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Ritmata haywigis
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al es nu die winter cout
Cort die daghe ende die nachte langhe,
naket
saen een somer stout
Ons
Die ons vte dien bedwanghe
Schiere sal bringhen : dat es in schine
Bi desen nuwen fare;
Die asel brinct ons bloemen fine ;
Dat es een teken openbare.
Ay, vale, vale mules,
Ghi alle die nuwen ti Je
Si dixero, non satis est
Om minne wilt veesen blide.
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Ende die van fieren moede sijn,
Wat storme hen dore die minne
-[5 Ontmoet, ontfaense also fijn
Alse . ((dit es Baer ic al an winne
Ende winnen sal/; god gheue mi al
Datter minnen best become;
Na haere ghenuech.ten weghe mesual.
Si mi die meeste vrome. »
20

XC[UJ C.

4

-- I —

Ay, vale, vale milies,
Ghi alle die auontuere
Si dixero, non satis est
Wilt doghen om minnen natuere.
III

25 Ay, wat salic doen, alendech wijf ?
Met rechte maghic tghelucke wel haten
Mi rouwet wel sere mijn lijf:
Jc en mach minnen noch laten.
Te rechte mi es beide fel,
Gheluc ende auontuere;
3o
Jc dole, mijns en es niemant cl;
Dat scijnt teghen natuere.
Ay, vale, vale milies;
V allen laet dies ontfaermen
Si dixero, non satis est
35
Dat minne mi dus laet carmen!
IV

40

Ay, ic was ie op die minne stout,
Sint icse ierst hoerde noemen,
Ende verliet mi op hare vri ghewout;
Dies willen mi alle doemen :
Vriende ende vreemde, ionghe ende out,
Dien ic in allen sinnen
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Diende ye, ende was van herten hout,
Ende onste hen allen der minnen.
45 Ay , vale, vale milies;
jc rade hen datsi nïene sparen,
Si dixero, non satis est
Hoe ic hebbe gheuaren.

v
Ay arme, ic en mach mi seluen niet
Doen lenen noch steruen !
Ay, soete god, wat es mi ghesciet
Dat mi die liede bederuen?
Lietense u mi allene doch slaen,
Ghi soudet best gheraden
.55 Na rechte al dat ic hebbe mesdaen,
Ende bleuen buten scaden !
Ay , vale, vale milies

.5o

^6o

Die gode niet ghewerden en laten,
Si dixero, non satis est
Ende niet en minnen, ende haten.
VI

Die wile dat si sijn ouer mi,
Wie sal hare liet dan minnen?
Si ghinghen bat hare weghe vri,
Daer si v leerden kinnen ;

5
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65 Si willen v te hulpen staen ;
Met mi dies clene behoeuen.
Ghi cont na recht soenen ende slaen,
Ende met claerre waerheit proeuen.
Ay, vale, vale mikes,
7o
Alle die met gode plechten,
Si dixero, non satis est
jn soenen ende in rechten.
VII

Ay, salamon ontradet dat were,

Dat wij niet en ondersoeken
75 Die dinghen die ons sijn te sterc,
Noch dat wi niet en roeken
Hogher dinghen dan wij sijn,
Dat wij die ondereenden,
Ende laten ons die minne fijn
Vri maken ende benden.
8o
Ay , vale, vale mules,
Die ter hogher minnen rade
Si dixero, non satis est
Vol clemt van grade te grade.
-

VIII
85 Der menschen sinzne sijn so clene,
Daer mach god wel vele bouen ;

xcv a;.
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God es van allen wijs allene :
Dies salmen alles hem louen,
Ende laten hem sijn ambacht doen,
Jn wreken ende in ghedoghen ;
go
Hem en es gheen were so verre ontvloen
En comt hem al vore oghen.

Ay, vale, vale milies,
Die hen der minnen volgheuen,

62 c.

95 -- Si dixero, non satis est
Ende haren oghen ghenoech volleuen.
Ix

God moet ons gheuen nuwen sin
Ter edelre minnen ende vrie,
Dat wij so nuwe leuen daer in,
100 Dat ons die minne benedie.
Ende nuwe make met nuwen smake,
Die si can nuwe volgheuen ;
Die minne es nuwe gheweldeghe orsate
Dien, die der minnen al nuwe volleuen.
io5 Ay, vale, vale milies,
Dat nuwe der nuwer minnen,
Si dixero, non satis est
Dat nuwe wilt nuwe bekinnen.
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De titel Ritmata haywïgis alleen in C in den rand.
I. C heeft 9 reg. hooge A ; de drie eerste verzen zijn door een punt gescheiden ,A en B 3 regels kooge roode A 2 de daghe ; de nacht 5 A sciere duidelijk
genoeg B saen : heeft ei als a gelezen en de verkorting van er misvat voor die
van n; B dats nv A seine 7 hasel bringhet C heeft sine : liet streepje in
't midden dat s van f onderscheidt werd vergeten 8 B opp. 9 millies (zoo
telkens) io B die in nuwen tide 12 Omme
II. 14 dote de i5 A ontfaense : se erb. v. a. h. al soe oo ras.
B alsoe 16 ane 18 B best come 19 haerre ghenoechten 22 auenture
24

B minne ; nature

25 ell. 26 wel tgh. 28 B no 1. 29 B beide wel 3o auonture
3i niement 32 ieghen nature 34 ontfermen 37 B na minne : laet
III.

doorgehaald
IV. 37 C ie erb. B ye; de m. 38 eerst 39 vrie 41 ionc 42 C Dien uit
Dies 43 A ie B ye was ende v. h. out 46 niet en
V. 51 B zuete 52 de 1. 53 A Lieten si v mi all. B Lieten si mi v all.
55 recht A misdaen
VI. 63 B weghen 65 A hulpe 66 cleine 72 s. noch in ...
VII. 73 C Hij; salomon B dat ontbr. 74 B wy ; ne A ondersueken
B ..zueken 77 A Hoghere B hoge dingen dat wi 78 B wy 78 B de m.
82 der h. 84 A g van grade telkens erb.
VIII. 85 A sinen B sinnen; soe B cleene 86 wel vele god 91 soe;
ontfloen 92 v. die ogen
IX. 97 A moete 99 wi soe I00 ()hebenedie 102 Dienio6 B D. n.
dat nuwe der minnen.
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saermeer sal in corten tide
Tsap vanden wortelen opwaert slaen ;
Daer bi sal, verre ende wide,
Bempt ende cruut sijn loef ontfaen ;
Dies soe hebben wij sekeren waen
Die voghele werden blide.
Die gheet in minnen te stride
Hi sal verwinnen saen,
Op dat hi niet en mide.

-IJ.
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Die niet en spaent vore hoghe minne,
Hi es aen alle sine werke vroet ;
Die minne es Joncfrouwe ende coninghinne,
Die meneghen maect hoghen moet;xcv
Soe doet hi al hare goet,
Set toe cracht ende sinne,
Daer minne dat werc ane kiene :
Hoe welt si hare teersten doet,
Hi es die minne verwinne.

10
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Maer daeromme es si minne ende vrouwe
Dat si es moeder van alre doghet ;
Si es drachtich ende draecht allene die trouwe
Daer ghi alle die mint v bi vermoget;
Si heuet ons alleen verhoghet
Ende ghebetert alle rouwe ;
25jc bidde hare dat si ons bescouwe,
Ende groyen doe die ioghet ;
Datse ons al minne voltrouwe.
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IV

Soe suete es minne in hare natuere,
Dat si alle andere cracht verwint ;
3o Die mint hi doghet swaer auontuere :
Eer hi hem ane minnen sede bekint,
Dat hi van hare al si ghemint,
Soe smaect hi bettere ende suere ;
Hine mach ghedueren ene uere,
Eerne minne al in minnen bint
35
Ende in ghebrukene vuere.
v
Die om ghebruken in minnen haket
Hi sal vejwinnen al sine noet ;
Hine mach niet steruen die Minne gheraket,
xcv <I.
Haren name amor es : vander doot -40
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Ii

Die dade dat die minne gheboet
Ende daerinne niet en ghebrake.
Si es welde van alre sake ;
Minne es dat leuende broet
Ende bouen alle ghenuechte in smake.
VI

5o

so b.
Mj sijn mine nuwe sanghe
Jn toe in groten wenene bracht
Die ic hebbe ghesonghen langhe
Ende van minnen scone hertracht.
Al hebbic te clene ghewracht
Mi doet wel wee ende anghe
Dat ic niet ne omme vanghe
Die onuerwonnen cracht
jn ghebrukenne van 1Winnen bedwanghe.
VII

55 Ic mach wel vander minnen fine
Voert swighen mine daghe meer,
Daer ic blide plash bi te sine
In singhenne in sprekenne wilen eer,
Doen mij hare rike gheleer
6o Dede bliscap in scine,
Daer ic nv doghe pine
Ende van herten seer:
Dies oudic ende dwine.

12
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Dus heuet mi der Minnen pine verquolen
65 Dat ic in toe niet meer en doech
Die mi ierst leide te harer scolen
Daer ic hare wise wondre soech,
Ende si mi sider die onttoech
Ende mi vele heuet verholen.
Doch willic gherne al dolen;
70
Want minne niene loech
Dat si mi heuet beuolen.
Ix

Woude mi minne nuwe daghe
Gheuen die mi sijn so out,
75 Soe soudic swighen mielie claghe
Die nu es soe menichfout,
Ende vri hare leuen stout,
Daert mi nu es al waghe.
Hoe gherne ic dat saghe,
Die minne doe hare vri ghewout
8o
Ane mi, alst hare behaghe.
x
Al doet mi soe ouer sere
Dat ic mi minnen ellendich weet,
Die minne doet alle haren vrienden ere
85 Die hare met trouwen szjnn ghereet ;

63 a.
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Soe dat si, in lief, in leet,
Verstaen hare rike ghelere.
Die dat werken sonder kere,
Ende die minne al in minnen beueet,
Si bleuen in hare rike ghehere.
XI

g5

Ghelijc dat ons die scone rose
Metten dauwe comt vten dorne ghegaen,
So sal die mint dore alle bose
Met toeuerlaet hare storme ghestaen ;
Hi sal vri, al sonder waen,
Dore wassen alle nose ;
Dies heeft die hertelose
Sijn deel wel saen ghedaen,
Daer vri sijn die amorose.

Yoo R/n. Die de minne wilt ommeuaen,
Hi moet scuwen alle die lose;
Al es nv soete hare cose,
Men sal bekinnen saen
Dat valsch es hare ghelose.
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I. 4 Beemt 5 wi 6 C blide : i erb.
II. io B spart 12 ane 12 B jonfr. A conincginne 14 soe dat hi
bouen al ... 17 B hoer; tiersten
III. 20 doecht 21 draghet 23 A allene B allen 24 allen r. 25 A hare
staat bov, alle doorgek, A ons staat boven v doorg eh.
IV. 28 Hoe s. ; nature 3o swage auonture A heeft i, r. nota 3i minne
33 smaket C betere : t erb. B sure 34 ure 35 A in minne 3g ghebruken A wure C heeft boven u van suere, uere, vuere een klein rondeke.
V. 37 A onghebruken B om ghebr.. uit omghebr.* ; minne 38 sinen
39 dien m. 4o A doet 41 B de m. 43 B zaken
VI. 47 A J toe B J. toe; wene 49 A scoene ; zoowel A en B, als C, hebben
hertracht (afgeleid van trachten i. e, uitdenken, ersinnen) : de verkeerde lezing
hertcracht der vroegere uitgaven is daardoor ontstaan dat de verkorting voor ra

verkeerd geplaatst werd tusschen c en h en dan weer eene c vóór h werd bijgev.
5o A hebic ; cleine 53 onuerwonnene 54 ghebrukene ; minne
VII. 55 in B geen teeken van nieuwe strophe 56 B vort 57 D. ic bi bl.
pl. t. 58 singhene A sprekene B springhene 59 mi; B haer 6o blijssc.
B schine 6i C ic erb.
VIII. 65 i toe 66 eerst A haerre B harre 67 wonder 68 C mi i. r.;
,ontoech 71 niet en
IX. 74 soe 75 B mire A clagen B elage : heeft verkorting weggekrast
77 B haer 8o De m. ; vrie
X. 83 B ic nv m. 84 al h,
XI. go C hare : a erb. 92 vte den doerne 93 soe 94 toeuerlate
g77 heuet
ioo Rn. ontbr.; omvaen ioi C scouwen : o geexp. ; al de io2 suete
,

104

A Naere B hare
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Je tekenne doen ons wel in scine
Voghele, bloemen, land, die dach,
Dat si verwinnen selen hare pine
Die te winter zere wach.
5 Want hem die zomer troesten mach,
Soe staet hem blide saen te sine,

• IIJ

• 63 b.

Daer ic moet doghen swaren slach.

jc waer oec blide, gaue mi dat minne:
Ghelucke, dat nie met mi en plach.
II

zo Ay, wat dedic den ghelucke
Dat het mi ye was so onhout ?
Dat het mijn natuere so sere verdrucket
Bouen alle menschen menichfout?
Dat het mi trouwe niet en veegout,
t5 En ware som wile met enen tucke ?
Nu mach lichte het was mijn scout.
Des willic dolen wt minen stucke :
Die minne doe met mi haer vri ghewout.

xcvJC.

Y6

-- III
III

Mochtic mi op die minne betrouwen,
20 Het mocht mi noch in staden staen :
Wat si mi doghen dade in trouwen
Dat ic dies ware in goeden waen
Dat minne in trouwen hadde ghedaen,
Ende si mine noot dan woude bescouwen,
25 Mocht sijn dan ware mi niet te saen;
Want mi es die scilt so sere dore houwen,
Hine can in toe niet meer slaghe ontfaen.

5odh

Iv

Dje dit al mochte verstaen in goede,
Hi hadde dat mi es onghereet :
3o Jn scaden, in scanden, in wedermoede,
Om minne al doghen sondes wreet
Ende om alle cost, also ghemeetXCVJ d.
Alse : ((dit sij n mijn beste spoede » ;
Alse een die niet bat en weet.
35 Die dus dede, hi hiete die vroede;
63 c•
Jc en bens niet, dats mi leet.
v
Alse nv den troest, alse nv die wonde
Gheeft die minne, die vele des can;
Na grote slaghe gheeft si ghesonde ;
4o Hoe soude hem ghehoeden dies ieman

-III-
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Die toe set al dat hi ye ghewan?
Nochtan heelt Si henz hare conde ;
Den enen gheeft si, dien sijs an,
Die suete cussenne van haren monde ;
45 Den anderen sleet si inden ban.
VI

Ay, deus ! wie sal den ghenen absolueren
Die de minne te banne doet?
Si selue : wilt hi ieghen haer playderen,
Dat hi haer doe so stout ghemoet,
5o Dat bijt al houde vore groten spoet
Pine ende yoyen in een hanteren,
Ende bijt al effene neme vore goet
So leertenne minne iubileren
Ende maectenne al haers wonders vroet.
VII

55 Na groten storme wordet dweder scone;
Dat went ons dicke wel in scijn ;
Bi wilen belghen ende daerna soene
Doet die minne ghestade sijn.
Dien minne met allen proeft so fijn
6o Hi wendt bi minnen pine so coene,
Dat hi sweert : « minne, ic ben al dijn;
Jc en hebbe niet el dan di te verdoene ;
Ay, edele minne, sidi al mijn !»

XCVIJ a.
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Lyet mi tghelucke in minnen ghenesen
65 Dat mi ye heuet so ghehaet,
je soude noch der minnen al minne wesen
Op dat mijn wee iet hadde te bat;
So woudic in haer diepe ghewat
Alle mijn vonnesse verlesen,
70 Ende minnen in minne gheuen staet.
Waere mine natuere so hoghe gheresen,
Soe soude mijn hongher wesen sat.

mij sijn inder minnen cost te lat :
Des sijn wi hare te vremde in desen;
75 Dus bliuen wi arm; wet alle dat:
Die der minnen ware na hare ghetesen,
Si gaue hem hare rike ende haren scat.

63g.
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I. i tekene 3 B haer et de w. 5 B Dat hem de z. A de somer
-8 ware 9 A met mi ontbr., staat in B i. r .*
II. 10 B dede in ii Dattet ; soe 12 Dattet mine nature soe 14 Dattet
C heeft bi boven met 17 vte i8 A hare vrie B hare gewout ; vri ontbr.
III. 20 mochte 21 want s. m. 24 minen 25 dat en 26 soe A doerh.
B dorh. 27 Hi en B canre toe A i toe
IV. 28 C Bode 31 Omme 32 Alsoe 33 A mine 34 als 35 dade A hete
V. 37 de w. 38 A Gheuet; de m. 39 gheuet 4o B gehueden;
yeman 43 gheuet q.q. cussene 45 sleetse
VI. 48 C deus : e erb. 47 Dien 48 A hare pleideren B pleyderen
.49 C hi erb. ; hare A soe 5o B voer 5i A yoye B yoie C een : e erhh.
5z B vor 53 soe leertene 54 maectene
VII. 55 werdet dat w. 56 B schijn 58 de m. 59 Die m. B proeuet
B prueuet mer allen soe f. 6o wert; soe 6z swert
VIII. 64 Ljete 65 soe ghehaedt 66 B der ontbr. 67 iet h. bat.
68 Soe ; hare 69 al mine vonnessen 70 A en B stat (duidelijk: ook ver,eischt de zin stat gheuen.) 71 Ware; soe
73 R. 74 A vreemde

N

v sal die tijt ende die voghele droeuen ; .r^^^
Dies en sal hi niet behoeuen
Die hem met waerheiden wilt voeghen
Te werkenne in hogher trouwen raet :
5 Hi sal sinen lieue met trouwen ghenoeghen ;.
Dat es dat alre rijcste toeuerlaet.
II

Hoe dat el metten tide steet,
Die metten werken in waerheit gheet
Hem es alle vren wel ghereet
zo Bloyen, bliscap, somer, ende Bach.
Hi es altoes nuwe ende van niede heet;
Hem en doet meer winter wederslach.
III

Dje hem met trouwen in waerheit gheuet
Ende met waarheden dan trouwe leuet,

5 Dat verhoelne word wordt hem gheseghet,
Dat niemant vremders en mach verstaen,
Dan diet van smake gheuoelt al heuet
Ende in hoech gheruchte scilentie ontfaen.

—IV—
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IV

Na neder stille ende hoech gherochte,
o Volcomenne troeste ende anxtelike sochte;
Ondanc hebbe hem daer teghen duchte,
Sint dat al heuet dus groet ghewin.
Die edele bloemen metten vrochte
Verstaet ende merct, vri edel sin.

v
5 Ay, edele sinne, waer sidi henen ?
Hoe moghedi v dus neder ghelenen,
Die langhe ghetoent hebt ende ghescenen:
Ocht ghi op trouwen altoes moest teren,
Ocht ghi van trouwen ie wordt gherenen,
3o Hoe moghedi v met min gheneren ?

xcvi1

5x b. Not€

VI

Uele esser gheroepen ende scone ghetoent
6{ a. Nofr
Ende luttel vercoren ( wat hulpet verscoent ?)
Die lose sijn selue doch meest ghehoent
Als trouwe na werke sal ghelden al
35 Ende si hare vriende alle Groent
Met dat si es ende veesen sal.
VII

Maer, vri edele sinne ende wel gheboren
Beide gheroepen ende vercoren,

22
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En spaert cost noch pine daervoren
4o Te leuenne in hogher trouwen vlijt ;
V leuen si al heylich toren
Tote ghi uws liefs gheweldich sijt.
VIII

Ay, herten, en laat v niet vernoyen
U meneghe snerten : v sal saen bloyen;
45 Ghi sult alle storme dore royen,
Tote dat ghi court in dat weldeghe lalt
Daer lief in lief sal al dore vlogen
Dies si hier edele trouwe v pant.
Ix

God moete den edelen redennen gheuen
5o Die hen verlichte dellendeghe leuen,
Die nv ghequetset sijn ende sere verdreuen
Onder der wreder vre;ader slach.
Alse lief in lief sal werden verheuen,
Hoe wel dat hela dat liken mach.

xcvr.. d.
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i. i de v. 3 A waerheyden C voeghen : e erb. q. werkene 6 Dats
II, 8 C werken i. r. io A blijsc. B blijssc. ii A van erbov. nie : e erb.
III. 13 gheeft 14 waerheiden A trouwen i5 woert wort C wordt :
t erb. i6 nieman A vreemders 17 C diet : t erb. z8 A silentie B silencie
IV, ig ends ontbr. ; gheruchte 20 volcomene troest B anxtelec
21 B die daer : die erb. bijgev. ; iegen 23 B edel 2q. verstant ende mere
V. 26 B moegdi 28 Ochte B wilt t. 29 Ochte; ye; wort 3o A deze
regel staat ben. i. r. van andere hand B moegdi: men
VI. 3i A essere 32 A lett. ; hulpt 34 Alse
VII. 37 Mer 39 B spart 40 leuene 41 Uwe B alle; heilich
42 uwes A lief
VIII. 44 Uwe Bvontbr. 47seltB dor
IX. edele redenen 52 B wredere vremde A vreemdere 54 Hoe w,.
het hem dan 1. m,

5

A

1 droeuet die tijt ende die vogheline,
Dan darf niet doen die herte fine
Die dore minne wilt doghen pine;
Hi sal weten ende kinnen al

.l.

Suete ende wreet,
Lief ende leet
Wat men ter minnen pleghen sal.
-

II

Die fiere, die daer toe sijn ghedeghen
Dat si onghecuster minnen pleghen,
10 Si selen in allen weghen daer ieghen
Stout sijn ende coene,
Ende al ghereet te ontfane
Si troest, si slaes,
van minnen doene.

5^ c,

III

i5 Der minnen pleghen es onghehoert,
Als hi wel kint dies heuet becoert.

Want si in midden den troest testoert,

64 b,
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Hine can ghedueren :
Dien minne gheraect,
hi ghesmaect
Vele onghenoemder vren.
IV

Bi wilen heet, bi wilen cout ;
Bi wilen bloede, bi wilen bout
25

Hare onghedueren es menichfout.
Die minne al maent
Die grote scout
Haerre riker ghewout
Daer Si ons toe spaent.

v

Bi wilen lief, bi wilen leet;
3o Bi wilen verre, bi wilen ghereet
Die dit met trouwen van minnen versteet,
Dat es jubileren :
Hoe minne versleet
Ende omme veet
Jn
een hanteren.
35
VI

Bi wilen gbenedert, bi wilen ghehoghet ;
Bi wilen veyborghen, bi wilen vertoghet;
Eer selc van minnen went ghesoghet.

25
XCVij a.

26

40

-- V

Doghet hi grote avontuere,
Eer hi gheraect
Daer hi ghesmaect
Der minnen natuere.
VII

Bi wilen licht, bi when swaer;
Bi wilen doncker, bi wilen claer;

45 Jn vrien troest, in bedwonghenne vaer,
jn nemen ende in gheuen,
Moeten die sinne,
Die dolen in minne,
Altoes hier leuen.
I. i die ontbr. ; C heeft 5-6

oo één regel, zoo ook i3 en 14.

II. 9 Datse io A wege B alle wege 12 te ontbr. ; ontfaen
III. i5 B onghehort i6 B heeft tweemaal xcvx j; Alse B becort
17 B testoert : e erb. i8 B gheduren C 19-2o éé'n ree. 21 B onghemoeder, zoo ook A maar met unetum delers onder 't laatste beentje van m.
IV. 23 blode 24 B ongeduren 27 B hare
VI. 37 getoget 38 A Eer sel B selc verbet. uit sal, ook verbet. uit sel*
A ghesoeghet 39 B groet ; auontuu re 42 nature
VII. 49. donker 45 A bedwongenen B bedwonghen

XCVIJ b.

A

is ons onsteet die marte
Verquicken alle dinghen
Ende alle crude 'ontspringhen
Ende werden sciere groene.
5 Also doet die begheerte
Ende die minne sonderlinghe ;
Want si wilt al verdinghen,
Ende werden in minnen soe coene,
Dat si hare al in minnen gheue
10 Ende minne met minnen leue :
Dat hare dies iet ontbleue
Des hadsi grote smerte.
II

Die op beghint te gane
Sie dat hi niet en verliest
i5 Den ernst van goeden werken,
Ende dienen dore die ere van minnen,
Ende leue in hoghen wane
Van dat sijn herte kiest.
Minne salve wel ghesterken :
2o Hi sal sijn lief ghewinnen;

64 c-
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Want minne niene can
Hare selue ontsegghen nieman,
Sine gheue hem dat si hem an
Ende meer dan daer sine selue toe spane.
III

25 Die minne met wane draghet
Dien heuet noch rijm bedwonghen,
Dat hi niet en can ghegroyen
Alset ghenoecht der minnen; So gheuoelt hi
Der edelre minnen waghe;
3o Daer en wendt gheen loef ontspronghen;
Hi en mach oec niet wel bloyen
Daer en si die sonne bi,
Dat es : gherechte minne,
Die bloyen doet die sinne.
hi ochte winne,
Verliest
35
Dats hem altoes behaghe.
Iv

Die metter iongher ioghet
Ane minne doet beghin,
Ende hare al es onderdaen,
40 Ende gheuet al sine cracht,
Ende dat orcondet metter doghet,
Ende daer toe doet al den sin :

XCVIJ C.
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Hi sal al vri ontfaen
Die onghehoerde macht;
45 Dat sal hi wel volbringhen,
En sal hem niet ontlinghen
Hi sal noch die minne dwinghen
Ende wesen al hare voghet.

52 a..

v
Waer vindic der minnen iet,
So Die mi wt mi doet dolen,
Na mijnre herten ghenoeghen,
Dat ic soete mine pine.
Al volghic hare, si vliet;

Al dolic in hare scolen,
55 Si en wille mi in al voeghen;xcviJ
Het wert mi saen in scine.
Ay, ic spreke van herten no et ;
Mijn wederstoet die es te groet,
Ende mi es daruen der minnen een doet:
6o Want ic en macher ghebruken niet.
,

VI

Sint ic al minnen soude,
Wan gaue si mi al minne?64
Doch na mijn, clene begheren
Dat ware mi ghenoechte clene;

d-

d.
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3o

65 Doch hebbic o m me minnen houde
Verteert al mine sirene ;
Ic en weet wies mi gheneren ;
Si weet wel wat ic meene.
Want ic hebbe so dat mine verleuet,
70 Jc en hebbe el niet sine gheuet,
Ende al gaue si iet, hongher bleuet :
Want ict gheheel al woude.
VII

Ay,

hoe maghic dan ghedueren,

Ende si die dit meer leuen,

75 Dat ons die minne gheet vore
Ende hare seluen aldus onthout.
Ay, suetste alre creaturen,
Dat ghi mi v niet en wilt volgheuen
So vele als mi uwes behore,
8o Dat en maket mi niet so stout;
Maer ic claghe van -uwen vrienden,
Die v ye met trouwen dienden,
Ende ye gherne hare wesen ontsienden
Om sueticheit uwer natueren.
R/n Nu sijn si in swaren bande
Ende vreemde in haers selfs lande
Daer dolen si in de hande
Der vremder auontueren.

xCVIIJa.
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3c

I. i A Alse; de merte 2 dinghe 5 Alsoe; de begherte 6 B de m.
•8 minne 9 B haer iø B minnen m, m, 1. ii B iet ontbr.
II. i 5 erenst x6 diene B doer 21 B na want: si doorgels.; niet en
a2 seluen A ieman B yeman
III. C staat oo 2 reg., ook in A en B punt na minnen. 28 soe 3o wert
IV. 37 A ioecht B ioegt 41 A oercondet; doecht 47 de m. 48 voeghet
V. q.9 vinde ic B yet 5o B Die nv; vte 5i miese 52 D. iet (B yet)
suete.(B zuete) m. p. C soecte 53 volch ic 54 dole ic 59 A der minne
ene B • i • 6o B in macher
VI. 6i B minne 63 A cleine B clene verand. uit cleine 64 A ghenoech
te o anderen reg. B ghenoech te 65 C houde : u erb. B om g6 vertert
B al minne z. 67 B mi wies 68 A mene 69 soe 7o Si en 71 B yet
VII. 73 B gheduren 7q. B diet 75 A de m. 76 haer 77 creaturen
79 soe; alse 8o A soe 82 A ie 83 B haer 84 Omme suetheit ; naturen
R 85 B in haren zware; banden 86 vremde B hars 87 B in die
V88 vreemder auonturen

f►i
den nuwen are
B jHoept
men der nuwer tide
1

-VIJG3
p

4

Die nuwe bloemen sal brenghen
Ende nuwe bliscap menichfout.
5 Die doghet om minne vare
Hi mach wel leuen blide :
Sine sal hem niet ontlinghen;
Want minnen rike ghewout
Es nuwe ende wel ghemate,
To Ende suete inden ghelate,
Ende suetet met orsate
Alle nuwe sware.

65 a.

II

Ay, hoe nuwe waer mi die ghene
Die nuwer minnen diende
15 Met nuwer rechter trouwen,
Also nuwe te rechte al soude
Teerst dat hem minne verscene :
So haddi luttel vriende ;
Dat dorste hem luttel rouwen,
20 Hadde hi der minnen houde;

xcvnJ .
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Want si gheuet dat nuwe goet
Dat maect den nuwen moet,
Die in al nuwen doet
Daer minne nuwe in gherene.
III

25 Ay, die minne es nuwe alle vren
Ende si vernuwet alle daghe ;
Si maect die nuwe nieboren
Altoes in nuwen goede.
0 wij! hoe mach die oude ghedueren,
3o Die hem vore minne versaghet
Hi leeft wel out in thoren,
Altoes in cleinen spoede ;
Want hi es vanden nuwen ontweghet,
Ende hem es dat nuwe ontseghet,
in nuwe minne gheleghet,
Dat
35
jn nuwer minner minne natuere.
IV

nuwe minne,
Met haren nuwen goede ?
Want mi doet mine ellende
Te menich nuwe wee;
Mi smelten mine sinne

Ay, waer es nv

40

52c.

XCViIJ

jn minnen oerwoede;
3

34
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Die afgront daer si mi in sende
Die es dieper dan die zee ;
45 Want hare nuwe diepe afgronde
Die vernuwet mi die wonde:
jc en soeke meer ghesonde,
Eer icse mi nuwe al kink.
v
Maer die nuwe oude vroede,
5o Die nuwe hen minnen gheuen,
Ende nuwe hen dan niet en sparen,
Die hetic nuwe ende out;
Si leuen in hoghen moede;
Want si hen ane minne cleuen,
55 Ende met niede altoer ane staren;65b.
Dies wast in minnen hare ghewout;
Want si moeten alse nuwe hen wenen,
Ende alse oude op minnen lenen,
Daerse lief wilt legden henen
6o Met nuwen moede in nuwen woede.
VI

Die nuwer minnen scolen
Met nuwer minnen volghen,
Na nuwer minnen rade,
jn nuwer trouwen ere,

—VII—
-65 Si scinen dicke in dolen ;
Nochdan sijn si diepst verrswolghen
J n minnen onghenade,
Daer si na swelters sere;
Ende so comt dat nuwe Clare
70 Met allen nuwen ware,
Ende brenghet nuwe openbare
Dat mi hadde stille beuoelen.

35

xcvilJ a.
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VII

Ay, hoe suete es nuwe melden :.
Al gheuet nuwen kere
75 Ende menich nuwe doghen,
Het es nuwe toeuerlaet ;
Want minne saelt ons wel ghelden
Met groter nuwer ere ;
Die minne salre ons met doen hoghen
8o Jn minnen hoechste raet,
Daer dat nuwe gheheel sal sijn
Jn nuwen ghebrukene fijn,
Alse : ((nuwe minne es al mijn ».
Ay, dit nuwe ghesciet te selden
,

R/n Alle die dit nuwe scouwen,
Ende hen met vreetden nuwen vernuwen,
Hen selen die nuwe mestruwen.

5Zd.

36

—VII-

I. 3 bringhen q. A blijsc. B blissc. 5 Omme 6 C leuenen : en geexp.
I.
ii B oesate
II. i 3 ware nv de i6 alsoe 17 Tierst B versceende i8 soe hadde hi
A lett. ig A lett. 22 A macket B maket 24 Daer minne ( 13 minnen)
nu in B ghereene
III. 25 de 27 de 28 B gode 29 o wi 3o versaghe 3i leuet ; toren
32 te cl. C cleyen 35 inde n. 36 minner ant by. ; minnen nature
IV. 42 A oerew. B oerenwoede 46 A de w. 47 sueke 48 A nu al
B mi nv (nv doorgehaald, i. r. : nuwe) C al erb.
V. 5o B minne 54 A hem 56 haer 57 A alle B al doorgek, en verbet.
i. r. alse 58 alse; minne 59 leiden 6o M. n. woede in nuwe woeden
VI. 64 B eere 66 Nochtan 69 soe 71 bringhet B opp. 72 C beuoelen : e erb. ; beuolen
VII. 74 nuwe 78 B eere 8o B hoechsten
85 R.; scuwen Na 88 volgt in A en B: Ende met allen nuwen scelden

E3

D

ie tijt vernuwet ende te gheet
Die oude die langhe heuet ghestaen.
Die in minnen dienste ware ghereet
Van hare soudi Toen ontfaen :
5 Nuwen troest ende nuwe cracht;
Dat hi hare minde niet minnen macht,
Met minnen so worde hi minne saen.
II

10

Hets onghehoert te werdenne minne.
Die minne wilt werden hine sal niet sparen,
Hets wesen bouen alle sinne;
Hi sal met al in al doreuaren ;
Die minne woent so diepe ints vaders scoet,
Die dienst sal wesen herde groet
Daer minne hare werc sal openbaren.

CIXb.

III

15 Der ontfermherticheit cost ende die scout derwet
Gheldet die minnare int beghin;
Na dat hi dese ghewout beset
Comt hi in ouer groet ghewin ;

38

— VIII

Hi werct alle were sonder scinen,

20 Hi doghet al leet sunder pinen :
Dits leuen bouen menschen sin.
IV

]Die minne wilt werden, hi wer ct groot w erc;

Want hine faelgeert in ghenen sinnen ;
Hi es onuerwonnen ende euen stare
25 Daer hi der minnen minne mach winnen
Eest in sieke, eest in ghesonde,
jn blende, in cropele, ende in ghewonde :
Dat sal hi ouer scout bekinnen.
V

Den vremden dienen, den armen gheuen,
s3ao
3o Den sereghen troesten als hi mach,
Den vrienden Gods met trouw en leuen
jn heyleghen, in men schen, nacht ende dach,
Met alre macht, bouen ghereken; cIx ^.
Dunct hem dat hem der eracht mach ghebreken,
35 Verlate heng voert op minnen sach.
VT

Jn groter minnen toez,terlaet
Vercrychtmen al dies men behoeft

Si gheuet den ongheleerden raet ;
Si troest den ghenen die hem bedroeft;

- VIII -
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40 Es sine sake in hare allene
Ende en wilt hi anderen troest engene,
Dats een teken dat hi hare ghenoeghet.
R/n Die allene minne wilt pleghen
Met alder herten ende alden sinne,
45 Hi heet al met al beleghen
Dat hi hare seluen al bekinne.
I. In A en B is dit liet twintigste stulp, zoodat de volgende één nummer ver

zijn 3 dienst 4 B Na h. A soude hi loon 5 A troost 6 A m.-sclioven
minne m. 7 B soe
II. 8 ongehort; werdene io A allen i2 A De m. A soe A in svader
scoot B in tsvader z3 A harde groot 14 minnen haer w.
III. z5 ontfarmecheit ; de se. z6 A de mindere B de minnere verb, uit
mindere* B int n hewin 17 datti 18 A groot 19 al w. wel sonder Sc.
21 A b. m. sign B zin verb. uit zijn*
IV. 22 B wer,^et ; groet 23 A failiert B faeliert A sinne 26 eest
V. 3o alse 32 A heligen B heilegen 33 b. tgereken 34 dunket
35 A verlaten 13 verlate (uit ..ten) B vort B der erb.
VI. 36 C touerlaet 37 vercrighet 39 A h. droeft 4o haer 41 vuilti
B gheene 42 A • r • tekin datti
R. 43 a. wilt minnen Pl. 45 heuet 46 haer

A

VIIIJ•
ltoes mach men van minnen singhen,
Eest herfst, eest winter, eest linten, eest zomer,
Ende leghen hare ghewout verdinghen ; XCIXa
Want en onsteet hare niemen vromer.
5 Maer wi, traghe, segghen dicke in comer :
65c.
«Soude si mi also na bedwinghen,
J c mach mi metten ghenen minghen
Die rasten hebben gheploen,
Ende bliuen thuus ; waer mochtic
Caen omme mijn verdoen ?»
10

II

De nedere metten armen linnen
Die sijnt die den cost ontsien,
Dat si hen scouwen van der minnen,
Daer hen al Boet af sonde ghescien ;
15 Ocht si hen vanden dienste ontien,
Nemen dat sire ane winnen ;
Trouwe salse toenen ende arm doen kinnen
Vore der minnen rike al bloet;
Dese sijnt die dat hare verdaden
20
Son er der minnen noet.

— lx _.._.

4'

III

Die gherne woude doghen tsuete ellende
Die weghe ter hogher minnen lant,
Hi vonde sijn lief, sijn rike, ten ende :
Dies gheeft die trouwe zeghel ende pant;
25 Nu es menich dorpre so truwant,
Hi neemt dat hem es naest ghehende,
Ende blijft vore minne die onbekinde
Metter truwanten cleet ;
Soe en heeft hi vorme noch ere,
Daer minne dat hare bi versteet.
3o
Iv

ende scone cleder
Ende scone redene scieren den man;
Al doghen om minne Ende niet te wreder
Dat es scone ghelaet die dat wel can;
35 Die werke sijn die cleder dan,
Met nuwen niede ende niet te ghemeder,
Ende den vremden te aller noet ghereder
Dan ane sijns selfs bekinnen ;
Dats varuwe die tekene scieren
Alre meest vore hogher minnen.
40
v
Vorwaerdeghe wort ende grote ghic/iten
Buten huus ende sconen cost daer binnen
Scone ghelaet

53 b. XCIX b.
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Eren den man meest ende verlichten;
Hier bi machmen-zne best bekinnen;
45 Also eest oec met hen die minnen,
65 d. xczx
Eest dat si index waerheit stichten,
Ende met scoenre cost daer binnen dichten,
Alsoet minnen best betame
Ende gheuen al minne om minne: Notabene
Die ghichte es minne best bequame.
5o
VI

Ic segghe van minnen ende rade
Ghecierden cost ende hoghe daet ;
Dat trouwe soude ghelden dat minne verflade,

Dats meneghen cleyne toeuerlaet
55 Die inden bande van minnen staet,
jn ongebrukenne ende in onghenade
« Die minne bent altoos al somt si spade))
Dats daer toe mine saghe;
Die hare volghen, si lillen
Meneghenn nacht bi daghe.
6o

Nota bene

Nota

VII

Wie soude van minnen altoes geprisen
Die gheuet bi daghe so meneghen nacht ?
Dien si soude Gleden, eren ende spisen
Dien doet si al vte sijnre macht;
65 Die gherne goude der minnen pacht,

53c.

xclx d.

_ Ix --.

70

43

Soudsi in allen rechte wisen,
Ende met trouwen zeghele so hoghe doen risen
Daer liet mochte lief hantieren,
Ende in allen ghebrukene van minnen
Eren ende chieren.
VIII

Dat scoenste hanteren dat minnen dochte
Dat ware lief met lieue so dore mint,
Dat lief met minnen so lief dore sochte,
Dat hein el niet en ware bekint
75 Dan : «ic ben die minne met minnen verwint.»
Maer hi waer meer verwonnen dien minne veruochte
Ende dan in minenen te niette werden mochte,
Die cracht ghinghe als te voren
Die hoghe materie daeraf wendt minne
Van yersten gheboren.
8o
Ix

Maer wij, lichte cope metten lichten sine,
Ons duncken minnen vare swaer
66 a.
Wij sijn nieloep met clenen ghewinne;
Ca.
Dies daruen wij minnen Clare waer.
85 Jc weet, al en wetict niet al daer
Daer mens ghebruket in `veelden van minnen;
Maer verlichte redenne doet al bekinnen

44

ego

R/n

95

—Ix—

Hoe men minnen ghenoech volsteet
Daer en es redenne te waer
Noch werc te swaer ende al nuwe ghereet.
Die vroech hare claer
Hebben openbaer
Ende saen hare bliscap kinnen,
Ende glorieren daer binnen,
Eest dat hen wel vergheet,
So hebbense, god weet!
Vele beteren coep der minnen

Dan icker noch weet.
I. C 2 Eest uit Eist B erfst ; lenten 4 onstect 6 souden si ; alsoe (in B
erb.) io om
II. i5 Ocht r9 C sijnt : t erb. die i. r.
III. 21 tsuete 23 inde 24 A Des C Die B Dies; gheuet 25 dorpere
soe 26 nemt 27 bliuet B die on/br. 28 A truantien B truwantien
29 heuet 3o hoer
IV. 31 B cleeder 32 B redenen ; cieren 33 B wreeder 35 de cl.
36 B ghemeeder 37 A vreemden A alre B ghereeder 39 Dat es ; eieren
V. 41. Vorwerdeáhe A woert C bhiften 45 Alsoe A hem 47 B sconer
5o minnen
VI. 52 e. heersche daet 54 B D. m. : tweem., eens doorgelz. ; cleine
55 B banne 56 ong..ene
VII. 62 soe 64 sieve 66 A souden si B soude uit en* 67 A soe 7o cieren
VIII. 72 waer; met lief soe 73 soe 74 B en si wert b. 76 Mer; die m.
79 materie A wert rood doors/v. . doornen., of hier nieuw vers te beginnen ?
(B i. r.) 8o iersten
IX. 8z w i 33 met 1. z. 82 dunken 83 wi ; cleinen 84 dame wi 83 al
ne 84 B weelden van on/br. 87 redene 88 B gnoech 89 Daer nes
redene 90 ira C oft twee regels, in A en B niet gescheiden
R. gz B claer openbaer : hebben on/br. 93 B haer ; blijscap 96 soe

I0

hebben langhe geswegen
D ievoghele
Die blide waren hier te voren

-X-

Hare bliscap es gheleghen,
Dies si den somer hebben verloren;53d
5 Si souden herde saen glieseghen,
Hadden sine weder ghecreghen ;
Want si hebbenne vore al versoren,

Ende daer toe worden si gheboren :

Dat machmen dan an hen wel horen.
II

swighe vander voghele claghe :
Hare vroude, hare pine, es saen vergaen ;
Ende claghe dat mi meer meshaghe :
Die minne, daer wij na souden staen,
Dat ons verweghet hare edele waghe,
i 5 Ende nemen vremde na ghelaghe;
Sone mach ons minne niet ontfaen;
Ay, wat ons nederheit heeft ghedaen !
Wie sal ons die ontrouwe verslaen ?

io Ic

Cb

.

46

—x—
III

Die moghende netter sterker handt
20 Op hen verlatic mi noch sere,
Die altoes werken in minnen bandt
Ende en ontsien pine, noch leet, noch kere,
Sine willen doreuaren al dat lant
Dat minne met minnen in minne ye vant
25 Hare fine herte es so ghere ;
66b.
Die weten wat minne met minnen Tere
Ende hoe minne die minne met minnen ere.
Iv

Waer omme soude dan ieman sparen,
Ochtemen minne met minnen verwinnen mach,c c.
3o Hine soude met niede in storme doreuaren
Op toeuerlaet van minnen sach,
Ende minnen ambacht achterwaren ?
Soe soude hein die edelheit openbaren.
Ay, daer verclaert der minnera dach
35 Daer men vore minne nie pine en ontsach
Noch van minnen nie pine en verwach.
v
Dicke roepie hulpe alse die onuerloeste
«Lief, wanneer ghi comen selt,
So noepti mi met nuwen troeste,
40 So ridic minen hoghen telt.

