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VOORREDE .
Toen ik aan de zeer vereerende uitnoodiging van de redactie

der Bibliotheek van Middelneclerlandsehe Letterkunde gevolg gaf, orn
een herdruk to bezorgen van Prof . Moltzer's uitgave der Middel-

nederlandsche Dramatische Poezie,[ bleek het al spoedig, dat van
een eenvoudigen herdruk geene sprake kon zijn . In de dertig jaren,

die Binds de verschijning van dat werk zijn verloopen, is onze
kennis van de middeleeuwsche taal en letterkunde zoo toegenomen
en zijn de denkbeelden omtrent de eischen aan eene uitgave to
stellen, zoo gewijzigd, dat een herdruk een anachronisme zou zijn .
Er was eene geheel nieuwe uitgave noodig .
Behalve de titel is van de vorige uitgave zoogoed als niets
gebleven . Alle teksten zijn opnieuw - en herhaalde malen - met
de hss . en oude drukken vergeleken, eene andere wijze van uitgeven is gevolgd, de inleiding, aanteekeningen en woordenlijst zijn
geheel nieuw.
Eigenlijk past de titel niet meer . Terwijl Moltzer ongeveer alles
gaf, wat toen van Middelnederlandsche drama's bekend was, is dat
bier niet meer het gevaL Zelfs zijn hier niet Mlle stukken opgenomen, die hij heeft uitgegeven .
Het Paaschspel is weggelaten, omdat het geen 1VIiddelnederlandsch
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is, en De Eerste Bliscay van Maria, omdat Prof. De Vreese daarvan
eene nieuwe uitgave heeft voltooid .
Sommige drama's die zeker of misschien nog Middelnederlandsch
zJijn zal men hier niet vinden omdat daarvan in den laatsten tJi'd
reeds uit aven versehenen zijn b,v . Elckerli'c Moorlcensvel en enkele
tafels Pelen . Andere als Nyeuvont en de werken van De Roovere
zijn uitgesloten, omdat zij van een anderen aard zijn en niemand
ze hier toch zoeken zou .
Daarentegen zijn Plaijerwater, Nu Noch en de beide tafelspelen
wel opgenomen, of'schoon zij misschien reeds uit de zestiende eeuw
zijn, omdat zij nu eenmaal in dezen bundel zijn en door menigeen
noode gemist zouden worden .
Mariken van Nieumeghen, dat vroeger niet als een middeleeuwsch
drama herkend was, mocht natuurlijk niet ontbreken . En ook het
Spel van Sainct Jooris en het fragment Van den bYorne7° ende van
den Winter behooren geheel in deze verzameling thuis .
Moltzer's verhandeling over de geschiedenis van het drama,
hoezeer dit onderwerp zeker nog wel eens behandeld mag worden,
heb ik weggelaten, omdat de inleiding van eene uitgave m . i . daarvoor niet de plats is .
Na dit alles zal het zeker niet gewraakt worden, dat Moltzer's
naam niet meer op den titel voorkomt, evenmin als die van Hoffmann
von Fallersleben, Willems, Mertens, Van Vloten, Hermans en Verwijs . Dat ik echter van het werk van al die mannen een dankbaar
gebruik gemaakt heb, spreekt vanzf ;lf, al wordt het niet overal
afzonderlijk vermeld .
Zeker had ik clit werk niet durven ondernemen, als ik niet
vertrouwd had, dat ik hulp en medewerking zou ondervinden,
waar ik die noodig had. Dat vertrouwen is niet beschaamd en het
is mij een aangename plicht hier openlijk dank • to betuigen aan
alien, die mij door hunne hulpvaardigheid en welwillendheid het
werk mogelijk gemaakt hebben .
In de eerste plaats moet ik hier noemen de besturen van de
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Biblioth~que Royale to Brussel, de Universiteitsbibliotheek tc; Gent,
de Konigliche Hot= and Staatsbibliothek to Miinchen, de Stadtbibliothek to Liibeck, de Stadtbibliothek to Keulen, de Universiteitsbibliotheek to GtTttingen, het Museum Plantijn to Antwerpen, de
Koninklijke Bibliotheek te's-Gravenhage en den ZeerEerwaarden Fleer
A . Schellekens, pastoor der St .-Barbarakerk to Breda, welke alle
de voor deze uitgave benoodigde handschriften en nude drunken
voor geruimen tijd to mijner beschikking stelden, alsmede aan liet
Bestuur der Universiteitsbibliotheek to Amsterdam, waar ik al die
handschriften en boeken heb kunnen gebruiken .
Ook het geheele personeel der laatstgenoemde bibliotheek, d,it
door z}jne voorkomende hulpvaardigheid het werken aldaar zoozeer
veraangenaamt, mag ik hier niet vergeten .
Hun alien breng ik hiervoor mijn hartelijken dank, evenals aan
het bestuur van de Koninklijke Teekenschool to Antwerpen, aan
Zijne Huogheid den Hertog van Aremberg to Brussel en aan NIA • M .
E . Christie Miller to Britwel, die welwillend vergund hebben, d<it
to mijnen behoeve de kostbare handschrif'ten en boeken in hml bezit
werden onderzocht, geexcerpeerd en gedeeltelijk afgeschreven .
Grooten dank ben ik ook verschuldigd aan Prof : Dr. W . de
Vreese to Gent, Prof. Dr. Ch . Lecoutere to Leuveu en de heeren
Rob . Proctor - die, helaas, dezen dank niet meer vernemen kan •-

,

R. E . Graves to Ealing W . en A . E. H . Swaen, thans to Groningen,
voor de vriendelijke hulpvaardigheid, waarmede zij die handschriftpn
en boeken voor inij geraadpleegd hebben, die niet hierheen verzonden konden worden .
Prof De Vreese heeft niet alleen voor mij eene nauwkeurige en
herhaalde collatie gemaakt van het hs . van Plajerwater en een
af'schrif't van het fragment van den b'ome7° ende van den Winter,
maar heeft mij bovendien nog verplicht door menige belangrijke
mededeeling uit zijne rijke kennis van handschrif'ten, watermerken enz .
Maar boven alien heb ik Prof. Dr . J . Verdam to danken, die de
vriendelijkheid had van alle vellen eene proof door to zien en mij
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zijne opmerkingen daarover mede to deelen . Hoeveel ik daaraan
verplicht ben, zullen zij begrijpen, die de onbekrompen hulpvaardigheid van dezen geleerde kennen .
Nog velen zou ik kunnen noemen, wier vriendelijke hulp ik heb
ondervonden, wanneer ik een beroep deed op hunne meerdere
kennis . Ook al is hun naam niet altijd genoemd, waar ik van hunne
mededeelingen gebruik maakte, toch mogen zij zich overtuigd
houden van mijne erkentelijkheid .
En hiermede bied ik mijn werk den beoef'enaars en vrienden der
Middelnederlandsche letterkunde aan . Moge het slechts niet zooveel
betoonde belangstelling onwaardig blijken!
P . LEENDERTZ Jr .
AMSTERDAM, 1907 .
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INLEIDING.
I. De handschriften en oude drukken .
De handschriften der in deze uitgave opgenomen tooneelstukken
en de oudste drukken, die voor de vaststelling van den tekst in
aanmerking komen, verschillen zoo weinig in ouderdom, dat het
niet raadzaam schiant ze in de bibliografie van elkander to scheiden .
En bij'het geringe aantal der latere uitgaven, vbbr de negentiende
eeuw, kan daar moeielijk eene afzonderlijke af'deeling van gemaakt
worden, waarom ook deze bier besproken en dus voor het volgende
hoof'dstuk alleen de negentiende-eeuwsche uitgaven bewaard worden .
1 . Het Hulthemsche handschrift .
Van de twintig hier uitgegeven stukken komen er tien voor in
het groote Hulthemsche handschrift 1 ), dat bovendien nog zooveel
merkwaardigs bevat. Het draagt zijn naam naar Mr . Ch . van Aulthem,
rechter to Gent 2), die het in 1811 gekocht had op de veiling der
bibliotheek van den Notaris Nuewens, waarschijnlijk voor den
spotprijs van fr. 5 .50 . Na zijn dood werd het in 1835 met zijne
geheele bibliotheek 3 ) voor 379400 francs door den staat gekocht
en maakt dus nu deel nit van de Bibliotheque Royale to Brussel,
waar het de nummers 15589 15623 draagt, volgens het gebruik
r Zoo genoemd door Serrure, die er in zJijn Vaderlandsch Museum een
aantal stukken uit mededeelde.
2 Zie over hem en z ijne
bibliotheek Notice sur la Bibliotheque de M. Charles
J
van Hulthem in den Messager des sciences et des arts de la Belgique
V 1837 bl . 54-66 .
3

In den catalogus daarvan komt het voor n, ihet 6e deel Manuscrits n 0 .192u .

Mci Dram. Poe

ie. -

rNL .

1
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aan die bibliotheek om elk stuk uit een hs . een afzonderlijk
nummer to geven 1) .
Omtrent de vroegere bezitters van het hs . of over de plaats, waar
het vervaardigd is, valt niets to zeggen . De met eene 18de-eeuwsche
hand bovenaan bl. 106 geschreven woorden E s p o e r e n D i e u
kunnen, zooals Serrure vermoedt, het devies van den toenmaligen
bezitter geweest zijn, maar dat brengt ons niets verder . En elke
andere aanwijzing ontbreekt .
Voor de bepaling van den ouderdom vinden wij in het hs . slechts
eene aanwijzing. In n° 191 Noch ene mieralcele, (nl. van mijn here
Sente Jan Baptista van Molenbeke to Brusele) 2) worat gezegd, dot
het mirakel geschiedde op 28 Sept . 1399 . Het h s . i s this vrij zeker
van de 159 eeuw .
De nadere tijdsbepaling moet gezoeht worden in de watermerken
van het papier. De bind is niet geheel gaaf meer . Van de twee
koperen sloten zijn de krappen verloren, terwijl er in lateren tijd
een nieuwe rug op gezet is , met de woorden P 0 E M E F L A M E N D .
Het h s . i s zeker niet meer in zijn eersten band, maar is omstreeks
1562 opnieuw gebonden 3). De tegenwoordige leeren band toch is
van het type, zooals tusschen 1530 en 1575 gebruikt wend . Doch
de juiste tijd bl}jkt nit het daarbij gebruikte papier . Het watermerk
hiervan is een kieine dolfijn met eene bloem op den rugvin, op
een band met den naam C . N O E L . De kleine dofijn is een gezocht
merk tusschen 1550 en 1570 . Een identiek merk vindt men in
de extracten van _lasten op grafelijkheidsofficieren van Holland,
1362 63 .
Van dit papier zijn niet alleen de schutbladen (vooraan drie
katernen, achteraan eon quintern ; op beide plaatsen een blad op
1 Hierin is men eehter vrJij willekeurig to werk gagaan . De nummers
worden aangageven door ingelegde paPieren strookJ'es . lVlaar lang niet alle
stukken hebben een eigen nummer . Volgens den catalogus toch zou het hs .
44 nummers bevatten volgens de telling van het hs . zelf ziJjn het er 212 .
BiJkbaar heeft men alleen de g rootere stukken willen tellen •~ maar wat daarbi J
het criteriuin eweest is blikt niet .
2 Uitgegeven door Angillis in Rumbeeksche Avondstonden bl. 17 vlgg . .
Deze tJi'dsbePaling dank ik aan de vriendelike
J hulpvaardigheid van
Prof. Dr . W . de Vreese, die het materiaal van ziJ'ne Bibliotheca Neerlandata
Manuscrip to tot mine
J beschikking stelde en miJ' bovendien een aantal
belangrJi'ke aanwiJ'zingen gaf. Daarmede heb ik
inhoofdstuk
dit gJ
eheeta
mine
eigen oPmerkingen doorlooPend aangevuld en verbeterd . Niet weinig van het
volgende is dus van dezen geleerde afkomstig .
33
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den band geplakt), maar hot is ook gebruikt voor het restaurecren
van het hs., da,t dus to^n reeds in een vrij ontredclerden staat was .
Een aantal bladen ontbraken en andei •e lagen los . De losse bladen
werden nu op strookjes geplakt en voor de ontbrekende werden
witte bladen ingelegd, nl . na bi. 28, 195 en 234 . Bovendien werden
na bi . 177 en 198 witte bladen ingelegd om het naaien to verg •e makkelijken . Op die beide laatste schreef een latere eigenaar of
gebruiker : Ce feuillet est inutile en Cette feuille est inutile. Bovendien
is van dit papier nog een blad genomen om de voorzijde van bi . 113
to overplakken .
Dat het hs . toen reeds veel gebruikt was, blijkt daaruit, dat de
voorzijde van bL 113 (nadat het overgeplakte vel is losgemaakt)
even beduimeld is als de achterzijde en de geheele rest van het hs . .
Op de binnenzijde van den band, links boven, staat : „AchetE cl
la vente des livres de M . 7'Tuewens, notaire cc Bruxelles, faite en
avril 1811 Ch. van Hulthem". Daarnaast het ex-libris van Van
Hulthem : eene boekenzaal met de buste van Erasmus . Eveneens
van de hand van Van Hulthem lezen wij op het eerste schutblad r° :
„Verzameling van een groot petal gedichten in de Nederlandsche taal,
gemaakt i-ra de XI ti' en X V eeuwen."
In onzen tijd heeft men nog op het eerste blad van het tweede
katern der voorste schutbladen een inschrift in 16a eeuwsch kanselarijschrift geplaatst .
Het hs. telt nog 241 bladen, waarbij de schntbladen en de ing •e lebde
bladen niet medegeteld zijn . In de 19° eeuw heeft men ze met
potlood genummerd. Daarbij heef't men er echter geene rekening
mee g•e houden, dat bij het inbinden een paar bladen van hunne
plaats geraakt zijn, zoodat de thans 29 en 30 genummerde bladen
eigenlijk geheel achteraan moeten komen . Dit blijkt uit de oorspronkelijke nummering der stukken, terwijl bovendien hi . 241
eindigt met den titel van het gedicht, dat op bi . 29 begint .
Vooraan het hs . ontbreken een aantal bladen, doch het is onmogelijk
to zeggen hoeveel . Deze hebben misschien eene inhoudsopg •a ve
bevat, maar zeker het eerste stuk benevens 323 repels van het
tweede . Aan het slot toch hiervan, hi . 11 r 0 kol. 1, lezen wij : Dit
boec van sente brandaen // houdt . . . . xxj° ende xcviii verse . Hierva,n
flu zijn nog 1875 verzen over .
Ook aan het erode van het hs . ontbreken zeker verscheidene
bladen . Op de laatste bladzijde, die bewaard is, dus bi . 30 v°,')
' Dit Mad heeft een tJ i'dlang op den band gaPlakt gezeten .
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begon de afschrijver muziek to schrijven 1), en het is onwaarschijnlijk,
dat iemand die eene zoo groote vcrzameling gedichten aanlegde,

ook a<tin muziek zou beginnen, als hij niet nicer din voor eene
bladzijde had . Nog onwaarschijnlijker is het, dat hij de laatste
bladzijde van zijn hs . daarvoor gebruikt zou hebben, in plaats van

voor de vermelding van zijnen naam of het jaar van vervaardiging.
W ij moeten dus wel aannemen, dat bier verscheidene bla .den zijn
verloren gegaan .
Verder zijn er in het hs . zelf nod eenige leemten, waar men later
telkens een wit blad ingelegd heeft (zie boven bladz . 3) .

De eerste gaping is na bi . 2 8 . her ontbreekt het slot van n 0 xvui,

0 intemerata in dietsche, waarvan 53 verzen over zijn, terwijl het
geheel (zie Kausler, Denkmaler II, bi . 557) er 86 telde, zoodat 33
regeis ontbreken . Bovendien ontbreekt het begin van no xix, eene
reeks gebeden, waarvan de drie laatste, gezamenlijk 38 verzen,

over zijn . I3oeveel bladen hier ontbreken, is niet to zeggen ; misschien
slechts een, dat er uitgesneden is, terwijl op den overblijvenden
rand een schoon blvd geplakt is .

De tweede gaping is na bi . 195, waardoor het laatste gedeelte

van n° 198 en het geheele n 0 199 verloren gegaan is . her 6ntbreekt

een geheel katern, dat er uiL gescheurd is, nadat het hs . den laatsten
keer ingebonden was : er zijn nog kleine resten van acht bladen .
Bovendien ontbreekt het laatste blad van het vorige katern, dat
is uitgesneden, zoodat er een rand overbleef, waar het ingevoegde
witte blad op geplakt is .
Eindelijk ontbreken er nog, waarschijnlijk twee, bladen na
bL 234, met het slot van

Truwanten . 2 )

Drie Dagh,e here en het begin der

Aan bi . 30 ontbreekt een hoek, die er uitgesneden is . Serrure

vermoedt 3), dat hierop de tekst gestaan heeft van het rondeel'

waarvan op de volgende bladzijde de muziek begint . Doeh dat is

niet waarschijnlijk . Evenals men nog lang in muziekboeken alleen

boven elk stuk den titel plaatste of de beginwoorden van het lied,

zoo is het ook bier. Boven de vier muziekstukjes staat : Dits een

rondeel ; Vrou met eren ;

nacht ; Ene ander maniere den born .

Op den ontbrekenden hoek heeft dus lets anders gestaan, misschien

1 Dat deze muziek van denzelfden afschriJj ver is, bliJ•k t uit vergelJi•k ing met de
muziek op hl . 157 .
Zie hierover Hoofdst. VI
7.
Vaderlandsch Museum II hl . 433 .
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wel een kort gedichtje, dat om zijn inhoud de ergernis of de
hebzucht van eon lezer heeft opgewekt i) .
Op nog twee plaa,tsen is hot hs . geschonden . Bl. 113 v° is overgeplakt. Later echter is dit opgeplakte blad veer losgemaakt, zoodat
flu

de tekst to lezen is . De eerste kolom bevat vss . 47-72 van

Van enen man die lath gheborgh.en in ene scrine 2) en vss . 1-8 van
Van eenre bayhinen ene goede boerde 3 ) . Bovenaan de tweede kolom

zijn 12 regels uitgesneden, de rest bevat vss . 21-55 . Bovenaan
de derde kolom ontbreekt

flu

dus ook hot slot van doze boerde,

terwijl de rest van doze kolom en de vierde vss . 1-70 bevatten

van Een bispel van II clerken ene goede boerde 4). De bederver van

hot hs. heeft, om het blad zijne stevigheid to laten behouden, den
witten rand Iaten zitten en daarop zijn van enkele verzen de laatste
letters blijven staan, to weinig echter om daar iets uit op to waken .
Bovendien is op bl . 64 r°, kol . 1 tot v°, kol . 1 eon gedicht met den
titel i'anden Paten onleesbaar gemaakt . Eerst is elke regel door-

gestreept en daarna is or inkt overheen gesmeerd . Of hot eerst

nog afgewasschen is, zooals Serrure zegt, durf ik niet beslissen .

Doch wel moon ik nit de kleur van den inkt to mogen opmaken,

dat hot niet vonr de 19e eeuw gebeurd is . Misschien heeft de bederver
van hot hs . or eerst nog eon afschrift van genomen, want met fijne

potloodcijfers zijn de regels geteld . Pooh dit kan ook door eon
beschrijver van hot hs . gedaan zijn . Slechts enkele woorden zijn

leesbaar gebleven, mar zoo weinig, dat or niets nit to waken valt .
De bladzijden zijn geheel beschreven, zoo zelfs dat, wanneer er

nog twee regels over waren, daarop de titel van hot volgende stuk

geschreven word, hover dan doze ruimte ongebruikt to laten . Alleen
de tweede kolom van bl . 186 v° is bijna geheel onbeschreven,

omdat or van de vorige bladzijde op doorgevlekt was . Daarom staat or :
her on ghebrect niet
best van hier voert .

Hot geheele h s . is van papier, en alle bladen zijn even groot nl .
263 bij 200 mM.
Zooals zoo dikwijls in eenigszins groote hss . vindt men ook hier

1 Hebzucht was b,v, ook de drJi'fveer van den beatnbte van he! TriPPen •
huffs die de hss . van HuYgens verminkte vg1 . uitg. WorP> I> xix . Het waren
joist van de dubbelzinnigste, of liever van de duidelli'kste
sneldichten die
,
i'
uitkniPte.
hJ
VerwiJ's X Goede
a de n° I .
3 lb . n° X .
4 lb. n° II
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zeer verschillende watermerken . De af'schrijver kocht nl . niet al
zijn papier to gelijk, en gebruikte bovendien de restjes, die hij
nog van vroeger had, of van anderen kreeg of overnam .

Er zijn vijf watermerken, die in dit hs . slechts in enkele bladen

voorkomen .

1° Eene kroon. Een identiek merk is to vinden in archiefstukken
to Laon, a° .1398 : zie Midoux-Matton, afd . 14a eeuw, n 0 27 . Het
komt bier voor in hi. 193, 194 (middelste bladen van een katern)
en 201 . Er zijn dus slechts twee vellen van dit papier .

2° Een ossenkop met dubbele wenkbrauwen, en een stang met

St .-Andrieskruis .

Merken van dezelfde snort vindt men in archiefstukken to Laon

a° 1399 (MidouY-Matton, afd . 14e eeuw, n° 12), in den staat van

schulden van Albrecht van Beieren, 1401-3, an in de rekening van
proviand, geleverd bij het beleg van Hagestein, a 1' 1405 (Rijksarchief) .
Van dit papier is een katern, hi . 83-90 .
3° Veronica's doek . Fen identiek merk is to vinden in archief-

stukken to Roucy, a° 1399 . Zie Midoux-Matton, pfd . 14 8 eeuw, n° 1 .
Hiervan is een katern, hi . 52-59 .
40 Een belletje, overeenkomende met dat bij De Stoppelaar 2),

II 6, van 1405, bij Hermans 3) van 1411 en bij Midoux-Matton, afd .
15e eeuw, n° 208 en 209 nit archiefstukken to Laon, a° 1410 en 1412 .
Het komt hier voor in bl . . 172, 173 (middelste bladen van een
katern), 178-190 en 195, dus to zamen twee katernen .

50 Een stappende eenhoorn, met dunnen, vrij rechtopstaanclen
hoorn. Identieke merken vindt men in het Manboek van Gaesbeek
a° 1408, en in eene rekening van timmering aan een huis to
Gorkum, a° 1408 (Rijksarchief) .

Het komt hier voor in bL 27 - 28, 45 47, dus in niet meer dan

een katern .

Daarentegen komen de volgende watermerken

vellen voor.

in een aantal

6° Een stappende eenhoorn, met korten, dikken, licht gebogen,

schuin naar wren staanden hoorn en gekrulden staart.

' Midoux et Matton Etudes sw les li9raves des papiers aux XIVe
et XVe siecles. Paris Dumoulin .
Mr. J . H . de StoPPelaar, Het papier in de Nederlanden ~'edurende de
Middeleeuwen in bet Archief van het Zeeuwsch GenootschaP der WetenschaPPen Deel VII Middelhurg 1896 .
a In de Handelingen van het Provineiaal GenootschaP van Kunsten en
WetenschaPPen in Noord .Brahant over 1846.
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Dit komt hier voor in bi .

katernen .

1-24, 36

VII

44, 60-67, dus in vijf

7° Een variant van het vorige ; het voornaamste verschil is, dat
de staart niet gekruld is, maar alleen een weinig opgebogen .

Dit komt hier voor in bi . 154 171, 199 200, 306 240, dus in

zeven katernen .

Het watermerk 6 en 7 is ook to vinden in de Rekening der

afkooppenningen van den tocht naar Stavoren a° 1399, in hot

hs. Gent n° 444 a° 1405 en bij Sotheby III, p. 72 en 73, a° 1405 .
8° Eene gaps in twee varianten . Eon merk, geheel gelijk aan hot

cone vindt men in het hs . Gent 444, a0 1405 ; met bijna goon versehil
in archiefstukken to Laon, Soissons, La Fere, a0

loll

(Midoux-

D7atton, pfd . 158 eeuw, n 0 96) ; iets anders van 1403, ibidem
Dit merk komt hier voor in bi . 68 83 en 91

n0

95 .

153, dus in tien

katernen .
Hiermede is dus van 27 1 2 katern hot watermerk opgegeven,

terwijl hot hs . or 30 telt . De oorzaak daarvan is, slat hot merk

niet in a,lie vellen voorkomt on sours ook bij hot inbinclen onherkenbaar geworden is .

I~et blijkt dus, dat de af'schrijver voor hot eerste gedeelte, tot
bi . 67, papier met hot merk n 0 6 gebruikt heeft, benevens restantjes
met de merken n° 5 en 3 .
Voor hot tweede gedeeite, bi . 68-153, gebruikte hij papier met

hot merk n° 8, benevens eon restantje met hot merk n° Z .

Voor het derde gedeelte, bi . 154-240, had hij papier met het
merk n° 7 en restantjes met de merken n° 1 en 4 .
Waarschijnlijk heeft hij dus driemaal papier gekocht. Heeft hij

dan telkens 10 katernen gekocht, dan ontbreken aan het begin
3 1 2 a 5 katernen (de onzekerheid ligt in de bladen, waarvan hot
watermerk niet vast to stellen was ; het kleinste getal is echter
het waarschijnlijkst) en aan hot einde 2 katernen .
Aan hot begin zal dan eon gedicht verloren zijn van 4700

a

6900

verzen, wat niet geheel onmogelijk is, wanneer wij zien, dat het
tweede stuk de Brandaen is .

Aan het einde heeft dan behalve eene verzameling muziek,

waarschijnlijk wel cone inhoudsopgave gestaan .

Uit de watermerken mogen wij na hot vorenstaande opmaken,

dat hot hs . omstreeks 1405 vervaardigd is, althans niet na 1410 .
Hot beschreven gedeelte der bladzijden meet 215 bij 157 mM ., in
twee kolommen van 69 en 65 mM . Zij zijn met de droge griffel
afgeschreven erg gelijnd . De linieeiing loopt door tusscheii de
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kolommen . Elke kolom bevat 47 horizontale lijnen, waartusschen
45 regels geschreven zijn (in sommige kolommen echter 46 of 47),

terw}jl vooraan een smal kolommetje is afgeschreven voor de
hoofdletters .

Signatures en reclamen worden in dit hs . niet gevonden .
Iiet geheele h s . i s in een duidelijk cursief schrift . Maar toch zijn
u en n, e en o, a en o, c en t, b en v niet altijd to onderscheiden .
Tusschen u en v wordt gees onderscheid gemaakt . Aan het begin
en het einde van een woord staat de spitse, in het midden de
ronde vorm, bij verdubbeling aan het begin altijd, in het midden

dikwijls w, b .v. : v, nv, driuen, cluuen, of cdwen, wt, mwt, wl (= vul) .
Ook i en j worden voor denzelfden klank gebruikt, nl. de langere

vorm pan het begin, de kortere in het midden der woorden : b.v.

jement, jaghen, veriaghen, maar meermalen ic,

jet .

Boven de i staat gewoonlijk geese punt, dock sours wel, vooral

in verbinding met n, u enz. Maar meermalen staat ze niet recht
boven de i zelve, wanneer daar b .v . de heal van eene andere

letter overheen komt . Truwanten 29 staat b .v. Jfl
'tQ - fUfl.
~C
Er is altijd duidelijk onderscheid tusschen ij en y. De twee punten
ontbreken bijna, nooit, al zou men ze boven de volgende letter

zetten, by . in fjU
1staan ze sours boven de n .
De hoofdletters zijn dikwijls niet anders dan de gewone letters,
wat grooter geschreven . Men vindt ze gewoonlijk, doch niet altijd,

aan het begin van een regel. De namen der sprekers beginnen bijna

even vaak met eene kleine als met eene hoofdletter . In tiet midden

van den regel komen bijna geene hoofdletters voor ; alleen sours
een A in Apoljn, Ay etc .
De opschriften en de nummers der stukken zijn met rood geschreven,

ook de eerste letter van elk stuk en van elke strophe . Verder zijn
alle beginletters der regels rood doorgestreept en staat er voor de

namen der personen een rood aandachtsteeken . Eindelijk is ook
het Nota achter elk stuk meestal rood doorgestreept en evenzoo de
getallen . Overigens bevat het hs . geene versieringen.

Het aantal doorhalingen en verbeteringen is vrij groot ; zie

Bijlage III .

Den acrd van het schrift kan men leeren kennen uit het facsimile
in het Vaderlandsch Museum II, 408, en nog beter nit het facsimile
in

Maerlant's Historie van Troyen,

Gailliard, IV bl . 93 .

uitgeg . door De Pauw en

Of twee woorden aaneengeschreven zijn, is dikwijls niet uit to

maken, vooral in langere regels, waar alle woordenn dicht op
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elkander komen. Soms heeft de afschrijver zelf reeds hier de
moeilijkheid ingezien en de woorden door een verticaal . streepje
gescheiden 1).
Leesteekens komen in het hs . zoo goed als niet voor . Er staat
eene punt, eene enkele maal zelfs eene dubbele punt, voor en
achter getallen en voor en achter de afkorting c~, en verder achter
woorden, die uit slechts eene letter bestaan (o, u), vooral aan het
begin van een regel 2) . Doch dit zijn eer schei-, da,n leesteekens .
Overigens vinden wij slechts 33 maal eene punt 3 ) . Van geregelde
interpunctie is dus nog geen sprake .
Afkortingen worden vrij veel gebruikt . In de eerste 100 regels
vin den Esmoreit b .v . zijn er reeds 122 geschreven . Doch behalve
de onder den tekst opgegevene is er geen enkele bij, die eenigszins
twijfelachtig is, of tot opmerkingen aanleiding geeft 4 ) .
De meeste afkortingen komen voor in langere regels, waar
ruimte gewonnen moest worden . Daarvoor werd ook wel eens in
de spelling veranderd, b .v . Glor . 142 hover gebort i . pl . v, hogher
gheboert .
' Men vindt dit op de volgende Plaatsen, telkens achter het genoemde woord
Esm . 624 kint , 865 Na, Lipp. 7 borre, 55 anderen , 127 nemmeer , 162 jet, 169
ane to Glor. 822 Si Busk . 158 putte, 178 blaren 198 pr od Lans . 319 als, 323
lanseloets 340 salt, 688 Vrient, 696 u, 817 Reinout, 882 valke, Dr . D. .H. 305
doen > 329 sonder, 373 Pelse W. e . S. 180 eer, 427 ict > 539 niet.
U, staat aan het be g in van den re g el in Lipp . 87, 88, 91, 131, Glor . 418,
422, 888, Busk . 49, 131, Lans . 247, W. e . S. 303, 553, Rubb . 28.
0 . staat aan het begin van den re gel in Lipp. 48, Glor. 304, 358 , 524 , 54,
576, 601, 636, 640, 644, 656, 664, 684, 688, 704, 732, 766, 780, 916, 976, 1044 ,
1072, 1088, 1094, Busk . 102, Lans . 58, 64, 68, 84, 210, 224, 250, 348, 396, 402,
412, 450, 458, 464, 482, 544, 612, 712, 730, 758, 784, 894, 910 . Niet aan het
begin in Lans. 906, Dr . D . H. 146, op beide Plaatsen t weemaal . B iJ• rergissin g
staat de punt zelfs midden in een woord, Lans . 907, 0 . ver.
3 Wi Jvinden ze op de volgende Plaatsen, telkens achter bet genoemde
woord : Esm . 388 ben, 463 wif
J , 627 dat 652 kint , 891 rechten , Lipp . 20 toe ,
31 niet, 71 Hoe, Glor . 86 hertoga, 723 Nenic, Bus/c . 96 doeghet, Lans. titel
diende 81 Sin 153 oet Hexe 54 niet Dr . D . H. 39 Baa 113 hebben 125
si'n 139 Adieu 200 nu 329 laet 361 mi'n Truw . 160 heweest W. e . S.
titel sourer, 164 si, 245 recht, 471 Maecte . 525 sourer, Rubb . 94 kinde, 98
bleven, 122 sweechic, 135 nachte, 186 Dats .
4 Ik heb alle afkortingen nauwkeurig aangeteekend . Morht dus nog iemand
van eene of andere Plaats willen weten, of daar eene of korting gebruik t is ,
dan kan hiJ' het van m i'
J dadeliJ'k vernemen . Maar zi JziJjn niet belang rik
J
genoeg our er hier eene list
J van to geven .
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De inhoud van het h s . i s volledig opgegeven door Serrure in het

Vad . Mus . III, 144-164 en behoeft dus hier niet herhaald to worden.

Alleen geef ik hier eene aanvulling van zijne opgave, wear de verschillende stukken gedrukt zijn . Daarbij gebruik ik, evenals hij,

de nummers, die de afschrijver bij de gedichten en prozastukken
genet heeft .

2 . Boec van sente brandaen . Later nog uitgegeven door W . G. Brill,
Groningen 1871, en door E . Bonebakker, Amsterdam 1894 .
21, 126, 131, 132, 133, 151, 163, 164 zijn uitgegeven door Verwijs
in Dit sijn X goede Boerden, 's-Gravenhage 1861 1).
30. Wisen raet van vrouwen . In zijn geheel opgenomen in Verwijs'
Bloemlezing nit Middelnederla7adsche Dichters, III . 23 .
90, 91, 175 . De lezingen van deze twee fragmenten uit Maerlant's Spieghel Historiael zijn opgenomen in de uitgave van
De Vries en Verwijs,
bl.

%CIII,

N en K .

Leiden

1863 . Zie

aldaar de Inleiding

143, 144, 145 . Ook nog naar dit hs . gedrukt in Maerlant's IIistorie
van Troyen uitg. door De Pauw en Gailliard, in het 4e deel bl. 65 154 .
146, 147 . lb . bl . 172-209 .
16? . De Borchgravinne van Vergi. Ook nog naar dit hs . uitgegeven
door S . Muller, Leiden 1873, en door F . A . Stoett, Zutfen 1892 .
201 . Theophilus. Voor zijne uitgave, Amsterdam 1882, heeft 4 erdam

dit hs . gecollationeerd .
Ongedrukt zijn nit dit hs . dus nog alechts n° 194 en 196 . Hoe

onbelangrijk zij ook zijn, geef ik ze toch in Bijiage II, om eindelijk
het geheele hs . gedrukt to hebben . Niet gebruikt is tot nog toe

dit hs. voor de uitgave der hier als n0 68, 70, 73 en 92 voorkomende
stukken . Hiervan geef ik in dezelfde bijlage de varianten, die van
eenig beiang kunnen zip n .

De bier uitgegeven tooneelstukken hebben in het h s . d e volgende

nummers

169. Esmoreit.

170 . Lippijn .

205 . Gloriant en Buskenblaser .
206 . Lanseloet en Hexe .
209 . Drie Daghe Here.
210 . Truwanten.

' VerwiJ's heeft daarvoor niet zelf het hs . gezien maar had een afschrift
gekregen van een vriend . Enkele plaatsen, waar deze niet J'uist gelezen had
zi)jn
door mJi' aang ewezen in T ~"dschr. v . Ned. Teal- en Letterknnde XX .19.
,
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211 . Winter ende Somer en Rubben.
Zooals men ziet, zijn driemaal het spel en de
nummer geteld .

sotternie

TI

onder een

2 . De oude drukken van het spel van Lanseloe~
Van geene der drama's in het Hulthemsche hs . voorkomende is
een oude druk bekend behalve tilleen van den Lanseloet . Maar van
dit stuk zijn hlijkbaar vrij vat drukken geweest, al zijn er maar
weinige over . Zelfs is het in het Nederduitsch vertaald . Voor deze
uitgave heb ik gebruik kunnen maken van twee oude drukken en
van de vertaling, die ik heb aangeduid met de letters G(ouda),
A(ntwerpen) en K(eulen) .
Aan de vergelijking van deze uitgaven ga eene korte beschrijving
vooraf.
a . De drukken .
G . Incunabel, to Gouda bij Govert van Ghemen 1 ) ± 1486 gedrukt .
Vgl . Campbell, Annales nO 979 ; Holtrop, Monumients Typographiques,
pl . 73 (119):
Het eenig bekende exemplaar is in de Stadtbibliothek to Lubeck l) .
De band is uit het begin der 19e eeuw . Op de binnenzijde daarvan
staat de volgende aanteekening : „Vgl. Copinger, Suppl . to Ham's
Rep. Bibl . vol. II, n0 3021 ; Graesze, Tresor Vol IV p . 93 (um 1486) ;
Panzer I 446 : VgL Hoffmann v. Fallersleben, Horae Belgicae
V. p . VI 158 ff."
Het boek bevat 40 bladzijden, nL 2 katernen van zes en 2 van
vier bladen.
De bladen zijn niet genummerd ; ook reclamen komen niet voor .
Signatuur j : - -aiiJ' - - -bJ
cJ
di Vin het eerste katern z;jn de 4 buitenste bladen een vel, met
onregelmatige, zelfs kromme horizon talen en zeer enge verticalen .
' Later, van 1493-1510 drukte Van Ghemen to KoPnha
e
n,
e~ waarheen hJi'
verhuisd was en waar hiJ ' de eerste boekdrukker was Ledeboer r De Boekdrukkers 152 .
2 De oPgave van Campbell Annales n° 974, dat er ook een exemPlaar
to Hamburg zou ziJj n, moet op eene vergissing berusten . Volgens mededeelin g
van den bibliothecaris is het aldaar niet .
Hierin is bJij Campbell eene drukfout : aiJ' i. Pl . v aiiJ', welke door CoPa
iu~er
is overgenomen,
3
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Het watermerk is eene lelie, maar van een ouderen voim din
gevonden wordt bij De Stoppelaar .

Het middelste blad is beter papier, zonder watermerk, d . w. z .
in dit halve vel komt het niet voor. Aet lijkt veel op het papier
van het tweede katern .

Het middelste blad van hat tweede katern heeft als watermark

eene hand, hat meest overeenkomende met die op plaat XIII, nO 2
bij De Stoppelaar (1485).
Verder heeft hat

2d

katern, evenals hat

3d

en 4e, als watermark

de bekende groote P met een klaverblad ; vgi . De Stoppelaar,
pl. XII, no 11 (1477) .
Het is een mooie en zuivere druk, slechts op enkele plaatsen is

eene vulling near boven gekomen .

Eene voile bladzijde bevat 29 regale . Grootte van den spiegel :

145 bij 84 mM .

Van leesteekens zijn in hat geheele boek slechts 4 punten to

vinden, nl . twee in den titel en verder in vs . 517 10 en 565 ieder een i) .
Aan hat begin van elken regal staat eene hoofdletter . In hat

midden vin den regal zijn hoofdlettters alleen gebruikt in den
titel en in hat naschrift .

De eerste regal van hat gedicht begint met eene groote versierde

hoof'ciletter (5 regale) . Ruimte voor hat invullen van eene rubriek
is gelaten op bladz . 8 en 13 (vs . 178, 2800.
Voor de namen der sprekers, steeds met eene hoofdletter, is

overal een afzonderlijke regal genomen .

Het boek is met zorg gedrukt, zelfs is de spelling vrij consequent .
Voor v en u vindt men bier den gewonen regeL aan hat begin
der woorden de scherpe, in hat midden de mode worm . De i staat
ook aan hat begin der woorden .
Grove drukfouten komen weinig voor ; daarentegen zijn de gewone,

ale verwisseling van u en n, vrij talrijk.

Afkortingen zijn er weinig, en niet anders dan de zeer algemeene .
Inhoud :

Bladz . 1 : (~ flier beghint een seer ghenoechlike fl ende amoroeze
historic vanden eedele ~~ Lantsloet . enn die scone Sandr}jn.

Verder bevat daze bladzijde eene houtsnede, 127 X 88 mNI . :
Lanseloet en Sandrijn in den tuin pratende, ieder aan een kant
van eenen boom, een hazewindje aan L .'s voeten, voor den boottj

1 De beide 1 ~atste ziajn in de n #'acsjm~~lediuk
lediuk'
weggevallen .
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een haasje, pan den achterkant een gemetselde tuinmuur met groote
gehouwen steenen gedekt .

Bladz . Z : dezelf'de houtsnede als hladz . 1 .
Bladz . 3-11 : vs . 1-278 .

Bladz . 1 2 : drie regels tekst en eene houtsnede, 126 X 85 mM . : Links

Lanseloet's moeder ernstig sprekende tot Sandrijn, die de trap opgaat
naar L .'s kamer . Op den achtergrond een rustbank, waarop een

kussen met een geborduurd wapen (een eenhoorn) . Rechts : Lanseloet
in zijne kamer geheel gekleed en gewapend op een bed of rustbank .
Bladz. 13-16 : vss. 2803 -365 .

Bladz. 17 bevat alleen eene houtsnede, 127 X 87 mM . : Sandrijn aan

de eene zijde van een beekje, de ridder to paard met twee haze-

winden aan de andere . Op den achtergrond een bosch en een

boomgaard, waaruit een groote vogel wegvliegt . Voor den boomgaard een haasje .

Bladz. 18-39 : vs . 366 tot het einde, en het onderschrift : Dit boec
is voleynt bi mi Govert va f I ghemen ter goude in hollant
Bladz . 40 is wit gelaten .

Voor verdere bijzonderheden vergelijke men den straks to noemen

facsirniledruk .

A . Een schoon amoruese Hi ~ I stone va Sandrijn en lan ~ ~ sloot

die seer ghenuechlijck is om to leesen .
Deze druk schijnt tot nog toe aan onze bibliografen onbekend

gebleven to zijn ; ik vind er althans nergens melding van gemaakt .

Het eenige mij bekende exemplaar berust in de KOnigliche Hofund Staatsbibliothek to Miinchen .
De naam vin den drukker wordt aan het slot genoemd : (~ Gheprent
Tantwerpe bute die camer poorte ~ f Inde guide eenhore Bi mi
willem vorsterman .
Het jaartal wordt niet opgegeven, maar is toch vrij nauwkeurig

to bepalen . Vorsterman . werd in 1512 als boekdrukker in het gilde
van St . Lucas opgenomen en leef'de tot 1543 . Van 1518 tot zijn

flood woonde hij „buyten die Cammerpoorte in den gulden Eenhoren ."

Hij heeft achtereenvolgens verschillende drukkersmerken gebruikt .

Het hier voorkomende is hetzelfde als in zijne uitgave van Ma7°iken

van Nieumeghen, zelfs, bl}jkens enkele onnauwkeurigheden, uitgebroken stukjes enz . in denzelfden tijd, maar jets vroeger, van
hetzelfde blok afgedrnkt . De Mariken nu is hoogstwaarschijnlijk
uiet later flan 1518 of 1519 gedrukt. Maar de Lanseloet is reeds
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in den Eenhoren gedrukt, en dus niet vroeger dan 1518, waarLiit
volt, dat voor beide boeken het jaarta,l 1518 of 1519 moet aangenomen worden .

Het boekje heeft 36 ongenummerde bladzijden. Ook reclamen

ontbreken . De signatuur is : - - aiij - - - Bi - biij
Ci - Ciij

Er zijn verschillende watermerken, maar deze zijn moeilijk to

herkennen, doordat zij juist in de vouw liggen ; er is tweemaal een
kleine ossenkop bij .

Buiten het drukkersmerk 1 ), dat de laatste bladzijde vult, vinden-

wij nog viermaal eene houtsnede . De eerste, die bijna eene geheele
bladzijde vult, staat op bladz . 1, Z en 15. Op een golvenden grond is
in het midden eene fontein in den worm van eene zuil, waaruit drie

waterstralen in een gehouwen steenen bak vallen . Op den achter-

grond bevindt zich links een klein boompje, rechts eene grootere
struik, die misschien den eglantier moet voorstellen. Links een
ridder to paard met een grooten pluim op den hoed . Boven hem
vliegt een groote vogel, naast hem op den voorgrond draaft een

hazewind. R,echts staat Sandrijn, die iets uitlegt, in het kleed van
eene edelvrouw, met een grooten van aehteren neerhangenden
sluier en opgenomen langen rok .
Bl . 11 bevat een kleiner prentje, dat niet bij deze geschiedenis
past . Links

staat eene gegoede burgervrouw,

die weigerachtig

schijnt to luisteren naar hetgeen haar met veel nadruk door een

geestelijke of een welvarend koopman gezegd wordt . Deze grijpt
haar daartoe bij den arm . Aan den anderen kant ligt een man met
gescheurde kleeren op de linkerknie met eene kruk onder den

linkerarm, terwijl hij met de rechterhand eene bedelnap ophoudt .
Een man en twee vrouwen, van wie eene een kind op den arm
heeft, dat ook al de armpjes uitsteekt, zien met belangstelling half

naar den smeekeling, half naar de eerstgenoemde vrouw, nieuwsgierig hoe dat afloopen zal. Het schijnt het verhaal van den man,
die als bedelaar bij zijne vrouw terugkomt .

De spiegel der bladzijden meet 148 bij 94 mM . en bevat gewoonlijk 30 regels, dock driemaal 31 . Op bladz . 10 is deze afwijking
1 Eene atbeelding hiervan vindt men als n° 1 van Willem Vorsterman in
U . Van Havre Marques Typo9raphiques des Imprimeurs et libr azres
anversois, AntwerPen 9883 > en ook in den straks to noemen facsimiledtuk
van Mariken van Nieumeyhen, en in het Tiajdsehrift voor Boek • en
Bibliotheekwezen 111260 .
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wel to verklaren uit het verlangen, om hot prentje op de volgende
bladzijde in het midden to krijgen . Daar vindt men dtin nu ook
9 regels er boven en 8 er onder .
Evenzoo bevatten bladz . 23 en 32 elk 31 regels . Dit is misschien

wel gedatin om met denzelfden versregel to eindigen als het voor-

beeld . Het is althans opmerkelijk,

dat ook in G just bier de

bladzijde eindigt . Toch is, zooals straks blijken zal, A niet naar
G gedrukt .

In de spelling is deze uitgave minder consequent dan G, voorrzl

v, i en j
v en j aan bet begin, u en i in bet

in die gedeelten, waar ze van G afwijkt . Voor ec en
geldt de gewone regel, nl .

midden der woorden . Opmerkelijk is, dat de naam van den hoofdpersoon bier steeds Lansloot luidt, behalve in de prozaregels na vs .
369, waar

Latsloot staat . Leesteekens zijn ook bier zeldzaam . Slechts

viermaal vinden wij eene punt, nl . achter vs . 361, 548, 586 en 753 .
Over het geheel is deze druk veel minder zorgvuldig bewerkt

dan G, zooals behalve uit de drukfouten ook a1 dadelijk blijkt nit

de hoofdletters en de namen der sprekers .
In het midden van den regel worden geene hoofdletters aebruikt,
maar wel gewoonlijk aan het begin . Doch niet minder dan 23 maal

vinden wij ook daar eene kleine letter, vooral in de eerste helft
(nl . vss . 38, 213, 214, 230`~, 248, 256, 261, 264, 269, 275, 295, 297,
298, 314, 315, 3192 , 431 433, 437, 447, 457, 514, 843 .)
De namen der sprekers beginnen steeds met eene hoofdletter

(voor vs . 644 cen grooter type) en staan rechts aan den kant . Maar
wa,nneer de naam daarvoor to Lang was, werd hij boven den regel
geschreven . Dit gebeurde dus met Lansloots moeder voor vs. 178

(anders, evenals in de andere drukken, steeds Die moeden•) en met

Die boschwaerder voor vs. 580, 644, 647~~, 666, 688 en 708 . Ook
Conclusio voor vs . 929 werd boven den regel geplaatst . De naam
van' den spreker ontbreekt geheel en al voor vss . 95, 280', 366,
506, 546 en 718.

Waar een nieuwe spreker begint, wordt dit gewoonl}jk nog aan-

gewezen door het teeken (~, wat wel noodig is, omdat de naam
altijd een regel to hoog staat . Ook hierin is echter veer dezelfde
slordigheid. Dit teeken ontbreekt nl . voor vss . 250, 506, 688, 718

en 888, en bovendien nog voor vss . 37, 95, 220~, 280, 366, 402,
412, 450, 644 en 666 ; waar echter eene grootere hoofdletter het

begin van een nieuwen spreker aanwijst . Doch deze grootere hoofdletters worden ook gevonden in vss . 499 en 505, waar geen nieuwe
spreker begint .
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Als deze druk het voorbeeld geweest is voor latere, clan kan men,

zooals uit het bovenstaande blijkt, daarin een steeds toenemend
aantal fouten verwachten .

K. Op deze Nederduitsche vertaling van den Lanseloet werd

eerst meer algemeen de aandacht gevestigd, toen P. Norrenberg

Kblnisches Literaturleben im ersten Viertel des
sechszehnten Jahrhunderts, Viersen 1873, bL 60-86, een herdruk gaf 1 ) .
daarvan in zijn

Uit het door hemn gebruikte exemplaar, dat zich in de Stadt-

bibliothek to Keulen bevindt, heb ik de met K gemerkte va,rianten

overgenomen . Deze waren hela,as reeds afgedrukt, toen mijne aandacht
viel op de vermelding in Goedeke's Grundrisz 2) I . 475 van een
exempiaar dezer vertaling in de Universiteitsbibliotheek to Gottingen .
Bij vergelijking bleek dit een oudere druk to zijn, waarvan de tekst
nog diehter bij den Nederlandschen staat. Een staaltje hiervan

benevens de belangrijkste varianten zijn in Bijlage IV opgenomen .
Het is een boekje van 36 bladzijden, ter grootte van 179 bij 133

mM. De grootte van den spiegel is niet op to geven, omdat die
zoo ongelijkmatig is . De bladen zijn niet genummerd en reclamen
aij aiij aiiij
ontbreken . Wel is er eene signatuur :
bj . - - - cj cij - - dj dij

Het watermerk is eene kan .

Er zijn vijf grove houtsneden in hot boekje . De eerste bevindt
LLCYl op bladz . 1 onder den titel : „De histcrrie va lan ~ ~ slot Ind Van
dye Schone Sandrin" en vertoont op den voorgrond een gewapenden

ridder met half geopend vizier, to paard gezeten, en in de rechterhand eene lans houdend, waaraan een uitwaaiende wimpel, die

versierd is met de afbeelding van een draak . Op den golvenden
achtergrond ziet men een boom .

