; 47,29

soeten 8,4
soken 45,46
solaes 15,5
sottement 130,47
spacie 2,41
spacien 2,50
spaken 96,23
spanners (
die crone)
6,17

sparte 66,11
speculeren 41,23
spel 114,36 ; 140,14
spenne 149,32
spoed 44,26; 51,10
spoeden 8,38
sponde 68,57
sprake 8,60 ; 89,37
spreken 29,22
sproeten 2 3,69

stad 4,30
stade (staen in
12,11

)

staen 9,23 ; 12,11 ; 44,4
stake 68,21
staken 98,11
staphans 144,17
stegaert 138,10
stelens 144,9
stokers 126,16
stommelen 145,35 ;
151,46

stout 29,11
stoppers 14,8
strael 5,1
stranck 111,20
strecsel 78,6
strijcken 154,25
stringe 20,25
struyken 55,48
stueraert 138,40
stuerich 24,9
stupen 137,20
subgijte 23,32
sueren 13,42

suerette

137,25

sweeren

15,8

suycken 116,3
swerck 47,67
swijke slaen 16,23

swingers

20,25 ; 66,25

tassen 50,7 ; 77,25 ;
81,33
to hans 61,27

teylbier

114,47

REGISTER OP DE AANTEEKENINGEN

tellier 128,26
tergie 41,50
termijn 14,14
ter nood 18,43
to voren 5,25
Thamar 83,20,26
tinteletene 108,12
toeven 15,14
to(c)ken 45,47 ; 114,12
tonvreden 7,38
tootaert 138,21
toppen 108,5
toren 4,16
torten 117,10
tosen 114,19
trade 84,95
traensweet 96,34
treetsacht (Jan
)
114,28

tregye 149,19
treke 8,33
Troylus 7,35
trompet 82,48
truwanten 8 3,68
Tubal 113,18
tuysscher 153,36
tuyt 131,48

tuyten

137,38

uul 127,34 ; 131,16

uuterste (vier-) 81,24
uutgeuen 5 2,16
uutschieten 149,50
uutwendicheyt 106,3
uutwijs 7,45

vaen

65,20

vaganten 83,65
var 127,16
varken 131,32
velt 145,45
vent 8,18
verbaren 33,3
verbeenen 97,39
verbetelic 2 7,30
verbeten 2,55
verbluysteren 64,7
vercheerdt 48,47
verdienen 110,6
verdingen 94,22
verdoen 47,47
verdoten 26,44
verdrach 28,49 ; 72,23 ;
97,28 ; 151,60

verdraghen 3,42
verdueren 68,50
verdwijnen 6,28 ;

13,27 ;

14,14,31 ;18,11 ;105,61

vereeninge 10,25
verf rayen 41,51
vergier 9,1
vergoort 50,46
verhalen 25,51
verharen 8,55
verheffinge 119,24
veriolij sen, -lij ten 3,29 ;
20,53 ; 124,5

veriuys 108,56
verkerelt 79,68
verkeren 71,23
verclaren 6,23 ; 11,15
vercleninge 10,22 ;
26,139

61

verknapen 105,18
vercouwen 47,63
vercuysschen 139,46
verladen 20,61
verlaet 5,58 ; 6,37 ; 97,34
verlast 64,1
verleeden 136stok
verleedinge 57,45
verliesen 4,17 ; 5,28 ;
84,97

verlingen
61,35

18,14 ; 41,37 ;

verlochten 44,39
vermaen 4,33 ; 8,51 ;
44,42
vermaert 150,38
vermanen 97,52
{vermeyinge) 47,38
vermeren 44,4
vermeten 65,29
vermijdinge 47,40
vermogen 20,40
vermonden 40,29
vermost 153,38
vernetten 74,8
vernoyen 3,14
vernouwen 11,36
verpachten 1,35 ; 7,4
versayt 22,21
versamen 911,13
verscheyden 4,15
verscheren 58,20
verschouwen 135,15
verschuven 112,19
versieren 110,3 ; 150,6
versijck 96,15 ; 103,16

62

REGISTER OP DE AANTEEKENINGEN

versinnen 11,84; 17,3
verslaen 40,31
verslij ten 1,25 ; 3,26
verslinderen 129,49
verslonden (inf .) 28,20
versloonst 83,66
versmachten 50,42
versmayen 41,43
versoecken 119,77
verspaden 84,96
verstant 20,50
versteken 8,48
versteruen 47,60
verstijuen 24,54 ; 113,67
verstorbeeren 129,14
vers trangen 14,33 ; 25,16
verstuken 2 3,60
versworen 120,24
vertieren 105,52 ;
118,41 ; 126,68

vertijen 16,25 ; 22 .30 ;