-—x—
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Ende pleghe mijns liefs als alre vroeste.
Ochte die van, porden, van suden, van oesters
Van westen al ware in mijnre ghewelt.»
So werdic saen te uoete gheuelt :
45 Ay, wat holpe mijn ellende vertelt!
I. i De v. C ghesonghen 3 blijsc. 5 A en B gheseg;hen C ghenesen
7 sine hebben 9 ontbr. in A en B
II. i i B haer tweern. ; te gaen 13 wi i5 A vreemde 16 omvaen
17 heuet
III. ig hant 21 bont 22 A onsiet B ontsien : n uit t verb. B keere
25 ghehere 27 A de m. B ende minne hoe de minne m. m. e.
IV. B iemen 29 B men met minne B met minnen i. st. 3z B hatter
waren 33 B oppenb. 35 nye: vore wordt herhaald na pine 36 nye
V. 37 B onuerloetste : t geexj. 38 soe B met uwen 40 soe A minnen
h. t. B minen uit minnen 41 C als erb.; alse B vroetste 42 A noerden ;
oeste 43 west; miese 44 soe B voet 45 C hoipe i. r.; mine
:

II

•
1\T u es dit nuwe iaer
Ontstaen, dats openbaer,
Met sconen nuwen tide,
Ons naket openbaer groet vaer;
5 Ons baert een vaer so swaer.
Beide verre ende wide ;
Ende ic singhe met nuwen rouwe:
Daer veilen wrachte edele trouwe,
Dat ic daerr nv loesheit scouwe;
zo Dies es mijn herte onblide.
Wat wondere eest dat ic douwe
Ende rouwe om minne bouwe!
Die minne es alles vrouwe;
Ende wij dolen bi hare side.
II

i5 Hier ende ouer al
Sie ic ongheual
Toter hoechster minnen,
Also ic nv claghen sal.

• xI

cd.

• car
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So Wert die berch wel dal,
20 Na mijn versionen.
Want al heeft mi scade veriaghet,
Ende ic ben die node claghet,
Ende diet licht allene verdraghet,
Dats mij behoert in binnen ;
25 Maer wie dat hem versaghet,
Ende der minnen pine meshaghet,
Ende omme vremde troeste vraghet,
Hi sal wel spade verwinnen.

49

66 0.

III

Al claghic in nuwen tide
3o Dat ic ben onblide,
Hets langhe int linghen.
Men siet in elke side
Die scape lopen wide;
Maer dat es ghehinghen.
35 Ende die sinne dien minne verscene
Met dat si willen ghernene
Ende dan vore plurnen draghen stene
Dat doetse sere verghinghen.
Hilden si hen allene
vri ter minnen lene
Ende
40
Ende aen andere troeste enghene,
Die minne soude hen minne wel bringhen

CJ a.

54 b. Nota

4

50
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Ic en beent niet allene,
Noch oec die liede ghemene,
45 Die dus sere dolen ;
Maer die vanden riken lene,
Si sijnt die ic mene,
Die de minne te haerre scolen
Gheleit heuet meneghen dach,
5o Ende gheleert den wisen slach,
Ende te doelne op minnen sach
Ende pine die si hem heeft beuolen;
Ende si soeken hare ghelach
Ende nemen vremt beiach
55 Dat hen scaden mach,
Dier sueter minnen verstolen.
u
Dus nemen wi vremde saken,
Omme dat naerre smaken:
Dat es ons grote scade.
6o Ons vernoyet dat haken
Ende dat langhe ellendeghe waken
Om minnen sad e ;
Maer mochten wij die hoechste staghen
Op clemmen ten eersten daghen,
65 Ende wij dat wij minden saghen,

CJ b.

- XI -

So waren wijs sciere in rade.
Maer omme dat ons om minnen behaghen
Vernoeit die bordenne draghen,
So nemen wi die naeste ghelaghen,
7o Ende scuwen der minnen dade.

51

66d.

VI

Dat ware een alte neder sin,
Die om cranc na ghewin
Hem soe verdeylde
Dat hine wiste meer noch min
75 Wat hoghe minne heuet in;
Maer diere in verseylde
Hi woende op haren diepsten gronde
Ende si toende hem al hare conde,
So dat si hem in corter stonde
8o Der begheerten wonden al heilde.
Ende die minnen te rechte stonde
Ende minne met minnen bonde,
Jc segghe hem dat hi wonde
Gherechte minne die hem veilde.
VII

85 Ochte wij ons minne ontbliuen laten
Ende wi ons seluen so verhaten,
Ende ons minnen duncket pine:
Die minne saelt ons wel orsaten,

54 c,

Cj c.

52
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Ende doen ons dolen in vremden straten,
90 Dat ons doch wel scine
Dat wij bi onsen scoude
Verliesen die edele houde,
Die ons minne gheuen soude,
Dezer si met sadet hare fine
g5 Ende wij raste soeken te houde.
Nu ic te sceldenne boude
jc wane ic cume woude
Dat ons minne meer gherine.
R/n Want onse seden oude
ioo Tonen ons vore minne so cou e ;
Wat holpt dan dat ict woude,
Sint dat ons arm steet te sine.
I. i C En es 2 onstaen dat es B opp. 5 soe 6 A Bide 8 B edelen
io A ombl, i2 om mine b.
II. z 8 Alsoe 19 soe A de b. 21 heuet 24 mi C mijn maar n geexp.
27 Om A vreemde
III. 29 A claghe ic 3o A ombl. 35 B die B verscoenen 37 C dan erb-.
B steene 39 Hielden A hem 41 ane 42 De m.
IV. 43 A bent 4q. A de B die ontbr. lieden 46 B rike 52 heuet
53 B si (uit sij) sueken 54 A vreemt 55 Ende dat h. 56 B Der A beuolen (doorgek. na minnen)
V. 57 A vreemde 58 Om 6o vernoyt 62 Omme B minne scade (zit st.)
63 wi B staden 64 A clemen B iersten 65 A wi B ivy 66 soe ware
67 omdat 68 vernoyt; bordene 69 soe
VI. 73 verdeilde 76 Mer A verseilde 77 B woende in h, 79 soe
Bo begherten wonde 8i De m. m. 84 A ook hi
VII. 85 wi 86 soe 87 B minne ; dunket 89 A vreemden gi wi 95 wi;
gg R. ioo soe 102 staet
sueken 96 sceldene

I2
I

.^^.
die edele tijt gheboren
N vDiees ons
bloemen sal brenghen int lapt ;
So sijn die edele die sijn vercoren
Te draghenne dat ioc, der minnen bant :
cj d.
Hen bloeit altoes die trouwe in hant,
3
Ende edele bloemen met diere vrocht;
Daer weidt met trouwen dwort doresocht ; 67 .
Daer bliuet die minne ghestade
Met eenre vrienscap al dore knocht
Jnt hoechste van minnen rade.
-10
II

«Mijn ioc es soete, mine bordene es licht »,
Seghet selue die minnare es der minnen.
Dit word hadde hi in minnen ghedicht;
Daer buten en mach ment niet waer kinnen,
x5 Alsoe ic mi can versinnen.
So es hen lichte bordene swaer,
Ende si doghen meneghen vremden vaer
54a.
Die buten minnen wonen;
want der knechte wet es vaer,
Maer minne es wet der sonen.
20

54

— XII —
III

Welc es die bordenne licht in minnen,
Ende dat ioc dat soe soete smaket ?
Dat es dat edele draghen van binnen,
Daer minne die lieue met gheraect,
25 Ende met enen wille so enich maect,
Met enen wesenne, sonder keer;
Begherten diepheit scept emmermeer
ciJ
Ende dat sceppen drincket al die minne ;
Die scout, die minne maent der minnen,
3o
Gheet bouenz menschen sinne.
Iv

Het ne mochte nie herte noch sin gheraden
Hoe hi sijn lief met minnen ane staert,
Dien minne met minnen heeft verladen
Want hi ene vre niet en spaert
35 Eer hi met minnen al doreuaert
Hine stare met trouwen in minnen fijn ;
want sine vonnessen moeten al sijn
Ghelesen in minnen anscine,
Ende daer siet hi claer waer sonder schijn
Jn meneghe suete pine.
40
v
Hi siet in claerheden dat die mint
Met volre waerheit pleghen moet;

- XII -

Als hi met waerheiden dan bekint
Dat hi der minnen te lettel doet,
45 Verstormt met pinen sijn hoghe moet;
Want in minnen anscine nemt hi al
Hoe minne der minnen pleghen sal:

5o

Ende dat vonnesse suet die pine,
Ende doet hem gheuen al om al,
Om der minnen ghenoech te sine.

55

67 b.

LIJ b.

VI

Die hen in minnen ghenoech dus gheuen,
Wat groter wondere sal hen ghescien !
Si selen met minnen ane minne een cleuen
Ende selen met minnen al minne dore sien,
55 Ende met haren verhoelnen -aderen al tien
jn conduut daer minnen haer minne al scincket
Ende net winnen hare vriende al dronken drinket, 55 a.

jn wondre vore haren woeden :
Dat blijft den vreetden al ontwincket,

6o

Ende

openbaer den vroeden.
VII

God geue hen allen die minne begheren
Dat si der minnen also ghereden,
Dat si al op hare rike teren,
Dat Si minne in hare moghen minne gheleden;
65 So en mach hen biden vremden wreden

-- X I I --

56

Nemmer messchien, sine lenen so vri
Alse «ic al minnen ende minne al mi. »
Wat mach hen dan meer veerren ?
Want in hare ghenaden staen si :
Die swine, die mane, die sterren.

cIJ .

I. bringhen 3 soe zoo telkens 4 draghene 5 bloyet ; de A trouwe
ben. verb, uit minne 6 A bloem 7 Wert; woert A doer B dor 8 de
9 A vreentscap B eere vrientscap (i uit e)*
II. ii A soete : slot e erb. B zuete i3 woert i5 B ict 17 A vrenden
8 B woenen 20 A Mer
III. 21 de bordene B der m. -z suete B edel 24 lieue de minne
m. gh. 26 wesene 28 drinket; al de In. 29 ter m. 3o sinnen

IV. In deze strophe ontbreekt in A en B reg. 35 : reg. 32 komt na reg. 33
Dien m. 33 B die; heuet 34 B een B spart 38 B anschine 39 scijn
V. 41 claerheiden 43 Alse B v.-arh. 44 B luttel 45 A verstoermt
A hoghen 46 A neemt 47 de p. 5o Omme B gnoech.
VI. 5t B in ontbr. B gnoech 53 A had minne: e geexp., erb. n B minne
an minnen (dit laatste i. r.) 54 B doer 55 B verhoelne B al doge tien
55 A Jnt : t erb. B Jnt ; d. minne A hare; scinket 57 C heeft Ende met
vriende minnen hare vriende Al droncken drincket 58 B vor ; hare w,
59 A Dit; bliuet A vreemden A ontwiket B ontwinket 6o B opp.
VII. 64 Datse m. i. h. minne moghe gh. 65 B en ontbr. A vreemden
B wreeden 66 A mescien B messcien 68 C dan erb. B hen meer dan w.
69 A haerre

z3
I

if en mach er nuwer tide

•XIIJ•

Op den nuwen dach
Wel hopen in elke side,
Altoes alst nu wel mach.
5 Die minne bekint den meneghen slack,
Dien ic dore hare lide.
So leuic voert op minnen sach,
Met droeuere herten blide.
II

haddic nuwe iare
Ende nuwen tijt ende groene,
io
Nochtan leuede ic met vare
67 c.
jn al minen doene
Met vollen nuwen ongheroene,
Het en si dat mi minne hare openbare
i5 Ende hare seluen gheheel gheue in verdoene
jn allen nuwen Clare.
Al

III

Het waer hein nv wel ongherede
Die nu woude pleghen trouwen;

58

20

-- XIII —

Hem soude ghescien wel lede
Met meneghen nuwen rouwen
Soudenne die vrernde wrede blouwen
Jn meneghe nuwe vede,
Eer hi dat lantscap mochte stouwen
Daer minne haren vrient doet ghelede. cis

d.

Iv

25

3o

Ay, hoert ghi, nuwe liede,
55bDie nv minnen wilt pleghen,
Ende merket wat ic v diede
Ende wacht v wel daer ieghen :
Diere es vele die seinen ochte si neghen
Daer men hen minne riede,
Ende dolen vter trouwen in vrenzden weghen:
Dat saghic dat ghesciede.
v

35

40

Selke wanen in minne
hebben groot gheual ;
Hen scijnt in allen sinne
Ghebloyt berth ende dal;
Maes als men ter waerheit gripen sal,
So esser luttel inne :
Ane werken van trouwen proeft men al,
Ocht men ane minne iet wanne.

Nota

— XIII

5g

vi

Het es te ellendich leuen
Hier sonder lief dus lanc ;

Dat doet ons dicwile sneuen
Ende brenghet ons in meneghen wanc.
45 Waerdt tijt, ic wists der minnen danc
Woude si ons dat wesen gheuen,
Dat ons gheleide in minnen bedwanc
Ane hare natuere een cleuen.

CIIJ a.

VII

Wi connen ons wel vermeten:
« Du mij, lief, ende ic di ; »
Behaghen heuet ons beseten,
Ghenoechte maect ons vri,
Ende wij moghen ghedueren , ay mi!
Dade ons minne eens weten
55 Dat edele wesèn dat Si Si,

5o

-

Wine nochtens vre vergheten.
VIII

Nv merket, ghi alle vroede,
Hoe der minnen cracht es groet
Si heuet die gheweldeghe roede
Ouer al dat God gheboet ;
6o
Si brachte heng seluen ter doet;

67 d.

6o

—XIII--

Vore minne en es gheen hoede;
Werket in minnen trouwe Ende werdt hare ghenoet,
Ende dore smaket hare edele goede.
65 R/n Wien minne ie van binnen scoet,55
Hi es van so fieren moede;
Wat hi ghedoghet in wederstoet
Hets hem ten besten spoede.

c.

I. 7 soe (zoo altijd) leue ic B vort 8 droeuer
II. leefdic ii A na met : sware doorgels. 12 A tone B minnen tone
14 A d. minne mi B opp. i5 B haer
III. 17 ware 18 trouwe 19 B leede 20 B rouwe (uit .,wen) 21 SOUdene; de A vreende 22 veede
IV. 25 A nv i. r. 3i A vreemden 32 C heeft i boven a van Dat
V. 33-34 : oo één reg. A Hen uit Hem 38 A lettel 39 B prueft
4o A Ochte
bringhet 45 Waert B wiste; d. trouVI. 43 C dicwille B dicke
wen d. 48 B ane uit ende ; nature
VII. A mijn B mi uit mijn 5r B ons h. : naaar orde herst. 53 B wi
B gheduren 54 C en B eens : s erb.
VIII. A u (N bij 't rubriceeren vergeten, staat i. r.) B Nu i. r. A geboed
6 i toter d. 62 A ghene 63 went A hare i. r.
R. 65 ye A stoet B scoet uit st.

W
en blijdsten tide vanden iare,
T Dat alle voghel singhen Clare, ciiJ
Ende die nachtegale openbare
Ons maket hare bliscap cont,
5 So heeft die herte meest sware
Die edele mine heuet ghewont.

•XIIJ•

II

10

Hoe mach die edel sin gheduren
Ja, edelst alre creaturen,
Diet hoechste moet minnen bi naturen,
Ende dan sijn lief niene heuet;
Alsenne der minnen strale ruren
So gruwelt hem dat hi leuet.
III

In allen tiden als ruert die strale
Meerret hi die wonde ende brenghet quale;
z5 Alle die minnen kinnent wale
Dat emmer deen moet sijn
Suetecheit ochte smerte ochte beide te male
jn dreeft vore minnen anschijn.

b..

62

-- x I v -IV

2o

Hoe mach hen gruwelen dan die minnen
Ende hen dus in minnen verloren kinnen!
Si sijn verwonnen dat si verwinnen
Dat onuerwonnen groot,
Dat hen alle vren doet beghinnen
Dat leuen in nuwer doot.
v

C[IJC.

25 Hier ne mach hare minne dan niet gheweren
Men moet hare rike, hare cracht verteren
Hoese oec te niete in minnen veruaren ;

Dats den vremden oncont;
So si die zale hogher begharen,
So diepere wielt die grout.
3o

68a.

VI

In recht van minnen es op ghedreghen ;
Die den slach sleet wert selue ghesleghen ;
Dat licht werdt euen sware gheweghen ;
Die cracht wert ierst verwonnen;
35 Dat rike comt ons hier selue ieghen
Vore alle die minnen connen.
VII

Maer dier es luttel die om al minne al minnen
Ende noch men, die minne met minnen versionen

55 .

- XI V -

40

63

Dies selense alte spade ghewinnen
Dat rike ende den hoghen raet,
Ende dat kinnesse dat minne doet kinnen
Dien die hare ter scolen gaet.
VIII

Hets Tammer groet dat wij dus dolen,
Ende ons die hoghe wise blijft verholen
45 Die minne den meesteren heeft beuolen
Die lesen in minne fijn;
Die hoechste lesse inder minnen scolen
Dats hoe men minnen ghenoech mach sijn.
Ix

Maer die wel te voren termineren,
5o Al eest dat si dan iubileren
Ende met salueerne feesteren
Hare lief in cortere stont,
Op dat si met doghenne concorderen,
Hen wert die scole wel cont.
x
55 Maer die hier met lieue willen iuweren
Ende met gheuoelne dan balleren,
Ende met ghenoechten daerinne baseren,
Jc segghe hen wel te voren :
Si moeten hen wel met doechden chieren,
Ochte daer es die scole verloren.

cIIJd.

64

-- XIV -VI

Maer die met waerheiden in minnen dichten
Ende met Clare redene dan verlichten,
Daer sal die minne hare scole in stichten:
Die selen meestere wesen
65 Ende ontfaen der minnen hoechste ghichten ciuj
Die wonden sonder ghenesen.
XII

Die minne dus ghicht met haren wonden
Ende toent die wijtheit hare conden,
Die nied houdse open ende onghebonden
Daer se minne met storme dore slet ;
70
Al gruwelt hem dan den onghesonden,
Dat en darf ons wonderen niet.

68 b.

XIII

Die minne met allen dus heuet dorewaden
Met diepen honghere, met vollen saden,
75 Hem en mach dorren noch bloyen scaden
Noch hulpen tijt en gheen :
Jnt diepste ghewat, ten hoechsten graden
Blijft hare wesen in een.

56 a.

a.

xlv -

I. i

blijtsten

2

65

A vogelen B vogele 3 B opp. 4 blijsc. 5 soe (zoo

telkens) A de h. 6 ghewont

II. 7 edele to niet en ii Alsene ; rueren
III. i3 A tide; alse B de z 4 Meeret; bringet i 7 ochte; ochte
z8 dreft (in B ft oo ras.) A aenscijn B anschijn
IV. 20 A minne 21 onuerwonne; groet 24 A doet
V. 25 B Hierne : ne erb. 27 A nieute B i, m. t. nieute 2g de B hogere
3o de
VI. 32 sleet i. m. in A en B* 33 wert B zwaer A gheweghen : wegh
verb. 34 De ; eerst 35 A en B hier of haer (?) 36 B minne
VII. 37 diere; lettel A diere 38 B met minne 4o dien h.
VIII. 43 wi 44 bliuet C verloren (B schijnt verholen uit verloren verbet.
te hebben) 45 heuet 46 minnen 48 A minne
IX. 51 E. m. feesteerne salueren 52 A cortex B cortter 53 doghene
54 B de
X. 55 B iubileren 57 daerin basieren 58 A segghen 59 cieren 6o de
XI. 62 claerre redenen 63 A sal (uit sel) ; de B haer
XII. 68 B harre 69 A niet B niedt (uit niet) 7o B dor
XI II , 73 B Dien B dor 75 B no C bloyen : o erb. 77 A Int : t erb.
C ghewat erb. 78 bliuet

5

IJ

1 es die tijt blide ouer al
A Ende al es groene berch ende dal,
Dat went hem wel clene in seine
Die ter minnen heuet ongheual ;
5 jc en weet wies hi verbliden sal;
Hem es alle bliscap pine.
Dat en es gheen wonder:
Alse hi es sonder
Sijns liefs, na sijn begheren,
Ende hi niet en heuet
10
Daer hi bi leuet,
Waerop soude hi dan teren ?
IT

i5

.20

Die op minne teret al sond er spoet,
Wat hi ghedoghet in orewoet
Dat mach allene bekinnen
Die hem ter minnen verlaet al goet,
Ende dan van hare bliuet ongheuoet.
Hem es wel wee ter minnen;
Want hi bernet sware
Jn hope ende in vare

-av• NoLi

cIIJ b.
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67

Altoes met nuwen vren ;
Want al sijn begheren
Es voeden ende teren
Ende ghebruken minnen natueren.
III

in hongher van minnen leuen
Ende noch ghebruken es ontbleuen,
Ay wie mach hen ghelouen ?
Want si hen een ane minne al cleuen.
Als hen dan minne haerre soude al gheuen,
So wordet een beroeuen,
Ende so roertse een vaer.

-25 Die dus

3o

35

Ay, amabaer !
Waer salic arme henen ?
Eert mi dus quam,
Ay, vtinam !
H adde si mi doch doet gherenen !

6S c .
CIIIJ e,

IV

Dit es een wee wel onbekint ;
Het ne wendt van vremden nie ghemint
Ghenoechten eest te sware :
40 Want si hare alle vren daertoe went
Dat si hare an ghebruken bindet
jn vriheiden sonder vare.

mob,

€8

45

-- XV --

Maer redene claer
heuet ommaer.
Het dunct hare een keren
Eer si op clemt
daer si voluent
Hare lief ter hoechster eren.

v
Minne wilt al minne, sine wilt niet beiden
5o Si wilt al vree in suetheit weiden,
jn weelden na hare begherte.
Redenne heetse merren na ghereiden,
Ende vriheit wilse te hant gheleiden
Daerse met lieue .1. werde.
Dus ghedane storme
55
Maken eyse in vorme.
Dats onbekent den vremden,
Die alre doet
vore minnen noedt
Te smakenne nie en gheteemden.
60
VI

Daer minne die ionghe met nuwen troest,
So wanen si dan al sijn verloest,
So sijn si alse te houe
Ende leuen hen seluen alre vroest,
165 Ende wanen hebben voldaen die ioest

CIIIJd
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70

6g

jn allen vollen loue.
Alse hen dan hare redenne wect,
Ende si hen dat werc ontdect
Dat si hebben te doene
Met nuwen moede,
werden si bloede
Die teersten waren coene.
VII

75

-So

Ay minne, die fine doghet,
Die alles es voghet,
Ende alle dinc mach dwinghen,
Si moete hare melden,
Ende si sal ons ghelden ;
Sine sal ons niet ondringhen.
Die alle rouwen
Gesmaken met trouwen,
Si moghen wel blide singhen.

R/n Dats yemant twiuelt, dats grote scade
Minne loent altoes al comt si spade.
Die hen te hare verlaten,
85 Ende volghen haren hoechsten rade,
Ende bliuen inden vied ghestade,
Si saelt met minnen orsaten.

68d.

^ e.

70

- X'V -

I. 2 B berch groene e. d. 3 cleine 6 A blijsc. B blijssc. ii A bi
(verbet.) hi 1. B bi hi maar orde hersteld door teekens 12 B teeren
II. 17 ongeuoedt i8 B wel i. r. 19 berret 24 naturen
III. 28 A hem 29 Alse; hare 3o soe zoo felle.; werdet (?) B dan • i
berouen 3i B enen 32 amabar 36 B Hadsi A gher. doet maar orde
kerst, door letters a en b B gh. doot*
IV. 37 omb. 38 en wert A vreemden; nie wel ghem. 4o A weent
41 ane A en B ook bindet 42 B weerheiden s. vaer C 43 en 44 oo één
regel, zoo ook 46 en 47, 58 en 59, 71 en 72 maar telkens met punt ont de verzen
te scheiden 45 dunket
V. 49 B al m. t. r. 5o A alle B in erb. zuetecheit 5i begherten
52 Redene 53 wiltse 57 onbekint 59 noet B minnen i. r. 6o smakene A nien
VI. (5i de 62 B dan erb. 63 B alse : se erb. 64 A vrost (?) B vroest u
r erb. 65 de 67 redene 68 A hem; ontect 72 B tiersten
VII. 74 B voeghet 76 B haer 78 ontdringhen
82 R. A iement B yement; twifelt 86 niet 87 oersaten

I

5

^^
•xv•
en mach den nuwen tikt
Wel bekinnen ouer al:
Die voghele hebben delijt;
Die bloemen ontspringhen in berch in dal. cv a.
Waer so Si staen,
Si sijn ontgaen
Den wreden wintre diese qual.

jc ben ontdaen,

Mij en troeste saen
Yo Die minne ieghen mijn ongheual.
II

Nv heuet mijn ongheual
Sine heeruaert ghesticht op mi;

Het gadert ouer al.
Mine hoghe weghe die waren vri
Si sijn sere beleghet ;
r5
Mi es vrede ontseghet ;
Merct ocht mi rouwe iet condich si.
Wordic gheweghet
Daer minnen gheseghet,
20 Ay, edele minne, dies danckic di.

-- xV I --

72

III

Die minne

die al verwint

Hulpe mi dat ic moet verwinnen,
Ende Si die alle noet bekint
Onne mi dat ic moet bekinnen
Hoe swaer dat mi staet,
25
Hadde ics raet,
Te ontbeidene dies ghebrukens van minnen:
Die wrede raet
Die daer ieghen gaet
3o Bedrueft die cracht van minen sinnen.

CV b.

IV

35

Bi minnen maghïc al
Verwinnen mine ellendeghe noet;
Jc weet wel dat ic sal.
Doch hebbic meneghen weder stoet
Die mi doet steruen

menich wertue;n,
Sint minne mi ierst van binnen scoet.
Jc wille alles deruen,
Tote dat mi wilt eruen
4o Die minne int rike dat si mi boet.
v
In minen ionghen daghen,
Doen mi die 'minne ierst ieghen vacht,

69 a .

56d.

- XVI --

73

Tonetsi mi grote ghelaghen :
Hare wise, hare rike, hare goedde, haerre macht
Doen ic met hare omghinc,
35
Ende ic ontfinc
Al te geldene der minnen pacht,
Gherne bouen alle dint
Si mi een ane hare hinc.
5o Nu scijnt die storm wel sere ghesacht.
VI

Dus heeft mi minne verraden,

Met vele dat si mi hadde ghetoghet,
Met menegher sueter saden,
Daer nuwe ioghet bi wert ghesoghet.
Verweende ontbite
55
Met nuwen delite
Daer ic al gherne bi Nebbe ghedoghet,
jc claghe ende verwite
Met nuwen vlite,
Houtse
op, die mi heeft verhoghet.
6o
VII

Ic weet wel dat de minne
Leuet, al steruic aldus vele.
Want icse leuende kinne,
Verdraghic al wel gherne in spele

CVc.

74
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Mesual ende oetmoet,
Si arch ocht si goet,
jc ben diet gherne den vremnden hele.
Mijn hoghe moet
Es dies wel vroet
7o Dat minne met minnen orsaten sele.
65

VIII

Ic hebbe der hoghere minnen al
Op ghegheuen dat ic ben.
Verliesic ocht winne, si al
Hare scout noch meer no min.
Wat es nu ghesciet ?
75
Jc ben mine niet :
Si heuet verrswolghen al niinen sin.
Hare wesen fi j n
Doet seker sijn
8o Dat pine van minnen es al ghewen.

69 b..

57 ae

IX

85

Ic bekens die minne wel wert
Verliesic, winnic, dies al een.
Dat hebbic meest begheert,cv d.
Sint minne mijn herte ierst ghereen
Te sine hare ghenoech
Na hare gheuoech

` x • I --Als ie wel sceen.
Want ic verdroech
Wat si mi sloech :
go Dore hare waest mi dat rijcste leen.
x
Die minne ghenoech wilt leuen,
Hine spare hem niet, dus es mijn raet.
Hi sal met al hem gheuen
jnt werc te leuenne dei, hoechster daet
Den minnenden verholen,
g5
Den vremden verstolen
Diet wesen van minnen niet en verstaet.
Dat soete dolen
jnder minnen scolen
Too En weet hi niet diere niet en gaet.
R/n

Hoe ic veerde verquolen.
Dat minne mi heuet beuolen
Dat blijft sonder verlact.

75

76

-- XVI -

I. 3 A voghelen 5 soe (zoo telk.) 7 A Den vreemden B viemden ;
wintere g B mi io de
II.
12 B heruaert : e van aert erb. 14 B die i. r. i5 si ontbreekt
i6 B Mijn vrede es maar orde van vr. en es door teelyen hersteld 17 ochte
B yet ig A mijane B Die minne ontseget 20 A danc ic B dankic
III.
22 moete 23 B alle 24 moete 27 A ghebrukes 28 B wreede
B raet i, r. 3o Bedroef t de
IV. 3i mach ic 32 miner ellendeghen C 35 en 36 : op één reel maar
door Runt gescheiden 37 A eerst 4o De
V. 42 A Doe; de m. A eerst 43 Tonesi B groet ghelaghe 4q. hare
(telkens) B h. w. h, g. h. r. h. m. 45 Doe 48 C omghinc uit ont. A en
B ontghinc 5o de
VI. 5z A us : D bij 't rubriceeren vergeten; heuet 52 mi heuet 53 A soeter 54 B nuwer 55 ombite 57 B alle B hebben 6o mi hadde C verh.:
ver staat boven gheh. in ander schrift
VII. 64 wel al gh. 66 ocht out by. 67 A vreemden C 68 en 69: op één
regel maar Es met lioofdlet.iec 70 A met minne ; oersaten
VIII. 71 hogher 73 A vesliese ic ; ochte B si sal C heeft dubbele
pant na al 7o no meer no 76 A In 77 C mine sinne 8o ghewin
IX.
81 de 83 B ye B begert 84 eerst 85 B haer 87 Alse ye
go C mi erb.
X. gi A minnen B der (i. r.) m. 92 A dat es B dats 94 leuene
96 vreemden g8 B suete
R. io3 bliuet

17

A

is hem die tijt vernuwen sal,
Nochtan es berch ende dal
Wel doncker ende ontsiene oueral ;
Doch gheet die asel bloyen.
5 Al heuet die minnare ongheual,
Hi sal in allen groyen.

• xvrJ .-

cvJ a.

II

To

Wat hulpet hem bliscap ochte tijd
Die gherne in minnen name delijt,
Ende niet en vint inder werelt wijt
Daer hi met trouwen op mach rusten
Ende vri toe segghen : «lief, ghi sijt
Die minen gront mach custen. »

69 C.

III

Wat mach hem bliscap ommeuaen,
Die minne in achten heeft inghe ghedaen,
x5 Ende die de wijdde van minnen woude ommegaen
57 b.
Ende vri ghebruken in trouwen ?
Meer dan sterren anden hemel staen,
Heuet die minne dan rouwen.

78
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Dat ghetal diere rouwen moet sijn ghesweghen;
20 Die grote swage waghen bliuen ongheweghen;
Daer ne gheet gheen ghelike leghen ;
So eest best dat mens begheue ;
Al es mijn deel clene, ic hebber verdreuen ;
CVJb.
Mi gruwelt dat ic leue.

v
25 Hoe mach hemt gruwelen ende rouwen tleuen,
Die sijn al heuet op al ghegheuen,

3o

Ende in donckeren dole wert verre verdreuen,
Daer hi meer ne waent doen kere,
Ende in onthopenden storme al wert te wreuen:
Wat rouwen gheliket dien sere?
VI

Ay, ghi fiere, die als met minnen ghestaet
Ende vri leeft in hare toeuerlaet,
Ontfarmt der verdeylder, die minne ver laet
Ende met onthopenden ellende gheet nopen.
35 Och, die raets mach pleghen Leue vri in raet:
Mijn herte leuet in onthopen.
VII

Want ic sach ene lichte volke opgaen
Oue ' alle swerke so scone ghedaen
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jc waende met volre weelden saen
Vri spelen in die sonne :
40
Doen werdt mijn hoghe maer een waen !
Al storuic, wie es dies mi wanconne?
VIII

Doen sweec mi nacht ouer den dach.
cvJ C.
Dat ic ye was gheboren, o wach !
69 d .
45 Maer die sijn al gheuet op minnen sach
wel
noch
minne.
saelt
orsaten
minnen
Met
Al bennic weder onder den slach,
God troest alle edele sinne.
Ix
Die minne es in allen beghinne gnoech.
.So Doe mi minne eerst minnen ghewoech.
Ay, hoe ic met al hare al beloech !
Doen deedse me haesselen slachten
Die in deemsteren tide bloyen vroech,
Ende men langhe hare vrocht moet wachten.
x
57^.
55 Die beiden mach, hem es wel ghesciet,
Tote dat minne sijn alle met al verszet.
Ay god! dies en achtic niet.
Maer ic bens meer dan te ghemeder :
Der minnen ic doch mi seluen al lit;
Maer mi dede dat wee al lede.
to
,

So
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Dat es den minnare al te swaer :
Na minne te dolen ende hine weet waer,
Het si in deemsterheit ende in claer,
jn abolghe ochte in minne : gaue minne

65 Hare ghewareghe troest openbaer,
Dat custe alendeghe sinne.
XII

Ay, liet mi mijn lief lieue van minnen ontfaen, CVJ d.
Daeromme en worde minne niet al verdaen,
Ende so en ware gheen hoghe maer een waen,
Dat waer groot Tammer dat het ghesciede.
70
Ay, den edelen fieren doe god verstaen
Wat selke scade bediede.
XIII

Ay, wat ic meine ende hebbe ghemeent,
Heeft god den edelen wel versceent
75 Dien hi quale van minnen heeft verleent
Onzme ghebruken van minnen natuere;
Eert al met al wert vereent,
Smaect men bitteren suere.
R/n Der minnen comen troest; hare ophouden versleet
Dat swert die auontuere.
8o
Ay, hoe men al met al beueet,
Dat en weten ghene vremde ghebuere.
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I. i Alse A de 3 donker A de pasel 5 A de m.
II. 7 blijsc. B ende; tijt 9 vindet B in diere A. in die
III. 13 blijsc. B Dien i4 hachten heuet iS A te wide B de wide
A v. minne 17 ane den i8 de
IV. 20 sware 21 en g. A gheliken 22 soe Zoo telk. 23 A Js; cleyne
V. 26 A al op maar orde door teek. kerst. B tsine al op h. g. 27 don k.
28 daer 29 onthopenen
VI. 3i B ghestaedt 32 leuet 33 A Ontfermt B Ontfermet A verdeylder i. r. verbeterd voor verleyder i. tekst B verdeilder 35 A Ay raeds
maken dit laatste doorgek. C oo z reg.
VII. 4o ende 41 Doe went C hoghe erb. 42 A storue ic C storuic :
o erb. C wanconde
VIII. 43 Doe 45 A Mer B tsijn 46 B oers... 47 ben ic.
IX. 49 A ghenoech 5o eerst minne C ghewoech : w erb. 52 Doe dede
si ; hazelen 54 C langhe : e erb.; vrochte
X. 56 B al met al; versiet 57 achte ic 58 B beens B ghemeeder
6o A Mer
XI. 62 doelne 63 A in dem (?) sterk. B in deinst. ; ochte in 64 B in
ontbr. 65 troeste 66 cust A de; ellendege
XI I. 67 Al liete 68 warde (?) 69 A en ontbr. B en erb. A maer in w.
B • i • uit in 7o B datter
XIII. ?4 heuet 75 heuet 76 Om ; nature 77 Eer 78 smaket m.
beteren*
75. R ontbr. in B; A hare op minnen : minnen veranderd tot houden
B haer oph. 8o de auonture 8z A uren de ghebure B urne die geburen

I$

D

it nuwe iaen es ons ontstaen.
Dies si god ghebenedijt.
Hi mach gherne den tijt ontfaen
Die van minnen heuet delijt,
5Ende die dan kint in sinen sinne
Dat hi pine om hoghe minne
Gherne wilt doghen in allen tijt.
II

In allen tiden moet men doghen
Die hogher minnen dienen sal,
Ende
sinen dienst in minnen hoghen,
io
Sal hi van hare hebben gheual
Ende sal hi die natuere bekinnen
Daer die minne in mint met minnen,
Die hem sen ende herte stal.
III

i5 Nuwe delijt ende nuwe minne,
Dat wondet beide in enen gront.
Dat ict ouer nuwe bekinne,
Dat heeft mijn herte nv ghewont :
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Dat die edele figuere
20 Verborghen in hare subtile natuere

Vore ons es so langhen stont.
Iv

Die nuwen tide in minnen diende
Dat scene nv harde nuwe sake.
Want men vint nv lettel liede
25 Die staen na rechter minnen smake.
Want den wreden vreetden bliuet verholen
Hoe mi mijn herte heuet verstolen
Die tijt daer ic altoes na hake.
I. i ontstaen 5 B tinne 6 A omme
12 C hi eronder; nature i3 de 14 C sinen h. B zin end.,
III. i5 tijt 17 B ouer nv 18 heuet 19 figure 20 C figuere uit ig
herhaald 21 soe
IV. 22 B nuwe tide A tiden 23 B sceen ; herde 25 vindet B luttel
26 A vreemden 28 C na srb. en i. r. herhaald.
II.

zg

5

roter goede vore den tide
Ende groet ghelouen vore dat gheuen
Dies en darf niemant sijn te blide.
Ons es van beiden vele ontbleuen :
Die vroeghe blike
vore der minnen rike
Hebben mi verre vte mi verdreuen.

Xvlujt

CVIIb.

II

Bi sconen dagheraden
Hoeptmen der lichter claere daghe.
io Der minnen tonen heeft mi verl aden
Ende meneghen dies ic niet en ghewaghe.
Maer hi weet van hem seluen diet si;yo b.
jc weet van mi
Alse die mi altoes van minnen beclaghe.
III

5 Dat seghet die dorpere : «ieghen auont
Salmen louen den sconen dach.
Dat ic so spade dat verstont
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85

Doet mi nv roepen : ((arme, o wac ! ?)
Waer es nv dat solaes,
Ende der minnen paes,
Daer si mi ierst scone met versach ?
IV

Hoe scone dat sift mi ierst toende
Ende sint went wreet, es mi nv cont
Dat si mi niet en bedroech noch en hoende
25 Met wat wee so ict verstopt;
Mer si woude mi verclaren

58a.

evil c .
Ende openbaren
Dat redenne dore licht alle der minnen gront.

v
Verlichte redene gheuet orlof
3o Ende metten hoechster minnen raet
Met hare te dore siene alder minnen hof
Ochte daer van allen ghenoech in staet ;
Ghebrect daer iet,
dat ment veysiet ;
35 Dat trouwe vol doe met hogher daet.
VI

Mochtic mi so in trouwen houden
Dat minne niet en hadde te segghenne te mi,
Ende so al dat mine met al vergouden

86
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Ja, alsic mach ghelden selc mensche
40

ic si.

Teerst waest een tanen,
Dan soudic manen
Die minne in alle ghebrukenne vri.
VII

Ay, edele minne, weic tijt, wanneer
Seldi mi gheuen lichte daghe,
45 Dat mijnre deemsterheit wende een keer;
Hoe gherne ic die sonne saghe
Ghi wet allene
hoe ic dit mene :
Ochtic iet wille dan uwe behaghe.

Nota

VIII

5o Ay, die gheweldeghe wondre minne,
Die al met wondre verwinnen mach,
Verwinne mi, dat ic di verwinne,
jn dine onuerwonnenne cracht.
jc plach te kinnenne dat verwinnen:
Daer es int verwinnen kinnen.
55
Dat mi ye alre seerst verwach.
IX

Noch sidi, minne, dat ghi ie waert :
Dat weten die met v zijn in al.
Jc sals ghelouen en docht ghespaert.

CVIJ d. 70 0
NOia
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6o Mi heeft ghelettet een ongheual
Dat ic noch niet en kinde,
Dat werc noch en minde
Daer mi trouwe met volhelpen sal.
x
Sint ic gheuolghede in hogher trouwen
65 Dat mi minne soude in, staden staen,
Begauic alle vremde rouwen
Ende ben in toeuerlaet ghestaen,
Daer ic in kinne
dat mi noch minne

87

58 b.

70 Met hare al een sal ommeuaen.
XI

es der gheweldegher minnen sede :
Dien si al saket te hare hant,
Aldoet si hem cracht ende gheweldichede,
Dat

75

Si doet hem ghenoech ende suet den bant.
Dies gheet van hare
Hoghe mare
Ende groten prijs ouer alle Zant.
XII

Dien minne ierst veet, dien luucse die oghen Nota
Met ghenuechten: so dunct hem tsine al best,
8o So en waent hi niet dan ioye doghen;
Dus trect si al met hare lest.

b,
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Dan comt redenne die sterke
Met nuwen werke
Der scout : so wert die voet ghecest.
XIII

85 Dat ic van minnen vele songhe,
Dan hulpe mi niet vele, maer lettel goet.
Maer dien ouden ende dien ionghen
Coelt sanc van minnen haren moet.
Maer van minnen mijn heel
Heuet so clenen deel :
go
Mijn sanc, mijn wenen scijnt sondes spoet.
R/n.Je roepe, ic claghe :
Die minne heeft die daghe,
Ende ic die nachte ende orewoet.
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I. t Groeter : in C zoo ook, maar e van oe doorgek. en geexp. B tijde
A den verand. tot dat 3 A nieman B niemen 5-6 C oo één regel, zoo ook
47 -4 8 , 54-65, 69-70 5 C blike : k op ras. e erb.
H. 9 claerre 10 heuet 12 B zij
III. 15 de i8 B z ola es 21 A eerst B met scone
IV. 22 A eerst 26 A Maer 28 redene B doer; alder
V. 29 A orlof : f uit ch 3i B dorsiene 33 B yet
VI. 37 segghene 38 C dat al : maar orde door a en b herst. B vergoude
uit,.. den 39 B sulc B zie 40 • i • 42 A allen B alle ontbr. ; gebrukene
VII. 43 A heeft bij dit vers Nota B wel tijt uit welctijt : c we,gekrast
45 miere B demst. ; •i• 46 de 49 Ochte ic B yet C nuwe
VIII. 5o A heeft hier nota; die gh. ; wondere Si wondere 53 A onuerwonnene B onuerwonne 55 A Daer e. k. int v. B had dezelfde orde maar
heeft die door teeken kerst, tot die van C 56 ie
IX. 57 ye 59 B saels ; dochte B gespart 6o heuet ; • i • 6z C were:
r erb. 63 B veolhulpen
X. 66 A begaue ic; uren de r.* 68 B al ontbr.; 69 i' A omuaen
XI. 72 haerre 73 Al doetse C crach 77 groet
XII. 78 A ierst B erst C veet uit voet; luuctse A de B de ontbreekt
79 A ghenoechten Si sijt al; haerre 82 redene A de starke 84 de w.
XIII. 86 holpe go A cleine d. B cleine • i • d. gi C spoet; staat boy,
2

.

moet

92 R, g3 De minne B heuet ; de d. 94 de n.

20
Dit nuwe iaer es ons begonnen.
Nv moet ons god met minnen oenen
Dat wijt also beghinnen connen
Dat der minnen doghe.
5 Hine leuet onder der sonnen
Die der minnen gnoech vermoghe.

• xx - CVIIJ b.
Nota bene

II

Nuwe iaer ende nuwe daghe
Wetic dat hem wel behaghe
Die gherne altoes bliscap saghe
Jn oghen ende in hant :
10
Die mint, hem es al waghe,
Hine leue in minnen bant.
III

Met eneghen fieren vrien moede
Selen wi bidden der minnen goede58
Dat si ons te hare seluen hulpe met spoede,
Want wij hebbens noet :
Die leeft buten der minnen hoede
Hi es argher dan al doet.

—XX--
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Iv

Beter es die doet dan bitter leuen.
2o Ay, minne, woudi ons volgheuen
Dat wi bouen al worden verheuen
Dat nederheit es.
Wij sijn te verre verdreuen
Van v: ontfarme v des.
v
God, die gheraecte alle dinghe,
Ende bouen al es minne sonderlinghe,
Hem biddis dat hi ghehinghe
Na sijn ghenoeghen

CVIIJ

Dat minne nv minne Also na noch dwinghe

3o

Alsi can voeghen.
VI

Dat minne can voeghen, dats herde na;
Maer hoe na, ic ben dies niet en versta.
Mae, die omme minne es haeste ende ga

Hi saelt noch weten,
35 Altoes in woede hoemen minne omme va:
Hier en doech gheseten.
VII

Ay, edele vol redenen, waer mogdi dueren?
Ja, edelste alre creatueren,

yI o .
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40

Vercoren ter minnen natueren
In ghebrukenne van weldeghen smaken:
Nuwe materie bliscap bloyen alle vren
Sal gheweldeghe minne orsaten.
VIII

Ende ocht gruwelt den ghenen die zijn bleet
Ende der minnen smake sijn onbekent,
45 V vraghic wes ghi v onderwent
Ocht ghi wilt minnen, segghet « Jc wille henen
Gherne daer si mi sent
Eest in storme, eest in wenen.