Dit prentje wordt herhaald op bladz . 15 na de prozaregels, die

op vs . 365 volgen .
Het tweede prentje wordt gevonden op bladz . 11 na de prozaregels, die op vs . 282 ~ volgen . (Deze regels komen in de andere
uitgaven niet voor : her na volget hoe die moder van die edele

' Deze is niet zoo nauwkeurig als men we] z ou wensc hen : in mijn exemplaar heb ik meer dan zestig verbeteringen aangeb racht .
K. Uoedeke , Grundrisz zur Geschichte der Deutscheu D2chtuytg,
'
2e Aufl .
Dresden 1884 if .
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here lansloot vnde tzo dye schone sandrine ginch vnd verrede yr .)
In het midden van eene slaapkamer, wa,zirvan de vloer met tegels
bedekt is, zitten op eene bank een man en eene vrouw, blijkbaar
Lanseloet en zijne moeder, to praten . Links kamt Sandrijn binnen
met eene waterkruik. Van achter de gordijnen vin het bed loert
een man de kamer in . Dit prentje is zeker web geinspireerd door
dat uit G, maar er is groot verschil . Niet alleen dat de teekening
in G, evenals van alle prentjes, veel mooier is, maar bovendien is
de opvatting geheel anders. Terwijl toch in G Sandrijn eene edele
jonkvrouw is, vertoont zij zich hier als eene werkmeid 1).
Op bladz . 21 na vs . 517° vinden wij nog een klein prentje, dot
eene ridderburcht voorstelt.
Behalve het tweede zijn deze prentjes niet voor dit boek gemaakt .
Op het schutblad - van het Keulsche exemplaar staat met eene zeer
jonge hand aangeteekend : „Die FIolzschnitte : der Ritter and die
Burg Bind der Koelhoffschen Chronik entnommen ; der Burg findet
sick schon in dem Fasciculns temporum von Therhoornen 1474 ."
De laatste bladzijde wordt geheel ingenomen door het drukkersmerk . Dit vertoont het volle Keulsche wapen (gedeeld : boven drie
kronen, beneden drie reien vlammetjes (6 . 6 . 5), de zielen der 11000
maagden voorstellende) op den grond staande, gesteund door links
een griffoen, rechts een leeuw, gedekt met een helm, waaruit
rechts en links een blad ; helmteeken : een kussen met vier kwasten,
waarop in een pauwenveer eene herhaling van het wapen ; echter
is de onderste helft ledig, maar daarvoor is de buitenrand bezet
met pauwenveertjes . Het is dus ongeveer als nog het zegel van Keulen .
Dit merk komt zeer nauwkeurig overeen met n° . 4 bij Heitz and
Zaretzky, Koelner Buchermarken (Strassburg, 1898) . Maar in de
dikte der lijnen en dergelijke kleinigheden is nog al verschil,
waaruit zou volgen, dat deze druk ouder is dan die, waa .ruit
A . u. Z . hunne afbeelding genomen hebben 2 ) . Dan zou dit een der
oudste drukken van Koelhoff zijn .
' De mogelJi'kheid blJi'ft echter, dab ook dit PrentJ'e oorsPronkeliJ'k voor eene
andere geschiedenis gemaakt is .
Ik vrees echter, dat de of beeldingen an H . u. Z . niet volkomen be•
trouwbaar zJij n . De randlJi'nen biJj hen ziJjn b, v. veel rechter en geliJ'kmatiger
dan men dat in oude houtsneden vindt. Ook is er bJij hen geene enkele gaping
in de eene of andere liJ'n, en dat komt toch in de meeste houtsneden voor .
Ook in hunnen tekst ziJjn veel fouten, als u voor n enz . ZiJ' hebben b . v.
geregeld euchiridion i . p1 . V. enchiridion, euchusen i . P1 . v. enchusen G . de
Scheieren i. Pl . V. Schueren enz .
Mnl . Dram . Poezie. - INL .
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Johann KoelhofF nu, uit Lubeck afkomstig 1 ),, drukte in Keulen

van 1472-1493 . Zijn zoon zette de zaak voort tot 1499 . Na dit jaar

werd met zijne letters en houtsneden gedrukt door Roloff Spot en
Heinrich von Neuss . De laatste drukte van 1500-15`3 een groot

aantal boeken, waarvan vooral die in de Duitsche t2n1 belangrijk zijn .
tiVij mogen dus aannemen, dat het boekje omstreeks 1490

to Keulen gedrukt werd.

1500

De andere Keulsche druk is veel jonger . Volgens eene aanteeke-

ning op het voorste schutblad is deze van „c . 1510 (Koelhoffsche Type)" .
Op heti eerste gezicht zou men kunrien meenen, dat het dezelf'de

druk was. Wel is het egemplaar nit de Stadtbibliothek to Keulen
kleiner ; nL 174 bij 120 mM ., niaar dat is waarsciiijnlijk alleen het
gevolg daarvan, dat de binder zooveel afgesneden heeft .

Beide drukken hebben 36 bladzijden met ongelijkmatigen spiegel .

Zij zijn met dezelfde letter gedrukt en de houtsneden in beide zijn
gelijk, "loch in K later nog gekleurd .

Het papier in K is zonder watermerk .

De vereeniging der vellen tot katernen is in beide gelijk, zooals
blijkt uit de signatuttr . Deze is in K : - AU Aiij Aiiij - - B

Biij - C Cij Ciij - D Dij Diij - . Er schijnt verschil to zijn, mar
dit is de font van den binder 2 ) . Bijna alle bladen nl . van K zijn

op een rand geplakt . De bladen lagen dus los > waardoor de binder,
die niet op de signa.tuur lette, niet bemerkte, dat het eerste katern
een dubbelblad meer moest hebben . Hij maakte nu vier gelijke
katernen en voegde dear ten slotte een dubbelblad bij .
De verdeeling van den tekst over de bladzijden is, op een paar

uitzonderingen na, in beide gelijk . Bladz . 28 nl . eindigt in Kl met
vs. 732, in K met 731 ; bladz . 29 eindigt in Kl met vs . 762, in K
met 761 ; bladz . 34 eindigt in Kl met vs . 918, in K met 917 .

In beide drukken moesten aan het einde eenige regels gewonnen
worden om de laatste bladzijde voor bet drukkersmerk open to
houden . Daarvoor werden vss . 930-932 op twee regels gezet en
de namen der sprekers voor vss . 888, 892 en 894, benevens Conclusie

naast de regels in pl. v . er tusschen . In K staan
echter Reynont voor vs . 892 en Conclusie tusschen de regels, omda.t
voor vs .

929

' Het is in dit verband misschien oPmerkelJi'k, dat het eenig bekende
exemPlaar van G zich in Lubeck bevindt, waar trouwens het letterkundi g
levee in dezen tJi'd sterk onder Nederlandsehen invloed stond .
2 Kl is in de 18 1e K in de 19'e eeuw in een kartonnen band gezet .
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daar door het uitvallen van een paar verzen meer ruimte was . De
naam van den spreker voor vs . 680 staat ook in beide naast den

eorigen regel ; waarschijnlijk was die char in K' eerst vergeten en
is dit door K slaafsch overgenomen . Ook voor vs . 698 staat in Iil,
niet in K,

Reinout

naast den vorigen regel .

Leesteekens komen in beide meer voor dan in gel}jktijdige Neder-

landsche drukken ; in Ki staan 73 punten, in K 134, dock zoo goed
als nooit op dezelfde plants .

Over de verschillen in den tekst zie men Bijlage IV . Vooral is in

K de taal meer Duitsch gemaaki, en zijn char een zeker aantal
woorden en regels uitgevallen, doch ook is eeri enkele mwal iets
bijgevoegd.

Blijkbare drukfouten werden in K verbeterd, b . v. vs . 708, waar
heeft, is dit in K O edel frauwe. Kleine ver-

Kl 0 ede vrel auwe

schillen zijn er ook in sommige letters, die in IZt van een ouder
type zijn . Vooral is dat het geval bij groote hoofdletters . In vs .
280 3 b . v . (in Kl vs. 250, in K vs . 251) begint Do met eene drie
regels groote Gothische hoofdletter . De vorm is in beide gelijk, maar

in Kl' worden de opstaande zijden gevormd door dikke lijnen, in

K door twee dunnere lijnen met eene opene ruimte er tusschen .
Zoo is ook het teeken (J in K' hooger en smaller, in K meesta,l
lager en breeder.

Maar het meest in het oog loopende verschil tusschen beide uit-

gaven is het drukkersmerk op de laatste bladzijde . In K is dit de

dubbele adelaar met een borstschild, waarop het wapen van Keulen,
waarvan echter de onderste helft ledig is .

In de reeds genoemde aanteekening op het schutblad wordt voor
dit drukkersmerk verrvezen naar Heitz and Zaretzky, n° . 6 . Maar
dat is niet geheei hetzelfde : het eene is a rebours van het andere .
Misschien ligt dit aan de teekening bij H . u . Z . In alien gevalle
mogen wij uit dit merk opmaken , dat wij hier een druk van
Heinrich von Neuss hebben en dat deze ± 1510 vervaardigd is .

Van de latere uitgaven van den Lanseloet heb ik er maar

een

kunnen vinden, waarvan een exemplaar in het Museum Plantijn
to Antwerpen is .

Het is een klein 4° boekje van slechts 16 bladzijden, uitgegeven

„t' Antwerpen, By Martinus Verhulst, op de oude Coremert inde

wide

Tes . 1666 ."
De op twee kolommen gedrukte tekst levert niets bijzonders op .
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Ook de bladvullingen op de laatste bladzijde zijn onbelangrijk.
Van de tien houtsneden, die het boekje versieren, past alleen de

eerste, op den titel, bij deze geschiedenis . Hierop ziet men in het

midden eene fontein, die een beekje voedt ; aan den eenen kant
daarvan (links) staat Sandrijn,

aan den anderen kant komt de

ridder aanrijden met in de eene hand eene speer, in de andere een
grooten hoorn . Up den golvenden achtergrond rechts en links eon
boom . Hot stork afgesleten prentje is blijkbaar met eenige vrijheid

nageteekend naar dat uit A . Vooral de figuur van Sandrijn heeft
groote gelijkenis.

De stijl van de teekening is ouder dan doze druk, waaruit dus

blijkt, dat or nog eene oudere uitgave geweesti is, waarschijnlijk

uit de tweede helft der 16de eeuw .
Twee andere uitgaven zijn mij alleen door den titel bekend
geworden .

„Schoone Historie van Sandryn en Lanslot, speelwys, etc . Utr .
1684 met platen" . Zoo lezen wij in de Naamlijst van Tooneelspellen

van Dr . Leempoel, die in 1773 to Rotterdam verkocht werden, op
bl . 60 onder n° . 369.
Volgens eene mededeeling van Jhr . Dr . F. van der Hagen wordt

ook „Sanderyn on Landslot" genoemd in eon catalogus van Ph . J .
en P. L . Gimbiet, die van 1767-1800 to Gent drukten .

Dat ook G nagedrukt is, blijkt uit hot volgende . Op hot eerste
blad van Het Testament van Me- Vrouwe van Treves . Door Yemand
van Waer-mond. Tot Franc end al By Frede-reek de Vrije. z . p l . o. j .,
maar blijkens den inhoud van 1613, vind ik eon prentje, dot in

hoofdzaken nauwkeurig is naaeteekend naar dat op bladz . 12 van G .
Hetzelfde prentje komt ook voor in cap . XVI van het volksboek
van Partinoples, bij 0. B . Smient, Amsterdam, 1644 1) .

Stork afgesleten wind ik hot ook nog op hot titelblad van De

tiVonderlyke Reize van Jan Mandevyl, to Amsterdam, Bij Abraham

Cornelis, Boekverkoper aan den Overtoom z . j . 2) .

Dit wijst dus weer op ten minste nog eon druk . Ten slotte zijn

or nog eon paar indirecte aanwijzingen, dat hot book zeer bekend

was en veel gelezen word, dus waarschijnlijk ook wel herhaaldelijk
gedrukt word.

In Thuys der fortunen, `Vtrecht by Jan Berntse, 1531, wordt o . a .

1k gebruikte daarvan het exemPleer van de KoninklJi'ke Bihliotheek .
Abraham Cornelis drukte van 17~i2-1774. Zjne uitgeve van Mandev3yl is
een nadruk van die biJj de Erven de Wed . J . van Egmont.
'
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eene reeks van 12 beroemde vrouwen genoemd. Daaronder komt
ook Sandrijn voor . Zij wordt dear afgebeeld met eene uil op de
hand . Het onderschrift luidt :
Ick meende een valck hebben gbehadt .
Mer tis worden een wle in die stadt .
Het werk van Colijn van Rijssele, Den Spiegel der winners . Begrijpende in ses Batement spelen, die seer amoreuse historie van
Dierick den Hollanders ends Katherine Sheermertens is blijkbaar
bedoeld als een tegenhanger van den Lanseloet .
Het bekende censuurbesluit van den bisschop van Antwerpen

an 16 April 1621 noemt onder de boeken, die eerst na eene nadere

approbatie verkocht en in de scholen gebruikt mogen worden, ook
Sandryn en Lancelot . Zie Morse, Uebers . bl . 17 .
b . De verhouding der teksten van den Lanseloet .
Wanneer wij onderzoeken willen, welke der ons overgeleverde

teksten misschien den oorspronkelijken worm heeft, dan moet in de

eerste plaats op den ouderdom gelet worden . In volgorde van het
jaa,r van vervaardiging hebben wij A, G, Ki, K, A. Alleen H zou
dus de prototype der andere kunnen zijn . Het is flu de vraag, of
H den oorspronkelijken worm kan hebben. Daartoe moeten wij drie
dingen nagaan, nl . 1~ . of er in H interpolaties zijn, 2 0 . of er gapingen

zijn, 3 0O of er verkeerde lezingen zijn, waarvoor wij in andere de
ware lezing vinden.
1°. In zijne uitgave van G nam Hoffmann vier interpolaties

(Ei--

schiebsel) aan, waaronder twee van verzen, die ook in H voorkomen .

Vs . 314 en 315 worden in G A K, aan Sanderijn in den mond gelegd
en zijn daar zeker geheel misplaatst. Hoffmann's verdenking was
dus niet ongegrond . Maar in den mond van Lanseloet's moeder
zijn zij zoo vol vreugde over de argeloosheid van hear slachtoffer,
dat zij zeer goed in hot verband passers . Wij doers dus beter bier
geene interpolatie ears to nemen .

Ook vs . 929 tot het einde hield Hoffmann voor geYnterpoleerd .
Ook hier zou hij , indien hij den tekst van H gekend had, waarschijnlijk wel anders geoordeeld hebben . Dergelijke epilogen vinden
wij bijna geregeld achter de grootere stukken . En dat de lezing

van H bier ouder is dan die van G A K ziet ieder onmiddellijk .
Doch tegenover den prolong en den epiloog gevoelden afschrijvers
en vertooners rich zeker veel vrijer dan tegenover de rest van den

L
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tekst en de oorspronkelijkheid daarvan zal wel altijd moeielijk zijn
aan to wijzen . Loo kan dus ook de prolong van H door een afschrijver
zijn bijgevoegd, ofschoon ik eerder wil aannemen, dat de drukker
dien heeft weggelaten .

Nu komt de vraag of in H interpolaties zijn, wa,ar regels voorkomen, die in de andere ontbreken .

Vs . 94 . Overal rijmt de eerste regel van een spreker op den laatsten
van den vorigen spreker . Daaruit blijkt, dat H bier beter is dan G A K .
Vss . 144-147 . Zie de aant . op deze verzen.

Vss . 265.

In H is het rijm over twee sprekers verdeeld, in G A K

niet ; H heeft dus de oorspronkelijke lezing .

Vs . 444 . In G A ontbreekt met dit vers een rijmregeL In K wordt

tweemaal hetzelfde gezegd ; daar is dus deze reel later ingevoegd,
en H heeft derhalve het oorspronkelijke .
Vs . 561 .

na
(nl(

562

Deze reel ontbreekt in G A K, maar daar vinden wij

een anderen regel . De uitdrukking over luyt voor „openlijk"

als zijne bruid erkennen) is vreemd genoeg om hier aan de

lezing van H de voorkeur to geven .
Vss . 569-572,

die in G A K ontbreken, schijnen toch moeielijk

g•eniist to kunnen worden . Terwijl immers bijn •i overal de sprekers
zorgvuldig de gronden voor hunne meening aangeven, zou het
vreemd zijn, dat Lanseloet bier op het vermoeden van Reinout
alleen met een uitroep antwoordde .
Vs : 797 . Deze regei is blijkbaar in G A K uitgevallen en daarvoor
na, 798 een andere ingevoegd . In G K althans loopt de zin niet los .
Dat is in A wel zoowat verholpen, maar in vs . 870 heeft A denzelfden ongeschikten zin . De lezing van vs . 796 hebben G A K
overgenomen van 496 .
Vss. 853, 854 zijn eene noodelooze herhaling en doze kunnen dus
wel in H geinterpoleerd zijn. 1VIaar aangezien dergelijke breedsprakigheden verre van zeldzaam zijn, is zelfs de waarschijnlijkheid
van interpolatie hier nog niet aan to wijzen . En dat het ontbreken
dezer regels in G A K gees bewijs is, blijkt uit
Vss . 904 en 905 . her kan een hnastig en oppervlakkig lezer meenen,
dat tweemaal hetzelfde gezegd wordt, wat toch inderdaad niet het
geval is . Lanseloet zegt nl . dat voortaan alle vreugde hem eene
smart zal qn, en dat hij nooit edeler vrouw dan Sanderijn gezien

h.ee ft . Het ontbreken van deze regels is dan ook zeker eene font
in GAK.

Er zijn dus geene interpolaties in H, die het veriYioeden wettigen,

dat da .arnaa,st eene andere redactie bestaan heeft, die de bron
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werd van G A K. Kan het dan ook bl}jken uit leemten in H? Of uit
passages, waar G A K een beteren tekst hebben dan H?

Vs . 50. De regels, die G A K bier meer hebben, bevatten niets

dan eene matte herhaling en zijn dus waarschijnlijk wel niet oorspronkelijk. Blijkbaar begon een afschrijver een regel to vroeg met
Want van vs . 52 .
Vss. 79-83 . De tweede dezer regels in G A K hangt noch met

den eersten, noch met den derden goed samen, terwijl de vierde
en vijfde zcer onduidelijk zijn .
Vs . 94 . Zie boven .

Vss . 181-186. De v; oorden van G A K zijn vrij wat minder krachtig

en minder in overeenstemming met het karakter der moeder dan

die in H . Waarschijnlijk heeft de eigenaardige constructie van ver-

wonderen wel aanleiding gEgeven tot de verandering .

Vss . 197 -199 . De bedreiging door de moeder in G A K geuit, is
to grof, terwijl zij overigens zoo listig to werk gaat . Pat besien bier

tegelijk reflexief en transitief gebruikt wordt, zonder dat een voegwoord dezen overgang duidelijk maakt, kon licht een afschrijver
op het denkbeeld brengen, dat er verbeterd moest worden .
4 ss . 220-228 . Zie de aant .

Vs . 265 . Zie boven .
Vss . X80-392 . Dat Lanseloet eerst vss . 269-279 in zich zelf spreekt

en dan nog weer het woord tot zijne moeder richt, is niet waar-

schijnlijk. Bij vs . 269 gaat zij van hem weg en ieder van hen spreekt

eenige woorden in zich zelf, of liever tot heir publiek . De verhalende
woorden in G A K Doe ghinc die moeder etc . kunnen ook niet oorspronkelijk zijn. her is dus de lezing van H to verkiezen boven

die van G A K .
Vss . 298-309 . lle lezing van G A K kan bier niet just zijn . Het

is toch zeer onwaarschijnlijk, dot de moeder drie dagen zou wachten
met de uitvoering van haar plan, of dat Sanderijn hem in drie

dagen niet gezien had . De vermelding van het eten is ook veel to
plat ; veel eerder kon Sanderijn in hate onschuld gelooven, dat de
moeder van verderen tegenstand af'zag om Karen coon to redden .
Ook het onzuivere rijm at : sprat is verdacht .

Vss . 319 vlgg . Deze regels zijn in G A K zoo duidelijk een
later toevoegsel, dat Hoffmann ze grootendeels (nl . vss . 10-19) reeds
verwierp, toen hij nog slechts een tekst kende .

Vss . 466 - 468 . Blijkbaar is bier de tekst in G A K uitgebreid,
trouwens alleen wat de wooi •den betreft, door een af'schrijver, die
in vs . 465 sift ghebore7z

sehreef i, pl, v . gheUoren sift.
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Vss . 472 vlgg . In H vinden wij bier eene „hovesche" terughouding

van Sanderijn, die den ridder bedankt voor zijne vriendelijkheid

en hem alles goeds toewenscht, maar nog niet dadelijk toestemt in
een huwelijk . In G A A wordt deze aardige trek niet gevonden .
Bovendien is het eenigszins vreemd, dat zij daar eerst volmondig

toestemt en daarna nog weer een voorbehoud maakt . De lezing van
H is hier dan ook verre to verkiezen boven die van G A K, die

ontleend is aan vss . 674 vlgg.
Vss . 517 vlgg. I3iervan geldt hetzelfde als. van vss . 319 vlgg. ; vss.
9 -13 werd reeds door Hoffmann verworpen .

Vss . 521 vlgg. waken sterk den indruk van eene interpolatie in

G A K . Zij is ook gemakkelijk to verklaren door aan to nemen, dat
de afschrijver na de D vin Die in vs . 521 geschreven to hebben

bij vergissing Lat van den vorigen regel overnam. Om nu geene

doorhaling to waken, voegde hij er een paar regels bij . Voor Die

over scone nam hij nu Over die scone, wat ten minsten op een zin
leek, al is het eerie wonderlijke constructie .
Vs . 561 . Zie boven .

Vss . 647 vlgg . Het ontbreken van den aangesproken persoon aan
het begin der woorden van den Way°ande huedere maakt de lezing
van G A K verdacht.
Vs . 797 . Zie boven.

Groote tekstverschillen vinden wij dus vss . 1- 39, 50, 79 -83,
94, 144-147, 181-186, 197-199, 220-228, 265, 280-292, 298-309,
314-315, 319-322, 444, 466-468, 472-481, 517-518, 521, 561,
569-572, 647-649, 797, 853-854, 904-905, 937-952 . Behalve vss.
L20-228 is overal de lezing van H beter . Al de overige zijn to

verklaren als uitbreidingen of wijzigingen der lezing van H . Wij
moeten dus aannemen, dat H zeer dicht bij het oorspronkelijke staat,

vooral indien deze tekst niet het voorbeeid van G A K is geweest .
Het wordt

flu

de vraag, wat de varianten van kleineren omvang

ons leeren . In de eerste plats vragen wij, op welke plaatsen een

der andere redacties eene oorspronkelijker of betere lezing heeft
din H.
Bijna overal, watir G A K een ander woord of uitdrukking hebben

dan H, is de lezing van H to verkiezen of minstens even goed (vss .
44, 45, 58-60, 74, 76, 77, 102, 114, 115, 128, 142, 143, 154, 192,
209, 211, 319,
452,
816,

488, 545,

824, 836!,

231, 243, 248, 296, 312, 326(P), 329, 358, 381, 444,

598, 618, 665, 684, 688, 695, 776!, 777, 792, 804!,
839, 924) .

Daartegenover staan enkele plaatsen'
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waar G A K eene betere lezing hebben : vs. 99, 388, 415, 433 .

Behatve de eerste, dus geen van alle fouten van beteekenis in H .

Daarbij komen nog enkele plaatsen, waar misschien G A K eene
betere lezing hebben : vss . 85, 90, 620, 683 .

De uitslag van dit onderzoek is dus, dat H de beste redactie

heeft, en nog zeer dicht bij het oorspronkelijke staat, maar niet de
bron is van G A K .
G A K zijn onderling veel nauwer verwant dan met H, waarom

dan ook in de varianten wordt aangegeven, wa,ar A en K van G,
niet waar zij van H afwijken . In alle boven genoemde plaatsen, dus

ook in alle uitvoerige interpolaties, ook in de meeste der talyijke
plaatsen, waar soe, wel, al, over etc . ingevoegd is, hebben zij eene

gemeenschappelijke lezing tegenover H . Tot deze gemeenschap-

pelijke lezingen moet ook gerekend worden vs . 865, waar de lezing
van A K alleen verklaard kin worden als eene tekstverbetering,

terwijl zij in hun voorbeeld vs . 866 lazen met de redactie van G .
Ook in vs . 107, waar K met G overeenkomt, moet de lezing van
A als eene correctie daarvan beschouwd worden .
Misschien was ook vs . 180 in het voorbeeld van A K evenals
in G reeds uitgevallen en is de overeenkomst bier van A K

met A, en evenzoo de onderlinge overeenkomst van A en K,
slechts toevallig, doordat het rijmwoord zich vanzelf aan de
hand deed .

Over het algemeen is de lezing van G, vooral in kleinigheden,

ouder en beter din die van A K . Toch kan G de bron niet zijn
van A K. Op de volgende plaatsen toch staan A K gezamenlijk
met H tegenover G : vss . 774, 788, 851, 86Z, waarvan echter alleen
de tweede voldoende bewijskracht heeft .
Vss . 607 en 805, waar A tegenover G K met H overeenstemt,
bewijzen niet veel .

Eene groote overeenkomst in alle drukken vinden wij ook in de

namen der sprekers . Zoo vinden wij voor vs . 178 Lansloets moeder,
mar verder steeds die moeder.

Ofschoon K zeer groote overeenkomst vertoont met A (treffend

zijn b. v., behalve de bovengenoemde, vss . 279 3 , 505, 562, 652 1 ,
788 . 862), is toch A niet het voorbeeld van K geweest . Er zijn
toch ook een aantal plaatsen, wear K met G overeenstemt en niet

met A, nl. bijna overal, waar in de varianten Reel de lezing van

A, maar niet van K opgegeven wordt . De voornaamste zijn : vss .
197 7 ,

235,

245, 533, 613, 646, 647 2 , 717, 749, 851 . Dot K ouder is

dan A, is trouwens al genoeg bewijs, dat K niet naar A kan
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gemaakt zijn . Maar deze plaatsen bewijzen evenzeer het omgekeerde,
nl . dat A niet op K kan berusten .

Treffende plaatsen, wear K met H overeenkomt tegenover G A,

zijn er niet . Men zou kunnen denken aan vs . 274, waar H K overstep
hebben, tegen G A oppersten . Maar dit bl}jkt eene zelfstandige
correctie van K to zijn, nu ook Kl oppersten heeft . Vs. 703 : H haer,
G A deter, K yr bewijst nog minder.

Hieruit blijkt tevens, hoe voorzichtig men meet zijn met het

makers van gevolgtrekkingen uit de overeenkomst of het verschil

in enkele woorden . Eerst wanneer er een groot aantal van die
woorden is, kan daar iets uit blijken . Maar nog meer bewijskracht
hebben gemeenschappelijke leemten en vooral invoegingen van
geheele regeis .

Wanneer wij nu het voorgaande samenvatten, komen wij tot

deze slotsom :

1° . H heeft den zuiversten tekst en staat het dichtst bij het oor-

spronkelijke, maar is niet het voorbeeld geweest der drukken, die
dus op een ander handschrift berusten .

2° . Van de drukken heeft G den besten tekst, maar is niet het
voorbeeld geweest van A K, die dus Of naar een handschrift, Of
naar eon anderen druk bewerkt zijn .

3° . A en K hebben eene gemeenschappelijke bron, terwijl K
over het geheel een ouderen tekst heeft dap A .
De uitgave van Verhulst (Pl) is blijkens de titelprent nagedrukt

naar een exemplaar van Vorsterman (aangenomen althans, waar
wel Been bezwaar tegen is, dat deze de houtsnede zelf heeft laten

makers), maar zeker niet near de ons bekende uitgave . Vs . 197 7 en
401 toch, die in A ontbreken, worden hier gevonden . In vs . 444
heef't Yl dezelfde a,anvulling van den ontbrekenden regel als K .
Voor het overige komt Pl, wat het uitlaten of invoegen van regels,
ook van prozaregels betreft, geheel overeen met A .

In een paar kleinigheden vertoont Pl overeenkoxnst met H tegen-

over de andere drukken : vss . 157, 160, 590, 804, 903 . Merkwaardige
overeenkomsten met G tegenover A vinden wij in vss . 73, 76, 94,

100, 121, 131, 170, 175, 197 1 , 197 2 , 378, 452, 847 . Voor het overige

is bijna overal, ook in kleinigheden, overeenstemming met A .
Deze uitgave moet dus bewerkt zijn naar een ouderen druk van
Vorsterman, waa,rmede tevens het bestaan van zulk een druk
wordt bewezen .
Dot er, als in alle 17de-eeuwsche volksuitgaven, vele drukf'outen

in zijn, behoeft nauwel}jks gezegd b . v . vs . 669 vet i . pl, v . bet, 812
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Glen grooten vyant i . pl . v . coenen wigant enz . Maar dit boezemt ons
Been belang in.
Afzonderlijke vermelding verdienen nog de ingevoegde prozazegels .
De dichter maakte alleen den tekst en liet de wijze van opvoering geheel aan de vertooners over. Maar wanneer de stukken
werden opgeschreven om gelezen to worden, waren enkele opwel noodig. In H vinden wij
dan ook korte tooneelaanwijzingen voor

U

vss . 322, 380, 392 en 894. In de drukken
vindt men deze niet, maar char zijn na
vss . 2802,

319 en 51eenige
7
verzen

ingevoegd om de tooneelen aan elkander
to verbinden. Bovendien zijn na vs . 2802
en 365 in A, K en P1 (niet in G) een
pair prozaregels ter verduidelijking in-

K,

gelascht . Deze zijn in A en Pl gelijk,
mar in K anders.
Wij zouden dus op nevenstaande wijze
de verhouding in beeld kunnen brengen .
3 . Het handschrift der Cluij to an Ylaijerwater .
Dit handschrift i), dat eens deel heef't uitgemaakt an de archieven
van het St-Lucasgilde, berust thans in het archief der Koninklijke
Teekenschool (Academie royale des Beaux Arts) to Antwerpen .
Blijkens het schrift en de watermerken van het papier is het
geschreven in het eerste kwa .rt der 16 0 eeuw.

Het bestaa,t uit 9 bladen, ± 34 eM. hoog bij ± 13 cM . breed

(±, omdat de randen niet meer gel}jk zijn). Blad 1 en 9 is eene
andere snort papier dan 2 - 8 ; het is een vel , dat er later bij wijze
van omslag bijgedaan is .
Blvd 2-S zijn een katern van vier vellen, waarvan het tweede
vel zijne eerste helft, die bled 3 zou geweest zijn, mist : ze is er
met eene schaa,r uitgesneden ; er zijn nog sporen, die aanwijzen,
dot er op geschreven was.

' De beschriJ'ving van dit hs . benevens eene zeer nauwkeuriga collatie
dank ik aan de vriendelai'kheid van Prof . Dr, W . de Vreese to Gent, die
bovendien de guedheid had eene drubProef nogmaals met het hs, to ver •
geliJjken .
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De bladzijden zijn afgeschreven noch gelijnd ; ook zijn er game

signaturen .

In blad 5-6 staat als watermerk eene kleine Gothische P met

een vierblad er boven op . Dit merk behoort tot een type (kenmerk :
vorm der bloom), dat in de laatste jaren der 15e en in de eerste

dertig jaren der 168 eeuw in zwang was . Merken van dit type
komen voor in de Kuusbroee-handschriften M 3 (a° 1519), f (a° 1521),
t (a° 1498) .

In blad 9 staat hot watermark van den papierfabrikant P Pricard,

dat men ook vindt in de Middelburgsche stadsrekening over hot
jaar 1555 (zie De Stoppelaar,

Ilet Papier in de Nederlanden,

bladz .

99 en de plat XV n° 19), en in hot Ruusbroec-handschrift F f,

waarvan hot papier volkomen gelijk is aan dot van dit blad .
Het is dus duidelijk, dat hot buitenste vel van hot hs . jonger is

dztin de andere . Men kan dan ook zeer good zien , waarom dit er
later bij gedaan is : hot recto van blad 2 en hot verso van blad
8 zijn geeibrnin, vuil en kapot ; doze zijn dus oorspronkelijk hot

eerste en hot laatste blad van hot hs . geweest . Omstreeks 1555 heeft
men er eon nieuw vel omheen geslagen, om hot oudere des to beter
to kunnen bewaren.

Het h s . is door eon moderne hand, waarschijnlijk door J . II .
Martens, gepagineerd. In dezeifde hand staat op bl . la, heel
bovenaan : 14 . . . , waarmede Martens waarschijnlijk heeft willen to

kennen geven, dat hot hs . nit eon of tinder jaar der 15° eeuw dagteekent.
Onmiddeliijk onder dit 14 . ., staat, in eene wit jongere hand dan

die van den kopiist en den corrector :

Eon cluijte van plaijerwater.
Een paar centimeters onder doze streep staat, van dezelfde hand

eon bibliotheeksmerk : G 3, dat later doorgehaald is en waarboven
dan gesehreven is : Nr 7i .

Wat lager staat de volgende aanteekening uit hot begin der

19e eeuw

esbatement
Je Regarde cotta Piece come f ~ cequil y a de plus curieux clans

II

les papiers vollants de la ~ ~ confrerie east Poriginal ~ I De lesbatement ~ ~

`ti eirbracht Voyez fl Aenteekening over de fl St . Lucas Glide Pag :
16

f!

B}j Vander Hey

Joseph Van Ertboirn
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(De schrijver dezer aanteekening is de auteur van : Ceschiedkunclige aenteekeningen aengaende de Ste-Lucas Glide enz . Antes . 1822)
Bl . lb is heelemaal wit .
Bl . 2 a bovenaan, in eene hand uit 't begin der 16e eeuw :
en ma die d°etude ee
dro ende dwijf exspon? ('t papier is hier kapot)
hem o suit

en wat lager, in nog eene dergelijke andere hand :
Dit sij al tafelspelen

op bl . 2b in de hand van den corrector :
De man diet dwater haelde .

Uit de aanteekening op bl . 2a Dit sijn al tafelspelen maakte
Mone op (ITebers. 368) ; „ Nach einer alten Bemerkung worn in der
Hs . enthielt sie noch meerdere tafelspelen, aber nur dieses eine ist
noch darin ubrig." Mertens neemt dit in de Voorrede van zijne nitgave over. Hadden zij echter het hs . nauwkeuriger bekeken, dan

zouden zij dit zeker niet zoo geschreven hebben .

Uit het boven opgemerkte blijkt reeds, dat dit hs . nooit grool;er

geweest is ; blad 2 en blad 8 zijn altijd het eerste en het laatste
geweest. Maar er ontbreekt een blad, wa,ar op geschreven was .
Toch is Plaijerwater ongeschonden. Er hebben dus op het ontbrekende
blad een of meer geheele stukken gestaan . Het woord al doet
wel in den regel aan een grooter aantal denken, mar kan toch
ook zeer goed van twee gebruikt zijn . Het is dus waarschijnlijk,
dat op het ontbrekende blad een tafelspel gestaan heef't . Het was

dan wel niet groot, mar kan toch een 60 regels geteld hebben .

(Het tafelspel hierachter bladz. 181, telt ook slechts 85 regels) .
Is deze veronderstelling juist, dan moet het ontbrekende stnk

reeds zeer vroeg uit dit hs . weggesneden zijn en wel voordat het
buitenste blad er bijgevoegd werd, omdat daarop alleen de clujte

van Plaijerwater genoemd wordt . De afschrijver zelf had dezen titel
a,lleen boven het stuk geplaatst op blad 3 .

Den titel van het ontbrekende stuk vinden wij in de eerste aan-

teekening op blad 2a nl. : Een man die droomcle een droom ende
dwijf exsponee7°t hem onsint (zoo toch meen ik het laatste woord
to moeten lezen), d . i . „Een man had een droom en de vrouw legt
dies op eene dwaze manier uit ."
Het h s . i s moeilijk to lezen, vooral door de vele doorhalingen en
verbeteringen, maar ook doordien het p4pier op een aantal plaatsen
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vuil geworden of afgesleten is . Loo hebben Mertens en Moltzer het

laatste woord van vs . 314 als saes gelezen, en ook De Vreese las

er eerst niets anders uit, tot hij plotseling zag, dat er jammer

stfta,t (nl . jQtlt'). Nu het eenmaal gelezen is, is het zelf's duidelijk .
In vs . 107 heeft de corrector eene zoo zware doorhaling gemaakt,

dat Mertens in het geheel niet lezen kon, wat er onder staat .
Moltzer las in ontlie . Eerst na herhaa,lde pogingen bleek het

De Vreese, dat er craken staat .
poch ook het schrift van den kopiist is niet erg duidelijk . Zoo
zijn u en n nergens to onderscheiden : de zin moet dus beslissen,

wat er staat. War b . v . Mertens en Moltzer in vs . 326 even

hebben laten drukken, heb ik even gekozen, omdat dit m. i . beter
past . Dit is dus niet eene andere lezing van het hs ., maar eene
andere opvatting van den zin .

Ook o en a zijn meermalen niet to onderscheiden . In vs . 40 b . v .

zou men evengoed spaeijen als spoejen kunnen lezen ; de zin,
zoowel als het rijm, vereischen het laatste .

Nog andere letters kunnen ook tot moeilijkheid aanleiding geven,

die echter niet alle genoemd behoeven to worden . Nog slechts een
voorbeeld ; in vs . 129 lazen 11Tertens en Moltzer dike, terwijl er

dake staat .

In het geheele hs . koint geen y voor ; overal staat ij. In vs . 3 0

Ey is eene drukfout .

In het gebruik van u en w was de afschrijver niet zeer consequent .
Dat hij w = uu neemt (b . v . vs . 62, 265, 305c), is vrij wel de regel
in dien tijd . Ook het gebruik van w = v (b . v. vss . b4, 83) is zeer

gewoon in handschrii'ten . Maar minder gewoon is u = w, da,t wij

hier vinden in vs . 182 ontuijste. Onzeker wordt nu de lezing in vs .
1139 . Het hs . heef't wits ; dit kan, zooals in den tekst is opgegeven,
als uus gelezen worden, maar ook als uws.
Aan het begin der regels (die de afschrijver anders telde dan

wij het doen ; zie de noten bij vss . 87, 176, 247, 334) staat gewoonlijk

eene kleine letter, sours eene hoofdletter, sours ook eene kleine
letter, die wat grooter geschreven is .

Als leesteekens vinden wij een opstaand streepje achter gh .erne,
bringen, wachtic en ghenade in vss . 117, 213, 214 en 321, en een
dubbele dergelijke streep achter net eerste

Werenbracht in vss . 372

en 307 en achter swaer in vs. 274. Het laatste dient dus blijkbaar
our de aandacht to vestigen op het middenrijm .
Van de afkortingen verdienen alleen vermelding, dat tweemaal

-era wordt aangewezen door hetzelf'de hatiltje, dat anders -er aan-
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wijst, beide malen in het schrift van C, nl. vs . 136 uutrecliten en
vs. 253 moryen, en ook tweemaal door een streepje door den

van de voorgaande letter, nl . vs . 209 bekijken en vs . 281
gesconcken . Beide afkortingen komen tronwens in 16~e eeuwsche hss .
5tok

meer voor .
In den tekst komen een groot tia .ntal veranderingen voor ; sommige
zijn van den afschrijver zelf, maar de meeste van een ander, die
eene eenigszins andere hand schreef en daarenboven wat zwarteren

inkt bezigde . De hand van den corrector is van hetzelfde tijdperk
als die van den afschrijver.

Deze veranderingen zijn

Mlle

onder den tekst opgegeven, en

behoeven niet herhaald to worden . her moet dus alleen nog worden

medegedeeld, hoe zij gemaakt zijn, voor zooverre dat daar nog
niet geschied is .

Meermalen schreef de afschrijver een verkeerd woord of begon
er aa,n . Bemerkte hij dadelijk zijne fuut, din haalde hij het geschrevene
door, plaatste er sours tevens punten onder, en schreef dan het

,juiste woord er achter (vss . 46, 61, 81, 83, 116, "139, 152, 193, 231,
351, 006, 307, 317, 318, 347) . Bemerkte hij zijne fout to laat, din
schreef hij het juiste woord of woorden boven het doorgehaalde
(vss. 58, 115, 239, 287) .
titi aar hij een woord of letter to veel schreef, werd dit geexpungeerd

of doorgehaald (vss . 215, 120, 188, 259) . In vs . 266 haalde hij een
afkortingsteeken door.
Sours schreef hij een geheelen regel verkeerd,

die dan werd

doorgehaaid en daarna werd dan de juiste geschreven (na vs5 .
115, 345).
Een vergeten woord werd boven den regel bijgeschreven (vss .
128, `337). Evenzoo een vergeten letter (vss . 214, 348) . Van vs . 224
was eerst de eerste helft vergeten (zie de noot) .

Waar eene verkeerde letter kwam to staan, schreef hij er een-

voudig overheen, b .v . vs . 268.

De grootste veranderingen maakte hij na vs . X15, waar hij een
rondeel in den tekst wilde brengen . Hoe hij daarbij knoeide,
behoeft niet nauwkeurig meegedeeld to worden .

In bijzonderheden to vermelden, hoe de corrector veranderde,
het reeds in de

schijnt mij onnooodig. Van sommige plaatsen is

noten vermeld (vss . 77, 107, 237, z50, 254, 258, 290, 340) .
Hij schreef zijne veranderingen en b}jvoegingen, wear hij het

best daa,rtoe ruimte vond, meestal boven den regel, doeh ook wel
ei• onder . Was het eene groote verandering of bijvoeging, da .ii werd
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die meermalen voor of achter den regel op den kant bijgeschreven,
meestal met een verwijzingsteeken .

Was er eene enkele letter naar zijne meening to veel, dan wend

die eenvoudig doorgehaald (vs . 56) ; was er eene to weinig, dan

werd die boven het woord bijgeschreven (vss . 36, 37, 231, 232, 284) .
Eene enkele letter schreef hij sours tusschen de andere in (vs . 106)
of er overheen (vs . 250, wear in de hoot verzuimd is to vermelden,
dat hij sus in dus veranderde, vss . 253 en 335).

Misschien is het nog van bela,ng op to merken, dat de corrector

gewoonlijk de woorden, waar hij andere voor in de plaats stelde,

doorhaalde, maar dit niet gedaan heeft in vss. 22, 35, 52 (alleen
gemake), 59, 84, 92, 93, 130, 147, 156, 177, 293, 294, 301 .
Dat hij niet erg netjes op zijn hs. was, blijkt uit vss . 209 en 340,

waar hij met den vinger uitveegde, wat hij eerst geschreven had .

4. Handschrift van de Tafelspelen en van de
klucht van Nu Noch.

Uit een tal van aanteekeningen, die er in gemaakt zijn, blijkt

dat dit handschrift in de 16de eeuw aan de familie Theysbaert to

Wachbeke of Wachtebeke behoorde . In het begin der 19de eeuw
behoorde het aan den heer Hye-Schoutheer, secretaris van Gent,

later aan C . P. Serrure . Thans berust het in de Universiteitsbiblio-

theek to Gent .
Het is een papieren hs . van 71 bladen, 195,5 X 143 mM., in een
half kalfslederen band uit de lste helft der 19d0, misschien nog nit
het einde der 18de eeuw . Als watermerk heeft het een bok op een

band met den naam van den fabrikant S I M O N S D E N I S . Dit
watermerk wordt ook gevonden in stukken van 1555-1559 .

Het is eene wonderlijke verzameling van allerlei aard . Bladz . 1

1.0

bevat een aantal krabbels, waaronder deze aanteekening :

Desen bouck behoort toe ~ j Daniel theijsbaert woven to ~ ~ Wachbeke

Cest livre a partient a ~ ~ Daniel theijsbaert Demerant ~ ~ A wacht-

begue

II Devant

le eglieze

Daarop volgt eene figuur , die eene snort wapen van de f'amilie
moet voorsteilen, nl. : een geopend scheermes, waartusschen eene

kleine ijzeren pot geplaatst is ; vodr het scheermes Th,ejs, er achter
baert (in afkorting) .
Bl . lw°- 2v° Exstraijt huten heveringhe (of heveninghe ?) bouck ~ ~
Den tacx vande bunderinghe en ~ ~ de prochie van wachbeke es root
i xc en xlix bunderen
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Bl . 3r° -6r° , Cy commencent les proverbes communes etc . (uitgegeven door C . P . Serrure in het Vaderlandsch . Museum V, bladz .
367 vlgg .).
Bl . 60° bevat eene rekening .

Bl . 7r° Sottelicke boerde (zie Bijlage I).

Bl . 7r°-25r° bevatten de beide hier uitgegeven tafelspelen en de
Clute van Nu Noch.

Bl . 25r° -27y ° bevatten Fransche verzen, geschreven door Michiel

Theijsbaert.

Verder z}jn de bladen, voor zoover ze niet wit gelaten zijn, be-

schreven met aanteekeningen van allerlei, meestal administratieven

acrd, rekeningen, schuldbekentenissen, zelfs enkele minuten van
brieven.

Het jongste schrift van den bundel is van Michiel The}jsbaert,

die bij de spreekwoorden vermeldt, dat hij ze in 1594 geschreven

heeft. Uit de bijvoeging „moult utilz et profitables aug joeunes
enfantz desirants et appetans a s~avoir la langue fran~oyse" sch}jnen

wij to mogen opmaken, dat hij zelf toen ook nog bezig was Fransch
to leeren . Deze Michiel was de zoon van Daniel Theijsbaert . Van
dezen laatsten naam worden twee personen genoemd, waarvan de
eene de zoon was van Adriaen, de andere van Jacob .

De rekeningen enz . zijn van 1577 en volgende jaren . Flet afschrift
eehter der Tafelspelen enz . is ouder . Wa.arschijnlijk heeft Daniel
Theijsbaert, toen hij een kladboek noodig had, daarvoor de witte
bladen gebruikt van dit hs ., dat hij uit den boedel z}jns waders
had. De Tafelspelen en Nu Noch zulien dan omstreeks 1555 -1560,
misschien wel door Adriaen The}jsba,ert, geschreven zijn .
Aet geheele hs . is, ook in de stukken die van dezeifde hand zijn,

zeer ongelijkmatig geschreven . Het schrift vertoont versehillende

eigenaardigheden, die wij ook in het hs . van Plaijerwater opmerkten . Het is zeer onduidelijk . Zoo las b . v . Wiilems in het tweede
tafelspel vs . 34 ane becken i . pl . v. arlebecken, vs. 97 vrou i . pl . v.

lien, vs . 115 dbrein i . pl. v . de lieden enz . enz .
De e, i en c zijn sours niet to onderscheiden . Daardoor heeft Willems op een aantal plaatsen vormen als heit, breict, spreict enz . laten
drukken i. pl. v . beet, bmeeet, spreect . Dat dit onjuist is, blijkt daaruit
dat nergens ei voorkomt ; de tweeklank wordt steeds ej geschreven.
Meermalen hebben letters, met name u, n, a, e, vooral in veel

voorkomende woorden, een haaltje to veel of to weinig . Daardoor
schijnt b . v . in Nu Noch het woord ghebuere allerlei vormen to
krijgen, als : ghebuire, ghebuure, ghebuiere, yhebuier, terwijl toeh
Mnd. Dram . Poezie. - ixL .
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overal dezelfde spelling bedoeld is . De gevallen, waar hierdoor 7a,
m en nn verwisseld zijn, worden onder de varianten opgegeven .
Op een aantal plaatsen heeft de afschrijver het verschil tusschen

u en n willen aanwijzen door een streepje of haaltje boven de letter . Maar doordien hij dit nu eens boven de u, dan weer boven de

n of m plaatst, heeft hij eigenlijk de moeilijkheden nog grooter
gemaakt . Daarentegen staan er geen punters boven i of ij .

Alsof dit alles nog niet voldoende was, gebruikt de afschrijver

voor sommige letters meer dan een worm . Zoo zijn er twee vormen
van de g, ook van de w, en van de ij zelfs drie . Dikw}jls staan deze

dicht bij elkander, b . v. in het eerste tafelspel vss . 7 en 11 ghje, ghij.

Dit bewijst, dat er met geen van de drie vormen y bedoeld wordt,
vaelke letter niet voorkomt .

Waar een nieuwe spreker begint, staat eene hoofdletter, verder

zoo nu en dan eens ears het begin van den regel, maar nooit in
het midden .

Leesteekens komen niet voor, ook geen teeken voor middenrijm

of dubbelrijm.

De afkortingen zijn dezelfde, die in 16de-eeuwsche handschriften

geregeld voorkomen, en leveren dus geene moeielijkheid op .

5. Het handschrift van Van den Sacramente
van der Nyeuwervaert .

Dit handschrift, vroeger het eigendom van de Broederschap van

den Heiligen Saeramente van der Nyeuwervaert, behoort thans ears
de St.-Barbarakerk to Breda.

Het is een papieren hs ., thans nog 20 bij 13 1 2 cM . groot. De band is
van geperst leer, versterkt met houten borders, en oorspronkelijk
voorzien van een nu verdwenen koperen haak, alles nit het derde

kwart der 16e eeuw . Dit was echter niet de eerste band . Het
gedicht nl. op bladz . 73b vlgg . is blijkbaar geschreven, nadat

het hs . reeds ingebonden was en toch zijn hiervan aan den buitenrand enkele letters weggesneden .
Het watermerk is overal eene kleine Gothische P met een gesteelde

bloem, tusschen smalle loodrechte waterlijnen, een merk drat volgens

eene schriftelijke mededeeling van Prof. De Vreese vObr 1500 in de
Nederlanden nog maar hoogst zelden voorkomt, maar daarentegen
van 1520 tot 1540 zeer gewoon is

1) .

1 Hermans zegt Geschiedenis der Reder "keys in Noord-Brabant 1! . 95
dat hiJ ditzelfde merk ontmoet heeft in eene rekening van 1480 . Maar zJt ne
mededeelingen over watermerken zJijn zeer onbetrouwbaar.
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Het schrift is uit ditzelfde tijdvak, maar waarschijnlijk dichter
bij 1540 dan bij 1520 . Alleen de laatste twintig bladen zijn zeker
jonger schrift.
Het hs. bevat nog 113 bladen, of eigenlijk 114, want de twee

eerste zijn op elkander geplakt 1 ) . In lateren tijd zijn deze genummerd,
waarbij echter de negen eerste bladen niet meegeteld zijn en evenmin de twee laatste . Om verwarring to voorkomen, houd ik mij

hier ook aan die nummering, maar wijs nu de voorste bladen met
Romeinsche cijfers aan, terwijl ik de bij twee laatste doortel .

Er zijn verscheidene bladen verdwenen . Na bi . V is een blad

uitgescheurd, na blad VII is er een uitgesneden, na blad 16

zijn er twee uitgeknipt (een onoplettende lezer kan meenen, dat het

verhaal doorloopt), en na blad 24 zijn weer twee bladen uitgesneden .
Bl . Zl en 22 waren uitgesneden of afgescheurd en zijn op
randen in den band geplakt. Het rood is toen bijgewerkt . Men zou
haast denken, dat dit plakken v6or het rubriceeren gedaan was,

dock dit is niet zoo . Wel is het zeker gebeurd, voordat de stukken
geschreven werden, waarin geen rood gebruikt is .

Een aantal bladen, vooral in het begin, zijn zeer beduimeld .

De droge linieering en afschrijving is, vooral in het laatste gedeelte

van het hs ., nog al onregelmatig . Later heeft men daar, maar niet

overal, zeer slordig inktlijnen overheen getrokken . De inkt hiervan

is geheel bruin geworden, gedeeltelijk ook verdwenen . Nog later, nadat
de bladen reeds beschreven waren, zijn er hier en daar met zwart~ren
inkt nog eens dunne lijnen overheen getrokken . De ingeprikte punten

voor de linieering zijn in een aantal bladen behouden gebleven . Ook
dit puncteeren is vrij slordig gedaan .
Tot bl . 69 is alles van sane hand. Hermans meent, dat deze

tot Id . 76 doorgaat, dock h}j vergist zich . Bl . 71- 76 (bl . 70 is wit ge-

laten) is zeker van eene andere, doch ongeveer gelijktijdige, hand .
Elke bladz;jde bevat 23-27 regels .

Het schrift is zeer duidelijk, maar niet mooi . Dit ligt voorname-

lijk aa,n den inkt, die blijkbaar to zeer verdund was . Hij vloeide

to veel, zoodat bier en daar een e of o dicht geraakt is . Souls
zelfs ontstonden aldus vlekken, die dan zoo goed mogelijk geradcerd

werden . Herhaaldelijk heeft de schrijver da,n ook moeten aandikken .
De u en n zijn duidelijk onderscheiden . Ook tusschen ij en y is
duidelijk onderseheid : de laatste is van onderen gesloten, de eerste
Hermans zegt dat er 103 bladen zJijn . Het verschil met onze oPgave is,
dat hJi' allePn de genummerde bladen geteld heft .
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niet . Maar doordien hij er zoo velerlei vormen voor bezigde (van
de y heb ik er 3 aangeteekend, van de ij zelf's 10), is het toch

sours nog onzeker, wat hij bedoeld heeft . Men zou zelfs kunnen
meenen, dat hij overal ij heeft willen schrijven .

Tussehen i en j wordt sours verschil gemaakt . Doordat slechts

en dan boven de i eene punt staat, zijn in, ni en m dikwijls
niet to onderseheiden.
flu

In het gebruik van u en v en meestal ook van i en j volgt de

afschrijver den gewonen regel .
Een enkele meal is er een streepje to weinig, waardoor b . v . de
w eene v wordt. Zoo zou men vs . 1036 adyeuv,
vs . 1049 nassauv lezen en Naprol. 9 nassouv .

vs . 1041 njeuvs,

Fen pear malen zijn verkeerdelijk twee woorden aan elkaar

gesehreven : vs . 13 salaf, vs . 19 alvergheten, 345 Maermen, 842 aim,

vs . 1075 alzelve . Voor het overige is het hs . hierin zeer nauwkeurig .