78,8 ; 117,15
vertrecken 150,46
vervaren 128,8
vervleten 50,33
verwaten 1,47 ; 153,21
verwegen 108,41

vesten 3,30
Vienne 68,29
vieren 24,4 ; 106,91
vijsevasen 74,40
vileyn 12,22
vinne 115,25
vlake 145,11
vleeshuys 142,23
vlieghen 20,21 ; 40,6 ;
127,34 ; 140,10
vloet 8,42
vlooien (row .) 118,32
vluchts 146,5
voet 8,5 ; 137,22

voetvutsel 83,50
vogel 83,71
volduerich 24,8
volkinnen 80,50
volleken 108,51

vont 167,7 ; 111,1
voor 22,27
voordadich 25,7

voorloopen 124,22
voorraet 90,6
voortstel 3,9

voortstellen 78,23 ;
130,8

verwerken 105,17 ;

vouwe 25,5

verworgen 149,57
vespereye 17,49

vrame

123,19

vray 84,21

9,28

vroet 152,49

vrucht 8,11
vuylpoort 150,28
roach 119,33
wachten 16,28 ; 132,1
wack 101,4
want 19,12
wederpaer 4,18
wederstoot 20,43
weer 36,41 ; 154,11
wegen 2,35 ; 21,21
weye 114,38
weldich 112,49
wemelen 151,10
wenden 123,14
weselike 40,45
wesen 48,63
wetenthede 4,35
weven 48,9
wieren 41,3
wijle 23,66
wijndruue 122,5
wit 154,61
woene 11,76
wouteren 142,15

wreken 44,54
wrijven 23,28 ; 42,48
wrimpen 58,22
[z, zie s] .

AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN
INLEIDING
Blz.
~,
„
„

„
„
„

„

„
„
„
„
„

reg . 13
8
v, ,,
XVIII,
„ 10
13
„
„
XXI,
6
Iv,

v . o . „90 X 130", lees : 98 X 130 .

v,
v.
v.
v.

o . ,, . 2 v°", lees . . 2 r° .
b . „wite", lees : witte .
o . „Liever den'', lees : Liever dan .
b . Behalve nr . L komt ook nr . IX in de Conste der
Minnen voor ; zie Aant., blz . 8 .
6 v. o. „BIJNNS", lees : BUNS .
„
„
3 v, d, foot „hkss .'', lees : hhss .
„
„
XXIII,
18 v. b . „dat ANNA BIJNS met de dichteres, maar de bezongene was" . Dit wordt minder waarschijnlijk
wanneer wij zien dat het akrostichon „Bonaventura" ook in de gedrukte bundels van ANNA BIJNS
voorkomt, nl . in de nrs. XXII, XXVI en XXIX
van den derden bundel voluit, en gedeeltelijk weggewerkt in nr . XXV van dien bundel en in nr . I
van den eersten .
XXVI, „
9 v . o . „Door dissimilatie" enz. Dit is natuurlijk een lapsus ;
de varm helden is de oorspronkelijke, hellen uit
de vervoegde vormen daarvan ofgeleid.
Aan de paragraaf over de klankleer moge ik fog
de opmerking toevoegen dat de met j en ey gespelde klanken over het algemeen niet rijmen en
U niet voor e y gebezigd wordt, op enkele uitzonderingen na : in nr. XII, vs . 52/54 vindt men het
rijm „beleyen : heerschapijen" (hoewel in hetzelf de ref r., vs. 23/24, „sij n'' en „gemeyn" fief
rijmen), en in nr. LI, vs. 40/42 : „schrijen (flere)
lijen (pati) " .
XXVII,
„
9 v, o . „I . Varmleer'' , lees : II . Vormleer.
XXXIV, laatste reg . : het tweede „het'' moet vervallen .
XXXVI, reg . 4 en 6 v . d . noten „kaner'', lees : kamer ; reg . 5 „int",
lees : uit.
XLI, „
1 V. b . „ingefikkeld", lees : ingewikkeld .
XLIV,
„
6 v, o . „klink", lees : klinkt.
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XLVII,

6 v . b . „ghi sift dock icke" enz . Hierbij moet opgemerkt
warden dat dit een ook in de Hd, minnelyriek zees
gewone f iguur was .

LIII,

6 v, b. „eentoonig", lees : eentonig .

LV,

3 v. b. „Peyst hoe tvolc" enz ., lees : Peyst hoe die priestess

LXIV,

16 v . 0. „Het lijkt mij" enz. Aan de genoemde argumen~

•

roepen en knielen .

ten wil ik nog dit toevoegen : in vs . 100 leest men de
verbinding „prelaten noch ondersaten'' ; bet is opvallend hoe vaak deze rijmcombinatie bij ANNA
BI JNS voorkomt : zie b .v.

Ref.,

boek I, nr . XIX, f ;

boek III, nr. III, d ; LXIX, e ; ook N .
XXIV, C ; XXVI II, b .
„

LXVII,

•
•

LXXI,

„

Ref. VI,

a;

3 v . 0 . en reg . 2 v . d, noot „VAN EEGHEN", lees VAN
EEGHEM .

LXXX,
LXXXII,

3 v, o . „rij mkust verstrikte", lees :
15 v . o . „durkte", lees : drukte .

TEKST
Nr . LXII, vs. 27 : „en", lees : eor .
„

LXX, vs. 24 : „slaet", lees : staet .
CIV, vs .

rij mkunst verstikte .

10 v . b . De komma na „menschen" moet vervallen .

1 : „houerdichyt", lees : houerdicheyt .