CVUj d.

Ix

Want ons orcont die heyleghe kerke,

5o Hare meerre, hare mindre, hare papen, hare clerke,
Dat minne es wanden hoechsten werke
Ende edelste bi natueren :
Al verwint Si ons, si verwint al sterke,
Ende hare cracht sal dueren.
x
55 Alse alle dinghen selen veruaren,
So sal die edele minne waren
Ende hare Clare gheheel openbaren,
Als ghi in een nuwe beghin
Met minnen die minne seelt ane staren
6o
« Siet, dit eest dat ic bin. »

58 d.
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XI

Alse minne dus effenne haer lieue weghet,
Ende minne der minnen met minnen pleghet,
Jc en weet hoe, het bliuet ongheseghet
Ende oec onuerstaen,
65 Want dies ghelike ghene en leghet
Hoe minne can lieue beuaen.
XII

Hen allen die minnen moet ontfarmen
Dat mi minne aldus laet carmen
Ende so dicke roepen : wacharmen
70

Welken tijt ende wanneer
Sal mi minne bescarmen
Ende segghen : «dij ns rouwen si keer.

R/n Ic sal di warmen;
Jc ben dat ic was when eer;
Nu valle in minen armen
75
Ende ghesmake mijns rike gheleer. »

cox.
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A moete 6 genoech
II. g altoos (B altoes) gherne B blijssc. io A ogen uit hogen
III x5 Datse; helpe i6 wi i',' leuet
IV. 19 de B doot ; better 20 A wouddi 21 A wij B wy ; warden
V. 26 al m. es 28 A genoege 29 C op 2 regels 3o Alse si
VI. 33 om A minnen; haest 35 A Altoos ; omua
VII. 37 Ay, ay A moghedi oo ras. B moegdi; duren 38 A creature
B creaturen 39 naturen 40 ghebrukene 41 A Nuwe bliscap mat.
bloeyena. u. B had dezelfde orde, doch heeft die door toehen hersteld tot die
van C* B blij scap 42 B oersaten
VIII. 43 B heeft a; ochte 44 onbekint 45 wies; onderwint 46 Ofté
48 B weenen
IX. 4 9 B a; orcondet A de; heileghe 5o minderen 5i A hoochset;
werken 52 edelst; naturen 53 verwintse ; alle 54 duren
X. B heeft Q 57 haer claer 58 Alse; • i • 59 de m. A selt B sult
•6o A dit in rand; ben
XI. 6i A h. 1. dus effene w. B h. dus effene w. 1. : orde berst, door teek.
sot dit van A 62 B E. minne met m. der m. pl. 64 A oec 65 B geen
XII. 67 A die : i erb. 6g A dicken 7o A Welke 71 bescermen
73 R. 75 B v. mi in m. a. 76 smake mijn
I. 2

2I

5

ls ons die bloemen vanden somere comen sijn, ..
Daer na sijn wij der vrucht in waen.
Also doet die edele herte fijn,
Die eiken storm van minnen wilt ghestaen.
Si sprect van fieren sinne :
« Jc gruete v, minne, al minne,
CIXb.
Ende bens fier ende stout ;
Jc verwinne noch uwe ghewout,
Ocht ic scietere mi al inne. »
II

io Hoe mochte dus fiere heten yet messchien,
Die al toe settet om dat si minne vercrighen wilt
En mochte haer nemmer comen in dien,
Woudi voigheuen, minne, Dat ghi volgheuen selt
Also het sijn moet altemale;
Ay, worden uwe berghe dale,
i5
59 a.
Ende wij dan mochten sien
Uwe toghen al voltien!
So quaemt ons al wale.

96
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oec moet hi trecken sere die minne sal voltijen:
20 Hare wide wijt, hare hogheste hoghe, Hare diepste
Hi sal in alle storme die weghe doresien, [afgront.
Hem west haers wonders wonder cont :
Dat es die weelde wide te gane,
Te dore lopenne ende niet te stane ;
Die hoghede dore vlieghen ende dore clean- xc a.
25
Ende dien afgront dore swimmen, [men,
Daer minne al minne te ontfane.
Iv

Ay, dat hoghe minne, Die so soete scijnt
Dat haer sueticheit al andere soetheit verteert,
3o Soe wondet herte ende sinne, Dat hi van storme dien
[si gherijnt
Al nuwe oetmoede begheert,
Dat hi en ontsiet ghene node,
Noch pine, noch anxt, noch dode,

35

Hine hebbe ter minnen spoet.
Ay, diet werct, god gheue hem goet.
Fiere herte en was noyt bloede.

v
Ic late die minne al wesen dat sisi.
Jc en can hare weelde wond ere niet verstaen;
Al eest dat ics ghenesen mach in mi,
40 Si heuet meneghe grote ghewelt ghedaen.
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Dies moete hi hebben plaghe,

45

Diet hare met worden verdraghe,
Hine were met crachte hare cracht.
Want die minne nie en veruacht,
Hine leefde nie vrie daghe.

cx b_

VI

5o

Jc gheue der minnen orlof nu ende altoes.
Die wille, volghen haren houe; Mi es wel wee
[ghesciet.
Jc waende gheweest sijn vrouwe int hof sint
[icse ierst toes;
Jc leide al toe in loue; Jc en caen gheuolghen 59 b.
Nu scinen mi hare lone
[niet.
Ghelijc den scorpioene,
72 b
Dat toent scone ghelaet,
Ende na so sere verslaet.
Ay, wat meynen selke ghetoene ?
VII

55 Haddic gheluc ter minnen Dat mi ye vloe
Ende mine daghe was onghereet,
jc soude noch verwinnen Ende leuen vroe,
Daer ic nu dole in alenden te wreet.
Waert tijt ic naems gherne een inde.
'6o
Jc dole met gheninde
Daer mi die minne doet
t7
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Hare volghen sander spoet
Ende Si blijft mi te onghehende.

ca C.

VIII

God gheue hen allen die minnen Te rechte goet
[gheual.
65 Al hebbic ende menich man Der minnen so
[cleyne deel,
Diese al kinnen Si gheuen al om al ;
Si gheuet dienne sijs an Hare seluen al gheHare hadde ye die mochte. [heel.
Wat holpe dat men dat dochte,
Dat emmer wesen moet?
70
Hare slaghe sij n alle goet.
Maes die weder sloeghe, hi vochte.
IX

Hets onzghehoert nv die osier M r-nne yet claghen
Hare name es so ghemint Dat men hare alver[dreghet.

75 Die si nv stoert Jc rade hen dat sijs nieten ghewaghen.
Het es hen onbekint Dien si so niet en verweMaer die fier es ende coene
[ghet.
Sie selue te sinen doene
Ende were met slaghen den slach ;
8o
So siet hi noch den dach :
59 C.
Die minne brinct hem seluen die soene.
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R/n
85

99

minne netut te verdoene,
Si gheeft hem vollen perdoene
Ende maeeten haers al vri.
So moghen wij segghen wel: ay mi
Hoe temen wij iet te gheroene !
Die

In A en B is het XXe stuk het V I I Ie gedicht van C : van XXI af hebben dus
de drie hss. weer dezelfde volgorde der stukken.
I. z Alse ; de 2 wi; vrocht 4 A stoerm A minne 7 beens 8 v
9 A Of B Oftic B scieter
II. zo A fierre B fierer B jet messcien ii A onime 12 C Ende
i3 Wouddi 14 Alsoet i5 A berghen 16 B wi
;

III. Het begin van de 3e str. is in A of B niet aangeduid; van deze strophe
af kunnen de vier eerste verzen van elke stroef ook in twee verdeeld worden.
19 A hi moet ooc B hi moet oec B de; uoltien 20 B haer; h. hoechste
A hoebhe B haer d. 21 alien; de A weghen B doer z. 22 B hars
wonder W. 23 dats de 24 B doer; lopene B ende te doer stap
25 hoechde B doer vi. 26 B doer zw.; swemmen
IV. 28 B zuete 29 hare soeth.eit B vertert 3o A stoerme 3z n. ontmoete beghert 32 A noede 34 A minne 36 w. nie b.
V. 37 de 38 B haer A welde .to B grot 41 A moethi B moethi:
h erb. 42 m. vreden uerdr.* 44 die de m. A nye 45 A leuede nye
VI. 46 minnen der minnen A altoos ; in C op 2 regels, zoo ook de volgende
en 49; 47 volge 48 A weende B waende uit weende* A fierste B iersten
49 caent 5o B haer 5i A scorpione 54 A meine B meinee : de verkort.
van 1. h. A ghetone B ghetoene uit ghetone.
VII. 55 Hadde ic A minne 58 ellende 59 •z 6o B gheminde
61 de m. 62 B haer 63 bliuet

VIII, In A is deze ste. evenals de volgende niet ganged. B plaatst telkens Q.
64 A hem a. A die erb. 64, 65, 66 in C op 2 reg. 65 hebbe ic; oleine
67 dien B haer 68 mochte C mocht uit ...te 69 holpet
IX. 73 A on ehoort B ongehort 74 B haer ; ghement 75 sijs nu n.

76 onbekent B h. es. o. hen 79 B slage 8z de m. brinahet ; de s.
82 R. A Dien 83 genet B volle (uit ...len) perd. 84 maectene B hars
85 B wy w. s. 86 terne A wij B wy ; yet

czd.
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5

ine voet es groot ende onbekint den lieden. -u=x
Si sijn mi wreet,want Si mi gherne scieden
Daer mi die cracht van minnen al toe rieden,
Sine kinnets niet, ende ic en caent hen ghedieden,
Dus moetic pleghen dat ic ben ;
Dat minne bracht heuet in minen sen
Ic ben indien : dies willic mi ghenieden.
II

Wat kere men mi dade dore die minne,
Daer willic dueren sonder scade inne.
io Want ic versta in edelheit miere sinne
Dat ic in doghen om hoghe minne Winne.
Daeromme willic mi gherne gheuen
jn pine, in raste, in steruen, in leuen :
Want ic dat ghebod van hogher trouwe kinne. cxj ..
III

15 Dat ghebod dat ic bekinne in minnen natuere
Dat brinct mine sinne in auontuere :
En heeft forme, sake noch figuere;
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1 i

Doch eest inden sinake alse creatuere;
Hets materie miere bliscape
Daer ic in alre tijt na hake;
Dus leidic mine daghe in ineneghen suere.

72 c.

IV

Van Minnen claghic ghene pine
Mi staet altoes haer onderdaen te sine,
Daer sijt ghebiedet lude ende stiliekine.
25 Men cause niet bekinnen dan in seine.
Hets een wonder onuerstaen
Dat mijn herte dus heuet beuaen,
Ende doet dolen in ene wilde woestine.
v

Soe wrede wuestine west nie ghescapen,
3o So die minne in haer lantscap can maken.
Want si doet met begheerten na hare haken
Ende sondes kinnen haerre wesen smaken.
Si toept hare als in een vlien ;
59d.
Men vol.ghet hare ende si blijft onghesien : CxJb.
35 Dit doet alendeghe herte altoes waken.
VI

Spardic eneghe eracht van minnen rade,
Dat kinnen alle die minnen dat ic mesdade,
Jc mach nv meester zijn dies ic dan bade,
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Ende so en verwonnnic meer so groten scade.

40

Nu nemic in n .tuereni delijt
Dat mi gheeft minne ende nuwen vlijt;
Dies ic in niede nernmermeer en sade.
VII

Mi swaert dat ic mi niet en can vercrighen
jnt bekinnen, ic en moet mi seluen ontbliuen.
74 cr.
45 Al soude mi noch begherte theme te wriuen
Ende eracht van minnen node, mi en soude ontbliuen
jc sal noch weten wat mi trect,
Ende dicke so onsachte weet
Als ic mi seluen in rasten soude gheriuen.
VIII

5o Waer iemant die mi richte Ic soude hem claghen
Ouer mi seluen : ic en caent niet wel verdraghen
Dat mi die minne ye leidde so hoghe staghen cxJ
Ende icse nu ontmoete met selken wreden slaghen.
jn hebbere toe gheluc no spoet.
Jn weet ocht minne selue doet ;
55
jc duchte der ontrouwen wrede valsche laghen.
IX

Dat ic ontrouwe ontsie, Bats wonder clene :
Si heeft mi ghepijnt meer dan ye sceen;
Want dat ic ben ghestoert van dat ic mene,

C.
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6o Dat doet ontrouwe ende ander sake en ghene.
Si heeft mi selke scade ghedaen !
Salic haer einmerrneer ontgaen,
Dat sal met hogher trouwen sijn allene.
Wat hulpet mi dat ic van minnen singhe,
65 Ende nu mi seluen mijn quale linghe ?
Met wat node mi die minne beuinghe,
Vore hare ghewout en hebbic gheen ghedinghe.
jc lie alle dies hi lien sal,
Die der minnnen cracht sijn herte stal. 73 a.
70 Wat hulpet ic mine nature dwinghe?

xi
mine nature sal al bliuen
6o a.
Dat si es, ende dat hare vercrighen,
Al maken die menschen haren weck so inghe. CxJ d.

R/n Want
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I. i groet 3 A de ; crachte 4 A kinnes B kienens ; bedieden*
6 zin 7 A wille ic C gheniedenz uit ghemieden
II. 8 A dor de B dore 9 duren so B zinne ii A in i. r. A doege
B doegen A hoeghe i3 B pinen Jn rasten 14 C trouwe staat boven minnen als verbetering; trouwen
III. i5 B heeft Q ; nature 16 bringet ; zinne ; auonture 17 Hen
(in A verb. uit Hett heuet vorme noch B zake; figure 18 creature
21 leide ic C daghe i. r. B mijn dage in meneghe z. A meneghe
IV. 22 minne en clad ic 23 A. haer altoos B haer altoes* 24 A ghebiedt B ghebiet A stilkine 26 Hits in w * 28 welde wostine
V. 29 A wostinen B wostine C wu uit o A wart noyt B noit; gescepen
3o de m. A landscap 3i bee herten 32 haer 33 alse in • i • 34 B hare
ontbr. ; bliuet 35 ellendeghen herten A altoos
VI. 36 A Spaerde ic B Spaerdic 37 A de m. B die uit de* 38 A sijn
39 verwonne ic mere ; grote 4o naturen 41 gheuet ; nuwe 42 A in i. r.
A nemmirmer B zade
VII. 45 C te erb. 46 C van orb.; mi soude* 47 A trecht 48 A onsaechte
VII. 5o A iemen B yemen ; rechte A claghe 52 de m. A leidde ye
soe B leide ye soe* 53 A lnet soe meneghen wreden slaghene B soe
menegen wreeden slagen 54 hebber B toe ontbr. 55 June; ochte
56 wreede laghen (uit sl . )
IX. 57 A dat w. B dats l uit dat)* A cleine B cleene (uit cleine)*
58 heuet 59 B meere 6o andere B gheene 6i heuet
X. 64 A dattic B dat ic (uit dattic)* 65 nu ontbr. ; mine 66 A noede;
de minnen 67 h. wout 68 B lye; al dies hi liden 69 A Dien 7o dat
ic C nature : na orb.
R. 71 B nature i. r. 72 A si es et dat B ende uit et* 73 de C men
-schen
boven liede A hare B soe hinge

23
I

D

e tijt gheeft ons ten goede spoet,
Ende wrachten wij metten spoede goet,
So mochten wik verwinnen.
Ende waren wij dan in hoeden vroet,
5So worden die onvroede behoet,
Die hen noch niet en bekinnen
Ende blent sijn van binnen ;
Want sine weten wat si minnen.
Dus dolen wij in allen staden.
Nu moet ons god beraden.
10
-

II

Ons vechten ane die kere seer,
Ende werden wij metten sere keer,
So moeten wij keer doen steruen ;
Verstonden wij dear minnen ghehereghe leer,
i5 Ende worden wij mettien ghelere gheheer,
Wij louden mimi e z ei weruen,
Ende in al hare rijcheit eruen,
Diere wij nv alte langhe der_uen,
Te onser groter scaden.
20
Nv moet ons god beraden.

•XXII.r4
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-- XXIII —
III

Wi hadden crachte grote noet,
Dat wij onse node groet
Met crachte mochten verdriuen,
Die ons doen wederstoet ter doet.
25 Sloeghen wij met doede wederstoet,
Sone mochte ons niet ontbliuen
Wine souden minnen ghenoech gheriuen
Ende ieghen alle vremde verstiuen
Die ons mochten verladen.
Nu moet ons god beraden.
3o

LXIJa.

73 b.

Iv

Die ghenoech der minnen rike wijct,
jc segghe dat hi bi wike rij ct ;
Dies gheuet trouwe orconde.
Want hi hare so ghelike blijct,
35 Ende so een met dien blike ghelijct,
Dat mense beide een vonde,
So datse gheen sin ghesceden en tonde,
Hine woende in honghere van minnen gronde
Met allen vollen saden.
6ob.
Nv moete ons god beraden.
40
v
Die dore der minnen hoghe poghet,
Wat hi met dien poghe hoghet,
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Dat werct hi openbare ;
Want hijt met allen ghetoghe doghet,
45 Ende so met vollen ghedoghe toghet
Dat hi die minne ende alle hare ware
Metter minnen minne anestare,
Ende met volre vriheit sonde' vare
Hare diepste ghewat moghen dore waden.
Nu moet ons god beraden.
5o

CXIJb,.

VI

Haddic mijn hoghe gheslachte bedacht,
Jc hadden edelen ghedachten gheslacht
Ende mi der minnen al ghegheuen,
Gheheel, met alre machte pacht,
55 Ende vercreghen metten pachte macht
jn minnen natuere een cleuen.
So mochtic minne met minnen leuen,
Dat mi te langhe nv es ontbleuen
jn minen nederen daden.
Nu moete ons god beraden.
6o
VII

Men vindet in minnen sale dal;
Die dan vindet in dien dale sal,

Die es van riken sinne.
Sint minne mi fierst quale beual,
65 Wie mi iet anders beuale, mi qual

73c.
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Quale nemic vore alle ghewinne.
Want ict mijn naeste leuen kinne,
Sint mi te doelne beuolen heuet minne,
jn clemmenne ten hoechsten graden.
Nu moet ons god beraden.
VIII

Die ghereet steet te beuane waen,
Hi sal, met hoghen wane beuaen,
Die minne met minnen werke;
Ende so met storme te hestane gaen,
75 Ende minne met doregane ghestaen
Ende werden enen sterke
Dus na at jet ghemerke.
Dit es clad- toe roupt die heyleghe kerke
Hen allen dies hare ghestaden.
Nv moet ons god beraden.
8o

CXIJ c.

f,!

60

Ix

Ons naken van minnen vare Baer :
Hets recht dat ons van minnen verbaei e vaer,
Dies wij die minne ve? sumen,
Die ons gheeft so claer hare waer
85 Ende, met allen ghehelen ware, claer
Leeret al hare hoechste constumen.
73 d.
Dies wij ons seluen gherne rumen

XXIII --
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Connen wij der waerheit vremde turnen
jeghen der minnen gaden.
Nu moete ons god beraden.
'go
x
Ic hebbe langhe ghetoent rouwe.
Hets recht dat mi minne trouwe.
Mi berout dicke dat ic moet leuen.
Jc hebbe in minnen trouwe bescout;
g5 Dat ic niet en bescouwe ghetrout
Vore minne dats mi groet sneuen.
Doch willic mi gheheel hare gheuen,
Ende met toeuerlate an hare al cleuen
Sine sal mi niet ontspaden.
100 Nu moete ons god beraden.
,

XI
In al der kerken clercke ghewerc,
So segghic dat en merke clerc
Hoe scone het den ghenen stoede
Die in minnen verachte sterc werc :
io5 Hi worde so mettien werke sterc,
Ende verwonne sonder moede;
Hi soude in minnen oerewoede
Verbernen in hare diepste vloede
Ende versmelten alse caden :
i zo Nu moete ons god beraden.

cxu o..
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R/n Wij sijn te gherne in oase hoede,
Ende nemen troest ten eersten spoede
Dies moet ons die minne versmaden;
Nu moete ons god beraden.
I. z Die; gheuet 2 B wi A mochtewi 4 warewi 7 ontbr. in A en B:
toch noodig voor het strophe-schema. 8 A sij 9 wi B alle xo A en B steeds
moete
ii. ii de 12 A werde wij B werde wi B zeere i3 A moetewij ; 4 ver
i 5 A wi i6 A wi ; verweruen 17 C in-stondewij;ghrl
erb. C verwinnen
21 A groten 22 Wi C noot 23 erachten 24 B wederstoot ; ter
III.
doot 25 A S:oeghe ; wi met dode 26 so en 27 minne 29 mochte
IV. 35 • i • 36 • a • 37 sen A ghesceiden 39 zaden
V. 41 dor; hoeghe A poeghet 42 mettien C hoghe : nit hoghet : p uit h
43 A openbaere B oppenbare q.q. A ghetoeghe ; doeghet 45 gedoeghe
toeghet 46 de A alle haer Bal hare i. r. 49 moghe B doer waden
VI. 5i A hoefre B slachte 52 hadde 54 aller 55 uercreghe mettien
A pachte : p uit m 56 • i • 57 A mochtich 58 ontbleuen (A on i, r.)
VII.
61 A vendet 62 vendet 63 A rike 65 A iet el B yet el
66 neme ic vor 67 B naeste uit ...en 68 B beu.oelne ; heeft 69 clemmene A hoochsten B grade 7o A god ontbr.
VIII. 72 A hoeghen 73 werken 74 A stoerme 75 minnen 77 A nae
B na uit nae* 78 roept B roept toe maar orde door teehen hersteld A de
IX. 82 B dit vers i. r. ; uerbare 83 B wi; de A uersinne B versumen
uit versinnen* 84 gheuet B Clare uit claer 85 A Clare waer B claer
ware tinaar orde door teekens hersteld, ware uit waer 86 leret A hoochste
87 B wi A cunnewi B connen wi uit cun. 89 gade
X. Ontbreekt in A en B.
XI. 101 clerken 104 A wrachten ; sterke B were i. r. i o5 met dien
107 A orewoeden B orewoede (uit ...den) io8 uerberren B haren iio A en
B hebben hier moet
R/n iii gherwm (A uit gherwin B rwn oo ras.) z z 2 iersten i i 3 de
A minnen

Di e

5

10

voghele singhen dare,
nde die bloemen openbare
Melden ons den tijt.
Die tiersten altemale
Sweghen ende waren vale,
Hebben nu groet delijt
Dat si den tijt nv hebben weder,
Daer S1 SO langhe na laghen neder.
Also moet hen allen vergaen
Die in node van minnen sijn beuaen.

6o d.

II

minnen noet
Ghesmaect men meneghe doet;
Dats dat gheloeue mijn:
Dien si gherijnt in hare natuere
Dat hi in ongheduereMIJ
Altoes moet sijn
Ende in groter onghenade;
Mine hulpe minne met haren rade,
Der gheenre ben ic een
Die vander minnen pine heuet in leen.
In gherechter

20

a
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Wat mach men hem gheraden
Dien minne dus heuet verladen

25

Met haerre swaerre waghen,
Dien si leide int beghin
Ende toende groet ghewin
Op hare hoghe staghen,
Ende nv so heuet gheworpen neder
Dat hi en waent vercomen weder,
Hen si al onuersien,

3o Bi orewoede van minnen maecht ghescien ?
Iv

35

Dat es die naeste raet
Die hier beneuen gaet
Dien minne dus heuet gheuaen
Ende ghebonden met haren bande,
Dat hi hem gheue in hare hande
Ende altoes si onderdaen
Alden bedwanghe' dat minne heuet.
Die eneghe pine van minnen ontseghet,

Dats openbaer in scijn,
4o Dat hi langhe der minnen sal sonder sijn.
v
Van minnen benic onder :
Dat en heeft mi gheen wonder,

CXIJ I>.
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Want si es starc ende ic ben cranc.
Si doet mi
mijns selfs onvri
45
Altoes an minen danc.
Si doet met mi dat' si ghebiet,
Mijns selues en es mi bleuen niet;.
Dies ic rike was te voren,
5o Dies benic arm in minnen eest al verloren.

6i a.

:

VI

Beide vremde ende vriende
Dien ic te voren diende
Bennic af ghestaen ;
74 b.
Ere ende raste hebbic begheuen,
Om dat ic wille leuen
55
Vri ende in minnen ontfaen
Hoghe rijcheit ende conde.
Dies mi vegan heues sonde.
ic en machs niet ontberen,
Oo Jc en hebbe el niet: ic moet op minne teren.
VII

X65

Ende ic ben nv begheuen
Van alle dien die leuen:
Dats openbare in scij n ;
Ocht ic in minnen
Niet en mach winnen,
8

"4
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Wat soudic dan sijn?
jc ben nv clene ; in ware dan niet.
jc ben alendich, sine versiet.
Ic en hebbe raet, si moet mi
7o Gheuen daer ic bi mach leuen vri .

CXIIJ c .

VIII

Mi doen die vremde wrede
So onghematen lede
jn dit alende swaer
Met haren valschen rade:
Sine hebben mijns ghene ghenade;
75
Si doen mi meneghen vaer.
Want si mi met hare blintheyt doemen.
Sine conn en daer toe niet comen
Dat si die minne verstaen,
8o Die mijn herte met luste heuet gheuaen.
Ix
Die minne Wit, vercrighen
Hine late hein niet ontbliuen,
Hine gheue hem seluen der minnen altoes
Ende hi sal pinen
Sonder finen
85
Om dat sijn herte cues,
6z b.
Ende euena hein, seluen, in pine, in scande,
Jn leet, in lief, in minnen bande :
^4 ^r
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So sal hem werden cont
90 Dat fiere wesen index minnen gront.
I. 2 B oppenbare 8 A langhen 9 A met allen vergaen (moet oxtbr.)
B moet (erb.) hen (aan hen werd verbeterd).*
II. i i A noet 12 A meneghen B menege uit . , . gen ; doot B gelove
14 nature i5 A onghedure i6 A altoos 17 A groete B grote onghenaden 19 ghere 20 B minnen erb.
III.
2r B heeft CI i. r. A gheraken B gheraden (uit ...ken) 23 B zwarer; waghe 24 A leidde 25 A groot 26 staghe 3o maget
IV. 3x Wat; de 33 beuaen 36 A altoos 37 A minnen 39 openbare
40 sal der m. s, s.
V. 42 heuet 44 C m. s. onvri oo één regel A mi sijns B mijns uit zijns
46 A altoos ; ane 47 doe B doe (boven es geexp. en doorgehaald) ghebiedt
48 selfs 5o .A arme B arm (uit arme)
VI. 53 benic 54 B Eere 56 B Ende : E eerst rood doorstreept, dit uit
een lijn vóór Ende tusschen gevoegd A minne 58 B eerhan-gekrastn
6o A moete
VII. 62 B die gene die 63 oppenbaer 64 A ochte inc 67 cleine
68 ellendech 69 B Si en moet
VIII. 75 de 72 ongemate 73 ellende 75 B geen 77 A haerre
blentheit B harer blentheit 79 de minne 8o B beuaen
IX. 83 A altoos C 84 en 85 op één regel, maar gescheiden door punt en
hoofdletter 86 omme 87 B pinen; scanden 89 A minne B fier
-

25
n allen tiden vanden fare,
Hoe dat el metten tide si,
Heuet hi bliscap ende vare
Die doghet allende om minne vri,
5 Ende gherne dan lieue ware bi
Om te suetenne sine alendeghe daghe.
Dats noch niet en es, doet roepen : ay mi! exiI a.
Dat wesen sal dat ceste claghen.
« Ay ic ben al di; lief, wes al mi
io Alset di behaghe !
II

Die minnen wilt, hi moet hem gheuen
Jn hare ghewoudt daer rijt ghebiedt,
Het si in steruen ocht in leuen.
Daer minne sijn wesen in verliet
i5 Hem en mach anders werden niet
Dan in vrien troeste, in bedwonghenen vare.
Die minne goudt ye gherne Dat si onthiet
met haren claren ware.
Ay, dat die minne helen hiet
20 Brenghet hare sueticheit openbare.
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III

Mi wondert wander sueter minnen
Dat hare suetheit alle dinc verwint,
Ende si mi dus verdoet van binnen
Ende miere herten noet so clene bekint.
25 Si heuet mi so int wee bewe nt :
Dies ic gheuoele, in caent gheloeuen.
Die verhoelne weghe die minne mi sent,
Die sijnt die mi van mi al roeuen.
Dat ghe7ochte, dat hoghe prosent
3o Der nedere stillen doet mi verdouen.

;4 d.
CxIIIJ a.

Iv

Hare nedere stille es onghehoert
Hoe hoghe gheruchte dat si maect,
En si allene dies heuet becoert
Ende dien minne in hare al heuet ghesaect,
35 Ende met diepen gherijnne so na gheraect,
Dat hi hem al gheuoele in minne.
Alse sine met wondre also doresmaect,
Cesseert een vre tgheruchte daerinne ;
Ay, saen weet begherte die waect
40 Met nuwen storme die inneghe sinne.
v
Ghenuechte loke wel die oghen
Ende plaghe gherne dies si heuet,

6r c.

i

I8
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Mocht die verwoede begherte ghedoghen
Die altoes in woede leuet.
45 Want si alle vree daertoe gheuet
Te roepenne : «ay minne, wes al mine! »
Oec wecse redenne, die hare dat seghet :
« Sich hier, dit steet di noch te volsine. »
Ay, daer redenne begherte ontseghet,
5o Dat quetst meest boueii alle pine.

CxuIJb.

vi
Begherte en mach niet swighen stille,
Ende redenne gheuet hare slare den raet.
7s a.
Want sise verlicht met haren wille
Ende toent hare dat werc der hoechster daet.
55 Ghenoechte name gherne toeuerlaet
Te pleghenne haers liefs in sueter rasten.
So toent hare redenne den hoechsten graet
Ende verlaetse metten swaersten lasten.
Ay, hadde ghenuechte dan redenne doet,
6o Si soudse wel clene beuasten.
VII

Maer daer lief met lieue so uaste gheraect,
Dat lief van lieue lief niet en mach,
Ende lief met lieue so lief dore smaect
Dat lief leuet lieue op lieues sash,
25 Ende redene dan doet wederslach
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Ende toent daer onghewassenheit inne
Waer redenne ye ghelieue oneffenne wach,
Daer wendt ie seerst ghequetst de minne.
Ay te swaer es daer te slach
7o Daer men lief lief dan lief al kiene.

CXIHJ c-

VIII

Wat sal ghequetster minnen wesen ?
Hoe mach haere yeman raet ghegheuen?
Wat visikere salse dan ghenesen,
Die gherne Boude der minnen al minne leuen
75 Ende onder redenne so veert bedreuen
Die hare gheet met nuwen storme ane spreken 6x d.
Ende toent hare wat hare es ontbleuen :
Sich hier, dit soudi noch ghebreken
Ay, wie sal mi van minnen gheuen
75b.
8o Raet, ende ouer redenne wreken ?
IX

Ay, weet god, datne mach nieman sijn
Die ouer die redenne iet mach wreken.
Si es selue der minnen fisisijn :
Si can best heylen al hare ghebreken.
85 Die met leste volghet al haren treken
jn allen weghen daer sineg heleide
Diene sal si met nuwen wondere ane spreken : CIIIIj d.
« Sich hier, besitte dat hoechste ghereide ! »

120

- xxv --

R/n Ay, daer en daerf gheen vremt versoennre gaen
go Om te versoenenne die veede :
Ende die dit kinnen, si verstaen
Ghenoech van haren crede.

Y. 3 B blijscap 4. ellende A omme 6 onime A zueten B zuetene;
ellendeghe 8 cost de 9 B wes mij
II. 12 gewout z3 A ochte 14 A heeft in tekst leuen doorstr., i. r. wesen
15 hem wert anders niet* z6 A Die A troest B troeste : e door 1. li. A bedwonghene B bedw ongen 17 ;oud C Dat si onthiet staat op reg. i8
z8 B hare claren 10 de 20 hringlhet ; suetecheit oppenbare
III. 21 A van s. m. B van der: der e,'b.* A minne 43 A Sij 24 B mire
A harte ; soe cleine 26 ghelol:,en 27 wegera 29 C glierechte ; prosent
3o B die A nederre
IV. 31 onghehort 32 gerocii.te 33 B en C : Ende B becort 34 B vóór
in : in minne doorgels. 35 gherijnnen 36 datti 37 C Al s. B. doersmaect
38 - i • ; tgherochte }o A m. uwen stoerme B nuwen verb. uit uwen*
V. 41 de 42 dies hi 44 A altoos 45 A en B si Baer alle C heeft ook
haer willen beginnen : heeft h maar dooigeli. 45 roepene 46 A al inne

B mine uit inne* 47 redene ; ,heer A zer;het 48 B di steet dit noch
noch erb. 4 9 redene C ` henueciite zie reg. Si toch werd in C begherte
boven ghenoechte geschreven, naaar weder uitgekrast.
VI. 52 redene ; haer claer 54 haer 55 B ghenuechte 56 pleghene
B hars 5; haer redene A hoochs^en 58 A uerlaedse 59 A ghenoechte;
redene B doot 6o cleine
VII. 61 B daer lieue; met lieuen so uasLe C so lief zie reg. 6o 62 van
lieuen 63 A heeft ende, e rood doorstreept, maar het r ood wraakt de e onduidelijk, terwijl juist er onder cero fl/n ? streep va,., de h in mach uitloopt in liet eerste
beentje van n, zoodat en op gi ,gelijkt, zoo h:eej't B ook ghi gelezen, evenals de
vroegere uitgevers* 64 A 1. 1. lieue B 1. leiset op lieues 65 C rendenne
67 redene ; oneffene 68 C wordt L. r. ; wert ye A minnen 69 de si.
7o daer lief men lief d. 1. a. k. C in 't eerste lief : lie er5.
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VIII. 71 A ghequester 72 haer A iemen B yemen 73 A fisisine
B fysisine; dan out br 75 redene A uerdreuen B so vutverdr. 76 haer
B stormen 78 soude di
IX. 8i wet ; dat en B niemen 8z de ; yet 83 C heeft i. r. infijnerschrift:
phisisijn B fysisijn 84 heilen 85 B liste uit leste B hare 86 B alle
87 dien salse 88 besich ; dit A hoochste
R/n 89 A derf B darf B vreemt go Omme A te uersoene B versoenen;
vede 91 bekinnen

26

A 1 es verdrueuet dach ende tijt,

5

10

#XXVJO

Dies si al god ghebenedijt :
Men saelt saen beter stouwen.
Lief, dat ghi mi te verre Bijt
Ende ane v steet al mijn delijt,
Dat sijn ghestade rouwen.
Dat es wel recht :
Miere herten licht
Daer ic bi soude leuen
Doelt na v al.
Siet wat ic sal
Mi en es een twint niet bleuen.
II

Ay, wat soude mi iet, lief, dan al ghi ?
Dat ic v niet en vol hebbe, dats mi
Ende ghenoech niet en mach volgheuen
Gherechte minne fier ende vri,
Wat men v gave dat iet min si
Dat ware vore v groet sneuen.
Want ghi wilt al minne
Met herten ende met sinne
-

i5

6o

7-C.

CZr ^.
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Ende met geheelre zielen.
Die wanen minnen
sonder beghinnen
Dat warense ye die vielen.
III

25 Die coneghinne van saba
Sie volgde salamoene na;6a
Dat was om wijsheit sueken.
Als sine vonden hadde, ia,
So worden hare sine wondre ga
Ende Si affeleerde in rueken.
3o
Si gaf hem al,
ende die ghichte stal
Wat so si hadde in binnen,
Beide herte ende sin,
35
daerne bleef niet in :
Het wert al verswolghen in minnen.

a.

IV

Hets recht si hadde hem al ghegheuen.
Hadse iet vermert in vremden weghen
Onder dat arme diede,
40 So ware hare dat hoghe wonder ontbleuen.
Nu wertse al in minnen te wreuen.
Dies deruen noch vele Tiede :

124
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XYVI

Si nemen te vroech
al haer gheuoech
Onder die ghesellen.
Dies salmen spade
Der minnen dade
Van hen te wondere tellen.
v
Maer die hen ter wrier minnen reken,

5o Ende inden weghe niet en ghebreken,
Ende hen ane minne al cleuen,
Ende doghen hare ellendeghe treken
Daer mach men wonders wonder af spreken.

55

6o

Want si hen also op gheuen
Alse omme al dore varen,
Sonder enich sparen,
Ochte minnen ghenoech gheriuen,
An anxt ter doet
Dat hen dat grote goet
Van minnen soude onthlluen.
VI

Ay, dus al verloren in minnen cracht,
ja, ende dan al vergouden der minnen pacht,

Also men te rechte al soude :
Dats ene die alre scoenste hacht

cxv .

75 d.

-- XXVI

--

125

65 Ende ene onuerwonne nuwe macht,
Ende wel dat god al woude.

70

Want dat rechste volgheuen van minnen
Dat es dat ontbliuen van binnen.
Want sine connen niet al volleesten,
6a b.
Ende dat hare dat es saen verdaen
jnder hogher minnen ontfaen .
Dus comense buten den gheesten.
VII

75

8o

Alse die gheweldeghe redene der minnen op doet
Ende si hen toent hare grote Boet
cxv
Dat si es bi natueren,
Ocht men haere in minnen ghenoech doet
Dat si al dat verghelden moet:
Dat wect die creatueren,
Ende doetse op staen,
Ende alle ommeuaen
jn herteliker weelden,
Ende gheloeft hen een tike
Sonder enich ghlike
jn eweliker seelden.

85 R/n Die dus verwinnen
jn storme van minnen
Dat sijn gherechte heelde;
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Ende die iet gheroen,
Ende niet en voldoen:
Hets recht datmense scelde.
I. i B verdroevet 2 A sij 4 mi so 5 aen; staet 6 ghestaden rouwe
7 Dats io en i i C op één re^cl, gescheiden door punt. 12 A - i • twent
B mi es twent
II. i3 mi lief dan i5 A niet ne i' men A si B zi 18 vore o%tbr.
A groot 19 A wilt i. r. 22 en 23 C oft één regel, gescheiden door punt, zoo-

ook 3x en 32, 34 en 35.
III. 25 A connincghinne B coninghinne 26 uolgede A salemoene nae
B salomoene 27 omme 28 alse A hadden A hadde uit ...en 29 A wondere B wonderen 3o affleerde 32 gichten 35 daer en
IV. 37 A alle 38 yet 41 A minne 44 hare 45 de
V. 49 Waer* A hem A vóór reken heeft keren geexp. en doorgek. 5z aen
minnen 52 haer 54 A sien B sien aaneengeschreven dan gescheiden door
streep A up 58 Om B anxtt; doof 59 A grote groet C had groet maar

r werd doorgehaald
VI. 62 C ende erb. 64 B • i • 65 B een onverwonnene 67 B rechste
7o A haer B haere : tweede e erbijgev. 72 B geeste uit geesten
VII. 73 de A redenen 74. A sien B sien cf. r.54 75 naturen 76 ochte
C haere uit hiere A haer gen. i. m. d. B haer gnoech i. m. d. 77 B dat
al 78 de A creaturen 79 Ende de doetse* 8o al 8i B harte seker
82 • z • 83 gelike A eweliken zeelden B euweliken zeelden.
R. 86 A minne 87 B heelde: eerste e geexft. 89 rechte

76 a.

27

5

10

en mach biden corten daghen
Merken des sooners keer.
Dat moghen voghele ende liede slaghen ;
Maer die minnen hen es anders meer.
Want hen es te claghene al ei:
Dat men der minnen es so fel;
Hare rike gheleer Wert sere te stoert
Daer men bi Boude sijn gheeert.
Dat si gheclaecht der hoechster trouwen,
Ende met minne moet si ons bescouwen.

xxvi, .

II

Ons es wel meneghe hoghe mare
Vander minnen doen verstaen :

Datse ouer al gheweldich ware,
Ende al heuet ommeuaen,
CV d.
Ende
15
bedwinghet al dat leuet.
Wie heuet minne dan dien si hare gheuet ?
Dien si iet gheuet hi maecht ontfaen.
Doch selen wij hare met sconen dienste zijn onder Ende bidden derr gheweldegher minnen
[daen 62c
20 Dat Si ons hare crasht doe bekinnen.
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Hets ene harde scone bede
Te biddenne om hogher minnen cracht.
Maer dien si gheuet minne na minnen sede,
Si worptenne in selke ene hacht,
Dat hine mach meer ontgaen.
25
Dien de minne verwint, hiwert selueverdaen;
So es hi ghewacht.
Ende diense gheuet voeden vertertse Al tsij n in
So leert hi an minnen cracht [nuwer iacht
Vrede oude ghewinnen
3o Ende der minnen cost in alenden bekinnen.
IV

Dat allende kennic bi gheraden
Ende met Plegkene niet.
Dien minne niet kinne heuet out verladen,

76 b.

Hoe leede hi hem besiet!
cxPIa.
Dats : hem clene ende minne so groot,
Ende die ioye die hem ierst minne boet,
Ende die welde doen hi was een kint.
Die minne gheeft den ionghen die niet en bekint
Ende laet den edelen ouden dolen dellende,
4o Daer ionghe noch dorpre nie minne en kinde.

35
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v

Ghi, ionghe, ghi hebt vele verloren,
Verliesdi uwe kindsche ioghet,
So leuedi out minnen in toren,
Daer ghi nv ionc leuen moghet
Ende in weelden van minnen vri,
45
Als : «ie al minnen ende minne al mi ».
Dat es nv alle uwe doghet;
Derre weelden den vroeden ouden lettel hoghet;
Want si kinnen die coste vander minnen iaren
.So Waer men sal teren ende sparen.
VI

Hets enech dorpre cume so dwaes,
. Hine weet wel wanneer hi sal
Winnen sijn goet ochte verdoen zijn aes,
Al hebben wij dat ongheual
Dat wij willen sijn als een kindt,
55
Al sonder cost in ioyen ghemint.
Dit es dat onse nv al
6a d.
Nu rumen wij der minnen sale int tdal.
CXVJb.
Bidden wij der minnen dat Si ons gheleyde
60 Jn haren weghe ende in hare hoghe ghereide.
:

VII

Ic en scelde niet dat wij gherne nemen
jnder soeter minnen spoet.

13o

— xx \' 1 —

Die hare lief in minre n te spaerne temen,
Hetne doet hen ne,Amer goet ;
Ende dies moghen ij seker sijn
65
Die hare lief dore ï=innen, die sijn fijn,
Ende beide out ende roet,
Op dat hen haeste noch lichtCoepwanc en doet;
So moghen si seker w .sen :
70 So diepere verdroncl\ ii, so hogher gheresen. 76c
R/n Die werke doen die rl : nne in scijn :
Die mint hi seghet : Minne, dat mine es dijn;
Dore di en wort meer ;_ 'zespaert sin noch moet,,
Cracht noch march i h herten bloet. »
75 Want in minnen vonu sse es ghelesen :
So diepere ghewont, ) saechtere ghenesen.

-- XX V I I --

131

I. 2 A dies 3 A uoglen B vogelen 4 en es 6 A minne 7 A seer
8 A na soude ontbr. sijn : i. r. staat weer soude verkeerd voor sijn dat de ver
heeft willen bijvoegen B heeft tweemaal soude geschreven : sou werd-betra
uitgeschrapt en sijn in de plaats gezet, de blijft nog over maar doorgehaald.*
A gheheert B geeert uit geheert 9 gheclaget A hoochster io A minnen;
moetsi B moete : e eraan bijgev.
II. ii C Dus i6 minnen; diense A hareB haer 18 A selewij B selewi
B haer 20 datse
21 berde 22 B minne 23 A na minne B met m. 24 worptene
III.
26 C dien de A minnen 27 B diese A Al is ook rood doorstreept: zn deze

verzen wordt het rijmsclaeina niet gevolgd : ik druk ze zooals ze in de handschriften staan, maar reken slechts zo verzen voor de strophe 28 ane 29 A oudde
3o A ellende B int ellende
IV. 31 ellende A kenne ic B kinne ic 32 C pleghet 33 die A met k.
34 A lede B hoe mach lede : mach doorgek. 35 cleine A groot
36 A ioie A boot 37 A doe; . i • 38 ontbr. in B, A geuet 4o dorpere
V. 42 A kintse B kintsche 43 minree 45 A minne
48 luttel q.9 de corde* A minne

46 A alse 47 al

VI. 5i dorpere 53 B ocht 54 hebbe B wi 55 alse • • A kindt
57 C sal 58 A ruine A minne; dal 59 bidde A wi; minne datse;
gheleidde 6o hare B wegen
VII. 6z A wi 62 sueter A minne 63 B hare uit haer : e geexz., en e aan
't einde bijgev. A minne B sparne 64 het en A hem 65 A moghewi
66 B haer A minne 68 C oo twee reg., no doot; 69 moghense 7o B dieper ; uerdronken
R. 7i B De w,; de m. B an schijn 72 A dat minne es B minne geex i.,
i. r. : mine 73 B doer; veert B gespart; sen 7q. m. no 75 minne
76 B so sachter

D dievoghele
de winter
ie

sijn 11V blide
dwanc.