Slechts enkele leesteekens komen voor, nl . een verticaal streepje
achter hier, beschermt en ewicheit in vss . 981, 1009 en 1178 ; eene

punt ailedn achter sonde in vs . 447 . Deze zal echter wel niet als
leesteeken bedoeld zijn, maar beschouwd moeten worden als de

volgende .
Er zijn nl. vele punten hier en daar, sours tusschen de regels,
sours ook in den regel, die blijkbaar alleen ontstaan zijn, doordat
de pen van den afschrijver even op het papier rustte .
Op sane pleats zou men meenen, dat een punt als lEesteeken

staat, dock dat is daar een teeken b}j den volgenden regel, nl .
vs . 251 (zie de aant . op dat vers).
De afkortingen leveren geene moeilijkheden op, al wordt voor

e en en ook sours hetzelfde teeken gebruikt.

De doorhalingen en verbeteringen, voor zooverre z}j van eenig

belang zijn, zijn onder den tekst opgenomen . Maar het is nog wel

de moeite waard er op to wijzen, dat het er slechts weinige zijn .
Tweemalen sleehts schreef de afschrijver een of meer verkeerde

regeis (vss . 111 en 409), die beide malen met rood doorgehaald zijn .
Dat hij aan een verkeerd woord begon, heeft in het geheele gedicht
slechts 8 malen tot eene doorhaling aanleiding gegeven (Prol . vs . 5,
42, vss . 250, 261 262, 439, 476 en 969) . Een vergeten woord is er
driemaal bijgevoegd (vss . 229, 505, 557) . Voor het overige zijn het
alleen verbeteringen van zeer geringen omvang .

Hoe bang de afsehrijver was voor doorhalingen, blijkt uit vs. 252

(zie de aant.) . Aan deze vrees zal het dan ook wel geweten moeten
worden, dat er zoo betrekkelijk veei fouten zijn biijven staan .
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De latere veranderingen z;jn alle onder den tekst opgenomen .
Vergeten zijn echter de volgende : vs . 263 is de t van voert later
klein bijgeschreven ; in vs. 437 stond neee, en eerst veel later is

over de laatste e heen eene n geschreven ; in vs . 768 heeft de

verbeteraar achter beet' nog eens er gevoegd ; in vs . 854 is en van
plaghen later bijgeschreven . Bovendien zijn op een groot aantal
plaatsen onduidelijke letters wat aangedikt .
De veranderingen van den corrector zijn altijd gemakkelijk van
die van den afschrijver to onderscheiden, ook aan den inkt .

De corrector heeft gewerkt, nadat het hs . ingebonden was, zooals

duidelijk blijkt uit vs . 627 . Van het laatste woord van 926 zijn de

laatste letters tengevolge van het stiff inbinden onzichtbaar ; to
lezen is slechts pal of pas met nog een stukje van de volgende

letter. De corrector vermoedde blijkbaar dat er pastejen stood en
veranderde nu kettiven in kettyveijen .

Hoofdletters zijn in dit hs . veel minder talrijk dan in andere . In
het midden van den regel zijn Prol . 36 Die en verder vs . 40 Re,

vs . 57 Raect, vs . 78 Riect, vs . 81 Roec, vs . 158 Diet, vs . 362 Ic,
vs . 423 De, vs . 476 Inder, vs . 621 Jhesus, vs . 734 Jan, vs. 832
Jonc, vs . 1051 Jan de eenige gevallen.
Aa,n het begin van den regel en in de namen der sprekers vinden

wij wel een aantal hoofdletters, maar meer kleine letters . In de 84
regels van de Prologhe b . v. vinden wij slechts 34 hoofdletters en
driemaal eene wat grootere gewone letter.

Voor versiering is alleen van rood gebruik gemaakt . De opschriften
der verschillende stukken zijn rood geschreven, evenzoo die voor
de vermelding van elk mirakel in de beide eerste stukken .

Na ieder opschrift komt eene groote roode hoofdletter . In de

eerste prozastukken zijn de beginletters van zinnen gewoonlijk, die
van eigennamen sointijds rood doorstreept, maar lang niet regelmatig. Op bl . 21b, 22a en 22b is dit vergeten .

In het gedicht op bl . 25a vlgg . begon de rubricator de beginletters van alle verzen rood to doorstrepen, maar eindigde met dit
alleen de beginletters der strophen to doen .
In het spel zijn de beginletters der persoonsaanwijzingen en van

ieders woorden rood doorstreept . Nu en dan is dit echter vergeten .
Alleen in den brief zijn meer streepjes .
In de beide prologhen is de eerste letter van iedere strophe door-

streept, in het gedicht op bl . 75b vlgg . bovendien van nog
enkele andere regels .
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rood gebruikt voor sommige doorhalingen, vooral

voor grootere als na vss . 111 en 409, en om enkele vlekken to
bedekken .
Bl. ?1-76

zijn

door

een

anderen, bl ;jkbaar jets jongeren
rubrieator bewerkt dan het eerste gedeelte . Zijne letters, ofschoon
van hetzelfde type, zijn sierlijker en kunstiger .

Na bl . 76 is geen rood meer gebruikt. De stukken, die dan

volgen, zijn ook later geschreven.

Bij het inbinden zijn vooraan of achteraan van een aantal regels eene

of meer letters onzichtbaar geworden of weggesneden. De aanvulling
levert eehter volstrekt geene moeilijkheid op, waarom er ook slechts

hier en daar onder den tekst melding van gemaakt i5. Ten over-

vloede volgt hier eene volledige opgave . Waar meer letters zijn
verdwenen, wordt het getal daarvan tusschen haakjes achter het

cijfer van den regel gezet ; wanneer er dus niets achter staat, is
door mij slechts eene letter aangevuld .

Afgesneden zijn Prol . vss . 64(4), 69(3) en verder vss . 830 en 1122 .

Onzichtbaar geworden is vooraan den regel alleen de eerste letter
van het in margine geschreven hem in vs . 505 .
Daarentegen zijn in een groot aantal regels achteraan een of meer

letters onzichtbaar geworden, nl . in Prol . vs . 50 en verder in vss.
50, 166, 169(3), 171(3), 216(2), 246(2), 250, 251(2), 252, 254, 257(2),
258(3), 260, 261, 263, 290, 291, 295(2), 299, 300(4), 542,'546(2), 554,
583(3), 623, 626, 649(2), 651(4), 655(2),

661, 686, 687(2), 690, 700(2),

728, 733(2), 783(2), 988 (in den tekst staat bij vergissing lod), 1073(3),
1091(2), 1098, 1102(3), 1106, 1137(2), 1175, 1185 .
Op sommige plaatsen was het woord afgebroken en het laatste

gedeelte met eene haak er onder gezet. her zijn dus twee niet op
elkaar volgende letters onzichtbaar geworden . Het hs . vertoont zich
dus

flu

als volgt

vs. 216

wo(1)
sm(a)
. 735 afgen(o)
vs . 657
vs
ck(e)
L(1s)
I me(n)

Op al deze plaatsen maakt het rijm de aanvulling bemakkel}jk .
Verder zijn nog door een brandgat weggevallen de laatste letters

van vss . 858(6) en 859 en de eerste van vss . 874, 875(2) en 876 .

De inhoud van het hs . heeft uitsluitend betrekking op het Saerament .
Bl . Il'0 bevat twee aanteekeningen, de eerste in sebrift van
de 18de of 19de eeuw, de tweede in 16de-eeuwsch sehrift, zeer moeilijk to lezen, doordien het papier zoo afgesleten is :
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a . Liber venerabilis Confraternitatis ssmi sacramenti in Ecclia

Rom . Cath . Bredae .
b . hier in staet v'haelt ~ J hoe dat a° 1449 beer jan ~ ~ van Nassouwe
h . van breda ~ ~ dit weerdige heilige Sacramet ~ 1 van de Nivaert (dats
wt de ~ ~ clunderen) bier heeft doen solenelijk ( ~ brenge tot breda om

dat in ~ ~ de clunder dwater so bijster I I was dlant en de kerc be-

stormede I I en dat tvolc hem to meer ~ ~ eren sou aendoen to plaete I ~
lands dat to water qualijc dorst ~ ~ trecken : leest dat twelfste blat
van desen .

En leert dit grote Sacrament

Benedixit

altijt als Godt eren want [den seep]
per van hemel en aerde [bier]
onder wonderlijc verborgen

en ander ontallijke miraculen
getuijgen
connen
Bl . Ivy (op II geplakt)

- Vv° zijn wit .

Bl. VIr° Dijt is den boeck . van den heilighen f ~ sacramente va,n-

der nyeuwervaert I ~ van miraculen . ende is inhouwende I ~ van alien

de parceelen den heiligen ~ ~ sacraments vander nyeuwervaert I I ends

van miraculen aengaende ~ I

Inden iersten
Hoe dat theilich sacrament ~ I wander nyeuwervaert ends van ~ ~ mirakel tot breda ghecomen I I is ends de miraculen
Hoe dat theilich sacrament I I wander nyeuwervaert to breda ~ I
miraculen ghedaen heef't
Die ordinancie die ghemaect II sin hoe dat men die gilden ~ f vanden

heilighen sacraments I I wander nyeuwervaert ends I I van mirakel
houden sal alle ~ ~ iare ends euwelijck
Bl . VIII° Tbediet ends die verclaringe ~ 1 der figueren die in

prochiaens I I ends sacraments wander nyeu I I wervaert choer ontworpen sin

Tspel van mirakel vanden f I heilighen sacraments wander ~ I nyeu
wervaert

Een ghebet vanden heilighen I I sacraments wand' nyeuwervaert II

in latine ends in duissche

Tlof van theilich sacrament ~ I wander nyeuwervaert ends van ~ I mirakel .
Bl. VII - IX zijn wit gelaten.

Bl . la-2b . De geschiedenis van het vinden van het Sacrament .
Bl . 2b-11b . De mirakelen, die aan de Nyeuwervaert gebeurd

zijn van 1373-1437 .
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Bl . 12a-13b. De overbrenging van het Sacrament near Breda .

Bl . 13b-22b . De mirakelen, die to Breda hebben plaaus gehad

van 1449-1456.

Bl. 23a-24b . De ordinancie voor de gilde. Het slot hiervan

ontbreekt .

Bl. 25a-27a. Verklaring der sehilderijen in „prochiaens choer ."
Bl. 27b-69b . Het spel.
Bl. 70 is wit gelaten.

Bl . 71a en 71b. Gebed in het Latijn . ,

Bl . 72a-73a . Hetzelfde in het Dietseh .

Bl . 73b-76b . Gedicht tot lof van het Sacrament .
Bl. 77b-79b zijn wit gelaten .
Bl . 80a- 103b .

Copieen van giftbrieven en schepenkennissen

betreffende erfchijnsen ten behoeve van het Sacrament .
Bl. 104a-105a zijn wit gelaten .
Bl . 105b

d

ave mania
Alles wat hiervan voor de verklaring van het spel kan dienen,
is in Bijlage V opgenomen .
6 Oude drukken van Mariken van Nieumeghen .
Van dit drama is geen handschrift tot ons gekomen, maar daarentegen hebben wij gebruik kunnen waken van vier oude drukken,
die ik met A, U, S en Str . aanwijs .
a. De drukken .
A . Deze oudste ons bekend geworden uitgave heeft tot titel : die
waeraehtige en ~ ~ Een seer wonderlijcke historie van Marike van I ~
nieumeghen die meet dan seven iaren ~ ~ mette duuel woede en
verkeerde .
Het eenig bekende egemplaar berust in de Kbnigliche Hof- and

Staatsbibliothek to Miinchen .
Jaartal noch drukker worden genoemd, maar de laatste maakte

zieh door zijn drukkersmerk voldoende bekend als Willem Vorsterman van Antwerpen .
Het boekje bevat 64 bladzijden of 32 bladen, vereenigd tot 6
katernen met resp . 6, 4, 6, 6, 4 en 6 ongenummerde bladen . De
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signatuur is : -

Aiij

Bi - Biij

RLI

Ciij

Ci

Fi - Fiij
De bladen meten 207 bij 142 mM ., de spiegel 142, 146, 148 of 152
bij 93 mM .

Di - Diij -

Ei -

Als watermark vinden wij in A en F drie lelien in een schild,

gedekt door eene kroon met bloem, en onder

hat geheel eene

onduidelijke letter (vgl . De Stoppelaar, Pl. XIV, n° . 9, waar een

dergelijk watermark voorkomt nit een register van 1523-1525) . In
B, C, D, en E is het eene kan met deksel, waarop een bloem.

De kartonnen bind is uit de 18d8 of uit de aerate helft der 19de eeuw .
Het boekje is mooi gedrukt en voor de versiering is heel wat

gedaan . In de aerate plaats moeten dan wel de houtsneden genoemd

worden, waarvan wij er niet minder dan elf dnden, nl. op den

titel dezelfde als op bladz . 3 en verder op bladz . 6, 12, 24, 47, 48,
55, 56, 62 en op bladz . 64 hetzelf'de drukkersmerk als in den Lanseloet van dezen drukker . Voor de beschrijving van daze prentjes
zie men de aanteekeningen onder den tekst.

De titel is met rood gedrukt en de aerate regal daarvan is niet

gezet, maar in zijn geheel in bout gesneden .

Tot de versieringen moeten ook de hoof'dletters gerekend worden .
Groote Gothische hoofdletters, tar hoogte van twee regels, vindt men
op bladz . 20, 24, 33, 36, 55, 61(2), 63 . Waarschijnlijk had de drukker
daarvan echter geen grooten voorraad . Op bladz . 3, 26 en 48
(2 maal) is nl. daarvoor wel de ruimte opengelaten, maar is zij niet

ingevuld. Op bladz . 12 is in plaats van de groote eene kleine
Gothische hoofdletter gebruikt en op bladz . 4 en 30 zelfs eene gewone .

Kleinere Gothische hoofdletters, tar hoogte van een regal, vindt men
verder : 4 op bladz . 54, 1 op bladz . 55, 3 op bladz. 61 en 1 op bladz . 62 .
Verder beginnen alle prozagedeelten, opschriften en versregels
(ook natuurl}jk de halve) met eene gewone hoofdletter . Afwijkingen
zijn in vas. 35, 167, 358b, 364, 365, 367, 367b, 377, 377b, 387, 394,
504, 526, 532, 536, 541, 543, 600, 611, 612, 616, 617, 654, 738, 739,

745, 747, 748, 749, 751, 752 . 753, 757, 758, 759 . Zooals men ziet zijn

er telkens een aantal van daze regels dicht bij elkaar . Was dit een
gevolg van vermoeidheid van den zetter? Of misschien eerder van
den geringen voorraad hoofdletters in de letterkast?

In hat midden van den regei worden geene hoofdletters gebruikt,
behalve in de prozaregels ; zie de noten onder den tekst .

Behalve bladz . 2 , die wit gelaten is, zijn alle bladzijden geheel
volgedrukt . Alleen na vas . 146, 532, 541, 617 en voor en na „Hoe
die angel gods enz." (na vs . 1103) is een regal wit gelaten .
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Voor de halfverzen, die ook steeds voor aan den regel beginnen,

is evenals voor de voile verzen, telkens een regel genomen .

De namen der sprekers staan boven hunne woorden, behalve

Mcesscheroen

voor vs . 822 .

Op bladz . 63 was geen regel meer over en daarom moest het
Amen

naast den laatsten regel van den tekst komen . Om dezelfde

reden bleef ook de naam van den drukker weg .

Leesteekens zijn sehaarseh . Die, welke in de prozastukken voor-

komen, zijn onder den tekst mede afgedrukt. In de verzen vinden

w}j eene punt in vss . 143, 152, 257, 265, 267, 289, 309, 310(2), 311, 773,
812, 904 en 1064 . Soms schijnt er eene punt to staan, terwijl het
toch slechts een deel vin de vulling is, dat naar boven is gekomen, b . v. in vss. 911 en 916 . In de eerste van deze beide plaatsen
is dit in den straks to noemen facsimiledruk weggevallen, terw}jl
wij daar achter vs . 916 eene punt vinden, doordien het kleine stukje
of streepje daarboven niet mede is afgedrukt .

Opmerkelijk is de dubbelpunt in vs . 1063 . Dit is zeker geen vulsel,

maar een leesteeken : de beide stippen zijn nog zoo vierkant, dat

het zonder twijfel nog een nieuw teeken was . Slechts enkele punten
zijn even scherp .

Na de namen der sprekers staat nooit eene punt .
Deelteekens komen niet voor en ook af'brekingsteekens zijn zeld-

zaam . Men zie daarvoor den facsimiledruk .

Over de spelling behoeft slecht weinig gezegd to worden .
In het geheele stuk komt geene j voor.

Aan het begin of het einde van een woord wordt steeds v gezet,

in het midden u. Maar uwe heeft steeds u, en waar het lidwoord
met het substantief aaneengeschreven wordt, blijft de v, b. v . tvolc

vss . 619, 631, 833, 898, tvroucken vss . 468, 902, tvierendeei vs . 1086,
tvercrancken vs . 1118.
De dubbele u wordt natuurlijk steeds als w geschreven .

Het jaartal van den druk wordt in dit boek niet genoe~md, maar

kan toch vrij nauwkeurig vastgesteld worden .

IIit de vergelijking met den Lanseloet, die bij denzelfden drukker

verscheen, bl}jkt met zekerheid 1), dat Mariken niet vbor 1518 is
gedrukt . Maar veel later toch ook niet .

De Engelsche vertaling bij Jan van Doesborch verscheen in 1518

of 1519. Heeft deze de blokken van Vorsterman overgenomen, dan
'

Mariken
Lanseloet.

Zie bladz . XIII . In

iets J'onger dan

is het merk iets meet of esleten . dus deze is
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is het duidelijk, dat de uitgave van den laatste eerder verschenen
is, dus in het laatst van 1518 of in het begin van 1519 1) .
Maar heeft Van Doesburgh van een ander de blokken overgenomen, die Vorsterma,n heef't laten nasn}jden 2),

ook dan moeten

de beide uitgaven vrij gelijktijdig geweest zijn. Dit wijst immers op
concurrentie . Had Vorsterman veel later gedrukt, dan had hij de
blokken van Van Doesburgh overgenomen, zooa,ls hij dat wel
meer deed.
U . Het eenige exemplaar, dat mij van dezen druk bekend geworden is, berust in de Koninklijke Bibliotheek to 's-Gravenhage .
De titel luidt : Een schone ~ ~ Historie ~ ende zeer wonder = fJ like
ende waerachtighe geschiedenisse van ~ ~ Mariken van Nimmegen ~ hoe
sy meer dan I ~ zeven jaren met den Duyvel woon

=

~ ~ de ende verkeerde .

Op een nieu ghecorrigeert, ende met schoone ~ ~ Figueren verciert.
[Prentje]
Tot Vtreeht, I I By Herman van Boreulo ~ woonende onder den ~ ~ Doma
Thoorn int vliegende Hart . ~ ~

M . DC. VIII.

Hetgeen bier cursief staat, is rood gedrukt, terwijl de eerste regel
niet gezet is, maar eene houtsnede in eene lijst .
Het boekje heeft slechts 24 ongenummerde bladzijden of 12 bladen,
die in drie katernen vereenigd zijn met de signatuur : - Aij Aiij
B Bij Biij Biiij C Cij Ciij - .
Het is gedrukt op grof papier zonder watermark of lijnen .
De spiegel meet 164 bij 124 mM .
Beha,lve de opschriften der hoofdstukken en der bladzijden, de
namen der sprekers, de reclamen en regal 7-9 van den titel, is
alias met Duitsche letter gedrukt .
Het boekje is versierd met zes houtsneden :
bladz . 1 en 2 . Mariken neemt afscheid van harm oom .
bladz . 5. Moenen voegt zich bij Mariken .
bladz . 10. De tame doorsteekt zich .

bladz . 19 . Moenen vliegt met Ma,riken de lucht in .
bladz . 20 . Mariken is op den grond gevallen.
A1 daze prentjes zijn meer of minder vrij nageteekend naar die
uit A, hat laatste bovendien a rebours . Het eerste en hat derde zijn

nauwkeuriger hat oorspronkelijke gevolgd dan de drie andere . Maar
1 Ook als daze veronderstelling J'uist is, heeft Van Doesburgh geene Neder •
landsche uitgave van Mar . gageven . Voor concurreerende drukken toch versehaften zJi' elkander zeker de blokken niet .
2 Zie bladz. LXXIII .

%LIV

I.

DE HANDSCIiRIFTEN EN DUDE DRUH%EN .

alle zijn vrij stark gemoderniseerd en naar den smaak van hat
laatst der 16de en hat begin der 17de eeuw opgeluisterd met een
landsehap als achtergrond enz .

Bijzondere opmerking verdient nog de teekening van de markt

to Nijmegen, omdat wij daarop de afbeelding zien van een straattooneel uit die dagen . Het staat tar halver manshoogte op palen .
De voorgrond en de beide zijkanten zijn geheel open, maar hat

middengedeelte is over twee derde der breedte afgesloten door een

gordijn, waarin recht en links een doorgang gemaakt is . De spelers

bleven dus niet op hit tooneel zitten, maar kwamen op en gingen
af, al naardat zij moesten spreken .
Groote hoofdletters, tar hoogte van twee regels, staan aan hat

begin der hoofdstukken en van vs . 157 en verder in hat proza
voor vs . 329 (Na dat Mariken) en na vs . 646 (Nadat) .

Zeer regelmatig zijn gewone hoofdletters gebruikt aan hat begin

van een regal, in eigennamen en in sommige andere woorden, die
een bijzonderen nadruk krijgen .

Het boek is verdeeld in genummerde hoofdstukken b . v. :
„Hoe Heer Ghijsbrecht, Ma,riken syn Nichte na Nimmeghen ~ ~ ghe-

sonden heeft . Capittel I."
Deze hoofdstukken beginnen na vs . 44, 136, 402 (Hoe Marikens
Moeye), 684, 857, 892 (Hoe Moenen Emmeken), 1020 (Des anderen
daechs), 1103 (Na dat Emmeken).

De tekst is op twee kolommen gedrukt, maar de opschriften der
hoofdstukken staan over de voile breedte der bladzijden op twee,
doch bij cap . V en XI op drie regels .

Voor elk vers is steeds een afzonderlijke regal genomen, en als

hat daarvoor to Lang was, twee regels .
De interpunctie is zeer slordig . .

De namen der sprekers staan naast hunne woorden, behalve bij

vss. 2, 350, 462, 463, 485, 497, 499, 533 (Ref'ereyn), 728, 754, 770,
786, 810, 822, 836 en 897 .

In den regal worden de namen der sprekers den eersten keer,

dat z}j voorkomen, voorzien van een lidwoord of eene andere
bepaling, die zij later missen, a,idus :

Den Oom vs . 2, 351,
De Moeye vs . 65, 352,
Den Duyvel vs . 417,

verder Oom .
„

Moeye .
Duyvel.
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verder Knape (alleen vs . 460).

Een Bane geselle vs . 462,

Dander Gheselle vss. 463, 497, 517,
Christus Godts Soone vs. 786,

„

„

D'een (464, 770, 476, 519).
Dander (vss . 466, 473) .
Chmistus vs . 836 .
Borgher .

„
Een borgher vs . 897,
Paus .
Den Pans vs . 1024,
n
Bovendien vinden wij nog met eene bepaling : De Sustem, Marikens

Moeye vs . 350, Emmek. Moeye vs . 420, D'een gheselle vraecht Moenen

vs . 485 en D'een ,gheselle vs . 499 .
Mariken, Moenen, Emmeken, Masscheroen, en Godt staan natuurlijk steeds zonder bepaling .
Het grootste verschil van deze uitgave met alle andere zijn de

veranderingen, die Van Borculo gemaakt heeft, omdat het stuk hem

to Roomsch was . Door Van Vloten zijn deze plaatsen reeds in zijne

uitgave aangewezen. Maar wat deze nog niet wist, is dat Van Borculo dat ook in een ander werk gedaan heeft, nl . in den Homulus,

vgl. de uitgave hiervan door J . W . van Bart, Utrecht 1904, bl.
XL vlgg.
De veranderingen in beide stukken gemaakt hebben groote overeenkomst met elkander 1 ) . Het meest schijnt Van Borculo zich geergerd

to hebben aan de vermelding van Maria, het minst aan die van
de biecht . In Mariken van Nimmegen heeft hij eigenlijk niet veel
antlers gedaan dan dat hij den naam van Maria, zoo goed en zoo

kwaad als het ging, uit het stuk verwijderde . Dat daardoor de

kern van het stuk verloren ging, heef't hij blijkbaar niet begrepen .
Om het overzicht gemakkelijk to waken, laat ik hier al deze
plaatsen in de lezing van U volgen .

Vs . 297 . Want Mariensvrueht is al mijnen troost .
Vs. 302 . Mariens vrucht Overt van mi gheeert .
Vs . 606 . Ic plach ooc God to dienen daghelijcx .
Vs . 663 . Maer zijn bede totters suyveren witten .
Vs . 786 .

Christus Godts sone .
0 Vader, wildy de menschen plaghen,

Vs . 796. Neen Sone, Bats al verloren pijne .
Vs . 836 .

Christus .

0 Vader, die menschen sullen hun beteren van als ;
En wilt niet haest u punicie toogen .
' Van Bart had dit m . i. als een krachtig argument kunnen gebruiken voor
de identiteit van den uitgever van Hornulus en Mariken .

%LVI

L

DE HANDSCHRIFTEN EN DUDE DRUKKEN .

Denct dat ghy my hun gestelt hebt voor ooghen,
Denct dat is voor de menschen gestreden heb,

840 Denct om die passie, die ie gheleden heb,

Denct om dbloet, dat is storte in ghescille .
Was dat niet der menschen wille,

Omdat si tot u, o Vader souden geraken?
Vs. 850. Ick sprac ende ten es mi niet leet, behoedere .

Bovendien is in de prozaregels na vs . 1020 onser Never vrouwen
vervangen door der Godtl#cke Drijvuldicheyt (in deze uitgave bl .
323, den tweeden regel onder den tekst) .
Behalve den naam van Maria heeft Van Borculo ook de vermelding
van de mis verwijderd . Het tweede gedeelte van het proza na vs.

1020 begint dus : Des anderen daechs smorgens wet vroech bereyde
hem Heer Gijsbrecht om met Emmeken zijn niehte na Coien to reysen,
ende Moenen is henlieden van verre nagevolcht, maer by en dorste
by henlieden niet komen, noch Emmeken eenichsins genaken, nochtans werp by somtijdts halve eycken ende ander boomen van boven
nae henlieden, om hun beyden den hats to breken . Maer once lieve
Heere en wildes niet gehingen, want Mariken dagelijcx een gebedt
ter eeren der Godtlijcke Drijvuldicheyt sprack .
Misschien is ook aan den geloofsijver van Van Borculo toe to
schrijven de verandering in vs . 1020. Waar de dichter zegt, dat

Gods genade vooral door het berouw wordt verkregen, schrijft hij uitsluitend hieraan die kracht toe . Vss . 1019 en 1020 werden nl. bij hem
Om to verwerven Gods glorie puere,
Niet dan een hertelijc berouw ter tester ure .

S . Het eenige mij bekende exemplaar berust in de Universiteits-

bibliotheek to Gent .
De titel luidt

Een schoone ~ ~ Historie van Mariken van Nimweghen een ~ ~ seer
I

wonderlijcke ende waerachtige geschiedenisse

~ I I

hoe sy meer dan

seven Jaren met de Duyvel ~ ~ woonde en verkeerde .
[prentje]

T' Antwerpen . B}j Pauwels Stroobant inde Cammerstraat
I

witten Hasewint . M.DC .XV .

I I

inden

De eerste regel hiervan is niet gezet, maar eene houtsnede, en
gedrukt in eene omlijsting .

Het boekje heeft thans een 19de-eeuwschen band en bevat 24

ongenummerde bladzijden of 12 vellen, tot drie katernen vereenigd

met de signatuur

A2

B Bij -

C Cij
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Het papier is slecht en zonder watermerk of lijnen .
Tot versiering dienen zes houtsneden :

bladz . 1 en 3 . Mariken neemt afscheid van haren oom .
bladz . 6 . Moenen voegt zich bij Mariken .
bladz . 10 . De tante doorsteekt zich .
bladz . 19 . Mariken is op den grond gevallen .
bladz . 21 . Mariken gaat met haar oom op reis .

De twee eerste en het laatste van deze prentjes zijn zeer nauwkeurig

nageteekend naar die in A, de twee andere jets minder riauwkeurig .
Men vergelijke de prentjes van A in den facsimiledruk en die naar
S in de uitgave der Vlaamsche Bibliophiles . Zij zijn echter zeker

niet voor dezen druk gesneden ; de blokken toch wares al wat
afgesleten . Van het prentje, wear de Moeye zich doorsteekt, was
blijkbaar het blokje middendoor gebroken .
De spiegel meet 171 bij 123 mM .

De druk is slecht, sours onduidelijk en met vrij veel drukfouten .

Aan het begin der hoofdstukken en van de stukken proza staan
dikwijls groote Latijnsche hoofdletters, terwijl de rest met Duitsche
letter gedrukt is .

De meeste versregels beginnen met eene hoofdletter, dock meer

dan 350 met eene kleine letter .

Het gebruik van afkortingen en van sommige spellingen (b . v.
i voor den volkomen klinker in eene gesloten lettergreep) en
buigingsvormen hangt dikwijls samen met de lengte van den regel .
Ook sommige uitlatingen zijn zeker wel aan dezelfde reden toe
to schrijven . In vs . 936 b . v . is bier uitgelaten en daarmede kan
ook juist het vers op een regel .

De tekst is op twee kolommen gedrukt . De opschrif'ten der hoofdstukken echter staan over de voile breedte van den spiegel, zoodat
de kolommen daar niet doorloopen . Men heeft dan eerst de twee
gedeelten to lezen, die boven het opschrift staan, en daarna hetgeen er volgt.

De names der sprekers staan sours boven hunne woorden, sours

naast den eeraten regel, b . v . :

469 die is tavont mijne ~ ist maer zijn meys=
Suldy daer toe helpen .

d'een geselle .

ken

(peysen

By gans sweep jae dat meuchdy wel

en daer mijnen voet by den uwen stellen
Godt segen u Brasser.
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Moenen. Court drincken ghesellen
d'Ander ghesellen .

Neen fijn man ~ wy hebben vande selven .
Die Paus .

1031 Ende wilt ghijt wel als h}j by u quam
dattet de vyant was .

Emmeken .

Och is ick dat doet my elaghen
Die Pans

Sours loopen de regels als proza door, our pleats to winnen, dus

vooral na een opschrift, maar ook anders, wanneer de lengte der
regels niet goed zou uitkomen, b . v. vs . 754 vlgg. :
II

Masscheroen

gerechticheyt faelt in veel dingen ~

A1 heetmen u rechtveerdich God in alle
lijden in Abraha in Moyses ~ in Davids

tijde ~ due mocht men u rechtveerdig na=
men doers schame de mensche blamen en
beschame I en punieren our ee onreyn gedachte ~ nu al waert dat 't kint zijn moe=
der vercrachte ~ oft dattet den wader tort
oft smete ~ of dat dee broeder dander ver=
wete ~ ~ al het quaet dat oyt was ghebrou=

wen ~ Heeft by eens ee hertel}je berouwen

terstot is n ontfermhertichz verworven.

Wanneer een enkel vers to Lang was, om op den regel to kunnen,

en het voorgaande of het voigende was korter, dan werd daar
een woord bijgezet, gewoonl}jk met een haakje, nu en dan met een

streepje, sours ook zonder teeken . Vs . 1045 vlgg . staan b .v . aldus :
Sijnder our mijnen wille vermoort en
Als voor ende naer.

Die Paus .

(doot gebleven

Helpt Godtheyt verheven ~ onhogelijck

Door suleken stueken mueehdy leven

De uitgever van B heeft dit niet begrepen en nu onhoged#ck achter

den vorigen regel laten drukken . Vs . 408 en 409 zien er in S aldus nit :
d'Oude dief die ten Grave lath opt slot
die is verlost en laten gaen I inde rinne

wat B juist zoo afdrukt, maar dus

flu
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aehter 409 plaatst. Zoo komen de verkeerde lezingen in de wereld.
Ten slotte w~js ik nog op de bij voeging aan het einde van S

„Dit Boeck is ghevisiteert ende gheapprobeert by eenen geleerden

man daer toe gheeommitteert" . Dat dit geene officieele approbatie
is, maar alleen reclame van den drukker, is duidelijk .

Str. Het eenige mij bekend geworden exemplaar van deze uitgave i) was vroeger het eigendom van C . P . Serrure, thans van den
Hertog van Aremberg.
De titel luidt :
Een fchoone ~ ~ Historie van ~ ~ Mariken . ~ ~ van Nimweghen ~ een

feer wonderlijcke ende ~ ~ waerachtighe ghefchiedeniffe hoe fij ~ ~ meer
dan feven jaren met den ~ ~ Duyvel woonde ende verkeerde
[prentje]

T'Antwerpen ~ By Pauwels Stroobant ~ inde ~ ~ Cammerstraet inden ( ~
witten Hasewint I M . DC . XV .

De eerste regel is geencadreerd in een vignet, de derde is met

Romeinsche letter gedrukt .

De drukker hiervan heeft ongetwijfeld een exemplaar van S voor

zich gehad, dat hij zoo nauwkeurig mogelijk volgde . Vandaar dat de
opsehriften der hoofdstukken volkomen gelijk zijn, wat betreft hoof'dletters, grootere of kleinere letter, verdeeling over een of twee

regels, gebruiken van de tweeerlei s en r enz . enz . Slechts zeer
enkele onbeteekenende spellingsverschillen zijn hier to vinden .
In het gebruik van hoofdletter of kleine letter aan het begin
van den versregel zijn slechts 14 verschillen . Bij het groot aantal
regels in S, die met eene kleine letter beginnen, is dit een bewijs
van slaafsche na,volging.

In de spelling met g of gh, c of ck, d, t of dt enz . zijn wel ver-

schillen, maar nergens een regel . De zetter van Str . schijnt nog al

gewend geweest to zijn veel dt to gebruiken. Doch dit zijn toch
alle onopzettelijke afwijkingen .
Misschien moeten als bewuste veranderingen aangezien worden
de geregelde vervanging van wt door uyt en de veelvuldige vervanging van het lidwoord die door de, van is door ick en van

duvel door duyvel . Dit zal de zetter als verbeteringen beschouwd

hebben .
Ook heeft hij op een aantai plaatsen den tekst trachten to verbeteren, nu en dan ook werkelijk verbeterd, maar dit laatste alleen
1 Ik heb dit niet zeif gezien, maar dank de beschrjving er van en eene
collatie met S aan de vriendelJi'kheid van Prof. Dr . Ch . Lecoutere to Leuven,
Mnl Dram . Poezie. - INL,
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daar, waar of door het rijm Of door den zin de font van S duidelijk

genoeg was . Doch zoogoed als nergens heeft Str. eene betere
lezing, die het vermoeden wettigt, dat hij een anderen druk dan
S voor zich gehad heeft .

Daarentegen zijn er vrij veel nieuwe fouten gemaakt en hieronder

een aantal, die alleen verklaard kunnen worden als verdere ver-

knoeiingen van eene fout in S als het gevolg van den onduidelijken
druk van S .

De titel noemt hetzelfde jaartal en denzelfden drukker als S .

Hebben wij dan hier een tweeden druk van Stroobant, nadat de
eerste nog binnen het ,jaar uitverkoeht was? Dat zou voor een boek
als dit een hooge zeldzaamheid zijn. Maar behalve dat de boven
genoemde verschillen dit reeds niet waarschijnlijk waken, is er

nog eene bijzonderheid, die dit onmogelijk maakt . De prentjes nl .
in Str. passen geen van alien bij den tekst . En het is volstrekt
ontiannemelijk, dat Stroobant de houtsneden, die hij had, niet voor

den tweeden druk zou gebruikt hebben. Zelfs al had hij ze verkocht . dan zou hij ze zeker opnieuw hebben laten snijden voor een
boek, dat zoo goed grog.

Str. is dus een opzettelijke nadruk van S, met de bedoeling dien

voor een druk van Stroobant to doen doorgaan . Hoogstwaarschijnlijk is hij nu ook wel geantidateerd . Waar en door wien dit bedrog
gepleegd is, zou misschien uit de prentjes zijn op to waken .

Van de houtsneden zegt Bin De Saint-Genois : „De laetste alleen
is merkwaerdig, dewyl zy de allegorisehe spot-figuer van Roome
in den protestantsehen zin verbeeldt . Hieruit zou men kunnen
veronderstelien dat dit exemplaar eene hoilandsche nadruk is ."

Dit wordt bevestigd door hetgeen w}j boven opmerkten over de

geregelde veranderingen in den tekst . De

w

voor

uu

en deze laatste

uitspraak van den tweeklank was den zetter blijkbaar vreemd . In
vs . 1110, waar de tweede letter van ester in S zeer onduidelijk was .
las hij dan ook weer .

De afwijkende lezingen van Str . kunnen, zooals uit dit alles

blijkt, geen dienst doen tot herstelling van den tekst, maar alleen

om aan to toonen, tot welke verbeteringen een zetter in staat was .

Vs . 889, waar hij eens van S verving door het juiste woord torens
is in dit opzicht zeer leerzaam en meant ons tot groote voorzichtigheid bij het waken van gevolgtrekkingen uit verschil van lezing .
Van andere uitgaven van Mariken heb ik niet vele aanwijzingen
gevonden . Het eenige is, dat in den bij den Lanseloet vermelden

eatalogus van Gimblet ook Mariken van Nimweghen voorkomt.
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Het verbod van den bisschop van Antwerpen van 1621 zal wel

betrekking hebben op den druk van 1615 .

b . De verhouding der drukken .
Nu is aangetoond, dat Str . een nadruk van S is, komen voor de

vaststelling van den tekst alleen A, II en S in aanmerking . Van
deze moet dus de onderlinge verhouding worden opgespoord .

Dat S niet naar U bewerkt kan zijn, is duidelijk . Het zou toch

va1i ongeloofel}jke scherpzinnigheid getuigen, wanneer de drukker
hiervan, overal wear Van Borculo de uitdrukkingen, die hem to
Roomsch waren, veranderd heeft, weer den juisten oorspronkelijken
tekst geraden had .

Wij hebben dus alleen to onderzoeken, of U en S naar A bewerkt

zijn, en of A den oorspronkelijken tekst heeft.

Dat in A een geheele regel ontbreekt, die in de andere gevonden

wordt, komt niet voor . Waar dit met een enkel woord het geval
is (vss . 1, 20, 116, 155, 287, 653, 721, 780, 1004, 1007, 1055), lag de

aanvulling nog al voor de hand, ofschoon het opmerkelijk blijft,
dat U en S dear overeenstemmen .

Ook op die plaatsen, waar U en S gemeenschappelijk eene betere

lezing hebben, kan dat zeer goed eene correctie op A zijn . Zie

b . v. vss . 60, 283, 295, 312, 325, 345, 352, 398, 423, 431, 435, 481,
622, 628, 678, 715, 753, 789, 1018, 1033 .

Daartegenover staan een zeer groot aantal plaatsen, waar U en
S gezamenlijk eene minder goede (b . v . vss . 78, 87, 90, 94, 124,
146, 226, 279, 363, 437, 444, 452, 542, 648, 651, 676, 725, 831, 901,

985, 1113) of eene even goede (b. v . vss . 33, 88, 202, 255, 268, 463,
473, 494, 516, 910, 913, 1026, 1098) lezing hebben als A .

Vooral zijn hierbij van beteekenis die plaatsen, waar in U en S

gemeenschappel}jk geheele of halve regels ontbreken, nl . vss. 53,
109, 358, 420, 466, 674, 733, 828, 932, 957, en waar in beide de
volgorde der woorden veranderd is, vss. 76, 173, 392 .

U en S hebben dus, direct of met een of meer tusschenliggende

drukken, hetzelfde voorbeeld gehad, dat een minder goeden tekst
had dan A . De onderlinge verschillen vin U en S, waarbij de
laatste in den regel de minst goede lezing heeft (daarentegen heef't
U meer eigen fouten), kunnen alle uit deze veronderstelling verklaard worden .

Op twee plaatsen heeft S eene betere lezing dan A of U, maar op

beide deed het rijm de verbetering aan de hand, nl . vss . 170 en 273 .
Zoo is het ook in vss. 249 en 672, waar 15 de betere lezing heeft,
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terwijl in vss . 26 en 27 de verbetering in U nog al voor de hand lag .
Het is dus waarschijnlijk, dat U en S bewerkt zijn naar een

jongeren druk van A . En dit vermoeden wordt zekerheid door de
volgende opmerkingen.
1 0 . Het tnsschengevoegde proza is in alle drukken geheel gelijk,
behoudens enkele veranderingen en spellingsverschillen .
`~° .

De prentjes van S zijn, zooals wij gezien hebben, nauwkeurig

nageteekend near die van A .
Heeft

flu

A den oorspronkelijken tekst?

Niet elke blijkbare fout in A is een bewijs, dat er een vroegere
druk bestaan heeft . Vooral wanneer de kopij wat slordig geschreven

is, zijn de dwaaste drukfouten mogelijk . Fouten van geen grooteren
omvang dan enkele letters of woorden, al gaat daardoor ook het
rijm verloren, of de verplaatsing van enkele woorden, blijven hier

dus buiten beschouwing .
Ook het ontbreken van geheele of halve regels (vss . 13, 183,

577, 647, 872) kan eene onwillekeurige fout van den zetter zijn .

Deze onwillekeurige f'outen bewijzen dus niets . Daarentegen is

het niet aan to nemen, dat de zetter opzettelijke veranderingen
zou gemaakt hebben, wanneer hij wist, dat hij het handschrift van

den dichter zelven voor zich had. Vinden wij dus vin deze veranderingen, dan volgt daaruit, dat er tusschen het autographon

van den dichter en dezen druk een of meer hss . of drukken geweest zijn .

Tot die opzettelijke veranderingen behoort in de eerste pleats
het invoegen van enkele woorden . Dat dit in ons gedicht heeft
plaats gehad, is wel to vermoeden . Er zijn verzen, wier lengte
zeker in strijd is met alle regels van versbouw . Maar zoolang wij

voor de beoordeeling der kunstvaardigheid van den diehter niet
meer gegevens hebben, kunnen wij niet bepalen, in welken om-

vang deze fout gevonden wordt. Daaruit gevolgtrekkingen to maken
zou dus even willekeurig zijn als to gaan veranderen .

Waar echter een geheele regel wordt ingevoegd (na vss . 310, 523,
684, 1032, 1102), is de latere hand gemakkel}jk to herkennen . Mar
of dit gedaan is in een handschrift, in een vroegeren druk, of in
dezen, is niet uit to waken .
Wanneer een vers to Lang was om op

een regel geplaatst to

worden, en de overschietende woorden ook niet achter den voigenden

regel gevoegd konden worden, zooals in vs . 1021, dan was de

verzoeking om er twee regels van to waken, zeer groot, vooral in

den druk. Te eerder kon dit gebeuren, waar een midden-
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rijm was . Zelfs kon een afschrijver of zetter, die het middenrijm
niet begreep 1) en geen bezwaar zag tegen drie rijmregels, meenen

eene verbetering aan to brengen . Dit komt dan ook een aantal
malen voor, nl . vss . 105, 173, 255 (waar bovendien een paar woorden
ingevoegd werden), 259, 269, 312, 367, 375, 377, 417, 433, 447, 620,
622, 628, 634, 636, 657, 664, 669, 692, 883, 923, 962, 1095 .
Ook de verwarring in vss. 524-532 kon zoowel in een druk als

in een handschrift ontstaan . Een voorbeeld van het eerste heef't
men boven in de beschrijving van S, van het andere in het hs .
van het Spel van Sint Jooris .

Er blijkt dus uit den tekst niet, dat er een oudere druk dan A

geweest is, maar wel blijkt het, dat A niet overal den oorspronkelijken tekst heeft .

Het is echter wel waarschijnlijk (zie bladz . LXXIII), dat Vorsterman

zijne houtsneden heeft laten maken naar andere en dan is het
duidelijk, dat er een oudere druk geweest is .

7 . Het Handschrift van Die Sevenste Bus cap .
Van Die severeste bliscap van onser vrouwen is maar

een hand-

schrift bekend, dat zich in de Koninklijke Bibliotheek to Brussel
bevindt, Serie II, n°. 478 . Het is gebonden in een lSde-eeuwschen
met ingedrukte figuren versierden band van schapenleer (Stallaert
noemt het „gewaferd bezaanleder") .

Hot perkament is van zeer goede hoedanigheid, maar door het

veelvuidig gebruik erg vet en beduimeld . De vellen zijn vier aan
vier tot ka,ternen vereenigd. Van deze katernen zijn er nog vijf
over, maar van het vijfde is bij het inbinden het laatste blad weg-

gQsneden (waarschijnlijk omdat het to veel geleden had) en het
voorlaatste op den band geplakt . Het eerste blad van dit katern,
dat nu los kwam to liggen, is in den rug van het tweede geplakt .
Van het oorspronkelijke hs . zijn dus nog 39 bladen over of 78

bladzijden, waarvan 71 beschreven, 1 op den band geplakt en 6
nl. bladz . 1, 4 en 74 - 77, onbeschreven of slechts met eenige krabbels,
die niet tot den tekst behooren .

Tusschen het vierde en het vijfde ontbreken

een of meer katernen,

zooals blijkt uit de reclaam op bladz . 64. Dat er na vs . 1515, waar
ook de rijmregel ontbreekt, eene groote gaping is, moet trouwens

ieder lezer opgemerkt hebben, daar het verhaal hier niet doorloopt .
' Dat hJi' dit niet gevoelde, blJi'kt we] uit vs . 377.

in Febr
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Waarsehijnlijk echter ontbreekt er niet meer dan een katern . Elk
katern toch bevat 350 tot 400 regels, en in dit bestek kan het
ontbrekende zeer goed medegedeeld zijn. Bovendien verkr}jgen w}j
dan voor de Sevenste Bliscap een getal van ± 2100 regels, wat
overeenkomt met de Eerste Bliscap, die er 2084 telt.
Men zou kunnen twijfelen, of er wel een heel katern verloren
is, en of niet bladz . 65 en 66 tot het verloren katern behooren, waardoor dan slechts 14 bladz}jden zouden ontbreken . Doch dit dunks
mij niet waarschijnl}jk. In de eerste plants zou het dan vreemd zijn,
dat ,juist hier aan het erode van het katern de reclaam zou ontbreken, die op alle andere bewaard gebleven is . Maar ook zou dan
het laatste katern slechts drie i. pl. v . vier vellen bevat hebben .
Zien w}j echter, dat er aan het erode nog vijf onbeschreven bladz}jden zijn, gelinieerd als alle andere, dan schijnt toeh de afschrijver
niet van to voren de grootte berekend to hebben en is het niet aan
to nemen, dat hij voor het laatste katern een blad minder nam .
Vooraan is van iets zwaarder perkament een los schutblad bijgebonden en een antler op den band geplakt.
Het hs . i s
. 1882 door de Koninklijke Bibliotheek op eene
veiling to Brussel gekoeht . Het was to voorschijn gekomen uit de
bibliotheek van ridder J . Camberlijn, van wiens hand de volgende
aanteekening gevonden wordt :
„a voir touchant ce precieux Mss . ( : La Vile Ioie de NotreDame :)
Mystere en Flamand : F : J : Mone, Uebersieht der Niederlandischen
Volks-Literatur alterer Zeit. Tiibingen 1838. in S° . page 355 . art :
553 . ou it est dit que le Mss . de ees VI premieres Ioies s'est trouve
a Gand chez Mr le Bibliothecaire Lammens . Notre Mss . porte le
nom du facteur Franchoys Van Ballaer de Bruxelles . Camb ."')
Op den voorkant van het lose schutblad staat in eene 16deeeuwsche hand de titel :
Die vijste blijscap
van onser vrouwen
op den achterkant van dit blad lezen wij
Den tijt is tort de [doot]2)
Is snel wacht u
van sonden soo doedij
wel 1681 .
'nJ
Het is nauwelJ i'ks noodig er op
J to wizen , dat Cainberlii'n hier Mone verkeerd gelezen heeft : deze loch sPreekt alleen van bet hs . der Eerste Bliscap.
2 Dit woord ontbreekt .
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Joannes Verheijleweghen
Als kerckmeester van
Onse lieve vrouwe

op

vande savel

bl. 1 vinden wij nog eene belangrijke aanteekening, waarover

straks nader.
Van de achterste bladzijden bevat bladz . 74 een paar krabbels,

terwijl op bladz . 77 nog eens de naam Joannes verheijleweyhen

voorkomt met het jaartal 1680 . Daaronder nog geeraerdt, waarmede
zoowel zijn noon als een ambtgenoot bedoeld kan zijn .

Uit de beide laatste aanteekeningen zullen wij wel moeten opmaken, dat het h s . i n het laatst der 17d 0 eeuw aan de kerk van
Onze Lieve Vrouwe van de Savel behoorde .
Van het eigenlijke hs . zijn de bladen door het scheef afsnijden

ongelijk van grootte geworden ; de gemiddelde afmetingen zijn bijna
20 bij 12 cM.

Door eene 19de-eeuwsche hand zijn de bladen met potlood ge-

nummerd ; het schutblad is hierbij niet meegeteld . In deze uitgave
worden de bladzijden geteid .

De afschrijving is : twee verticale streepen op een af'stand van 72

(sours 70) mM . ; 5 mM . achter de voorste eene dubbele verticale

streep ; tusschen de twee buitenste streepen liggen 32 horizontale
lijnen, waarvan de bovenste en de onderste een afstand van 152
mDZ, hebben .

Tusschen de 32 horizontals lijnen zijn 31 regels per bladzijde
geschreven . De beginletters der regels worden door de dubbele verticale lijn van de rest van den regel afgescheiden, zoodat b . v . niet

uit to waken is, of in vs . 240 D'bi of D' bi gelezen most worden.
Evenals in andere hss . begint ook hier de afschrijver altijd voor-

aan den regel, ook als een spreker met het tweeds halfvers begint .
In de uitgave is hierin het hs. niet gevolgd .

Het schrift is, ofschoon niet sierlijk, zeer duidelijk 1 ) . De j en y
zijn altjd goed to onderseheiden, gewoonlijk ook u en n, c en t
enz . Sours vindt men op de i een streepje, op de y een punt, op de

twee punten, op de u een haakje .
Op verschillende plaatsen, waar de inkt afgesleten was , is dat

later bijgewerkt .

Groote hoofdletters zijn gesehreven in vss . 1, 61 en 1693 ; de eerste

1 Toch is niet alle twiJ'fel buitengesloten
1113 en 1483 verkeerd elezen heeft .

zoodat Stallaert in vss . 287, 764,
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en derde ter hoogte van twee regels, de tweede ter hoogte van
drie regels .

Gewone hoofdletters vindt men, doeh met uitzonderingen , aan

het begin van elken regel en in de namen der sprekers . Aan bet

begin van eene bladzijde zijn zij sours wat grooter . In het midden
van den regel zijn zij alleen gebruikt in vss . 31 (Biddic), 267 (Als),
323 (Elaes), •3 99 (Maegden), 1127 (Wie), 1130 (Amy), 1246 (Matheeus),
1309 (Alsoe), 1629 (Alsulken) .

De hoofdletters van vss . 1, 16, 31, 46, 61 en 1693 zijn geheel rood ;
alle andere beginletters der regels en van de meeste namen der
sprekers zijn rood doorstreept, alsook de hoofdletters in vss . 31,
267, 323, 399, 1127, 1130, 1246 .
De namen der sprekers, waarvoor steeds een afzonderlijke regel
genomen is, zijn alle rood onderstreept .

Verder zijn nog met rood geschreven het opschrii't Dierste prologe
v66r vs . 1, De na prologhe vobr vs . 1693 en de oorspronkelijke
tooneelaanwijzingen, die in den tekst met cursieve letter gedrukt staan .