So selen in corten tyde
Dies hebbe die minne danc Die fiere herten, die hare pine
-

5

Ghedoghet hebben ouer lanc,
Op toeuerlaet van minnen.

io

Si heuet so rike ghewout
Si sal hen gheuen sout
Bouen alien sinnen.
II

Een die van hogher minnen
Wilt al minne ontfaen,
Hi sal in alien sinnen
Gherne daer na staen,
1 5Dat hi die staercste doet
Van minnen wilt ane gaen,
Ende aitoes euen coene,
Wat edele minne ghebiedt
Dat hi dies niet en ontsiet,
Hine sijdt ghereed te doene.
20

CXVJc.
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III

25

3o

Ay, wat sal hen dan ghescien
Die leuet na der minnen raet ?
Want hine sal nieman sien
Die sine noet verstaet.
Men sal met vremden oghen
Hem toenen wreet ghelaet;
Want heng sal niemant kinnen
Wat node hi ghedoghet,
Eer hi sinen noet verhoghet
Jn orewoede van minnen.

63 a.

Iv

35

40

Orewoet van minnen
Dats een rike leen ;
Ende die dat wonde kinnen
Hine eyscede hare el ne gheen :
Die tiersten waren twee
Die doetse wesen een.
Dies ic die waerheit toghe:
Si maect dat soete es soer
Ende den vremden na gheboer,
Ende Si brenct den nederen hoghe.
v

Si maect den staerken cranc
Ende den sieken al ghesont,

76d.

czvJ 4.
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45

5o

Si maect den rechten manc ;
Si heyelt dien die was ghewont.
Si maect den onbekinden
Die wide weghe cont,
Daer menich in moet dolen;
Si doet hem weten al
Watmen leren sal
Jn hogher minnen scolen.
Iv

hogher minnen scolen
Leert men orewoet.
Want si brenghet dien in dolen
Die hem wel verstoet.
In

55

6o

Die tiersten hadde ongheual,
Dien doetse hebben spoet.
Si maectene al dies heere
Daer minne selue af es `rouwe.
jc ben dies wel ghetrouwe
Ende dies meer en kere.
VII

Die minnen niet ne doghen
Jc gheue hen goeden raet :
Och si niet meer en moghen,
Si bidden hare doch aflaet,

CXVIJa.
63b.

— X VIII --
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Ende dienen t et gheloue
jn hogher mi;inen raet,
Ende pensen : «het mach wesen
Datter minnen cracht es groet ».
Hi es harde na der doet
Die niet en mach ghenesen.
De sin es hoghe gheresen
Die ontfaen heuet der minnen cracht,
So dat hi inder minnen macht
Sine vonnessen sal lesen.

I. C 1-2 op één regel; vogle 3 A Si B so uit si A tiden B tide uit ...en
,4 des; de 5 pinen 7 A minne 9 hein B alle; sinne
II. ii hoghere minne z5 A hi de de starese B hi de starcste doot
z8 A minnen 20 sijt ghereet
III. 23 A niemene B niemen 26 B tonen ; uremt gh. 27 A hen sal
nieman B en sal niemen 29 sine
IV. 32 • • 34 A eischede B eyschede ; haer 36 B • i • 38 C soete
,erb. ; suete ; suer 39 A ghebuer 4o bringhet
V. 41 starken 43 maket 4q. heilt 46 A die wide weghe wide cont
B heeft het tweede wide doorgehaald, maar ook cont 48 A si
VI. 5i scole 53 bringet; dole 56 B die 57 B alle ; here 58 A minnen 6o B keere
VII. 6i A en 62 ham 63 ochte 64 so A haer B har A afflaet
65 C met: t erb. A gheloeue 67 peisen A het mach wel w. 68 A groot
B soe groet 69 herde; doot
R. 71 Die 73 m. cracht 7q, vonnesse

G:t^J

oer hogher trouwen minne
So sijn alle mine sinne
Jn menichfoude pine;
Mijn swaere draghen
5
sonder claghen
Werdet mi wel in scine.
Die ghene daer ic omme douwe
Ende doghe so meneghen rouwe,
Hi heuet mi doen verstaen
zo Dat ic met hogher minnen sal ontgaen.

.xxlX.
77 a.

II

Sal mi hoghe minne
Behouden mine sinne,
So bennic seker des,
Met verstane van binnen :
c,xvzJ b.
Dat die minnare onser minnen
15
Wel volmaket es.
Want al sijn doen es sonder mate;
Hem en ghenoecht vore minne ghene orsate.
Dat bekinnen wel
20 Die hoghe minne draghen, ende niemant el.
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III

Die hoghe minne draghen
Si selen luttel claghen,
Wat leede hen ouer gheet.
Si selen sijn alse die vroede
Altoes met diepen oetmoede
25
Jn hoghe minne ghereet
Daer minne ghebiedet, si verre, si bi,
jn steruen, in leuen, so wat dat si,
jn vriheit sonder vaer
3o Dat maecte ons hoghe minne ierst opebaer.

63 c.

Iv

Wat so ons god ye onste,
En werdt nieman, die conste
Gherechte minne verstaen.
Eer dat rolaria, die goede,
Met diepen oetmoede,
35
Die minne hadde gheuaen.
Tierst was si wilt, doen werdt si tam:
Si gaf ons vore den leeu een lain;
Si maecte die deemsterheit claer,
4o Die hadde gheweest doncker wel menich iaer. cxvij
v
Die vader van anebeghinne
Hadde sinen sone, die rninne,

c.

AS

-- XXIX —

Verborghen in sinen scoet,
Eerne ons naaria,
Met diepen ontmoede ia,
45
Verholentlike ontsloet.
Doen vloeide die berch ten diepen dale,
Dat dal vloyde euen hoghe der sale.
Doen weidt die casteel vei wonnen,
5o Daer langhe strijt was an begonnen.
VI

Ons dede elc prophete
Te voren scone behete
Dat hi rike ware ende scone
Die ons soude brenghen vrede
minnen, ende mechtich mede.
Van
55
Moyses met Salamoene
Prijsden alle sine cracht besondere,
Sine wijsheit ende sine wondere.
Tobyas, ysayas, daniel,
bo job, Jheremias, ezechiel.
VII

65

Si saghen visioene ;
Si spraken parabilen scone
Wat ons god noch soude doen.
Mar, na minen sinne,
Die slare, vrie minne

yy b.
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CIfVIJd.
Bleef van hen al ongheploen.
Want si hadden haerre seden alse andere roan 63 d.
Nv hier, nv daer, nv af, nv an,
Maer maria en sprac el niet
7o Dan : «mi werde dat god versiet. »
VIII

Dauid seide : hem ghedachte
Van gode, het dede hem sachte
Ende hem ghebrac sijn gheest.
Nochtan hetet hi van werke starc;
Maer
maria wrachte sterkere werc.
75
Ja hi hads wale meest,
Sonder maria, diene gheheel ontfinc :
God ende man ende ionghelijnc.
Daer mochtemen der minnen
8o Jerst Clare were bekinnen.
IX

Dat was bi diepen niede

85

Dat hare dat grote ghesciede,
Dat die edel minne wt wert ghelaten
Dien edelen wiue van hoghen prise
Met oueruloedegher maten :
77 c,
Want Si el ne woude, noch haerre el ne was,
So hadse al daer etc af las.

140
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Dus heeftse dat conduut gheleit,
go Dat elkey oetmoedegher herten es ghereit.
x
Die propheten ende al hare kinder
Offerden scape ende rinder :
Dat was hare sacrament.
Si daden hen metten bloede strikers.
Hare sacraments waren gheliken;
95
Eer marien dat hoghe prosent,
Die sone, ghesindet went wanden vader.
Nu comt ten groten etenne allegader,
Die brulocht es ghereet zoo Die de minne vindet gheciert in brulechtcleet.
XI

Onser vriende der propheten
Harer doghet en doech vergheten
Si was scone ende claer;
Si dogheden alendicheit
Ende grote bitterheit
105
Der wet wel menich iaer.
Hare sacramenten waren bi gheliken.
Dat Si daer vore wouden wiken
Men maechs hen dancken wel,
110 Al segghic dat marien was el..

64 a.

XXIX --

'4'

xrz
CXVIij a•
Oetmoedeghe vrie sinne,
Wildi gheheel al minne
Also minne hare seluen leuet,
jc rade v: dore trouwe,
al lidi rouwe,
Vertijt alles ende begheuet.
So wert v herte wijt ende diep;
So sal v comers dat conduut dat liep
Marien son er mate.
no Bidt der hogher trouwen dat sijt v vlogen late.

R/n

Want hogher trouwen es beuolen,
Al die oetmoedicheit dore dolen
Dat sise volleiden sal
Daer maria es met minnen een in al.

a.
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I. 3 B menechfouden 6 A werd B schine 8 A doeghe
II. 12 A minen 13 B benic z5 A es ontbr., in B erb.* 17 A doen ontbr.,
in B erb * i8 ghenoeghet A voer B vor B geen A oersate ig A hoeghe
A nieman B niemen.
III. 22 A lettel 23 A want lede B wat uit want* 27 B ghebiedt
28 A in wat so et sij B wat soe zij 3o A eerst B eest geexp. i, r. ierst
A openbaer B oppenbaer
IV. 32 hen A wert 34 de 37 A welt; doe wert 38 leeuwe •
39 A de B die erb, 4o donker
V . 41 A heeft tweemaal vader B ook, maar 't tweede doorgeh.* ; aneghiune
42 A sine A de 46 uerhoienleke 47 A die vloeyde B doe vloyde; de

48 uloyede 49 doe A ward B wert 5o ane was
VI. 52 A beheete 53 A scoene 54 bringhen 56 salemoene B salomoene 59 B Ysaias 6o Jeremias

VII. 62 perabolen 64 moer 67 hare zeden A andre B ander 68 A had
vóór an nog eens af maar geexh. 70 A dan ontbr., voorts : Nu werde god dat
uersiet B had Nu, heeft dit doorgeschrapt, erb. dan mi en heeeft door teekeus
de orde van A hersteld tot die van C
VIII. 72 gode dat dede 74 B werken 75 A sprac geexp. i. r. wracte
A starkere B sterker 78 A ionghelinc B iongelinc 8o A had beghinnen:
heeft g geexj5. h tot k veranderd
IX. Si nyede 83 C edel: 1 erb. ; edele A vte 85 A mer B had dit ook,
maar heeft de verkeerde verkorting uitgeschrapt en die van et er bijgevoegd
86 hare 90 A daer B daert : t van later hand
X. 92 A offerde g6 maria 97 ghesent A ward 98 A etenen A alle
int brulocht
-gaderiovntAhc;
XI . ioz haerre 104 A doecheden B doechden; ellendecheit ;o5 A bet•
terheit 107 B zacramente ; bi ontbr. io8 voren B woude iog maghes;
,danken
XII. z r3 haer 114-115 C o één reg. z z 5 A al lijddi ii A werd
R. 122 alle B dor B •i-

Alai

5

en moet in allen tide, xxX
Der minnen wesen blide
Ende hare volghen in elke side
Jn allen weghen daer si gheleidt,
— Men moet hare leuen blide —
Ende den rouwe dan also no ghereidt.
II

Die minne moets mi onnen.
Jc hebbe minnen begonnen;
Dies mi die vremde wanconnen,
10Dies mi benemen niet en moghen.
— Jc hebbe minnen begonnen —
God gheue dat ic hare moet doghen!
III

z5

Sint ic mi gheue in minne
Verliesic ofte winne,
Soe steet in tuinen sinne
Jc wille hare alles weten danc,
— Verliesic ofte winne —
Jc wille staen in haer bedwanc.

CXVIIJb.

-- xxx --

1 44

Iv

20

25

3o

Die minnen wilt behaghen
Hine sal hem niet beclaghen
Sijn menichfoude draghen
Dat hi dore minne draghen moet :
-- Hine sal hem niet beclaghen —
Om minne doghen het es al spoet.
v
Die minnen wilt met trouwen,
Hi moet die doghet bescouwen
Ende die werken bouwen,
Wilt hi leuen in minnen bant.
Dat mochte men ane hem scouwen
Die ons die minne ierst bracht int lant.

6* b.

VI

35

So na quamic der minnen
Dat ic begonste kinnen
Wat si algader winnen
Die hen gheheel der minnen gheuen;
Alsic dat mochte bekinnen.
So ran mi wat mi was ontbleuen.
VII

Mochte mi minne ghenoeghenl !
Jc ghingher mi toe voeghen

LxvuJc.

-- xxx
40
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Dat al mine aderen loeghen;
Doen quam die redenne ende dede mi sien :
78 a.
« Sich waer du di wils voeghen,
Ende wat di eer noch moet ghescien ».
VIII

45

Mi maecte rake int lerste die minne.
Si dobbeleerde mine sinne
Ende toende mi alle ghewinne.
Twi vlietse nv wech als een truwant?
-- Si dobbeleerde mine sinne —
Nu dolic inder vremder lant.
Ix

5o

.55

6o

Het es wel swaer te bestane
Van minnen in redenen te gane
Doch steet daer af te ontfane
Die minne gheheel, salmense ghewinnen.
Van minnen in redene te gane
Es onghehoert ende te swaer den sinnen.
x
Minne ghinc mi minne al spanen.
Mi duncket nv, het was een tanen.
Alsic woude minne al manen,
Seide redenne : «wiltu nu wenschen,
-- Het was van minnen een tanen —
Ghedencke dattu noch best een mensche..
ICS
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XI

65

Doen dede mi redenne lede.
Het dochte mi ene veede
Dat si mi nam dat gherede
Dat mi minne hadde selue ghegheuen.
— Het dochte mi ene veede --Doch leerde mi redenne waerheit leuen.

CXIX,.

64c.

XII

hoghe karitate,
Die mi minne toende in ghelate
Doen si mi sonder mate
Mijn herte te hare al nam gheheel,
Wat si meinde in ghelate
Heeft si mi nv ghetoent een deel.
Die

70

XIII

75

Al heuet mi minne verbolghen,
Nochtan moetic hare volghen.
Want si heuet al verswolghen
Die siele wt mijnre herten grout.
Jc wille gheel hare volghen,
Hoe mi redenne heeft ghewont.
XIV

o

Men mach bi redenen ghewinnen
Gherecht ghebruken van minnen,

78 k

— xxx —
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Daer redenne claer mach bekinnen
Dat men hen beiden heuet ghenoech ghedaen ;
Gherecht ghebruken van minnen
Laet redenne dan van minnen ontfaen.
xv
85

go

God gheue hen allen die minnen
Dat si der redenen hulde ghewinnen
Moeten, daer si bi moeten bekinnen
Hoe men der minnen ghebruken sal.
Ane der redenne hulde ghewinnen
Leecht ons van minnen volmaectheyt al.

cau b.
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I. z A tiden 3 A eiken 4 B alle 5 B haer 6 ghereit
II. 8 minne ii minne 12 A dattic; doghen
III. i3 B minnen 14 ochte 17 A verliese ic ; ochte 18 hare
IV. ig A minne B minnen uit minne 21 B minnen uit minne 24 omme;
hets
V. 25 A minne B minnen uit minne 26 de 27 de z8 A minne 29 hen
ontbr.* 36 dies B de ; br. ierst int
VI. 3i A minne B minnen uit minne 33 alse ic 36 A ron B ran uit ron
VII. 37 A ghenueghen 38 A Jn B Jc uit Jn 39 alle A minne
4o Doe A de
VIII. 43 A na maecte iets uitgeschrapt, erb. rike, int ontbr. B int verb.
uit iets anders ; de 46 alse • t.
IX. 5o minne; redene 51-53 ontbr. in B; 53 A minne 54 B Ende es;
onghehort ; ten s.
X. 56 dunket ; - 1 • 5q. alse ic 58 redene 59 A minne ; • i • 6o ghedinke ; • i XI. 6i A soe B doe uit soe; redene ; leede 63 A ghereede B 63-65 boven
i. r., van latere hand 66 d. dede mi ; redene
XII. 67 cantate 68 B toende minne 69 A Doe 7o A nam i. r. al
ontbr. B te male haer nam geheel C nam al maar orde herst. 71 int
72 A heeftsi ; • i
XIII. 7q C nochtan : tan erb. B haer 76 B zielen : n erb. A mier
B miere 77 gheheel B haer 78 redene heuet C rendenne
XIV. 79 redene 8o A gebruuc B gebruken uit ghebruuc 81 redene
84 A redenen B redene
XV. 85 A alle die minne 86 redene 87 moghen bek. 89 redene
A leighet B leighet : i geexp. ; volmaectheit

go
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-XXXIm grote minne in hoghe ghedachte
Willic wesen al minen tijt;
Want si mi met harer groter crachte
Mine nature maect so wijt,
Dat ic mijn wesen al verpachte
Jn die hoghe gheboert van haren gheslachte.
Alse ic wil nemen vri delijt,
So werpt si mi in hare hachte.
II

Ic waent wel liden sonder scade,
Dat ic in minnen dus ben beuaen ;
10
Wiltsi mi alle die nauste pale
Van haren weghe doen verstaen.
Alsic mi wane rusten in hare ghenade,
Verstormt si mi met nuwen rade.
78 ^.
64d.
CXIXC
c.
Dits een wonderlijs verslaen :
15
Sosi meer mint, sosi meer lade.
III

Dit es wonder groet te ve7stane :
Der minnen nemen ende hare gheuen ;

Y 5o
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Alsi mi gheeft troest te ontfane,
So wordet vruchten ende beuen.
20
Der minnen biddic ende mane,
Dat si die edele herten spane
Dat si in minnen toene dus bleuen
jn nederen twiuele, in hoghen wane.
Iv
25 Troest ende meslone in enen persone
Dats wesen van er minnen sma e ;

Al leuede die wise Salamoen,
Hi liet te ontbintdene so hoghe sake.
Wine werdens berecht in gheen sermoen
3o Die sanc verhoghet alle toen.
Die tijt daer ic altoes na hake
Heuet in hem seluen noch den Toen.
v
Haken, merren, beiden langhe
Na dien tijt, die selue es minne,
35 Doet versmaden vremde ghemanghe,
Ende toent verliese ende groet ghewinne. cnxd.
Fierheit radt mi dat ic hanghe
So vaste in minnen, dat ic beuanghe
Een wesen bouen alle sinne :
4o Die toen verhoghet alle sanghe.
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VI

Die toen die alle sanghe verhoghet,
Die meinic : minne in hare ghewout.
jc segs een luttel, en doech ghetoghet
Den vreetden herten, die sijn coot
cleine om minne hebben ghedoghet,
Ende
45
Sine weten niet, dat minne vertoghet
Hare Tike den fieren die sijn stout
Ende in die minne werden ghesoghet.

y8a.

VII

5o

55

Ghewout van minnen die al verwint
Die es te verstane onghehoert :
Ende bi in dole ende verre bekint,
Ende een vrede die alle vreden stoert
Den vreden dien men in minnen ghewint
Daer men hare wesen al met versint,
Die wert ghesoghet in hare confoert
Die hem met minnen in minnen dus mint.

65 a.

VII

6o

Die dus in minnen wilt veruaen,
Hine sal ontsien cost noch scade
Noch pine ; hi sal met allen staen
Jnt alre nauste van minnen rade,

CIX a.
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Ende met hoghen dienste sijn onderdaen,
jn al hare comer, in al hare gaen
Die dit op minnen trouwe dade,
Hi soude in minnen al minne volstaen.

I. i A hoghen B hogher 2 A m. leuen geexp. tijt 3 A haerre; cracht
4 C nature verb, uit materie door latere hand 6 de A geboert B geborte
A gheslachten 7 B alsic; wille 8 werpet
II. io B die ic ii al 12 B wegen i3 alse ic; ghenaden 14 A verstoerrnt z5 A • i • ; wonderlec i6 soe si ; soe si
III. 37 A groot i8 B haer 59 A alse Si 20 werdet 21 A minne
bidde ic 22 de 23 A i. m. doen dus leuen B in erb. doene : e v. 1. h
24 A twifel B twifile B ende oec in wane
IV. 25 persoen C persoene : e van oe geexf. 27 B de A Salemoen
B Salomoen 28 hete; ontbendene 3o allen 3i A altoos 32 A loon
V. A haken. b. m. 1. B had dezelfde oz de, mor heeft ze door teekens hersteld
tot die van C: kende hij dus C? 34 A na staat boven een geexz. d B had eerst
gelezen en geschreven dan : heeft d in n veranderd en n uitgeschrapt* 35 uremden 36 uerlies A grote B groten 37 radet 38 A minne 39 B allen
VI. 42 dat meyn ic 43 • i • A ghetoeghet 45 oinme 46 A uertoeghet
43 C die erb. minnen A ghesoe et
VII. 5o B ongehort 51 dole verre : ende onlbr • 52 • i • ; B vrede st.
53 urede ; dierrien B in i. r. 54 B haer 55 A ghesoeghet B confort
56 in minne
VIII. 58 A noch cost no B no cost noch : ch v. 1. h. 59 B hi erb..
62 B haer B haer 63 B trouwen
.

32
I

5

saermeer ontspringhen ons die bloemen, •xxxu
Ende andere crude menichfout.
Oec salmen die edele herten doemen,
Die leuen in minnen ghewout.
Jn minnen settic mijn behout,
Ende mine ghewout in hare hande;
Van hare en eysic ander scout,
79 a .
Dan ic al bliue in haren bande.
II

Die nv droeghe band van rechter minnen,
loAls men wel minnen sculdich ware,

Des souden saen hen onderwinden
Die wrede vremde al openbare.
Si doen hen meneghen groten vare
Dien die staen in hoghere minnen hoede; cxx.
Maer wat si hen doen te sware,
i5
God danc, dat es te clenen spoede.
III

Die hogher minnen dienen sal,
Hine mach ontsien ghene pine;

54
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Hi sal hem gheuen al om al,
Om hogher minnen ghenoech te sine;
Ende eest tsake dat hi iet fine,
So mach hi wel die waerheit kinnen:
Dat hi meer ne werdet in scine
Meester van rechter minnen.
Iv

25 Minne es meester meneghere dinc :
Si gheuet ghereet suer ende suete ;
Sint ic van hare ierst smaken ontfinc
Ligic altoes op hare voete ;
Jc bidde haer dat haer ghenoeghen moete
3o Dat ic dore hare ere draghe
Quale ter doet, al sonder boete,
Ende ics den vremden niet en claghe.

65b.

v

Die den vremden dade cont
Wat men verdraghet om minnen ere,
cxx.
35 Hi maecte hare herte wel onghesont,
Ende quetste hare natuere sere ;
Want sine verstaen min noch mere
Wat men dore rechte minne moet daghen y9 b,
Auontueren ende sware kere,
4o Ochte si in hare minne sal hoghen.
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VI

ghenoeghen,
Jc rade hen dat si niet en sparen,
Ende si hare wesen daertoe voeghen
Dat si met niede in storme doreuaren,
An haren danc diere mercaren,
45
Die so staen na hare pine.
Wat sise dan moghen swaren,
Het staet altoes vri te sine.
Die minnen willen wel

VII

Vriheit mach men wel bekinnen
Jn ioesten ende in hoghe daet,
Die met fierheiden dorewaet van sinnen
Daer storm van minnen hem ieghenstaet.
Want men in ioesten prijs ontfaet,
Daer men bi minnen waerdich scine.
Minne es so riken toeuerlaet :
55
Hets recht datmen doge hare pine.
5o

VIII

Die enneghe pine ontsien in minnen,
Seker, sine moghen niet verstaen,
Wat die ghene moghen winnen
Die minnen aitoes sijn onderdaen,
6o

cxx4.
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Ende van hare sware slaghe ontfaen,

Daer si al onghenesen af bliuen,
Ende hoghe op risen ende neder slaen,
Eer si der minnen ghenoech gheriuen.

^9t^

IX

55 Traghen herten ende nederen sinnen
Hen blijft verborghen tgrote goet,
Dat die ghene wel bekinnen,
Die leuen in minnen orewoet;
Want si doen menich scoen ghemoet
7o Jn storme ende in auontuere,
Hets recht dat si hebben spoet
jnder minnen hoghe natuere.

65c,

x
God gheue hen spoet, die daerna staen
Dat si der minnen willen behaghen,
75 Ende gherne dore hare ontfaen
Groten last met swaren waghen,
Ende altoes vele om hare verdraghen
Dies si die minne wardich kinnen.
Jc onste hen wel, dat si noch saghen
Bo Die wise wondre vander minnen.

cxxJFn..
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I. i A Tsiaer meer A de 3 B herte 7 haer A eyschic B eischic
II. 9 bant B gerechter io alse ii dies souden hen saen 12 B wreede ; oppenbare i3 hem A meneghe grote 14 hob her i5 B hem
16 A Gode A ten cleynen B cleinen
III. 18 enghene 19 oname 20 omme A boegher 2i es dat sake
B datti ; yet 22 A de 23 wordet 24 gerechter
IV. 25 menegher 26 gheuet ontbr. 27 A ierste; smake 28 A licghic altoos B ligghic 29 hare B d. hare 3o A dor h. eere 31 doot
32 A niet ne
V. 34 A omme; eere 35 hine B haer ; therte 36 quetse; nature
A seere 37 A men B min i. r. 38 A want B doer 39 A auonture
B ...turen 4o hoeghen
VI. 41 A wille 43 B haer 44 A sij m. nyede B doervaren 45 ane
A dien B diere uit dien 48 hen B steet A altoos
VII. 5o hogen 5i A dorevaert B dorvart C heeft doervaert boven dorewaet v. 1. h. ; sinne 5z A stoerm 55 B soe rike 56 A doer B haer
VIII. 57 enege 59 A de 62 B aue uit ane : in A lijkt de v op n*
63 A up 64 Ende si* A geuouch
IX. 66 bliuet B tgroete 67 A de erb. 68 B oerewoet 70 stormen;
...turen 72 nature
X. 73 B hem A daernae 75 B doer; haer 77 A omme B haer
78 de ; waerdech A kennen 79 B soghen 8o wondere
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lichten,

Die minne begheren ende moeten ontbaren
Het es wonder datse niet en veruaren.
II

5 Dit nuwe iaer es comen in.
Die heuet ghekeert sinen sin,
Dat hine wilt sparen meer no min
Vore minne, sine pine went al ghewin.
III

Maer die eneghe pine vor minne spaert,
79 d.
jo Ende also sine nederheit openbaert,
Ende in vremden ghenuechten hem zere bewaert
Hets recht dat hi in dienste verswaert.
IV

Maer die van minnen sijn gheboren,
Ende te haerre natueren sijn vercoren,

i5 Sine sparen ghene pine daer voren,
Si leuen altoes in herleghen thoren.

CXXJ b.
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V

Dien hogher minnen natuere gherijnt,
Hi es die altoes gherne pijnt,
Als ane sine werken wale scijnt:
20 Het dunct hem emmer onghefijnt.
VI

Dat ware. den finen mensche scade,
Dat hi, bi vremden nederen rade,
Liete te werkerve die hoghe dade,

Die hongher gheuen in nuwen sade.
VII

Sat ende hongher, beide in een,
Dat es der vrier minnen leen,
Als ye den ghenen wale scheen
Die minne met haerre natueren ghereen.
VIII

Dats sat: comt minne, menne cause ghedraghen;
3o Dats hongher: houtse op, so eest een claghen;
Hare scoenste verlichten zijn sware waghen; 65&
Hare scarpste storme sijn nuwe behaghen.
IX

Hoe macht der minnen comste sat ?
Men smaect met wondere dat Si es dat;
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35 Si doet besitten hare hoechste stat ;
Si gheeft hare rijcheit, dien groten scat.

cCXXJ b

x
Hoe maecht hongher der minnen op houden? So
Sine connen bekinnen dat si souden,
Noch niet ghebruken dat si wouden
4o Dat doet den hongher menichfouden.
XI

Hoe maect verladen der minnen verlichten ?
Men en can ontfaen hare grote ghichten,
Ende men en can hare gheen ghelike dichten:
Soe en weet men waer ghedueren stichten.
XII

45 Soe doetse behaghen storm ende slach,
Die edele minne, nacht ende dach;
Want men niet els ghepleghen en mach,
Dan toeuerlaet op minnen sach.
XIII

Nv, ic beuele der heylegher minnen
5o V allen die minne wilt bekinnen,
Ende daer voren en spaert in ghenen sinnen
Met nawen vlite te wonen daer binnen.
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XIV

Met nuwen verlichtenne hebdt nuwen vlijt;
Met nuwen werken sat nuwe delijt ;
55 Met nuwen storme nuwen hongher so wijt
Dat nuwe verslende nuwe eweliken tijt.

cxxj &

I. 2 daghen 3 A moete 4 hets

II. 7 noch 8 voer minnen A wter : de verkorting verkeerd na de t
,geplaatst, B had Hetzelfde, maar die verkorting werd uitgeschrapt en na w
geplaatst*
III. 9 A vore p: p geexp. B voer A minnen B spart io B oppenbacrt
ii A genoechten; hem soe b, 12 B verswart
IV. 14 haerre naturen i5 A en ghenen B en ghene 16 A altoos; heileghen toren
V. 17 nature i8 B die ontbr. A altoos B ghepijnt i9 alse A aen
VI.
21 B menschen 22 datti : in A boven ti staat hi 23 A de 24 in
minnen zaden
VII. 26 dats 27 alse 28 B dien B harer ; naturen
VIII. 29 A dat sat B dats : s toegev. B minnen ; men 3o dats • i • cl.
3i B haer 32 B haer
IX. 33 C maect verb, uit macht; A coemste B coenste 35 B haer
A hoochste 36 A gheuet
X. 37 C maect uit macht 39 B woude
XI. 42 menne B haer 43 A menne B men can B gelijc gedichten
-44 ne
XII. 45 Hoe
XIII. 49 A nu : n alleen rood doorstr., zoo ook in B die Q erbij gevoegd
heeft; heilegher 5o minnen 5i voer A en spaerd B spart 52 uwen v1.
A woenne B woenen
XIV. 53 met: in A en B hetzelfde als 49 nu; verlichtene; hebt B hebdt ;
d erb. 55 A stoerme 56 A uerslinden B versunden
It

5

n allen tide, ruwe ende out,
Si hi der minnen onderdaen
Dien somer heet, den winter Gout
Die minne van minnen wilt ontfaen.
Hi sal met vollen dienste staen
jn hogher minnen hantieren;

a,XIDJ.
-

So vert hi minne met minnen saen ;
Dat ne mach hem niet faelgieren.
II

Suer ende doncker ende ouerwreet
10 Sijn der minnen weghe in haere beghin;
Eer selc met minnen dienste ghesteet,
Faelgeert hi dicke ane den sin :
Daer hi waent verliesen, hets al ghewin.
Waer bi machmen dat bekinne^t' ?
i5 Dats die en sparen meer noch min
Dan al hen gheuen in minnen.

so b.

66a.

III

Die meneghe twiuelen ane die minne;
Dies hen die arbeit dunct te swaer
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Ende si ten fiersten niet en nemen inne ;
20 Si dincken : soustu dolen daer ?
Ware hermi die Toen vore die oghen claer,
Dien minne gheeft ten inde,
jc dar wel segghen openbaer
Si doelden hare ellende.
IV

25 Noch nie en went sake in minne verloren

3o

Diemen lore minne ye ghedede;
Minne gheldet emmer, na ocht voren;
Minne es altoes der minnen mede.
Minne kindt met minnen der minnen sede ;
Hare nemen es altoes gheuen ;
Minne gheeft met hare behindichede
Wel meneghe doet int leuen.
v

-iets ouersoete in minne verdolen
Hare wilde weghe die minne doet gaen.
35 Het blijft den vremden wel verholen;
Maes die met weerheiden minne ghestaen,
Si selen met minnen in minne doregaen
Al dat rike, daer minne es vrouwe,
Ende al dat heerscap een met hare ontfaen,
40
Ende doresmaken hare edele trouwe.

C XXIJ a•
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Die snake, die trouwe in minnen gheuet,
Wie el iet seghet dat weelde Si,
Die heuet ye sonder weelde gheleuet,
Na dien dat ic versinne mi.
45 Want hets hemelsche ghenoechte vri
Te vollen, sonder ghebreken
« Du mi al lief ende ic al di »
Daer nes gheen ander spreken.

cxxIJ b.
3®

VII

Die dus in minnen sijn worden een,
5o jc mach wel swighen hoet hen steet:
Noch sien, noch spreken, dats mijn leen;
Want ict met wesenne niet en weet
Hoe lief daer lief al omme veet
Ende ghebruken een gheuen.
Wat
wondere eest dat mi rouwe versleet
55
Dat mi dat noch es ontbleuen ?
VIII

Dat ic der minnen ye vre ghebrac
Berout mi sere ; dat es wonder niet.
Met rechte doghics onghemac
6o Dat ic mi ye so neder liet.

66b .
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Want mi die minne al Boet onthiet,
Ochtic so hoghe ghedachte
Te wetkenne int rike dat si mi hiet,
jnt hoechste van haren ambachte.
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IX

65 Dat rike daer ons die minne toe riet,
Ende dambacht dat si ons werken heet,
Dats minne pleghen ende anders niet
Met alders dienste die daertoe gheet.
Die dit met trouwen wel versteet
Te werkenne in allen Binnen,
70
Hi eest dien minne al beueet
Ende hi wert al een in minnen.
►A
Hier toe manic alle die fine,
Die minne met minnen willen ghestaen,
75 Aldus in minnen dienste te sine,
jn al hare comen, in al hare gaen ;
Hare opheffen, hare nederslaen
Si hen al euen suete ;

So werden si minne met minnen saen
Dies ons God hulpen moete.
8o

8o a.

I. r A tiden 3 A de somer B den z. de w. A den wenter 8 en A failieren B faelieren
II. 9 donker B ende ontbr. so C heeft tweemaal der; haer ii B met
dienste der m. Iz A failleert B failiert z5 A en i. r. B spart 16 B Dan
hen al
III. 17 A twifelen A de z 8 A hem 19 eersten zo C duncken maar
een beentje der u geexx. A soutsu B soutstu : t tussclzengev. 21 A hen de
loon A de o hen 22 die A minnen; gheuet 23 A segghen i. r. B oppenbaer 24 Si
IV. 25 minnen 26 doer 27 A minnen; ochte 28 A altoos 29 minnen
kent 3o A haere A altoos B es i. r. 31 gheuet A behendichede
B behendechede 32 doot
V. 33 ouersuete 34 welde A weghen B wege (uit wegen) 35 bliuet
C verholen : h verb, uit b 36 A minnen 37 in minnen doergaen
39 B eerscap ; een ontbr. 4o B doer sm. haer
VI. 41 A minne 42 B wye A sij 44 datti.c 45 B ghenuechte
VII. 49 A • i- 52 wesene 54 • I
VIII. 58 berouwet A dan nes B dat en es 59 A doeghics 61 A de
A minnen 72 A ochte ic ye so B ochte ic ye hoghe soe : maar orde door
teekens hersteld B ghedathte 63 werkene 64 A hoochste
IX. 65 de 66 A tambacht dats ons B Si erb. ; hiet* 67 minnen
70 werkene A zinne B alle z. 71 A est B die; minnen 72 A • i • B een

ontbreekt
X. B heeft R/ A toe so m. B toe soe m. A de B al de A minnen
76 haer; haer 77 B haer A haer n. 78 A hem ; soete

dry

tijt es doncker ende cout :
.LJD1 es druuen voghele ende dier.
Die herten doghen el menichfout,
Die kinnen hare natuere fier
hen dan minne ontbliuen sal.
Ende
5
Wie op rijst, ic bliue int tdal
Van riken troeste onberaden
Met swaren waghen altoes gheladen.

ie
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cxxij d.

II

Die waghe es mi alte swaer,
o Die niet en leghet bi ghere noet ;
Hoe mochte een herte ghedueren daer,
Die lidera moet so meneghe doet
Als hi ghesmaect, die hem bekint
Altoes van minnen onghemint,
Ende al ontseghet wien si ontfaet
15
Hulpe ende troest ende toeuerlaet.
1

III

En wilt minne mi minne niet ontfaen,
Wat soudic dan ye gheboren;

66 c.
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Benic vore minne dus ontdaen,
So benic sonder waen verloren;
So magic claghen wets na wee
Al mingin tijt voert ane mee,
Sone hopic niet na gheen gheual,
Sint minne mi dus ontbliuen sal.
IV

25 Ic toende der minnen mine pine;
jc bad hare dat sire hadde ghenade ;
Si dede mi met ghelate in scine
Dat sijs en hadde wille noch stade.
Wat mi ghesciet dats hare al een.
3o Hoe si mi ye in onsten sceen
Hebben mi hare vremde kere ontgheuenn.
Des moetic nachte bi daghe leuen.
Waer henen es minne ? in vinder niet.
Minne heeft mi al minne ontseghet.
35 Waer mi dat ye bi minnen ghesciet
Dat ic een vre hadde gheleuet
jn hare hulde, hoe soet mi staet,
So sochtic ane hare trouwe aflaet,
Nu moetic swighen, doghen ende dueren
40 Scarp ordel met nuwen vren.

Sr a
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VI

Die vonnessen doen mi bederuen,
Dat minne mi dus ontbliuen moet.
Al woudic om hare hulde weruen,
Daertoe en hebbic gheluc no spoet.
45 Mestroest heeft mi so wederstaen,
jn can confoert en sheen ontfaen,
Die miere herten ontkeren mach
Dien onghehoerden wederslach.
VII

5o

55

Minne, ghi waert daer te rade
Daer mi God mensche veesen hiet.
Ghi meinet mi in onghenade;
Si al v scout wat mi ghesciet.
Jc waende van minnen ghemint zijn;
jc ben ontseghet, dats mi in schijn.
Mijn toeuerlaet, mijn hoghe waen
Es mi te rouwen al vergaen.

cxxuJ V.

66

a.

VIII

Soe Boete natuere als minne si,
8I b,
Waer machsi nemen vreetden nijt
Dien si alle vren sticht op mi,
6o Ende miereherten gront met storme doresnijt?
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— XXXV jc dole in deemsterheit sonder claer,
Buten vrien troeste, in vreetden vaer ;
Gheeft, minne, den edelen fieren minne
Ende voldoet in mi al uwe beghinne.
Ix

65 Minne heeft mi recht loes ghedaen ;
Ane wiene salic nv soeken raet ?
Dats ane trouwe : wilt si mi ontfaen,
Dat si mi om hare hoghe daet
Vore minne gheleide, dat ic hare mochte
70 Mi al op gheuen, ocht sijs iet rochte ;
jc bidde hare troeste noch raet en ghene,
Dan si mi hare bekinne allene.
x
Ay, minne, doet al v ghenoeghen ;
Vwe recht, dat es mijnn naeste tr oest ;
75 jc wille met al mi daer toe voeghen,
Het si gheuanghen, ocht verloest,
Vwen liefsten wille willic vore al
Gestaen, in quale, in doet, in mesual.
Gheuet, minne, dat ic v minne bekinne
8o Dats rijcheit bouen alle ghewinne.

cxxgje
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I. i donker 2 C Dies : s er5. A droeuen B drueuen ; voghelen A ende
dies dier : dies geexx. 3 A doeghen C el era. 4 nature 5 A minnen
6 dal 7 A rike 8 A altoos
II. io B die leget niet B geere A noot ii -1 • 12 13 moet ontbr.
A meneghen ; doot i3 alse 14 A altoos A van i. r. in den tekst stond iets
anders; B van tusscheng ev. op iets anders; v. in. al A al ombekint onghemint : ombekint geexp. i6 A troost
III.
19 A ben ic A minnen 21 A wers na B wers na : de r schijnt in
een t te zijn verbeterd 22 A vordane meer B vort ane mee uit meer
23 A niet voer eeneghe geual B niet vor eneghe gheual 25 C sint
boven sider B mi m. A minnen
IV. 25 A der ontbr. in B taassclaen-zgev.* 26 bat ; siere 27 mi ontbr.
28 B no 29 haer 3o B in ontbr. B gesceen 32 dies
V. 33 A minnen A vender B en vinder 34 A heuet mi alle 36 B ene
37 B hoe ontbr. B soet met mi 38 aen A afflaet 39 A doeghen ends
duren 40 ordeel
VI. 43 A omme B verwennen 44 ne 45 heuet 46 Jc en B en gene
47 B mire B mach v. 1. la. 48 A onghehoorden B ongehorden
VII. Si meynet A mi erb. A onghenaden B onghenade uit ...den
52 uwe 53 geminnet 54 sci j n
VIII. 57 suete nature alse A sij 58 A mach sij 6o A mier B mire
A stoerme dore sijnt B doer snij t uit sijnt* 63 gheuet
IX. 65 heuet ; rechte loos 66 wien ; sueken 67 A trouwen 68 omme
69 gheleiden; haer 7o A up; ochte B yet -71 A Jnne B haer troest;
rade 72 B hare ontbr.
X. 73 uwe A ghenoeghe 76 ochte A uerloost 77 liefste 78 A doed
B dode i9 A dattic uw maar u geexp., in B ontbreekt u*

36

5

10

oe dat diaer heuet sinen tijt,
Die minnaren sijt
houdet so uwen vlijt
Dat v sake en si te inghe noch te wijt,
Maer al ghemate,
Wat minne met v doe ochte late,
Wedert tsi scade ochte bate.
Want dat sijn ghelate
Daer minne omme benedijt
Vwe sate

xXx,►^.

8I r.

in die minne.
II

Dien minne ye vre benedide,
Si als te tide
droeue ende blide,
15 Ende emmer ane der minnen side,
Ende hi si altoes ghereet
Daer hi der minnen wille weet
Jn lichte, in wreet,

CxxIIJ d.
67 a.
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Jn lief, in leet
Dat wilde wide
hi ommeueet
Jn die minne.
III

Die de wijdde van minnen wilt ommeuaen

25

3o

Hi sal minne verstaen :
Hare comers, hare gaen,
Hoe minne minne met minnen sal ontfaen.
Met altemale
Sone heeft die minne vore hem gheen hale,
Sine tone hare wijdde, hare hoechste sale
Wet alle wale Die heuet voldaen
Met siere quale
Jn die minne.
IV

Dien minne sijn quale sal ghenesen

35

40

Sal minnen wesen
Na hare ghetesen
Met toeuerlate bouen al veiresen,
Na minne fine,
Hi doghet al leet wel sonder pine
Om hogher minnen ghenoech te sine.

174-- XXXVI -

Hl. doet in scine
Dat hi sal lesen
Alle die vonnessen sine
jn die minne.
v
45

Vonnesse van minnen
Gheet diepe binnen
Met inneghen linnen ;
Die en mach gheen neder herte bekinnen
Die vore minne iet spaent,

5o

Maer die fierlike doreuaert,

55

Alder minnen aert,
Dae minne met minnen minne anestaert
Om sign verwinnen
Blijft hi verclaert
Jn die minne.
VI

6o

Ay, creatuere
ende edel figuere,
Doghet auontuere,
Anesiet v recht ende uwe natuere,
Die emmer minnen moet,
Ende mint der minnen beste goet.
Om hare te ghebrukene doet scone ghemoet;

Notabene

cxxlzlJ a.
8.á-d.
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i75

So hebdi spoet ;
En spaert gheen vre,
Eer ghi voldoet
in die minne.
VII

70

75

Die minnen raet
Na minne verstaet,
Ende bi minnen aneuaet
Om minne meneghe rike daet
Al sonder keer,
Min sijn dan minne es hem groet seer ;
Dies toent hem minne hare rike gheleer
Nuwe ernmermeer.
Sonder verlaet
Blijft hi gheheer
Jn die minne.

67b.

VIII

$o

Maer die van minnen raet ontseghet
Daer trouwe in leghet,
Ende dien pine verweghet,
Jc gheloue dat v noch treghet,
Ende omme niet.
Want ghi niene daedt dat minne riet
Ende minne met minnen v minne onthiet

Nota
CxxIIIJ b,
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Ende ghi dat vliet,
So bliuet ontweghet
Des die minne versiet
jn die minne.
IX

Dien minne versiet, Met wat dat si,
Leue also vri
Altoes daer bi
Als «ie al minnen ende minnen al mi ».
Fier ende stout
Maent hi al minnen minne vore scout.
95 Dies gheeft si rijcheit menichfout ;
Si es hem alles hout.
Allene hi
Heeft volle ghewout
jn die minne,
x
goo Die minne es bi hare seluen goet.
Wat si hem doet
Si maectenne wroet
Hoe minne maket minnen hoghen moet
Doet si hem weten,
io5 Soe dat hijs meer en mach vergheten.
So heeftenne minne met minnen beseten.

-- xxxvi --
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Wats hem gheweten ?
Bider minnen woet
Wert hi al gheten
Jn die minne.
XI

115

120

Ay, waer es minne dan,
Als mense en can
Vinden, selc man
Die toe set al dat ie ghewan
Ende nochtan minne niet en vent,
Ende hem minne minne sent
Dattene die minne in wee so went,
Ende dat hise niet en kent?
miler dien sijs wel an
Hi heuet saen gheent
jn die minne.

67 c.

XII

Minne es al daer,
Ghinder, ic en weet waer,
Vrl, son er vaer.
Dat
mi
minne
niet en es openbaer
125
Dat doet mi anghe,
Ende noch meer hem wee Die vaste hanghe
Ane minne in ouerswaren bedwanghe.

cxxzzlj e.

78

i3o
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Maes dat en duerde niet langhe,
Gaue minne al claer
Hare ommevanghe
jn die minne.
XIII

Nu moet god die ghene beraden
Die gherne voldaden
135

140

Nader minnen gaden,
Ende die diepe wuestine willen dorewaden
Nader minne lant,

Daert dicken ten sorghen hen es bewant,
Ende alles der minnen gaen in hant
Jn swaren bant :
Aldus houtse minne verladen
jn staden brant,
jn die minne.

Dats minnen pant,
14 Daer minne met minnen trouwe in vant,
Ende alle pine om minne verslant
Suete ende onghehant.
Die volle saden worden hem bekant
jn die minne.

CXXIIIJ d.
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A minnare q. B uwe; ne Si 7 C tsi : t erb. ; si scade soe
oo één regel, eveneens 20 en 21, 3o-3i, 32-33, 35-36, 41-42,
43-44, 54-55, 65-66, 74 - 7 5 , 7 6-77, 9 0- 9 1 , 97 -9 8 , de verzen zijn toch gescheiden
I. i

iaer

2

bate io en ii C

door Bene punt, de hoofdletters zooals gedrukt.
II. 12 B ye ontbr. 13 B alse i6 A sij altoos

20

welde

III. 26 A m. minne 28 heuet; ghene 29 toene A haere h. B wide
3o komt in A en B na 3i 32 A sier 33 de
IV. 34 B had hier na minne : versiet : zoo begint str. IX die in A oo
Jezelf f e hoogte in de tweede kol. staat als deze str. IV, vandaar de vergissing
van B*; sine 37 C bouen staat boven met 39 B wel ontbr. 40 omme
A hoogher minne 43 al B de 44. de
V. 45 A minne 48 ghewinnen 49 minnen yet B spart 5o B dore
vart 5i A aerd 53 A ornme
VI. 56 creature 57 A edele; figure 58 doeget auonture 59 B ziet
ane; uwe r. ; nature 62 omme A ghebruke B ghebrukene : ne v. 1. h.
A scoen B ommoet 64 A spaerd B spart A ghene B gheene
VII. 70 omme 72 Men A hen groot 73 A hen 74 B nuwen 76 bliuet
VIII. 78 A minne 83 C daedt boven hadt 84 A met minne u minnen
Buminneerb. 85Aghij 87CTesBde 88 de
IX. 92 alse ic 94 B al minne : voer 95 geuet 96 heme 98 heuet

Cwel 99 de
X. ioo minnen; haer 102 B maecten A maectene io3 maect;
hoeghen zoo hi hem io6 A heeftene B heeften 110 de
XI. iii A minnen B minne uit ...nen 112 alse; ne 114 A' toe i. r.
B eerst werd zet geschreven, dit uitgeschrajbt, dan toe; ye z 15 A minnen
i z6 A de minnen B de minne i i 8 hire A ne 120 ghehent
XII. 123 A in w. B ic ontbr. 125 A minnen; oppenzbaer 128 A anghen
131 A ommevanghen B ...ge uit ...gen 132 de
XIII. 133 moete ; de 136 woestine ; dorw... 137 minnen 138 B dicke
uit ...ken 140 A sware B zwaere uit zwaeren 141 dus A minnen 143 A die
144 B R/ 145 A daer minnen 146 omme 148 werden; of twee verzen ?

37
et sal die tijt ons naken sciere
Dat ons die comer sine baniere
Set op met bloemen meneghertiere;
Dies wert verblijt die meneghe fiere.

-_VXJ•

II

5 Want ons die daghe werden lanc,
Ende die voghele hoghen haren sanc.
Dien minne doet soete al sijn bedwanc
Hi mach hare segghen lieuen danc.

67d.

III

Ic dancke v oec, minne, haddijs verdient,
Io Met al alse een uwer armer vrient.
Maer sint ghi mi ierst in v ioc spient,
Haddi ye mijn gheluc ontsient.
Iv

Du doet goet den ghenen dien ghijs ont :
cxxv a.
Mi scijnt dat ghijs ghedoghen en cont.
i5 Dies droeft mijn herte, dies claecht mijn mont;
Dies es mine cracht wel onghesont.

-- xxxv i i --

181

v

20

Waer di minne, minne, als ghi wel sijt,
Waer soudi nemen vremden nijt,
Daer ghi den ghenen met dore snift
Die v gheeft cussen in alle tijt ?
VI

Ia, ghi sijt al, minne, ghi sijt so vroet ;
Vwen name es minne ende van prise so goet;
Hets emmer ghnoech al dat ghi doet,
Wie dats blijft inden wedermoet.
VII

25 Uwe name verciert, uwe ghelaet verscoent ;
V op houden verteert, v gheuen croent.
Hoe sere ghi ons hebt ghehoent,
Met enen cussenne ghi al volloent.

82 E.

VIII

Dus es minnen werc bouen al ghedreghen
3o Ende al met haren stercken beleghen ;

Hare waghe heuet alle waghen verweghen;
Hare en es gheen vlier, merg ga Naere ieghen. cxI% b•
Ix

God moet die minne benedien.
Die wilt, hi late hem el minne vrien.

182
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35 Jc en mach haere wondere noch haere loesien
Te tuinen wille niet vele belien.
x

4o

Sint ghi al, minne, met minnen vermoghet,
Gheeft mi dore minne dies minnen hoghet
Te ghebrukenne dore uwe hoechste doghet.
Doch hebdi verteert al mine ioghet.
XI

Minne wilt dat minne al minne met minnen mane.

Si heuet op gheset hare hoechste vane.
Daer bi leert men hare werken ghedane
Met claerre waerheit sonder wane.
xII

45 Ghi, edele, keert v in minnen ghestichte,
Ende verchiert v metter waerheit lichte,
Dat v ghene demsterheit ane en vechte,
Ghine pleecht ws liefs in minnen rechte.

68'►

XIII

Minne wilt al minne van edelen fieren,
5o Ende datse hen met werken concordieren,
Ende met memorien jubileren,
Ende met ghebrukenne in hare iuweren.

CXXV a.

82 d.
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R/n Lof si der minnen ende ere
Hare grote cracht, hare rikere ghelere ;
55 Ende si moetse al troesten van haren sere
Die gherne voldoghen in minnen kere.
I. i de 2 de B zijn 3 A meneghertieren B ...tiere uit ...tieren
q. A werd; verblijdt A de
II. 5 de daghen 6 A voglen B vogelen B haren z. hoghen maar orde
door teeken hersteld 7 suete
III. 9 dancte io alle; •i.
IV. i3 A Du doet B Ghi uit du C Nu z5 droeuet; claget
V. 17 alse 19 A den gonen B doer 20 gheuet A alre
VI. 21 Ya A minnen 22 A uwe A minnen 23 A ghenoech 24 bliuet
VII. 26 uwe oph. B uertert; croont 28 cussene
VIII. 3o streken : in B werd aan stre veranderd 31 in B staat dit vers
tweemaal, doch eens doorgek., alle waghe 32 A haer; haer
IX. 33 moete de A benediden B ghebenedien 34 hi ontbr. 35 A Ju
mach A hare; haere ontbr. vóór A ialosien B ialosien er werd aan veranderd 36 Ben te
X. 37 A met minne 38 A gheuet; doer; dies minne hoeghet 39 ghebrukene A doer B dor A hoochste B hoeste er werd aan veranderd
4o A hebdi i. r. B vertert A ghi al : ghi geexx. B mine verand.
XI. 41 A dat minnen al minne : minne i. r. 42 A hoochste 4q. B warheit sonder ghedane
XII. A minne 46 A uersiert B verciert B u erb. 47 B en ghene;
aen 48 pleget uwes A lieues
XIII. q.9 minnen So B concorderen 51 A iubelieren 52 ghebrukene B haer
XIV. R/n ontbr. 53 B eere 54 haerre A groter A ende haerre B ende
haer; 55 alle C van i. r.

al

5

Is ons die linten wert gheboren,
So es men scoenre tijt in waen
Dat bloyen sal ghers ende coren
Daer die meneghe op mach ve?uaen.
Selc heuet op toeuerlaet ghedaen
Dies hem bleef int herte toren ;
Maer die minne met minnen wilt bestaen
Hi somt ten sinen best te voren.
II

10

15

Oec bloyen inden somer bloemen
Vele daer clene es an belanc.
Wi willen ons vele ter minnen noemen
Die nie gherechte minne en dwanc.
Selc maect van minnen nuwen sanc
Ende wilt hem ghelucs van hare beroemen ; cxxv d.
Dien minne doet goet, hi veeets hezer Banc
Van hare hebbic el cleric dan doemen.
III

Ay, na dien dat die minne ghehinghet
Dat ic claghe doemen ende hei ten noet,
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Sone hebbic vore hare gheen ghedinge :
Mijn recht es clene, haer cracht es groet.
Men seghet, die swane, als hi die doot
Smaken sal, dat hi dan singhet.
Wat so ye minne van mi gheboet,
Dat willic dat si al volbringhe.
iv

25

Ay, minne, al houdi mi dus swaer

X3 4 .

Dat mi die tijt verswaert al,

Ghi gheeft uwen Caren openbaer
Vwe Clare wondere sonder ghetal.
Ay, dicke en wetic wat ic sal,
3o Als ghi mi hout so wee in vare.6b.
Die met v climt, ic bliue int tdal.
Mi gruwelt dicke hoe ic vare.
il

Ay, minne, die doch mochte vergheten
cxxvJ ^o
Dat grote leet dat ghi ons doet,
35 Ende wat ghi den meneghen hebdt gheweten,
Den enen wreet, den anderen goet;
Den selken besitti in uwe woet
Dat hi van binnen al wordt gheten;
Die selke sijn sachte van v gheuoedt
4o Ende sijn van v doch onbeseten.

186
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45

Van minnen mach men wonder spreken
Haers wonders werke wat dat Si.
Si toent met liste den selken hare treken
Als « ic al di ende du al mi. »
Si comt den selken saen so bi,
Dat sine gherijnt op therte breken;
Ende selken laetse hare al vri :
Dus canse ontweghen ende weder reken.
VII

Te niete werden al in minnen,
rota
Dat es dat beste dat ic weet
5o
Van alle den werken die ic kinne,
Al wetict mi wel onghereet.
Ende die de minne met niede dan besteet, CXIvjb_
Al sonder herte ende sonder sinne,
Ende minne dan nied met niede versleet
55
Dats cracht daer men bi minne ghewinne.
R/n Voert ane meer wien lief wien leet,
Die de minne met niede can ontghinnen,
Sine can verweren die storme heet,
6o Hine wone ghelijc met hare daer binnen.

83 b.
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I. Y Alse; de 3 A gars 4 de 7 minnen 8 te
H. 9 A bloeyen io A cleine aen es B cleyne ane es i i A wij ; vele
ontbr. 13 maket i5 B die 16 cleine
III. z7 B gehinge i8 A noot i9 A voer B soe h. B vor h. en
20 cleine A groot 21 de zw. ; alse B de; doot 22 ghesmaken A dat uit
dan 23 want A ghebood
IV. 25 A houddi 26 de; uerswaret 27 geuet B opp. 28 A u cl. w.
al openbaer B u cl. w. al opp.* bewijst ook de onafhankelijkheid van C en A
3o alse; houdet 3i Wie; clemt; dal 33 A icke
V. 33 minnen 35 hebt 37 de zelke 38 west
VI. 42 B hars C werke boven wonder 44 Alse ic 46 A datse : se
geexp. 47 B selke ; haer
VII. 49 minne 5o A en B : dat es tweemaal; dattic 5r - alden
52 B wetic 53 B de m. n. 55 A minnen dan niet B dan met m. niede
C hied : d uit t ve ?b. 56 A minnen
R/n 57 B voer 58 A die : i erb. 59 A stoerme 6o A haer

A

lmeest sun alle creatueren
Bedwonghen wanden wintere cout.
Vele meer die mint es bi natueren
Bedwonghen in minnen ghewout;
5 Die van sinne ware fier ende stout
Ende al woude auontueren,
Dat suete metten sueren,
Maende minne vore scout:
Hi soude minne al met minnen b erueren.

Noga be

II

io WTie mach der minnen rueren prisen?
Diet wel versteet hi gheuet haer prijs.
Den selken gheeft si al aes van sisen ;
Selken maecse van aes al sijs.
Si maect den ongheleerden wijs,
Ende si ontwijst den wisen ;
i5
Si doet den nederen risen
Alse : «dit es mijn soete amijs »,
Ende voettenne met harer spisen.

t>8,c.

cXxV J C.
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Ii'

Der minnen seden en can bekinnen
. o En gheen man die nie was so vroet ;
Si wondet den ghenen therte binnen
Die nie na minnen bant en stoet;
Die gherne bi minnen leuede behoet,
Dien brenghet si al vten sinnen ;
Ende die gherne al minnen
,25
ghebrukede, hout si sonder spoet
So dat hise waer en weet ontghinnen.

83 0

.

iv
Dien dies ghedane minne seden ghenoeghen
Hi gripere ane ende wacht hem wel
.3o Dat hem al effenne wale weghe
Wat minne hem scijnt, so traghe, so snel.
Het waent selc minnen dore sijn spel:
Si es hesp so on.gheuoeghe;
Met wat wee sine sloeghe,
Hine conste nochtan ghedoen niet el,
35
Dan dies hem minne gheweghe.
c-xxvj a.
v
Onnere ende swaer auontuere
Hebbic ghedoghet meneghen dach.
Mij sijn alle die saken suere
4o Die ic ye met oghen sach.

go
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Hoe mochtichs hebben goet verdrach ?
Mi houdet wale wee in suere
Die minne, suetste bouen alle natuere
Ende die al gheuen mach.
Mi gruwelt, hoe ic gheduere.
vi
Ic sal die minne laten wesen
Van minen thaluen wat si wilt.
Selc waent sine vonnessen in hare lesera ;

Si heuet saen sijn gheruchte ghestilt,
50 Ende saen al sijn ghelof onthilt,
Daer hi bi was verresen
Si can na hare ghetesen
Wel scermen onder den scilt,
Al en maechs niemant ghenesen.

68d.

VII

55 Hoe ic in minnen el hebbe gheuaren,
God gheue hen goet die minnen plien
Ende die in haren lichten ende in haren swaren
Wel connen volghen ende vlien.
Die beiden mach na goet ghescien
6o
Ende minne nv wel can sparen,
Si sal hem openbaren,
Die beiden mach tote dien
Dat minne al sal verclaren.

83 d.

CXXVIj
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VIII

Ic weet wel, hads die minne stade,
65 Si troeste miner droeuen moet,
Ende docht hare van mi iet scade,
Dat si mi dus verderuen doet ?
Met groten wee al sonder spoet
Hout si mi buten rade.
Sine doe mi saen ghenade
7o
Ende make mi haers bat vroet,
Si comt mi lichte te spade.
IX

Hoe nauwe ic dole in minnen pade
. Ende mi hare conde es al te lanc,
75 Hoe diepe ic wade in hare ghewade :
jc wille hare alles weten danc.
Want mi es mijn al an hare belanc
'

Salic volclemmen hare grade.
Want so wat ic eire dade,
Mijn hongher bleue al swanc,
8o
cxxviJb.
Sine gaue mi vol s hare sade.
x
Dus bliuic ane der minnen side,
Wat so mi ghesciede daer na :
Haers honghers rouwe, haerre saedde blide ;
85 Begheerten neen, ghenoechte ia.

192

go

----- X XXIX --

Dien fiere gheue slaghe, eer m'►_nne sla :
So comt hi scone ten stride.
Die de minne besteet met niede,
Hoe welt dat hem verga,
Hi sal beuaen hare wijde.

R/n Ic rade den fieren die de minne besta
jn sinen ionghen tide
Dat hire niet en mide,

s

69 a.

NUM

Hine sie dat hise volua

95

a.

Eer si vore hem fide.

I. creaturen 3 naturen 6 auonturen 9 B minnen A m. met m. al b.
II. zo B haer 12 geuet 13 selcken B maectse B tsijs i5 B wijsen
57 mijn zuete 18 A voetene B vuetene; haerre
21 dat h. 24 bringet 26 C niet hout begint liet vers
III.
IV. 28 dus dane A minnen B genuegen 29 griper; wachte 3o heffene;
uoeghe C weghe lees vueghe 32 B sulc; doer 35 B niet el dan:
maar heeft door teekens orde veranderd tot dan el niet 36 gheweghe C lees
ghewueghe
V. 37 B Onire B zware; auonture 39 Mi 41 mochtics 42 B int
43 minnen suetse; nature 45 B dat ic
VI. 46 A minnen 47 B taluen dat 48 B sijn; vonnesse; haer
49 A uerstilt B verstelt Si A verresen i. r. 53 B den i. r. 54 maghes;
nieman
VII. 55 A in ontbr., in B erb. 56 A hem 57 haren 6i B opp.
VIII. 64 A wel i. r. 65 B drueuen 66 yet 69 houdet 71 B hars
IX. 76 B haer 77 ane 79 A wat soe ic eldere B w. s. ic elder
X. 82 A minne 83 ghesciet 84 B hars B iade 85 Begherten A ghenoechten B ghenuechten 86 die A gheuen slaghen ; minnen go wide
R/n 91 minnen 93 hier 94 B siet

^t

dit nuwe iaer onsteet,
A isSoonshoeptmen
dat saen comet sal
5

._^.

Die tijt daer menich op verueet,
Die groyen doet berch ende dal.
Doch es die bliscap onghereet.
So es hem oec die gheuet sijn al
Op hoghere minnen scone beheet,
Eer hi verlinghet die verheit der minnen.
II

Wie sal die snelle wesen dan
zo Die sal verlinghen verre minne ?
Die fiere die nempt dies minne heng an,
Ende leuet bi rade, ende werket bi sinne,
Ende toe set wat hi ye ghewan,
So dat verlichte redenne kinne
i5 Dat hi vore minne niet sparen en can,
Hi sal verlinghen Die verheyt dei' minnen.

cxxvz ..

III

Dat ons die minne so verre si
Die ons met rechte soude zijn so na,
I3

i
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Dat scijnt meneghen ende mi,
20 Die op vreetden troeste verua.
Die fiere van minnen leue also vri
Dat hise met selken storme besta,
Al toter doet, och na daer bi,
Ocht hi verwint die cracht der minnen.
Iv

25 Die dus verwint der minnen cracht,
Hi mach wel sijn kempe wel bekint.
Want men leest vander minnen macht,
Dat si al andere dine verwint.
Die vroede verghelde al der minnen pacht,
3o Ende sie dat hijs so scone beghint,
Altoes niet storme van nuwer iacht,
Ocht hi verwint die cracht der minnen.

84 b.
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V

Dien minne verwint dat hise verwinne,
Hem Wert hare suete natuere noch cont.
35 Als hi gheuoelt die soete minne69b.
Wort hi met haren wonden ghewont.
Als hi met wondere hare wonder e kinnet,
Sughet hi met niede der aderen gront,
Altoes met dorste van nuwen beghinne,
4o Eer hi ghebruct der zueter minnen.
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VI

Soe werdet vtermaten goet :
Begherte scept, ghenuechte drincket,
Die fiere die dat sine in minnen verdoet
Ende met woede in hare ghebruken sincket.
45 Soe heeft hi vol der minnen spoet
Daer minne met minnen haer minne al scincket;
Ende so went die minne al minne voluoet,
Daer hi ghebruket der sueter minnen.
VII

Der minnen ghebruken dat es een spel
5o Dat niemant wel ghetonen en mach.
Ende al mocht dies pleghet iet toenee wel,
Hine const verstaen dies noeit en plach
Hoe minne wilt minne ende niet el
Van al dat ie besceen die dach.
55 Die loep des troens en es niet so snel
So der minnen loep es inder minnen.
VII

Die loep des troens ende diere planeten
Ende der tekenree die metten trone gaen
Machmen iet met ghelike weten
6o Ende met maten van ghetale beuaen.

cxxvzxJ a.
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Maer gheen meester mach here dies vermeten,

Nota bene.

Dat hi minne met sinne mach doen verstaen
Alle die minne ye wisten ende selen weten
Ende selen loepen den loep der minnen.

R/n Si hebben der minnen wijdde vergheten
Die minne met sinne wanen bestaen.
Ay, deus ! wat heeft hen god gheweten
Die loepen moeten den loep der minnen!cxxVlijh%
I. i Alse; ontsteet q. A groeyen 5 B bliss. 7 B hoger A minne
II. 9 A Die B Wie uit Die ii A neemt B nemt A minnen 14 redene
r5 datti A voer A minnen z6 C op één regel maar punt vóór Die B vriheit
III. 17 de 20 A up; vremde 23 B doot; ochte A naer : r weggekrast
B o. na der bi 24 A Hochte ; de Cr.
IV. 26 A kimpe B kympe 28 alle 29 uergelden 3o A scoene
B bekint 3i stoerme 3z ochte; de cr.
V. 33 minnen 34 nature 35 alse ; de s. 36 A Word 37 Alse B haer
38 nide 39 A altoos 4o B gebruket
VI. 42 B drinket 4q. sinket 45 heuet 46 hare A scinket 47 A werdt
A uoldoet B uoluoet : u uit d C V. 47 i. r.
VII. 49 B • i • 5o A nieman B niemen; ghetoenen Si B yet tonen
52 A noyt B noit 53 C ende erb. 54 B ye 55 A die loep die es B dies

tr. : oft ras.
VIII. 57 A die es tr. ; der B planeeten : maar e van ee geezp. 58 tekene
59 A Mach iet B Mach yet 6o mate 6i en mach 63 A wissten
64 lopen
R/n 65 B wijde 66 B sinen 67 C deus : e erb. 68 A lopen

41
I

A

1 es dit nuwe iaer begonnen,
Beide die maent ende dat iaer,
Hier es bliscap noch cleyne ghewonnen;
Want ons ghebreken die daghe claer,
5 Ende andere bliscap menichfout
Die ionghe herten blide maket.
Maes bouen al heeft hi onghedout
Die minne begheert ende niene volsmaket.

69 c.

II

Ay, heng vernoeit der dieper weghe
10 Die verre ellende besueken sal ;
Die doelt na minne ende heuet onseghe
Hem doet wel wee sijn ongheual,
Dat hi so vele van hare niet en weet
Daer hi bi seker wesen mach
i5 Wat minnen lief si ende feet;
Hi leuet wel dicke droeuen dach.
III

Ay, minne, uwe abolghe ochte uwe hulde
En connen wij onderkinnen niet.

s4 d.
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Vwen hoghen wille ende onse sculde,Nolabene.
20 Wae; onzme ghi comt ochte vliet.
Want bi cleynen dienste condi gheuen
Vwe soete wondre in claerheit groet;
Ende dat scij nt bi clenen mesdoene verdreuen, cxxvIljc
Ende dan ghefdi slaghe ende bittere doet.
IV

25 Ay, minne, hoe selen wij gheleren
Wies ghi comt ende wies ghi gaet ?
Waer selen wi v ontgaen ghekeren
Ende die storme daer ghi ons bi verslaet ?
Ende bi wat crachte selen ons bliuen
3o Vwe soete wondere in wise Clare,
Dat wijt bi nederheiden niet en verdriuen,
Ocht sijn mach dat ons el gheware ?
V

Ay, in alendeghen donkeren weghe
Laet ons die minne dolen wel,
35 Jn meneghen storme sonder seghe,
Daer si ons scijnt wreet ende fel ;
Ende selken gheeft si sonder pine
g5 a ,
Hare grote ioye menichfout :
Dit sijn vore ons wel vremde scirie,
40 Maer hen ghenoechte die kinnen haerre vrie ghewout0
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vI

Ay, minne, in welken so ghi doet,
V henen varen scijnt abolghe ;
Maes die fier es ende vroet
Hem es best dat hi met allen volghe,
45 Jn sueten, in sueren, in troeste, in vare,
Tote hi vol weet wat ghi hein wilt :
Als ghi hem toent uwe wille so Clare
So es sijn wee in vreden ghestilt.
"Si

5o

55

Ay, die verre verzeylt hi moet ghedoghen
Dat hem dauentuere gheuet.
Also die mint moet nauwe poghen,
Eer hi der minnen ghenoech volleuet.
Hi moet willen in allen tiden
Haren hoghen wille ende anders niet,
Ende els niet verdroeuen noch verbliden,
Wat hem anders meer ghesciet.
VIII

Ay, die dus al mint der minnen wille,
Daer mach sijn minne haer seluen ghenoech,
jn hoghen gheruchte, in nederen stille,
6o Jn al dies minne hem ie ghewoech.

cxXvuj &
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Dit es ene die alre staercste veste,
Ende die scoenste were die ye man sach
Ende die hoechste muere ende die Grachte best e, cx Ix t
Daer minne meer bi ontulien en mach.
I. 2 de 3 B blijs. ; cleine 5 B blijs. 7 heuet 8 beghert ; niet ne

II. 9 A vernoeyt B vermoyt ii A al zeghe : al geexx. on erb. i3 A haer
s5 ochte 1. i6 A leuet ontbr, in B i. r. B drueuen
III. 18 A conne; wi B Ende : de doorgels, 21 cleinen 22 suete
23 A cleine B cleinen ; uergheuen 24 geue di ; doot
IV. 25 A sele; wi z6 A cont 27 B sele 28 A stoerme 29 erachten
3o suete 32 C macht
V. 33 ellendeghen A weghen B wege nit ...gen 34 de m. 35 A stoerme
37 geuet 38 A ioie B yoie 39 voer 4o kennen hare
VI. 41 ghijt 42 uwe hene q.4 A datti 47 alse; B wel cl.
VII. 49 uerseilt 5o die auonture Si na uwe
VIII. 58 A hare 59 gheruchten 6o B alle; ye 6z B dits A de
B starcste 62 B sc. w. ben. i. r. 63 B hoecste ; de 63 en 64 in C of twee
zegels 64 A bi meer B zoo ooh maar orde hersteld tot die van C

,.

42
omen es die drueue tijt
Van buten, ende vele van binnen meer;
Dat ghi ons lief ontbleuen sijt
Dat es ons een onuerwinlic seer.
5 Dat goet dat ghi gaeft wilen eer,
Dat ontblij ft ons bi vreetden keer,
Ende uwe rike gheleer,
Ende hoe ghi v seluen sijt gheheer.
II

10

i5

Wildi ons, minne, van v onteruen,
Sone weten wij waer ontulien ;
Soe moeten wij altemnale verderuen,
Wine wisten onthouden sijn van wien.
Wij selen ons troesten doch in dien
Dat ghi seidt : het es waer zal ghescien ;
Men en sal niet twiuelen in dien :
Waerdi verhoghet, ghi soudet voltien.
III

Ay, minne, wie sal v in hem volhoghen
Dat ghine vertrect al dat ghi sijt?

•XLzj,•
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Wie sal die die pe dale pog hen,

cXXItLi.

20 Die hoghe berghe, die velde wijt,
Met diepen oetmoede in nuwen vlijt,
Met toeuerlate in hoghe delijt
70 sStaerc inden strijt ?
Des Nulpet saeit,minnne : dies es noet, Het es tijt.
Tv

25 Het es ghelijc uwe hoghe name
Als olye vte ghegoten, minne,
Soete ende sachte, verwale, bequame;
Maer bouen al Sidi ghenoechte den inneghen sinne.
Sij sijn ghesayt doch herde dinne
3o Die vet werden geuoedt daer inne
Ende die wel bekinnen, minne,
Van uwen name die rike ghewinne.
85e.

Dies, minne, v name es wt ghegoten,

Ende met wonders vloede al oue -gaet,
35 So sijn die op wassende doreuloten
Ende minnen in woede bouen raet;
So doense meneghe rike daet
Ende roepen : ((al vri in toeuerlaet
Es al mijn raet. ^3
4o Ay , hoe hi te gheet daer hi volstaet !
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VI

Hine vecht niet die hem niene weert.
Die volwassen wilt, hine spare hem niet.
Die sonder voeden tiert verteert,
Het es selder dat hem ere ghesciet.
45 Hi es bloede die dat vliet
Dat hem seluen iaghen riet,
Dat es minne die ons hare rike onthiet.
Ay, niet min dan al en si ons iet.
VII

So

55

Mach enich dinc die herte hermaken
Die selue minne niet en es al,
Dat gheet buten der zielen smaken;
Want hare niet min ghenoeghen en sal
Dan van minnen gheboerte die op wal
Ende die grote wondre sonder ghetal,
Tote dien inual
Daer minne der minnen nie minne en hal.
VIII

Dat minne der minnen iet soude helen
Dat ware der zielen een euel slach ;
Soe moeste si in honghers woede quelen
6o Die niet dan minne ghesaden en mach.

CXXIX c.

204

- XLII 85 d.
Maer herte ende sin ghedoen wel el :
jn dach cortinghe ende in spel
o b.
Ende in arm gheniet
Verwandelen si wel haar verdriet.cxxix

I. de B droeue 4 A ons ontbr. in B i. r*; • i. C had ontwiuelec erb.
onuerwinlic 5 gauet 6 ontbliuet 8 A uwe
II. 9 ontheruen io A soene A wete ; wi ii A moete ; wi ; bederuen
i3 wi i seidet ; het sal 15 twifelen
III. 18 voltrect 19 A dalen 20 A velde nit welde 21 uwen 23 stare
24 dies, in C op twee regels
IV. 26 alse A olie C ghetoghen 27 suete; sachte 28 B genuechte
3o w. geuoedt daer
B inneghen ontbr. 29 Si ; ghesaeyt ; dunne
C geuoedt ontbr.
V. 33 uwe; ute 35 B doer 37 meneghen 39 es al C el 40 uoluaet
VI. 41 B niet en; wert 42 A hi die: hi geexx. 43 voede B vertert
44 B eere 48 men B yet
VII. 49 de B herten 52 men 53 geborte 54 wondere 56 minne
VIII. 57 A mine; yet 59 B moetse 6i sen 62 cortinghen
63 A aerm B arme 64 hare

d.

A is ons ontsteet die winter sware

Die meneghen maect dat herte swaer,
jn dien tide es openbare
Die feeste van allen heyleghen baer.
5 Jc hebbe ghedoghet meneghe vare,
Maer bouen al gheet mi die vaer
Hoe ic ter minnen sal gheraken.
II

Mi en mach troesten niet die minne;
Dore hare es mi al leet ghewin ;
TO Si es die cracht van miner sinne ;
Want si es selue raet ende sin.
Weder ic verliese ochte winne,
Minnè sal wesen mijn ghewin;
Want si es selue ghenoech in allen saken.
III

15 Ay, minne, docht v iet te tide,
Het ware mi wel langhe tijt
Dat ghi besaecht dat ellendeghe wide,
Dat mi te lanc es ende te wijt,

X =IJ•
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Ende ghi mijn herte maket blide,
Dat ouer selden es verblijt,
Sint ic na v ierst moeste haken.
IV

Hoe gherne soudic sien die brieue,
Hoe ghi, minne, hebt in uwen brief
Vwe ouerhertelike lieue,
25 Hoe ghi met minnen mint v lief;
Dat ic mi minnen met hen verhieue;
Want ic mi, minne, so nie en verhief
Alsi nv doen die uwes ghesmaken.
V

Ay, fine minne allene puere,
3o Wanneer maecti mi v so puer
Dat ic ghenoech si in natuere ?
Want mi es al onnatuer :
Mi sijn alle andere saken suere ;
Maer bouen al es mi dat suer,
35 Dat ic v niet en can gheraken.
VI

Ay, sonder minne wasic ye node:
Want dat es alre node noet :
Die sonder minne leuen sijn dode ;

86*
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Maer bouen al es dat ene doet
4o Dat minne iet teghen lief es bloede;70e.
Want volmaecte minne en was niet bloet,
Sine sochte hare rechte Die hare ghebraken. CXXXb.
VII

Ay, weerde natuere, minne fine,
Wanneer maecti mijn natuere so fijn
45 Al uwer natoeren ghenoech te sine ?
Want ic ghenoech al woude sijn.
So waren al mine andere dine,
Ende daertoe die uwe algader mijn:
Jc woude in uwen brant verblaken.
VIII

5o Ay, minne, die sijn van uwen aerde
Voedet uwe natuere na uwen aert;
Die sine natuere vore v iet spaende
Hi bleue vore uwe natuere ghespaert;
Maer dien uwe natuere ie vre verclaerde
55 Hi bliuet in uwe natuere verclaert,
So dat hi leuet na volmaken.
IX

Die wilt volmaket sijn, heb oenoede
Ende in al sinen vermoghenne oemoet;
So somt hem alle sijn werc te goede,
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6o Ende el en daet hem neinmer goet,
jn allen ghelijc, in craclite, in spoede ;
86 b.
Want sine hadden meer ter minnen spoet, cxxx
Die der minnen werc ane hen iet traken.
x
Men sal oec inden ongheualle
65 Dore minne kiesen ongheual;
So hulpen der minnen cracht hen- alle
Daer si hare seluen met es al ;
jn hare grote wondere sondes ghetalle,
Diere nemn.mermeer en Wert ghetal,
70 Mach hi met minnen in gaen scaken.
XI

Van minnen hebbic nacht bi daghe,

Die mi bi nachte soude doen hebben dach ;
Begheerte doet mi dat ic claghe,
Ghenoechte seet mi altoes clach,
75 Ende redenne radet dat ic verdraghe
Ende seghet: «dore minne were ende verdrach,
Tote di dijn were hulpt selue in wraken.
XII

Bi redenen rade eest werken scone •
Jc en segghe niet dat mach sijn verscoent }
8o Die redenne ghelouet ons grote lone,

C.
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Maer minne heeft selue te hant gheloent.
Si toent bi vree selke tone,
Dien sise op hilde ende hadde ghetoent,
Dat waren scachte die diepe staken.

cx X :X: kl-

XIII

85 Fiere herten doelt na minnen gronde .:
Die minne en heeft doch ghenen gront ;
Hare daruen dat es hare onghesonde,
Dies si te spade waert ghesont.
Als si naest heuet der minnen conde,
go So wert hare minne van fierst oncont.
So doet begherte hare aderen craken.

96 G

XIv

Men sal al minne om minne begheuen-;
Hi es vroet die minne om minne begheuet.
Al eens sij steruen ochte leuen :
g5 Om minne steruen es ghenoech gheleuet.
Ay, minne, ghi hebt mi langhe `•endreuen ;
Maer in welken so ghi mi verdreuet,
jc wille v, minne, al minne waken.
xv
Ay, minne, wildi oec mijn sneuen,
ioo Hoe node ic ye hebbe ghesneuet,
jc wilt al doghen om v ghenaken.
j4
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R/n Alle die vore groetheyt der minnen beuer
Ende in hopen vte hare groetheit leuen,
Die minne sal hen wassen meer dan laken. CXXXJ a
I. 1 Alse B onsteet; de 2 A maket A sware 3 B opp. 4 de f. uan
C van ontbr. ; heilegen A bare B baer : er oo. ras. 5 A meneghen vaer
B vare oo ras. 6 B de
II. 8 Mine; de 9 A doer io de Iq. C ghenoechs : s geexp.
III. z5 yet 17 bezaghet 20 A es uerbliden : uerbliden doorgehaald;
uerblijdt 21 B na ic maar orde hersi.
IV. 22 B de 26 A hem 27 C i. r. 28 alse si
V. 29 pure 3o C v erb. 31 A v genouch : v erb. hijg. B v gnoech;
nature 32 onnatuer 33 A Mijn B Mi : met ras. Valt 2 letters*
VI. 36 A noede 38 A doede 39 A doed B doot 4o A yet ieghen
B m. ieghen 1. yet es 42 nie A bloed B blode 43 C op 2 regels
VII. 43 veerde ; nature zoo telkens 44 mine 45 B onoech 47 B alle
48 de 49 Jn wondere A uerbladen : d geexp. erb. k
VIII. 52 voer C vore erb. B yet B sparde 53 voer v A e hespaerd
54 B nye A vre gheclaechde : doorgela. C ie vore : o geex^. B verclarde
56 datti
IX. 57 uolrnaect ; hebbe oetm. 58 B alle; oetmoet 59 B al 6o daedt
6z A gheliic C crach 63 B yet ane hem waar orde door teek. berst. A yet
X. 66 B allen 67 haer
XI. 7o machte 74 B ghenuechte; sebhet A altoos 75 redene; ict
6 B minnen 7; hulpet : in T3 i. r. A in straten vr. : straten doorgehaald
C wraken uit werk.
XII. So A radenen : a geexp. e erb. 8i A en ontbr. B Jn ; dat het
8v de redene B "Yo te ;z A loene 83 minnen heuet 84 Ah sulken : b geexp .;
toene 8v A sack te B scachte : ca oo ras.*
XII I . $ 5 C Hi ere 86 heuet 87 haer B haer o. 88 veert 89 alse
go minnen
XIV. q2 A minnen omme
nnen 93 A hetzelfde maar om B omme
94 C sijs uit sij ; alleens Si 95 A omme minnen 96 hebbet 97 B m .
fierst v.
XV. 9cá minnen zoo A ie ioi omme zot R. voer groetheit io3 vte
ontbr.; haerre C in erb. zoo minnen B hein

,

is ons die vrochten vanen rare
J sijn comen al openbare
Sonder sorghe ende sonder vare,
Dies al die werelt blide leuet,
5 So heuet hi rouwe ende hongher sware
Die minne begheert ende niene volheuet.

A
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II

10

Dat elc begheert, dat name hi gherne.
Maer van minnen es dat dmeeste wee tontberne.
Daervore ic alle mennschen waerne
Dat siere vore hebben hoede vroet ;
Al andere pine sijn te sceerne
Vore minne begheren sonder spoet.
III

Dien andere dinghen werden te goede
Dan dolen in minnen orewoede,
i5 Die scinen vore die vremde vroede
Die so in minnen niet en sijn so verdeilt.
Diet wel doen mach hi hebbe hoede :
Hine heeft gheen keren diere in verseilt.

,z .
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Selc heeft ter minnen inden beghinne
Dore spelen gheleert sine sinne,
Dat hi so es verseilt daer inne
Dat met hem vten spele gheet.
Weder hi verliese ochte winne :
Hem sijn die kere wel onghereet.
v

25 Men en mach in minnen verliesen niet,
Al eest so dat sijt spade versiet ;
Si gout ie gherne dat si onthiet :
Die dies gheloeft, hi wachter na,
Dats : te verlatenne op selc gheniet,
3o Als : «die hanct, beide dat menne af sla ».
VI

Die hangt, hoe goede beide hi heuet,
Ende die in bant van minnen leuet,
Dats al eens, ende die als om minne begheuet.
Ay, minne, daer siet noch selue toe,
35 Hoe verre ghine ie in scine verdreuet,
Siet dat hem uwe natuere voldoe.
VII

Het mach wel sijn dat minne voldoet;
Maer die na noet es den armen goet.

CXxrJ
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Dat minne hare tere met minnen verdoet
4o Dat es wel recht, si es so groet,
Ende si ons altoes doe scoen ghemoet
Hare sparen es argher dan al doet.
VIII

Ay, minne, weder spaerdi mi,
So sparic v, dies manic di.
45 Mi wondert bi wat tsaken dat si
Dat ghi mi dus vremde sift:
Ghi sift mi verre, ende ic v bi;
Dies lidic altoes droeuen tijt.

(:xxx.k.

IX

Ay, minne, ghemaet uwe gheweldeghe crachte.
5o Ghi hebt die daghe ende ic die machte.
Wat doedi mi iaghen uwen iachte,
Ende ghi mi so verre vore ontuaert ?
Ghi doet mi ghelden selke pachte;
Mi gruwelt dat ic ie mensche waert.
;x b.
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I. i Alse; de urochte 2 B opp. 4 C Dies : s erb. ; de 5 C hi eui .
6 leghert ; niet en
II. 8 d. meeste; te ontb. 9 mensche zo sier A voer ii alle; scerne
z 2 A minnen
III. i5 A de sc. A de; uremden z6 niet e. s. verd. z8 heuet; dier
B dier in v. : daarop volgt darer inne van vers zi, wat ertusschen staat werd

overgeslaan.
19 A heuet 20 A ghekeert sine minne s. : minne doorgeliaald
A Datti 24 de k.
V. 25 Menne A minne 27 ye 3o Alse; hanghet
VI. 3i hanghet 33 alleens; minnen 35 ye 36 nature
VII. 38 de na 4o Dats C wel erb. 42 C sparen i. r. B doot
VIII. 43 B spardi 44 Spare ie 45 saken het si C tsaken : t eroijgev.
46 mi so 48 A lide ie B drueuen
IX. 49 A gheweldechede : de geexp. 5o hebbet Si B iegen ; uweiachten 52 voer ontfaert 55 ye A ward B wert
IV.

2!

45
y, in welken soe verbaert die tijt,
En es in al die werelt wijt
Dat mi gheuen mach delijt,
Dan : verus amor.

-X^v-

II

Ay minne op trouwe; want ghi al Bijt
Miere zielen Joye, miere herten vlijt,
Ontfaermt der noet ; siet ane den strijt ;
Hort : cordis clamor!
III

Ay, wat ic mijn wee roepe ende claghe,
xo Die minne doe met mi hare behaghe;
jc wille hare gheuen alle mine daghe
Laus et honor,
IV

Ay, minne, ocht trouwe v oghe an saghe!
Want mi maect coene dat iets ghewaghe ; ex.xxJ I.
x5 Want mi ierst op uwe hoghe staghe
Vwe traxit odor.
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Ay, minne, ia ghi die nie en loghet
Want ghi mi tonet ieder ioghet
Daer ic na quele, (want ghijt vermoghet,)
Sijt medicina.
VI

Ay ia, minne, ghi die als zijt voghet,
Gheeft mi om minne dies mi meest hoghet ;
Want ghi sijt moeder alre doghet,
Vrouwe ende regina.
VII

25 Ay, weerde minne, fine puere,
Wan siedi ane wie ie gheduere,
Ende sijt in minei betteren suere

Condimentum ?
VIII

Ay, ic dole te swaer in dauontuere.
3o Mi sijn alle andere saken suere ;
Volgheuet mi, minne, v hoghe natuere

Sacramentum.
IX

Ay, benic in vrome ocht in stade,
Si al, minne, bi uwen rade

-- X LAT --
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35 V slaghe sijn mi ghenoech ghenade
Redemptori.

x

40

Ay, wadic ghewat, clemme ic op grade,
Benic in honghere ochte in sade,
Dat ic v, minne, gnoech voldade,
Vnde mori. Amen, Amen!

cXXXIj a4

I. i A uerbaerd de B uerbard 2 de
II. 6 B Mire A ioie mier B mire h. 7 B ontfarmt; den n.
III. io de ii al
IV. A minnen ochte ochte B ochte; uwe; ane zaghe 14 ics C icts
s erb.
V. 17 A minnen z8 A mi erb. A toenet
21 B voeggit : oe oo. ras. 22 omme A minnen; dies ghi 24 vrou-•
VI.
we et
VII.
25 wende ; pure 26 hoe C wie erb. hoe; ghedure 27 mine
bettere B sure
VIII. 29 A de B die; auonture 3o A al B sake 3i A uwe; nature
1X. 33 ochte 35 uwe slaghen
X. 37 clemmic A vp 38 bennic ; honger 39 benoech 4o bene mori ;
amen, amen ontbr.