Voegen wij hier nog bij , dat in den regel voor de punten bij cijfers,
een enkele maal, b . v. vss . 1103, 1201 en 1698 ook voor andere
punten roode inkt gebruikt is, dan hebben wij alles medegedeeld

wat er voor versiering van het hs . gedaan is .
Leesteekens komen in het hs . vrij veel voor, in vergelijking ten
minsten met de meeste andere middeleeuwsche gedichten . Maar

voor eene uitgave is deze interpunctie onbruikbaar . In de prologe
b . v . vindt men, behalve de waarschijnlijk later bijgevoegde teekens
voor het middenrijrn in • vss . 16, 31 en 46, slechts viermaal een punt,
nl . in vss . 1, 35, 57 en 59 achter de woorden gracien, hebben, wercs
en liefden. In het geheel is 204 maal een punt, eenmaal een dubbel
punt en tweemaal (doch waarschijnlijk later ingevoegd) een streepje
gebruikt 1).

Reelamen zijn geschreven aan het einde van elk katern, en ook

op bladz . 6 . Die op bl . 6 luidt is dancke, op bl . 16 gabrieb, op bl .
32 is onleesbaar, maar er kan wel Beenic alleene gestaan hebben,
op bL 48 geheel onleesbare sporen, op bl . 64 Ic sal mij.

De afkortingen leveren geene moeielijkheid op . Daarvan komen
de volgende voor . Het streepje boven den klinker kan zoowel n
als m vervangen, b . v. so, he, dome . Ook en voor ende. Het teeken'

1 Het komt mJi' niet noodi~' voor, hiervan alle Plaatsen op to geven . dMaar
ik heb ze nauwkeurig aangeteekend • als sours iemand eene studie maakt van
middeleeuwsche inter Punctie , dan wil ik ze hem gaarne mededeelen.
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staat voor er, aer, ier, eer of uer, b . v. keen, eerb,' d' (
daer of
dem), h' (- haer of hier), eerw'dige, geb' . Ook dz, nz en mz voor
dat, niet en met komen vrij vaak voor . Verder nog vrou, gren, co .,
ihm voor vrouwe, gracien, coninc, ihesum en pince, gewacht, upg-ste,
padise, wijsht etc . voor prince, yewracht, upperste, paradise, wijsheit.

Eindelijk s', Pylat 9 , Ph's voor lint, Pylatus, Philippus en de gewone
afkorting voor quam . Opmerkelijk is in vs. 133 plaetse' voor plaetsen
en vss . 535, 544, 550, 1033, welt voor werelt .
Dat ons hs. geen autographon is, maar een afschrift, blijkt duidelijk

uit het ontbreken van mss . 68 en de invoeging van een regel na vs . 1173 .
Over bijzonderheden in de spelling en de later daarin gemaakte

veranderingen zie men de aanteekeningen op vss . 3, 10, 13, 39, 47, 61,

69, 74, 118, 221, 371, 442, 735, 747, 818, 950, 1093, 1113, 1119, 1714 .
De later in den tekst gemaakte veranderingen en bijvoegingen,

die van minstens vijf verschillende handen zijn, worden besproken
in het hoofdstuk over de opvoeringen .
8 . Het Handschrift van het Spel van de V Vroede
ende van de V Dwaeze Maegden .

Dit behoorde in 1846 aan den beer L . van Lerberghe to Oudenaarden . Hij had het tusschen een hoop oud papier gevonden bij een winkelier, die het gekocht had uit het klooster der Zwarte Zusters aldaar .
De eigenaar overleed in 1867 . Zijne bibliotheek werd 23 Maart
1868 to Gent verkocht, maar dit hs . was dear niet bij . Nasporingen
zijn tot nog toe vergeefsch geweest .
De uitgever, J. K(etele) to Oudenaarden brengt het tot het begin
der 1648 eeuw, maar deelt ons verder niets over het hs . mede .
9 . Handschrift van het Spel van Sanet Jooris .
Het handschrift, waarin het Spel van Sanct Jooris voorkomt,
berust in de Koninklijke Bibliotheek to Brussel . Het is vereenigd
met eenige andere tot een bundel, die de nummers 16910-13
draagt. Daarvan maakt het n° . 16912 en het eerste gedeelte van
n 0. 16913 uit.
Dat het twee nummers draagt, is waarschijnlijk daaraan toe to

schrijven, dat de nummeraar meer historicus was dan literator en
daarom het stuk n 0 . 9 belangrijk genoeg vond, om het een afzonderlijk
nummer to geven i) .

' Deze beschriJ'ving is met geringa wJi'zigingn
e ov ergenomen uit het Tijd •
schr . v . Ned. Taal• en Letterk. XX 59 vlgg> waar ik eeng
i' a stukken uit
dit hs . heb uitga~' even .

L

LVIII

DE HANDSCHRIFTEIV EN DUDE DRUKKEN .

Het is een papieren h s . i n klein folio, 28 1/ z X 20 1 2 eM ., oorspronkelijk 90 bladz. groot . Hiervan zijn er 6 verloren gegaan . Na bladz.
30 nl. is een blad uitgeknipt, na bladz . 70 is later een nieuw blad

ingelegd in de plaats van een, dat er uitgeraakt was, en het voorlaatste blvd is uitgeseheurd, terwijl na bladz . 59 twee bladzijden
wit gebleven zijn, inaar op elkaar geplakt . De twee laatste bladz .
zijn wit gelaten, een bewijs, dat het hs . niet grooter geweest is .
Beha,lve in het liter ingelegde blad vinden we overal hetzelfde,

mij van elders niet bekende, watermark : in een wapenschild een
zwaan onder een kruis, hat schild gedekt door eene kroon, en op
die kroon eene roos of klaver van vieren .

Misschien heeft de laatste beschreven bladz . eenige mededeelingen

bevat omtrent den afsehrijver, zijne woonplaats en den tijd van
vervaardiging van hat hs ., maar thans ontbreekt elke reehtstreeksche
aanwijzing. Wanneer we eehter letten op de stukken, waarmee hat

samengebonden is en op den inhoud, vooral van n° . 9, 18 en 19,

dan wordt hat zeer waarschijnlijk, dat hat uit Gent afkomstig is.
Misschien is hat wel vervaardigd door een schepenklerk, of een

dergelijk ambtenaar . Zoo kon hat gemakkelijk in hat arehief blijven
liggen ') en later met archiefstukken samengebonden worden . Voor
dit vermoeden plait ook hat begin van n° . 18, waarover straks
nader, en de in sommige opzichten (b . v . de gh) zeer gelijkmatige

spelling.
Het schrift is van hat midden der 16de eeuw en verre van mooi,
zeer ongelijkmatig . Soms b . v . zijn c en t, e en i, e en o, a en u,

w

en

bo

enz . niet of haast niet to onderseheiden, terwijl misschien

een pair regale verder andere lettervormen gebruikt .worden,
waarbij van verwarring geen sprake kan zijn ; n en u zijn bijna
nergens to onderscheiden .

m, in, ni,
enz . is er dikwijls een teveel of to weinig . Zoo staat
b . v. in vs . 155 cuennck i . pl. v. cueninck. In de vreemde woorden
Waar eenige reehte streepjes bij elkaar komen, ale in

mn, mi, no

in n°. 11 zijn punters op de

is

gezet.

Doorhalingen zijn er vrij veal, ofschoon some nog de afschrjver

eene verbetering schreef zonder de fout door to halen .

Leesteekens worden in dit hs . bijna niet gevonden en hoofdletters .

die niet altijd van andere to onderseheiden zijn, zoo goad ale alleen
aan hat begin eener strophe .

' Uit de vuile vlekken op sommiga bladzJij den bliJ'kt dat het in drie of vies
katernen J'arenlang op eene zeer stofga Plaats bewaard is geweest .
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Afkortingen komen in groot aantal voor, waarsehijnlijk wel het

meest waar de afsehrijver ze ook in zijn voorbeeld vond ; tot misverstand geven ze eehter weinig aanleiding, al wordt dan ook

voor -en, -er, -der, -aer, -aen, hetzelfde teeken gebruikt (b . V . des,
v,loren mgnd, of min, d, ghed, = desen of deser, verloren, nijnder,
daer, ghedaen), evenals voor -n, -m, -s, -de (b . V. cue, script, epaticu,
gaeii = den, scriptum, epaticus, gaende) of voor -er, aer, -eer, is-,
-ieden, -ieder, (b . V . v'domt, m', div'sch, claerl', ul.' = verdomt, maer,
diveersch, clccerlic, ulieden of ulieder), of voor per-, par-, paer-, pre
(b. V . soon, ftdoen, eenftl', ftciose = persoon, pardoen, eenpaerlic ;
preciose) . Verdere veel voorkomende afkortingen zijn dj ontfj, -h3,
xpus, vlaen voor dat, ontfaen, -heit, christus, vlaenderen Bovendien
zijn er nog enkele minder vaak gebruikte afkortingen, die gedeeltelijk ook niet door den druk kunnen weergegeven worden . Maar
er komen geene afkortingen voor of het woord wordt elders voluit

gesehreven, zoodat er nooit twijfel behoeft to zijn aan de bedoeling .

Waar de tekst bedorven is of moeil}jk verstaanbaar, is het echter
bij een dergelijk sehrift niet altijd gemakkelijk,
to vinden.

de juiste lezing

Behalve in het schrift is er nog eene aanwijzing van den tijd
van vervaardiging . N° . 18 moest beginnen met „Int jaer 965", en

dat staat er ook, maar eerst was er geschreven „1565" . Eene
dergelijke vergissing flu is alleen verklaarbaar in of kort na 1565,
vooral van iemand, die gewoon was officieele stukken to schrijven,
die met eene dagteekening begonnen 1 ) .

Letten we op den zeer uiteenloopenden aard der stukken, dan

wordt het wel waarsehijnl}jk, dat de sehrijver van

heeft overgeschreven wat hem voor de hand kwam,

dit hs . alles

en wat hij

vreesde dat anders verloren zou gattn . Verscheidene stukken z}jn

dan ook ongetwijfeld veel ouder dan dit hs .
In de hier volgende inhoudsopgave heb ik de in het hs . zelf
voorkomende titels geeursiveerd ~) .

*1 . Een sermoen (bladz . 1-4) . Eene vastenavondpreek .
2 . Dit naervobghende es een cluchte (bladz . 4-14) .
*3 . Goeden raet (bladz . 14) .

De vermelding van den keizer als heer van Vlaandeienm no . 19 wJi" st
voor de vervaardiging van dit stuk het tJ~ dvak 1519 tot 1556 aan maar het
afschrift kan wel wat J'onger ziJjn .
z De met een sterret'e
~ geteekende nummer s zJi n t . a . P,m het TvJdschr
"
.
V. Ned. Taal- en Letterk . uitgageven .
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4. Dit naervolghende es een scoop spel van Sanct Jooris (bladz .l4-21) .
*5 . Ben nieu liedeken (bladz . 22, 23) .
*6 . Een antler liedeken (bladz . 23, 24) . Vgi . Antw . Liedb . n°. 132 .
7 . Eene vraag (bladz . 24) . Eene vierregelige viezigheid .
*8 . Een liedeken (bladz . Z4) .
9 . Copie vanden parse van Casant (bladz . 25-30). Het slot hiervan

ontbreekt, doordien er een blad is uitgeknipt .

Bij den vrede van Cadzand, den 30 Juli 1492 tusschen de Gentenaren en Albrecht van Saksen-Meissen als vertegenwoordiger

van Maximiliaan en Philips gesloten, beloofden de Gentenaren

de partij van Philips van Cleve to verlaten en eene groote boete
to betalen.

Eene afzonderlijke uitgave van dit stuk verscheen in

1537 te

Gent bij P . de Keyser, woonende bij der crane . (Dieriex, Memoires
sur la vide de Gand, I 107) .

10. Dit naervolghende es een genouchelicke cluchte (bladz. 31 38) .
[Bladz . 39 en 40 zijn wit gelaten] .
*11 . Referein (bladz . 41, 4Z).
12 . Andere. Een rudaris. (bladz . 42 44) .
X13. Groete aan Maria (bladz . 44).
*14. Refrein (bladz . 44, 45).
15 . Een spel van Brie minres de coster de page ende de jonckere
(bladz . 45-53) .
16 . Referein. Eene oude bruid (bladz. 53, 54) .
*17 . Ancler Referein . Een leugendicht . (bladz . 54-56).
18 . Dit naervolghende es dbelech vanden Brie coninghen voo7 • de
stede van Ghendt. Ende behoort to stave inde Cronjjcke [van] Vlaenderen
int capitel ende int leven van Arnoudt [later bijgesehreven : de Jonyhe]
doude Boudijn scaluwen zone de vjfste grave van Vlaenderen
(bladz . 56 - 79) .
Naar een antler h s . i s dit verhaal uitgegeven door Blommaert in

de uitgaven van de Maetschapp}j der Vlaemsche Bibliophilen, tae
serie n0 . 1 : „Het Beleg van Gent ten jare 965, naer een hs. van
Gilles de Voocht (XVIde eeuw), Gent 1845" . Ons hs. verschilt echter
bier en daar nog al veel van het door Blommaert gebruikte en is

veel uitvoeriger . Daarentegen heeft het meer overeenkomst met het
door Blommaert vermelde volksboek, to oordeelen naar de door
dozen daarvan medegedeelde fragmenten .

Misschien is dit verhaal eon deel van eon in proza omge-

werkte en uitgebreide rijmkroniek, waarbij men de brieven als
aanhalingen beschouwde en dus in versvorm liet blijven .
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De verzen worden in het hs. als proza achter elkaar geschreven .
maar door verticale streepjes gescheiden .
19. Een gesehiedenisversje van 1336-1380 (bladz . 79, 80) .
*20. Referein (bladz . 80, 81) .
*21 . Blinden huwelicke (bladz . 81-83) .
10 . Het handsehrift van het Spel van den
Sourer ende van den Winter .
Dit handschrift, dat tot voor korten tijd onopgemerkt in het
archief der Sint-Jacobskerk to Gent berustte, bevindt zich thans
in de Universiteitsbibliotheek aldaar, aan welke het kerkbestuur
het ten geschenke gaf 1) .
Het hs. is niet een blad, maar een ongevouwen vel papier, dat
aan drie zijden : boven-, onderaan en rechts wat afgesneden is,
zooals wij ook aan den tekst zien kunnen, en thans 408 mM . hoog
bij 292 breed is. Door vergelijking met een ongeschonden vel blijkt,
dat er telkens ongeveer eene strook van een centimeter breed is
weggesneden . Het watermerk van het papier is een anker met een
Latijnsch kruis •er boven op 2) .
Volgens eene aanteekening is margine, geschreven door een lid
vin het tegenwoordig kerkbestuur van Sint-Jacobskerk, was dit
vel papier „vroeger ingenaaid in den band van den renteboek van
den H . Geest van St . Jacobs [uit] het jaar 1436 ." her en daar zijn
er wormsteken en scheuren in, en ook door het losmaken uit den
band van 't genoemde renteboek heeft het stuk eenigszins geleden .
Dit vel papier is aan beide zijden beschreven in eenzeifde hand,
die bij het jaar 1436 uitnemend past . Aan de eene zijde staat het
bier uitgegeven fragment van een spel, aan de andere zijde een
stuk van geheel anderen aard, nl . een rekwest gericht tot „de heeren
vander wet" to Gent door zekeren Geeraard van Woelbosch, die
zich beklaagt over beleediging en schade hem aangedaan en berokkend door zekeren Claus den Scrivere 3 ) .
De tekst is geschreven op Brie kolommen . Doordien het papier
wat is afgesneden, zijn het opschrift boven kol . a, en het eerste
Ik heb di t hs. zelf niet gezien . Nog voor het voor het Publiek toeganke •
was , maakte Prof. Dr . W . de Vreese voor mJi' daarvan een zoo nauw •
keun g. afschrift dat het niet meer noodig was het zelf to zien .
beschriJ'ving is overgenomen uit een artikel van zJi'ne hand
De bier volende
g
in het T dschr2 t voor Boek- en Bibliotheekn'ezen I . 1903 223 vl gg .
2 Zle de r eProduetie daarvan in het aangehaalde artikel .
Zle de uitgav e van dit stuk in bet aangehaalde artikel van De Vreese .
1
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vers van kolL b en e verloren gegaan, alsook de reehter marge
met enkele letters .

De lijst der personages staat onder kol . a. Onder kol . b was nog

veel wit gelaten, waarop toen nog eenige latere regels werden
geschreven.

Er zijn vrij wat doorhalingen en verbeteringen in het hs . Meermalen

schreef de afschrijver een verkeerd woord of begon er aan ; hij haalde
dit dan door en vervolgde met het juiste woord . Wij vinden zoo

1 alle vOOr dese
17 s
„ pope
18 he
lendenen
Opsehr . vs. 21 die arme man vOOr de sourer
vs . 27 die vOOr maket
„
oec
al , en daarboven gesehreven nu oec tout
30e
„ mach
37 moet „ sal
vs . 61 bier of vOOr ende
70 in eenen na wonden
71 son vOOr van
armoede
98 vast
hoe
101 u
•
103 M
„ dusent7.ch
104 vus
• nochtan
106 clop
• r'iept
141 stijft „ stij f
154 duere „ Bore
vs .

Geheele regels zijn zoo doorgehaald :

vOOr vs . 19 wie waendi dat is ben

•

„

•

•

26 toten knien sy in u lopen

57 het court hem lieden alles sens
82 hoe . . . . i sy vro sy dy dul

•
120 willic eten ofte drineken
•

De juiste tekst is boven een doorgehaalden regel geschreven :

vs . 74 dan sullen wij smeeken en karmen

Ook de lijst der , personages is, behalve gherechticheyt en ghieriheit doorgehaald .
Het juiste woord is boven de font gesehreven :

vs . 55 en mach nit deeren boven mach n2c wel deeren
67 en boven me
75 huems
ons
89 up my
eene

LO. HET HS . V. A . SPEL V . D. SOMER ENDS V . D . WINTER .
vs . 98 lijf

120
„
123
163
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boven butte

magic
,,
wel
nosh
„
die ml noch

aisle
wille
of

boven dat oec

Vergeten woorden zijn bijgevoegd :

vs . 34 dan ; vs . 35 waer ; vs . 101 rike ; vs . 102 ghi ; vs . 136 hier.

Vergeten letters zijn bijgevoegd :

vs . 11 o in hoop ; vs. 29 i in ombeit : vs. 157 r in segghenser .

Door een letter over eene andere heen to schrijven zijn veranderd :
vs. 17 mynen in mjnen ; vs . 21 v in nu ; vs. 63 seee in snee .
De aard van deze veranderingen wijst er op, dat de afschrijver

het stuk goed kende . Men zou kunnen denken, dat hij een der
vertooners was . Maar dan zou het onverklaarbaar zijn, dat hij in
vs . 11 hoop voor hoy schreef. Wij moeten dus aannemen, dat hij
het stuk bij het lezen mooi gevonden had en het daarom ging
overschr}jven .

In zijn voorbeeld werd blijkbaar de h niet geschreven . Dat heeft
hij overal veranderd, maar in een pear regels, waarschijnlijk die
hem niet duidelijk waren, is het zoo gebleven : vs . 20 eeren,

vs . 93 ere .

Ook de paragogisehe t schijnt meer tot de teal van zijnen voorganger

dan tot de zijne behoord to hebben . Hij liet haar staan in vs . 45
bedstroot, vs . 95 soet, vs . 178 hebbent, maar liet haar weg in vs . 97

ghec,

waardoor zelfs het rijm verloren ging .

Daarentegen is het gebruik van v = w in vs . 111 vreken, vs . 150
visen, vss . 47 en 85 vus = uws de spelling van den afschrijver zelf,
zooals blijkt uit vs . 104, waar vus in de doorhaling voorkomt .
Uit de hand van sehrijven en uit de manier, waa,rop de door-

halingen en verbeteringen gemaakt zijn, blijkt duidelijk, dat ons

fragment en het rekwest door denzelfden persoon geschreven zijn .
Het laatste is eigenlijk het klad van het rekwest en blijkbaar ge-

schreven door Geert van Woelbosch zelven . Deze is ook de afschrijver
van het fragment.

In de stadsrekeningen van Gent van 1450 tot 1476 komt Gheeraert

van Woelbosch herhaaldelijk voor als „boucscrivere" of „scryveyn"
en boekbinder 1).

Of wij hem ook voor den diehter van het spel moeten houden,

zal in een volgend hoofdstuk besproken worden .
1 Zie De Vreese t . a. P . bl . 227, 228.
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II. Nieuwe uitgaven .
1 . Eamoreit.
a . Home Belgicae. Studio atque opera Henrici Hoffmann Fallers-

lebensis. Pars segta . Vratislaviae, 1838 .
Ook onder den titel :

Altniederlttndsche Schaubiihne . Abele Spelen ende Sotternien .

Hoffman geeft hierin naar een a,f'sehrift van Willems, dat hij zelf

eerst met het hs . wergeleek, alle dramatisehe stukken nit het

Hulthemsche hs . .
Wat spelling en taalvormen betreft, is hij nogal van het hs . a f=
geweken . H}j zegt daarvan (bladz . %%%I) : ~ Es schien mir also such fur
diese Sehauspiele eine a 1 t e r e Schreibung nothwendig, da auch sie

gewiss um mehrere Jahrzehende alter sind als die As . selbst.

Uebrigens bin ich in allem was den Text anbelangt sehr vor-

sichtig gewesen : ich habe nur geandert wo es mir nothwendig

schien, and alles was ich als Eigenthumlichkeit des Dichters erkennen musste, zu bewahren gesucht ."

Van de veranderingen in den tekst wordt in de Einleitung reken-

schap gegeven . Daar vindt men verder nog enkele mededeelingen

omtrent het hs., opmerkingen over de taal en de rijmen, eene lijst
van spreekwoorden, spreekwoordelijke uitdrukkingen, uitroepen en

vloeken, benevens enkele mededeelingen omtrent de tivijze van

vertoonen in de middeleeuwen .

Het grootste gedeelte echter van de inleiding wordt gebruikt
voor eene verhandeling over den achteruitgang van het Vlaamsch
tegenover het Fransch .

Op den tekst volgen (biadz . 169-242) aanteekeningen, waar-

van enkele nog van waarde zijn, en een glossarium (bladz .
243-263) .

De tekst van den Esmoreit beslaat hier bl . 3-39 .
b. E.

Verwijs .

Bloemlezing

nit

Middelnederlandsche

Dichtems .

Zutfen, z . j . (1867).
In het 3de deel, bladz . 157 -188, is de Esmoreit opgenomen met
den tekst van Hoffmann .

In den tweeden, door Prof. Dr . J . Verdam bezorgden, druk
(1884) staat de Esmoreit op dezelfde bladzijden .
C.

De Middelnedemlandsche Dramatische Poezie, ingeleid en toe-

gelieht door Mr. H . E . Moltzer, Groningen 1875 .

De eerste aflevering van dit werk, waarin bladz . 1-60 den Esmoreit

bevat, verscheen in 1868 .
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De grootste helft van de Inleiding wordt ingenomen door een over-

zicht der geschic;denis van het middeleeuwsehe tooneel en eene

bespreking van de verhouding van het wereldlijke en het kerkelijke
tooneel . Verder bevat zij een onderzoek naar de bronnen der uitgegeven stukken en naar den tijd van vervaardiging . Ten slotte

mededeelingen o mtrent. de wijze van uitgeven .

Moltzer geeft den tekst van het hs., dat hij voor zijne uitg•ave

gebruikt heeft, maar niet altijd zoo nauwkeurig als w}j dat wel
zouden wenschen.

Onder den tekst staan critische, maar vooral een groot aantal
verklarende aanteekeningen, die overr het algemeen goed zijn .
Eene woordenlijst sluit het werk .

d . Een abel spel van Esmoreit, z . pl . o . j . en yonder naam van

den uitgever, maar gedrukt bij Excelsior to Amsterdam, werd in
1901 als tekstboekje verkocht bij de opvoeringen door de Rotterdamsche onderwijzers .

De tekst is genomen uit b met enkele veranderingen naar onze

uitgave . Onder aan de bladzijden staan zeer bruikbare verklare :lde
aanteekeningen .

e. Van allz t#den, onder redactie van C. G . Kaakebeen en Jan

Ligthart. N°. I . Esmoreit, Groningen 1901, 2de dr . ib . 1902, 3de dr.
ib . 1906 .
De tekst is naar onze uitgave . De verklarende aanteekeningen

staan mast den tekst, terwiji tooneelaanwijzingen zijn b}jgevoegd .
Eene inleiding en inhoudsopgave gaan vooraf .
f. Esmoreit . Middeleeuwsch drama, uitgegeven door Dr . Y.
Leendertz Jr. Leiden, z . j . (1907) .
In den tekst is de spelling genormaliseerd . De verklarende aan-

teekeningen staan mast den tekst, terwijl eenigszins uitvoerige

tooneelaanwijzingen zijn bijgevoegd .
In de inleiding wordt het karakter van het stuk en de wijze van
opvoering besproken .
2 . Lippijn .

a . Horae Belgicae VI, bladz . 40-48. Zie bij Esmoreit a.
b . Het Nederlandsche Kluclitspel van de 14de tot de 1 Sde eeuw, door
J . van Vloten, Haarlem 1854, Zde dr . 1878.
In deze bloemlezing, die van eene korte inleiding wordt vooraf=

gegaan, zijn van alle toen bekende middeleeuwsche kluchten gedeelten opgenomen . Korte toelichtingen voor den tekst en woordverklaringen onder aan de bladzijden zijn bijgevoegd .
Mnl. Dram. PoPzie . - iar..
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Bladz . 15-18 1) bevatten Lippijn vss . 64-153 .
C.

Verw}js, Bloemlezing IV, bladz . 189 -196 ;

Esmoreit b.

2de

druk 1884 . Zie bij

d . Moltzer, Mnl . Dram . Poezie, bladz. 60-74 . Zie bij Esmoreit c.

3 . Gloriant .
a. Horae Belgicae VI, bladz. 49 89 . Zie bij Esmoreit a .

b . Moltzer, Mnl. Dram. Poezie, bladz . 75-126 . Zie bij Eamoreit c .

4 . Die Buskenblaser.
a. Horae Belgicae VI, bladz . 90 - 99 . Zie bij Esmoreit a.
b . Van Vloten, Het Nederlandsche Sluchtspel, bladz . 19-20 (vss .
102-147) . Zie bij Lippijn b .

Moltzer, Mnl. Dram. Poezie, bladz . 126-137 . Zie bij Esmoreit c .
d . Nederlandsche Dicht- en Prozawerken door G . Penon, voortgezet
C.

door C. Honig, II Groningen, 1896 .

Hiei7n op bladz . 283-294 een tekstafdruk naar c .
5. Lanseloet.
a . Horae Belgicae V, Vratislaviae 1837 .
Ook onder den titel :

Lantsloot ende die scone Sandrijn . Renout van Montalbaen .
Van den bibliothecaris to Lubeck, Dr . E . Deecke, had Hoffmann

een nauwkeurig afschrift gekregen van den druk van Govert van
GLamen (G) . Hiervan geeft hij een zeer nauwkeurigen afdruk, wat

den tekst betreft . Maar spelling en buigingsvormen had hij geregeld
„nach einfachen durehgreifenden Gesetzen, wie sie in den besten
and altesten Handschriften gewOhniich beobachtet werden ."

Het spel zelf beslaat bladz . 1 32, terwijl bladz . 33 44 de Anmer-

kungen bevatten .

Wat hij de „nicht dramatischen Einschiebsel" noemde (vss . 249 250,
272-273, 287-295, 496-500, 9U4-925, in onze uitgave 280i -4,
314- 315, 319 11-19, 51'7 9-13, 929 - 937 14), liet hij met kleinere letter
drukken, omdat h}j meende, dat deze gedeelten door een heraut
moesten gesproken worden .

In zijne tekstverbeteringen is Hoffmann bier niet gelukkig ge-

weest ; zie de aant . bij vss . 439 en 866 .
Toen hij later het hs . had leeren kennen, gaf hij in Horae BeG-

gicae VI geen nieuwen druk van het geheel, maar alleen op bladz .

' Hier en bJi' de volgende aanhalingen ui .t dit werk worden de
d, badzJe
l
den
van den 2den druk oPgegeven .
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157 166 de voornaamste varianten, naar de tegenwoordige opvatting to weinig.

b . Moltzer, Mnl. Dram. Poezie, bladz . 141-182 . Zie bij Esmoreit c .
her en daar deelt Moltzer varianten uit G mede, in de lezing

van Hoffmann ; zelf heeft hij den incunabel niet gebruikt. Ook K
is door Moltzer niet vergeleken, ofschoon h}j de uitgave van Norrenberg noemt.
C . Nederlandsche Dicht- en Prozawerken II, bladz . 249 282 . Zie bij

Buskenblaser d .
d . Een Abel spel van Lanseloet van Denem~rken, met inleiding en

aanteekeningen door M . Menkes, Groningen 1901 . 2de dr. ib . 1902 .
De tekst is naar b, de verklarende aanteekeningen staan naast
den tekst .
e. Een seer ghenoechlike ende ccmoroeze historie vanden eedele Lants-

loet en die scone Sandrijn (Faesimiledruk naar G) 's Gravenhage 1902 .

f. Een abel sped van Lanseloet van Denemerken . Laren 1907 .

Dr . K. H . de Raaf schreef hierb~j eene korte inleiding en ver-

klaringen .
De tekst is naar b, met enkele lezingen uit G . De verklarende
aanteekeningen ataan onder den tekst.

y . Lanseloot van Zlenemerken, uitg . door P . Leendertz Jr. Zwolle
z . j . (1907) .

Doze uitgave is op dezelfde wijze bewerkt als Esmoreit f ; de

aanteekeningen staan hier echter onder den tekst.
6. Die hege .

a. Horse Belgicae VI, bladz. 100-104 . Zie bij Esmoreit a .
b. Van Vloten, Het Nederlandsche Kluchtspel, bladz . 21 23 (vss .
72-111) . Zie bij Lippijn b .
C . Moltzer, Mnl . Dram . Poezie, bladz . 183-189. Zie bij Esmoreit c.
7 . Drie Daghe Here .
a. Horse Belqicae VI, bladz . 105-120
. Zie bij Esmoreit a .

b . Van Vloten, Het Nederlandsche Kluchtspel, bladz . 22-27 (vss .

1-41, 46-69, 118-141, 194-209, a34-341, 360-364, 394-403) .
Zie bij Lippijn b .

C . Moltzer, Mnl. Dram . Poezie, bladz . 190 209 . Zie bij Esmoreit c .

8 . Truwanten .
a . Horse Belgieae VI, biadz. 121-1Z4. Zie bij Esmoreit a .
b. Van Vloten, Het Nederlandsche Kluchtspel, bladz . 28-30 (vss .
33-73, 82-93) . Zie bij Lippijn b .
C. Moltzer, Mnd . Dram . Poezie, blaaz . 210-215 . Zie bij Esmoreit c .

L%VIII

II .

NIEUWE UITG}AVEN .

9 . Vanden Winter ends vanden Somer .
a. Horae Belgicae VI, bladz . 125-146. Zie bij Esmoreit a.
b. Moltzer, Mnl . Dram . PoeziP, bladz. 216-Z41 Zie b}j Esmoreit c .
10 . Rubben .

a. Horae Belyicae VI, bladz . 147 -156 . Zie bij Esmoreit a.
b. Van Vloten, Het Nederlanclsche Kluchtspel, bladz . 30-36 (vss .
1- 24, 61-84, 87 -194, 197 - 208). Zie bij Lippijn b .
C. Moltzer, Mnl . Dram . Poezie, bladz . 242-255 . Zie bij Esmoreit c .
11 . Plaijerwater .
a . Een Cluyte van Playerwater, uitg . door F . K . Mertens . Antwerpen 1838 .
Na eene korte Voorrede (4 bladzz .) volgt de tekst met varianten en
verklarende aanteekeningen aan den voet der bladzijde (29 bladzz .).
Een glossarium (3 bladzz .) sluit het boekje .
b . Van Vloten, Het Nederlandsche Kluchtspel, bladz. 36-39 (vss .
28-49, 291-326, 332-348) . Zie Lippijn b .
C . Moltzer, Mnd. Dram . Poezie , bladz . 257 - 284. Zie bij Esmoreit c .
Behalve a heeft Moltzer voor deze uitgave ook het hs . gebruikt .
12 . Een Tafelspeelken van twee Personagen om up der
Drij Conijnghen avond to spelen .
a. Belgiseh Museum II, bladz . 102 -106 .
Willems gaf het hier uit near het hs . met enkele aanteekeningen
onder aan de bladzijde .
U. Moltzer, Mnl . Dram. Poezie, bladz . L85-290. Zie bij Esmoreit c .
Moltzer gebruikte hiervoor den tekst van a ; het hs . had hij niet
kunnen krijgen .
13 . Een Tafelspeelken van twee Personagien, ghecleet up
zij boersche.
a. Wiilems in Belgiseh Museum II, bladz . 121-134. Zie bij n° . 12 a .
Van Vloten, Het Nederlandsche Kluchtspel, bladz . 74-77 (vss .
146 - 215) . Zie bij Lippijn b.
C . Moltzer, Mnl . Dram. Poezie, bladz . 312 - 328 . Zie bij n 0. 12 b .
b.

14 . Nu Noch .
a . Willems in Belgisch Museum, II, bladz . 107 -120. Zie bij n° . 12 a .
b . Van Vloten, Het Nederdandsche Kluchtspel, bladz . 40-44 (vss .

1-32, 40, 42-62, 110-116, 194-Z02, 218-234) . Zie bij Lippijn b .
C. Moltzer, Mnl . Dram . Poezie, biadz . 291
311 . Lie bij n° . 12 b.
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15 . Vanden Sacraments wander Nyeuwervaert.
a. C. R . Hermans, Gesehiedenis der Rederjkers in Noordbrabant.

Zae stuk (het eerste is nooit versehenen), 's-Hertogenbosch 1867 .

Bladz . 1- 5 bevat een uittreksel uit het prozagedeelte van het
hs ., bladz . 6 -10 het gedicht met de uitlegging van de schilderij ;

bladz . 11-94 het spel met de beide prologhen ; bladz. 94-96 eene
besehr}jving van het hs . ; bladz . 336-350 aanteekeningen.
Voor deze uitgave heeft Hermans het hs . gebruikt, dat hij echter

niet overal even goed heeft gelezen en verstaan .

b . Dit is tspel vanden He~igen Saeramente wander Nyeuwervaert,

uitg. E . Verwijs, Leeuwarden 1867 .

Het hs . i s door Verwijs niet gebruikt ; hij heeft alleen in den

tekst van a een aantal verbeteringen gemaakt . Eene korte Inleiding
(I-VIII) gaat vooraf, terwijl aanteekeningen (bladz . 83 90) en eene
woordenlijst (bladz . 94-107) het werkje sluiten .

Moltzer, Mnl . Dram. Poezie, bladz . 419-495. Zie bij Esmoreit c .
Het hs . is door Moltzer voor deze uitgave gebruikt .
C.

16. Mariken van Nieumeghen .

2de Serie . Werken
.
Nr
.
V
.
voor de leden alleen bestemd
Een schoone Historie van 117ariken van Nimweghen enz . Gent 1853 .
a. Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen .

Bla,dz . I-X bevat eene

Voorrede van Boil Jul. De Saint-Genois,

bladz. 1-78 den tekst zonder eenige aanteekeningen .

Als alle uitgaven voor de leden alleen (in 1853 waxen er 34) is

ook dit boek mooi gedrukt op best papier in groot formaat, met
Duitsche letter.

De tekst is genomen uit den druk van Stroobant (S), hier en
daar ook naar den nadruk daarvan (Str) . De Voorrede eindigt : „dat
wy geen der twee teksten slavelyk hebben gevolgd, maer dat wy

zoo veel mogelyk, wanneer het er op aenkwam, den duidelyksten
hebben verkozen . De verzen liepen dikwyls, in beide, als proza,
door elkaer, en . wy gelooven er in geslaegd to zyn om ze hare
gewone snyding terug to geven . Overigens hebben wy slechts de
spelling die verandering of wyziging doen ondergaen, welke er
vereischt scheen om ze, in ooze uitgave, regelmatig to waken ."

Heel regelmatig is de spelling nog niet geworden, en naar welke
beginselen de tekst gekozen is, valt moeilijk to ontdekken . Vooral
waar de druk in het voorbeeld onduidelijk was, heeft •d eze uitgave
dikwijls eene lezing, die van beide afwijkt . Sows is dit wel eene
verbetering, b. v. vs . 235 wane, wear ook wel eene verslechtering
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van den tekst ; b . v . vs . 185 becoeyt, vs . 665 Dat een paep hadde min
gherief, vs . 819 pratinghe enz.

De houtsneden van S zijn voor deze uitgave nauwkeurig nage-

teekend door K. Onghena, mar to scherp, zoodat hier sours den

indruk maakt van misteekend to zijn, wat in het oorspronkelijke

eenvoud en ongekunsteldheid is .
b. Marieken van N#megen ; eene Nederlandsche volksbegende nit de
t 6e eeuw, 's Gravenhage, 1854 .
De ongenoemde uitgever -

hij teekent zich alleen V . in de

opdracht aan Hoffmann van Fallersleben - was J. van Vloten .

Bladz . V - XIII bevat de inleiding ; bladz . 1- 48 den tekst met

woordverklaringen onder aan de bladzijde ; bladz . 51-58 aanteekemngen .

De tekst is bewerkt naar de uitgave der Bibliophilen en den
druk van Van Borculo (II), maar van den laatsten heeft Van Vloten
een veel to spaarzaam gebruik gemaakt . Soms wijkt hij van beide
teksten af, en heeft uit die twee een nieuwen gemaakt, die dan
de waarde van eene conjectuur heeft.
C.

Historie van Mariken van Nieumeghen . (Faesimiledruk naar A)

's Gravenhage, 1904.

Op het eigenlijke werk volgt een naschrift van P . Leendertz Jr .

(bladz . 1-7) over den oudsten druk van het boek, over den tijdvan

het ontstaan der legende, over hare verspreiding, benevens eenige
opmerkingen over den inhoud .
17 . Die Sevenste Bliseap van Maria.
De Sevenste Bliscap van Maria, 1Vlysteriespel der XVde eeuw . Uit-

gegeven op last der Koninklijke Vlaamsche Aeademie voor Taa1=
en Letterkunde door K . Stallaert . Gent, 1887 .
Bladz . I-XXXII bevat de Inleiding ; bladz . 1-116 den tekst,
met aanteekeningen onder aan de bladzijde .

In den tekst heeft Stallaert het hs . zoo nauwkeurig mogelijk
gevolgd.

In de Inleiding wordt eene nauwkeurige beschrijving van het
hs . gegeven en eenige opmerkingen over de taal en de opvoering.
Bovendien bevat zij eene uitvoerige beschrijving van den omgang
to Brussel in het ,jaar 1556 (juister 1549, zie bladz . XCVI, noot) .

18 . Het Spel van de V Vroede ende van de V Dwaeze

Maegden .

In de uitgaven van ' de Maetsehappy der Vlaemsche Bibliophilen

is dit stuk opgenomen als n 0. 6 der ode serie. Gent 1846 .
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Het is near bet hs . uitgegeven door J . K(etele). De inleiding (bladz .
7-9) bevat weinig belangrijks . De tekst (bladz. 11 54) is vrij
siecht verzorgd . „VVat aengaet de aenteekeningen en verklflringen,
dewijl de uitgave van dit werkje alleen voor taelkundigen bestemd
is, zijn wy zoo matig als mogelyk daeromtrent geweest, sleehts
eenige weinig gebruikte woorden en sommige bier to lande nog
in zwang zynde spreekwyzen aenstippende." Het verklaren der
moeilijkheden en bet terechtbrengen van den zeer bedorven (ook
door den uitgever?) tekst wordt aan de taalkundigen overgelaten .
Maar - laat ons dankbaar zijn, dat door deze uitgave althans
bet stuk niet geheel verloren gegaan is .
III. Omwerkingen en vertalingen .
De opgang, dien sommige stukken maakten, openbaarde zich
niet alleen in de veelheid van uitgaven, wear ook in vertalingen
en omwerkingen . Een overzicht daarvan wag bier niet ontbreken .
Onbesproken laat ik echter in dit hoofdstuk alle inhoudsopgaven,
hoe uitvoerig sows ook, in werken over de geschiedenis der letterkunde of in historische verhalen . Voor zoover zij thans voor ons
van belang zijn, worden zij in een volgend hoofdstuk behandeld .
Ook blijven bier buiten beschouwing de korte inhouden in programma's en dergel}jke voor sommige der latere opvoeringen .
1 . In 1835, toen nog slechts enkele geleerden moisten, dat er
Middeinederlandsche drama's bestonden, deelde C . P . Serrure daarover iets mede in den Messayer des Sciences et des Arts . Dat die
mededeelingen thans geen waarde meer voor de studie hebben,
daarvan zal zeker niemand hem een verwijt waken . Toch is er
eene opmerking, die ik hier wil mededeelen, omdat zij iets betref't,
waarover ook thans nog de gevoelens verdeeld zijn .
Van de wereldlijke drama's zegt hij : „Elles n'etaient pas non
plus jouees en plein air, ni dans une eglise, mais biers daps la
partie superieure dune maison ou on pouvait se procurer des
rafraichissemens . Cela se voit clairement par les derniers mots du
Jeu d'Esmoree ."
Op deze verhandeling liet hij p . 14-40 de vertaling van EsmoreiE
volgen, onder den titel Le noble Jeu d'EsmorEe, Fils du Roi de Sicile .
Hij heeft zoo letterlijk mogelijk vertaald, om het middeleeuwsche
karakter van het stuk niet to doers verloren gaan. Maar desniettegenstaande blijft hij to veel in de woordenkeus der Fransche
romanliteratuur van zijnen tijd, dan dat wij de vertaling nog voor

III .

LR%II

OMWERKINC+EN EN VERTALINGEN.

oils genoegen zouden lezen, flu wij het oorspronkelijke kunnen
genieten . Een paar staaltjes daarvan zijn voldoende .
Vs . 338 . Bi den wader die mi ghewan,
S . Par les cendres de mon pare !

Vs . 728 . Mijn herte van binnen vroude ontfinc,

Doen is anesach den scoenen wigant .
S . Mon coeur fut comble de ,joie, lorsque son air belliqueux
frappa mes regards .

Eon eigenaardige opvatting van den tekst, die wel de aandaeht

verdient, ook al is men hat er niet mee eons, vindt men op de
volgende plaatsen :

vs. 330. Cependant, ma bouche demeura aussi close qua la votre

fast en ce moment.

vs . 514 . Cette nuit et celle de demain ne se seront pas eeoulees, avant

qua je n'aie appris de quel sang je suis issu et quel est mon pyre .
vs . 779 . je dessinai en trois endroits differens les armes de votre

pare et celles de la maison de Hongrie, dont vous descendez .
vs . 872 . egares .

vs . 1012 . Que personne ne quitte sa place pour retourner ehez
lui, ear nous allons jouer une sottie qui sera courte . Cependant si

quelqu'un d'entre-vows est presse per la faim ou la soif, qu'il aille
prendre des raf'raichissemens en descendant par cat escalier . Si
vous vous etes bien amuses, revenez tons demain .

2 . Eerder dan een,der andere stukken is de Lanseloet vertaald,

nl. in hit dialect van de R}jnprovincie . Daze vertating vial zoo in
den smaak, dat er ten minsten twee drukken van zijn 1 ) .

Eene vertaling in den gewonen zin des woords is dit eigenlijk
niet, zooals kan blijken nit Bijlage IV . De drukker heeft den Nederlandschen tekst hier en daar wat verduitscht, maar een aantal

uitdrukkingen en zelfs geheele regels zijn zuiver Nederlandsch gebleven . Men zou geneigd zijn to denken, dat wij hier hat werk voor
ons hebben van een Nederlandschen drukker, die nog maar kort
in Keulen was en nog slechts weinig Duitsch kende .
Het zou ons niet verwonderen, wanneer ook nog eens eene Deensche

vertaling van den Lanseloet gevonden ward. Van Ghemen toch, de

drukker van G, heeft later to Kopenhagen o . a . verseheidene volksboeken gedrukt en zou er gemakkelijk toe hebben knnnen komen,
daaronder ook den Lanseloet op to nemen, die bier to laude zoo-

veel opgang gemaakt had.
1) Vgl . hi . XVI .
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3 . Het meest van alien echter heeft Mariken van. Nieumeghen tot

navolging uitgelokt . Wij hebben er daarvan verscheidene .

a . In 1518 of 1519 verscheen bij den bekenden boekdrukker Jan
van Doesburgh 1 ) eene Engelsche vertaling .
Door de welwillendheid der eigenares van het eenig

bekende

exemplaar, Mrs . H. E . Christie Miller, Britwell Court, Burnham, ben
ik in staat over dit door velen genoemde, maar door weinigen geziene,

boek iets meer mede to deelen .
Het boek meet 169 X 118 mM ., de tekst 138 X 85 mM. Het bevat
ZO bladen nl. twee katernen van 6 en twee van 4 bladen, met gewone Duitsche letter gedrukt . Eene voile bladzijde telt 28 regeis .
Dezelfde houtsneden als in de uitgave van Vorsterman versieren

het boekje, benevens een paar andere, die niet bj den tekst passen .

Uit deze laatste omstandigheid meende ik to mogen opmaken,

dat Van Doesburgh den b}j Vorsterman verschenen tekst had vertaald 2 ) en de blokken van Vorsterman had overgenomen of geleend

en niet omgekeerd, nadat b . v . Van Doesburgh eerst een druk van
de Nederlandsehe Mariken had bezorgd .

Dit scheen bevestigd to worden door de opmerking, dat slechts

zeer weinige der door Van Doesburgh gebruikte houtsneden vervaardigd zijn voor de boeken, waarin zij voorkomen 3), en dat de
prentjes in Mary of Nemmegen beter zijn dan die gewoonlijk door
hem gebruikt worden 4 ) .
De heeren Rob . Proctor en Rob . E . Graves echter, beiden mannen

van gezag in deze zaken, die met den beer A. E . H . Swaen een
paar door mij gemaakte doortrekken van prentjes nit A met die nit D 5)

vergeleken hebben, waren van oordeel, dat de eene zeer nauwkeurig
naa,r de andere z}jn nageteekend, maar dat zij niet van hetzelfde
blok zijn afgedrukt.
Later heeft de heer Graves nog eens de prentjes uit den facsi-

miledruk met die nit D vergeleken en schrijFt m}j daarover :

The

latter I consider to be the originals as they are much superior,

especially in the character and expression of the heads, to those of
the Vorsterman-edition . Copies are almost always inferior ."

' Zie over hem Illustrated Monographs issued by the Bi bl iographical
Society II. Rob . Proctor, Jan van Doesbor9h, Printer at Antnverp .
z
3
4
5

Zooals hJi' ook met den Virg ilius had gedaan , vg1 . Proctor a . w . bl . 28.
Proctor, a. w . hi. 7 .
ib . bl . 56 .
Zoo noem ik verder de En elsche
vertaling.
~'
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Waarschijnlijk 1) heeft dus Van Doesburgh van een anderen drukker de blokken overgenomen of geleend van dezelPde prentjes, die
Vorsterman heeft laten nasnijden . Er zal dan ook wel geen uitgave
van den Nederlandschen tekst bij hem verschenen zijn . Daarmede
toch zou hij den bevrienden collega concurrentie aangedaan hebben .

Bij deze prentjes maakte hij nu een Engelschen tekst. De inge-

voegde prozastukken der Nederlandsche bew erking werden vrij

nauwkeurig (echter niet zonder fouten) vertaald, terwijl van de

oorspronkelijke verzen de inhoud, sours zeer verkort, wend naverteld .
De titel luidt

(Here begynneth a lyttell story that was of a ~~ trwethe done in

the lande of Gelders of a may ~ I de that was named Mary of Nemegen
yt

was ~ ~ the dyuels paramours by the space of .vij yere ~ ~ longs . I 1

Daaronder eene houtsnede (Marieken onder de haag) .

Op de volgende bladzijde eerst eene houtsnede (Marieken neemt

afscheid van Karen oom) en daarna het begin van den tekst :

In the tyme when Duke Arent was taken of his sons Adolfe end

his hosts, the same tyme dwelled in the lands of gelders .iij . myle
fro Nemegen a deuoute pryste called syr ghysbryche and he had
a yonge mayde dwellynge with hym that was his cose that was

named mary, and this Mary dyd all yt was to do 3 hyr uncles
[2r°] howse . It befell on a tyme that syr ghijsbryche sent mary to
Nemmegen to the merket to bye that he neded and sayde the
dayes be shorts if it be late or ye haue done abyde with your

aunts at Nemmegen my syster for it is yll for a mayd for to goo
alone in the nyght, than departed wary to Nemmegen then when
she was come there she went aboute hyr busynes, It fortuned ye

same day that hyr aunts had chyd ayen .iiii . or v . women for the
duke of gelders sake Adolfe ye had tans his fader, that they all

sewed madde & sewed more to be dyuyiles then wome . For marys
aunts hylde on the yonge dukes party and afterwards Murdered

hyr selfe when that she knewe that the olds duke was conueyed

out of pryso ye Jayler therof as more playnly here after foloweth .
(~ Howe wary cam to hyr aunts and how hyr aunts spoke to hyr

knapysly and angerly.

De inhoud van het spel van Masscheroen wordt slechts met enkele

woorden weergegeven . Aan vss . 685 - 892 van den oorspronkelij ken
1 Zekerheid zou er slechts to kriJg' en zJijn, indien het mogeliJ'k was A zelf
met D to vergelJ
i'ken . BJ i' een onderzoek toch als dit, waar het zoo op kleini g
heden aankomt is ook het bests facsimile nog niet volkomen vertrouwbaar .
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tekst beantwoorden slechts twee bladzijden in de vertaling, nl .

llvo

en 12r°, die luiden :

[they] departed to Nemmege in the lade of Gelders, and when
they were come to Nemmegyn it fortuned on the same that it was
the dilycacyon of a chyrche, & when they were within the Towne
than sayde Emmekyn to Satan let vs goo see howe my aunte dothe,

than sayde Satan ye nede nat go to hyr for she is deed more than

a yere a goo, than sayd Ememekyn is it trewth, tha sayd Satan

ye, than sayd Ememekyn to y° dyuell what do all yender folkes
yt be yender gathered than sayde the dyuell the play a play

yt is

wont euery yere to be played, than sayde Emmekyn good lone

let vs goo here it for I haue harde my vnkyll say often tymes
that a play were better than a sermant to some folke, than sayde

the dyuell to Emmekyn what lye ye on me to see the play let vs
goo to the Tauerne and make good there, tha sayd Emmekyn good
Satan let vs go thyder and here it but tarry no lenger than I shall
call you , than went Emmekyn and harde the playe and the playe was
of synfull lyuynge and there she sawe hyr lyuyng played before hyr
face than she began to besory and take repentance, than called the

dyuell hSTr for he wolde haue hyr here it nat oute, But she wolde
nat come, for by the play she was allhole turned fro hyr mysse
lyuynge & sayde . 0 good lorde haue mercy on me pore wretche &
synner . I am nat wordy to trede upon the erthe and I am afrayde
yt

I haue ronne to ferre, than sayde the dyuyll to his selfe all

my laboure is loste she taketh unto hyr hole repentance and sayd

unto Enimekyn what ayle ye now be ye mad, Let be your wepynge
and sorowe end let vs goo to the tauerne and make good there &
put a waye your sorowe, than sayde Emmekyn go fro me thou
false f'ynde woo be to the that euer thou ca to me and I repente
me that euer I chose the for my paramour for by ye I am utterly

dampned without the more mercy of god, than arose the dyuyll

fro the growne and sayde holde your peace and be styli or dies

I shall here the with me to euerlastynge payne . Than sayd Emmekyn 0 good Lorde haue mercy on me, and defende me from

the handes of the dyuyll that he do to me no harme . Than sayde
the dyuell unto hyr I see it wyll be no better tha toke he Em-

mekyn in his clawes & caryed vp into y° ayer more hygher than
ony stepyll that hyr vnkyll and all the people meruayled therat,
howe it cam that she was caryed so sodenly vppe .
De tekst eindigt op bl . 19v° :

(~ A1 this in this boke conteyned is for a trewth and if that ye

L%%VI

III .