Ter Inleiding.
In volgende punten wijkt deze uitgave van de STROPHIvan die van het PROZA af:
i. De varianten werden achter elk gedicht gedrukt : dit
zal, meen ik, weinig stoornis veroorzaken ; terwijl daardoor
plaats gewonnen werd en het strophenschema meer in
één kon doorloopen.
SCHE GEDICHTEN

2.

Volgende varianten zijn niet meer stelselmatig vermeld:

a) g en gh : de verhouding blijft dezelfde als in het proza:
A schrijft gewoonlijk gk vóór e en i, maar niet zoo regel
als C; vóór a, o en u meestal g. B is zeer onregelmatig-matig
en schrijft veel meer g dan gk ; echter vóór a, o en u schrijft
hij niet zelden gh.
b) de uitgang ...enne : C schrijft bijna overal enne ; A en
B ...ene (een paar keeren toch in A ...enne).
c) soe : C heeft gewoonlijk so, A en B bijna altijd soe.
d) de uitgang ...ure, waar C meest altijd uere heeft.
e) de uitgang ech, eke ; terwijl C meest altijd icll, Ike heeft.
f) z in plaats van s : C heeft zelden z A een weinig meer
B gebruikt s of z onverschillig.
De vette nummering der gedichten, evenals de nummering der strophen en der verzen is van mij.
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Ik heb het overbodig geacht in de varianten naar de fouten
,der vroegere uitgaven te verwijzen. Ik moet er echter aan
toevoegen, dat ik van blz. 8i af de hss. A en B niet meer te
mijner beschikking had op het oogenblik der proefverbetering ; hoewel ik vroeger toch, met alle mogelijke zorg,
de varianten ervan had opgenomen en aan de andere uitgaven getoetst.
Men gelieve vooreerst de hierna staande drukfouten te
verbeteren :
LEES in den tekst :
8 6 minnen 13 56 mochtens 15 6 minne 20 3i oetmoede

27 33 met kiene 30 6 also na
In de varianten :
17 82 B uren 19 63 volhulpen 20 5r A hoochste
23 i I I B rwm 27 26 die de
Verder is een verkeerde interrunctie op volgende plaatsen te

verbeteren :
1 3i J c dole mijns, (z. noot) 3 4o ieman? 3 41 ghewan,
4 27 ghescenen 5 38 ghesoghet, 6 86 lande; 9 77 mochte :
9 8o te voren, 9 87 bekinnen 10 40 telt, 40 41 vroeste,
11 42 bringhen 14 z5 gheweren: 14 37 minnen, 14 38 versinnen ; 46 34 macht. 4779 versleet : 49 z5 wee, 19 39 Si;
19 55 kinnen, 20 45 onderwent ; 21 ii wilt ? 25 i 3 leuen,
25 14 versiet. 30 35 bekinnen, 36 99 minne.
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De verhouding der verschillende schrijfwijzen kon, naar
ik meende, reeds genoegzaam in het PROZA bestudeerd
worden, zoodat het hier volstaan mocht er even op gewezen
te hebben.
Opdat deze STROPHISCHE GEDICHTEN, die de schoonste
bladzijden uit HAD. bevatten, ook afzonderlijk konden
gelezen en genoten worden, scheen het nuttig er een zeer
beknopten commentaar met een woordenlijst aan toe te
voegen. De commentaar geeft voor elk gedicht in 't kort den
inhoud. Er werd naar gestreefd de verschillende gedachten

en gevoelens te ordenen en tot een plan samen te vatten.
Gewoonlijk laat zich bij

HAD.

zeer duidelijk een

INLEIDING

en een SLOT erkennen : de INLEIDING bevat in aansluiting
met een natuurtafereeltje de leidende stemming ; het SLOT
geeft eene gevolgtrekking, raad, gebed of besluit. Daar
klinkt wel een soort van STROPHE en TEGEN --tuschen
STROPHE, van ongeveer dezelfde lengte, in symmetrische
verhouding tot elkander. Maar ik moet er toch op wijzen,
dat mijne indeeling niet overal de eenig mogelijke is, en
daarom ook geen aanspraak wil maken op strenge objectiviteit.
De verzen die door de inhoudsopgave nog niet genoegzaam verklaard mochten zijn, worden in aanteekeningen
opgehelderd. Ik moest mij bij het allernoodzakelijkste beperken en alle discussie laten varen : en daarom ook ben ik bij
duidelijke plaatsen, die echter verkeerd zijn opgevat geworden, stilzwijgend voorbijgegaan, in de hoop dat de lezer die
allicht, met behulp van de interpunctie en van den alge
gedachtengang, voor zich zelf verklaren zal. Waar-men
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het alleen op de beteekenis van een woord, niet van een
vers, aankomt, zij naar de WOORDENLIJST verwezen, die
alle moeilijke uitdrukkingen bij HAD. bevat.
De verzen werden gedrukt volgens de stooten : bij de
lezing beklemtoone men deze stooten, waartusschen of
waarvóór een onbeperkt getal onbeklemtoonde of minder'beklemtoonde lettergrepen kan staan, of ook weg blijven.
Ten slotte zij het mij geoorloofd hier mijn oprechten en
eerbiedigen dank uit te drukken aan den Bestuurder der
GGentsche Hoogeschoolbibliotheek, den heer FERD. VAN DER
HAEGHEN, wiens welgekende en hooggeschatte dienstvaardigheid mij deze uitgave heeft mogelijk gemaakt.

De duisterheid van H.AD.'s poezie, is, naar mijn bescheiden
meeping, wel overdreven geworden. Al behoort ze niet tot
het gemakkelijkste uit de middeleeuwsche literatuur, ik
meen toch te mogen beweren dat één bladzijde van
MAERLANT'S STROPHISCHE GEDICHTEN meer moeilijke plaatsen
oplevert dan gelijk welke bladz. uit HADEWIJCH. Echter zal
men in haar geen zonderlinge gedachten willen zoeken, en
eenigszins vertrouwd moeten geraken met hare beeldspraak.
Een systeem van Mystiek, zooals RUYSBROEC.K, heeft
HADEWIJCH niet. Van al de metaphysische beschouwingen
die bij R UY SBROECK worden aangetroffen : over de verschil
eenheden in den mensch en vereenigingen met God ;-lend
over de Geboorte van den Zoon in de ziel, over de verdeelingen der ziel met hare onderscheidene vermogens, over al
deze ingewikkelde, ten deele gekunstelde psychologie, is er
bij haar geen spoor te vinden. Begrippen zooals : zich ontbeelden, ornvoi'md of overvormd, o;ztb eest worden, zelfs vonke der
ziel en grond (in technische beteekenis) enz. blijven haar
vreemd. Zij staat op den bodem der Romaansche Mystiek,
in zoover deze van de Duitsche onderscheiden is. Hare
terminologie draagt nog hoegenaamd geen technisch karakter. HAD. zingt, eenvoudig en natuurlijk, uit de volheid
des gemoeds, van het wel en wee der Minne, van hare
ongeclin'gheid en willekeur, hare macht en grootheid, hare
vertroostingen en edelheid ; van 's menschen hongeren en
dorsten naar Haar, zijn dienen en strijden, zijn orewoet en
storm van Minne, zijn hoop en betrouwen, zijn zekerheid
van eindelijke vergelding in alles overtreffende weelde en
heerlijkheid. Zij kent geen andere leer dan deze : men
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moet geheel voor de Minne leven, niets sparen, zich niets
voorbehouden; in alles naar haar verlangen en goeddunken
staan , in volkomene onderdanigheid, wat zij ons ook
te lijden geeft, hoe zwaar hare lasten ook wegen mogen.
Nooit mogen wij afzinken tot laagheid ; nooit nalaten
schoonen dienst te doen. Met het oog op de Minne gericht,
zal men uit haar zijne vonnissen lezen : vernemen nl. wat zij
van den minnaar verlangt, hoe zij wil dat hij leven zou,
welke gedachten zijn doen en laten moeten beheerschen.
Hoe weinig zinnelijk of kettersch deze leering is, mocht
reeds genoegzaam blijken uit de voorname rol die aan de
Rede wordt toegekend : de Rede mag geen lager zingenot
dulden, moet de minnende ziel geleiden en voorlichten, haar
louteren, haar toonen wat haar ontbreekt, haar uitrusten en
versieren, opdat zij der Minne waardig worde ; met één
woord : haar leeren « waarheid leven. »
juist omdat deze Mystiek van alle psychologisch systeem
onafhankelijk is en rechtstreeks komt uit het menschelijk
hart, vermag zij nog zoo dikwijls ook den modernen lezer
aan te grijpen.
Deze elememlaire gedachten van alle tot mystische innigheid
vervroomde Liefde drukt HAD. uit in een overvloed van rythmen en beelden, waarbij een moderne dichter het moeilijk
halen kan.
De meest voorkomende beelden, die belangrijk zijn voor
het begrip harer mystiek, mochten tot de volgende terug
worden :
-gebracht
i. Vooreerst, natuurlijk, het gewone, uit de H. Schrift, ja
uit de literatuur aller volkeren, ontleende beeld der LIEFDE
tusschen de geliefde en de geliefde. Bij HAD. blijft het
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beeld zonder verdere bepaling (als zou zijn b. v. tusschen
man en vrouw) en ook zonder eenige zinnelijkheid.
2. Het Minneleven is .een STRIJD : men moet de Minne
aandurven; haar overwinnen, om door haar eveneens overwonnen te worden : want de Minne te overwinnen is juist
door haar in bezit te worden genomen; daarom is de minnaar
een Ridder, die tot allen schoonen dienst bereid is, op avonturen uitgaat, alle gevaren en hindernissen trotseert, de
Minne zelfs tracht te oznsluiten in een burg. Nogmaals,
ook dit beeld wordt nergens met gevoelerig romantisme
behandeld.
3. De Minne is een WOESTENJJ of een ZEE die men doortrekken moet; een LANDSCHAP met bergen, dalen en velden
(de bergen staan dikwijls figuurlijk voor vertroosting ; het dal
voor troosteloosheid) ; eene WIJDDE met hoogte, diepte,
lengte en breedte ; een vloed Of AFGROND : in 't diepst ghezwat
der troosteloosheid zal men moeten afdalen. Of bij het
dikwijls voorkomende beeld der « slag/en» die de geliefde
beklimt, het algemeene beeld van den MINNETRAP moet
bijgedacht worden, geloof ik niet. Verwant met voorgaande
beelden is het beeld der BALLINGSCHAP waarin de Minne
hare geliefden zendt.
q.. De Minne heeft hare SCHOOL, waar zij hare meesters
vormt, haar verborgen woord en hare wijsheid leert, die
echter onbegrijpelijk is en 's menschen geest doet dwalen.
5. De Minne geeft HONGER : Zij verteert ons, wij willen
haar verteren ; het Minneleven is een voeden en teren (een
nemen en geven). Vandaar honger, dorst, verzadiging. -- Het
weinig smaakvolle beeld der Minne die taverne houdt, komt
wel eenigszins voor, doch zonder de realistische overdrijving
der latere mystiek.
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6. Verder de beelden van woeden en stormen, van hitte en
.koude. Ook nog eenige beelden van minder belang; b. v. de
Minne als HEELMEESTER, die geneest de wonden die zij toebrengt.
Bij HAD. worden deze beelden nog gehouden in hunne
elementaire oorkracht, en dienen nog niet tot uitdrukking
van metaphysische beschouwingen of van bepaalde graden
in de Godsvereeniging.
Ook op de verschillende beteekenissen van MINNE dient
geacht:
i. MINNE is de onderlinge Liefde der drie goddelijke
Personen ;
2. De abstracte goddelijke Liefde zelf, bepaaldelijk als
God opgevat (Dens cliaritas est) of als Abstractie ;
3. Dezelfde Liefde als vereenzelvigd met Christus alleen,
den waren Minnaar;
4. De Liefde van den inensch tot God;
5. Dezelfde Liefde soms ook als Abstractie opgevat;
6. De minnende ziel zelf.
Met deze zeer algemeene schets is toch het allernoodzakelijkste gegeven om HAD. te begrijpen.
Want HADEWYCH is dichteres van huis uit. Het dichterlijke
temperament is haar aangeboren aard, haar bloedeigen.
wezen. Dit is de sleutel, die ons toegang moet verschaffen tot
hare geheimzinnige persoonlijkheid. Zoowel als hare Rit
zijn hare Visioenen ook gedichten : machtig - beeldende-mat,
poëmen soms; hare Brieven zijn gedichten : hare gedachten
ziet zij niet slechts als afzonderlijke en alleenstaande brokken
uit het zijnde ; maar zij voelt het leven dat er in ademt, het
bloed dat er door ruischt, de duizenden spier- en zenuw;

Is
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slingeringen van de eene naar de andere ; en zij zet die om,
levensvaardig, in grootscha, machtige, altijd, hoe vreemd
soms ook, indrukwekkende beelden. Hoe diep zij de
dichterlijkheid harer beelden gevoelde, kan blijken uit
den schroomvollen ernst die haar kenteekent, wanneer men
deze beelden en visioenen vergelijkt met de beelden en
visioenen van zoovele harer tijdgenooten, die niet zelden
lachwekkend, of smakeloos, of kinderachtig zijn. Met de
groote Mechtildis van Magdeburg (gest. omtrent 1 285),.
haar geestverwante, die meer dan eens de verbeelding van
een DANTE heeft bevruchtigd, mag ze zeer gunstig op eenzelfden voet worden geplaatst : ieder woord uit haar pen
draagt een droppel van haar leven ; iedere zin wiegt op
het rythme van haar ziel ; ieder beeld groeit uit de volheid
harer stemming.
Men heeft deze poëzie eentonig genoemd. Wie in
gedichten op de eerste plaats naar gedachten zoekt, mocht
ja meenen dat er bij HADEWYCH maar weinig te garen
valt. Zij biedt immers slechts eenige en dan nog zeer
elementaire gedachten en motieven. Maar deze dragen zoo
wijd, reiken zoo diep, omvatten zoo geheel haar gansche
leven, dat zij hare poëzie maken tot een machtige zee met
stille, breeduitglij Bende deining, of woedend gierenden stormwind. En al is ook de zee eentonig, toch zal nooit de dag
aanbreken waarop geen geest meer zal opgaan in bewondering voor hare vlakke eindeloosheid, waarop geen hart meer
zal verlangen met weemoed naar de eeuwige stranden hareE
wateren.
Hiermede wordt nu niet beweerd, dat bij HAD. alles
volmaakt is; ook van haar, evenals van HOMEROS, geldt het
Quandoque dormitat.
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De volgende aanteekeningen bieden niet veel meer dan
het onontbeerlijke, om den tekst verstaanbaar te maken.
Voor moeilijkheden die alleen de beteekenis van een woord
betreffen, zoeke men in de woordenlijst.
Nergens heb ik een verkeerde interpretatie van Dr Jon.
SNELLEN of van het Middelnederlandscle Woordenboek rechtstreeks weerlegd.
Waar echter mijne interpretatie van de hunne afwijkt,
wete de lezer, dat ze telkens met bewusten rade werd
geschreven. Dat echter in vele gevallen een andere opvatting
mogelijk is, blijft, bij de algemeenheid in de uitdrukking
dezer jeugdige poëzie, onvermijdelijk.
Mocht dan deze uitgave der STROPHISCHE GEDICHTEN van
HADEWYCH er eenigszins toe bijdragen, om deze diep - gevoelde
Minnepoëzie ook voor anderen dan philologen genietbaar te
maken.

Aanteekeningen.
--- INLEIDING. Bij de komst van den zomer
minnaar
blijde (i). EERSTE DEEL : Hooghartigen
de
weze
storm,
die hen om de Minne overkomt (Ii).
duchten geen
Zoo zal ik ook doen, al moet ik klagen hoe ongelukkig ik
ben : allen vervolgen mij en willen mij van de Minne
aftrekken (iii-iv). TWEEDE DEEL: Lieten zij liever God alleen
met mij handelen en gingen zij toch hun eigen wegen,
zonder zich aan mij te bezondigen (v, vi) ! Gods werk immers
kan niemand doorgronden (vil, viii). SLOT : Moge God ons
allen in de Minne hernieuwen (ix)!
xo De twee latijnsche verzen maken samen één zin uit
(misschien beter te ponctueeren : milies si dixero, non
satis est). -- Het is een los refrein, dat gewoonlijk den
zin der andere verzen niet onderbreekt.
x6 Zeer dikwijls voorkomende rechtstreeksche rede na Alse,
ter kenschetsing van de stemming waarmee iets gebeurt.
Zie b. v. 3 33.
ig ghenueclzten gen. afhangende van weghe : na (den) weg/ie
naere ghenueclztin si mi mescal d. Ufa. vr.
28 noch laten i. e. noch minnen laten : men verbiedt mij te
minnen, en mijne natuur dwingt er mij toe.
31 Na herhaalde overweging meen ik toch dat het beter is te
ponctueeren : ic dole in jns, en es niemant el. Begrijp : ik
dool buiten mij zelven (weet geen raad met mij), daar is
niemand anders, die zoo radeloos is als ik. Voor gen. mans
vgl. 13 6.

Eerste lied.
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56 Ende (si) bleien : immers zij halen zich schade (van zonde,
enz. vgl. 6i) toe.
58-6o Misschien voortzetting van 56, waarvan deze verzen
het onderwerp bevatten : Zij die nu God niet...
6o ende haten i. e. maar die haten.
66 Met mij was daar weinig reden toe : zij behoeven dit
weinig te doen. Voor weglating van si vgl. v. 56.
70-72 Weer misschien voorzetting van 68.
78 Dat wi die ondereenden zooveel als te onderuendene af han
roeken : 76.
-gendva
8o Die vrijmaking bestaat in gebonden te worden door de
Minne : paradoxaal-mystische taal, zooals zeer dikwijls
bij HAD.
82 -84 Konden ook van 8o afhangen; echter beter samen
met het refrein, evenals 94-96.
96 En in hare oogen, vóór haar aanschijn.
97 Men lette in deze strophe op het gebruik van nuwe als
bvl. nw. en als bijw.
102 die = dien ; nuwe = steeds opnieuw.
io6- i o8 wilt dat nuwe der nu wer minnen bekinnen i. e. leeren
kennen.

Tweede lied. - In het EERSTE DEEL (I -v) wordt de
Minne bezongen als Jonkvrouw, voor wie men alles onderneemt en verduurt; en als Vrouw, die alle deugd, alle
vreugd, ja onsterfelijkheid schenkt. In het TWEEDE (vi-ix)
klaagt HAD. dat de Minne haar alle vreugde heeft ontnomen.
Maar (x, xi) zij wil betrouwen op de Minne.
2 Hoe frisch en levend!
9 Op voorwaarde dat; niet = niets, zooals dikwijls.

__
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to niet __= niets.
14 zoo doet hij al het goede der Minne, dat de Minne ver

-langt.
17-18 In 't begin zal de Minne zich onbedwingbaar toonen;
maar hij zal haar wel verwinnen. De minnedienst is
namelijk een strijd ; de Minnaar moet de Minne overwinnen, opdat de Minne hem zelven overwinne; de Minne
geeft zich gansch en neemt den Minnaar geheel in bezit.
23 alleen wel te verstaan : allen.
3o en vlg. geven de verklaring van 28 -2g : de Minne is zoo
zoet, dat men voor haar alles ontziet ; dat zij alles overwint.
32 Dat = eer dat of zoodat.
35 De ware Minnaar rust niet voor Minne hem geheel bindt.
39 die — dien : hine is antecedent van V. 41 : die.
43 welde = weelde, volle genot.
44 Barais vivus. Jo. 6 41
49 hertracht Zie de var.
5o ofschoon ik te weinig heb gedaan, en dus geen aanspraak
er op maken kan, toch...
58 singhenne, sprekenne : gezegd van gezongene en gesprokene
voordracht.

63 oudic wel niet : word ik oud; maar omtrent hetzelfde als
dwine — kwon ik weg.
65 Dat ik reeds (nu, dra) tot niets meer geschikt ben, dat er
niets goeds meer aan mij is.
71-72 Minne heeft nog nooit geschonden, nog nooit ver
wat zij mij heeft toevertrouwd (bevelen komt niet-broken
voor met de beteekenis verborgen houden).
79 Hier begint het lied der onderwerping.
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go blezeen wel goede lezing; bkelere, geen adj., meen ik, maar
subst.
91 Weer een van die frissche, diep - innige natuurbeelden.
102 hare i. e. der lose.

Derde lied. -

EERSTE, BIJZONDER DEEL (I-IV)

: Voor

mij komt geen troost; was ik maar zeker dat de Minne mij
alles zal vergelden, dit zou mij nog genezen; maar ik ben het
niet.TwEEDE, ALGEMEEN DEEL (V-VII) : Over de willekeurige,
ongestadige behandeling, die men van de Minne ontvangt
en die men alleen verwint door standvastigheid en gelijk
leed. SLOT (VIII). Bede om genezen te-moedighnlf
worden.

Door geheel het lied klinkt een ondertoon van nederig
zelfverwijt.
12

Mijn natzuere omschrijving voor : mij 13 boven = meer dan.

het.
25 Dat zou mij niet te vroeg komen (min of meer ironisch) ;
of : dat zou mij niet spoedig genoeg kunnen toekomen.
28 Niet zoozeer : goed opnemen als : zich daarin schikken.
3i sonder vreet : zonder wrevel, zonder innerlijke verbittering. cf. Limb. Serm. : wretlike 554,13.
34 Als iemand voor wien dit de hoogste wijsheid is
niet ._ niets.
40-4I Misschien zijn de verzen beter te ponctueeren
Hoe sonde hein ghehoeden dies ieman?
Die toe set al dat hi ye ghewan,
23 dat= dat

Die heeft tegenstellende kracht : ofschoon hij.
43 dien heeft voorwaardelijke beteekenis : indien zij

gunt (of : wanneer).

het hem
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62 te verdoene = om op te leven.
48 vlg. : zijn beste pleidooi tegen haar zal zijn...
68 Beeld van God als zee van alle volmaaktheid
^L1,^ o; ovc ► S d7ipov (Greg. Naz. Poem.g
do m, z 9)
69 verlesen : lezen, aflezen ; de gewone opvatting van HAD.
uit het gelaat der Minne zal de Minnaar lezen al wat hij
doen en laten, denken en willen moet; wat beeldspraak is
voor : hij zal in al zijn doen en laten, zijn denken en
willen, het oog op de Minne gericht houden.
7o ghetten staet .— stat i. e. gehoorzaam zijn, involgen vgl.
der wahrheit stattgeben ; de verkeerde lezing scat, zelfs
verklaard als schatting, geeft hier geen zin.
Vierde lied. - EERSTE l)EEL : Voor hem, die de
Minne trouw dient bestaat geene reden tot droefheid (i, ii) ;
hij zal 't verholen woord nog hooren, als hij hare afwisseling
van wel en wee niet ducht (iii, iv). TWEEDE DEEL : Men
zal niets minders dan Minne willen, want dit is laagheid
(v, vi). Integendeel zal men zich geene moeite ontzien om
ale Minne volle trouw te bewijzen (vii, viii) SLOT: Gebed (Ix).

2 Dies i. e. des droevens, te droeven.
g-TO Een der tallooze voorbeelden, die toonen hoe HAD. de
concrete, levende uitdrukking stelde boven de abstracte.
v. io is onderwerp van V. 9.
I i ruwe slaat op blowen ; heet op sourer.
Y8 hoeclt gheruchte mystische uitdrukking, gebruikt voor het
woelen, het stormen der Minne (niet : het gerucht der

buitenwereld).
19 ende dat in A en B ontbreekt, bleef misschien beter weg,
of Na leesfout voor nu ?
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Iroeste verklaart waarin die

stille, sochte waarin dit glzerochte

bestaat.

Misj5yezen z ij hij, die daarvoor schrikt : het pron. relativum
niet uitgedrukt.
28 0cht : deze zin hangt af van ghescenen : die immer scheent

21

alsof gij niet kont leven .r?an in trouwe aan- de Minne.
3i Veel worden geroepen, maar weinig zijn uitverkoren (Mt. 20 x6;
22 14) i. e. daar zijn er veel die de stem der Minne hooren,
maar weinig die volharden.
41 toren i. e. te hooren.

49 redennen versta redere : accus.
5x Die : antecedent is hen uit v. 5o.

Vijfde lied. — De edelhartigen zullen steeds stout en
koen zijn, om troost of slaag van de Minne te ontvangen (i, ii). Want de Minne is zeer ongedurig en eischt
immer meer: wat in ongedurigheid doet leven, dat het echte
Minneleven is (iii, vii).
Misschien ook eene punt na fine, zoodat v. 3 onderwerp
is van v. 4; doghen tine zou misschien ook kunnen betee-

2 -3

kenen zich moeite geven.
8-9 die daartoe gekomen zin i. e. die moeten onverzadigde,
onvoldane liefde plegen; de zin is meer : die liefde plegen,
welke niet door de Minne verzadigd, voldaan wordt.
14 niet meer dan een omschrijving voor : van de Minne.
21 onghenoemder Ofschoon er in Br. XX ook spraak is van
onghenoemde uren, toch beteekent dit geheel wat anders. Er
zal hier wel met A en B te lezen zijn : onghemoeder i. e.
treurig, droef, stonden van moedeloosheid. De lezing van
C is misschien uit Br. XX ontstaan.

__ 2 3 4 __

25 al == voortdurend, tot het einde ; de zin is : de Minne
herinnert ons voortdurend aan de groote verplichting die
ons door haar rijke macht waartoe zij ons noodigt, wordt
opgelegd. --- NI. om aan de rijkdommen der Minne deel achtig te worden, ligt ons de verplichting op veel te doen.
36-37 nl. de minnende.
45 in troost die bevrijdt, in geknelden angst : angst is nl. een
toestand van gekneld-zijn, de persoon is door dien angst
beklemd, vandaar part. passivum.
46 Ook bij RTYSBROECK zeer gewone uitdrukking.
Zesde lied. -- INLEIDING : De minnaar zal volop willen
bloeien. EERSTE DEEL: De jonge, aanvangende minnaar zal :
den ijver der goede werken niet nalaten (ii) ; de Minne niet
weifelend en aarzelend dienen, maar haar alles zonder
twijfel opofferen : anders belet hem rijm te groeien (ni) ;
haar geheel onderdanig zijn : zoo wordt zij hem onder
TWEEDE DEEL: dat klinkt als een tegenstroof : ik-danig(v).
heb niets aan de Minne om mijn hartewee te stillen : mijn
ijver is nutteloos (v) ; ik ben altoos in honger van Minne :
de Minne geeft zich nooit geheel (vi). Hoe zou ik dan, en
anderen nog meer zooals ik, het langer kunnen uithou
SLOT : Zij dolen in de macht van booze weder-den?(vi)
-wardighen.
i Een waarlijk my sti sch- zangerige aanvang.
7 wcnii de minnende ziel wil alles opofferen in haar geding met de,

Minne (men lette in deze strophe op de verschillende
beteekenissen van minne).
o minne versta Minnen datief.
16 dienen versta diere.
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25 net wane, met twijfel, zoodat hij aarzelt om haar alle
opofferingen te doen.
26 Het beeld der eerste strophe blijft de gedachtenontwik-

keling beheerschen.
27 Dal _ zoodat 28 So = daarom 31 oec .— immers.
35-36 legt uit waarin die gherechte minne bestaat. Dats = dat es
5o Die antec. : minnen; 5i bepaalt iet.
56 Een der zeldzame zwakke verzen ; begrijp echter : het
wordt mij immer maar al te klaar ; ik gevoel hel maar al te wel.
62 Wanneer heeft zij mij ooit ten volle Minne geschonken ?
63-64 Deze verzen begrijp ik in dit verband niet al te best.
De gedachtengang der gCansche stroof is : « Minne heeft
zich zelf nog nooit geheel gegeven, hoe zeer ik ook alles
aan haar heb opgeofferd. » Misschien : «nochtans al wat
ik begeer is slechts een kleine genoechte, voldoening, »
volgens min kleine begeerte (ik verlang niet veel) ware de
voldoening, die ik verlang, slechts klein. Of, te ponctueeren :
Wan gaue si mi al minne
Doch na mijn clene begheren ?
Dat ware mi ghenoechte clene.
Wanneer toch heeft zij ooit mijn verlangen naar een weinig
wederliefde voldaan ?
-75 hangt af van V. 73 ghedueren.
7g zooveel als mij van u noo dig is, als ik van u behoef.
.83 die zich zelven gaarne nadeel toebrachten i. e. die alles
opgeofferd hebben om uwe zoetheid te mogen genieten (of :
uit reden van uwe zoetheid) : hun veesen outsiene;t heeft

reflexieve beteekenis : hem ontsienen.
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Zevende lied.

-- INLEIDING

: Wie bezorgd is en lijdt

om Minne te verkrijgen, mag blijde leven (i). EERSTE DEEL:
Gelukkig wie zich steeds in de Minne vernieuwt (ii) ; wee
den ouden, die voor Minne versaagt (iii) ! TWEEDE DEEL :
(tegenstroof) de nieuwe Minne heeft slechts mijn wonden
hernieuwd (iv) ; heil den ouden die zich steeds vernieuwen (v).
DERDE DEEL (epodos) het lijden om Minne is slechts schijn
(vi); alle nieuw lijden is pand van vergelding (vii). SLOT.
Wee hen, die schuwen zich te vernieuwen.
5-6 van dit paradoxe is het lied eene uitbreiding.

,76-17 De bedoeling is klaar : zoo overig als een novice, hoewel
de woorden niet zoo duidelijk zijn : zooals een nieuweling
dit te recht zou doen, liet eerst dat hem...
23-24 : daer in heeft als antec. : den nawen moet. v. 23
nuwen — vernieuwen, wkw. 27 naieborennz praed. na macct.
36 minner kan moeilijk een goeden zin opleveren : A en B
hebben het niet.

67 onglienade toestand van ongedurigheid door de Minne
veroorzaakt (niet ongunst).
71 obenbare tegenstelling van v. 72 stille. breughet wiwe
brenghet het nuwe.
74 gheuet — gheuet het.
Rn. 85 scouwen = scuwen. Het vers van A en B schijnt wel
oorspronkelijk te zijn ; met = te zamen met.

Achtste lied. — INLEIDING : Wie steeds in der Minne
dienst bereid is, zal nog eens Minne worden (i). EERSTE
DEEL : Minne te worden is een vreeselijk werk (ii, III).
TWEEDE DEEL: Minne te worden is een groot werk (iv, v).
SLOT : Men zal zich op haar alleen verlaten (vi en Rn).
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r -2 Onderwerp van te gheet is : die oude (tijt) 6 Dat : indien.
12 Ni. de Zoon Gods; mystische verzinnelijking van eene
theologische gedachte; daar Gods Zoon diep in den schoot
des Vaders woont, zal de Minnaar ver en lang en diep
moeten zoeken, alvorens de Minne zich aan hem zal openbaren .
i5-i6 De Minnaar moet beginnen met de wet na te leven
en de barmhartigheid (en naastenliefde) te beoefenen.
19 sondes seinen. Zonder dat hij schijnt zich op eenig bijzonder werk toe te leggen. De gedachte is slechts eene
variante van de gewone : is men tot een zekere sterkte
van Minne gekomen, zoo zal men alleen nog minnen,
zonder zich bijzonder op één of ander werk, ééne of
andere deugd toe te leggen ; in de Minne beoefent men
ze alle. Of misschien : in allen eenvoud.
,q. Hij laat zich door niets afschrikken, overwinnen, indien

hij maar minne der Minne kan verkrijgen, zij het in de
verpleging, in den dienst van zieken, enz.
S ouer i. e. als.
33 boven ghereken zonder rekening te houden van al wat men
doet vlg. fr. sans com bter.
35 Verlate zoo verlate (hij) zich...
45 heet = heeft liet: hij heeft haar geheel en gansch belegerd,
bestormd, opdat hij haar in haar wezen geheel mocht
kennen.
L

Negende lied. — INLEIDING : Vele lauwhartigen vree zen zich geheel aan de Minne te geven (i). EERSTE DEEL :
Zij die sparen zijn waarlijk de armsten (ii), en kleeden zich
zonder eer (iii); terwijl men zich integendeel schoon met
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Minne sieren ( (iv) en op grooten voet leven zal (v). TWEEDE
DEEL Echter hebben velen niet betrouwen genoeg (vi); zij
zingen haar lof niet, omdat Zij hen zoo weinig eert en
siert (vii). Nochtans is het heil en de kracht van den omgang
met de Minrie groot (viii); onze lichtzinnigheid alleen weerhoudt ons (ix). SLOT : Er loopen er niet veel die de Minne
goedkoop, zonder lijden, verkrijgen.
1-2 Dit heeft HAD, wel gedaan, en daarom juist is zij zoo
groote dichteres : haar leven was éénheid in Minne.
3 veidiughen cf. 6 7.
4 ons!eei geen ridder, hoe dapper ook, kan haar weerstand

bieden; de lezing oiistecl geeft ook een zeer goeden zin
geen dapper man verbergt zich voor haar, onttrekt zich
aan haar.
6 Sozide: Wat? zou zij me zóó nauw in bedwang krijgen?
of : ii ndien ze mij zóó... ik blijf thuis
9 TVaar zou liz wel izeengaan om mijn verdeif? i. e. ware toch
al te dwaas ergens zijn verderf te gaan halen
1 3 DaE==zoodat.
i5 Indien zij zich aan den dienst onttrekken, zoo meenen
zij dat zij er bij gewonnen hebben. (Voor weglating van
,

-

so cf 8, 35).
19 ((Zij zijn het integendeel die alles verloren hebben, en
nog wel nutteloos, zonder dat de Minne hen er toe
dwong ». Min of meer ironisch : Nu was 't de Minne wel
niet, die alles verdeed!

23 die weghe appositie bij ellende.
26 gliehende het naast bij liggende : hij gaat niet Ier hog/icr
1s4innen lant.
27-30 toespeling op de bekende parabel Mt. 22 i-i.
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deze en de volgende stroof bespreekt de eigenschappen van een goed ridder (een gentleman) en past ze
toe op den waren minnaar.
33 niel te wrede;' zonder er iu meer verbilterd te zijn.
36 niet te ghemeder zonder er zich welbehaaglijker om te
voelen.
38 dan ten opzichte van zijn eigen bekenden.
30-40 dat is een kleur, die eens ridders wapen allermeest
siert. De voorgaande strophe drukte meer de geziudheid,
deze meer de daden uit.
53 Voor sommigen is 't maar een poovere troost dat Trouwe
eens zal vergelden wat Minne verteerde.
59-60 ook misschien voortzetting van v. 57 anders kan het
niet, of wie Minne volgt moet lijden. Ziedaar mijn antwoord.

HAD. in

66 ((behoorde zij naar recht en plicht te geleiden, te wijzen)).
Misschien ook « in al wat recht is te onderwijzen))
maar zoo is 't vers te zwak.
68 Dacn' nl. so hoghe.
71 hantieren behandelen; de bet. nadert die van omgaan
met. Men lette op de verschillende beteekenissen van lief.
76 toepassing van HAD.'S algemeene voorstelling maar hij
dien de Minne verwon, ware veel meer overwonnen;
verwonnen heeft hier geen actieve bet. ; HAD. wil zeggen
men moet de Minne overwinnen; maar die overwinning
bestaat hierin, dat de Minne ons zelf overwint, zoodat wij
in haar te niet worden.
78-80 Deze kracht, nL die hoghe materie (appositie van crac/it)

zou alles te boven gaan?
Si lichte co'e : losbollen, die weinig nadenken.
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83 Wij jagen steeds het nieuwe na : zijn wuft; en hebben
daarbij weinig gewin.

84 dare tvaer het klare ware : de klare waarheid.
85 Ik weet dit, niet omdat ik het zelf in 't genot der Minne
heb geleerd, maar mijn Rede laat het mij geheel kennen.
88 Hoe (genoeg) ook = geen Rede (schoone woorden of
gedachten) geen werk, hoe zwaar ook, kan ooit volstaan

daar komt voortdurend wat nieuws (te doen, te lijden).
gi De zin is : Wie vroeg de klaarheid en de blijdschap der
Minne genieten mocht, zoo het hem wel vergaat, heeft
haar beterkoop dan ik weten kan. Ironisch.

Tiende lied. — INLEIDING : de vogelen treuren omdat
zij den zomer verloren hebben (i). EERSTE DEEL: Veel meer
treur ik, omdat de last der Minne ons pijnlijk drukt en wij
aardsche genoegens zoeken. (ii); alleen de krachtdadigen
kunnen ons uit die nederheid redden (iii). TWEEDE DEEL:
Zijn wij daarom krachtdadig en sparen wij niets (iv). Al
komt ons menige ontgoocheling toe, ik heb het wel ervaren (v).

i genoegen is zeer zeker de ware lezing.
Dat hangt af van claglte.
15 en (ik klaag) dat wij vreemde (aan de Minne, wereldsche)
genoegens aannemen, die bij de hand liggen, wij stellen
ons tevreden met het alledaagsche.
23 Sine : of zij willen ; zelfde wending v. 3o.
33 of enbaren onzijdig gebruikt.
36 Eene der prachtigste strophen uit HAD.: wat fiere,hooge
hoop, wat blijde zaligheid jubelt uit de eerste verzen!
Welke ontgoocheling klaagt uit de laatste twee !
i,.
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-42-43 «Alsof ik heel de wereld in mijn macht had. » Hoe
intens-triomphantelijk werkt hier die verdeeling der
gedachte ((heel de wereld » in de vier wereldeinden !
Al is 't nu nieuwjaar, ik zing
met rouw dat ik nu loosheid zie, waar vroeger trouwe
werkte (i). EERSTE DEEL: Overal zie ik weinig behagen aan
de Minne (ii) ; men dwaalt op allerlei zijwegen in traagheid
(III) ; zelfs zij, die 't best onderricht van de Minne hebben
ontvangen (iv). TWEEDE DEEL : En nochtans, mochten wij
op eens geraken tot wat de Minne hare dienaars voorbehoudt, niemand zou aarzelen (v) ; wie zich geheel in de
Minne liet verzinken zou in al zijne begeerten worden
geheild (vi) ; overigens, de Minne zal onze ontrouwe wel
straffen (vii).
HAD. schijnt te spreken van een vergadering van godgewijden, waarin de beoefening der Minne verslapt was; zij
drukt voornamelijk op het lage dier handelwijze; maar om
hare verwijten des te toegankelijker te maken, vernedert zij
zich zelf onder hen.

Elfde lied.

-- INLEIDING :

ig Zoo vernedert men zich wel zeer.
In deze eenigszins duistere ' verzen schijnt HAD. eene
opwerping te voorkomen : ((ik klaag wel nood, maar ik
blijf toch onversaagd : wie echter vreemden troost zoekt,
zal wel spade verwinnen». Scade (leed van Minne) veriaghet : misschien alleen : buiten mij zelven gedreven; node :
subst. niet adverbiurn 23 misschien : het licht nl. der ver
troosting; immers : de nacht der troosteloosheid kan zij
niet verdragen; 24 dat is m ij obgelegd van binnen; dit
klagen doe ik uit natuurdwang beboert subst.
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3i Hets langlhe int linglien onduidelijk vers ; men zou zoo iets
verwachten als v. 34. Ik begrijp : « Sedert lang reeds lengen
de dagen, zoodat aan die droefheid dra een einde za
komen ; mijn andere droefheid echter, om die verslapping in de Minne (v. 35), zal niet noodra eindigen. »
34 dat is zoo bestemd ; dat moet zoo zijn. Denk daarbij
zoo iets als na v. 3i.
35 Ende : men zou verwachten : maer ; welke beteekenis
Ende ook wel hebben kan en bij HAD. meermaals voor-

komt.
36 te zamen met al wat zij verlangen.
37 en die dan de Minne als te lastig voelen. (vgl. 12 r6).

48 Die : zij die nadere bepaling van v. 46.
8i En der Minne stond (haar diende) zooals 't behoort.
go Opdat het ons toch klaar zou worden.

95 koude bw. te vroeg.
97 ik wilde bijna dat ons Minne nooit meer roerde.
i o i ict ni. dat ons de Minne zou aanraken.

Twaalfde lied. -- INLEIDING : Wie het juk der Minne
dragen, bloeien als de lente (i). EERSTE DEEL : Het juk der
Minne is licht voor wie mint (ii). Dit juk, die last, is de
dracht der Minne, waarmee Minne de geliefde siert en
vereenigt (Iii). TWEEDE DEEL : Wie mint wil geheel zijn
leven inrichten naar hetgeen hij in 't gelaat der Minne
leest (Iv). Daarin ziet hij zijn tekortkomingen, en zoo
« verstormt» hij in steeds grootex Minne (v), dan smaakt hij
eindelijk de grootste zaligheid en wordt door de Minne met
al hare vreugden beschonken (vi). SLOT: GEBED : God geve
flat alle minnenden aldus alleen op Minne leven!
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5 in kant eig. zoodat h ij er de bezitter vans is : naar wensch en
verlangen.

7 dwort nl. het geheimzinnige woord dat de Minne fluistert:
Porro dictum est verbum absconditum (JoB. 4 12) wat in de
Middeleeuwen gewoonlijk aldus werd toegepast.
Joh. 15 r5.
23 vgl. de uitdrukking : Minne draghen en zie v. 64.
27 vgl. 25 41.
35 hij kan niet rusten of hij moet in de Minne staren: want
geheel zijn leven wil hij naar het welbehagen der Minne
inrichten.
40 men lette op deze paradoxale, echt mystische woorden koppelingen, die bij HAD. overal voorkomen.
55 vlg. Men merke hoe HAD. deze gewone mystische
gedachte der geestelijke dronkenschap, niet buiten de
grenzen van den goeden smaak laat loopen. Vgl. integendeel b. v. RuYSBROECK Vanden twaelf Beghin-Zen, 6 : ((Her
jhesus is een soet conduut. Ic houde met hem taverne. »
en bl. 7 : « Hi scenct my sinen edelen wijn Altoes nut
vollen tappen,)) enz.
66 sine: of zij nl. : niets kan hen beletten zoo vrij te leven
als... 69-70 Prachtig beeld.
19-2o

Dertiende lied.

INLEIDING : De Minne kent mijn

smarten; daarom wil ik op haar gezag blijven leven in
droefheid (i). EERSTE DEEL: Nooit zou ik rust of vrede
hebben, zoo de Minne zich niet geheel openbaarde en te
bezitten gaf (II). Alhoewel nu de minnaren veel van de
vreemden hebben te verduren (III). TWEEDE DEEL : Velen
immers schijnen uiterlijk te wandelen in de wegen der
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Minne (iv) te bloeien met deugden : maar aan hun werken
kent men ze (v). DERDE DEEL : Toch is 't al te droevig te
leven zonder Minne (vi) ; in haar is men stout en vrij (vii).
Zij is almachtig : en niemand ontsnapt aan haar (viii).
I

a in al ininzen-z doene : misschien slechts : geheel en al (vgl. in

allen doene, in enig /een doene in alle, in eenig opzicht) ofwel
in geheel mijn levenswijze.
a3 met immer vernieuwende rusteloosheid.
35 Beeldspraak voor : overal, in alles schijnen zij te bloeien,
versierd te zijn met deugden.
48 verklaart bedwanc.
59 nl. de heerschappij : seefttrum.
6z henn seinen nl. Jesus- Christus : de Liefde heeft God.
gedood. Eene gewone voorstelling in de Middeleeuwen,
waar deze « kracht der Minne» een geliefkoosd thema
voor gedichten en verhandelingen was.

Veertiende lied. —

INLEIDING : Te midden der vreugde
het
hart,
door de Minne gewond, meest
natuur
heeft
der
Zonder
:
de Minne is het leven een
EERSTE
DEEL
droefheid.
gruwel (II); als de Minne de ziel kwetst, lijdt men voortdurend
linnensmart (III) en leeft men steeds in nieuwen dood (iv).
TWEEDE DEEL: Daar is echter niets aan te doen : des 'te
hooger men wil opstijgen, des te dieper men afdalen moet
in lijden (v) zoo luidt de wet der Minne : men moet geheel
overwonnen worden (vi) ; maar weinigen zijn er die aldus
kost wat kost de Minne willen bezitten: zij zullen de les der
Minne nooit leeren (vii). DERDE DEEL: De hoogste les in
de school der Minne is : hoe men haar steeds « genoeg» kan
leven (viii). Wie vroeger genieten wil, kan die les nog wel
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leergin, indien hij zich toelegt op de deugd (Ix) ; doet hij dit
echter niet, zoo komt hij er nooit toe (x). Wie er naar
streeft haar in waarheid te dienen, zal haar les en haar
hoogste gaven, die wonden, ontvangen (xi); die Minne
houdt de ijver steeds open (xii) zoo blijft de-wonde
minnaar standvastig in de Minne (xiii).