OMWERKINGEN EN VERTALINC+EN.

wyll nat beleue me that was the fyrst maker of this boke if that
it for"tune oily of you for to goo into the Lande of Flanders to a
towne called Mastryche and goo to the Nonry of the converted
synners there shall ye see Emmekyns gave & also y° yron ryngs
hangyng there ouer and under nethe wryten hyr lyuynge and
also hyr pennauce and she lyued but .ij . yere after she was delyuered
of ye rynges and so departed & went unto the blysse euer lastyng
to the whyche blysse brynge both you and me .
amen,
. .+ . . (+)+(+)

.

.+

• .

.

(~ Thus endeth this lyttell treatyse Imprynted ~ ~ at Anwarpe by
me John Duisbrowghe dwel- ~ ~ lynge besyde the camer porte .
Bl. 20r° bevat het wapen van Engeland, terwijl ~0v" het drukkersmerk van Van Doesburgh bevat, nl, het door Proctor IIIB genoemde .
Een afbeelding daarvan staat in het boek van dezen tegenover
den titeL Het stelt voor : in eene kamer Auontuere op een troon, in de
eene hand een scepter, in de andere het rad ; reehts en links gheluck
en ongeluc op een fluit blazende.
Onder deze figuur leest men I'LVOOOSLId rTON, eene verbastering
van PNSLOIEEA7'TON 1) .
Zooals men ziett is de letterkundige waarde van deze verta,ling
niet groot, terw}jl z}j ook voor de tekstcritiek niet van zooveel
belang is, als men wel eens vermoed heeft . Maar to~,h is zij merkwaardig genoeg, om deze eenigszins uitvoeriger bespreking to verdienen, vooral omdat de letterkundige betrekkingen tusschen Nederland
en England in vroegeren tijd nog zeer weini-g bestudeerd zijn .
b . Veel ouder dan de beide mij daarvan bekend geworden drukken
is zeker ook wel het historielied van Mariken van Nimmegen, dat
in de B}jlagen is opgenomen .
Het volgt de geschiedenis zeer getrouw en verschillenc_e woordvormen doen vermoeden, dat het niet jonger is dan het begin
der 17de eeuw .
' Vooral de woorden van Juvenalis xi , 27 : » a caelo descendit verbum Yviu,4c
aAaurbi" geven aan deze sP reuk in de middeleeuwen een zeer stichtel 0jk karakter .
In eene vroegere uitgeve van Van Doeshurgh , Van der nieuiver werelt
~` ebruikt hi'
~ als drukkersmerk de woorden » a celo descendit verbum quod
gnothochYautos,"
Eene andere verbastering , die in middeleeuwsc a geschriften veel voorkomt
is 9notosolitos . Zelfs is bet de titel van meer dan een boek geworden b. v . :
Gnotosolitos sine sp eculum conscientiae, zie Campbell, Annales n° . 830 .
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Mariken von Nymwegen von Luise von Ploennies is de korte

titel van het boekje, dat in 1853 to Berlijn bij Alex . Duncker uitkwam . Terwijl de geschiedenis, zooals ons die is overgeleverd, de
kern van het verhaal blijft vormen, heeft de dichteres van Mariken
een tegenhanger van Faust traehten to waken . Door de inlassching
van een aantal episoden, zoowel bestaande Nederlandsche legenden
als door de dichteres zelf gevondene uitbreidingen, en van de
vertaling van oude Nederlandsche liederen, heeft het gedicht een
omvang gekregen van meer dan 6500 verzen .
Onder de vertaalde gedichten komen b . v. voor Vrou Hanseljn,
de Meisjes van Sieldrecht, het Soudaens cloch,terken, onder de legenden
de noon, bezel van den wader . Tot de schoonste episoden behoort de
negende sang „Wie Mariken Herrn Lukas won Leiden sah ."

Dichterlijk opgevat, fijn gevoeld, echt realistisch uitgewerkt, d . w. z .
wear, zonder eenige platheid, innig vroom,' wordt dit gedicht veel
minder gelezen dan het verdient .
De geschiedenis had L . won Ploennies zeker wel leeren kennen
nit de Niederldndische Sagen van haren schoonzoon J . W . Wolf.
Maar bovendien heeft zij de artikelen van Prudens van Duyse in
het Kunst- en Letterblad van 1840 gebruikt . Of zij ook de oude
uitgaven zelf gezien heeft, blijkt niet .
d . Geheel modern is het verhaal geworden in Marieken van Nijmegen
door Lode Baekelmans i) . Moenen b . v . is een schilder en Marieken
keert niet terug tot kerkelijke vroomheid, wear tot burgerl}jke
braafheid . Moord en doodslag komt er niet in voor . Toch is de
innerl;jke overeenkomst der beide verhalen grooter dan men bij

oppervlakkige lezing meenen zou . Doeh den vrede, dien de begenadiging van Marieken in het oorspronkel}jke verhaal ons schenkt,
vinden wij bier niet.
Baekelmans heeft de geschiedenis leeren kennen nit de uitgave
van Vin Vloten .
e.

In z}jn Niederl~ndische Sagen geeft J. W . Wolf onder n°. 452
Marieken . Als bronnen vermeldt h}j twee exemplaren van het volksboek to Gent (S en Str .)
eene uitvoerige inhoudsopgave van

en het overzicht van Prudens van Duyse in het Sunst- en Letterblad van 1840 .
Merkwaardiger is echter, wat hij onder n° . 453 mededeelt, nl .
dat de legende in dien t}jd nog in Antwerpen onder het yolk

'

In De Arbeid III later afzonderliJ'k to Amsterdam 1901 .
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bekend was . Daar het boek van Wolf niet zoo algemeen verspreid
is, neem ik dit geheel over .

Teufel will emn Madchen holen .
Mizndlieh von E . van den Plassche .

Vor langer, langer Zeit lebte in Antwerpen emn Dominikanerherr,

der hatte eine ethane Nichte and die hatte sich dem Teufel ergeben,

and fuhr mit ihm in Dbrfern and Stadten herum and lebte mit

ihm, wie Frau and Mann. Auf eine Zeit kamen beide nach Antwerpen zuruck and zwar zur Kirmeszzeit, wo die Beinhauergilde

auf dem groszen Markte eine Vorstellung vom Leiden Christi gab .
Als das Madchen diesem zuschaute, fing sie bitterlich an zu weinen,

denn sie gedachte ihrer Sunden ; aber dem Teufel gefiel das nicht,
and er packte sie and flog fort mit ihr, um sie nach der HOlle
zu fiihren .
Zur selben Zeit ging ihr Ohm, der Dominikaner, im Klostergarten
spazieren . Als er caber sich das Gerausch hbrte, welches der

Teuf'el im Fliegen machte, blickte er auf and erkannte seine Nichte,
and beschwor den Teufel auf der Stelle, so dasz dieser das Madchen

fallen lassen muszte . Nun fuhrte der Ohm sie zur Beiehte and
bekehrte sie wieder zu Gott, and sie starb bald darauf eines
seligen Todes .
f. Bij gelegenheid van den rederijkersoptocht to Antwerpen in

L892 heeft men van .ilariken van Nijmegen een stomme vertooning
of' wagenspel gemaakt 1 ) .
IV . De opvoeringen .
Eene bespreking van de wijze, waarop middeleeuwsche tooneel-

stukken werden opgevoerd, zou het bestek van deze inleiding
overschrijden of zeer oppervlakkig worden . Daarvoor rnoet ik dus
naar anderen verwijzen 2).

Maar wel moet hier de vraag gesteld worden : zijn de bier ui t_

gegeven stukken werkelijk opgevoerd? Zoo ja, wa,t weten wij van
die opvoeringen

Het is niet waarsch}jniijk, dat een middeleeuwsch dichter aa,n een

' Vermeld door J . W. Muller in Taal en Letteren XV 239 .
a Zie H . J . E. Ende P ols . Het Decoratie en de opvoerin9 van het Middel` en de dear aangehaalde werken , benevens
nederlandsche Drama Amst. 1903
de aankondiging door J . Franek in Zs. . d. ph . 37, 2 alsook G . Cohen ,
Histoire de la Mise en Scene daps le Theatre religieux ran~ais du
Mo en Age, Paris 1906.
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tooneelstuk zou begonnen zijn, zonder dat hij zoogoed als zeker
was, dat het opgevoerd zou worden . Schou`vburgdirecteuren, aan

wie hij het ter keuring kon aanbieden, waren er niet . Evenmin

zeker was er een lezend publiek voor dit snort gedichten. De
meeste gedichten trouwens werden voorgedragen of voorgelezen .
Tenzij men dus wil veronderstellen, dat er voordragers waren,

die geheel alleen een tooneelstnk ten gehoore bra •chten, moet men

wel aannemen, dat slechts bij hooge uitzondering drama's zijn ge-

schreven, die niet zijn opgevoerd . Uit het bestaan zelf der stukken

moet dus reeds tot de opvoering besloten worden, zelfs al is geen
enkel bericht daarover tot ons gekomen .

Dit laatste kan bevreemding wekken, als men ziet dat b . v . Worp 1)

geheele bladzijden gevuld heeft met het opnoemen van opvoeringen .
Leest men echter die opgaven aandachtig door, dan bemerkt men

niet alleen, dat slechts een enkel van de aldaar genoemde stukken
bewaard gebleven is, maar dan krijgt men bovendien zeer sterk
den indruk, dat dear nog slechts een zeer klein gedeelte genoemd
is van de opvoeringen, die werkelijk hebben plaats gehad.

In welke gevallen vernemen wij jets van eene middeleeuwsche

tooneeluitvoering? Hase 2) zegt : „Uon den Auffiihrungen erzahlen
die Chroniken insgemein erst dann, wenn sie durch einen Unfall
gestbrt worden sind, wie bei dem Zusammenflusse so grosser
Menschenmassen leicht geschah," waarvan hij dan een paar treffende

voorbeelden geef't . Of bij ons dergelijke ongelukken minder voor-

vielen, of dat ooze kroniekschrijvers zelfs dan eene tooneelvoorstelling niet de moeite waard vondenP In alien gevalle zijn ook
deze berichten zeer schaarsch en wordt er bijna alleen melding
gemaakt van opvoeringen bij gelegenheid van het bezoek van een

of ander vorsteidk persoon .
De meeste gegevens verschaffen ons de nude rekenin~boeken.
Deze werden echter niet bijgehouden met het oog op eene later

to schrijven geschiedenis der letterkunde en de titels der gespeelde

stukken worden betrekkelijk zelden genoemd . Vooral wereldlijke

drama's worden in den regel slechts als „spel," „esbatement" enz .

aangeduid . Het is dus zeer goed mogelijk, dat een der hier uitgegeven stukken gespeeld is bij een van die gelegenheden, waarvan

' J . A . WorP , Ge schiedenis van het Drama en het- Tooneel in Nederland,
I . Groningen 1904 .
s K. Has e Das 9 e2sthche Schauspzel LeiPzig 1858, hl . 49.
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wij slechts onvolledige berichten hebben . Maar zelfs de waarschijnlijkheid hiervan kan nog niet aangenomen worden .

Vin al de wereldlijke stukken hebben wij alleen van den Lan-

seloet misschien het bericht van eene opvoering. Den

14aen

Aug .

1412 nl. vertoonden gezellen van Diest to Aken het spel van Lan-

seloet 1;. Waarschijnlijk is daar wel het ons bekende spel mede

bedoeld . Wat den tijd betreft, is het zeer goed mogelijk, en het
stuk viel blijkbaar zoo in den smaak, dat het ook daarom wel
waarschijnlijk is, dat de gezellen van Diest hiermede een vrij verren
toeht ondernamen .

Was het een geestelijk spel geweest, dan zouden wij met minder

vertrouwen apreken, omdat die stoffen herhaaldelijk door verschillende
dichters behandeld zijn .

Bovendien hebben wij nog eene indirecte aanwijzing dat Mariken

van Nieumeghen gespeeld is. Zie bl. CXXVI .

Wanneer wij dus vermeld vinden eene opvoering van

de VII

Weeen van Maria Hemelvaert, _) of van die hemelvaert van orcss .

Never Vrouwen, 3 ) of van de Legende mans heeren Sente Jooris 4 ),

dan heeft die waarsch}jnlijk wel niets met de hier uitgegeven stukken to waken, al werden er dezelfde onderwerpen behandeld .
Daarentegen zou het spel van Masscheroene, da,t in 1475 door de

gesellen van Petegem werd opgevoerd, 5 ) wel hetzelfde kunnen zijn
dat in Mariken van Nieumeghen is opgenomen, wanneer ten minsten
de Petagemmers een wagenspel hebben opgevoerd. En dit is niet
onmogelijk : de leden van een bepaald giide of de bewoners van
eene buurtschap namen dikwijls aan een ommegang deel met eene
vertooning of een kort spel .

Een steliig . ._hericht hebben wij over eene vertooning van het

Bredasehe Saeramentsspel.

In de stadsrekeningen van Breda lezen wij op het jar 1500 :

„Item op Sint Jans dach als men tspel speelde van den Sacramente,

soo quam myn Jouffr. van Baden in der Vogelensanek, dair verdroncken 9 quarters wyns" 6).

' R . Proelsz , Kurzga aszte Geschichte der Deutschen Schauspielkunst ,
Leipzig 1900, bl . 26 > 53 .
WorP, hi. 19 .
3 Hermans Geschiedenis der Reder ~"keys in Noordbrabant II, hi . 190.
' WorP b1. 34 .
E . van der Straeten, Le Theatre villageois en Flandre „
I hi. 22 .
s Hermans, Gesch . der Reder ~"keys in Noordbrabant II, hi . 999.
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Hermans leidt hieruit af,') dat het spel toen voor hot eerst gespeeld werd. Verwijs neemt dit in zijne inleiding (Ul . III) over en
wijst er met nadruk op, dat dit de eenige plaats is, waar dit spel
genoemd wordt . A1 zest hij het niet uitdrukkelijk, toch schijnt hij

daarmede to willen to kennen geven, dat dit ook wel de eenige
opvoering zal geweest zijn . Beide schrijvers zien daaarbij enkele
dingen over het hoofd .

In de rekeningen wordt natuurlijk alleen verteld, wanneer van

stadswege uitgaven werden gedaan . De meeste door Herma,ns medegedeelde posters betreffen hetzij uitkeeringen in geld, hetzij wijn
ten behoeve van de rederijkers (dat was tot 1540 alleen de kamer

Vreuchdendal), of andere onkosten bij gelegenheid van opvoeringen

door deze kamer of van ommegangen, waaraan zij medewerkten .
Op de eenige plaats, waar het Sacramentsspel genoemd wordt,

worden geene vertooners genoemd . Waren dit de Vreuchdendalers

of misschien de leden der Broederschap van den Heiligen Sacramente? Dit laatste wordt wel waarschijnlijk, wanneer wij er op

letters, dat ook het hs . het eigendom was van de Broederschap .

Maar dit was geen gezelschap, dat de overheid geregeld bijstond
bij allerlei feestelijkheden en kwam dus ook niet voor ondersteuning
van stadswege in aanmerking . Dit zou misschien ook een inbreuk
geweest zijn op het privilege van Vreuchdendal (eerst in 1540 komt

eene andere kamer, de Araengienboom, in de rekeningen voor) . Bovendien had de Broederschap van zichzelf vrij groote inkomsten en
behoefde dus geene ondersteuning van de stad . Berichten over de
opvoeringen van dit spel zouden wij moeten zoeken in de rekeningen

van de Broederschap vanden Sacramente, als ons die bewaard gebleven waren zooals van de Lieve Vrouwe Broederscap to 's-Hertogenbosch 2 ) .

Dat er in de stadsrekeningen melding van gemaakt wordt, is eene

groote bijzonderheid en alleen to danken aan de omstandigheid,

dat eens eene hooge grit het wilde zien en de stad haar toen onthalen moest .

Die vertooning was op Sint Jan (24 Juli), dus niet op den Sac-

ramentsdag (14 Juli) .

Was dit nu eene herhaling van de voorstelling, ter eere van de

hooge bezoekster? Of had men het op 14 Juli niet gespeeid, omdat er
op dien dag al zooveel was ? Dan toch word de groote ommegang
' Hermans Gesch . der Reder "keys in Noordbrabant
2 ib. hi . 180 vl gg .
Mnl, Dram . Poeaie. - INL,

II hi . 350.
6
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gehouden en daarin kon het spel niet vertoond worden : daarvoor
was het to lang en had het to veel tooneeltoestel noodig . Voor
dien ommegang had men ook al genoeg andere vertooningen 1) .
Maar na den afloop daarvan zou men het toch wel hebben kunnen
spelen, evenals dat met de Bliscappen van Onser Vrouwen gebeurcle .
Wij kunnen hier slechts gissen .
Doch terwijl er dus geene aanwijzing is, dat het spel slechts een
keer vertoond zou zijn, doen de waarschijnlijk later bijgevoegde
prologhen en de verbeteringen in het hs . wel vermoeden, dat er
meer opvoeringen geweest zijn .
Het waarschijnlijkste is, dat na 1463 jaarlijks op den Sacramentsdag, na afloop van de processie, door de leden der Broederschap
het spel vertoond is (vgl . bladz . CXXXVII) .
Deze opvoeringen zullen eerst op de markt hebben plaats gehad,
maar later in eene zaal . Toen wend de mise en scene vereenvoudigd,
zooals oils wordt medegedeeld in de ProZoghe (vgl . bladz . XCIX) .
Meer zekerheid hebben wij omtrent de opvoeringen van de Sevenste
Bliscap .
In de na prologe van de Eerste bliscap van Onser Vrouwen wordt
aangekondigd, dat ook de zes volgende bliscappen van iaer to iare
vertoond zulien worden . In de na prologhe van deze Sevenste bliscap
wordt dit spel het laatste van zeven genoemd, die vertoond zijn .
Nu is het zeker al zeer onwaarschijnlijk, dat er tegelijkertijd in
Brussel twee dergelijke serieen vertoond werden, en het ligt dus
voor de hind, dat van de eenige reeks het eerste en het laatste
stuk ons bewaard gebleven zijn . Dit vermoeden wordt zoogoed
als zekerheid, wanneer wij letten op de groote overeenkomst in
den vorm en de taal der beide gediehten . En zelfs het uiterlijk
1 Uit de rekeningen biJ' Hermans bl . 219 bliJ'kt, dat daarbiJ' JjaarliJjks het
volgende to zien was :
De gesellen die Sunte HuYbrechtssPel . ., sPelen
De swerdtdanssers
cue calverdanssers
de gesellen , die mit Joris sPel . . . . sAelen
de esellen die de veer Heemskinderen . . . . s elen teen den conmck van
VrankrYk,
de gesellen , die den wildeman . . . . J'agen,
de gesellen , die Sinte BerbelensPel met den cliPPel . . . . danssen
de gesellen, die HerodessPel . . . sPelen
de gesellen , die de herderkens . . . . sPelen
de vYft' J'ongens, die . . . . des coninxs Salomons sPel sPelen .
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handschriften

schijnt overeen to komen, voor zooverre ten
minste uit de zeer vage opgaven van Willems 1) eene gevolgtrekking to waken is .
Wij mogen dus zeker, waar wij de geschiedenis nagaan, beide
stukken to zamen behandelen . Er is echter, helaas, niet veel van

to zeggen, en van hetgeen er over gezegd is, moet nog het een
en ander afgekeurd worden .

Misschien heeft Willems in het hs. der Eerste Bliscap meer gelezen
dan hij ons mededeelt . Maar dat kunnen wij niet nagaan, omdat dit us .,
al is het niet meer verloren, toch niet voor iedereen beschikbaar
is

2).

Dit is echter geene reden om zijne opgaven zonder nader

onderzoek aan to nemen .

Willems zegt 3 ) „ Dit stuk is een misteriespel, afkomstig van de

Brusselsche kamer het Korenbloemken,

en eertyds het eigendom

van den heer Lammens" enz . en iets verder : „dat dit stuk op het

landjuweel van Brussel des jaers 1444 werd gespeeld" en ,,dat het
magistraet dier stad, by een reglement van 1448, heeft voorgeschreven

dat men vervolgens ja,erlyks ook een misterie van de zeven Droefheden van Maria, op den kermisdag van O . L . V ., na den ommegang,
ten twee ure des namiddags, ter groote markt aldaer, zoude vertoonen ."

Met de eerste woorden heeft Willems m . i . alleen bedoeld, dat

het hs. aan de kamer het KorenUloemken behoord had. Men heeft

er echter uit afgeleid, dnt het stuk in 1444 door deze kamer gespeeld zou zijn

4).

Nu is dit wel niet onmogelijk, maar volstrekt

niet bewezen .
Van het Korenbloemken weten wij weinig . Hieruit, en uit de

omstandigheid, dat zij in 1561 to Antwerpen niet op het landjuweel
verscheen, maar op het haeclaspel, volgt al dadelijk, dat het eene

minder voorname en rijke kamer was . Wanneer wij nu zien, dat
deze kamer later de door de stad gesubsidieerde vertooningen der
mysterie gaf, dan kunnen daarvan twee verkltiringen •zijn . Misschien

heeft van den aanvang of de stad juist eene minder rijke kamer
willen subsidieeren, of deze kamer stond in eenige nadere betrekking

tot de O .L .V. kerk .
Het staat echter vast, dat in later tijd de Knrenbloem de reeks
' Bel isch Museum IX hl . 45 .
De
uit ava van Dr . W. L . de Vreese last no g
zich wachten .
2
s
4

t . a p . hl . 45.

StallaertInt. hl . I. Ook Moltzer sehJi'nt het zoo op to vatten , ml .

steeds op

hl . XXXI .
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der misterien opvoerde . In de Eerste Bliseap is aan het einde door
eene andere hand (Willems zegt echter niet van welken tijd) ingevoegd
Dat u van my mach werden gheseyt
En die fame breyt
Vry sonder helm

Dat tCorenbloemken tavont wat sots sal spelen .

Waarschijnlijk heeft dus deze kamer het niet altijd gedaan, want

dan zou de invoeging dadelijk hebben kunnen geschieden . Of eerst
in lateren tijd werd er eene zotheid na gespeeld.

De krabbel op Ul . 74 van het hs . der Sevenste Bliseap
en op dat ghy verblyen muecht in dit

saysoen al

compt tavont en hoort

schijnt eene navolging hiervan to zijn .

Er is nog iets anders . Onder de later op den kant bijgevoegde
tooneelaanwijzingen in de Sevenste Bliseap vinden wij gods troon toe

(vs . 3r1), hoot oppe (475), de belle toe (1047), schuyft oppe (1299) . Ook
in bet Spel van Sinners door de Korenbloem op bet haechspel to
Antwerpen in 1561 vertoond, komen op den kant de aanwijzingen

Doet oppe en Sluyt toe voor, de eerste tweemaal, de andere driemaal. Ergens anders heb ik die asnwijzingen in dezen worm niet

gevonden .
Het komt mij dus zeer waarschijnlijk voor, dat Franchois van

Ballaer, onder wiens leiding in 1559 de Sevenste Bliscap is opgevoerd, factor van de Korenbloem was .

Wanneer zijn nu deze stukken voor bet eerst gespeeld? Willems
neemt voor de Eerste Bliseap aan, dat bet geweest is op bet land-

juweei van Brussel in 1444 . Dit is zeker onjuist . Hij maakte dit
op nit de mededeeling, dat de rederijkers uit Oudenaerde op den

Sacramentsdag van 1444 „bet spel ende dicht van den VII . blommen

van Onser Vrouwen" speelden, dat zij dan uit Brussel zouden mede-

genomen hebben . Maar in Brussel zou alleen de Eerste Bliscap opgevoerd zijn en bier wordt van een spel der zeven blijdschappen
gesproken .

Wat Willems zegt van de zeven Droefheden van Maria berut op

eene schrijffout in Henne et `Vauters, Histoire de Bruxelles, zooals
door Stallaert is aangetoond

(ml . bl . 1) . Den 19 Febr . 1448 ni .

werd door de Brusselsche overheid besloten
„Item, es noch overdragen als voer, dat men alle jare een spel

spelen sal ten dage van der procession, to beginnene ter IIster wren
na, der noenen, ende opte Nedermerct [ni . de Groote Markt] to
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ende dese spelen syn van Onsei•- Liever- Vrouwen VII
Blyschappen ; dairaf men Mlle ,jaren sal spelen d'eene, ende altyt een
Bruessel,

nuwe, totter tyd toe, dat de VII jaren ommecomen sullen syn ; ende ten
eynde van den VII jaren sal men wederom de spele van den zelven
VII Blyscapen van nuws beginnen ; ende dtit de stall van Bruessei
daertoe sal doen maken een stellinge eons, dair men tspel jairlix
op spelen sal." La Belgique Communale, II, 498 .
In

de Eerste Bliscap gespeeld en, als men daa,r ge-

1448 is dus

regeld mede voortgegaan is, was het in 1559 joist weer de beurt
van de Sevenste,

die toen ook gespeeld is . Het is dus wel waar-

schijnlijk, dat de reeks der opvoeringen onafgebroken is doorgegaan
tot 1566 .
Was nu in 1448 de eerste opvoering? Het kan zijn, maar het is
toch eerder aan to nemen, dat de stall besloot de onkosten op
zich to nemen van eene bestaande en in den smack vallende opvoering, dan dat zij dit zoo doen voor tooneelstukken, die nog
geschreven moesten worden . En dat de dichter de geheele reeks
can het oordeel vin den magistraat zoo onderworpen hebben,
alvorens er nog een gespeeld was, is niet aannemelijk . Ook nog om
eene andere reden.

In Dierste Prologlae van de Eerste Bbiscap lezen wg

Wilt onsen prince . ende oec sijn vrouwe
Ende Cha,rloot . onsen jongen here
Met sijnder vrouwe . behueden vor rouwe .

Deze regels kunnen niet geinterpoleerd zijn . Het stuk moet dus
geschreven zijn, terwijl Charloot getrouwd was . Deze nu is driemaal
getrouwd geweest : 149-1446, 1454-1465 en 1468-1477 . Onze
misterie kan dus niet in 1448 geschreven zijn en het is derhalve
geweest in 1441 . Nemen wij nu pan, wat wel het eenvoudigste is,
dat de dichter tegen elk volgend jaar een der bliscappen dramatiseerde, dan is de sevenste geschreven in de tweede helf't van 1446
of de eerste helft van 1447 . Hot handschrift is waarschijnlijk van
niet veel later tijd . De eerste opvoering was dus in 1447 en als wij

aannemen dat er geene stoornis geweest is, was dus in 1566 de
zeventiende opvoering .
Van geene dier opvoeringen is echter iets naders bekend, behalve
van de beide laatste . Op de oorspronkelijk onbeschreven eerste bladzijde van het hs . lezen wij nl . de volgende belangrijke aanteekening :
Ghespeelt bar franchoys van ballaer
facteur van bruessele An° 1559
dyer ntier nocii 1566 .
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En vender met dezelfde, althans eene gelijktijdige, hand :
de gereetseap 1)

god in den troop I een witte albe

I

een coorcappe

gods hayr en de croone

vier alben

J

dry engels vleugels ~ en haer

croken I I

Sinte michiels cappe vleugels

I

sweyrt

1

croke en

harness

Sint Jans wit cleet ~ de woleke ~ den precstoel

Jesus rock

II

ses oft sevene apostels hayren

en baerden

de belle lucifers ende en dry oft vier
duyuels eleederen encle hooffden
alle dry de hemels gaen open

mariams cleederen en gordel ! bet palmrys
graff I de bare ; de scryne ~ tlyccleet

de handers hemels broot ~ voort alle de

lange rockers I hoeden cleyn rockers dier
zyn

Franchois van Ballaer was, zooals wij boven gezien hebben,

waarschijnlijk factor van de Korenbloeme. Maar waarvoor client deze
aanteekening? Was bet in 1559 de eerste maal dat bet stuk gespeeld

werd, terwijl hij factor was? Of was bet weer de eerste keen na
eene lange tusschenruimte? Het eerste komt mij bet waarschijnlijkst voor .

Uit de lijst der gereetscap leeren wij niet alleen kennen, hoe de

spelers in 1559 gekleed waren, en welke verdere requisieten gebruikt
werden (men lette op den precstoel, de hayren en baerden, de belle

lucifers, de hayaden), maar ook' zien wij hieruit, dat er toen Brie

hemels op bet tooneel waren, zeker wel een voor God, een voor
de engelen , en

een

voor de zaligen .

ilet aantal figuranten nam men blijkbaar zoo groot mogelijk, nl .

zooveel als men er kleeden kon .

Van dezelfde hand als de lijst der gel°eetscap staan op den kant

naast den tekst een aantal tooneelaanwijzingen, die dus ook voor
de opvoering in 1559 dienden .

Meer clan 600 verzen moesten bij de opvoering weggelaten worden,

nl . vss . 1-305, 334-341, 434-458, 468-473, 532-565, 672-685,
702 709,

716 750, 878 883, 886-925, 943-990,

' Wat her cursief staat is in bet hs . onderstreePt.

1001- 1004,
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1105-1112,

1361b-1385x,

1126-1129, 1167-1185, 1319-1324,
1515b-
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1342-1347,

1531-1534, 1543-1344, 1546-1547,

1583-1584, 1635-1638, 1642-1650, 1653-1656, 1651-1679, waarbij
nog komen de regels, die in het verloren gedeelte moesten worden
overgeslagen .
De eerste van deze weglatingen wordt aangewezen door de woorden

bier begint voor de persoonsaanwijzing boven vs . 306 1). Alle andere
worden aangewezen door een haak voor de regels, een enkele maal
er achter of aan beide kanten . Voor dien haak staat dan sours (11
maal) eenvoudig slaet

aft',

bovendien nog 5 maal, waar deze woorden

nog slechts gedeeltelijk to lezen zijn . Ook staat er voor den eersten

en voor den laatsten der weg to laten regels een teeken, en dan

afj' (1 maal), slaet aft' lot aen dit teeken
(1 maal), of kortaf tot uen dit teeken (6 mash . Voor vs. ?16-750
bij het eerste eenvoudig slaet

staat aileen een haak met aan het begin en het einde een teeken,
zonder eenige bijvoeging. Voor vss. 943-990 staat een haak zonder

teeken, maar met de bijvoeging tot aen de pausa.
Voor vs . 1167-1185 staat een haak, zonder iets meer ; maar deze

is met zwarteren inkt geschreven, en kan dus wel vin later tijd zijn .
Naast vs . 878 is nog bijgevoegd keert our.

Na vs. 1540 werden verscheidene regels uitgeworpen . Om het nu

nog duidelijker to maken, werden voor vss . 1540, 1541 . 1542 en
1545 de letters a, b, c en d gezet . In de na prologhe werd waar-

schijnlijk ook een stuk weggelaten . Achter vs . 1702 staat een

kruisje, aan den voorkant our vs. 1726 staat een haak . Ook staat
er een haakje our in in denzelfden regel, en daarachter in co7°tier

talen. Onderaan de b ladz. i s verder bijgeschreven :
es den zulcken wel int ghedachte

maer a1 dat wy doen daghen en nachten
es tuwer eeren in alder wijs.

Waarschijnlijk was de bedoeling hiermede de eerste helft van

vs . 1702 en de nieuwe tweede helft van 1726 to verbinden tot
den regel

Gabriel in cortter talon

daarna de drie nieuwe regels to neuron en dan met vs . 1727 to
eervolgen.
Waar de spelers korter of langer zwijgen moesten, vindt men in
' De letters zJ ijn h er jets grooter dan in de andere tooneelaanwJi'zingen .
Doze kan dus van eene andere foudere ?hand zJijn, evenals de straks to
noemen aanwiJ'zingen biJj vss . 507 en 760. Maar bet dunks mJi' niet waarschiJ'niiJ'k .
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de oorspronkelijke tooneelaanwijzingen SeZete . Dit was hier zeker geene

aanmaning voor het publiek om to luisteren naar hetgeen er zou
volgen, dns geen sw~gt ende hoort 1), ook wel niet de naam van een
lied, dat in de pauze gezongen werd, maar eenvoudig eene tooneelaanwijzing voor de spelers . Het werd dus gebruikt, wanneer er eene

pauze was of de spelers lets moesten doen, waarbij niet gesproken

werd . Wat er gedaan moet worden, wordt er dan in de Sevenste

Bliscap meestal bij gezegd, b . v . na vs . 1298 Die wile sullen sise
bereyen . Vooral vinden wij dit Selete, waar nieuwe sprekers moeten
opkomen, waarbij ook meestal de plants der handeling verandert .
Wanneer b . v . in vs . 1050 Michael plotseling verschijnt om de duivelen
tegen to houden, is daar wel een nieuwe spreker, maar geene verandering van plants ; er staat dus geen Selete . In het gedeelte van

vs . 1138-1397, waar God, de engelen, de confessor in den hemel en
Maria, de apostelen, de maagcien op aarde spreken is geene verandering van plants en van personen, omdat hier het tooneel tegelijk

in den hemel en op aarde was ;-hier was da,n ook geen Selete noodig,
behalve na vs. 1298 (zie boven) .

Om dezelfde reden komt ook in vss. 327 - 506 geen Selete voor .
Terwijl Jan in de wolk van Ephesus naar Jeruzalein wordt over-

gebracht, spreken de Epheziers (vss . Z72-639) en terwijl de apostelen
met het lijk van Maria op weg gaan, zingen zij . Op deze beide
piaatsen kwam dus geen Selete to pas.

Verder komt er in het stuk geene verandering van plants of
personen voor zonder Sedete en ook omgekeerd been Selete zonder

verandering van plants of personen .

Alleen verandering van personen vinden wij na vs . 759 . Het

samenkomen der apostelen van alle kanten was zeker geen geschikte
tijd om to spreken en het Selete was daar wel noodig.

Op de overige plaatsen, waar Selete gevonden wordt, is steeds

verandering van plants en personen beide, nl . na vss . 165, 305,
326, 506, 990, 1137, 1539 .

Sommige van deze rusten waren kort . Na vs . 165 vinden wij dit

bepaald aangegeven : Selete tort . Toch bezoekt Maria in deze rust

de steden, terwijl de handeling zich verplaatst van het huffs van
Maria naar de plats, wear de Joden zijn, waarschijnlijk het
marktplein van Jerusalem . Ook na vs . 305 was de rust kort . Terwijl

' Dat silete sours vooral aan het begin, deze beteekenis had bli'kt b . v .
duideli'k uit den Luclus Ascensionis van St . Gallen • zie Mone &haws iele
ties Mittelalters I, 254 .
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Maria in bare kamer bidt, wordt de handeling weer daarheen
verplaatst .
Evenzoo behoeft na vs . 326 alleen de hemel opengedaan to worden .
Na, vs . 198 was ook slechts eene korte rust noodig : het bereyen
immers was zeer spoedig afgeloopen, zie vs . 1302 .
Hoever Thomas na vs . 1539 to loopen had, om bij de andere apostelen
to komen, wordt niet aangegeven, maar dat behoeft niet lang to zijn .
In 1559 vond men blijkbaar, dat die korte rusten niet afzonderlijk
behoefden aangewezen to worden . De beide eerste vervielen vanzelf,
doordat men eerst met vs. 306 begon, de derde liet men staan,
misschien wel nit onoplettendheid, tnaar na vs . 1298 word Selete
doorgestreept en na vs . 1539 weggeschrapt .
De a.ndere rusten echter duurden vrij Lang . Na vs . 506 werd de
handeling verplaatst van het huffs van Maria naar Ephesus . Misschien
verplaatste zich daarbij ook een deel van het publiek .
Het versamen van de apostelen na vs . 759 nam ook zeker heel
wit tijd . Immers zij werden van Mlle kanten in eene wolk overgebracht. En uit de lijst der benoodigdheden in 1559 zien wij, dat
er slechts eene wolk was . Vroeger zullen er wel niet meer geweest
zijn . De apostelen werden dus een voor een in de wolk overgebrticht .
Daarvoor was vrij veel tijd noodig, a1 bleef het publiek op zijne plants
Na vss . 990 en 113 7 wend weer de handeling geheel naar den
anderen kant van het tooneel verplaatst en de toeschouwers moesten
dus weer verhuizen .
Om nu in die lange rusten de toeschouwers bezig to houden,
werden vertooningen gegeven, hetzij tableaux vivants of pantomimes,
en werd er muziek gemaakt 1 ) .
In 1559 werden daarvoor op den kant de noodige aanwijzingen
gegeven . Voor de vertooningen werden de namen opgegeven der
daarin afgebeelde personen, terwijl de muziekstukken, die pausa
heetten, genummerd waren 2 ) .
1 Later werd silete of p ausa de naam van het muziekstuk, den zang of
de vertooning, waarmede de rust werd aangevuld .
2 Het is echter ook mogelJi'k, dat p ausa en selete beide eenvoudig de rust
aangeven en dat het l'ongere woord later op den kant werd biJ'geschreven ter
vervanging van het oudere .
Voor deze onderstelling P left dat behalve bUJ vs . 326, selete overal is ver •
i'derd,
waar er geen p ausa mast staat .
wJ
Maar aan den anderen kant is de nummering der Pausa's en het voorkomen
van twee in eene rust, eerder to verklaren > wanneer men er muziekstukken
onder verstaat .
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Naast de tooneelaanwijzing na vs . 506 vinden wij onder elkander :

1 . pausa - tiberius keijser - 2 . pausa . Men had dus eene vertooning

tusschen twee muziekstukken .

Evenzoo lezen wij na vs . 759 op den kant : 3 . pausa - voluciaen

verona tiberius - 4. pausa .
Na vs . 990 (of liever, omdat er een stuk uitgelaten werd, na vs .

942) vinden wij : 5 . pausa - pilatus tiberius voluciaen senatueren
verona. her dus een muziekstuk met eene vertooning .
De 6 . pausa vinden wij opgegeven na vs . 1137 .
Wat stelden nu die vertooningen voor? Hoe kort de aanwijzingen

ook zijn, toch zijn zij ons voldoende, evenals zij het zeker den
toenmaligen regisseurs waren .

In drie tableaux vivants, of wat mij waarschijnlijker voorkomt,

in een pantomime van Brie tooneelen, werd aan het yolk de geschiedenis van Pilatus vertoonci volgens het apokriefe boek Mors

Pilau .

In het eerste tooneel lift keizer Tiberius to bed, lijdende aan

eene ongeneeslijke ziekte . Men vertelt hem, dat to Jeruzalem een
geneesheer is, Jezus genaamd, die alle kwalen genezen kan . In

het tweede tooneel keert Volucianus, dien hij heeft uitgezonden

om Jezus to halen, terug . Hij bericht, dat Jezus gekruisigd is, maar
heeft Veronica medegenomen, die in het bezit is van den heiligen
dock , waarop het gelaat van Jezus is afgebeeld . Op het gezicht

daarvan herstelt de kcizer .

In het derde tooneel verschijnt Yilatus voor den vertoornden
keizer, die hem heeft laten gevangen nemen . De toorn des keizers
bedaart eehter, zoodra hij Pilatus ziet, door de wonderdadige werking

van den heiligen rok zonder naad, lien doze heeft aangetrokken .
Eerst nadat men hem gedwongen heeft dien rok uit to trekken,

kan het proces voortgang hebben . Volucianus en Veronica treden
op als aanklager en getuige en de keizer veroordeelt op den raad
der senatoren, Pilatus tot een smadelijken flood .

Dit derde tooneel was het langste en daarom zal hierbij ook maai

een muziekstuk geweest zijn.

Ook op andere plaatsen werd de vertooning door muziek en zang

opgeluisterd . In de oorspronkelijke tooneelaanwijzing na vs . 1398

Ende dinglen
inden trove selen oec singen ende orglen. Ook in het ontbrekende
wordt aangegeven, flat de apostelen zullen zingen

gedeelte moot eene dergelijke aanwijzing gestaan hebben, want in
vss . 1540 vlgg . vertelt Peter, flat hij hemelsche muziek hoort .

Bij de opvoering in 1559 was men daar niet mede tevreden en
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zoo vinden wij naast vss . 475, 711, 926 en 1116 de aanwijzing, dat
de pijpers zich moeten laten hooren .

Het opkomen en weggaan der sprekende personen wordt meestal
reeds in de oorspronkelijke tooneelaanwijzingen vermeld . In 1559

is daarbij gekomen de aanwijzing voor vs . 1?98 dapostolen wat inne .
Naast vs . 716, waar een groot stuk werd overgeslagen, is op den
kant bijgesehreven maria, om aan to wijzen, clat deze met vs . 751
moest doorgaan .

Zwijgende personen, figuranten, kwamen er in dit stuk vrij wat
voor . In de oorspronkelijke tooneelaanwijzing na vs . 506 wordt genoemd het yolk in der stat van ephesen, na vs . 571 ij. ingle, die
zeker ook wel optreden na vs . 759 . Na vs . 1137 spreekt God tot
sinen hemelscen heere . Daarvoor werden in 1559 acht personen genomen, blijkens de aanteekening op den kant bij vs . 1167 : nota

achte tsanaen martelaren ende de confessoor. Of wordt daarmede bedoeld, dat doze acht personen vss . 1167-1178 moeten singen in
plants van den Tweede ingel, wiens naam is weggeschrapt?
Verdere zwijgende, althans niet sprekencle personen zijn de Joden,

die na vs . 1397 contenancie makers .
Met betrekking tot den tooneeltoestel zijn in 1559 de volgende

aanwijzingen bijgevoegd : vs . 3 6 3 palmrijse, vs . 371 gods tr•oon toe,

vs. 475 lzout oppe, vs . 492 troop toe, vs . 1047 de belle toe, vs . 199
schuyft oppe. Een paar daarvan vereischen eene nadere toelichting .
In den oorspronkelijken tekst was niet aangewezen, hoe en waar

de hemel moest voorgesteld worden, zooals blijkt uit de tooneelaanwijzing na vs . 1].37 „Hier sal God spreken, vtin hovers oft onder,
soe men wilt" . Maar in 1559 had men Brie hemels en bet gebruik
daarvan moest aangewezen worden .

In vss. 3Z7-506 wordt Gabriel door God uitgezonden, om aan
Maria haar naderenden dood to verkondigen . Na vs . 326 wordt dus
de hemel geopend om weer gesloten to worden, wanneer Gabriel
na vs . 493 daarin teruggekeerd is .

Dit werd nu anders . Gods troop bleef open, totdat Gabriel zijne

opdracht gehoord en aangenomen had, dus tot vs . 384 . her moest
dus nu de aanwijzing gods troop toe komen, die echter verkeerdelijk
reeds bij vs . 371 staat .

De volgende woorden spreekt Gabriel niet meer tot God in den

hemel, maar tot Maria op aarde. Om dit duidelijk aan to geven,

werd nu tusschen vss . 384 en 385 eene streep getrokken en aan
den kant een scheiteeken geplaatst .

Tegen dat Gabriel zijne boodschap geeindigd had, moest de
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hemel der engelen geopend worden, waarvoor achter vs . 475 de

aanwijzing

hoot oppe gesteld werct, terwijl voor den regel het

woord pijpers aangaf, dot daarbij muziek gemaakt moest worden .

Volgens de aanwijzing t7 •o on toe word dan bij vs . 493 de hemel der
engelen weer gesloten .

In de personen, die sommige gedeelten spreken, zijn een paar

veranderingen gebracht . tiss. 1155-1178 werden nl . in 1559 niet

meer door twee engelen gesproken, maar door Gabriel, hetzij alleen

of met de martelaren en den confessor . Daartoe is voor vs . 1155

L angel vervangen door Gabriel en voor vs . 1167 is ij ingel weggeschrapt . Omgekeerd werden vss . 1299-1308a aan drie maagden

in platits van aan eene in den mond gelegd . DRartoe werden tusschen vss . 1301 en 1303, 103 en 1304, 1305 en 1306 strepen g •e trokken en de cijfers j, i j en i i j op den kant bijgeschreven, resp .
voor vss . 1302 en 1303, 1304 en 1305, 1306 en 1307 .

Voor vs. 1130 werd Beide vervangen door j viant en voor vs .

1398 ten slotte werd mast

I

lode geschreven de wachter .

Ook in den tekst zijn voor de opvoering een groot aantal veranderingen gemaakt . Het is echter niet wel mogelijk, die bier op
to geven . Vele veranderingen toch zijn op een anderen, waarschijnlijk vroegeren tijd gemaakt, zooals al dadelijk daaruit blijkt, dat
zij ook voorkomen in de gedeelten, die bij de voorstelling in 1559
werden overgeslagen .

Van al doze veranderingen is echter in de aanteekeningen achter

den tekst nauwkeurig verslag gedaan .

Van eene vroegere voorstelling zijn zeker wel afkomstig de cijfers
1, 2, 1, 2, voor vss . 1, 16, 31 en 46, o7n tin to wijzen, war elk

van de twee spelers moest beginnen, die gezamenlijk de Proloyhe
voordroegen .

De belangstelling van het publiek in middeleeuwsche kunst heeft

zich in de laatste tijden ook geopenbaard door de opvoering van
enkele onzer oude drama's .

De Clute van Nu Noch werd 15 Aug . 1892 gespeeld op het Land-

juweel to Antwerpen .

Tijdens de tentoonstelling in het jaar 1894 wend in dezelfde sta,d
de Cluyte van Plaijerwater opgevoerd.

Toen het Z4st0 Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres to

Dordrecht vergaderde, is daar den 24gten Aug . 1897 de Esmoreit
ten tooneele gebracht .

De Gloriant werd in 1899 door Groninger studenten opgevoerd.
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In den winter van 1900 op 1901 vertoonde de Kotterdamsche
Onderwijzers-Tooneelvereeniging op verschillende plaatsen den
Esmoreit en in het volgende jaar den Lanseloet.
De Amsterdamsche Gymnasiastenvereeniging D . V . S. vertoonde
in de Kerstvacantie van 1903 den Gloriant en in Januari 1906 den
Esmoreit .

A1 deze opvoeringen vielen zeer in den smack en maakten veel
indruk i) . Zij hebben dan ook veel bijgedragen tot eene meer
algemeene waardeering van het middeleeuwsch tooneel . Dat zou
echter nog geene voldoende reden zijn om er bier melding van to
maken 2 ) . Doch zij zijn ook om een andere reden van belang .
Over de wijze van opvoering der middeleeuwsche drama's is nog
al verschil van meening. Beter nu dan door lange redeneeiingen
zal men ieinand kunnen overtuigen door hem eens eene opvoering
to laten zien . Wie b . v . de laatstgenoemde opvoering van den Esmoreit
heeft bijgewoond, zal zeker nooit meer verlangen, dat alle spelers
gedurende het geheele stuk op het tooneel blijven, of dat zij eenvoudig hunne rol opzeggen in plaats van to spelen . Het is mij
trouwens altijd een raadsel geweest, hoe iemand, die onze middeleeuwsche stukken aandachtig gelezen heeft, ooit heeft kunnen
beweren, dat zij zoo werden opgevoerd .
Zoo is ook gebleken, dat eene korte rust tusschen de verschillende
tooneelen volstrekt niet aan de opvoering schaadt, maar integendeel ten goede komt . Bij volgende voorstellingen moet men zich
echter in dit opzicht nog wat meer losmaken van de overgeleverde
dwaling 3 ) .
De eenige grond, die voorzoover ik weet is aangevoerd voor de
meening, dot zelfs handelingen, die jaren na elkander moeten
piaats hebben, onmiddellijk na elkaar vertoond werden, is in de
rijmen gelegen . De eerste regel van een spreker rijmt nl. gewoonlijk op den laatsten regel van zijn voorganger . Maar dit sluit nog
1 Men zie daarvoor, heha 1ve de verslag en in de dabladen
voo ral het ai tikel
g
van M . A . P . C . Poelhekke in de Dietsehe Warande 1903 I > 533 545> onder
den titel Eene merkwaardige tooneelvertoonin " .
° Het scheen miJ' daarom ook niet noodig in deze oPgave naar volledigheid
to trachten . Er zJijn zeker nog wel verseheidene oPvoeringen geweest waar
ik niet van gehoord heb .
In Noord en Zuid 1901 hi . 512 wordt dit onmiddelliJjk opeenvolgen der
tooneelen zelfs als jets besehouwd wat het middeleeuwsche drama op het
moderne voor heeft.
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niet in, dat de eene regel ook onmiddellijk op den anderen voigt :
het was alleen een hulpmiddel voor de spelers om gemakkelijk to
onthouden, war zij waren . Wil men om de rijmen aannemen
dat er geene pauze was, dan komt men tot de ongerijmdheid,
dat het Spel vanden Winter erode vanden Somer en de Sotternie van
Rubben zonder eenige pa,uzeering achter elkander gespeeld werden .
In hot algemeen kan men zeker wel zeggen, dat de middeleeuwsche tooneelspelers van decoratief, costuum en handeling zooveel werk maakten als zij konden en hunne beurs toeliet .
Vbbr alles wachte men er zich voor, onbeholpenheid en naieveteit
met elkander to verwarren, of voor eon karakteristiek beginsel
to houden wat niets is dan een gevolg van gebrekkige techniek .
Daardoor toch mislukken gewoonlijk de nabootsingen van oudere
kunst . Wanneer b . v. iemand nit onzen tijd, die goed teekenen kan,
de onvolkomenheden en fouten van middeleeuwsche teekeningen
nauwkeurig gaat nadoen in eene teekening van zijne eigene winding,
dan zal hij niets anders leveren dan eene caricatuur van middeleeuwsche kunst, waarmede hij de bewondering uitlokt van den
alledaagschen criticus, die over alles en nog wat schrijft, maar
de ergernis wekt van hen, die de middeleeuwen kennen . Evenzoo
is het met bouwkunst, beeldhouwkunst, muziek en ook met de
kunst van voordragen 1) .
Het aantal vertooners was zeer versChillend . In de Sevenste Bliscap
traders in 1559 niet minder dan 40 sprekende personen op benevens
een aantal figuranten .
Het Spel van den Sacramente vereischt 20 sprekers en eenige
figuranten .
1 Eenigen tJi j d, nadat dit geschreven was, is biJ' gelegenheid van het vJi'fde
Nederlandsehe Philologencongres to Amsterdam, 3 April 1907, de Esmoreit
nog eens oPgevoerd . DaarbiJ' werd met het hierboven merlegedeelde rekenin g
gehouden . Er was eene Pauze s waarin muziek gemaakt werd ; er was een
achterdoek waarvoor de moiieven ontleend waren cars de bekende miniatuur,
die het tooneel to Valenciennes in 1547 voorstelt met twee toegangen • er
werd zooveel mogelJi'k geacteerd enz .
BJi' de meeste toeschouwers voor zoover ik ze gehoord heb vigil dit wel in
den smack . Doch de correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant
vond de oPvoeringen der Rotterdamsche onderwiJ'zers mooier . Zoo oordeelde
ook Dr. P . H . van Moerkerken Jr . in de XXe Eeuw, 11907, hi . 222 vl . Deze
beweerde bovendien dat eene voordracht ,,waarbiJ' het gezicht het gehoor
niet afleidt"meer ,,in den eest
der Middeleeuwers" zou ziJ'n, maar vergat
~`
daarvoor eenige
b bewiJ'zen to leveren .
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Het Spel der Vroede ende Dwaze Maegdem heeft 16 sprekers noodig,

benevens figuranten .

Voor Mamiken van Nieumeghen zijn 13 sprekers en een aantal

figuranten noodig.

Esnaoreit, Gloriant, Winter ende Somer vereischen ieder 8 spelers,

dock de Lanseloet slechts 6 .

Voor Drie Daghe Here en Sint Jooris zijn 5 spelers voldoende .
De Buskenblaser, Truwanten, Plaijerwater en Nu Noeh hebben 4

spelers noodig, Lippijn, Hexe en Rubben slechts 3, terwijl de tafelspelen door 2 personen gespeeld worden .
Muziek wordt alleen genoemd in de Sevenste Bliscap en in het

Spel van de . . . Maegden, want dat de ridder in den Lanseloet op
den hoorn blaast, kin men toch niet tot de muziek rekenen .
Gezang hebben wij in de Sevenste Bliscap het Spel van de . . .
Maegden en in Plaijerwater.

V . Het tooneel en de tooneeltoestel .
Evenals in het vorige hoofdstuk zal ik mij ook bier zooveel

mogelijk onthouden van algemeene beschouwingen, maar alleen
bespreken wat wenschelijk is voor een just begrip van de bier
uitgegeven stukken . En dit is bepaald noodig, omdat men bij alle
nieuwere opvoeringen vooral hierin to kort geschoten is .

Wat de tooneelinrichting betreft, kunnen wij de stukken in ver-

schillende groepen indeelen

a de geestelijke drama's,

b de groote wereldlijke drama's,
c de kluchten,

e de wagenspelen,

f de tafelspelen .
Hierbij houde men echter wel in het oog, dat elke indeeling

eenvoudig voor ons gemak gemaakt wordt en dat de middeleeuwen

b . v . zeker geen onderscheid maakten tusschen geestelijke en wereldlijke drama's, zooals wij dat doen . De hier gemaakte indeeling is
dan ook alleen met het oog op de tooneelinrichting en niet naar
den aard der stukken .

Of de dichter onder het schrijven van zijn stuk zich een meer

of minder samengesteld en kunstig of een eenvoudig tooneel voorstelde, zal wel in verband gestaan hebben met het bedrag der
kosten, die naar zijn vermoeden daaraan besteed konden worden .
Gedeeitelijk hing dat natuurlijk samen met de to behandelen stof .
Een mysterie- of heiligenspel, dat bij hooge kerkelijke feesten werd
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opgevoerd en dienen moest om den godsdienstzin der toeschouwers
to versterken en hen op to wekken tot deugd, stond onder de
bescherming der kerk en werd geldelijk gesteund door de overheid .
terwijl de aanzienlijkste burgers en de rijkste gilden en kameren
van rhetorica de opvoering op zich namen . Fiierbij behoefden dus
geene kosten ontzien to worden .
Geene of zoogoed als geene kosten daarentegen konden gemaakt
worden door hen, die met een tafelspel van huffs tot huffs trokken,
om overal eene gift to ontvangen, waarvan zij dan zelve ook hun
Driekoningenfeest of vastelavond konden vieren .
Daar tusschenin stonden de voorstellingen van niet gesubsidieerde kamers, armere gilden of rondtrekkende troepen .
Bij het nu volgende houde men echter wel in het oog, dat dit
slechts mijne persoonlijke opvatting is 1), steunende op de tooneelaanwijzingen en op den inhoud der stukken, maar dat wij nergens
eene beschrijving van een Nederlandseh middeleeuwsch tooneel uit
den tijd zelven hebben . Alle overgebleven beschrijvingen en teekeningen zijn uit de 16de eeuw . En wel kunnen wij, mits met de
noodige omzichtigheid to werk gaande, daaruit gevolgtrekkingen
waken voor een vroegeren tijd, maar het leidt noodzakelijk tot
dwalingen, , wanneer men de 16de-eeuwsche berichten zonder meer
gebruikt tot verklaring van 15de-eeuwsche toestanden .
a. De grootste tooneeltoestel was noodig voor de Sevenste Bliscap,
waarom wij met deze beginners .
Volgens besluit van den magistraat van Brussel (zie hi . LXXXV)
zouden deze spelen op de Groote Markt vertoond worden en de
stad liet daartoe voor eenmaal de „stellinge" waken dair men tspel
jairlix op spelen sal . Wat wij van andere voorstellingen nit deze
serie weten, wag dus ook op de Sevenste toegepast worden .
Calvete de Estrella vertelt 2), dat men voor het stadhuis speelde .
' Door een toeval las ik bet werk van Cohen eerst nadat ik dit geschreven had .
Dat ik daarin geene aanleiding vond om to veranderen, was miJ ' eene welkome
bevestiging van mJijne opvattingen .
Zie BJi•lage VII . Ik had char de vertaling van Stallaert over~' enomen
zonder met het oorspronkelJi'ke to vergelJi'ken. Daardoor moet ik nn bier een
paar hinderIJi'ke fouten verbeteren .
De beschreven omgang is niet die van 1556, nadat Karel V was ofgetreden
maar van 1549 toen Philips bier was om aan ziJ'ne toekomstiga onderdanen
voorgesteld to worden .
In den laatsten regel op hi . 490 voegde Stallaert een vraagteeken biJ ' onmiddell~"k . Het oorsPronkeliJ'ke heeft lue 9 o > dat ook >,vervolgens" beteekent .
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Het tooneel stond dus waarschijnlijk met den achterkant naar het
Broodhuis, en met den voorkant naar het Stadhuis, vanwaar de
magistraat, en bij deze gelegenheid ook de keizer met zijn gevolg,
de vertooning konden zien 1) .
Maar wat bedoelt hij met „op een theater in den vorm van het
Coliseum"? 2) Het is mogelijk, dat het tooneel halfrond gemaakt
was, opdat bij de groote uitgestrektheid daarvan het toch niet de
breedte van het Stadhuis zou to buiten gaan, en men dus vandaar
de geheele voorstelling zou kunnen volgen .
Maar waarschijnlijker is het, dat hid hiermede wil zeggen, dat er
voor de toeschouwers een amphitheater gebouwd was .
Op dit tooneel nu, hetzij dan halfrond of recht, zag men van links
naar rechts (nl . van het standpunt van den toeschouwer gerekend)
1 . het dal Josaphat met het graf van Maria, ;
2 . den berg Sion, die gedeeltelijk op het tooneel stond ;
3. het huisje van Maria, vrij staande aan den voet van den berg ;
4. op den achtergrond Jeruzalem en Golgotha ;
5 . Tangs 3 en 4 de steden ;
6 . boven 1 tot 3 of 1 tot 4 de drie hemels, hetzij naast of boven
elkander ;
7, het vervolg van Jeruza,lem ;
8 . een paar ongenoemde steden, waar de apostelen waren
9 . de markt to Ephesus ;
10 . nog een paar ongenoemde steden, en Indie ;
11 . de hel.
De hemels waren alleen open, wanneer vin daaruit gesproken
word of wanneer er iemand in- of uitging . Anders waren zij gesloten,
waarschijnlijk met gurdijnen, die werden weggeschoven .
Ook de hel kon geopend en gesloten worden . Dit behoefde echter
niet met gordijnen to geschieden . De ingang van de hel wend voorgesteld door een reusachtigen drakenkop ; door middel van een
scharnier nu sperde de hel in werkelijken zin hare kaken op .
Het huisje vin Mariaa stood geheel vrij en werd aan den naar de
toeschouwers gekeerden ka,nt met een gordijn afgesloten, zoodat
1 Is deze oPvatting julst, dan waren de eerePlaatsen niet vlak biJ ' het
tooneel en kon daar this zeker niet alles goed verstaan worden . Eene aan •
wiJ'zing to meer, dat op het middeleeuwsch tooneel vooral veel 9ezien moest
worden .
Bet oorsPronkelJi'ke heeft bl . 76r°, door eene drukfout staat er 78 ,,se
rePresento delante dela casa dela villa en un tablado liecho como coliseo
una Comedic graciosa y Pis en Tengua Flamenca" .
Mnl. Dram. Poezie . - INL.
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men, als dit werd weggeschoven, zooals bij vs . 1299, daarin kon
zien . Aan den rechterkant was eene deur, waar Jan op klopte, en

die opengedaan kon worden . Hoewel het een huusken genoemd
wordt, was het toch groot genoeg, dat al de apostelen en de drie
maagden rondom de baar konden staan . Aan den linkerkant, van
achteren of van boven was het open, zoodat God van uit den
hemel tot haar spreken kon .

Het graf kon geopend worden om er de kist in to zetten .

Ann het begin komen Jan en Maria op van aehter den berg .

Langs denzelfden kant gaan zij na vs . 165 weg.

Na vs . 306 wordt Maria in hare kamer zichtbaar door het weg-

schuiven van het gordijn.

De engelen werden met behulp van katrollen en windassen op
het tooneel neergelaten en naar den hemel teruggevoerd .
Met dergelijke werktuigen werden de apostelen in de wolk

opgenomen, maar daarbij is nog eene spier noodig geweest, om

hen van den eenen kant van het tooneel naar den anderen to brengen .
Thomas kan van achter den berg to voorschijn gekomen zijn .

De Joden en de Epheziers kwamen op door de poorten en huis-

deuren in den aehtergrond .
De duivels hollen zeker wel met een kluchtig gezwaai der beenen
van de hel naar het huffs van Maria .

De pantomime werd waarsehijnl}jk gespeeld op het middengedeelte,
dus waar het plein van Jeruzalem was .

hut de lijst van de gereetscap blijkt de kleeding. Men lette er op,
dot de duivela geen maskers voor het gelaat hadden, maar geheele

hoofden droegen . Wanneer de potestaet en de ouwere hunne handen
verliezen, ziet men, dat deze aan de baar en de kist blijven hangen .
Zij hebben dus lange mouwen gehad, die over de handen hingen,
terwijl zij de nagemaakte handen vasthielden, die zij din op de
kist haakten . Over de kist king nog een lijkkleed .

b . Het Spel van de V vroede ende van de V dwaeze Maegden vereischt reeds een veel minder samengesteld tooneel dan het vorige .
Van links naar rechts had men eerst den hemel, dan de huisjes

der vroede maagden . In het midden was de groote uitgang, waarop
de huisjes der dwaze maagden volgden, terw}jl de hel den uitersten

rechterkant innam.

Alles was afgesloten met gordijnen, behalve waarschijnlijk de
hel . Deze kan ook wel den gewonen worm van een drakenkop
gehad hebben .

De gord}jnen werden meestal weggeschoven, maar sours ook
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eenvoudig opgenoinen, waarna men ze weer liet vallen . Bij vs . 15
wordt uitdrukkelijk gezegd sonder sclauuven eomt dese maeght uute .
Wanneer de hemel, de hel of een huisje geopend waren, had
men daarin genoeg inkijk, dat daar gespeeld kun worden .
De hemel was gelijkvloersch, zoodat er geene machinerieen noodig
waren.
Van de kleeding blijkt alleen dat Hoverdie en IJdel Glorie kostbaar gekleed en gebla,nket waren .
De yereetschap bestond uit : 10 lampen ; een vuurpot, een beslagpot, een waf'elijzer, tafel, stoelen en wat verder voor een gastmaal
noodig is ; twee tronen en een bankje in den hemel, twee wierookvaten.
Aan het slot verlaten de spelers, met uitzondering van hen, die
in de hel zijn, door den grooten ingang het tooneel i) .
C . Van de opvoeringen van Vanden Sacramente vander Nyeuwervaert
weten wij weinig. Werd het stuk gespeeld geheel volgens den
tekst, dan moest het tooneel vier plaatsen voorstellen : het moer,
de daar dichtbij staande kerk, Pruisen, het paleis van den bisschop
van Luik .
De kerk moest zoo gemaakt zijn, dat men kon zien, wat daarbinnen gebeurde .
Voor het gevecht tusschen de Christenen en de Heidenen was
zeker eene vrij groote ruimte noodig, al wordt ook slechts het
laatste gedeelte van den strijd vertoond, waarin de Christenen reeds
alien to voet zijn . Bovendien moet in Pruisen eene gevangenis zijn .
Behalve de kleeding was er niet veel gereetschap noodig : eene
schop, eene hostie, eene priem, eene lotbus, een vuur en een brief .
Machinerieen waren in het geheel niet noodig, zooals Lrouwens
evenmin in een der volgende stukken .
Of het echter ooit zoo is opgevoerd, is niet zeker . Misschien
heeft het stuk wel eenigen tijd ongespeeld gelegen, omdat er to veei
kosten aan verbonden waren . In de Prologhe, die blijkbaar later
geschreven is, wordt aangekondigd, dat men in de voorstelling
wijziging gebraeht heeft.
Men zal een bewgs spelen, dat Jan Bautoen het Sacrament vond.
Men zal tonen toot behoeft, hoe de prochiaan het in de kerk bracht.
Maar figuerlijck geopenUaert wordt de beproeving door Maeharius.
Alle mirakelen zullen verder met woes°den worden geraempt, dock
Dit is tot no g toe de eeniga Plasts in een Nederlandsch drama, waar de
spe1ers zoo in optocht wegg aan terwi'1
~ een derg~
eli'k opkonien en heengaan
in Fransche en Duitsche mYsterien vooral in de oudere, zeer gewoon is .
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flguerljc het mirakel van
%outer van Kersbeke. Daarentegen zal
men speden, hoe graaf Jan het naar Breda bracht .
Dat laatste spelen bestaat echter alleen daarin, dat vertoond

wordt, hoe de bisschop van Luik zijne toestemming geeft . Toch is
het verschil van al deze uitdrukkingen to opmerkelijk, om daaraan
geene waarde to hechten . En de eenige aannemelijke verklaring is,

dat figuerljc beteekent ,,in afbeelding" . Deze gedeelten werden

dus niet gespeeld, maar er werd eene schilderij vertoond, terwiji

de tekst werd voorgedragen .

Waarvoor was deze verandering gemaakt? Zeker wel niet alleen

om de kosten, maar ook om de ruimte .
In de uittreksels uit de stadsrekeningen van Breda, door Hermans

uitgegeven 1 ), vinden wij enkele malen genoemd, waar de rederijkers
hunne voorstellingen gaven . Die uittreksels beginnen met 1492 .
Reeds in 1496 lezen w}j :

„Item gegeven der Vrouwen in der

Voghelensanck in bZaio doers die van Vroichdendael speelden, ende

mercgreve Frederick was metten Joncfr. boven opte earner, etc ."
In 1499 „quam myn Juffr. van Baden of in den Vogelensanck
sien speelen den Vroiehendale ."

In 1500 „op Sint Jans dach als men tspel speelde van den

Sacramente, soo quam myn Jouffr. van Baden in der Vogelensanck,
daer verdroncken 9 quarters wyns ."

Overal wordt hier gesproken van den wijn, die er gedronken
werd en dien de stad betaalde . De Vogelensanck, waar gespeeld

werd, was dus een herberg . Later, in 1511 en volgende jaren,
werd gespeeld

opten Oort,

wear ook een waard was, die den

wijn leverde .
Nu zou het mogelijk zijn, dat er op de straat of in een tuin bij
die herbergen gespeeld werd, maar dat wordt zeer onwaarschijnlijk,

als wij in 1513 lezen „des avonts a,ls die Vroigdendaels speelden ."
A1 hebben wij dus geene zekerheid, het wordt toch wel waar-

schijnlijk, dat het Sacramentsspel, althans later, in eene zeal werd
opgevoerd en dan kon het tooneel natuurlijk niet zoo groot zijn .

d . Voor Mariken van Nieumeyhen moet het tooneel zooveel plaatsen

voorstellen, dat het stuk zeker niet in eene zaal gespeeld kon
worden, tenzij men er zicbh mee behielp, dat men na eene kleine

pauze denzelfden opstel voor eene andere plaatsvoorstelling gebruikte .
Dit laatate is wel een aehteruitgang in de mice en scene, maar
beeft toch plants gehad en moest plants hebben . Toen het tooneel
1

Ceschiedenis der Reder "keys
etc . II, hl. 194 vlgg.
~
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van de markt, waar men over eene betrekkelijk onbeperkte ruimte

beschikte, naar eene zaal werd overgebracht, vonden de schrijvers

niet dadelijk de methode om hunne stukken zoo in elkander to
zetten, dat in de beperkte ruimte a,lles vertoond kon worden . Het
wend nu de taak van den regisseur oud en nieuw met elkander in

overeenstemming to brengen . De meest primitieve manier was wel,
dat op een decoratief zonder bepaald karakter aehtereenvolgens

naambordjes gehangen werden, om de verschillende plaatsen aan
to wijzen . Een vooruitgang was het, dat die naambordjes werden

vervangen door karakteristieke losse decorstukken . En toen de
regie het bewegelijk decoratief had gevonden, terwijl intusschen
de schrijvers geleerd hadden minder plaatsverandering to eiscren,
was de harmonie tusschen stuk en opvoering hersteld .

Het niet begrijpen van dezen overgangstijd - er wordt over het

geheel door de geschiedschr}jvers nog veel to weinig op gelet

is de oorzaak geweest, dat men zich van het middeleeuwsche

tooneel geheel averechtsche begrippen vormde en zich telkens
weer verbaasde, als men moest erkennen, dat het toch niet zoo
oubeholpen was als men gemeend had .

Mariken van Nieumeghen nu valt juist in den overgangstijd . En

al was het een zeer stichtelijk mirakelspel, toch was het geene

mysterie, die op een kerkelijken feestdag kon opgevoerd worden,
en wear dus het stadsbestuur subsidie voor gaf . Eene opvoering
op de markt echter ging de financieele krachten van eene rederijkers-

kainer to boven . Het is dus niet waarschijnlijk, dat dit stuk ooit
in de open lucht vertoond is . Wij hebben derhalve alleen to vragen,
hoe het in eene zaal kon opgevoerd worden .
De plaatsen, die voorgesteld moeten worden, zijn :
1 . het huffs van den oom ;
2 . het huffs van de tante ;

3 . buiten Nijmegen onder de haag ;
4 . de markt en de herberg to Antwerpen ;
5 . de markt to Nijmegen ;

6 . het verblijf van den pans to Rome ;

7 . het klooster to Maastricht .

Voor de markt to Nijmegen, wear een groote wagen moest staan,

is zonder twijfel het geheele tooneel noodig geweest .

Datzelfde decoratieP kon ook de markt to Antwerpen verbeelden .

Daarvoor waren zelfs geene naambordjes noodig, omdat de dichter

(met het oog hierop?) Moenen laat beginnen to zeggen, waar zij

zich bevinden, vss . 441 en 685 . Lezen wij verder nauwkeurig vss .
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452 toy 455, dan schijnt de dichter zich voorgeateld to hebben, da,t
het volgende tooneel niet in, maar v66r de herberg afgespeeld
wordt. Zelfs al zat men in dien tijd niet voor de herberg op straat
to drinken, dan is er nog geen bezwaar tegen,, dat dit op het
tooneel zoo werd voorgesteld . Vss . 556 684 werd zel~er op de
straat afgespeeld.
Er is niet het minste bezwaar tegen, om aaa to nemen, dat het

huffs van de tante aan de markt to Nijmegen stond .

Het huffs van den oom kan dear echter niet gezocht worden .

Maar nam men dit aan den uitersten kant van het tooneel en
zette daarnaast een boom, dan had men zonder to veel plaatsverlies
eene voldoende afscheiding en tegelijk eene voorstelling van de haag .
Verder was er niets vreemds in, wanneer men op de markt to

Nijmegen eene kerk zag, waarin Emmeken aan den paus biechten

kon (men lette er op, dat ook bier de situatie door hare eerste
woorden volkomen duidelijk wordt), en een klooster .

Dat dit laatste to Maastricht gedacht moest worden, bleek wel

niet uit de woorden van Emmeken zelve, maar toeh uit de onmiddellijk daarop volgende naerrologhe .

e . Bij de andere nog to bespreken stukken maakt het weinig

verschil, of zij in eene zaal of in de open lucht gespeeld werden .
Het grootste tooneel is noodig voor den Gloriant .
Aan den linkerkant ziet men eene voorstelling van de stall

Brunswijk of van het kasteel van den hertog . Als Christenland

wordt het gekenmerkt door kruisen op de torens . De handeling
heeft plaats v66r de stall of het kasteel . De sprekers komen op
door eene poort, die groot genoeg moet zijn, dat daardoor een
paard aan Gloriant gebracht kan worden, tenzij men dit van den
zijkant liet opkomen .
Daarop volgt een recht stuk muur, dat op alle tooneelen de af-

scheiding vormt tusschen verschillende plaatsen i) .

Aan den anderen kant is de voorstelling van Abelant of van het

kasteel van Roede Lioen, met eene groote, zwaar gesloten poort .
Bovendien is er een klein poortje, waardoor Florentijn en Floerant

naar buiten komen en waardoor de laatste Roede linen roept . Als

heidenesse is Abelant kenbaar aan de halve manen op de torens .

' Men zie b . v. de dikwJi'ls gereProduceerde afbeelding van het tonneel te
Valenciennes in 1547 .
Eene afscheiding met eene nj bloemPotten dwars over bet tooneel waar
de sPelers dan aehter langs gaan is zeker niet middeleeuwsch .

GLORIANT, LAN$ELOET ENZ .
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Aan den uitersten kant, inisschien aan den zijkant, bevinden zich

twee gevangenissen met getraliede vensters, waardoor de gevangenen
spreken .

De gerechtsplaats, waar het gevecht plaats

heeft, is vlak voor

Abelant .

bsidden op het tooneel moet nog een boschje zijn, waarachter
Gloriant zich met zijn paard verbergt.
Onder de losse stukken verdient opmerking, dat er misschien een

maneschjn geweest is . Deze was trouwens gemakkelijk genoeg na
to bootsen .

f. In den Lanseloet heeft men aan den eenen kant het kasteel

van Lanseloet met den bogaert, aan den anderen kant dat van den
ridder . De afscheiding kan hier in plaats van door een rechten
muur gevormd worden door het foreest.

Eene fonteine, zelfs eene springende, en zeker ook wel een
beekje, wist men zeer goed op het tooneel to maken, zoodat het
niet noodig was daarvoor eene eenvoudige kuip to nemen .
De warande was zeker geen prieel, maar een andere naam voor het

bosch . De warande huedere toch zegt is . . . hebbe . . . ghehoet sijn foreest .
Het gesprek tusschen de moeder en Sandrijn kan zeer goed

gevoerd zijn in den tuin voor het kasteel, zoodat de voorstelling
van eene kamer onnoodig was .

Wanneer er genoeg ruimte was op het tooneel, zat de ridder

to paard.

g. Nog eenvoudiger was het tooneel voor den Esmoreit, omdat
daarin geen paard behoeft op to komen .
Aan den eenen kant heeft men Sicilie met een prisoen, aan den
kant Damascus met een bogaert . Daartusschen een

anderen

rechte muur.
Onder de gereetschap

was hier eene galg . Voor den kleinen
Esmoreit in het begin nam men zeker een klein kind, geene pop .
h . Voor het Spec van den Winter ende van den Somer kon men
elk tooneel gebruiken, als er maar een huffs op was, waaruit
Venus kon komen .

i . Zelfs voor de grootere kluchten was geene afzonderlijke tooneelinrichting noodig. Men kon zich al spoedig redden met hetgeen
men had. In alle drie de hier uitgegevene Drie Dayhe Here, Plaijerwater en Nu noch zien wij personen een huffs ingaan, wear dan
een maaltijd gehouden wordt . Er was dus eene op het tooneel
uitgebouwde kamer noodig, die naar den kant van de toeschouwers
open was .
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Bovendien worden sommige personen uit hun huffs geroepen .
j . De sotternie, die op een grooter stuk volgde, werd zeker wel

op hetzelfde tooneel gespeeld .

Voor het boschje, waarin Lippijn zijne vrouw betrapte, kan de
bogaert van Damascus dienst gedaan hebben, terwijl de comere
misschien in Sicilie aanklopte .

Zoo kon ook de Buskenbiaser aan het kasteel van Gloriant aankloppen en een der huiaen uit Drie Daghe Here kon dienst doen
voor de close van broeder Everaert in de Truwanten.
Voor de Hexe en Rubben was haast nog minder noodig.

k . Bij de wagenspelen is natuurlijk van een aaneengesloten decoratief geene sprake, op zijn hoogst van lose stukken .
In het Spel van Masscheroen zat natuurlijk God op eenen troon,
terwijl Masscheroen voor hem stond . Maria stond aan den anderen
kant van den troon, of zat op een lageren zetel .

Het Spel van Sint Jooris hood ik, om zijn zeer eenvoudige samenstelling niettegenstaande de heilige stof, ook voor een wagenspel .
Fiierin zijn zelfs geene lose deeorstukken noodig . Maar er waren
ook vijf personen, want de draak was zeker wel niets anders dan

een aldus toegemaakte speler .
1 . B}j de tafelspelen werd uit den aard der zaak geen decoratief
gebruikt en geen ander gereetsclzap, dan wat zeer gemakkelijk mede

to dragen was, zooals eene mand .

VI . Inhoud en samenstelling .
In het vorige hoofdstuk hebben wij gezien, hoe uiteenloopende

eischen in de verschillende stukken aan de regie gesteld werden .
Het zoo niet minder belangwekkend zijn na to gaan, welke eischen
er aan de spelers gesteld werden . Dit valt ecnter buiten het bestek

van deze inieiding en behoort in eene geschiedenis der tooneeispeel-

kunst. Wel echter moet bier, hoe kort dan ook, gesproken worden
over de verdienste van de dichters ; vooral omdat onze handboeken
over de geschiedenis der letterkunde daar in den regel weinig
van zeggen .

Bij de nieuwere opvoeringen van den Esmoreit en den Lanseloet

kwamen zelf's mensehen, wien de middeleeuwen geheel vreemd zijn,
onder een indruk van bekoring . Waaraan was dat to danken?
Zeker niet aan de meer dan eenvoudige wise en scene . Deze toch
werkte eerder storend en menigeen der toeschouwers had oogenblikken, dat hij den gang der handeling niet volgen kon .
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Men heeft de welluidendheid van onze middeleeuwsche taal als

de oorzaak genoemd. Wel geven de vele toonlooze uitgangen aan
het Dietsch eene eigenaardige zachtheid, maar ook ons hedendaagsch
Nederlandsch is zeer welluidend, wanneer het beschaafd gesproken

wordt, d . w. z . met duidelijke articulatie, zonder gemaaktheid en

zonder vreemde woorden . Slechts in zooverre is het juist, als de
taal van Esmoreit en Lanseloet velen als een dialect in de ooren
klonk . En het dialect heeft dikwijls veel aantrekkelijks . Wanneer
Cremer een zijner novellen voordroeg, was het publiek opgetogen

over de welluidendheicl van het Geldersch, en de groote opgang

van vele Vlaamsche schrijvers juist in Noord-Nederland is grootendeels to danken aan de omstandigheid, dat zij in dialect
schrijven .

Wat er zeker wel toe bijdroeg, is de versbouw . De bij het karakter

van onze taal zoo eigenaardig passende korte regels met hun vrije,

lose maat, geven aan het gedicht eene levendigheid en natuurlijkheid, die wij in latere verzen missen . Het is zeker geen toeval,

dat na een gestadig opbloeien van ons tooneel een plotseling verval
kwam, toen de Alexandrijn begon to heerschen, een verval, waa.ruit
het zich sleehts langzaam begon to verheffen, toen de schrijvers de
dichtmaat geheel loslieten en tot het proza overgingen .

Maar, terwijl dit alles gedeeltelijk den opgang verkiaart, dien de
stukken waken bij eene opvoering, wordt ons daardoor nog niet

duidelijk, waarom men er van geniet bij het lezen . Er moeten dus

nog andere oorza.ken zijn . En dan wijs ik in de eerste piaa,ts op
het gezonde realisme vin onze middeleeuwsehe drama's . Het is
niet die spotvorm van realisme, die alleen het zwakke, het slechte,

het liederlijke of bet gedegenereerde de moeite van beschrijven

waard vindt en in zijne conventioneele eenzijdigheid ten slotte
niets dan een weerzinwekkende leugen wordt, maar de drang naar
waarheid, waardoor de dichter de volle werkelijkheid wil weergeven
en ook niets anders .

Hoe nader de dichter stond aan de behandelde stof, hoe gemak-

kelijker het hem natuurlijk viel de werkelijkheid weer to geven .
Vandaar dat de kluchten, eenvoudige tooneeltjes nit het'volksleven,
over het algemeen zoo goed geslaagd zijn .

Waar de dichter de personen zijner verbeelding laat optreden,

treft ons eene groote naieveteit, die toch eigenlijk niets anders dan

datzelfde realisme is . De dichter verplaatst zich in verbeelding in

den toestand van zijne personen en laat ze spreken en handelen,

zooals hij zelf dat zou doen, of zooals hij het in zijne omgeving
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gezien heeft . Daardoor kan zelfs een stuk als de Gloriant nog
medewerken om ons een inzieht to geven in de middeleeuwsche
toestanden en denkbeelden .

Van opzettelijke karakterteekening is niet veel to bespeuren . In

den regel wilden de dichters niets anders dan de gebeurtenissen zoo

nau-wkeurig mogelijk weergeven . Maar doordien zij hierbij zoo geheel

alleen de werkelijkheid zochten, zijn toch gewoonlijk de karakters
goed volgehouden en vinden wij de personen niet op het eene
oogenblik in strijd met hetgeen zij op een anderen tijd gedaan of

gezegd hebben, althans niet zonder dat een naar middeleeuwsche
opvattingen voldoende grond daarvoor aanwezig is .

De middeleeuwsehe dichters gevoelden, dat een drama vooral

gezien moest worden . In overeenstemming daarmede is er in huzf
stukken overvloed van handeling. Weliswaa,r wordt de afwisseling
grootendeels verkregen door herhaalde plaatsverandering, maar het
is niet de vraag, of de handeling verkregen wordL met dezelfde
middelen, waarmede wij die verkrijgen, maar of ze er is.

Mogen er near onze opvatting onwaarschijnlijkheden in voorkomen,
voor den middeleeuwer waren zij dat niet . Dat God tot de engelen
en de apostelen sprak, dat de duivel iemand meevoerde de lucht

in, dat iemand verliefd werd van hooren zeggen, enz . enz . dat
alles was voor hem werkelijkheid .
De taal is over het algemeen los en levendig, ongekunsteld maar

niet kunstloos, natuurlijk en eenvoudig, bovenal helder. Waar de
tekst ons moeilijkheden oplevert, ligt dat in den regel niet aan

den diehter, maar aan onze gebrekkige kennis van de taal van
dien tijd .
De stof is meestal belangwekkend, de beha,ndeling boeiend en

aanschouwelijk, zonder prikkelend to worden .

Frissche vroolijkheid vinden wij mast diepen ernst, beide to

gezond en to echt, dan dat de eerste ongebondenheid, de laatste
somberheid zou worden .

Door al die eigenschappen zijn deze drama's echt nationaai . Ook

door de karakters der personen : eenvoud des harten, oprechte,
innige vroomheid, moed en volharding, trouw aan eer en plicht,

maar daarnaast opbruisende hartstoeht, sours gevaarlijke luchthartigheid. En bij dat alles een sterke trek tot humor .
Bij den zeer uiteenloopenden acrd der stukken is het noodig na
deze algemeene opmerkingen sommige af'zonderlijk nog eens nader

to beschouwen. Ik houd mij hierbij aan de volgorde, waarin zij
uitgegeven zijn.
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1 . Esmoreit. Jonekbloet zegt hiervan 1) : „ Alle karakters zijn goed
geteekend, ofschoon die van de hoofdpersonen meer zijn uitgewerkt
dan de anderen . A1 het licht is samengetrokken op de ChristenKoningin en den verrader Robbrecht, terwijl de figuren van
Esmoreit en Damiette slechts in omtrekken zijn geschetst en wat in
de schaduw gehouden .
De handeling eindelijk is het gewrocht van hartstocht, op die
bepaalde karakters werkende ; daardoor ontstaat ook een wezenlijke
dramatische knoop" .
Met deze beschouwing kan ik mij niet vereenigen . Waaruit
Jonckbloet's opvatting voortspruit, zien wij duidelijk in de tweede
alinea . Voor hem was het wezen van alle literarische kunst, voor~,l
van het drama, sehildering van den hartstocht . Dat nu is, althans
voor de middeleeuwen, m . i . echter ook voor andere tijdperken,
bepaald onjuist .

tiVie naar de ineening van den dichter de hoofdpersoon was,
wordt uitgedrukt in den titel . Daarin ligt voor ons eene aanwijzing,
hoe wij het stuk to beoordeelen hebben . Maken wij daarvan geen
gebruik, dan is alle objectieve critiek onmogelijk .

Het doel van den dichter was niet karakters to teekenen, maar

gebeurtenissen aanschouwelUk voor to stellen . Nu gebeurt er niets,
of Esmoreit is het middelpunt van de handeling, onverschillig of
hij aanwezig is of niet . Wanneer Robbrecht raast, de koning van
Damascus bezorgd is, flatus zijne list to werk stelt, de Christenkoning jammert en in woede onrecht doet, de koningin in de
gevangenis zucht, Damiet in stilte lijdt en later op reis gaat,
de koningin verlost wordt en Robbrecht opgehangen - het is
alles om Esmoreit . De betrekking tot Esmoreit verbindt alle
tooneelen aan elkarnder en daardoor wordt, hoe groot de afstand
van plaats en tijd ook moge zijn, eene eenheid tot stand gebracht,
die in menig ander kunstwerk tevergeefs gezocht wordt .

Hoezeer de dichter niet naar karakterteekening gezocht heeft,

zijn toch zijne figuren niet karakterloos . Doch zij missen het individueele, dat in moderne kunstwerken verlangd wordt ; het zijn
meer typen dan personen . Vooral geldt dit van de bijfiguren . De
vader van Esmoreit is een oude koning, die de speelbal is van
zijne raadslieden en daardoor, ofschoon hij nooit eenig kwaad wil,
toch het gruwelijkste onrecht begaat . Met naieve onnadenkendheid

'
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veroordeelt hij zonder nauwkeurig onderzoek . Dat is een echt
middeleeuwsch type, dat in tal van verhalen voorkomt ; ik wijs hier
slechts op den keizer in de Seven Vroeden van Rome .

De koningin is van het Griseldis-type . Wanneer zij haar kind

teruggevonden heeft, is alle leed vergeten en bidt zij God om ver-

giffenis voor hem, die het haar heeft aangedaan . Haar onverdiend
lijden en haar geduld wekken deernis en sympatliie voor haar
meer dan voor een der anderen . Maar daarmede wordt zij nog niet
de hoofdpersoon .

Robbrecht is het type van den echten verrader, wiens verregaande

boosheid hem juist ten val brengt . Was hij alleen heerschzuchtig
geweest, hij had zijn doel bereikt, maar z}jne hebzucht heeft hem,
tot voldoening der toeschouwers, de gerechte straf doen krijgen .

Damiet is de edele, refine jonkvrouw, die niet beneden haar stand

bemint . Hoe sterk hare liefde ook is, de belofte aan haren wader,

gedaan, breekt zij niet, a1 zou zij er haar geheele leven onder
lijden . Maar wanneer zij, geheel onschuldig, zich het geheim heeft
laten ontvallen, dan deinst hare liefde voor niets terug en zij onclerneemt de gevaarlijke reis near Sieilie .

Ook Esmoreit is tot op zekere hoogte een type, minder echter

door zijn karakter dan door hetgeen er met hem gebeurt . Toch
heeft hij een eigen karakter . Zijne koninklijke atkomst verloochent
hij nooit . Zijn hoog gevoel van eigenwaarde doet het hem als een

smaad voorkomen, indien hij niet van zeer hooge geboorte was, of
als zijne ouders hem verstooten hadden . Geene moeite en gevaren
ontziet hij, om zich van dien smaad to bevrijden . Maar ook zal hij

wraak nemen op dengene, die het hem heef't aangedaan . Zijne liefde
voor Damiet is to edel en to onbaatzuehtig, dan dat hij haar

aanbod zal aannemen en in rust en kalmte het geluk der beant-

woorde lief'de smaken, terwijl hare eer en waardigheid daaronder
lijden zal .

Juist in Esmoreit en in Damiet heeft de dichter meer persoonlijks

gelegd dan in een der anderen . De beschrijving van hunne refine,
trouwe liefde en van het hooge eergevoel van Esmoreit is met de
meeste zorg behandeld, ontvangt het meeste licht .
De heidenkoning en Platus spelen eene zeer ondergeschikte rol,
waarbij voor persoonlijkheid nauwelijks ruimte is .
Op de samenstelling van het stuk zijn vrij wat, zelfs spottende,

aanmerkingen gemaakt, die niet alle gegrond zijn .

De groote afstand van tijd en plaats moge op ons, die dat in een

tooneelstuk niet meer gewoon zijn, een vreemden indruk waken,
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in werkelijkheid wordt hierbij van ons voorstellingsvermogen en
onze verbeeldingskracht niet meer geeiseht dan wanneer wij eene
voordracht hooren over het militair genie van Napoleon of wanneer
wij in een avond den Pleeyzoon uitlezen .

De liefde van Esmoreit en Damiet kan vreemd schijnen en de
opmerking is ook gemaakt, dat Damiet in achttien jaren niet ouder

schijnt to zijn geworden . Dat is op afdoende wijze weerlegd door
B . A . in Taal en Letteren, XI, 223 . Alleen zou ik hear niet z66
jong willen waken . Aan het begin van het stuk is zij niet jonger
dan 12, uiterlijk 10 jaar ; dezelfde persoon moest toch zeker, ook
in dezelf'de kleeding, in het tweede gedeelte deze rol spelen .

Dat Esmoreit, toen h}j door Robbrecht gestolen werd, twee jaren
oud zou zijn, zooals in hetzelfde artikel gezegd wordt, is onjuist .
Platus gaat den dag na Esmoreit's geboorte op rein, en deze was

dus, toen hij verkocht werd, niet ouder dan den tijd, dien Platus

voor de reis noodig had . Dat in de prolong het ronde getal 20

genoemd wordt in plaa,ts van 18, heeft daartegenover geene bewijskracht . Bovendien wordt hij door den koning een vondeling genoemd
en was hij in doeken gewonden.
De plotselinge bekeering van Damiet had voor de middeleeuwers

niets verwonderlijks . Dat kwam in hunne verhalen telkens voor,

b . v. ook met Florentine van Abelant in het volgende spel . Van
Esmoreit was het nog minder vreemd ; deze toch was ais Christen
geboren .

Dat Damiet dadelijk haren weg neemt naar Sicilie, is niet meer
dan natuurlijk . Zij had immers Platus bij zich, en als Esmoreit
zijne ouders gevonden had, dan was hij daar .
Zij hadden zich als pelgrims verkleed om gemakkelijker tot

Esmoreit to kunnen doordringen . Dat zij door roovers uitgeschud
waren, moet men natuurlijk evenmin voor ernst opvatten als dat
zij verdwaald waren . Het was niets anders dan eene waste formule
om het medelijden op to wekken .

Robbrecht wordt gehangen, niet omdat hij zijn adellijk recht van

onthoofd to worden verbeurd had (gesteld al, dat dit recht in de

M . E . bestond), wear omdat dit de eenige straf was, die op het
tooneel nagebootst kon worden .

Eene leemte naar onze opvatting is, dat wij niets meer hooren

over het al of niet vervuld worden der voorspelling, dat Esmoreit

den heidenkoning zou dooden, terwijl toch het andere gedeelte

der voorspelling, nl . dat hij Damiet zou trouwen, is uitgekomen .
B. H . in Taal en Letteren XI, 225 meent, dat de moord wel en
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het huwelijk niet voorkomen wordt, omdat moord tegen Gods
gebod strijdt, maar een huwelijk niet, en dit to minder, omdat

Damiet Christin wordt. Deze verklaring lijkt mij onjuist. Ten eersten
blijkt nergens, dat de moord voorkomen wordt ; er wordt eenvoudig

niet meer over gesproken . Ten tweeden wordt hier een veel diepzinniger overleg bij den dichter verondersteld, dan waarschijnlijk is .
Toen de dichter besloten had het Christenkind door den heiden

to laten stelen, moest daarvoor een reden zijn . Deze vond hij gemakkelijk in een drooin, zooals in dergelijke verhalen zoo veel

voorkomen . Maar voor de beschrij ving van de liefde der beide hoof'dpersonen, voor het aantoonen van de goddel}jke voorzienigheid,
die de verdrukten redt en het gebed der koningin niet onverhoord

liet, en van de hemelsche gerechtigheid, die den verrader zijne
straf deed vinden, had hij den dood des konings riiet noodig .

Daarom bleef deze achterwege . Het zou een noodeloos toevoegsel
geweest zijn, dat de eenheid van het verhaal verbroken had en
den indruk verstoord : de koning had toch immers niets gedaan,
waarmede hij den dood verdiend had .
Er is nog eene moeilijkheid, waar al heel wat, veal to veel, over

geschreven is 1), nl, het slot van het stuk . Deze vraag is veel eenvoudiger geworden . In de vroegere uitgaven was de bijvoeging
bij het Amen na vs . 1006, nl . .x . C. viij . vs ., niet mee af'gedrukt .
Thans weten wij, dat de volgende regels niet meer tot het stuk

behooren, maar van den af'sehrijver zijn .
Maar ook vroeger had men dat al kunnen zien . Het pleonasme

ghi wise ende ghi vroede is to lomp voor den dichter. En onrnogelijk

kon deze zelf de wraak van Esmoreit op Robbrecht als de kern
vin het stuk voorstellen .

Bl}jkbaar heeft die terechtstelling den afschrijver nog al getroffen,

maar in den prolong vond hij daarvan niets . Hij wilde, dat men

uit het stuk de leering zou putten, dat het kwaad zijn meester
bout en begon

flu

aan een tweede slot . Met vs . 1011 had hij het

3 W . J. A . Joiiekbloet Gesch . der Mnl. Letterkunde, III . 540 .
H . E . Moltzer Gesch . van het wereldl " k tooneel hi. 79 .
J . H. Gallee B "dra a . . . drarnatische vertoonin en hi . 47.
J . to Winkel in Taal• en Letterbode VI . 74 vl .
Aem . W. WYbrands in Het Tooneel, I, 1926.
W. L, van Heiten in T ~" dschr . v . Ned . Taal • en Letterkunde, XXI . 121 .
B . H . in Thai en Letteren XI . 226.
R . A. K, in Taal en Letteren XI. 471 .
C G. Kaakebeen op bl. 56 van ziJjne uitgave .
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zijne gezegd, maar zijn slot mocht niet korter zijn dan het eerste .
Zoo werden er de drie slotregels vin den Gloriant en den Lanseloet
met eene kleine wijziging bijgevoegd . Maar dat was nog niet genoeg
en nu lapte hij er nog een pair regels bij, w aar men goed doet

niet al to veel beteekenis in to zoeken . Wil men bepaald eene verklaring, dan lijkt die van R . A . K . mij de beste .

Op dezelfde wijze heeft de afschrijver achter den Lipp~n een
slot gevoegd, dat daar in Tiet geheel niet past, en achter den
Buskenblaser .

2 . Lippjn. De zeer eenvoudige geschiedenis in deze en in de

andere sotternien is zoo levendig en aanschouwelijk verteld, zoo

waar en zoo vol humor, dat de toeschouwers het zeker uitgeschaterd

hebben . Ook nu nog lezen wij ze niet zonder genoegen, althans

Lippijn, Buskenblaser en Rubben . De Hexe daarentegen vinden wij

wel wat onbeduidend, terwijl van de Truwanten waarschijnlijk wel
het aardigste gedeelte verloren is .

Terecht w}jst Van Vloten ~) op het vreemde en verrassende, dat
de Lippijn met een vromen wensch sluit . Wij hebben gezien, dat

dit niet op rekening van den dichter, maar van den tifschrij ver komt.
Hoe weinig deze er eigenlijk van Uegreep, blijkt ook wel daaruit,
dat hij den eersten regel van zijn meesterstuk liet rijmen op de
tooneelaanwijzing aan het slot der klucht .

3 . Gloriant. Algemeen wordt dit stuk ver beneden den Esmoreit

gesteld. Toch voldoet het beter aan de eischen, die later pan het

drama gesteld werden, dan het vorige. Er is eene handeling, waaraan al het andere ondergesehikt is, nl . de ontvoering van Florentine .

Het eerste tooneel, het gesprek van Gheraert en Godevaert dient
tot inleiding van het volgende, waaruit wij Gloriant leeren kennen .
Daarna openbaart het karakter van Florentine zich in hare alleen-

spraak, die onmiddellijk gevolgd wordt door de inleidende handeling
nl. het zenden van den bode met h a.ar portret . Het daarop volgende

gesprek van Gloriant met Gheraert en Godevaert moet ons duidel}jk

waken, hoe gevaarlijk de onderneming van Gloriant is . Daardoor

krijgen de toeschouwers sympathie voor den held en wordt eene
spanning gewekt, die de belangstelling levendig houdt . De teekening
van de ontvoering zelve staat in aanschouwelijkheid en levendigheid
niet beneden den Esmoreit .

Ook in de strekking, den geest van het stuk is dezelfde eenheid .

Twee waarheden worden ons hier verkondigd, nL „niemand kan
Beknopto Geschiedenis tier Nederl . Letteren 2e dr, hi . 168.
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zich aan de macht der liefde onttrekken" en „ware liefde kan
alleen bestaan tusschen gelijken ." Men zou ze kunnen samenvatten
in „ieder moet de heerschappij der liefde erkennen, zoodra hij den
hem van God toegeclachte vindt" .

Van de tweede dezer waarheden was de dichter innig overtuigd.
Flatus spreekt haar uit in Esmoreit vss . 241 vlgg. en Lanseloet
geeft er vss. 310 vlgg . eene democratische uitlegging van, waarvoor zijne moeder schrikt .

Zooals men ziet, is de bouw van het stuk volstrekt niet zonder

kunstvaardigheid . Hoe komt het dan, dat het toch minder aantrekt?
In de eerste plaats zeker wel, doordat er in het eerste gedeelte

to veel geredeneerd wordt . Het duurt to long, eer er eene treffende

handeling to zien is, in tegenstellinb met den Esmoreit, waar het
opkomen van den teleurgestelden, wraaklustigen Robbrecht ons in
eens midden in de handeling plaatst. Z}jn woest Ay mi, ay mi, is
een veel pakkender begin dan het tamme Waer sidi, lieve vrieret 2
Maar ten anderen spruit de geringschatting vin dit stuk ook uit

gebrek aan inzicht . Wanneer men in Gloriant in het begin slechts
een „opgeblazen, onhoofsche snoever", ziet „die zijne dorperheid
vooral betoont in zijne onvatbaarheid voor de min", maar die later

bekeerd wordt 1), dan is hij zeker geen sympathieke figuur . Maar
dit is geheel onjuist . Gloriant is de hooge vorst, die in het gevoel
van zijn eigenwaarde - in een worst een prijzenswaarde deugd

niet beminnen kan, zoolang hij zijns gelijke niet gevonden heeft .

Dat is ook hetgeen hij Gheraert en Godevaert antwoordt op hun
voorstel . Maar hoe dikwijls hij het herhaalt, zij begrijpen hem niet,
en al roepen de beide anderen ook steeds van domme tale en

domnze woert, wie aandachtig leest, zal moeten erkennen, dat in

dit twistgesprek Gloriant overwinnaar blijft . Even weinig werd
Florentine door hare omgeving - en door latere lezers - beg•repen.

Zij is geheel gelijk aan Gloriant en wanneer de dichter ons dat
heeft aangetoond, heeft hij haar voldoende geteekend, zoodat zij
dan ook volstrekt niet „geheel in eenen newel gehuld blijft" 2).

Hunne liefde, zoo hoog verheven boven die van gewone

stervelingen, was ook in andere opzichten tot groote dingen in
staat . Gloriant wil gaarne sterven, mits Florentine gespaard worde .
' Jonbkbloet, Geschiedenis der MiddelnederlandscheAiichtknnst III 548 .
De schrJi'ver liet zich bier medesleePen door zJi j ne vergelJi king van Gloriant
met Ferguut.
2 Jonckbloet t . a . P .
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Zij van haar kant zint op zijne verlossing, zonder aan zich zelve
to denken . Doch Gloriant weer wil niet gered wcrden zonder haar

en waagt daarvoor nogmaals zijn leven . Dit is geene bekeering ; hij
blijft slechts zichzelf gelijk .
De bewering, dat Florentine „slechts belachelijk wordt door bare

intuitive katholiciteit" zou een middeleeuwschen toeschouwer een

kreet van verbazing ontlokt hebben . Voor hem was de bede van

Florentijn vss. 1118 vlgg. een stichtelijk en verheffend oogenblik .
Had men den dichter voor het decoratief eene hierbij passende

spreuk gevraagd, hij had geantwoord : „amor credere docet . die
minne schenet Gods minne ."

In dit opzicht komt Florentine geheel met Damiet overeen .

Tegenover Gloriant en Florentine blijven alle anderen op den
achtErgrond . Hunne figuren zijn good geschetst, maar zij hebben to
weiilig invloed op de handeling, dan dat er van karakterteekening
kan gesproken worden .
Dat Floerant een atgewezen minnaar van Florentine zoii zijn, is

zeker meer ten gevolge van de vergelijking met den roman van

Walewein, dan op grond van het stuk zelf. Het zou dan ten minsten

nog al onbaatzuchtig van hem zijn, dat hij haar den sultan van

Babylon gunde (vs . 734) .
4 . Over het slot van den BZCSkenblaser zie men hetgeen over het
slot van den Esmoreit is opgemerkt .

5 . Lanseloet . Meer nog misschien dan de Esmoreit heeft dit stuk de

hedendaagsche toeschouwers getroffen . En geen wonder. Het tragische
slot, mar vooral de figuur van de vrouw, die na Karen val nog in voile

reinheid voor ons staat, zijn ons veel bekender en spreken veel meer
tot ons dan de echt middeleeuwsch romantische ridders nit Esmoreit
en Gloriant . Maar bij de beoordeeling van het stuk mogen wij ons

niet door dergelijke persoonlijke indrukken laten leiden . Wij moeten
ons dan zooveel mogeljk op een middeleeuwsch sta,ndpunt plaatsen .

In de vele iuhoudsopgaven hiervan zijn over het algemeen weinig
onjuistheden . De voornaamste, die wij bier en dear vinden, zijn :
1°. dat Lanseloet reeds aan het begin van Sanderijn zijne vrouw
wil waken i. pl. v . zijne bijzit ;
2 0 . dat Sanderijn eigenlijk de hoofdpersoon is ;
3° . de tiijdsbepaling in vss . 518-630 ;
4°• dat Lanseloet zelfmoord pleegt .

Er is een punt, waarover bijna alien zwijgen, de vraag nl . of

Sanderijn verleid of verkracht is . En toch hangt van het antwoord
hierop grootendeels ons oordeel over het stuk af .
i17ii1. D9•ana PoFZie .
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Alleen Jonekbloet, die op deze plants den tekst van G voor oor-

spronkelijk houdt, nit zich beslist 1 ) en neemt verkrachting aan . Te
W inkel 2) schijnt aan verleiding to denken . Alle anderen glijden er
over been.
Reeds de bewerker van G heeft aan verkrachting gedacht en

om den toestand duidelijker to waken vrij wat ingevoegd . Volgens
hem draagt de moeder Sanderijn op, wat lekker eten aan Lanseloet
to brengen, die ziek is en reeds in drie dagen niet gegeten heeft.

Misschien zal hij het van haar aannemen . Zoodra Sanderijn binnen
is, sluit zij de deur en zegt : „Ziezoo, nu wag zij hoog of laag

springen, zij blijft er in, totdat Lanseloet zijn lust geboet heeft . Ik
wil wedden, dat hij dan later niets meer van haar weten wil" .
Doordien echter G geene interpunctie heeft, kan men ook verklaren
„Ziezoo, nn blijft zij er in, totdat Lanseloet zijn lust geboet heeft .

En ik wil wedden, dat

hij

dan later niet meer van haar weten wil,

zij wag hoog springen of laag" .

Bij de eerste verklaring neemt de moeder aan, en is het ook de

bedoeling van den schrijver, dat Lanseloet brutaal geweld zal
gebruiken . Zijne handelwijze en die van zijne moeder is dan zoo
gemeen mogelijk .
Bij de tweede verklaring verwacht de moeder, dat Sanderijn den
op zijri bed liggenden Lanseloet met vleiende woorden zal trachten

over to halen jets to eten en dat zij dan in die omgeving ten slotte

voor de verleiding bezwijken zal, als zij maar geene gelegenheid
heeft zich daaraan to onttrekken . Zoo is er bij de moeder meer fijn
overleg en Lanseloets daad is minder weerzinwekkend .