8 edelst aloe creaturen nl. die edel sin, de ziel.
18 in dreeft : men hebbe zoetheid of smart, steeds moet men
in ijver voor de Minne wandelen.
21 De gewone voorstelling : zij zijn overwonnen, zoodat
(of : opdat) zij verwinnen zouden de onverwonnen kracht
der Minne (cf. 19 52).
25 minne liever : de minnende ziel, niet de Minne, hoewel
V. 26 hare op de Minne slaat; 27 hoese heeft als ante.
cedens v. 26 men.
29-3o Te hooger zij het gebouw der Minne willen optrekken,
des te dieper grondvesten moeten zij leggen ; i. e. des te
hooger men in de Minne wil opstijgen, des te dieper men
moet afdalen in nederigheid, in lijden, enz.
3z Dit zijn de wetten der Minne : in recht bijna zooveel als
in 't wetboek ; op ghedveghen, opgelegd, voorgeschreven.
3z Uitbreiding van HAD.'s gewone voorstelling : men moet
verwinnen om verwonnen te voorden.

33 « Het lichte wordt even zwaar geacht. » Misschien beteekent
dit dat men in de Minne niets, zelfs niet het allergeringste, verwaarloozen mag; want de Minne ziet niet of iets
gering of groot is, maar alleen of iets uit liefde gedaan
wordt : de Liefde alleen wordt geschat.
34 De kracht, nl. waarmede men de Minne wil verwinnen :
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zij moet verwonnen worden, dan verwint de Minne den
minnaar.
35 Dat Tike : nadat de kracht des minnaars verwonnen werd,
komt de machtige Minne daar zelf den minnaar te geroet
en geeft zich aan hem.
49 wel te voren ééne uitdrukking ; cf. 58.
61 die misschien — dien : die zich.
66 wonden is hier een werkwoord : nl. de hoogste gaven der
Minne wonden zonder genezen. Een gewone voorstelling
bij alle dichters. Zoo b. V. VERLAINE : Mon Dieu, vous
m'avez blessé d'amour. Er is hier hoegenaamd geen
spraak van stigmata.
68 ((En wien Minne de uitgestrektheid harer geheimen
bekend maakt. »
69 koudse : nl. die wonden van liefde.
71 den ongliesonden HAD. meent: wie deze wonden der Minne
draagt is waarlijk gezond; de anderen zijn de zieken, wien
het gruwelt de ware minnaars in zoo hevigen storm van
Minne te zien.
75 -76 dorren, bloyen, tit en glzeen (geen verandering van jaargetijde) nominatieven.
77 Int diepste gliewat (in de diepste troosteloosheid) ten koecksten grade (in de hoogste genieting) blijft haar wezen (der
Minne bij den minnaar) standvastig.

Vijftiende lied. -- Wie leed en tegenspoed heeft ter
Minne, hem is alle blijdschap pijn (i). EERSTE DEEL: Van
Minne ongevoed te zijn is wel een groot wee voor hem die
zich geheel op haar verlaten heeft (ii) ; in plaats van alles
van de Minne te ontvangen, wordt hij door haar van alles
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beroofd (III). TWEEDE DEEL : Rede verafschuwt het streven
naar genot, alvorens ter hoogste Minne te zijn gekomen (Iv).
Strijd tusschen Rede die voorbereiding vergt, en Minne, die
genieten wil (v) ; vooral jongeren maakt Rede blood. (vi)
SLOT : Zalig zij die alle rouw om de Minne willen smaken
met trouwe (vii) ; want Minne loont altoos (R/n).
Dit tweede deel is dus eigenlijk een verdediging der
Minne door de Rede.
i6 algoet in zedelij ken zin : oprecht.
21 vren lees vuren : de schrijfwijze v in plaats van w is hoegenaamd geen uitzondering, ook niet in hs. C.
.39 Ghenoechten dat. enkelv. : het verzinnebeelde streven naar
genot.
40-4 z Voortdurend keert zich Genoechte naar standvastig
« genieten », zonder angst (dat het zal eindigen).
45 Haar dunkt het een terugkeer, een achteruitgang.
49 Minne de minnende ziel wil Minne heel en gansch, en
onmiddellijk. .
52 na ghereiden : nl. tot zij zich daartoe heeft voorbereid.
61 nuwen adj. zelfst. gebruikt ; of « met nuwen n adverb.
steeds opnieuw. Welk een aanschouwelijk beeld in deze
strophe! En hoe men hier ziet dat al dit ridderlijke geen
romantisme is, maar als heusche werkelijkheid gevoeld
wordt.
76 Zij mogen zich aan ons bekend maken.
77 Zij zal ons niets onthouden; of wel : zij zal ons niet ontwijken (ondringhen zou dan intr. zijn.)
Dit refrein vóór str. vii geplaatst, zou de strophe in
orde brengen ; dan zouden v. 79-5 z het eigenlijke refrein
uitmaken. Zoo een refrein van 3 verzen met ééne algemeene
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gedachte is veel meer in den trant van HAD. dan een zoo
lang refrein van 6 verzen. Echter bevat het refrein zooals
't nu is ook eene algemeene gedachte, die meermaals in de
refreinen wederkeert.

,

Zestiende lied. --- INLEIDING: Ik ben verloren, zoo de
Minne mij niet dra troost (i). EERSTE DEEL : Het leed der
Minne bestormt mij als een legermacht (li). Leer mij,
Minne, hoe zwaar het staat te wachten naar genieten van
Minne (III). Door de Minne kan ik al mijnen nood verwinnen (iv). TWEEDE DEEL : Hoe de Minne haar van hare
jeugd af groote beloften had gedaan, die zij nu verraden
heeft (v, vi). DERDE DEEL : Vertrouwen : de Minne leeft;
daarom wil ik alles verdragen (viii) ; al heeft zij mij alles
ontnomen, haar edel wezen geeft zekerheid dat alle wee om
haar gewin is (viii). Waarlijk, Minne verdient wel dat men
haar alles geeft (Ix). SLOT : Raad : Wie der Minne genoeg
wil leven, spare zich niet (x).
ste troosteloosheid, waardoor toch
Een lied van de uiterste
steeds de hoogste tonen van het hechtste vertrouwen
klinken. Het refrein drukt den inhoud zeer juist uit.

ii Welk een prachtig beeld! Het « ongheual » der Minne
vergeleken bij een machtige legerschaar, die langs alle
kanten tegen de ziel aanstormt en alle uitgangen bezet.
17 rouwe niet droefheid, maar roe, ru /Le : rust, vrede.
25 Onderwerp is v. 27 ; v. 26 een kleine stoplap : zoo ik
daartoe besloot; of wensch ?
28 de wrede raet is al wat men moet doen en lijden in 't
i. e. daarvoor, om
wachten op Minnegenieten; daer
tot dit te komen.

leg/oen

2
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43 tonetse 3e persoon imperf. voor tonedese : wanneer se is aangehecht, valt gewoonlijk de middelste der drie toonlooze
e's weg.

45 De lezing van A en B : ontghinc zou alleen kunnen beteekenen : weggaan, wat al te onbeduidend is.
46 ((En toen ik het op mij nam de schuld der Minne te
betalen boven alles, hechtte zij mij innig aan haar. »
5o storm van genot.
6o die heeft adversatieve beteekenis : alhoewel zij mij.
61 Heerlijke, diepe gedachte !
67 Ik lijd het gaarne en praal er niet mee. 7o Dat = dat het
73-74 si al hare scout : het zij haar alles gegeven, als datgene,
waarop zij recht heeft.
75 Wat volgt is reeds een soort van bewijs hiervan.
95 verholen : het werk dat in 't geheim voorbehouden wordt
aan de minnenden (dat de minnenden alleen kennen) en
dat weggenomen, onthouden wordt aan de vreemden.
Rn. Wat ik ook reeds mocht geleden hebben, hetgeen de
Minne voor mij heeft weggelegd blijft zonder kwijtschelding : ik moet dit ook nog lijden. » Of zoo zot : Dat
beteekent, niet ((het lij den n maar ((de genoegens », dan
zou v. io3 de gewone gedachte uitdrukken dat der Minne
loon niet achterblijven kan.

Zeventiende lied. INLEIDING : Hoe de minnaar ook
lijde in de Minne, hij zal groeien (I). EERSTE DEEL : in,
't algemeen over het wee van hem, die de Minne wil bezitten
en van haar verstooten wordt (ii-v). TWEEDE (BIJzoNDER)
DEEL. Overgang : Gij die alles geniet in de Minne, hebt
medelijden met mij, verstootene (vi) ! hare groote wanhoop
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(viz, viii, ix). Ik verlang niet geheel en gansch in alles door
de Minne voorzien te worden : slechts een beetje waren
troost vraag ik (x-xii). Wie geleden heeft zooals ik zal mij
wel verstaan (xiii).
Voorzeker een der machtigste wanhoopskreten, uit geheel
onze literatuur. Maar men merke op hoe deze « wanhoop))
steeds vol berusting blijft.

vgl.7.
minante de minnende ziel.
20 Kon het ((moderner)) uitgedrukt ?
23 « Al is mijn aandeel klein geweest, toch heb ik er wel
veel doorgebracht, beleefd. »
28 Waaruit hij meent niet meer te zullen terugkeeren.
42 ((Al stierf ik, wie zou mij dit misgunnen ». Te sterven
nl. ware haar grootste geluk. Niemand kan zoo boos zijn,
haar dit geluk te misgunnen, te benijden.
45 In de uiterste wanhoop, steeds het betrouwen!
57 Hangt af van beiden; 56 sin alle = hem geheel.
58 Ik versta : ik ben er slechts des te opgeruimder om.
6o Indien te lezen ware : al leder zou de beteekenis zijn:
« maar dit zou mij een steeds « leeder » wee veroorzaken ».
V. 59 is verklaring van v. 58. Begrijp dus v. 57 vlg. : Ik
geef er zelf niet om, alles van de Minne te verkrijgen. Ik
ben er zelfs des te opgeruimder om (dat ik daarom niet
geef, dat ik dit niet verkrijg) ; ik heb mij immers geheel
op haar verlaten. Echter wordt mij dit leed toch steeds

q.

18

,

ondragelijker.
68 Dit zou haar
70

niet uitputten.
Dat : dat vreugde slechts een waan zou zijn.
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Achttiende lied. — Altijd zal men om de Minne willen lijden (i, ii). Zij brengt altijd nieuwe smart (III, iv).

3 tit de verschillende jaargetijden.
g Die antec. men v. 8.
i 5 Let op de mystisch-paradoxale uitdrukking. Nuwe staat
hier, omdat het nieuwe jaar begonnen is v. i ; beteekent
steeds hernieuwde.
20 Dat de Minne ons voorgaat, zonder dat wij haar inhalen
kunnen.
22 huwen tide adverbiale uitdrukking. cf. 1 io. vgl. voor de
gedachte 3 str. III vlg.
27-28 HAD. wil zeggen : want men moet veel lijden zooals
ik gedaan heb ; begrijp : hoe mij mijn harte steeds onthouden heeft het jaargetijde waarnaar ik haak. i. e. hoe ik
nooit de vreugde heb gesmaakt die ik verlang.

Negentiende lied. -- EERSTE DEEL : Men zal zich
niet verlaten op de eerste blijken der Minne (i-ui). Maar
heeft men te lijden, het is omdat Rede alles schoon wil
hebben in 't hof der Minne (iv, v). Kon ik alles zoo doen,
dat de Minne mij niets te verwijten had (vi) ! TWEEDE DEEL :
Bede aan de Minne om lichte dagen, om verwonnen te
worden (vii-ix). Zekerheid nog eens door de Minne ontvangen te worden (x) al lijdt men, zij verzoet haren band
steeds (xi). De vreugde die zij schenkt in 't begin dient
slechts om den minnende aan te lokken (xii). SLOT :Klacht:
mijne zangen kunnen mij niet vertroosten (xiii).

der Minnen tonen wat de Minne mij voorhield.
15-16 vgl. Ruysbroeclè xii Begh. blz. 3 :
Ito
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Hi en es niet vroet die loeft den dach
Eer hi die avendstonde siet,
Suete ende sachte.
Igoe flauwtjes ! En wat een afgrijselijke stoplap dit laatste
vers.

Hoe schoone beloften de Minne ook deed en hoe wreed
zij daarna ook werd, nu weet ik dat zij mij niet bedroog
noch bespotte met wat leed ook, naardien ik verstaan heb.
3o reet hangt af van gheuet : orlof ende raat ni.
35 Dat _ da/let.
38-39 lion ik al wat ik heb betalen zooveel als ik ben, i. e. kon ik
zeker zijn alles te doen wat ik kan, eerst zou ik de Minne
aansporen (tot vergelding) ; maar dan haar stout schuld.
terugeischen (zoo die aansporing niet voldoende is).
5o die wel te lezen : du.
54-56 Vroeger heb ik overwonnen en daarin een kennis
opgedaan (nl. dat men niet minnen mach sonder grote dine) die
mij immer 't meest verdrukte.
59 Ik zal deze beschikking loven zonder talmen; zie wdl.
dunken.
64.65 Sedert ik in hooge trouw wandelde, opdat mij Minne...
74 ende suet den baat is evenmin valsche beeldspraak als het
woord van Christus : Jugitni ureum suave est.
79 Isine zijn toestand, al wat hem betreft.
Wie zoo iets voelen mocht, was voorzeker dichteres van Gods
genade.

Twintigste lied.

--

Minne genoeg dienen (i).

INLEIDING

: Nooit kan men de
: Buiten de Minne

EERSTE DEEL
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is alles last (ii), is 't erger dan de dood (III), daarom moge
de Minne ons verheffen boven al wat laag is (iv), ons met
haar zoo innig mogelijk vereenigen (v) een zaligheid die alleen
begrijpt wie steeds ijverig in de Minne is (vi). TWEEDE
DEEL : Opwekking ter Minne : zij vergeldt alles heer
Laat u niet afschrikken door hen die nooit de-lijk(v).
Minne genoten (viii) ; zij is 't hoogste wat er bestaat (ix); zij
zal duren in alle eeuwigheid (x); niemand kan het geluk der
omhelzing in de Minne uitdrukken (x1). SLOT : Mocht de
Minne mij dra in haar armen nemen (xii) !
4 Dat — Dallet.
7 Wie gaarne steeds blijdschap ziet en bezitten wil heeft
gaarne nuwe iaer ende nuwe daghe.
29 Hangt af van v. 27 : dat Minne nu de minnende ziel...
35 Is een nadere verklaring van v. 33 haeste ende ga.
37 edele : de ziel cf. 14 7-9.
41 Nuwe materie : zooveél als vernieuwing in 't algemeen
hangt af als rechtstreeks voorwerp van orsater ; zoo ook
bliscab, bioyen. Cf. 4 '0.
63 De voorwerps- of onderwerpszin van dit vers wordt door
een omstandigheidszin van tijd (v. 6i) uitgedrukt.
76 Te lezen : mijn ? of anders mans gen. van ic : nl. van mij.
INLEIDING : De edelharEen en twintigste lied.
tige wil kost wat kost de Minne verwinnen (i). EERSTE DEEL:
Nooit zou hij in leed geraken, zoo de Minne wilde geven
wat zij eens zal geven (ii). Het is een lastig werk om de
Minne te doorloopen (III). Maar zij is zoo zoet, dat zij alle
smart lenigt (iv). TWEEDE DEEL (bijzonder deel) : Ik voor
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mij kan hare wilde wonderen niet begrijpen: men moet haar
geweld met geweld te keer gaan (v); al mijn vreugde en fierheid der eerste jaren is weg : ik kan niet verder (vi) ; had ik
toch maar wat geluk nog, ik zou onversaagd lijden (vii).
SLOT. Echter niet gevreesd ! Hare slagen zijn al goed (viii).
Niemand klage over de Minne, maar strijde dapper; zoo
ziet hij eens den dag, de vertroosting (ix).
12 in dien nl. dat haar een ramp gebeurde.
17 en 19 Beeldspraak ontstaan uit de verwantschap der

woorden.
17 Mochten wij uwe vertooningen (wat gij ons voorhoudt,
belooft) voltrokken (bewaarheid) zien !
22 Haar grootste geheimenis 23 weelde = wilde.
3i De ware lezing zal wel zijn ontmoete,
41 Straf verdient wie 't geweld der Minne met woorden ver
niet hare kracht afweert.
-dragten
46 Wat er in deze str. zoo onverstaanbaar is dat iedereen er
aan knoeien wil, begrijp ik niet. 47 volghen 1. volghe.
69-70 Waarom gevreesd wat toch zijn moet!
76 Het nl. V. 73-74.

Twee en twintigste lied. — INLEIDING: Men wil mij
van de Minne scheiden; maar ik zal onversaagd blijven (i).
EERSTE DEEL: Ik wil stand houden in alles om 't gebod der
hooge trouwe te volbrengen (ii), daarin smaak ik vreugde
(iii) ; altoos moet ik, zonder klagen, de Minne onderdanig
zijn, al doet zij mij dolen in een wreede woestenij (iv), want
wreede woestenijen kan zij maken (v) ; het ware laf en ook
nadeelig niet alle krachten aan te wenden (vi). TWEEDE DEEL:
Mij bezwaart dat ik de Minne niet kan kennen zonder mij
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zelven te ontzinken ; maar ik wil weten wat in haar mijn
rust telkens stoort (vii); ik kan moeilijk verdragen dat Minne
mij eens zoo hoog voerde en nu zoo wreed slaat; maar mijn
ontrouwe is de schuld ervan (viii) ; door hoogere trouw
alleen kan ik er aan ontkomen (Ix). SLOT : Waarom door
mijn zangen nog mijn wee verergerd ? eens zal ik toch de
Minne verkrijgen, hoe de menschen mij ook benauwen (x).
3 cracht versta : crackle 7 dies daarom.
17 vlg. het is niets stoffelijks ; toch geeft het smaak, blijdschap.
32 Men geniet haar, zonder haar te kennen, zonder over
haar na te denken.
44 Hoe ik er niet kan toe komen de Minne te kennen of ik
moet mij zelven ontvallen, geheel aan mij zelven ontzinken.
46 Al geeft deze lezing van C wel eenigen zin ; toch is die
van A en B veel beter : al zou mij kracht, door den druk
der Minne, te kort schieten ; plaats dan na ontbliuen eene
komma.
Drie en t .vintigste lied. — In dit uiterst gekunsteld
lied is moeilijk eenigen samenhang te ontwaren. Elke stroof
schijnt eene onafhankelijke gedachte te behandelen, die wel
wat ter wille van den vorm verwaterd wordt, maar die toch
gemakkelijk genoeg te vatten is. De eenheid ligt in de eenheid der stemming, waaruit het geboren is. Hieruit vooral
blijkt hoe sterk bij HAD. het mystisch-muzikale temperament
ontwikkeld was, wien klanken eene boodschap brengen uit
bovenaardsche landen.
Onze ijver ten goede zou ons helpen verwinnen en anderen
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mede (i). Verstonden wij der Minne leer, wij zouden haar
winnen (ii). Wij moeten met kracht ons weren (iii). \'Vie der
Minne rijkheid (macht?) wijkt, zal er rijk door worden (men
moet zich door de i\'Iinne laten overweldigen) (iv). Wie om
de hoogheid (genot ?) der Minne streeft, werkt openlijk en
lijdt in 't aanschijn van eenieder (v onbeduidende gedachte
geofferd aan den vorm). Hadde ik mijn edele afkomst
bedacht, ik zou mij der Minne geheel hebben gegeven en
kracht ontvangen om reet haar vereenigd te worden (vi). In
de hoogheid der Minne te lijden is al gewin (vii). Men zal
hooge gedachten van de Minne koesteren, om sterk te
zijn (viii). Ons nadert angst van Minne, omdat wij haar
verwaarloozen (ix). Mocht mij Minne trouwe vergelden (x)!
Geen ((klerk)) kan begrijpen hoe schoon het is in Minne
sterk werk te verrichten (xi). Wij zijn te laks en wuft.
12 keer werden hetzelfde misschien als in here werden i.e. terug keeren : lieten wij ons door dit leed afschrikken (keerden
wij terug), zoo moeten wij die streek (list, laag) verijdelen.
14 Daar gheherich elders niet wordt aangetroffen, zal wel
ghehere gheleer te lezen zijn.
46 dat zoodat 49 nnog,lienz versta moghe : hij toont dat hij alle
lijden wil trotseeren.
52 hadden versta hadde 54 met aanwending van alle kracht.
Deze str. is wel van geestelijken adel op te vatten.
56 om vereend te worden...
6i In de hoogheid der Minne zijn dalen (van leed, enz.
zie v. 64) ; wie in dit dal (van leed) toch de hoogheid der
Minne blijft vinden, wie door die smart niet van de hoogheid der Minne wordt afgeleid...

73 werke versta werken.

— 257 —
77 Zoo na als ik (men) het kan uitdenken.
79 Allen die zich naar haar wil (der Kerk, of der Minne)
schikken, die het haar toelaten.
88 coznnen w ij : indien wij kenden.
i o i Onbeholpen narij msel van een afschrijver.
R. glierne : de lezing giiern um schijnt wel de oorspronkelijke
te zijn.

Vier en twintigste lied. — INLEIDING: Mochten allen
die in de Minne bevangen zijn, eens blij worden zooais de
vogelen nu in de lente (I). EERSTE (ALGEMEEN) DEEL : In
waarachtige Minne smaakt men menigen dood (ii). Wat
raad voor hem dien de Minne heeft neergeworpen (III) ? haar
steeds onderdanig te blijven (Iv). TWEEDE (BIJZONDER) DEEL :
Minne heeft mij neergedrukt (v) ; ik heb vrienden, eer en
rust om haar verlaten (vi) ; zij alleen blijft mij nog over (vii).
Die mij zoo groot leed doen, zullen me toch niet van de
Minne afbrengen (viii). SLOT : Wie Minne wil verkrijgen,
geve zich geheel en gansch aan de Minne (ix).
i8 ook na ouugheniade eene komma; na rade komma punt. Het
v. hangt af van v. Z3 : zoo meen ik het, indien de Minne
mij niets beters leert. Of met betrekking tot wat volgt :
Helpt mij de Minne niet, zoo ben ik een...
29 Hen = het en.
44-45 Noch de lezing sijns noch mans voldoet. Men zal wel
lezen moeten : si doet mi sin mijns seljs onvri i. e. buiten
mijne macht zie echter doen.
58 vgl. 17 42 ; heues = heeft des.
82 niet = niets.
I7
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INLEIDING : In alle jaargeen angst (i). Wie minnen
minnaar
blijdschap
de
tijden heeft
macht
der Minne overlaten.
wil, moet zich in alles aan de
STRIJD TUSSCHEN GENOECHTE EN BEGEERTE MET REDE: De
storm in de stilte der genieting brengt mij in de war (III).
Te midden der genieting wekt Begeerte (iv) maar erger nog
Rede (v) die haar met de zwaarste lasten wil drukken (vi) en
haar steeds voorhoudt hoe zij tot die genieting nog niet vol
Wie zal de gekwetste Minne, die steeds door-waseni(v).
Rede voortgedreven wordt, genezen ? (viii) Rede alleen is
der Minne geneesheer : zij zal haar brengen in 't hoogste
genot door de Minne voorbereid, Niemand anders kan de
vede beslechten (ix).

8 ceste zou bedaren.
15 niet = niets. z6 cf. 5 45.
28-3o b lierochte is de storm, stille het genot der Minne.

36 dat hij zich geheel en gansch in de Minne verzwolgen
gevoelt.

41 Genoechte zou wel gaarne willen blijven irk wat zij smaakt.
49 Nu schijnt me toch de lez. ghenauchte van C wel de echte.

De zin is immers : Begeerte noch Rede laten Genoechte
in haar genot ; bijzonder Rede kwetst Genoechte.
53 sise i. e. Rede de Genoechte.
58 verlaetse verlaadt de Genoechte.
59-6o De zin schijnt te zijn : Kon Genoechte dan Rede
dooden, zij zou deze zware lasten bitter weinig op zich
nemen.

67 Waar Rede steeds de geliefden ongelijk acht : Rede
toont steeds dat de minnende ziel nog niet tot gelijkheid
met de Minne is opgewassen, dat haar nog te veel ontbreekt.
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Zes en twintigste lied. - INLEIDING : Mijn eenige
vreugde is Minne die mij vlucht en waarnaar ik dooi (j.).
EERSTE DEEL Het is zeer jammer dat ik U niet bezit, en
dat ik U niet waarachtige Minne zou geven (ii). Zooals de
koningin van Saba, die zich geheel aan Salomo gaf (iii); en
zij had wel gelijk (iv). TWEEDE DEEL Van hen alleen die
zich uitsluiteljk aan de Minne hechten, zal men nog eens
wonderen verhalen (v). Daarom alles opgegeven : het is de
schoonste gevangenschap en een onoverwinbare macht (vi).
Wat Rede over de natuur en de vergelding der Minne leert
spoort de menschelijke ziel meest aan (vii). SLOT.
14 De zin gaat voort v. 1 8 groet sneven, al komt mij deze
wending niet heel natuurlijk voor.
23 sonder beghinnen nl. zonder de beproevingen, het leed enz,

van 't begin.

vielen haar schieljk, meteen, Zijne wonderen ten
ga.
32 die ghichte : wat zij gaf ontnam haar hart en zin.
54 Want zij geven zich zoo geheel, als om alles te doorvaren (alsof zij alles wilden doorstaan)... ofwel Minne
genoeg ten dienste te staan tot aan den dood zonder vrees
(al moest hij er bij sterven) dat het beloofde goed der
Minne hem niet zou te beurt vallen.
64.65 Mystische paradoxe.
67 vlg. Het waarachtigste geven bestaat hierin, dat men in
zich niets overhoudt (i. e. het volstaat niet wat te geven,
men moet alles geven dit alleen telt, is waarachtig)
v. 69 geeft de verklaring van dit ontbliven men bezwijkt,
men heeft niets meer, omdat eigen bezit (dat hare) dra
uitgeput is en men nog niet alles kon volbrengen.
76 ocht indien 77 Dat hangt af van bent.

29 ((Zoo

deele )); z.
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Zeven en twintigste lied. - INLEIDING: Der Minne
leer wordt zeer gestoord. EERSTE DEEL : Hare leer luidde:
zij is almachtig, geeft zich vrij ; maar allen moeten wij haar
steeds onderdanig blijven (ii). Wie kracht van Minne heeft
wordt gevangen; wie verwint, te gronde gericht, wie op
haar leeft, verteerd (iii). Wee zich zoo klein te weten,
zooveel vreugd eerst, zooveel lijden later (iv)! TWEEDE DEEL:
Heil den jongen die in weelde van Minne leven, terwijl de
ouden nog slechts den lasti g en dienst hebben (v). Laten we
niet zijn als kinderen, die slechts genot zonder moeite verlangen (vi). ik laak het niet dat men zijn baat in de Minne
zoekt : maar eerst en vooral : niets sparen en de Minne
gansch tot het einde dienen (vn).BE5LUIT om niets te sparen.
Het gedicht is gebouwd op deze gedachte : de jongeren,
die de Minne niet kennen, genieten haar slechts; de ouderen,
d. i. zij die weten wat Minne al vergt, verkeeren in leed en
smart.

doen subst. 1 6 ni. alleen hij mag de Minne bezitten, wien
de Minne zich geeft.
26 Daar hier blijkbaar eene antithese gewild is, zal de
lezing : die de m. wel de juiste zijn.
29 Door dit verdaan, verteerd worden komt men tot den
12

vrede der « vro€de ouden die hinnen die coste vander minnen
jaren, enz ». Deze verzen zijn niet in den haak. Zij zouden
eenige regelmaat hebben zoo vó ór ghewtzcht iets wegge-

vallen is en zoo v. 28 en 29 tot één vers met binnenrjm
werden versmolten. Zie ghewac/it.
33 « Wien de Minne heeft beladen met kennis van haar,
zoodat hij oud (naar de Minne) is)) : deze kennis verklaard
v. 35 vlg.
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38 de jongeren, die deze kennis der Minne niet hebben,
genieten maar !
57 vlg. Toch doen wij zóó : wij willen vreugde genieten
zonder moeite, zonder dienst. Zoo verlaten wij de hoog
Minne en dalen af tot laagheid (of : de hoogheid-heidr
der Minne die men bezit in 't dal van 't 'lijden.)

Acht en twintigste lied. — Geheel dit lied, dat geene
moeilijkheden vertoont, behandelt de wonderbare vereeniging in « orewoet >> van Minne.
3 nl. blide sin.
59-6o Daarvan ben ik zeker, en deze overtuiging laat ik niet
meer varen.
Die niets bij de Minne winnen; die minnen niet onder

61

vinden.

63 och = oclate indien
64 nl. verzoeken om uit dien toestand bevrijd te worden.

Negen en twintigste lied. -- Na drie strophen
om aan te manen tot volharding en ootmoed,
volgt de VERHEERLIJKING VAN MARIA, die door hare nederigheid de Minne mocht baren, waarnaar de propheten hadden
verlangd. Zij bracht de ware Minne, het offer der nieuwe
wet, waar de Minne zelf gegeten wordt.
Een der innigste liederen uit HAD., en een der schoonste
uit de M. E. ter eere van Maria.
6 Zie ik steeds beter in ; of hier : komt mij klaarblijkelijk
ten goede. 7 Diegliene nl. Jezus.
i8 Ni. Hij zal Minne, en Minne alleen, niet iets minders
als vergelding schenken, of : Hij wil alleen Minne.
INLEIDING

--- 262 ---

37 Nl. de Minne. 38 echter Maria. 42 Jezus-Christus.
47 die bench nl. God ; dat dal de menschheid q.9 dat casteel
waarin, volgens M.E.sche voorstelling, de menschelijke
ziel opgesloten. zat. Vgl. b. v. R. LAwET's Glieestelick Meyssel van 't tReyne Maecxsele.
7o Luc. 1, 28.
71 vlg. : alleen aan God te denken, maakte hem zacht en
zwak en deed zijn geest bezwijken.
76 hi ni. David : hij had wel 't sterkste werk verricht, na
Maria...
86 el nl. dan nederig te blijven : terwijl de joodsche vrou-

wen wenschten moeder van God te worden, verlangde
Maria alleen nederig te blijven, en daardoor geschiedde
haar datgene, waarvan ieder jood las...
93 Sacrament i. e. offerande, zooals het Sakrament eene
offerande is.
98 etenne nl. het H. Sakrament des Altaars, het Sacrament
der nieuwe wet.

Dertigste lied. — De 'Minne moet men blijde dienen,
alhoewel steeds bereid te lijden. EERSTE DEEL : Ik heb
aangevangen te minnen (ii) ; ik wil dan ook geheel in
hare macht staan (iii) ; want het lijden om haar zal niemand
beklagen (iv) ; ook zal men steeds werken van deugden
beoefenen (v) immer meer (vi). TWEEDE DEEL : Rol dei
Rede : Als men meent te gaan genieten, komt Rede er
tusschen (vn). Eerst verheugde Minne (viii), Rede stoorde
die vreugde : maar toch met haar alleen kan men oprechte
Minne verkrijgen (ix). Hoe Rede leed doet (x, xi). DERDE
DEEL : Maar nu weet ik toch wat Minne eigenlijk ver -
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volgen (xiii). Rede leert hoe en wanneer men rechtmatig
genieten der Minne mag ontvangen (xiv). SLOT : Gebed, om
te luisteren naar de Rede.
Het 5e vers van elke strophe is gewoonlijk slechts een
tusschenvoegsel, zoodat de zin van het 4e tot het 6e vers
voortgezet wordt.

6 En steeds gereed, bereid blijven om te lijden.
36 « Toen werd mij kond wat mij nog was te kort geschoten » ; de gewone gedachte : des te dichter men tot de
kennis der Minne meent te geraken, des te meer men
beseft shoe weinig men haar eigenlijk kent, of hoe weinig
men verdient haar nader te treden. »
49-50 Het is een smartelijke daad, het baart groote smart,
naar. Rede te luisteren in de Minne.
82 beiden Minne en Rede.
Een en dertigste lied. — INLEIDING : Steeds wil ik
hooge gedachten van de Minne koesteren. Maar als ik in
haar vreugde wil genieten, benauwt zij mij meest (i).
EERSTE DEEL : Wondere behandeling der Minne : troost en
smart geeft zij samen (II -iv). TWEEDE DEEL : De macht der
Minne, die alle vreemde gemeenschap doet versmaden (v) ;
onbegrijpelijk is voor de wereldgezinden (vi) en vrede
schenkt, die allen vrede stoort (vii). SLOT : Dus in 't aller nauwste van der Minne raad gebleven.

5 in = ter : (( opdat zij in mij zou geboren worden)); 6 vgl.
23 5i.
24 tz„ i el aarzeling, bezorgdheid (cf. meslonne) tegenovergestelde van hogken wanne (cf. troest).
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3o Blijkbaar spreekwoordelijke uitdrukking; v. 4o heeft het
tegenovergestelde. Men zou denken aan : c'est le ton quri
fait la c/unison. 31 verklaard door v. 34.
39 nl. de Minne, waarmede ik moet vereenigd worden.
43 Ik zeg het in zoo korte woorden; het dient toch tot niets
het uiteen te zetten voor de vreemden.
5o Het is vreeselijk (of ongehoord) de kracht der N'l inne te
begrijpen.

5i « Zij is te kennen wanneer zij nabij is en ons in verwarring brengt, en wanneer ze ver af is. »
57 Wie in de Minne wil gelukkig zijn.

Twee en dertigste lied. — INLEIDING : In Minne zet
ik mijn behoudenis (i). EERSTE DEEL: Nu is 't gevaarlijk de
Minne te dienen, door de lagen der vreemden (ii). Toch zal
men niet talmen (III). Minne doet alle smart om haar aan
(Iv), zonder klagen aan vreemden, wat der Minne-varden
zeer onaangenaam zou zijn (v). TWEEDE DEEL : Wie de
Minne wil dienen store zich niet om benijders (vi) ; zoo
wordt hij vrij (vii). Hij ontzie ook geen moeite of wee (viii) ;
tragen en laag-gezinden blijft eveneens de Minne onbekend (1x). SLOT : Mogen zij die alle lijden om Minne ontvangen eens hare wonderen aanschouwen!
8 dan = dan dat ii dies mann. gen. : zijns.
3 Si de vremde - zoo ook v. i5.
35 hare der Minne: dit zou der Minne zeer onaangenaam zijn.
37 sine de vremde begrijpen het toch niet.
40 « de vremde begrijpen het toch niet wat de minnaar al
lijden moet, zal de Minne in zijne liefde vreugde hebben. uu
Hare mv. z. echter koghe.
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47 Hoe hen die benijders ook mogen bezwaren, zij zelf zullen
steeds vrij zijn.
5i de lez. dorevaert ware hier beter ; vara sinneni behoort bij

ierheiden.
78 tot dat

Drie en dertigste lied. -- EERSTE DEEL : De ware
minnaar laat zich geen moeite, geen leed voor de Minne te
zwaar vallen (ii-vi). TWEEDE DEEL : Hoe de Minne verzazadigt, honger geeft, verlicht en bestormt (vii-xii). SLOT
(xiii-xiv).
7 dat zoodat
20 nooit zegt hij sails est.
34 dat si es dat nl. dat zij is de Minne.
38 dat si souden : hetgeen zij zouden (willen kennen of moeten
kennen).
39 hetgeen zij verlangen te genieten.
45 Soe schijnt wel de goede lezing te zijn.
54 sat imper. verzadig, of subst. verzadiging ; dan komma
na sat.
56 dat het nieuwe steeds het nieuw verslinde : mocht dit
alles zich voortdurend hernieuwen ; eweliken tit altoos.

Vier en dertigste lied. - INLEIDING : Immer zij men
der Minne onderdanig (i). EERSTE DEEL : In 't begin is
de dienst der Minne zeer bitter en wreed (ii); men kan er
dan ook moeilijk toe besluiten (III). TWEEDE DEEL : Maar
nog nooit heeft men iets vruchteloos gedaan in de Minne (iv).
Het is zelfs overzoet in de wilde wegen der Minne te ver-
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Minnen één te worden is onzeggelijke zaligheid (vii). DERDE
DEEL : Hoe spijt het mij de Minne niet genoeg gediend te
hebben (viii) ! i\Ien zal alleen de Minne beoefenen 'met al
den dienst die daarbij past (ix). SLOT : Raad alles als even
zoet van de Minne te ontvangen.
4 die antec. V. 2 hi.
34 weghe voorw. van verdolen, of heel het vers onderwerp
van bliuel.
4 1- 4 3 « Wie beweert dat iets anders dan dit genot in de
Minne weelde is, weet niet wat weelde wel is. »
54 « En hoe zij één (wederzijdsch) geven genieten n .
56 dat rouwe, welke hierin bestaat, dat...
62 oclhte indien.

Vijf en dertigste lied. — KLAAGLIED : De geliefde
klaagt haren nood aan de M inne (i) : zij wordt al te zeer
gedrukt (Ii, III) ; de Minne wil haar geen genade schenken (iv) ; het baat niets om hare hulde te werven (v, vi).
Minne heeft haar tot ongenade bestemd (vii). Hoe kan de
zoete Minne haar zoo laten lijden (viii) ? Ik zal mij aan
trouwe wenden (Ix). Minne moge met haar doen wat haar
belieft (x).
4 Die den adel hun, ier ziel kennen.
6 Wie er ook mocht oprijzen, ik blijf steeds in 't dal der
troosteloosheid.
io Haar last vermindert nooit, hoe ook de nood dwinge.
15 wienz heeft als antec. al.
31 «Dat hebben mij hare nukken wel ontraden te denken)).
-

- 267 Beter : Hoe zeer ik vroeger in hare gunst stond, hare
vreemde nukken hebben mij uit het hoofd gezet dat ik nu
nog in haar gunst sta.
42 Dat verklaring van vonnessen.
5 r meinet imperf.
70 oc/ite zoo, indien.

Zes en dertigste lied. - INLEIDING : Men zal zich
gelijkmoedig houden in de Minne (i). EERSTE DEEL: Men
moet droef en blijde zijn, steeds aan der Minne zijde (ii);
om haar te ontvangen moet men haar komen en gaan wel
begrijpen (en er naar handelen) (iii); wilt gij van der Minne
pijn genezen worden, zoo leef volgens haar welbehagen (iv);
om haar vonnis te ontvangen, mag men niet laag gezind
zijn (v). TWEEDE DEEL : Edele ziel, laat nooit na de Minne
te voldoen (vi); minder zijn dan Minne zij 't grootste
leed (vii). Wie der Minne raad verstoot, blijft ook verstoken
van hare beloften (viii). Maar die van de Minne iets ontvangt, leve vrij en stout (ix) zdo wordt hij vroed en verslonen in de Minne (x). DERDE DEEL : Ay, waar is Minne voor
hen die alles opofferen en haar niet kunnen vinden (xi)? Dat
zij zich niet voor mij ontdekt, kwelt mij en nog meer hen
die vastkleven aan haar in zwaren druk (xii). SLOT : God
helpe hen die de woestijn der Minne willen doortrekken.
d

41-42 Klaarblijkelijk zal hij lezen.

48 Die nl. vonnesse.
56 Tot de ziel.
72 Apodose van den voizin.
78 rad voorwerp van on/seghet.
94 macnt hi Minne yore scout (als hem toekomend) al minnen.
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Zeven en dertigste lied. - INLEIDING : De zomer
brengt blijdschap (I-II). EERSTE DEEL : Ik zou ook blij zijn
en Minne danken; maar zij heeft steeds mijn geluk bedorven (III, iv). Waart gij waarlijk Minne, hoe zoudt gij mij
zulken nijd toedragen (v). En toch de Minne moet geprezen
worden (vi) ; met een genadeblijk kan zij alles goedmaken (vii). Men moet haar stout te gemoet treden (viii).
TWEEDE DEEL : Ik kan echter weinig meespreken van hare
wonderen (Ix). Minne, gij zijt almachtig : laat mij u wat
genieten (x) ! De vereischten der Minne (xi-xiii). SLOT
Lofzang aan de Minne.
2-3 Een allerdichterlijkst beeld. Hetzelfde heeft PR.V. LANGENDONCK:
Ons giet het veld zijn weelde en overvloed,
in 't land, waar nooit de blauwe sferen tanen,
en in den daverelnden middaggloed
ontplooit de Zomer trotsch zijn glorievanen!
VERZEN Wezenbeek II 0j de Hoogte.
7 Wien de Minne al zijn smart verzoet, lenigt.
14 Mij dunkt dat gij dit niet moogt gedoogen.
24 « Wie ook daarom in troosteloosheid blijft)) i. e. of men
ook in...
35 Ik heb niet veel van hare wonderen of haar bezorgdheid
over mij mee te deelen.
38 dies : DAT, dies Minne laoghet te gkebruken ne.

Acht en dertigste lied. — INLEIDING: Wie de Minne
wil stand bieden, wint meest (I). EERSTE DEEL meer bijzonder : Van de Minne ben ik vervloekt (ii). Zij volbrenge
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echter wat zij voor mij heeft weggelegd (III). Toch kan ik
mij niet weerhouden te klagen, omdat zij haar lievelingen
haar wonderen meedeelt en mij niet. (iv). TWEEDE DEEL :
Mocht zij de ongelijkheid vergeten waarmede zij hare gaven
uitdeelt (v-vi). Wat ook gebeure, vernietigd worden in de
Minne, om strijd met haar ijveren is 't beste werk (vii).
SLOT: De -Minne met vurigen ijver aangevangen.
5 Menigeen heeft op goed vertrouwen datgene gedaan,
waarvan hem bitterheid in 't hart blijft. Echter wie God
mint niet.
i i Wij durven ons tot de Minne belijden, ofschoon nooit
ware Minne ons gebonden hield. i5 veeels = wete des.
i8 doemen voorw. van claghe.
21 Het beeld der zwaan komt meermaals voor in de Minne poezie : de vergelijking steekt in de gelaten vreugde der
zwaan bij den dood.
3i Vgl. 35 6; en passim.
4o Hoewel zij zich toch niet gansch door U laten bezitten.
55 En de Minne om strijd met den « nied » des minnenden
wedijvert, en verwint.

Negen en dertigste lied. -- INLEIDING: Wie edel en
stout ware, zou de Minne aan hare verplichtingen herinneren (i). EERSTE DEEL : Hoe de Minne hare dienaars
ongelijk behandelt (II-Iv). TWEEDE DEEL : Hoe kan ik het
langer uithouden (v). Ik laat de Minne varen : haar loven
duurt niet lang (vi). Ik wensch dat anderen er meer geluk
bij hebben (vii). Als de Minne mij niet dra ter hulp komt,
zou het te laat kunnen zijn (viii). DERDE DEEL: Toch wil ik
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aan hare zijde blijven en raad ik aan haar met ijver aan te
durven (ix, x).
S Hij die edel ware.. • zou de Minne uitvorderen hare ver
plichtingen na te komen (vgl. b. v. 36 94).
12-13 ((Sommigen geeft zij voor zes, één; anderen voor
één, zes ».
29-30 ((En hij zorge er wel voor zich alles even gelegen te
laten hoe hem de Minne ook verschijnt, traag of snel. »Hij zorge er wel voor zich in alles naar de Minne te
schikken.
33-36 Hij had gemeend Minne te dienen en er plezier in te
-

vinden. Nu behandelde Minne hem zeer wreed. En

nochtans kon hij de Minne niet meer laten : hij moest
doen wat hem de Minne opdroeg ».
43 Dle Minne onderwerp van Izoudel, suetse i. e. zoetste, ni.
hoewel zij de zoetste aller schepselen is en, v.
45 Ik vraag mij met gruwel af hoe ik het uithoud.
5o gheruchte verklaard door g/ielof : zij doet hem dra zijn lof
van haar inhouden.
62 Herhaalt v. 59; v. 63 verklaart tot dien.
64 Vgl. 35 28, 37 14.
66 Zij zou mij troosten, en zij zou het voor mij, wat mij
betreft, wel jammer achten mij zóó te gronde te richten.
85 Uit het parallelisme met v. 84 blijkt dat neen en ja op te
vatten zijn als substantieven weigering, schenking.