Doch wij moeten m . i. niet den tekst van G, maar dien van A

volgen . 's Morgens in de vroegte heef't het gesprek tusschen Lanseloet
en Sanderijn plants gehad . Nn vertelt de moeder haar, dat hij reeds

den vorigen dag zoo stil was en tot niemand sprak . Maar dezen
morgen is hij zwaar ziek geworden (na hare weigering, denkt
Sanderijn natuurlijk) en uit zijn zuchten bleek het van liefde to z}jn .
Of zij nu tot hem wil gaan om hem to genezen, want anders mocht
net zijn leven kosten . Dat heeft voor S . niet verwonderl}jks : zij

heeft immers zoo dikwijls gehoord van menschen, die van liefde
sterven . En nn de moeder haar zoo allervriendelijkst en lief aan1 ) Geschiedenis der Middelnederlandsche Dichtkunst III 551 . Dat iii'J
later in ziJjne Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde I1 3> 373 het
woord » verleidt" gebruikt, is nog geen bewJi's van veranderde oPvattin g
2 Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde 1, 521 .
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spreekt, moet zij wel denken, dat deze ten slotte in het huwelijk
heeft toegestemd, om haar noon niet to verliezen . Zij gaat dus .
`Vaarom zou zij ook aarzelen, nu de moeder zelve het haar vraagt?
Anders had zij, die niet met Lanseloet alleen durfde wandelen, het

zeker niet gewaagd zijne slaapkamer binnen to gaan. Zij zal hem
dus genezen, zij zal hem hare liefde toonen. Hoever dot gain zal,

weet zij niet, maar dat het tot het uiterste komen kan, daarvan is
zij zich wel bewust . Maar wat was daar tegen, als er toch een

huwelijk zou volgen? En als zij daarmede het leven van Karen
geliefde redde? Van een middeleeuwsch standpunt was da,ar niets
tegen, en zou het eene belachelijke preutschheid geweest zijn, als
zy geweigerd had .

Zoo viel zij in den strik . Hare dwaling was, dat zij in de geveinsde

vriendelijkheid der moeder een bewijs zag, dat deze van meening

veranderd was en dat zij aan de ziekte van Lanseloet geloofde .

Maar de strik was zoo listig gespannen, dat zij daar wel in gevangen moest worden . Hare eer, hare kuischheid had daaronder dan

ook niet geleden : iedere eerbare vrouw zou gedaan hebben wat
zij deed.

Maar ook Lanseloet is het slachtoffer van de list zijner moeder .
Verblind door z{jne liefde, overmeesterd door zijnen hartstocht, geloof't
hij to spoedig, wat hij hoopt . Hij meent het zoo goed met Sanderijn,

hij kan zonder haar niet leven . Nu wil z}jne moeder hem helpen .
Het middel is wel niet mooi, maar zijne bedoeling is toch zoo goed .
Als edelman zal hij de belofte aan zijne moeder gedaan nakomen .
Wat zal het Sanderijn herd vallen, als zij die ruwe woorden zal

hooren! Ma,ar zij kept immers zijne goede bedoelingen en zij is zoo
verstandig, zij zal wel begrijpen dat hij dat niet meent, dat daar
jets achter zit. Zij zal niet dadelijk boos worden, maar eerst eene
nadere verklaring af'wachten . En morgen, als de naeht voorbij

is, - zijne belofte van zwi,ien geldt toch immers voor niet langer ja, dan zal hij spreken, dan zal hij zeggen, hoe lief hij haar heeft .
Dan zullen zij beiden gelukkig zijn door hunne liefde .

Goo troost hij zich . Maar, helaas 1 dat „morgen" komt voor

Lanseloet evenmin als voor anderen, die daarop hunne hoop vestig •e n .
Eer hij heeft kunnen spreken, is Sanderijn reeds verdwenen, en
voorgoed.

Loo opgevat is Lanseloet eene echt tragische figuur . Terwijl hij

door zijne teleurgestelde liefde de wanhoop nabij is, komen ver-

lokkende voorstellingen tot hem . Een oogenblik verliest hij zijne
bezonnenheid en legt eene roekelooze belofte of (evenals Jephta,
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Herodes en wie al niet?) . En nu komt hij in de moeilijkheid, dat
hij moet kiezen tusschen twee handelingen, die beide met de eer

in strijd zi,jn . In het eene geval handelt hij tegen de conventioneele
riddereer, wat hem door zijne gelijken altijd verweten zal worden,

in het andere geval beleedigt hij de heiligste gevoelens van de

vrouw, die hem liefheeft, maar met de hoop van het kwaad to
kunnen herstellen . Het is haast onvermlldelijk, dat h}j eene verkeerde
keuze doet, en hij doet die ook . Maar even noodzakelijk volgt
daarop de gruwelijkste straf : hij gaat onder door gewetens-

wroeging .
Maar mogen wij den persoon van Lanseloet zoo opvatten? 111 . i .
moeten wij dat. Zonder zeer dwingende redenen toeh hebben wij
geen reeht aan to nemen, dat de dichter een laffen wellusteling

zou hebben willen teekenen . Deze zou trouwens nooit zoo gevoelig
hebben kunnen zijn, dat hij van wroeging sterven zou .

De vraag is echter gewettigd, waarom de dichter, wanneer hij

alles zoo bedoeld heeft, dit niet duidel}jker heeft doen uitkomen .
Het antwoord ligt voor de hand : hij schilderde gebeurtenissen,
maar gaf geene karakterteekening . Wat de drijfveeren waren tot
de handeiing, wat het karakter der personen was, dat moesten de

toeschouwers zelf vinden . Deze wijze van schrijven is echt middeleeuwsch ; wij vinden die o . a . ook in alle liederen en in de meeste
verhalen . Er werd op gerekend, dat de hoorders nog eens over
het gehoorde zouden napraten . Daarom ook behoefde de dichter

niet over Lanseloet's heldendaden en toernooien to spreken : voor
zijne hoorders sprak het van zelf, dat de held van het stuk een

volmaakt ridder was .
Waar geene kaxakterteekening is, kan natuurlijk van karakterontwikkeling geene sprake zijn . Die is er dan ook niet . Lanseloet
wordt niet bekeerd, hid' blijft steeds dezelfde . Evenals zijne moeder

is hij er van overtuigd, dat ware liefde alleen tusschen gelijken

bestaan kan . Evenals zijne moeder meent hij dan ook, dat zijn
gevoel voor Sanderijn alleen maar hartstocht is en wil van hear

zijne bijzit waken . Hire weigering en de tegenstand zijner moeder
openbaren hem aan zichzelf : hij heeft haar werkelijk lief. Nu ziet
hij ook, dat het Been gelijkheid van stand is, die de liefde eischt,

mar gelijcheit van 7rioede . Het voorstel zijner moeder opent hem de
gelegenheid zijne liefde to volgen, zonder met zijne familie to breken .

Heeft toch eerst het feitelijk huwelijk plaats gehad, dan is Sanderijn

voorgoed aan hem verbonden en kan hij hear niet meer verliezen .

Wanneer hij later geheel zelfstandig is, zal zij voor de oogen der
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geheele wereld z}jne vrouw z}jn . Hare vlucht verstoort dit plan .

Hij moet kiezen tusschen haar en zijne familie . Nu aarzelt hij geen
oogenblik : hij zal haar openlijk trouwen al waert alle sinen maghen
leet. Doch het is to laat . Zijne liefde is to edei en to sterk, dan dat
hij deze teleurstelling kan dragen . Hij bezwijkt van smart en

wroe~ing en sterft met een vloek op de lippen voor de moeder,
die toch alleen uit liefde voor haren zoos zoo gehandeld heeft .

Want ook de moeder is niet het monster, waarvoor men hear

gewoonlijk houdt . Veeleer is zij het slachtoffer van standsvooroordeel .

In de overtuiging, dat haar zoon geene ware liefde voor Sanderijn

kan koesteren, zoekt zij hem van hear to verwijderen . Als zij dit
met woorden niet kan, zal zij hot hem bewijzen, dot hij het meisje

niet lief'heeft . Wanneer eenmaal de hartstocht bevredigd is, zal ook

Lanseloet zelf dit inzien en een huwelijk naar zijn stand doen . Dat
zij er geen bezwaar in ziet het meisje op to offeren aan de belangen
van haar zoon, is niet specifiek middeleeuwsch . Hoevele moeders
z}jn er niet ook nu nog, die zoo iets weten goed to praten .

Hoezeer de figuur van Sanderijn tot ons spreekt, toch is ook zij

niet altijd geheel begrepen . Wanneer men spreekt van hare „wispelturigheid", ook al voegt min er bij, dat die „gemotiveerd" is 1),
dan doet men haar onrecht .

Dot Lanseloet eene list gebruikt heeft, om haar tot zijnen wil to
krijgen, kan zij hem vergeven : het is immers slechts een bewijs,

hoe hij geheel door de liefde beheerscht wordt . Maar dat hij daarna
haar behandelt als een stinckende hont, als eene straatmeid, dat
beleedigt haar, daardoor is hare eer gekrenkt . Hare fierheid

gedoogt niet, dat zij dien man ooit terugziet . Zij gaat weg. Waarheen, dat weet zij niet . Doch het is haar bekend, welke gevaren

eene onbesehermde mooie, jonge vrouw bedreigen, en zij smeekt
God to verhoeden, da,t bare eer belaagd wordt . Het eenige red-

middel, dat ziet zij duidelijk, is een huwelijk 2 ) . Wanneer dan ook
de ridder • aanbiedt haar to trouwen, stemt zij toe, maar maakt
hem eerst duidelijk, dat het van harm leant eon verstandshuwel~k

is . Dat zij na verloop van een jaar harm man heeft leeren achten
en liefhebben, lean toch waarlijk geene wispelturigheid genoemd

worden.
De andere personen hebben alien eene ondergeschikte rol . Alleen
1 Jonckbloet Gesch. der Mn! . Dichtkunst III, 558.
2 Het klooster toch zou in dit spel van minne ~'eene bevredigende o P

lossing geschonken hebben .
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lteinout komt wat meer naar voren . Zen optreden toont aan, hoe
listig overleg in strijd met de waarheid, sours grooter rampen to
voorschijn roept dan die, welke men trachtte to verhinderen .

Vermakelijk, en toch geheel overeenkomstig de werkelijkheid, is

de figuur van den boschwachter, die een jaar lang het boscb doorkruist, in de hoop ook eens eene mooie vrouw to vinden .

Zou men naar nieuwere indeeling Esmoreit en GlorianE den naam
van tragicomedie geven, de Lanseloet is eene echte tragedie, die
zoowel in bouw als uitwerking boven de beide andere staat 1).

6 . De Hexe is zoo kort, dat men wel gemeend heef't, dat er aan
het erode een groot gedeelte ontbrak . Dat onder den laatsten regel
het getal verzen wordt opgegeven, bewijst reeds, dat deze meening
onjuist is .

7 . Drie Daghe Here. Het dunkt mij hier de plaats orn iets to
zeggen over de opschriften boven de stukken .
Zelfs bij een vluchtig doorlezen van de drama's uit het

Hulthemsche hs . bl}jkt het, dat de sotternien dienst deden als nastukjes . Reeds Hoffmann wees daarop . Doch de titel, waaronder hij
doze stukken uitgaf, heeft de meeste lateren op een dwaalspoor
gebraeht : Abele Spelen ende Sotterni~n . Men hield abele spelen voor

de benaming van een bepaald snort stukken en meende, dat eene
tooneelvoorstelling bestond uit een abel spel, gevolgd door eene
sotternie . Daaruit volgde de opvatting, dat de verzameling oorspronkelijk zes stukken van elke snort had bevat, waarvan twee
abele spelen waren verloren gegaan. Dat nu is geheel onjuist .

Wa,nneer men de hierboven gegeven beschrijving van het hs . leest, en
men vergel}jkt de nummers der bladen, die voor den tekst geplaatst
zijn, dan ziet men duidelijk, dat er geen enkel stuk ontbreekt.
Hoffmann had het trouwens reeds gezegd,

Einleitung XLVIII :

„Gewahnlich gab man zwei Stucke hinter einander, erst emn ernstes,

dann emn lustiges, eine Posse ; oder, wie es auch einmal vorkommt,

erst emn Lustspiel von grosserem Umfange, and hinterdrein eine
Posse" . Zoo is het : Drie Dayhe Here en Truwanten vormen samen
de stof voor eene opvoering 2 ) .

Hieruit volgt echter, dat het opschrift boven Drie Daghe here

' Nadat slit geschreven was las ik eene studie van P . L. van Eck Jr . over
(lit stuk in Taal en Letteren XVI 49 vl g g ., waarin ik echter geene aanleidin g
vond tot bet maken van veranderingen .
2 Ook Jonckbloet Gesch . der Mnl. Dichtkunst III, 563, Mone > Uebersicht
hi . 365 en Creizenach > Gesch . d . neueren Dramas hebben het goed ingezien .
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Been pleonastische titel is . Dit stuk is de sotte boerde en Truwanten
is de goede sotternie. Boven cut laatste had dan ook moeten staan
Hier beghint die sotternie . Door eene vergissing is echter hot opsehrift uit de vorige uitgave blijven staan, hoewel ik de verandering
reeds had aangeteekend .
Moeten wij flu aannemen, dat sotte boerde de benaming was voor
een blijspel of eene klucht van grooteren omvang? Volstrekt niet,
het heette eenvoudig eene boerde . Anders zouden wij er ook toe
komen eene afzonderlijke groep van goede sotternien aan to nemen,
mast de sotternien zonder meer, of van ghenouchelicke Gluten
naa,st cluyten.
Maar dan is er ook geene enkele reden om aan to nemen, dat
abele spelen eene bijzondere snort van stukken aanduidde, mast
kortaf spelen en scone spelen. Wit men dus in de middeleeuwsche
terminologie blijven, dan spreke men voortaan eenvoudig van spel .
Abel komt, voor zoover ik weet, in dit verband alleen in het
Hulthemsche hs. voor en is daar volkomen synoniem met scoop 1).
Het wordt evengoed gezegd van het mythische stuk Van den
Winter ende van den Somer als van de romantisehe drama's .
Het slot van Drie Daghe Here ontbreekt, doordat hier een of meer
bladen van het hs . verloren gegaan zijn (zie bl . IV) .
Fioeveel ontbreekt er? Er missen twee of vier bladen in het
midden van een katern, waarvan er jog acht over zijn 2) . Er staan
gemiddeld 60 verzen op eene blacizijde, zoodat er ± 240 of ± 480
verzen ontbreken . Daarvan behooren 103 tot de Truwanten, zoodat
er voor Drie Daghe Here ± 135 of ± 375 overblijven . Het geheele
stuk heeft dap 540 of 780 regels geteld 3 ) . Het is moeilijk bier to
beslissen, maar Loch lijkt het laatste getal mij het waarschijnlijkst .
Esmoreit telt met de sotternie er bij gerekend 1190 verzen,
Gloriant 1350, Lanseloet 1063, Winter ende Somer 870, en dit stuk
736 of 976 . Het eerste getal lijkt dap toch wel wat weinig .
Maar ook de inhoud pleit voor het grootste getaL Wel weten wij
van het verdere verloop der handeling niets of en is het zelfs niet
Omdat dit stuk niet in het Hulthemsche hs . voorkomt mocht dan ook
geen abel sPet heeten .
Meer kunnen er niet ontbreken want dan zoo het een veel to dik katern
geweest ziJjn . Hierom kan er ook niet b . v, nog een sPel tussehen gestaan
hebben waarmede de sotternie een nummer uitmaakte .
Niet alle katernen zJijn even groot
root het voorafgaande heeft b . v . maar 8 bladen
zouden wJij Preties weten hoeveel er ontbreekt .
3 Mone maakt dezelfde berekening en stelt de lengto 0P 533 regels.
'

Mariken van Nieume ~'hen
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rnogelijk met eenige zekerheid gissingen to waken, maar waar de
titel spreekt van drie dagen heerschappij en w}j met vs . 405 nog

slechts in het midden vin den eersten dag zijn, is het toch niet
waarschijnlijk, dat met nog 135 verzen het stuk uit zou z}jn . De
vrouw begint pas tegen to stribbelen en het is niet to verwachten,
dat de man zich zoo gauw gewonnen zal geven . De woorden van

den buurman tot zijne vrouw : „Aldus salic u leren, Lise, Over

maeltijt lopen ende rennen" doen eerder vermoeden, dat de verwikkeling nog grooter zal worden, doordat beide mannen het met
hunne vrouw to kwaad krijgen . ti'Vie van beide partijen het ten
slotte winners zal, is niet met zekerheid to zeggen . Doch uit vs. 7

en vs . 268 mogen wij wel vermoeden, dat de man het onderspit zal
delven . De laatstgenoemde regel kan zelfs als eene voorspelling

opgevat worden, dat de heerschapp}j van den min niet langer dan

ears dag zal duren . Maar ik zou hierbij toch liever op den titel afgaan .
8. Hoeveel er aan de Truwanten ontbreekt, blijkt uit de opgave

van het getal regels aan het erode .
De inhoud van het ontbrekende is ook gemakkelijker to raden

din bij het vorige stuk . Blijkbaar toch heeft de vrouw bare meid
uitgestuurd om gras voor de beesten to halen en is daze to

lang uitgebleven, doordien z}j eene samenkomst met den lollrzard
gehad heeft .
Misschien was daze ontmoeting wel zoo geteekend, dat dezelfde
vrome, die elders hat hs . bedorven heeft, ook hier dit blad er uit
heeft verwijderd .

9 . Het snel Van den Winter ende van den Somer is van ears geheel
anderen aard, maar kan daarom toch nog been zinnespel genoemd

worden . In dit spel immers traders ~eenepersonificatien, van abstracte
be~rippen op, maar deals mythische personen, nl . Sower, Winter en

Venus, deals individuen als vertegenwoordigers van eene snort, nl .
Loiaert, Moyaert, Clappaert, Bollaert en Die Cockijn .

De handeling is zeer eenvoudig, maar hat was ears gelukkige

greep van den dichter, dat hij door Venus er in to brengen de

gewone voorstelling heeft gewijzigd . Daardoor is er verwikkeling
en spanning in dit stuk, die elders, waar dezelfde stof behandeld
wordt, ontbreken .

De beschrijving van de toebereidselen voor hit tweegevecht is
geheel in den trant der ridderlijke romantiek, maar door den twist
voornamelijk to laten gears over de gesehiktheid van elk der beide

jaargetijden voor de liefde, is er iets idyllisch in gekomen, dat hat
spel ook nog voor onzen tijd aantrekkelijk maakt .
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In plasticiteit van voorstelling staat dit stuk b}j de andere niet

achter, terwijl een humoristische tint hier evenmin ontbreekt .

10. Rubben is de laatste en de beste der kluchten uit deze ver-

zameling. De geschiedenis is niet minder vermakel}jk dan in de

andere, maar wel minder grof. De stijl is even levendig, de teekening even just, maar de humor is fijner . Ook in de uitwerking
toont de dichter moor kunstvaardigheid ; men vergelijke b . v . den

persoon van Gosen met lien van den buurman in den Buskenblaser.
Dat niet de bedrogen echtgenout, maar Gosen de klappen krijgt,
is eveneens eon vooruitbang .

iL De cluijte van Plaijerwater is langer en meer uitgewerkt dan

de tot nog toe besproken sotternieen . Zij moot dan ook eerder vergeleken worden met Drie Daghe Here en met Nu Noch. Men ziet
hieruit, da,t de kunst om eene vermakelijke klucht goed in elkander
to zetten, niet tot een enkelen dichter beperkt was .

Het groot aantal woordspelingen en bedekte gezegden, vooral ook

van uitspraken, die later blijken op zoo geheel andere wijze waar
to zijn dan men verwacht had, geven het stuk eene groote aantrekkelijkheid on houden de aandacht voortdurend gespannen .
12 . 13 . De beide Eafelspelen 1), hoewel in hetzelfde hs, voorkomende,

zijn toch geheel verschillend van aard.
Het eerste met zijne allegorische personen, gezochte deftigheid en

hoogdravendheid, de mislukte pogingen om door eon paar uitroepen

en afgezaagde grappen aardig to zijn en hot rondeel aan hot einde,,
maakt op ons een grappigen indruk, maar anders dan de dichter
bedoelde.
Veel aantrekkelijker is hot volgende . Al zijn de aardigheden

veelal plat, or zit toch echte humor in . Hot is een levendig, near
de natuur geschetst tooneeltje . Slag op slag kaatsen de sprekers

elkaar de geestigheden toe, zooals wij dat nog dikwijls onder hot
yolk kunnen hooren . Dat er vrij wat woordspelingen in komen,

maakt hot niet minder . Zoo to pas gebracht, d . w . z . wanneer or
niet lang op gebroeid wordt, zijn woordspelingen een bewijs van
scherp onderscheiden en vlug combineeren .

14. De elute van Nu Noch is ook weer zoo levendig gesteld, dat
toch met

wij ze, niettegenstaande den zeer eenvoudigen inhoud,

genoegen lezen . B}j vlot spelen zal zij niet nalaten de toehoorders
' Deza heeten zoo niet ,,omdat zJi' op een tafel uitgevoerd werden", zooals
Wi11ems meent in Belg~
isch Museum 11 . 102, maar omdat zi'
a o gevoerd werden terwiJjl de toeschonwers aan tafel zaten .
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in eerie vroolijke stemming to brengen . Vooral de vermakelijke
onzin van den pape zal dan zijne uitwerking niet missen .
15 . Vanden Sacramente vander Nyeuwervaert is in meer dan een
opzicht een merkwaardig stuk .
Als een der weinig overgebleven mirakelspelen heeft het stuk
reeds daarom groote waarde voor ons, afschoon het zeker wel niet
als een type daarvan gelden ka,n .
Maar ook op zichzelf verdient het ten voile ooze opmerkzaamheid .
Men behoeft zeker geene hooge ttjeoretische eischen aan een
drama to stellen, om Jonckbloet's oordeel l) „veel kunstwaarde kan
men er niet aan toekennen" to onderschrijven . Maar wij voegen er
dadelijk bij „aan kunstvaardigheid en aanleg ontbrak het evenwel
den dichter niet" .
Eenheid van handeling ontbreekt geheel . Het is niets dan eene
rij van los aan elkander verbonden tooneelen, die ieder voor zich
een afgesloten geheel vormen . Dat kon ook moeilijk anders . De
dichter had zich ten taak gesteld, of hem was opgedragen, de
geschiedenis van hot Sacrament, zooals hij die in hot book vond,
voor hot tooneel to bewerken . In die reeks van geheel op ziehzelf
staande mirakelen, op zoo verschillenden tijd gebeurd, eenheid to
brengen, scheen onmogelijk . Zelfs de later zooveel toegepaste true,
ze alle to laten bijwonen door eon paar menschen, die ten slotte

verliefd worden, was onbruikbaar . Ten eersten was hot eon half
heilige tekst, waaraan niets kon toegevoegd worden . En ten anderen
zouden daardoor de mirakelen eenigszins op den achtergrond
gedrongen worden en het was toch juist to doen om de stichting,
die hiervan uitging 2) . De wijze, waarop de dichter zich uit doze
moeilijkheid redde, getuigt van kunstzin . Hij liet de vijanden van
het Sacrament, de duivels, ten tooneele komen . Dozen toch waren
or altijd bij geweest om, zoo mogelijk, het mirakel to voorkomen
en dat nu just zij den gelukkigen uitslag daarvan moesten modeGesch. der Ned. Lett. II 368,
Moltzer zegt in ziJjne Inleiding, bl . XV : ,,het stuk is kennelJi•k gemaakt
niet tot stichting , . . , niet tot leering . , . , maar tot 1;enoegen van het Publiek
dat gewis meer schik heeft gehad in de luimi a~' scherts der n duvelrYe" dan
in de wonderen en teekenen van het Heiliga Sacrament ." .
lk kan het daarmede niet eens zJi n . Wanneer wiJ het sPel vcrgeliJ•k en met
het Proza en daarbiJ' het slot van de Prologhe en de geheele Naprolo9he
lezen wordt het duideliJ'k dat stichting de hoofdz€lak was , en - zieltJ'es winnen
voor de l3roederscha P .
1)
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deelen, kon niet anders dan de groote kracht van het Sacrament
des to heerlijker to doen uitkomen .
Een hoofdpersoon is er niet . Buiten de duivels is er zelfs niemand,

die in alle tooneelen opkomt. En de duivels kunnen toch geen

hoofdpersoon zijn . Weliswaar vinden wij overal de werking van
het Sacrament, mar dat is geon persoon, zooals die in het drama
vereischt wordt.

Voor de geschiedenis van het drama is dit stuk van groot belang .

Wij zien bier duidelijk, hoe verbeteringen in de techniek den

schrijvers door de omstandigheden als het ware af'gedwongen werden .
De dichter moest een groot aantal mirakelen op het tooneel
brengen . Maar hij had niet het uitgestrekte tooneel der mysteries,

ook misschien gees groot getal spelers tot zijne besehikking. Boven-

dien zal hij wel met de kosten rekening hebben moeten houden .

Zoo kwam het, dat hij verplicht werd een gedeelte to laten vertellen •
Maar hierdoor won het stuk, dat anders zeker zeer langdradig en
eentonig geworden was .

Nu hij niet alles vertoonen kon, moest hij eene keuze does .

Daardoor kwamen de belangrijkste en belangwekkendste gebeur-

tenissen meer op den voorgrond, terwijl de andere meer op den
achtergrond bleven . Er kwam licht en schaduw in de voorstelling,
zeker zeer ten voordeele van het geheei .

Hoe nauwkeurig de dichter zich aan zijne gegevens hield, maar

tevens, hoe hij hier en daar niet zonder talent de stof clramatiseerde,
kan men zien door vergelijking van het spel met het prozaverhaal
in de Bijlage .

Voor zoover de gegeven stof hem daarvoor vrijheid liet, zijn de
personen goed geteekend . Het best zijn de duivels en de heidenen,
die geheel van zijne eigene schepping zijn .

De verschillende gebeurtenissen z;jn eveneens zeer juist en aanschouwelijk voorgesteld, nu en dan zelfs met wat humor . Maar
vooral tref't ons overal de ernstige, beschaafde toon en de gekuischte

taal i) . Zelfs de duivels en de heidenen, die zich door ongevoeligheid en boosheid moeten kenmerken, zijn nergens grof of weerzinwekkend, behalve even aan het slot. Misschien is dat wel opzettelijk gedaan, our to cerhinderen, dat de toeschouwers sours
to veel sympathie zouden krijgen voor deze clowns .

16 .

Mariken

van Nieumeghen.

De eerste uitgever, baron De

1 Alleen zouden wU bezwaar kunnen hebben teen het
bastaardwoorden zeker wel een honderd verschillende .

roote aantal
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Saint-Genois noemde slit stuk eene „mengeling van toonoelkundige

dialogen en van romantisch verhael" 1 ) . Van Vloten noemde het
een volksboek, waarin „zeker meer dan twee derden der vroegere
tooneel-rijmen bewaard, en slechts ter bekorting van het geheel

de overigen door onrijm vervangen" zijn 2 j . Dr. J . A . tiVorp spreekt
van „den verminkten worm, waarin het tot ons is gekomen" 3) . En
Prof. J . W . Muller keurt het af, dat ik het proza en de versregels

gescheiden heb 4) . Het zal dus noodig zijn in de eerste pleats de
vraag to bespreken, welken omvang de oorspronkelijke tekst moet
gehad hebben .

Zonder Muller's opmerking (de opmerking was bl}jkbaar al ge-

schreven, misschien zelfs reeds gedrukt, voor hij mijnen tekst in
handers kreeg) zou ik deze bespreking zeker achterwege gelaten

hebben, in de overtuiging, dat men den poetischen tekst sleehts
alleenstaande voor zich behoefde to hebben om in to zien, dat er
ten eersten niets ears ontbreekt, en dat ten tweeden het proza een
later en noodeloos invoegsel is .

Dat die prozaregels van den dichter zelf zouden zijn, heeft tot

nog toe niemand geloofd, maar Prof. Muller sch}jnt de mogelijktieid

daarvan aan to nemen . Het lijkt mij eenvoudig ondenkbaar. Waarom
zou een dichter, die blijkbaar zoo gemakkelijk verzen schreef, daar
tusschen in proza gaan schrijven? tilt luiheid? Om papier to sparen?
Om moedwillig den indruk bij zijne lezers to bederven? Ik voor

mij kan geene enkele reden vinden . Wanneer dus iemand deze
veronderstelling wil handhaven, dan verlang ik, dat hij eerst

antwoord geeft op deze vraag : Waarom? Dan eerst zal het mij
mogelijk zijn ears to toonen, waarom niet, of ik zal m}j gewonnen
geven.

Kan men a,annemelijk makers, dat het proza van den dichter

zelven is, dan volgt daaruit, dat het stuk geschreven is voor lezers.
Want bij eene opvoering is het proza onbruikbaar, tenzij men weet

aan to toonen, dat er een heraut was, die het tusschen de verschillende tooneelen sprak .

De Saint-Genois, Van Vloten en Worp meenen, dat de drukker

hier en daar een gedeelte heeft uitgelaten en door proza vervangen .
Op zich zelf zou dat niet onmogelijk zijn, ofschoon ik niet weet

1 In de Voorrede voor ziJj ne uitgave hi . I.
2 In de Inleidin9 voor zJ i j ne uitgave hi . XIII,
3 Geschiedenis van het Drama en van het Tooneelr I, 39 .
4 Taal en Letteren XV 229 .
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of er voorbeelden zijn van eene dergelijke handelwijze . In dit geval
echter is het zeer onwaarschijnlijk, in de eerste plaats, omdat wij
dan dien drukker eene groote mate van smaak en oordeel zouden

moeten toeschrijven . Want hij zou dan gedeeltelijk het stuk aanmerkelijk verbeterd hebben .
Gaan wij die prozastukjes aandachtig na, dan zien wij, dat

verreweg de meeste eenvoudig herhalen, wa .t reeds gezegd is, , of
vooruit vertellen, wat nog volgen zaL Kwamen deze herhalingen
werkelijk in het gedicht voor, dan is de uitwerping daarvan bepaald
eene verbetering en dan verwondert het ons alleen, dat de drukker,

die dat gevoelde, zich nog verplicht achtte ze in proza om
to zetten .

Maar bovendien kan, ook wear w}j geene herhaling hebben, het

proza niet op de woorden van den dichter zelven berusten .

Waar lets nieuws verteld wordt, is het sours eene vrij onnoozele

bijvoeging b . V . dat oom Ghijsbrecht verwonderd was over het
lange uitblijven van Mariken . Of het is lets , dat er heel weinig toe
doet, b. v . dat hertog Arnout in 's-Hertogenbosch zeer feestelijk
ontvangen werd. Soms ook is het uit een ander gedeelte van het
stuk op to waken, b . v . de plaats- en t}jdbepaling aan het begin en
de vermelding van de vele moorden en doodslagen in het proza na
vs . 555 . En indien het gedicht werkelijk als tooneelstuk geschreven

is, dan kan dit moeilijk oorspronkelijk zijn . Men bedenke maar,
hoe die tooneelen tusschengevoegd moesten worden, in verband
met den geheelen verderen bouw van het stuk .

Eene wenschelijke verklaring geeft alleen de mededeeling na
vs . 44, dat de tante dien dag gekeven had . Zonder deze mededeeling is de onvriendel}jkheid der tante ons onverklaarbaar. Dit
zou dus van den dichter zelven kunnen zijn . Maar het is ook

mogelijk, dat hij het niet wenschel}jk vond den hoorders (of lezers)
eene

verklaring to geven van hetgeen Mariken onverklaar-

baar bleef.

De twee laatste prozastukken vereischen nog eene afzonderlijke

beschouwing. Na vs . 1020 wordt verteld, dot Ghijsbrecht met zijne
nicht eerst alle priesters van Nijmegen rondging, vervolgens naar

Keulen en daarna naar Rome . Daarvan staat in het poetisch gedeelte
niets . Is dit onmisbaar voor het verband? M . I . niet alleen niet
onmisbaar, maar zel~'s hinderlijk . Iedereen kon begrijpen, dat voor

zoo groote zonden niemand dan de pans absolutie kon schenken .
Ging Emmeken eerst nog beproeven bij anderen hulp en troost to

vinden, dan zou daaruit blijken, dat zij nog niet den vollen omvang
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van het door haar bedreven kwaad gevoelde . En kon zonder dat
haar berouw opreeht en krachtig genoeg zijn?

Men ziet, de uitbreiding _die het proza hier geeft, is eene ver-

zwakking van het verhaal, het bederft alles . Het kan dus niet oorspronkelijk zijn . Van het proza na vs. 1102 is de eerste alinea niets

dan eene herhaling van het voorafgaande, de laatste een vooruit

vertellen van het volgende . Van de middelste alinea is de eerste
zin ontleend aan de naeprologhe .

Nieuw is dus alleen de mede-

deeling, dat oom Ghijsbrecht nog 24 jaar leefde en haar ,jaarl}jks
bezocht, dit laatste in aansluiting aan vs . 394 .

Ook dit proza kan dus gemakkelijk gemist worden .
Van eenige beteekeni,s is alleen het begin der prozastukken na

vss . 555 en 617, dat na vs . 892 misschien geheel, en misschien het
slot van dot na vs . 1102 . Men kan deze stukken nl . als uitgebreide

tooneelaanwijzingen beschouwen . Zij staan dan echter zeker niet in
de plats van weggelaten versregels .
Maar al beantwoordt het proza niet aan ontbrekende versregels,

ontbreekt er dan niets? Op zijn hoogst een prolong . Maar voor het
overige is het stuk zoo volledig mogelijk, als men de middeleeuwsche
gewoonte in het oog houdt van het een en ander aan de verbeelding
der toeschouwers over to laten .
Hoe nu deze prozastukken er tusschen gekomen zijn, wordt

duidelijk, wanneer men de verschillende drukken van den Lanseloet

met het handschrift vergelijkt (zie boven bL XXVII) . In de handschrif'ten werd nl . bijna alleen de tekst geschreven, wat voldoende
was, vooral wanneer de dichter zelf de opvoering zou leiden . Maar
werden de stukken gedrukt en dus verder verspreid, dan waren

eenige tooneelaanwijzingen wel noodig. De drukker maakte die er
bij of liet ze er bij maken . Daarbij kwam hij er licht toe nog

eenige verklaring to geven of eene stiehtelijke opmerking toe to
voegen . In Lanseloet G is deze uitbreiding in verzen, in de andere

drukken van den Lanseloet en in die van Mariken in proza . Bovendien maakte de drukker eene verdeeling in hoofdstukken, waarvoor
een titel geplaatst werd.

Het treft ons dadelijk, dat dit proza, als het dus eigenlijk sleehts

uitgebreide tooneelaanwijzingen zijn, zooveel uitvoeriger is dan
b . v . in Lanseloet A, bij denzelfden drukker uitgegeven . Dit kan
niet verklaard worden nit het groote aantal voorafgaande drukken,

want de Lanseloet is ouder. En bovendien schijnen de drukkers
in het proza niet veel meer veranderd to hebben, als het er
eenmaal was .
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Het komt mij voor, dat dit een gevolg daarvan is, dat de schrijver
vin het proza het stuk had gezien . Nada,t Marieken haar referein
had voorgedragen, b . v. is er eene vechtpartij ontsta.a n (die reeds
is aangekondigd door vss . 465 vlgg .), waarbij natuurlijk geen tekst
noodig was . Er wordt iemand doodgeslagen en de dader wordt
door de schoutendienaara weggevoerd .

Dat werd dus werkelijk vertoond en wordt

flu

in de prozaregels

verteld, terwijl de schrijver daar nog iets bijvoegt, waartoe de
woorden van Moenen hem de stof leverden,
Zoo is het ook na vss . 617, 892 en 1102 .

Voorals dat laatste proza wijst hierop . In den tekst wordt ge-

sproken van witte duiven, die Emmeken's ringen afsloegen, in het

proza van een engel . Dat is alleen to verklaren, wanneer men bij
de opvoering om technische bezwaren de duiven door een engel
heeft vervangen . De schrijver van het proza gaf zijne herinnering

weer en zoo kwam het, dat zijne woorden niet Uij de versregels
passers .

Dit is dus eene indirecte aanwijzing, dat het stuk werkelijk

opgevoerd is.
Over de kunstwaarde van dit spel is nog al verschillend geoordeeld .

De Saint-Genois zegt : „Ais tooneelkundig gewrocht der oude
vlaemsche letterkunde heeft het weinig waerde en staet, in die

Niet meer
hoedanigheid ver beneden het Spel van Esmoreit
beduidend is het onder het opzicht van styl, tael en samenweving,
ma,er het werk is eene belangrijke terugkaetsing der bygeloovige
en vreemde denkbeelden waerin men ten onzent in de middeleeuwen

verkeerde" ') .
Van Vloten spreekt over de waarde niet, maar schijnt er toch

nog al mede op to hebben .
Kalff zegt : „De verdienste van dit stuk ligt in zijne levensvolheid
en den nationalen stempel, dien het draagt" 2 ) en wijst op een paar

plastische tooneelen .
Worp noemt het „een zeer belangwekkend en zeer onderhoudend
mirakelspel, vol levendige tooneeltjes" 3 ) .

Muller zegt : „niet slechts een der merkwaardigste, maar een der

' Voorrede voor ziJjne uitgave, bl . II .

U. Ka1if, Geschaeden2's der Nederlandsche Letterkundp in de 16'e eeurv,,

I, 230.
3
Gesch2edenzs van het Drama en het Tooneel, I 39 .
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voortreffelijkstc stukken onzer middeleeuwsche wereldlijke dramatische letterkunde" ') .

Zooals men ziet, is de waardeering steeds toegenomen . Ik voor
mij sluit mij geheel aan bij Muller's besehouwing 2). Wat daar
gezegd is, zal ik dus niet herhalen .

Wat den bouw betreYt, is het stuk schijnbaar nog geheel middeleeuwsch : geene verdeeling in bedrjven, geene gelijkmatigheid
in de lengte der tooneelen. Zonder aanwijzing der rusten (die er
echter wel zijn) volgen de gebeurtenissen op elkander .

Maar de vooruitgang in de techniek, die wij in T'ande7a Sacramento

opmerkten, treedt hier nog duidelijker aan den dag . De dichter
last niet alles vertoonen, sommige dingen laat hij vertellen . Maar

terwijl de dichter van Vanden Sacramento zich daarover nog verontschuldigt, doet doze hot met bewust kunstenaarsinzicht . Moest
gene daarvoor nieuwe personen in z}jn stuk invoeren, doze heeft
reeds gevonden, hoe hij hot moot inrichten, dat de handelende
personen zelf op eon ongezochte wijze vertellen, wat niet vertoond
kan worden . Dat hij daarvoor alleenspraken gebruikt, daarvan kan

men hem goon verwijt waken . Hoe lang toch heeft men dat niet
na hem nog gedaan ?
Er is gezegd, dat in de middeleeuwsche drama's hot optreden der
peraonen op juist dat oogenblik nooit gemotiveerd is . Dit bezwaar
kan men tegen Mariken niet inbrengen . De verschillende tooneelen
volgen in zulk eon logischen samenhang op elkaar, en alle personen

komen zoo ongezocht op hot juiste oogenblik, dat grootendeels
<tian doze technische voortreffelijkheid geweten moot worden, dat

men zoo Lang dit stuk niet als eon geheel tooneelstuk herkend
heeft : hot was niet onbeholpen genoeg om middeleeuwsch to
kunnen zijn .

Een enkel voorbeeld . Gegeven : eon meisje loopt weg, leidt zeven

jaren eon wild leven, krijgt dan berouw en wil zich beteren, maar

dat wekt de woede van haren metgezel, die op haar aanvalt om
haar to dooden . Op dit oogenblik eon barer bloedverwanten to doen
verschijnen oui haar to redden, zou zelfs voor eon ervaren roman-

schrijver eene moeilijke taak zijn . En hoe natuurlijk, hoe ongezocht
is bier alles .
Over de teekening der personen en hunne karakters spreek ik

Taal en Letteren >

XV> 239.

Alleen moot ik vragen, op grond waarvan M . Mariken's tame de b i9 z2t
van hertog Adolf noemt . l)aar geeft het stuk m . i . geon recht toe .
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thins bier niet, maar verwijs kortheidshalve naar bet aangehaalde
artikel van Prof. Muller .

Dat bet stuk, in tegenstelling met de uitspraak van De Saint-

Genois, juist groote verdiensten van taal, stijl en versbouw heeft,

behoeft zeker niet aangetoond to worden . Behalve in bet geschimp van
de tante zal men b, v. ook geen enkel onvertogen wourd vinden .

Maar wel moeten wij nog even de aandacht vestigen op de ver-

heven godsdienstige opvattingen van den dichter . Ofschoon door
bet geheele stuk been Maria haren invloed doet gevoelen en bet
dan ook onder de Mariamirakelen gerekend moet worden, komt zij
zelve nergens to voorschijn . Des dichters vereering voor haar was

daarvoor to hoog . De vermenging van goddelijke en menschel}jke

zaken gevoelde hij als profanatie . De Godheid regeert de wereld en
zorgt voor de menschen met onuitputtelijk geduld en lief'de, maar
staat to hoog om onmiddellijk in bet drijven en doen der menschen
betrokken to worden .

Alleen in bet spel van Masscheroen treedt God zelve op . Maar dit

is eene voorstelling, die buiten de hoofdhandeling omgaat . En ook
bier treden mast God en Maria geen menschen op, dock aileen

Masscheroen.

Het is zeker jammer, dat w}j dit stuk niet in zijn geheel over
hebben . 1VZaar veel kan er toch niet a,an ontbreken . God schenkt

genade en daarmede is de handeling afaeloopen . Waarsehijnlijk
volgde er als slot alleen nog eene klacht van Masacheroen over bet
hem aangedane onrecht .

17 . Die Sevenste Bliscap van Onser Vrouwen . Wanneer wij aan-

nemen, en daar is alle reden toe, dat deze mysterie van denzelfden
dichter is als de Eerste Bliscap, dan is hij in kunstvaardigheid heel

wat vooruitgegaan . Wat den bouw van bet stuk betreft, lag dit

gedeeltelijk aan de stof . her was slechts eene gebeurtenis to drama-

tiseeren . De eenheid van handeling was dus gegeven en de dichter
kon al zijne krachten besteden aan de inkleeding en de voorbereiding.
Wat van zijne eigene winding is, zie men in bet volgende
hoofdstuk.
Hoe hij zijne gegevens uitbreidde en met talent dramatiseerde, zien

in vss. 166-305, waar van enkele regels van Pseudo-Johannes
een uitstekend geslaagd tooneel gemaakt is . Vgl . de aanteekening
wij b .

V.

bij vs . 166 .
De gesprekken van de Ephesiers, de Joden en de duivelen hebben

dezelfde aanschouwel}jkheid en levendigheid, die in bet algemeen
Meal. Dram . Poezie. - ixL .

9
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de middeleeuwsche drama's bezitten . Ook hot humoristische, zelfs
het komische, ontbreekt niet geheel .

De gedeelten, waar God, Maria en de apostelen spreken, ke.n-

merken zich door vromen ernst en hebben zeker een stichtelijken
indruk gemaakt .

De versbouw is bier en daar gekunsteld en de teal verre van

vloeiend .

Maar doordien wij van het begin of de twee strijdende elementen

tegenover elkander zien, blijven de toeschouwers voortdurend in

spanning, en werd het stuk zeker wel in onverstoorde aandacht
ten einde aangehoord .

Opmerkelijk is, dat noch de eerste uitgever van dit stuk, noch,

naar het sch}jnt, de schrijvers over de geschiedenis der letterkunde,
die van dit stuk melding waken, hebben opgemerkt, dat een vrij
groot en belangrijk gedeelte ontbreekt .

Is dan het stuk zoo vervelend en langdradig geschreven, dat men

er zonder schade tooneelen nit lichten kan? • Neen, maar deze
schrijvers kenden de geschiedenis zoo goed, dat zij in hunne

gedachten aanvulden, wat de dichter seheen overgeslagen to

heblien.
18 . Het Spel vande

V

Vroede ende

vande

V dwaeze Maegden

heeft -- wij zeggen het Kalff 1) na - werkelijke verdiensten .

De eenvoudige stof is door den dichter uitgebreid tot een vrij
boeiend stuk . Vooral de tooneelen, waar de dwaze maagden en de
duivelen optreden, zijn levendig en getuigen van goede opmerkingsgave . Waar b . v . Hoverdie aanspraak maakt op de eereplaats, maar
die toeh eerst aan hare zuster aanbiedt om hare goede manieren
to toonen, is de teekening zoo karakteristiek, zoo persoonlijk, dat

de allegorische naam ons niet meer hindert. De dwaze maagden
zijn geerie abstracties, maar personen met sprekende namen,
evenais Geeraert, Rijckaert en Volckaert bij Brederoo, Hooft en
Vondel .

Zorgvuldig heef't de dichter onderscheid gemaakt tusschen de

taal en stijl der dwaze en die der vroede maagden . De laatste
spreken deftig en statig vol vreemde woorden . Zij redeneeren verstandig met sierlijke beeldspraak. Of dit den dichter moeilijker
afging, en of daardoor de vroede maagden zooveel minder spreken
dan de dwaze? Of dacht hij met den spreukendichter „menich isser

die gehaet wort van wegen s}jn veel clappen" ?
1 ) T. s . p . I, hi . 222.
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De _ dichter noemt zijn spec een gheestelic bewjs en, alsof hij wist

dat dit snort spelen bij de toeschouwers minder in den smaak viel
dan eene klucht, belooft hij kort to z}jn . Pat hierdoor vooral het
stuk aan kunstwaarde gewonnen heeft, is buiten twijfel.

Voor de godsdienstige opvattingen van den schrijver is het zeker

wel kenmerkend, dat h}j tweemaal, in vs . 76 en in de tooneelaanwijzing na vs . 428, van contemplacie spreekt.
19. Het Spel van Sint Jooris . De zeer eenvoudige bouw van dit

stuk deed Dr. Worp vermoeden, dat het Of ouder was dan het

handschrift, of zeker niet in eene groote stad vertoond . Aan eene
derde mogelijkheid heef't hij blijkbaar niet gedacht, nl . dat het een
wagenspel zou zijn .

De eigenaardigheid, dat dit stuk niettegenstaande het eene heilige
stof behandelt, in het geheel geen decoratief vereischt, en dot de
handeling op eene plaats blijft, de kortheid, het geringe getal der

vertooners, die het tooneel niet behoeven to verlaten, het ontbreken
van een prolong, de beide slotregels, dit alles doet mij dit stuk
voor een wagenspel houden .
Weliswaar hebben wij niet zooveel berichten en vooral geene

beschrijvingen van wagenspelen als in Engeland, maar zij worden

toch herhaaldelijk genoemd, zoodat er aan hun bestaan niet

getwijfeld behoeft to worden . En bovendien hebben wij er van een,
den Masscheroen, den bijna volledigen tekst over . De vergelijking
met dit stuk maakt m . i . de veronderstelling nog aannemelijker .
De twee laatste verzen
Nemet in dancken, diet hebben ghehoort .

Tuwen oorlof, wij willen vertrecken voort .
zouden even goed het slot van een vastenavondsspel als van een
wagenspel kunnen zijn. Bij beide toch trokken de spelers van de

eene plaats naar de andere . Het zou dan tot nog toe het eenige
ons bewaarde stuk van dat snort zijn .

De aard van het spel is geen bezwaar tegen deze veronder-

stelling. Er werden toch op vastenavond evenzeer ernstige als

boertige stukken vertoond 1). En ook het karakter van vele der
andere stukken in hetzelfde h s . i s daarmede niet in strijd .

War de beslissing zoo moeilijk is, blijf ik het voorloopig maar

een wagenspel noemen, omdat wij weten, dat er althans een
dergelijk spel van Sint Jooris geweest is 2 ) .
1 Zie WorP+ a . w. bl 53 .
2 Zie bladz . LXXX .
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Niettegenstaande den vrij ontredderden toestand, warzrin de tekst

tot ons gekomen is, mogen wij ons toch verheugen, dat dit stuk
bewaard gebleven is . Want in zijne snort is het zeker een verdienstelijk stuk .

Hoe kort ook, Loch zijn de personen ons bier duidelijk geteekend .

De jammerklachten der ouders, de onderworpenheid en gelatenheid
der dochter hebben zeker indruk gemaakt . Eene uitdrukking als

„nu, lammeke, bee!" is zoo kinderlijk onsehuldig, dat de toe-

schouwers met diepe deernis vervuld moesten worden .

De taal, ofschoon niet altijd zoo eenvoudig, is toch ook niet

gezwollen, maar steeds ernstig en gepast .
20 . Het fragment van het spel Van den Sourer ende van den
Winter, dat wij over hebben, is to klein our over de samenstelling

van dit stuk to spreken . Maar het is genoeg our ons to doen
betreuren, dat er niet meer van bewaard gebleven is .

Opmerkelijk is, dat bier blijkbaar vooral armen en rijken tegenover elkander gesteld worden, terwijl in het andere spel de Cockjjn
slechts eene ondergeschikte rol speelt .

VII . Dichters, tijd en pleats van vervaardiging .
Voor de in dit hoofdstuk to bespreken onderwerpen ontbreken de
zekere gegevens zoogoed als geheel, en moeten wij ons met sours
vrij wage aanwijzingen behelpen .

Het noemen van bekende personen en plaatsen is in kluchten en
blijspelen altijd zeer in trek geweest . Vinden wij dus in eene klucht

plaatsen genoemd, dan mogen wij daaruit afleiden, dat zij niet to
ver van de woonplaata vin den dichter waren .

Maar ook in ernstige stukken kan het eene aanwijzing zijn,

wanneer de schrijver met eene bepaalde pleats zeer goed op de

hoogte blijkt to zijn en verschillende bijzonderheden b}j zijne hoorders bekend veronderstelt .
Ook het gebruik van bepaalde uitdrukkingen en woorden kan

eene aanwijzing zijn voor de plaatsbepaling, dock deze moet met
groote voorzichtigheid gebruikt worden . Nog meer geldt dit van

de taalvormen, vooral bij oudere stukken . Deze toch kunnen in een

ander dialect zijn overgesehreven .

Daarentegen is de vermelding van bekende personen dikwijls

eene zeer betrouwbare aanwijzing voor de tijdsbepaling.
De drama's uit het Hulthemsche hs . z}jn zeker,_ alle van een
'"
dichter. Daaivoor pleit niet alleen de groote gelijkheid van taal en
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st}jl, maa,r ook de gelijkheid der denkbeeiden, waar in het vorige
hooYdstuk op gewezen is') .
In de Hexe worden Kortrijk (vs . 47) en Gent (vs . 51) genoemd .
Daaruit mag worden opgemaakt, dat dit stuk, en dus ook deze
geheele bundel in Vlaanderen geschreven is. Ook het herhaalde
vloeken bij St . Nicolaas in Drie Daghe Here (vss . 36, 120, 372, 389)
sch}jnt op Vlaanderen to wijzen . De taal is met deze plaatsbepaling
niet in strijd .
Van den dichter kunnen w;j niets anders zeggen, dan dat hij dus
waarschijnlijk een Vlaming was.
De tijdsbepaling is zeer moeil ;jk . Daarbij of to gaan op algemeene
indrukken op grond van het karakter der stukken, zooals men
vroeger deed, is onmogelijk, omdat ooze kennis van de middeleeuwen
en vooral die van het drama nog veel to onvolledig is . Als afschrikkend voorbeeld geef ik bier de woorden van C . P . Serrure : „La
naive simplieite du prologue et de 1'epilogue prouverait seule
1'epoque reculee a laquelle cette piece a ete composee . Ce sont bien
Ut les caracteres du XIIIe si8cle . Le Jeu de Saint-Nicolas, qui date
incontestablement de ce temps, commence a-peu-pros de la meme
mani8re qu' Esmoree" 2 ) .
Betrouwbaarcler zijn de gevolgtrekkingen, gemaakt uit de vermelding van sommige zaken, waarvan wij weten, in welken tijd zij
in gebruik gekomen z}jn . Twee van deze argumenten worden nog
geregeld gebruikt ").
Naar aanleiding van tabbaert in Buskenblaser 180, teekent Hoffmann
aan : „Die Limburger Chronik giebt genau das Jahr an, warm diese
Tracht Mode wurde, was mir zugleich fur die Zeitbestimmung

1 0 P grond van de vele onzuivere riJ'men en andere minder zorgvuldige
eigenaardig heden van Drz 'e Dag he Here zou men kunnen vermoeden , dat dit
van een anderen dichter was . Maar bet is waarschJi'nlJi'ker, dat de dichter in
dit blJi'sPel oPzettelJi'k wat vriJ'er met de regels van den versbouw is omgagaan,
dan in de ernstiger stukken . De overeenkomsten in stJi'1 en woordenkeus
schJi nen mJi dan ook in dit verband krachtiger argumenten to zJi n d an deze
verschillen .
2
Messager des Sciences et des Arts III 18351, p . 12. 0P even lossen grond
berust de, lator trouwens door hem oPgegeven, meening van Jonckbloet Gesch .
der Mnl. Dichtk . III, 557.

s Voor andere zie men : H . Hoffmann ton Fallersleben , Horae Bel9icae
VI, hi . XLV 174 ,; H. E . Moltzer, Geschiedenis van het Wereldl "~ k Tooneel
in Nederland, gedurende de Middeleeun,en Leiden 1862 > hl . 96-99 .
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unserer Schauspiele wichtig scheint (beim J . 1370) : ,darnach zuhant
giengen die tappert an, die trugen man and vrouwen"") .