Veertigste lied. - INLEIDING : Eer men de verre
Minne heeft ingehaald, mag men geen blijdschap smaken (i).
EERSTE DEEL : De dappere die niets spaart en met raad en
wijsheid leeft, zal de Minne inhalen (ii). Wat die dappere al
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doet om cle Minne te verwinnen (iiov). TWEEDE DEEl.
Wie de Minne verwint, zal nog hare wonderen leeren; maar
hij wordt door haar gewond en dorst steeds naar grooter
liefde (v), dat is uittermate goed (vi). Niemand kan dit spel
der M inne verklaren, noch begrijpen, dan wie het zelf
gevoeld heeft (vii-viii). SLOT : Onbegrijpelijkheid der Minne.

8 Eer hij de verre Minne kan inhalen, is hem blisca ongherect.
ig « Het schijnt aan velen... dat de Minne zoo ver is. »
24 en 32 « Hij wil altijd in slorme van ruwer lacht zijn, of hij
verwint » i. e. tot dat.
33 De gewone voorstelling : dien de Minne overwint, zoodat hij haar verwint.

42 De ct Begeerte » nl. die steeds meer verlangt, de
« Genoechte » die slechts genieten wil.
43 Onderwerp van 45.
5g Mag men eenigszins in een voorstelling begrijpen, i. e.
eenigszins in menschentaal uitdrukken.

Een en veertigste lied. - INLEIDING : Hij vooral
heeft duldeloos leed, die naar de Minne verlangt en haar
niet kan smaken (i). EERSTE DEEL : Wie naar Minne doolt,
beleeft menigen droeven dag (ii). Klacht, van de geliefde,
die niet weet wat te doen om der Minne genade te bewaren (III) en bede om tot geen laagheid af te zinken waardoor
zij mocht verdreven worden (iv). TWEEDE DEEL : Over de
ongelijke behandeling der Minne (v) ; toch is 't best de
Minne te volgen in alles (vi). De geliefde zal, zooals een
zwerver, alle gevaren en wederwaardigheden der reis aan
SLOT : Aldus sluit men de Minne in als in een-nem(vi).
burg, waaruit zij niet meer ontsnappen kan (viii).
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Y q nl. kunnen wij niet « onderkennen » .
32 Waarschijnlijk : zoo 't mag zijn, dat ons iets anders
vrijware, bescherme, zoodat wij der Minne zoete wonder
niet verliezen. » HAD. bidt om niet door «laagheid» het
wonder der Minne te verliezen, of, zegt ze, zoo 't zijn
mag, geef ons iets dat ons vrijwaart, beschermt. » Aan wijzing naar v. 6I -64.

Twee en veertigste lied. -- INLEIDING: Het is een
onoverwinnelijk leed, het goede te moeten derven dat ons
de Minne schonk (I ) . EERSTE DEEL : Tot wien zullen wij
vlieden zonder de Minne (ii). Help ons, Minne, uw land-

schap te doortrekken (in). Uw naam is zoet als olie ; vooral
zijt gij genoechte, en toch, hoe weinigen worden door u
gevoed (iv) I TWEEDE DEEL: Daar uw naam alle wonder te
boven gaat, zijn de opwassenden zoo vrij en koen in u (v).
Om op te wassen moet men strijden, de Minne niet vluch
ten, die hem aandreef haar na te jagen (vi). Niets minders
dan Minne zal de ziel mogen genoegen (vii). SLOT : De ziel
heeft honger zoolang de Minne haar iets verborgen houdt;
maar de zinnelijke mensch zoekt een leniging voor zijn
smart in arm aardsch genot (viii).
i6 Tot de Minne gezegd verhoghct nl. in den Minnaar.
vgl. 17.
52 ((De opbruisende geboorte der Minne» : immers de
Minne wordt met « woede)) en « storme » in de ziel geboren.
55 ((Tot de minne in de Minne valt » waar nl. dit « opbruisen » voorbij is, en men de Minne in stille genoechte
bezit. 6o Die nl. hoiighers woede.
:

_._.. 27 3 _..._

Drie en veertigste lied. -- Hoe zal ik tot de Minne
komen ? ( i). Minne zal steeds mijn gewin zijn (Ii). 't Ware
toch tijd dat zij mij wilde verblijden (III). 'k Wilde wel
weten hoe zij hare geliefden behandelt (iv). Mijn grootste
leed is niet tot de Minne te geraken (v). Toch kan ik niet
zonder Minne leven (vi). Wanneer, Minne, zult gij mij zoo
veredelen, dat ik u steeds genoeg wil zijn ? (vii) Wie iets
spaart, ontvangt u ook niet geheel (viii). Men moet ootmoedig
zijn (ix). In wee sterk blijven (x). Van Minne heb ik nacht
bij dag (x1). Met Rede is de dienst, het werk schoon (xii).
Als het edele hart het naast de konde der Minne nabij
komt, zoo wordt haar de Minne geheel en gansch onbekend
(dan eerst verstaat zij er 't minst van) (x11i). Men moet om
de Minne alles verlaten (xiv); zelfs al wil zij onzen dood (xv).
Het gekunstelde van den vorm was hoofddoel. De gedachten laten zich weinig groepeeren. Toch blijft de eenheid der
stemming. Tamelijk vele zwakke en verwaterde gedachten.
4 baer klaarblijkelijk; maar dan is 't een akelige stoplap en
herhaalt openbare; misschien de vertating van het lat.
natalis dies (?) en baer subst. : baring, geboorte.
t5 Docht het u eenigszins gelegen.
16 lang/ze sedert lang.
17 wide zooveel hier als het gewone woestenij voor : uitblijven
der Minne.
23 Eigenlijk aanteekeningboek, waarin de Minne nota houdt
van hare geliefden.

26 hen : nl. uwe ouerkertelike lieue.
37 dat nl. sondes minne sin.
40 minne de minnende ziel.

18
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47 a;ide;'e al wat ik anders bezit; of te lozen : aderre nl. :

gemoed.
57-58 Schijnt tweemael dezelfde gedachte te herhalen;
misschien heeft E;ide concessieve beteek. : alhoewel vermogend, wat hij ook volbrenge ; of oeinoet v. 57 : welwillende gezindheid teg enover de Minne.
66 hullenz versta hu'; of eracht — crachte.
79 Verklaard door wat volgt, v. 81.
83 Voor degenen, ween de Minne deze ((tone » vóór oogen
hield, waren dat sc_ec.'dte...
,87 hare 88 si nl. here.
io3 De lezing zonder vte en met haerre schijnt verkieslijker.
104 De Minne zal in hen aangroeien meer dan verminderen, ofschoon zij voor hare grootheid beven, maar toch op
hoop van haar leven.

Vier en veertigste lied. — INLEIDING : Als de vruchten
van het jaar inkomen, heeft de minnaar meest honger (i).
EERSTE DEEL : Minne te ontberen is 't grootste wee (ii).
Wie in de Minne verdwaalt, keert er nooit uit terug (Iii).
Zelfs al deed hij het eerst uit spel (iv). TWEEDE DEEL :
Echter Minne vergeldt altoos, maar hij mag wachten als de
gehangene op iemand die hem de koord afsnijdt (v-vi); toch
is 't goed door de Minne benauwd te worden (vii). Ook
verlangt de geliefde door de Minne van dichtbij te worden
bedrukt (viii). SLOT: Bede aan de Minne, dat zij niet zoo
ver vooruit zou varen en de geliefde zoo doe jagen (ix).
8 Het grootste wee der Minne is de Minne te ontberen.
i 2 Vergeleken bij...

.

14

Die van iets anders dan van het verkeeren (dwalen) in
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« Minnen orewoede » goed varen, die schijnen vroed...
29-3o Dat is : te vertrouwen op een genot, als de gehangene,
die wacht dat men hem afslaat ; bittere ironie : een genot
nl. dat nooit komt.
33 ende die Borrel. van V. 32.
34 ((Minne, zorg er voor dat gij hem nog eens voldoet. »
38 Deze regel is niet duidelijk : ((De beteekenis schijnt te
zijn: maar toch is het den armen goed door nauwen nood
gepraamd te worden.)) Immers in de volgende verzen (42)
wordt gevraagd dat de Minne de geliefde niet zou ((ontzien)) maar « verteren ». Zie nanoet.

Vijf en veertigste lied. — Gebed aan de Minne, om
erbarming en genezing, met algeheele onderwerping aan
haar welbehagen.

.5 « Minne, ik roep u aan in de verwachting van uwe trouw;
met een beroep op de trouwe die ik van u verhopen mag. »
i3 Mocht de trouw u in de oogen blikken! Ik durf dit te
zeggen, omdat ik er nu toch van gewaag (dat icts gh.
onderwerpszin).
18 Daar gij mij in mijn jeugd getoond heb datgene waarnaar
ik kwijn, wees dan ook medicina,want gij kunt mij genezen.
32 Als sacramentum, ofwel natuere gen.
36 Ik vrees dat de datief,waar men een vocatief zou verwachten, alleen te wijten is aan HAD.'s onkunde van 't Latijn.
37 In troosteloosheid of in vertroosting.
4o C: « en dan, en tengevolge daarvan, te sterven nl. uit
Minne ». A en B : om goed te sterven.

Woordenlijst.
ACHT Z. hachte..
ACHTERWAREN ZW.WW. tr. 10

32 bedrijven, beoefenen.
vr. dikwijls gemoed
b. v. 30 39.
AFFELEEREN ZW. WW. intr.
26 3o overvloeien.
AFLAET 26 64 — bidden verzoeken om kwijtschelding
z. noot.
AL niet zelden versterkend;
6 55 in met ontkenning : hoegenaamd niet;
met allen 3 59e. e. ten volle;
al met al 65519 38e.e. geheel en gansch ; met al in
alb Iz.
ALTEMALE met — en ontkenning = sterke ontkenning
3627.
AN (ane) — meermaals zon
ADERE zn .

ANGHE

tegen.
-der,
— doen 2 5r, 36 126

benauwdheid veroorzaken, kwellen.
8z openlijk, blijkbaar 43 4 klaarblijkelijk

BAER 23

z. noot.
BALEREN 2W.

ww. intr. 14 56

dansen.
BAREN ZW. WW.

115 en elders

zich vertoonen.

intr. 14 57
op (in) iets steunen, ver
-trouwen.
BAT te -- hebben 3 67 er des
te beter aan toe zijn.
BEDRIUEN St. ww tr. 25 75
voortdrijven, in 't nauw
brengen.
BEDWANC zn. 0. 1 q. 25 233730 i8 e. e. druk, knelling, omarming; soms
nood, kommer.
BEDWINGHEN St. WW. tr. 9 6
e. e. drukken, pramen ;

BASEREN ZW. WW.

bedwonghen 5 45 25 16 gedwongen, wat men ondergaan moet ; of actief
knellend, pramend.
BEGHIN 35 64 in 't mv.
BEHAGHE Zn. vr(?) 6 3619 49
e. e. welgevallen.
BEHOERT Zn. O. 11 24 z. noot.
BEHOREN ZW. WW. 6 79 met
gen. behoeven,noodig zijn
BEKIN 9 38 bekende, verwante.
BEKINNEN ZW. ww. tr. 35 i3,

72,792739 (niet is voorw.)
e. e. kennis hebben van,
tot de kennis der Minne
komen; hem — ane 2 3
e. e. er wijs aan worden.

- 2 77 BECOREN ZW. WW. tr. 5 i6

25 33, e. e. ondervinden.
BELEGGHEN St. WW. tr. eig.
omsingelen, omringen 37
3o fig.: de Minne geheel
omsluiten 8 45 al niet al
belegghen wijselijk overleggen.
BEUASTEN 25 6o z. noot.
BEUELEN St. WW. tr. 2 72
14 45 23 64 29 121, e. C.
toevertrouwen, voorbe-

houden, bepalen.
BEWAREN hem - 33 I I zich
voorzien, zich sterken.
BEWENDEN St. WW. tr. 25 25
afleiden, geleiden tot 36
138 het is bewast in een toe-

stand zijn, gekeerd zijn.
BLOUWEN 13 2I slaan.
BOETE 32 31 vergelding.
BOSE zn. vr. 2 93 verdorvenheid.
BOUDEN ZW. WW. intr. 11 96

zich verstouten.
BOUWEN 11 12 aankweeken
30 27 de werken — handelen.
.DEEL 2 98 sin - ghedaen
hebben het opgeven, er
genoeg van hebben.
DICHTEN ZW. WW. tr. 9 47
versieren 12 13 plechtig
uitspreken 14 6i intr.

schoon zijn leven inrichten.
DIËN st. Ww. intr. 5 8 tot iets
ghedeglien sin opgegroeid,
gevorderd.
DOEN zn. o. 13 12, e. e.
levenswijze 21 78 te sinen
dome tot zijn voordeel
(tegenovergestelde van te

sinten verdoene).
DOEN met adj. soete — 37 3
verzoeten enen onvri
24 45 maken in scan
27 71 openbaren.
DOLE zn. m. 17 27 3151 het
dolen, abst. liever dan
concr. doolweg.
DOLEN met gen. 1 31 z. noot.
Men onderscheide tusschen dwalen en laden,

hoewel beide opvattingen
meermaals door elkander
loopen

; dolen na 26 io in

onzekerheid en onrust
streven naar ; 34 24 zich
schikken in liever dan met

adverb, ace.
DORE DOLEN 29 I22 tot het
einde toe doorzwerven.
DORE CLIMMEN 21 25 geheel

bestijgen.
DORE CNOPEN St. WW. tr. 129

verbinden.
DORE LICHTEN 19 28 langs

alle kanten bestralen.
DORE ROYEN ZW. WW. tr. 4 45

27 8 —
doortrekken (vgl. Kil . i. v.
roden : Pervagari terras.)

12 5414 7o 19 31
21 2I e. e. omtrent hetzelfde als dose soeken.
DORE SMAKEN gewoonlijk 13
64 34 40 ten volle genieten ; 25 37 schijnt het te
beteekenen : te genieten
DORE STEN

adv. innig,
vast, tot eenheid b. v. in

EEN dikwijls

een cleuen 12 5313 54, e. e..
EYSE Zn. v. 15 56 zaligheid.
ELLENDE zooveel mogelijk

er de volle oorspronk.
beteekenis : land der bal lingschap aan toekennen
41 IU.
ELLENDICH met geit. 2 83 ver-

geven.

37 I9 fig.
St. WW. tr. 9 73
12 7 onderzoeken, leeren
kennen, vlijtig bestudee-

DORE SNIDEN
DORE SOEKEN

ren.
DORE SWIMMEN 21 26 DORE
UAREN 8 I I en DORE VLIEGHEN 21 25 door iets

heen zwemmen, varen,
vliegen.

intr.
4 47 geheel en gansch

DORE VLOYEN ZW. WW.

bannen, verstooten van.
20 i3, e. e. gezameld,.,

ENICH

recollectus.
ww. 16 39 intr.
te beurt vallen 23 17 intr.
met in, of tr. : in al adverb,

ERUEN Zw.

FAELGEEREN ane desa sin -34 12 te kort schieten aan,

niet meer weten wat doen.
FINEN ZW. WW. tr. eindigen
32 2 i nalatig zijn, talmen.

vloeien.

tr. 14 73

St. WW. tr. 37 29

29 ga werden misschien bijw. : schielijk,
meteen ten deele vallen;
of in navolging van 't
Hoogd. mi wist gach

verheffen boven al ghedreghen boven alles verheven.
DREEFT 14 i8 Jn - in ijver.

streefde zij er naar zijne
wonderen te kennen.
GADE 23 89 37 i35 welbeha

19 59 met verl. dlw. :
van iets dat vaststaat.
DWINGHEN St. WW. tr. 20 29
drukken, vereenigen.

GHEBUER zn.m.17 82 dorper.
GHEBIEDEN St.WW. tr. - van

DORE WADEN St. WW.

doorworstelen, proeven.
DORE WASSEN 2 96 door iets
heen groeien.
DRAGHEN

DUNKEN

GA 26

-gen.
38 23 ietswillendoen,voorhebben ten opzichte van,
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GHEDIEDEN ZW. WW.

tr. 22 4

aan 't verstand brengen.
GHEDINGHE Zn. O.

22 67 38

ig gheen — hebben zich

niet verdedigen kunnen.
GHEDOECH

zn. O. met vollen
geheele toe-

ghedob he met

stemming.
bv. nw. 9 26 ter

GHEHENDE

hand.
zn. onz. 2 go heerlijkheid; als bv. nw. gew.

GHEHERE

GHEDUEREN ZW. WW.

intr.

23451867339454526
e. e. een vasten stand be-

waren 33 44 zelfst. gebr.
bv. nw. 11 34

GHEHINGHFN

gedoogd.
hem - met gen.
zich vrijwaren van of
tegen.
GHEKEREN 41 27 te keer
gaan.
GHEHOEDEN

11 53 11 69 16 43

10 i5 vremde na ghelaghe
11 69 die naeste ,g helagken
e. e. beteekent : de kosten
voor gemaakte vertering;
dan : gezelschap waar
veel verteerd wordt; vandaar: vermaak, genieting.
-

GHELEER

hem neder — tot wat onedel is afdalen.
GHELIGGHEN 10 3 z. ligghen.
GHELIKE met -- 40 59 door
een voorstelling, zoodat
iets bevattelijk is.
GHELIKE 39 95, I07, voorafschaduwing.
GHELOSE 2 I04 wachtwoord.
GHELOUEN zw.ww. tr.19 2 e.e.
gewoonlijk beloven 15 27

19 59 24 26 C. e. gelukkig
prijzen.

heerlijk.

GHELACH

--

zn, n. 2 59. 66, 87

22 76 27 7 overal duidelijk : leer, leering.
GHELENEN ZW. ww. tr. 4 :6

GHEMANC 3135

vermenging,
omgang.
GHEMEET bv. nw. 3 32, e. e.
blijde, opgeruimd.
GHEMOET Zn. O.

3 49, C. C.

der Minne stout — doen
tegen haar ten strijde
gaan.
GHENADE Zn. Vr.12 69 macht.
GHENIEDEN hem -- 22 7 zich
verstouten.
GHENINDE met - 21 6o met
moed, onversaagd.
GHENOECH bvl.

1

11

nw. of bijw.

96 e. e. op bevredigende

wijze, zóódat men iem.
bevredigt kern — gheuen

12 52.
GHEPRISEN

9 61 intr. den lof

zingen.

1 54 weer goed
maken, of uitmaken, be-

GHERADEN

palen.

---- 280 -GHERE = ghehere.
GHEREDEN ZW. WW.

tr. 12 62

14 52 zich uitrusten, zich
opschikken (zet deugden,
enz.)

intr.
15 6o, e. e. zich verwaar-

GHETEMEN ZW. WW.

digen, zich aflaten.

uitrusting
voor de Minne met de
deugden en werken die
zij verlangt 25 88 27 6o
30 63 ook mocht passen:
het voorbereide genot.

GHERE1DE Zn. O.

GHEREKEN 8 33 z. noot.
GHERINEN St. WW. tr.

7 24
16 84 38 46 e. e. beroeren,

aanraken (der goddelijke
liefde in den mensch).
GHERUCHTE Zn. O. Telkens

van den storm der iIinne,
z. noot 4 i8 39 49 liever
luide vreugde.
GHERU UM

bouwen, aankweeken ,volbrengen.

by. nw. 23

voorkomen.
GHEUAL

zn. o. 13 34 48

II

21 64 e. e. geluk, voor spoed.
GHEUOECH Zn. o. 16 86 e. e.
schikking, wil.

intr.
19 64 volgen, luisteren
naar, verder gaan 21 49

GHEUOLGHEN ZW. WW.,
III

traag, zorgeloos, lauw.

intr.
10 5 16 19 zegevieren.
GHESTAEN st. WW. tr. 2 94
17 31 23 74 75 34 36 74
e. e. overal past de beteekenis : doorstaan, het
hoofd bieden aan, bestand zijn tegen ; die
soms nadert tot die van
volbrengen 37 3x 35 78;
soms intr. 34 II vast-

GHESEGHEN ZW. WW.

staan.

zn. o. 37 45 van
ghestichten act. : het op-

GHESTICHTE

tr. onbep. wijs zelfst. gebruikt
3 76 36 36 39 52 schik
goedvinden.
-king,
GHETOGHE zn. O. 23 44 met
allen — gansch openlijk.
GHETONE zn. o. 24 54 wijze
van handelen, uiterlijk
GHETESEN ZW. WW.

goedkeuren.

sijnn vgl. becant
s uz zoo is 't met hem ge-

GHEWACHT -

steld.

tr. 17 5o
39 36 41 6o gew. met
gen. : melding maken
van, spreken van.
GHEWAREN ZW. WW. tr. 41 32

GHEWAGHEN St. WW.

vrij waren, beschermen

z. noot.

o. 14 77, e. e.
het diepste der Minne,
gewoonlijk gezegd van de

GHEWAT Zn.
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smart die de Minne ver
-orzakt.
GHEWEGHEN ZW. WW. tr. 16
18, e. e. op den rechten
weg brengen.
GHEWOECH z.
GOEDE

gliewaghen.
zn. vr. 13 64 goed-

gen, iets (verhevens) tot
stand brengen 45 22 e. e.
verheugen, verblijden 27
48 geheugen 7 79 stijgen.
INNENEMEN St. ww. tr. 34 19
zich voornemen, tot iets
besluiten.
INTOE blow.

zijn.

ww. tr. 13 37 ter
waerkeit — naar de waar
tasten, zoeken te-heid
weten wat er van is.

GRIPEN

--

st.

zn. vr. 26 64 27 24,
e. e. gevangenschap 17 14
inghe in — doen nauw knel-

.LACHTE

len.

HANT zn.

vr. in kant bloeien
12 5 zoodat iets in iem.'s

macht, beschikking staat;

in de harde 6 87 in de
macht.

in een 3 5i 5 35, e. e. in een uit
te gelijker tijd.
-ring,
HEEL 49 89 heil.
HERTRACHTEN ZW . WW. tr.
2 49 uitdenken, ontwer
HANTEREN ZW. WW.

-

pen, overwegen.
HOGHE zn. vr. gewoonlijk
hoogte of hoogheid, 17 41
69 23 41, e. e. vreugde.
HOGHEN zw. w. tr. en intr. gewi. 32 4o vermeerderen of

verheugen,z. noot 23 42 in
bren-

een beteren toestand

2 47, 65 3 37 e. e.

reeds, nu al.
t. 21 g er
bij inschieten, verliezen.

INSCIETEN St. WW.

INUAL zn. m. 42 55 z. noot.
IUWEREN ZW. Ww. intr. 14

55 37 52 zich vermeien.
Cade zn. vr. 23 Iog ka, uitgebraden vet.
KEER zn. m. 23 ii i3 37 56
gwl. wederwaardigheid
7 7 j. 10 12 lotsverandering, lijden 22 8 e. e.
streek, list, ook einde sonder — 2 88 e. e. zonder er
op terug te komen, voor
goed 23 12 keer werden
Z.

noot.

tr. met gen.
28 6o met ontkenning:

KEREN ZW. WW.

bij iets blijven.

zw. ww. tr. 19 84,
25 8 e. e. bedaren.
CLACH zn. 43 74 wee, misCESSEN

schien hier uitroeping.
CLAER zn.

o. 9 g i 13 i6 17 63

20 57 35 61 41 3o klaarheid ; bw. 23 85, e. e.
CONDE zn. vr. 3 42 e. e. gwl.
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wat door de Minne wordt
geleerd 39 74 het bekend
geraken met 24 57 kennis.
CONDICH siju 16 18 bekend
zijn : of ik rust gevoel.
COSE Zn. vr. 2 102 gekoos,
vleitaal.
COST zn. m. 8 15 6 12, e. e.
moeite, dienst.
CRAKEN ZW. ww. tr. 43 91
uiteenzetten, uitrekken.

--bvl. nw. zelfst. gebr..
2 ioi 4 33 wereldwijze.

LosE

MANEN ZW.

ww. tr. 5 25,

e. e. die grote scout

—

ver

-

gen, eischep 36 94 39 8
z. de noten.
MEDE zn. vr. 34 28 loon.
MEINEN ZW. WW. tr. gewoon lijk bedoelen 17 73, e. e.
22 59 betrachten 35 51
bestemmen.

LAKEN ZW. WW.

intr. 43 Io4

z. noot.
LEUEN ZW.

ww. 30 66 tr.

beleven.

bvl. nw. zelfst. gebr.
36 18 39 57 vreugde.
LICHTEN ZW. v; w. i qtr. 33 2

LICHTE

lichter worden.

zn. 27 63 verlangen om de Minne goed koop (zonder veel te werken of te lijden) te willen
verkrijgen. Voor9 Biz. noot.
LIEUE zn. vr. 17 67 liefde ;
gewoonlijk bvl. nw. zelfst.
gebr. 12 24, e. e.
LIGGHEN st. WW. intr. 35 IO
evenals gheligghen bedaren (vgl. de wind gaat

LICHTCOEP

liggen).

intr. 4 54 aan genaam zijn.
LOESIEN zn. vr. 37 35 bezorgdheid.
LIKEN St. WW.

hare -- 15 76 zich
openbaren, zich bekend
maken.
MEMORIE Zn. vr. 37 5i zalig
en blij gevoel.
MELDEN

MERKARE zn.

m. 32 45 benij-.

der.
m. 31 25 straf;
eig. slechte belooning ;
hier het tegenovergestelde van troest.
MESTTAL zn. o. 1 Iq 16 65
MESLONE Zn.

tegenspoed.
MOEDE zn. vr. 23 I o6 ver
vermoeidheid -moeins;,
zou het wkw. woeden vermoeid worden, kunnen

zijn; ofwel een zelfst. nw,
afgeleid van bvl. nw. zooals bose, goede, enz.
MOET zn. m. 2 13 e. e. gezindheid.
NAGHELACH z. ghelacA.

-- 2

11 72 voor
de hand liggend, aardsch
gewin.
NANOET Zn. vr. 44 38 z. noot.

NAGHEWIN Zn. O.

Na = van dichtbij knel-

lende.
NATUERE

evenals veesen, met

pron. poss. — pronomen.
NEDER bvl. nw. Gewoonlijk
laag, l aa ggezind gemeen
10 7i 32 65 33 22 ; wel
ook 30 r6 of gering.
vr. eveneens
laagheid, laaggezindheid,
gemeenheid 20 22, e. e.

NGDERHEIT Zn.

intr.
24 8 kwijnen in verlangen

NEDERLIGGHEN St. Ww.

naar.

83 -willende gezindheid (daad

van —) 21 3i vernedering
z. noot.
.OMMAER hebben 15

43 af keuren, verafschuwen.
ONDERUENDEN st. Ww. tr.
1 78 navorschen.
- o92tdr2nnghen
st. ww. tr. 15 78 onthou-

ONDRINGHEN

den, terughouden.

9 56 het ver
zijn van het gae--stoken

ONGHEBRUKEN

bruken.
ONGHEDOUT 41
ONGHEHANT bvl

rw. 36 147
aangenaam (van on en

ander onaangenaam aan -

NEDERSLAEN St.

ww. 32 63

intr.

doen).
ONGHEHENDE

NEMEN St. WW.

tr. 9 16 12 46

meenen, wanen, opvat
-ten,
NIELOEP bvl. nw. 9 83 het
leergin.

nieuwe najagend, wuft.
NOSE zn. vr. 2 96 schade,
leed, wee.
NUWE wel te onderscheiden
tusschen bij w, en bvl.
nw. : gezegd van geestelijke vernieuwing.
NUWEN

7 duldeloos

leed.

zw. ww. intr. 7 23

vernieuwen.
OEC soms nochtans 32 3,e.e.
OETMOET Zn. n. 16 65 wel-

bijw. 21 63 ver

af.

bvl. nw. nooit
te voren gehoord, gwlijk

ONGHEHOERT

met nevenbeteekenis :
schrikkelijk, vreeselijk 5
15 6 4 4 8 8 25 31 vreeselijk 30 54, C. C.
ONGHECUST bvl. nw. 5 9, C. C.
onverzaad, onvoldaan.

vr. 7 67 9 56
35 5i e. e. toestand van

ONGHENADE Zn.

ongedurigheid

door de

Minne veroorzaakt.
ONGHEROEN WW. Zelfst. gebr.
13 13 onrust.
ONGHEUAL Zn. o. gewoonlijk

_.._ 2 8 4 ._._
tegenspoed 11 I6 meer
bepaaldelijk : mishagen,
gebrek aan lust.
ONGHEUOEGHE

bvl. nw. 39 33

wreed, zich niet schikkende naar iem.'s wil.
ONGHEWASSENHEIT zn. vr.
25 66 onrijpheid, vroeg
niet-tijdghe,no
tot genoegzame volmaakt
gekomen zijn.
-heid

zn. m. 40 z r = ongheual.
ONSTAEN st. Ww. tr. = ontstaen 9 4 weerstaan.
ONTBIJT zn. o. 16 55 fig.

ONSEGHE

genieting.
ONTBLIUEN St. WW.

intr. 22 44

z. moot. 24 82 e. e. te kort
schieten 26 68 zelfst. gebr.
te kort schieten z. noot.

16 8 ic bent — reddeloos verloren, het is uit
met mij 35 19 zonder

ONTDAEN

hulp tegen.
ONTGAEN St.

ww. intr. 29 io

vrijkomen.
ONTGHEUEN

St. W W. tr. 35 3i

ontraden.
ONTHEETEN St.

ww. tr. 34 61

6 46 7 7 ontgaan, ontsnappen.
ONTSEGGHEN ZW. WW. tr.
35 15 54, e. e. afwijzen,
verstooten.
ONTSIENEN ZW. WW. tr. 6 83
37 12 ten gronde richten,
bederven.
ONTSPADEN ZW. WW.

intr.

23 99 ontgaan.
ONTSPRINGHEN St. WW.

6 3o

onitssronighennt werden : het

deelw. heeft adjectieve
beteekenis : geheel de uitdrukking beteekent zooveel als 't ww.
ONTFAEN St. ww. tr. zelfst.
gebr. 26 71.
ONTWEGHEN ZW. Ww. tr.
7 33 36 86 38 48 van den
weg afleiden; met gen.
ONTWINCKEN ZW. WW. tr. 12
59 het dlw. als bvl. nw.
gebruikt : zoo zijnde dat
het aan iem.'s begrip ontsnapt, onbegrijpelijk ver borgen.
ONTWISEN WW. tr. 39 iem.
van zijn wijsheid berooven.

beloven.

OPENBAREN ZW. WW. gewoon-

17 29 34 dat
wanhopen doet, of waarin men wanhoopt.

OPHOUDEN St. WW.

ONTHOPEND

OONTLINGHEN ZW. WW.

intr.

lijk tr. 10 33 intr.

tr. 16 6o
terughouden
43 83 vóór oogen houden.
33 3o 37
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42 53 opbruising
noot.

OPWAL

z.

7 42 e. e. sterke
ongedurigheid ,vurige onrust, drift, om met de
Minne vereenigd te zijn
(niet geestverrukking of

OREWOET

extaze).
tr. 6 41

bewijzen.
wel zeggen.

ww. 2 63 kwij-

nen.
zn. vr. 23 55 aanbesteding, aanwending, 26
62 44 53 e. e. tol, schatting, figuurlijk.

PACHT

PLECHTEN ZW. WW.

1 7o het

houden met.
POECH

zn. m. 23 43 kracht -

inspanning.
POGHEN zW.

ww. 41 51 intr.

42 19 met inspanning
door iets heen komen.
PROEUEN ZW. WW. tr. 3 59
door ervaring leeren kennen.
QUELEN na iets

- 45 19

smachten.
zn. m. van Minnen
rade 12 10 44 40 e. e.
geheimenis 22 36 e. e.

RAET

ww. tr. 12 25

sieren.
tr. 26 4
38 48 op den (rechten)

REKEN ZW. WW.

— gkeuen 21 46 vaar-

OUDEN ZW.

RAKEN ZW.

misschien voorzien, ver-

ORCONDEN ZW. WW.
ORLOF

raadsbesluiten : dikwijls
is de zin vaag en weifelend; ira rade sijna 11 66 tot
iets besloten zijn 17 35
toestand van rust, goede
toestand.

weg zetten.
zn. vr. 9 18 23 31 47
e. e. weelde, pracht, met
bijdenkbeeld van macht
vgl. 3 77 9 17 en 18.

RIKE

RINNEN St.

ww. intr. 30 36

toevloeien (van eene kennis) z. noot.

zn. vr. gewoonlijk
leed 15 17 49 66 rust,
genot.

ROUWE

RUMENT hem - 23 87.
RUREN ZW. WW. 14 i3

intr.

Herhaaldelijk in de
uitdrukking op minnen sack
10 3 1 11 5 1 16 45 25 64

SACH

op lieues

33 48, e. e.

steunende op het gezag,
op de macht ; of op het
woord.
SADE zn. vr. of m.116214 74
15 53 23 39 39 81 84e. t.
verzadiging, overvloed.
SADEN ZW.

ww. 23 42 intr.
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SAKE

16 54 e. e. voeden, onderhouden.
SOUT zn . vr. 28 9 vergelding.

SAKEN ZW. WW. tr .

SPANEN ZW. ww. tr. 5 28

verzadigd zijn, verslap
-pen.
zn. vr. 22 17 wijze.
25 34 met
in in zich trekken.
SACRAMENT 29 93 95 offerande.

6 24 30 55 e. e. uitnoodigen, aanlokken.

SPOET = gheual.

14 51

SPANNEN st. Ww. 37 I I sP ent.
STAT Zn. vr 23 9 , e. e. plaats

sale
SATE zn. vr. 36 i o het ver

3 70 stat gheuent gehoor za.aYn zijn, involgen.
STERCKE zn. vr . 37 3o sterkte,

SALUEREN ZW. ww. tr .

begroeten.
SAT 30 23 z .

.

.

wonen.
-blijven,
SCADE zn. 11 21 17 72 C. e.
leed.
SCAKEN 43

kracht.
STICHTEN ZW.

7o schaakspelen,

fig. zich vermaken, zich

vermeien.
SCEREN 44 II te scerne te

WW. tr. 9 46

intr. bouwen 33 44 hecht

vestigen.
STRIKEN St. ww. tr .

29 94.

bestrijken.
STUCK 3 17 z. de noot.

bespotten, bespottelijk.
SCERMEN 39 53 - onder den
sc^lt slagen toebrengen,

SUERE Zn. o. 22 2I 41 45.

wanneer men' zelf goed
bedekt is.
SCIJN 41 39 uiterlijke vertoo-

SUGHEN St. WW. tr. 2 67 e. e.

ning 6 56 in scine werden

SUETE zn. o. 41 45.
gretig innemen, leeren.
SWANC bvl. nw. 39 8o in
kracht.
SWARE zn .

zeker worden.

o. 7 12 39

57 e. e.

zwarigheid, last.

SCOUWEN _ scuwen.
SEELDE zn. vr. 26 84 zalig

SWELTEN 7 68 smachten.

-heid.
SILENTIE Zn. vr. 4 18, ook

stille 41 59 rust in de ge-

SWIKEN st. ww. intr. 47 43
neerzinken vgl. bezwijken.

nieting der Minne.

13 35 in allen sinne in
ieder opzicht, overal.
SOET z. doen.
SOGHEN ZW. WW. tr. 5 37
SIN

TANEN ZW. WW. 19 40 uit -

noodigen 30 56 kwellen,
pramen.
TEMEN zw. ww . intr. 21 86
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27 63 iets over zich kunnen verkrijgen.
TESTOREN ZW. WW. tr. 5 I7.
TERE vr. 44 3g vertering.
TEWRIUEN St. WW. tr. 17 29
22 45 verdrukken, breken, verpletteren.
TIJT zn. vr. 1 ic 18 22 33 56
in adv. uitdrukking 13 45

21 59 waerdt — ware het
gelegen, mogelijk 43 z5
te tide gelegen 17 7, e. e.
jaargetijde.
TOELEGGEN st. WW. tr. 23 49
aanwenden, doen.
TOEN zn. m. 43 82 e. e. ver
wat vertoond,-tonig,
voorgehouden wordt.

tr. 1 15
3 4 i, e. e. aanwenden, op
het spel zetten.
TOGHE zn. m. 21 17 hetgeen
TOESETTEN ZW. WW.

getoond, beloofd wordt.
TOGHEN 16 52 vóórhouden.
TONEN ZW. WW. t. 4 27 intr.

lijke behandeling 30 62
boosaardige trek.
VEILEN ZW. WW.

tr. 11 84

veilig maken, bevrijden;

of koopen ?
23 82
44 5r zich voordoen,uiterlijk voorkomen.
VERDEILEN ZW. WW. tr. 1173
17 33 44 z6 veroordeelen,
verstooten.
VERDINGHEN St. WW. tr. 6 7
9 3 alles opofferen in een

VERBAREN ZW. WW.

geding.
VERDOEN Zn. O.

9 Io,

C. C.

te siren -- tot zijn verderf
3 62 te —e hebben hebben

om er op te leven 13 15

in —e gkeuen schenken om
er op te leven 21 82 te —e
nemen te verteren.
VERDOEN St. WW. tr. 9 Ig,
25 23 44 39 e. e. verbruiken, te gronde richten,
verderven.

blijken, uiterlijk verschij-

VERDOUEN zw. ww. tr. in de

nen.

war, verbijsterd geraken.
VERDRACH zn. o. 39 41 het

TOREN 4 41 = te hooren.
TRECKEN 43 6o traken toe-

eigenen.
TRUWANT bvl. nw. 9 25 28
gemeen.
TUCK zn. m. 3 15
TUME 23 88 gril.
VEDE

verdragen, uithouden.
VERDRIUEN St. WW. tr. 17 23
aantreffen en te boven

komen, beleven.

gril.

zn. vr. 13 22 vijande-

VERGHINGHEN St. WW. intr.

11 38 te niet gaan.
VERHOGHEN Zw. w. tr. 2 23
verblijden 28 29 e. e. op-
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heffen 31 3o 40 41 overtreffen.
VERHOLENTLIKE bw .

29 46

ontsluiten iets wat ver borgen was openbaren.
---

VERCOMEN St. WW. 24 28

bekomen, zich herstellen.
VERLADEN zw. 36 41 over-

laden.
VERLAET 16 Io3 3 6 75 sondes

-- zonder kwijtschelding.
VERLESEN St. ww. tr. 3 69,
e. e. aflezen.
VERLEUEN ZW. WW. tr . 6 69

verbruiken.
VERLICHTEN W.WW. tr .

9 43
luister bijzetten 14 63 intr.
33 3i q. i 53 lichter te
dragen maken.

VERSEYLEN ZW. WW . intr.

11 76, e. e.

afdwalen.

VERSIEN st. WW. tr . gewoonlijk voorzien (met) uit-

rusten, versieren 17 56
25 14, e. e. vandaar beschikken, toedeelen 29 70
3687.
VERSINNEN St. WW. tr .

14 3g
overdenken versieren 12
15 hem- — zich voorstellen,

begrijpen.
VERSTAEN hem

— 28 54 bij

zijn verstand zijn.
VERSTELEN St. WW. intr. ver

-

stolen 11 56 16 96 18 27
verdoken, onbekend.

VERLINGHEN ZW. WW. tr.

st. ww. intr.
krachtig, pal blijven.
VERSTORVEN 12 +5 e . e. in

40 8 I o inhalen, de lengte
van iets afleggen.

hevige drift, beweging
geraken.

VERMOGHEN St. Ww. 2 23

VERSWAREN ZW. WW. 33 I2

hem — machtig zijn om
iets groets te doen.

VERTIEN St. WW. tr. 29 I16

st. ww. tr . 24 58
misgunnen.

VERTOGHEN ZW. WW. tr.

VERONNEN

VERPACHTEN ZW. WW. tr.

31 5 opgeven.
VERQUELEN st. ww. tr. 2 64

16 i o I neerdrukken, verdrukken.
VERQUICKEN 6 2 herleven.
VERSCENEN ZW. WW. tr . 17 74
bekend maken, openbaren.

VERSTIUEN

intr. het lastiger krijgen.

verzaken.
5 37 in 't openbaar vertoonen.
VERVAEN St. WW. tr . 31 57
vooruit komen, vorderingen maken, nut halen
38 4 40 3 20 vooruit ko-^
men, nut hebben of op
iets beslag leggen om
het tot zich te nemen.

..r

VERVAREN 14

27 20 55 33 4,
e. e. te niet gaan.
VERVECHTEN St. WW. tr.
21 44 door vechten overwinnen.
VERWALE 42 29 misschien
voor wel (vgl. vergoet, ver -

r..

het einde toe, geheel en
gansch, ten vollen.
VOLLEUEN 1 96 I04 volmaakt leven.
VOLSIJN 25 48 ten volle zijn.
VOLTROUWEN 2 27 geheel

toevertrouwen.
VONNESSE zn.

waer).
VERWEENT
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16 55 prachtig,

kostelijk.

ww. tr. 10 36
19 56 21 76 verdrukken
37 3i verdrukken, te neer
drukken, overtreffen in

VERWEGHEN st.

gewicht.
VLIEN St. WW.

intr. 21 55

vluchten 22 33 in een
vluchtig, snel.
VOEGHEN ZW.

ww. tr. 6 55,

e. e. zich schikken naar
fem.'s wil 4 3 30 38 41
hem --- tot zich aanschikken tot 32 43.
VOLGHEUEN St. Ww. lien -1 94 zich geheel toewijden (verder VOLDOGHEN
37 56 VOLHEBBEN 26 14.
VOLHOGHEN 42 17, VOLLEESTEN 26 69 VOLLOENEN
37 28 VOLSMAKEN 41 8
VOLTIEN 21 I7 19 42 I6
VOLTRECKEN 42 18 VOL VINDEN 15 47 VOLWASSEN

42 32 VOLWETEN 41 5
waarin vol beteekent : tot

o. 3 69 42 37
48 27 75, e. e. de uit spraken, beoordeelingen,
principes, volgens dewelke iem. zijn leven
inricht; bepaaldelijk de
principes door de Minne
gesteld z. INLEIDING.

VORWAERDICH 9

41 veelbelo-

vend.
Bij HAD. heeft dit
woord dezelfde beteekenis als bij RUYSBROECK en
in de geheele mystische
literatuur : vreemd aan
de Minne, aardschgezinde, wereldling. Vandaar
ook : de Minne storend,
verhinderend.

VREMDE.

41, 69,
e. e. waan ; soms vergezeld van hog/Ic : hooge
opvatting 2 5 3 23 6 25
23 71, e. e.

WAEN zn. m. 6 2517

zn. o. 7 70 23 46 84
25 18, e. e. waarheid.
WAGHE 7n. vr. 2 78 17 20,
e.e. last, druk, smart,wee.

WARE

—

WANC zn. m . 13 44 27 68

wankeling.
WANCONNEN ZW. Ww. tr.

17 42 30 9 misgunnen.
WAREN 20 56 duren.
WEDERMOET zn. m. 3 3o

37 24, e. e. tegenspoed

moedeloosheid.
WEDERSLACH Zn. m. 4 12

25 65 35 48 tegenslag.
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WIELEN intr .

44 3o een diepte vormen.
WIDE zn. o. 21 23 36 20 23
40 65 43 17 Wijdheid; of
ook in den vorm wit
21 20, zooals bij alle van
adj. afgeleide subst. van
deze soort.

WISE Zn.

vr. 14 44 ^

heid 41 3o adj .

C. C. WiJj S-

WEDERSTOET zn. m. 6 58

WITEN St. WW. tr. 36 I70

13 67 16 34, 23 2-4 25 e. e.

38 35 40 67, e. e. als lot

tegenslag, tegenspoed.
WEELDE = wilde 21 38 e. e.
,

WEGHEN St. WW .

intr . 3 4

drukken 20 6i 25 67 e . e.
effenne — aan zich zelf gelijk achten.
WEIDEN ZW. WW . intr . 15 5o
zich voeden.
WELDICH 4 46 20 4o rijk,
heerlijk.

WENEN ZW. ww. lien -- 7 57
15 14 zich gewennen.
WERREN zw. ww. tr. 12 68

storen.
VEESEN 6

8313 46 z . natuere.

toewijten.
WOET of woede zn. vr

36 r o8
38 37, e. e. hetzelfde als
orewoet, dikwijls echter
.

ook eenvoudig heftige
ijver 7 6o 20 35 42 36 of
brand der begeerte 19 84
25 44•
WOEDEN 42

58 vurig, heftig

begeeren.
sounder - 38 18
38 36 verbittering, verbitterdheid ; zn. vr. zooals goede, Bose, enz.
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