Het is vreemd, dat Hoffmann en na hem anderen aan eene zoo

op zichzelf staande mededeeling in eene kroniek zooveel bewijskracht

toekennen . In dezelfde Anmerkungen toch, bl . 175, geef't hij naast
elkander twee berichten over het kaartspel in Duitschland, waar
de eene schrjver het jaar 1300 noemt als den tijd, waarin de kaarten
in gebruik kwamen, de andere 1377 . Terecht merkt Hoffmann op,
dat de laatste schrijver blijkbaar alleen op

A den kleinen Kreis

seiner Heimath" het oog had . Maar welke zekerheid of waarschijnlijkheid heeft hij dan, dat deze mededeeling uit de Limburger
kroniek ook voor Vlaanderen geldt? Waarom kan in Vlaanderen
dit kleedingstuk niet b . v. een honderd jaar eerder in de mode
geweest zijn dan in Limburg?

Het tweede argument is van Moltzer . Hij sehrijft 2 ) :

In den

Gloriant 3) wordt melding gemaakt van eene figure, een ansehijn,

gheprent naar dat van eene schoone jonkvrouw', van een portretje
dus . Dit portretje kan wel niet anders geweest zijn dan een houtsneefiguurtje, omdat printers, voordat het in het midden der XVIae

eeuw de beteekenis van boekdrukken kreeg, zooveel beteekende als

houtsneetjes drukken, a im Umriss entwerfen and mit Farben ausmalen" 4) . Zij clie zich hier to lande met het drukken van zulke
figuren bezig hielden, heeten dan ook geregeld : printers, prente-

sniders, houteprentsniders, /cguursniders op houte, figuurdruekers. Als
wij daarbij weten het getuigenis van Otley 5 ), dat geprente figuren
v66r het begin der XVde eeuw nergens in Europa in zoo groote

hoeveelheid en zoo goede hoedanigheid vervaardigd werden als in
Venetie, en dat eerst na het jaar 1400 de houtsneefiguurtjes ook

in andere steden een tak van nijverheid begonnen to worden : dan
mogen wij met zekerheid stellen, dat op zijn vroegst in de tweede

helft der XIVde eeuw de houtsneeflguren, prenEen, hier to laude
bekend zijn geworden, en dus eerst omstreeks then tijd het geven

van zijne beeltenis in houtsnee in zwang kan gekomen zijn" .
Het laatste, nl . dat het zenden van portretten hier in twang was,
blijkt uit den Gloriant niet. Eerder het tegendeel . De Oostersche
1 Horae Belgicae VI . 224 .
z T . a . P . bl . 97 .
3 Zie aldaar vss . 25, 233, 290, 454 enz ."
a
,,Hoffmann, t. a . P1 . hi . 220 vlgg ."
5) » OtleY, History o Engraving, I . bl . 60 en 80."

HET IiULTHEMSCIiE HS .
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prinses zendt hear portret, maar de hertog stuurt niet in ruil hot
zijne . Als men da,aruit jets opmaken mag, dan is hot , dat men

bier van die kunst wel gehoord had, maar ze eigenlijk nog
niet kende.

Voor hot overige zou Moltzer's redeneering van kracht blijven,

wanneer het aannemelijk was, dat bier van eene houtsnede gesproken
werd, wat ik echter niet geloof (zie de aant . op Glor. 290) .

Eon zekeren terminus post quern zouden wij alleen hebben, als wij
goed gedateerde stukken als hot voorbeeld van onzen dichter konden

aanw ;jzen . Eon volgend hoofdstuk zal boron , dat dit niet hot geval
is . Bijna alle rowans echter, die daar genoemd worden, zijn uit de
138 of hot begin der 148 eeuw, zoodat or, wat den inhoud der
drama's betreft, goon bezwaa,r is, om ze tot de eerste helft der
14ae eeuw to brengen . Maar bij de volstrekte afwezigheid van eenige

betrouwbare aanw}jzing is hot hachelijk eon bepaald jaartal to

noemen en zou ik veiligheidshalve de stukken niet vroeger stellen
dan hot midden der 14 48 eeuw.

Als terminus ante quern hebben wij den tijd van vervaardiging

van hot hs ., dus ± 1405 .

Voor de Cluijte van Plajerwater hebben wij zeer weinig gegevens.
Hot h s . i s uit het eerste kwart der 16ie eeuw, dus hot stuk is niet

jonger . Er is geene bepaalde grond om hot veel vroeger to stellen,
maar ook goon enkele aanwijzing, dat hot niet vrij wat ouder is .

Hot hs . heeft behoord tot hot archief van hot St .-Lucasgilde to
Antwerpen. Ook de taal is Brabantsch . Er is dus eenige waarschijnlijkheid, dat de dichter een Antwerpenaar was .
De beide tafelspelen en de Clute van Nu Noch staan in hetzelfde
hs . van hot midden der 16d 8 eeuw. Hot laatste maakt wel den
indruk van ouder to zijn, on ik zou alle drie liefst in hot laatst
van de 15de of hot begin der 16de eeuw plaatsen . Maar wij hebben
gezien, hoe gevaarlijk eene dergelijke dateering is .

Van denzelfden dichter zijn zij waarschijnlijk niet . Desnoods
zouden het tweede tafelspel on Nu Noch door denzelfden geschreven
kunnen zijn, maar hot eerste tafelspel is zoo geheel anders, dat dit
zeker van een anderen dichter is.

Het tweede tafelspel is zonder twijfel door een Vlaming gesehreven .

Dat blijkt uit vs . 36

Ghij spreect quaet vlaemsch, al en zijdij gheen wale .
en uit de vermelding van de kermis to Bentille .
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De omstandigheid, dot de stukken to Wachbeke werden over-

geschreven, doet vermoeden, dat ook de beide andere van een

Vlaamschen dichter zijn .

Omtrent het Spel vanden Heiligen Sacramente vander Nyeuwer

vaert weten wj vrij veel .
In de eerste plaats staat het vast, dat hat to Breda geschreven
is . Het spel behandelt een feit, dat to Breda is voorgevallen, het is to

Breda opgevoerd, en de diehter nam zijne stof uit een boek, dat
to Breda bewaard werd .

Verder kennen wij den naam van den dichter, Smeken . Doch
omtrent zijnen persoon weten wij niets . De veronderstellingen van
Hermane 1) missen alien grond . Alleen kunnen wij vermoeden, dot
de dichter, althans later, lid geweest is van de Broederschap van
den Saeramente.

In tegenstelling met hetgeen wij elders zien, wordt de tijd van

vervaardiging van dit spel gewoonlijk zoo last mogelijk gesteld .
De oorzaak daarvan is, dat eene bewering zonder argumenten in

den regel zeer moeil}jk to weerleggen is . Daardoor werd de tijdsbepaling van Flermans door alle volgenden overgenomen ; zie
bladz . LXXXI .
In alien gevalle is het spel geschreven v6br 1500, toen het werd
opgevoerd.

Dyerste prologue en de Naproloyhe z}jn geschreven in of na 1475 .

Daarin toch worden heer Jan van Loon en Grave Jan beiden als

gestorven genoemd . Jan van Loon en Heinsberg nu was bisschop
van Luik van 1419 tot 1455, en graaf Jan van Nassau stierf in 1475 .
Maar de weduwe van Graaf Jan, jonefrouwe Marie, wordt als nog
levend genoemd. Zij stierf in 1500 .

Er is echter misschien eene nadere tijdsaanwijzing . In vs. 77
van de Prologlze wordt gesproken van Jonkvrouw Marie Ende
al

haer

ghetrouwe

offciren .

Deze woorden sehijnen alleen dan

lets to beteekenen, wanneer zij het bewind voerde. Daarop

wijst ook wel de anders onverklaarbare omstandigheid, dat wel
de overladen graaf Jan, maar niet zijn opvolger Engelbrecht II
genoemd wordt .

Graaf Jan overleed 3 Febr. 1475, terwijl zijn zoon eerst 27 Juli

daarna ingehuldigd ward . Heeft nu in dien tusschentijd zijne

Geschiedenis der Reder ~"keys in Noordbrabant II, 96. 350.

VANDEN SACRAMENTE VANDER NYEUWERVAERT .
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weduwe Maria het bewind gevoerd, dan zou daarmede de tijd van
vervaardiging der Prologhe nauwkeurig bepaaid z}jn. Deze is dan

geschreven voor de opvoering op Sacramentsdag, 14 Juli, van het

jaar 1475 .

Maar het spel zelf is ouder.

A1 dadel}jk treft ons, dat de prolong in het hs . niet aan het spel

voordfgaat, maar volgt. Maar bovendien is het vreemd, dat in die
prolong gezegcl wordt, da,t de beproeving van het Sacrament door

Macharius en het mirakel van Wouter van Kersbeke figuerlijc vertoond zullen worden, en niet gespeeld.
Toch zijn deze tooneelen zeer levendig geschreven, alsof de

dichter zich eene opvoering voorstelde . De eenige verklai7ng daar-

voor is, dat de mise en scene daarvoor to veel bezwaar opleverde
en men daarom bij de opvoering deze verandering gemaakt heeft
(vgl . bladz . XCIX) . De beide prologen zi~n dan gemaakt voor die
gewijzigde opvoering .

Het stuk is natuurlijk later dan de overbrenging van het

Sacrament naar Breda, die 13 Maart 1449 plaats had . Men zou

kunnen meenen, dat het zeer spoedig daarna geschreven is, omdat
geen der to Breda geschiede mirakelen genoemd wordt . Maar het
is ook zeer goed mogelijk, dat de dichter deze opzettelijk heeft
weggelaten, omdat de overbrenging naar Breda een geschikt slot

voor het stuk was .

Was de dichter tijdens de vervaardiging van het spel reeds lid

van de Broedersehap, dan is dit na 1463 geschreven. Er komt
echter in het spel zelf geene enkele toespeling op de Broederschap voor . Toch is dit wel waarschijnlijk . Want was het eerder
geschreven en vertoond, dan zouden wij daarvan allicht eenige

vermelding in de stadsrekeningen vinden . Maar aan den anderen
kant zal de Broederschap wel spoedig een spel verlangd hebben
en wij mogen dus aannemen, dat het spoedig na 1463 geschreven
en vertoond is .

Dat Mariken van Nieumeghen niet in Nijmegen kan geschreven

zijn, blijkt ook al dadelijk daaruit, dat de dichter volstrekt Been
denkbeeld had van den afstand van deze stad tot Venlo, dien hij

op drie uren stelt in pleats van elf of twaalf . Den afstand van

Hoogstraten tot Antwerpen echter kept hij wel . In de laatste stad
gevoelt hij zich thuis, getuige de levendige schildering van hetgeen

er in den Boom omgaat .
Vermoedel}jk is dus dit stuk in Antwerpen geschreven, althans
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door iemand, die dear goed bekend was . De vermelding vin Aken

en Maastricht kan daartegen geen bezwaar zijn, evenmin als die
van Maastricht in Vanden Winter ende vanden Somer -iets bewijst,
Zoo groote steden waren natuurlijk vrij ver bekend .

Hetgeen wij over de waarschijnlijkheid van eene opvoering to
Antwerpen hebben opgemerkt, versterkt dit vermoeden . De woorden
in den voorlaatsten regel ionste Beet bestaen doen zelfs verinoeden,
dat de dichter lid was van de Violieren .

Tegen ons vermoeden pleit, dat er in Mariken woorden voor-

komen, die door Kiliaen als Vlaamsch gekenmerkt worden 1). Maar
ten eersten is het de vYaag, of wij hierin zoo vast op Kiliaen ver-

trouwen mogen, en ten tweeden bestaat ook de mogelijkheid, dat
de dichter wel in Antwerpen woonde,
geboortig was .

ma,ar uit Vlaanderen

Voor de tijdsbepaling ` zegt Prudens van Duyse z) : „Het tijdstip

der huisbestiering door ons Mariken is dus het jaer 1465 . En schoon
hare avonturen lang daerna geprent of herprent zijn, zijn wij
bevoegd to denken, uit hoofde van derzelver

samenweving en

sommige woorden van de daer toe gebruikte tale, dat de onderha,vige schoone historic in het midden der XVe eeuw is geboekt
geweest ." Blijkbaar rekent Van Duyse dot midden nog al laat, want

volgens S, de door hem gebruikte uitgave, eindigt de geschiedenis
niet v60r 1490 3) .
Op grond van den tekst van

A krijgen wij de volgende

berekening.
Volgens de Prologhe begint de geschiedenis in den tijd, dat
hertog Arnout van Gelder door zijnen zoon werd gevangen genomen,

dat is dus in 1465. Maar wanneer wij de tijdsopgaven in het stuk

nauwkeurig in acht willen nemen, moet het begin twee jaar later
gesteld worden. Mariken's tante immers doodde zich op het bericht,
dat hertog Arnout bevrijd was, wat in 1471 plaats had . Bij de komst
nu van Emmeken en Moenen in Nijmegen zest de laatste, dat de
tante reeds drie jaren dood is . De bekeering van Emmeken wordt

1 B, v, vs . 576 eestere vs . 660 verbeenen.
l Kunst- en Letterblad 1840, bl . 62.
s HiJ'
i' : » Maer
heeft meer fouten teen
~' de chronologie, BL 71 schriJ'ft hJ
Alva die gelYk Conscience het zegt, den beul tot boekenkeurder aanstelde ,
brandmerkte ons arm Mariken en stelde hare waerachti a esehiedenisse o
den index ." De a e niga index nu , waaro P Mary ken
ken van Nyme9en voorkomt
is van 1621 .

MARIHEN VAN NIEUMEGHEN - SEVENSTE BLISGAP .
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dus gesteld in 1474, en aangezien zij zeven jaar met Moenen verkeerd had, valt het begin in 1467 . 1 ;
Hoe Lang Emmeken na hare bekeering geleefd heef't, worth niet
niedegedeeld, maar wel dat haar oom nog vier en twintig 2 ) jaar
leefde en haar jaarlijks bezocht . Zoo Lang heeft dus ook zij zeker
nog geleefd, en indien bare begenadiging daarna heeft pleats gehad,
nog ten minsten twee jaar langer . De ringen, zegt de dichter,
hangen noch (vs . 1130) boven haar graf.
Volgens deze berekening kan het verhaal zeker niet vd6r 1500
geschreven zijn .
Wanneer wij echter de proza-bijvoegseis buiten rekening laten,
zijn er geene andere gegevens dan dat Emmeken na hare bekeering
eene reis naar Rome deed, eenen tijd fang penitencie besuerde, vervolgens genade verkreeg en daarna nog twee jaar leefde . Daarmede
komen wij tot ongeveer 1480 als uiterste grens . Op grond van noch
in vs. 1130 zou ik echter het spel toch niet vroeger willen stellen
dan 1485.
Hoe Idllg na dezen termijn het gesehreven is, valt niet to
beslissen. Mar aangezien de druk van 1518 niet den oudsten
worm heeft, zelfs op enkele plaatsen (b . v, vss . 524-532) blijkbaar
vrij sterk afwijkt, zou ik het toch verscheidene jaren vroeger
willen stellen en dus besluiten, dat het spel gedicht is tusschen
1485 en 1510 .
Die Sevenste Bliscap van Onser Vrouwen is zonder twijfel in
Brussel geschreven, hoogstwaarschijnlijk in 1446 of 1447 (zie bladz .
LXXXV).
Uit de woorden der prologhe en der naprologhe mogen wij opmaken, dat dit mysterie van denzelfden dichter is als de Eerste
Bliscap, terwijl wij op grond van hetgeen wij van andere drama's
weten, wel mogen aannemen, dat hij factor was van de kamer,
die het stuk het eerst opvoerde .
' n Maar 't gaat ei ~'enlJi'k niet aan den dichter zoo na to rekenen", zegt
Prof. Muller van eene andere door hem zelven gemaakte opmerking (Thai en
Letteren XV 234 in de noot . Toch wel want 'uist in der eli'ke onnauwkeurigheden liggen sours belangrJi'ke aanwiJ'zingen . De bier genoemde tegen •
striJ'digheid b . v, tusschen de Prologhe en den tekst is eene aanwJi'zing to
meer, dat de eerste niet oorsPronkeliJ'k is .
z Achter den facsimiledruk heb ik biJ' vergissing veerthien van S ~'enomen
in P lasts van xxiii'~ van A.
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Van het 8pel van de V uroede ende van de. V dwaeze Maegden
is het hs. te voorschijn. gekomen nit een klooster te Oudenaarden.
Mogen wij daaruit opmaken, dat het spel ook in die stad geschreven
is, dan was de dichter zeker wel factor van de kamer 't Kersouken
met de zinspreuk Jonst soeci const, vgl. vs. 790.
De eerste uitgever meent, dat het stuk in het begin der 16de
eeuw geschreven is, maar wij weten niet, waarop zijne meening
berust. Wij mogen dus twijfelen. ~iet aIleen wat den algemeenen
geest, maar ook wat den bouw van het stuk betreft, heeft het
groote overeenstemming met de Seoenste Bliscap. Ook de tooneelaanwijzingen zijn geheel gelijksoortig. Maar de versbouw is veel
eenvoudiger. Daarentegen komen er meer vreemde woorden in
voor, al is het nog geen echte rederijkersstijl.
Op grond van dit alles zou ik dus dit spel liever tot de 15d o
dan tot de 16de eeuw brengen.
Ret Spel van 8int Jooris is zeker veel ouder dan het hs. Dat
bIijkt voldoende uit den zeer bedorven toestand, waarin de tekst
ons hier overgeleverd is.
Met het oog hierop is elke gissing omtrent den ouderdom en de
plaats van oorsprong zeer gewaagd. Er is echter ID. i. geen bezwaar
tegen, om het nog tot de 15de eeuw te brengen. Vooral de versbouw schijnt eerder tot de 15de dan tot de 16de eeuw te behooren.
Men lette b. v, op de bijna geheele afwezigheid van dubbelrijmen
en middenrijmen en van de bepaald 16de-eeuwsche omschrijvingen.
Wanneer men in dit opzicht dit spel vergelijkt met b. v. Vanden
Sacramento vander Nyeuwervaert, dan is het moeiljjk dit spel veel
later te stellen.
Over het fragment van het 8pel vanden Somer ende vanden Winter
sprekende meent Prof. De Vreese 1), dat Geeraert van Woelbosch
niet aIleen de afschrijver, maar ook de dichter is. "Tot vier maal
toe" zegt hij "is een geheel vel'S doorgehaald en vervangen door
een ander: tweemaal is dat gebeurd toen het geheele stuk reeds
geschreven was, want het nieuwe vel'S werd boven het oude
geschreven en de rijmen bleven behouden; tweemaal gebeurde
't onder .'t schrijven zelf: een geheel ander vel'S met een ander
rijm, kwam voor en onmiddellijk achter 't afgekeurde in de plaats.

1) Tijdschri[t »oor Boek- en Bibliotheekwezen, I, 228.
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Zijn zulke veranderingen to verwachten van iemand die een tekst
overschrijft, of zelfs maar uit het geheugen opteekent?
Onmogelijk is het niet, maar waarschijnlijker toch, dat Geeraard
van Woelbosch niet alleen de „scriver", maar ook de „schrijver",
de „dichter" van het spel zou wezen ."
De opgave hier is niet geheel juist : er zijn zes doorgehaalde
regels en daarvan is er slechts een later doorgehaald met behoud
van het r}jmwoord 1 ).
Voor vs . 19 en vs. 120 is een regel doorgehaald, die dezelfde
gedachte inhoudt als de daarvoor in de plaats gestelde. Dat is
gemakkelijk to verklaren, wanneer de af'schrijver niet woord voor
woord in zijn voorbeeld keek, maar een paar regels tegelijk las en
opschreef. Ook de latere verandering in vs. 74 heeft niets bijzonders .
Deze behoeft ook niet gemaakt to zijn, nadat het geheele stuk of
was, maar wel nadat vs . 75 reeds geschreven was .
De doorgehaalde regels voor vs . 26 en vs . 57 passers dear in het
verband geheel niet . Zij znllen het gevolg daarvan zijn, dat
dergelijke regels later in het stuk voorkomen in een eenigszins
hierop gelijkend verband en dat zij reeds hier den afschrijver in de
gedachte kwamen 2) . Die voor vs . 82 past in het verband vrij goed,
maar kan wel ontleend zijn aan vs . 97 .
Dergelijke doorhalingen van geheele regels komen in zeer vele
hss . voor en kunnen dus niet als een bewijs gelden, dat wij een
autographon voor ons hebben . Zie b . v. voor het Hulthemsche hs .

de Bijlage III (Glor. 61, 800, 1035, 1132 ; Busk. 66 ; Dr . d. H. 117 ;
Rubb .

192) en de aanteekeningen aan den voet der bladzijde bij

Plaij . 116, 215,

239,

287, 345 ;

Taf.

II, 165, 182 ; Nu noch

42,

Sacr. 111, 409 .
Ook de andere in de beschrijving van het hs . genoemde fouten
zijn geheel zooals wij die van slordige afschrijvers gewoon zijn .
Da,arentegen zijn er ook, die onmogelijk van den dichter zelven,
maar wel van een afschrijver kunnen zijn .
In vs . 18 ontbreekt het rijmwoord . Men zal wel moeten lezen
pin ; ramp hebben is een zeer gewone uitdrukking, zoodat de font
nog al voor de hand lag.
47 ;

1 is dat laatste tweemaal gebeurd , dan heeft Dr. De Vreese dat een keer
~ eig eten aan to tP~ek enen in het afschrift, dat ik van hem kreeg . Maar dit
was bh Jk baai• zoo nauwkeurigdat ik dat moeiliJjk kan aannemen .
i Had hiJ mi sschien wel eens meegesPeeld?
r
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Na vs . 147 en vs . 158 ontbreekt een rijmregel, een gewone fout
van slordige afschrijvers .
Daarentegen is vs. 139 to veel . Dit is eene glosse op den vorigen

drie rijmregels is toch zeker niet oorsprunkelijk .

Vs . 43 komt er, wat den gedachtegang betreft, rear tusschen en

maakt bovendien een leel}jk lettergreeprijm . Waarschijnlijk is dit
ook weer een regel, die later in het stuk moet komen .

Wij hebben dus zeker in Van Woelbosch niets meer dan den afschrijver to zien . De diehter blijft ons onbekend .
Ook is het hachel}jk bij een dergelijk fragment vermoedens nit to
spreken over de plaats of den tijd van vervaardiging .
VIII. De Bronnen .
Oorspronkelijkheid, in dien zin nl., dat hun werk geheel eene
schepping is van hun eigen verbeelding, vinden wij bij tooneeldichters sleehts weinig . Zelfs de grootsten onder hen bepalen er

zich gewoonlijk toe eene gegeven stof to dramatiaeeren of zelfs een

reeds bestaand drama naar hunne inzichten en opvattingen over
to werken .

Terwijl nu onze middeleeuwsche letterkunde voor een zoo groot
gedeelte uit vertalingen bestaat, rijst bij de drama's ook dadelijk

de vraag, of zij vertaald zijn, en zoo ja, wat het oorspronkelijke is .
Bij een onderzoek hiernaar blijkt al spoedig, dat ooze middeleeuwsche dramatisehe poezie meer oorspronkelijks heeft dan de

meeste, misschien alle andere dichtsoorten . Van geen enkel toch
der hier uitgegeven drama's is aan to wijzen, of ook maar waarschijnl}jk to waken, dat het eene vertaling is .

Evenmin echter is het van de meeste aan to nemen, dat zij een-

voudig eene schepping van het vernuft des dichters zijn . De vragen
die w}j bij dit onderzoek hebben to beantwoorden, zijn dus

1°. Waar vond de diehter de stof, die hij dramatiseerde, of door

welk verhaal werd hij geinspireerd?

2°. In hoeverre kan datgene, waarvoor wij geene bron vinden,

het product zijn van eigen winding?

Het ligt voor de hand, dat hierbij nog meer dan in de andere

hoofdatukken van deze inleiding, elk stuk afzonderl}jk beschouwd
moet worden .
Alleen omtrent de stukken uit het Hulthemsche hs ., die alle van

eenen dichter zijn, kunnen enkele algemeene opmerkingen gemaakt
worden .

ALGEMEENE OPMERKINGEN .
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Deze dichter was, zooals wij reeds gezien hebben, een man van

smaak en oordeel . Bovendien blijkt het, dat hij een zeer belezen

man was met eene vrij groote mate van zelfstandigheid . Wel verre
van zich angstvallig a .an zijne bronnen to houden, gebruikte hij
die naar eigen inzicht, voegde nu eens trekken uit verschillende

bronnen bijeen, en verdeelde dan veer over twee stukken, wat in
zijne bron onmiddeilijk bij elkander stood .

Deze omstandigheden maken het onderzoek zeer moeielijk . Waar
ons toch iedere a,a,nwijzing ontbreekt omtrent de boeken, die hij
kan gelezen hebben, zouden wij alle middeleeuwsche geschrif'ten
moeten doorlezen en nauwkeurig aanteekenen, waar iets voorkomt,

dat hij kan gebruikt hebben . Wanneer men dan echter bij verschil-

lende schr}jvers gelijksoortige voorstellingen vindt, zou het onderzoek zich veer moeten uitbreiden tot de verhonding, waarin die

schrijvers tot elkander staan . Zoodoende zou men intusschen tot eene

algemeene literatuurgeschiedenis der middeleeuwen komen, zonder
nochtans zeker to zijn, dat men een afdoend antwoord zou kunnen
geven . Het is toch niet alleen mogelijk, maar zelfs wa,arschijnlijk,

dat de dichter ook nog wel geschriften gekend heeft, die voor ons
verloren gegaan zijn, terwijl hij verder zeker ook uit mondelinge

overlevering geput heeft .
Eene laatste omstandigheid, die het zoeken in niet geringe mate
berrioeilijkt, is, dat de dichter er zich op schijnt toegelegd to hebben

zoo min mogelijk zijne bronnen to verraden . Waar de overeenkomst
met eenig verhaal zoo sterk is, dat wij bijna zeker daarin eene
zijner bronnen mogen zien, heeft hij sours geheel andere namen
voor zijne personen gekozen en wel liefst namen nit verhalen, die

niets to waken hebben met hetgeen hij op dat oogenblik vertelt .
lk laat nu hier volgen, wat ik gevonden heb . De oogst is schraal

in verhouding tot den arbeid, die er aan besteed is, en to minder

bevredigend, omdat er alle kans is, dat iemand, die er niet opzettelijk naar zoekt, eene zeer belangrijke aanwijzing vindt op eene
plaats, waar ik toevallig niet gezocht heb . Maar dat was nu eenmaal
onvermijdelijk : de vraag is niet belangrijk genoeg, our van hare
beantwoording eene levenstaak to waken .

Menigeen zal hier 'de vermelding missen van eene of meer

plaatsen, die hij voor zichzelf met een dezer drama's in verband
gebracht had, zonder dat echter die pleats door mij over het hoofd
gezien is . De verklaring ligt voor de hind.

De middeleeuwsche romanliteratuur is zeer conventioneel en er
loopt heel wat compilatie onder. Vandaar dot sommige figuren en
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situaties in allerlei rowans voorkomen, die in geen of siechts een
zeer verwijderd verband tot elkaar staan . Eene opsomming daarvan
is in een onderzoek near de bronnen van een bepaald werk slechts
ballast . Waartoe zou het b . v . dienen alle rowans en verhalen op
to noemen, waarin een kind gestolen en verkocht wordt? Brengt
ons dat iets nader tot de bron van den Esmoreit 2 En wanneer wij
ergens een verrader vinden, die ook Robbrecht heet'), is dat louter
toeval. Een verrader toeh is bijna een onmisbaar type geworden
in de rowans en wij vinden er met alierlei namen .
Slechts daar, waar overeenstemming bestaat in minder algemeene
figuren en situaties, of waar van de meer gewone een zeker aantal
samenkomen, vooral wanneer hunne verbinding gelijksoortig is,
of waar eene treffende overeenkomst in bijzonderheden is, wag
nadere samenhang aangenomen of vermoed worden .
Alleen de overeenkomsten, die van beteekenis kunnen z}jn,
worden hier vermeld .
1 . Esmoreit.
In een paar hoofdpunten van het verhaal vinden wij eene zoo
groote overeenkomst tusschen den Esmoreit en Le dit de l'Empereur
Constant 2), dat wij wel mogen besluiten, dat onze dichter de

1 Moltzer wJi'st er op, dat deze voorkomt in den Ciperis de Vignevaux .
Maar verder levert deze roman geen enkel punt van vergelJi'king op, behalve
dat er ook nog HongariJ'e in genoemd wordt . Zie 1-list. Lilt . XXVI 19-49 .
2 Naar een hs. der Kon . Bibliotheek to KoPenhagen fr . n° . LV in Romania
VI 161-169 uigageven door A . WesselofskY, die er eene uii voeriga studio
aan toevoegde over de versPreiding der legends en den samenhan~' met andere
ook Oostersche r verhalen .
Eene eenigszins afwJi'kende bewerking in Proza is naar een hs, der Biblio •
thequ~
a Nationals ms . fr. 24430 • vgl . Omont, Catalogue general des mss.
franc. II, 357 nitgageven door Moland en D'Hericault in Nouvelles rancoises
du XIIIe siecle, Paris 1856.
Men kan ook nog vergelJi'ken A . Graf Roma nella memoria . . . . del medio
evo, Torino 1883, II, 49-51 .
De aanwJi'zing van deze werken dank ik aan de vriendelJi'kheid van den
heer G . Busken Huet wien ik daarvoor gearns hier oP enh'k
J miJ'n dank betuig .
0ok ~n d e Gesta Romanorum wordt deze geschiedenis gevonden, in de
nitg eve v an Grasse als n° . 20 zie ook de aant) en Anhang n°. 16 . De
Legenda Aurea ed Gritsse bl . 480 noemt keizer Hendrik III als den wonder •
dadig geredden J'ongelfing.

1.

ESMOREIT .

CXLV

le ende over de Jeugd va n ConstantiJ'n den Grooten in een of
anderen vorm gekend heeft .
Aan ezlen dit verhaal bJi' ons niet zoo bekend is , volgt hier de
kof to Inhoud . Florient de heidensehe keizer van Byzantium, was
getrouwd met de dochtor van Augustus , keizer van Rome en konin g
van LombardJi'e . De keizerin stierf bJi' de geboorte van hare dochter
Sebile . Dit kind werd o een of elegen kasteel aan eene uit gelezen
schaar edele vrouwen ter op voedin~~ gegeven, terwiJ'1 de keizer
zelf naar Byzantium ging. 0A een nacht toen de keizer van droef=
heid niet slaPen kon, ging hiJ ' met zJi'nen kamerling eene wandelih g
door de stall doen . Plotseling hoorde hJi' de smartkreten van eene
vrouw in barensnood . 0Aziende zag hJi' voor een venster den man
naar de sterren kJi'ken en God bidden de bevalling to vertragen . y erontwaardigd wilde de keizer die zich ziJ'ne eiggene vrouw herinnerde
den ongevoeliggen eehtgm oot reeds doen straffen, toen deze zJi'ne
tivool den veranderde en God smeekte zJi'ne vrouw bJi' to stann . 0 p
dit oogenblik beviel zJi' van een zoon . De man, een sterrenwichelaar,>
verklaarde nu aan een vriend die biJ' hem was, dat volgens de
stei ren ziJ'n sAageboren zoon keizer van Griekenland en Rome
en koning van Sieilie zou worden door zJi'n huweliJ'k met de
dochter van Florient en dat niemand ter wereld dat zou kunnen
verhinderen. De keizer besloot echter to voorkomen dat het
aanzien van zJi'ne kroon verminderd en zJi'ne dochter onteerd
zou worden door een huwelJi'k met iemand van zoo g eringen
~
stand . Weldra liet hJi' het kind stelen en in zJi'ne binnenkamer,
alleen in het bJi'zJi'n van zjn kamerling, sneed hJi' het met een
scheermes den buik open . Toen hJi' het nu ook nog het hart uit
het lichaam wilde scheuren hield de kamerlin hem tern
terwJi'1 hJi' zich aanbood het kind flat toch reeds flood was, in
zee to werPn
e 1 Door medell Jn
de bewogen wierP hJi' echter het
wlcht geheel bebloed en gewlkke1d in een rooden zJi'den dock 2

IrJ'en verwant veihaal flat oak reeds in het lndisch en in het Arabisch voorkomt, Is het meest he kend door Schiller's Gang nach dem Eisenhammer .
Men leze daarover vooral de studie van Verdaw in de Mededeelingen van de
Maatsch . V . Nederl . Letterk . 1898-1899, bl . 3-25.
' Vgl . Esmorei.t vss. 156 vlg. :
Ic sal di in enen put versmoren
0 fte sterven doen een ergher dot.
In het proza is flit een geborduurde zJden
i' dock, die later den kei zr de
over tuI gmgg eeft flat Coustant hetzelfde kind is, flat hiJ' heeft willen dooden .
Mat. Dram . Poezie. -

INL .
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bij de poort van een klooster op eenen mesthoop . 's DZorgens vroeg
hoorde de portier het kind kermen en bracht het bij den abt,

die onmiddellijk een geneesheer liet komen . Deze hood aan het to
genezen voor 200 besanten, maar na eenig loven en bieden nam

hij aan het voor 100 to doen . Het jonge vleesch genas spoedig en

de abt deed het kind doopen. Omdat het zooveel gekost had, kreeg
het den naam Coustant
Et pour you qu'il of couste taut
Li missent it a non Coustant .

Lichamelijk en geestelijk ontwikkelde hij zich zeer voorspoedig
en de abt Meld hem in zijnen persoonlijken dienst, omdat hij
trotsch was op een zoo schoonen, verstandigen en welgemanierden

dienaar.

Op zekeren dag nam hij hem mee naar het hof, waar de keizer,

getroffen door het edele voorkomen van den jongen min, den a,bt
omtrent hem ondervroeg . Toen hij de geheele toedracht begreep,
liet hij niets blijken, maar verzocht, dat de jongeling in zijnen
dienst mocht blijven . Weenend nam de abt afscheid van zijn
pleegkind .

Hoezeer de keizer behagen had in den jongen man, wilde hij

toch geen zoon van eenen dorper tot schoonzoon . Daarom zond hij
hem naar den kastelein van een zijner burchten, met een brief,
waarin den kastelein op straffe van de hoogste ongenade bevolen

werd den brenger in het geheim uit den weg to ruimen . Na een
gehaaste reis van tiers dagen kwam Constant aan het kasteel, maar

hoorende, dat de slotvoogd juist aan tafel zat, ging hij in het park
mast de poort wachten, waar hij in slaap viel . Zoo wend hij
gevonden door Sibeline, die daar met hare gezellinnen kwam
wandelen . Verrukt over z~jne schoonheid bleven zij staan en toen

de prinses de prachtige brieventasch bemerkte, werd zij door

vrouwelijke nieuwsgierigheid of door eene goddelijke beschikking

gedreven, daarin to kijken en den brief open to breken . Vol ontzetting over den inhoud, besluit zij het leven to redden van den

jongeling, dien zij reeds lief heeft . IJlings wordt een andere brief
geschreven en in de tasch gedaan . Vrij laat woidt Coustant wakker

en haast zich zijnen brief aan den slotvoogd to brengen . Deze verbaast zich wel over den inhoud, dat hij nl . den brenger zoo spoedig
mogelijk met de prinses moet doen huwen, maar wanneer hij den

jongeling aanziet, vindt hij het toch niet onmogelijk, en aan een

zoo dringend bevel van den keizer durft hij niet ongehoorzaam zijn .
In overleg met de baronnen nit de buurt besluit hij dus het
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huwelijk to doen sluiten, waartegen de prinses ;elukkig geene
hezwaren ma,akt .
Den vijf'den dag na het vertrek van Coustant gnat de keizer op

weg om to vernemen, of zijn bevel ten uitvoer gebracht is . Bij
het kasteel gekomen, vraagt hij aan een dienaar, waarvoor al

die feestelijkheden zijn, die hij ziet . Op het vernemen van de
waarheid erkent h}j, dat men zieh tegen Gods raadsbesluiten niet
verzetten kan

Fols est qui ce voet destourner
Que Dieus a volut ordener .

Eigenlijk verheugt hij zich over een zoo flinken schoonzoon en

bij zijn dood, twee jaar later, wordt hij door dezen opgevolgd .

De Grieken waren zeer ingenomen met den nieuwen keizer, die

ook het Christendom algemeen invoerde

Pour ce que si nobles estoit
Et que nobles oevres faisoit,

L'appielloient Coustant le noble
Et pour you of Coustantinnoble

Li cyte de Bissence a nom,
Qui encore est de grant regnon .

Wij vinden bier dus de voorspelling bij de geboorte van

den held, den doek als herkenningsteeken

en de ontknoo-

ping, doordien zijne voorbeschikte echtgenoot hem slapende in
een park vindt . Bovendien hooren wij hier reeds den naam Sicilie .

Dit is, in verband met de eig•e naardige wijze van werken van
dezen dichter, genoeg om dit verhaal voor zijne hoofdbron to
houden .

Verscheidene motieven uit den Esmoreit vinden wij ook terug in
den Malegjs . Daar lezen wij b . v. dat Vivien van zijne moeder
gestolen werd en aan koning IJvorijn gebracht . Deze oaf het kind

aan zijne dochter Benfluer om het op to voeden ais haar broeder') .

Later werd zij zijne vrouw, nadat zij door hem tot het Christendom

bekeerd was . Opmerkelijk is, dat wij bier eene bijna letterlijke
overeenkomat vinden . De woorden toch „want al west sake dat
sy hem hielt als broeder, nochtans wrachter Venus in bij der

natueren ghelijcheyt" 2) doen ons dadelijk denken aan Esmoreit
vs . 242 .

') In het volksboek (uitg. Kuiper) hi . 11 .

9 Aldsar hi . 29.
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Ook Oriande, de pleegmoeder van Nlalegijs zelven, werd later
zijne geliefde 1 ) .
Verder vinden wij in dezen roman nog een ouden koning van
Ermenien, die eene jonge vrouw trouwt, zeer tegen den zin van
zijne moeder. Op haar verlangen steelt haar broeder het kind . Zij
wil het den hals afsnijden, maar hair broeder stelt voor het in het
water to werpen . Dat gebeurt en het kind wordt gered . De oude
koningin beschuldigt echter hate schoondochter, dat deze zelve het
kind gedood heeft 2) .
Den valschen brief, dien wij in de geschiedenis van Coustant
gezien hebben, vinden wij ook hier terug 3) .
Wanneer Benfluer met Karen kamerling op reis gaat om Vivien
to zoeken, is zij „met eenen mantel vercleet" 4 ), wit ons doet denken
rzan Damiet, die zich als pelgrim verkleedde .
De plaatsnamen Hongarje, Sicilie en Damast worden in den
Malegijs genoemd, zelfs vraagt de soudaen van Damast de dochter
des konings van Sicilie voor zijnen zoon ten huwelijk, niaar wordt
af'gewezen 5 ) .
Ook uit dezen roman kan dus de dichter van den Esmoreit geput
hebben . Maar er zijn er meet, die treffende overeenkomsten vertoonen, b . v . die van Flomiant et Florae 6) en van GuilZaume de
Palerme %) . In den eersten lezen wij, dat Elyadus, kouing van
Sicilie, aan zijn hof een verraderlijken drossaard (sEnEchal) had,
Ma,ragot genaamd . Deze hoopte weldra den ouden koning op to
volgen en de jonge koningin to trouwen . Toen hij haar niet kon
verleiden, vermoordde hij op de jacht den koning en word tot zijn
opvolger gekozen . De koningin vlucht en schenkt in een bosch het
leven aan een zoon, Floriant. De fee Morgane roof't het kind en
voedt het op . Als hij 15 jaar oud is, verlaat hij zijne pleegmoeder
om zijne ouders to zoeken . Na eene reeks van avonturen bevrijdt
hij zijne moeder, die gedurende al then tijd in het kasteel Monreal
1 Paulin Paris noemt haar un Personnaga servilement invite de la Dame
du Lac maitresse du J'eune Lancelot . list . Litt. XXII, p . 701 . Vgl. ook
Jonckbloet's uitgave van den Lanceloet II, ix. xix.
9 In het volksboek bl . 181 vl gg .
3 Aldaar hi. 42 . Ook elders, b. v, in den roman van Florent et Octavien
zie list. Lift . XXVI 317.
4 Aldaar hi. 45 .
J Aldaar hi. 214 .
s list. Lilt . XXVIII 139-179 .
Hist . Lilt. XXII 829 840 .
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door Maragot belegerd werd . Deze roept de hulp in vin den keizer

van Griekenland, die ook komt en zijne dochter Florete medeneemt .
Wanneer zij uit de verte de dapperheid van Floriant ziet, vat zij

dadelijk eene vurige liefde voor hem op, die ook heantwoord wordt .
Na eenige samenkomsten in een vex°pier buiten de stad, wordt zij

door Floriant geschaakt . De keizer, zoodra hij den naam van den

schaker hoort, geeft zijne toestemming tot het huwelijk . Floriant
wordt koning van Sicilie en volgt later zijn schoonvader op als
keizer van Griekenland.

Guillaume de Palerme is de zoon van Embron, koning van
Apulie en Sicilie. Als zuigeling was hij in groot gevaar, want de
broeder des konings wilde hem dooden en had reeds de vrouwen
omgekocht, die hem verzorgen moesten . Hij werd echter geroofd
door een wolf, die uitstekend voor hem zorgde . Dit was nl . de
zoon van den koning van Spanje, die door zijne stiefmoeder in

eenen wolf veranderd was . Eens, toen de wolf weg was, wordt hij
gevonden en medegenomen door een herder. Daar ziet hem de
keizer, die hem tot zich neemt, vooral ook omdat hij hoort, dat
Guillaume, toen hij gevonden word , zeer prachtige kleederen
aanhad . Hij geeft den knaap als page aan zijne dochter Melior, die
vin denzelfden leeftijd is . Langzamerhand ontwaakt in beider harten

de liefde. Eens dat hij in slaap gevallen is in een tuin, vanwaa,r

hij de vensters van zijne geliefde zien kan, komt Melior met hare
nicht ook in den tuin . Op het oogenblik, dat zij bij hem komen,

ontwaakt hij en het komt tusschen hen tot eene verklaring . Later
schaakt hij Melior, die door haren wader verloofd was aan den

zoon van den keizer van Griekenland, en ontzet zijne moeder, die

door den koning van Spanje belegerd werd . Bij de algemeene herkenning en verzoening krijgt ook de wolf zijne menschelijke
gedaante terug.

Een knaap, die gestolen wordt, en later de dochter van zijnen

pleegvader huwt, nadat hij eerst op reis gegaan is om zijne ouders

to zoeken en dezen ook gevonden heeft, komt ook voor in Parise
la Duchesse 1 ) . De pleegvader is hier Hugo, koning van Hongarije .

Verscheidene punten van overeenkomst ziju er ook met den
roman van Renier, die tot den cyclus van Willem van Oranje
behoort 2 ) .
Renier, de zoon van Maillefer en Florentine, wordt door een
1 ) Hist . Lift . XXII, 659-667.
2)

Hist. Litt. XXII, 542-544.
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schurk nit de wieg geroof'd en verkocht aan den emir van Venetie .

Hij wordt voor de leeuwen geworpen, maar door goddelijke hulp
gered. Idoine, de schoone dochter van den emir, last hem in hare

vertrekken brengen en voedt hem op . Hij wordt groot en schoon,
zoodat de jonge Sarracenen hem benijden . Een van hen noemt
hem op zekeren dag vondeling en bastaard . Idoine vertelt hem,
dat dieven (barrons) hem nit Frankrijk gebracht hebben en dat
daar zijne ouders wel zullen zijn . Renier gaat dua zijne ouders
zoeken . Na tal van andere dappere daden bevrijdt hij zijnen wader

nit de gevangenis en verovert Algarvie, de Balearen en Loquifer
op Sicilie, dat hij den naam Messing, geeft . Ten slotte huwt h}j

Idoine en wordt bij haar vader van Tancred . Robert Guiscard
huwt hare inoeder - haar wader was dus gestorven
bij haar een zoon Bohemond .

en krijgt

Verder is mij geen roman bekend, die genoeg overeenkomst

vertoont, om het waarschijnlijk to waken, dat de dichter van den
Esmoreit dien gelezen heeft .

Dat b. v. in den Baudouin de S~bourg 1 ) een broeder van den

held Esmere heet en herkend wordt aan een affiche d'or, dat hem
om den hall hangt, terwijl de hem buiten zijn weten door zijnen

wader toebedeelde bruid op reis gaat om hem to zoeken, is geen
voldoende grond om onmiddellijke ontleening aan to nemen .

Evenmiu wijst daarop, wanneer wij zien, dat in den Tristan de
Nanteuil 2 ) de zoon van den held, Doon, door zijne moeder herkend
werd aan den rooden doek, waarin zijn pleegvader hem gevonden

had, en dien hij nu op zijn schild droeg, toen hij uitging om zijne
ouders to zoeken . Indirecten samenhang is er wel, in zooverre nl .
als de verschillende schrijvers uit een gemeenschappelijke bron

geput kunnen hebben . Op zijn hoogst kunnen herinneringen uit

deze rowans bij den dichter gewerkt hebben, zonder dat zij nog
zijn voorbeeld geweest zijn . Een kind toch, dat van zijne ouders
gescheiden en er later weer mede vereenigd wordt, is in den
Griekschen roman een zeer gewoon motief, waarbij natuurlijk
allerlei herkenningsteekenen eene groote rol spelen .

Eene vrouw, hetzij dan koningin of niet, die op eene valsche

beschuldiging door Karen echtgenoot verstooten of gevangen gezet
wordt, zonder dat hij eenige moeite doet om de zaak to onderzoeken

of naar eenige bewijzen to vragen, komt in tal van middeleeuwsche
') Hist . Litt. XXV, 537-593 .

=) Hist . Litt . XXVI, 229-269 .
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rowans voor . En geen wonder! Want ook in het werkelijke leven

was eene dergelijke lichtvaardigheid regel . Het was, zooals de

schrijver van Li comes dou Roi Flore et de la Belle Jehane') zegt :
,,on set bien ke renoumee est si enviers toutes fenmes ke se une
fame s'ardoit toute ne seroit elle mie creue d'un tel mesfait, cant
on ii a mis sus."

Doch niet alleen verraders, onschuldig veroordeelde vrouwen,

lichtgeloovige echtgenooten en kinderen, die hunne ouders gaan

zoeken, komen herhaaldelijk voor, ook ,jonkvrouwen, die op refs
gaan om hunnen geliefde op to sporen en vermomniingen vinden
wij telkens weer.

Evenals Damiet gaan b . v, ook Marsebille en Esclarmonde =),
Ydoine 3 ), Elienor °), Nicolette 5 ), Oriande 6), Florentine de getrouwe')

en anderen op reis . De vier laatstgenoemde trekken daarvoor
mannenkleederen aan, wat Marsebille vroeger al eens gedaan had) .
Nicolette maakt zich bovendien nog zwart, wat ook anderen wel

deden, b . v . Blancandin 9 ) . De plaatsnamen Secilie en Damast komen

in tal van rowans voor. Balderjs wordt in den Malegijs als persoonsnaam gehruikt en beantwoordt daar aan Fr. Baudri. her is

het ,Bagdad" . Of heeft de schrijver eenvoudig een persoonsnaam
tils plaatsnaam gebruikt? Het omgekeerde komt dikwijls voor .

De naam Esmoreit, Fr . EsmerE, is lang niet zeldzaam. Wij vinden

dezen o. a. in den Mainet ' °), Chevalier au Cygne ' ), Baudouin de

Sebo2crg, Huon roi de F~erie 1 D), La Conquete de Jerusalem 10), Aliscans'
Covenant Vivien 10 ), Florence de Rome 2 ), Aucassin et Nicolette en
het vrouwelijke Esmerde in den Guinglain'°) en Gaidon j'').
Den naam Damiet heb ik nerg•ens antlers gevonden . Het is niet
e ~ D'H'r'eatllt, Nouvelles rancoises du XIIIe siecle hi . 110 .
Florent et Octavien fist. Lilt . XXVI 303-335 .

' In M7o1and et
3

In den
In den

4 In den
5 In den
s In den

Amadas

list . Lilt. XXII 758-765.

Baudouin de Sebour Hist . Litt . XXV 537-593 .
Aucassin et Nicolette uit . H . Suchier, bl . 39.
Male9jjs in het volk sboek hi . 221 .

In het volksboek van dien naam .
s Zie t . a . P . hi . 315 .
9 In. den Blancandin list . Lilt. XXII 765-778.

to Vg1 . Lan g loi s , Table des Noms
Paris 1904, bl . 200 .
11)
Hist. Litt. XXV 510 516 .
12 list . Lilt. XXVI 335-350 .
13 Hist . Litt . XXX, 171-199 .

propres . . . . daps les Chansons de geste,
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onmogelijk, dot clit eigenlijk de naam cler bekende stad in Egypte
is, die b . v. in den Baudouin de Sebourg genoemd wordt . Meer dan

een plaatsnaam toch komt in de romans als persoonsnaam voor .
In den Malegijs vinden wij b . v. Iorck, Balkare (- Beaucaire),

elders Abelant en Babilon als persoonsnamen en misschien behooren
ook Oriant en Oriande hier wel bij .

Of de dichter den Griekschen wijsgeer Plato althans bij name

gekend heeft en near hem den sterrenwichelaar genoemd, is niet

to bewijzen, maar wel waarschijnlijk

De naam Robbrecht was wel zoo algemeen, dat wij daarvoor Been

voorbeeld behoeven to zoeken ') .

Opmerkelijk is nog, dat wij herhaaldelijk Apolijn, Mamet en

Tervogan vinden, maar niet Jupetijn, welke naam overigens in de
romans nog al eens voorkomt .
De overeenkomsten, die men verder nog heeft aangewezen met

de romans vin H~lias, Charles le C, hauve, Beeves de Harzstoiee,
Moriaen, Valentijn ende Nameloes, Partonopeus, Die seven Vroeden

en die men zou kunnen aanwijzen met de roma,ns van Adeba'ide de
Hongrie, Berthe aus grans Pigs, M~liacin, Gau frey, La Manekine,

Lancelot, Ire Ridcler metter Mouwen, de gesehiedenis van Genoveva,

en tal van novellen' enz . enz . zijn van to weinig beteekenis, din

dat wij daarbij behoeven stil to staan .
2 . Lippijn .

Evenmin als voor zijne ernstige drama's vond de dichter de stof

voor zijne kluchten in zijne verbeelding . Ook hier putte hij nit de
bestaande literatuur . Doch evenmin als daar hield hij zich bier
slaafseh aan zijne bronnen . Zijne eigene waarneming vin het werkelijke leven, waaraan ook de stof der boerden ontleend was, stelde

hem in staat eenige aanschouwelijke, levendige, losse en natuurlijke
tooneeltjes to teekenen, die zeker de toeschouwers hebben doen
schateren .

Ten alien tijde heef't men voor den bedrogen echtgenoot meer
spot dan medelijden gehad . Slechts dan, wanneer zijn beleedigd
gevoel hem tot eenen moord drijf't, heeft hij leans op eenig medelijden ; voor dien tijd is de sympathie der groote massy voor de
overspelige vrouw . Wreekt hij zich niet, om welke reden ook, dan

is hij in de oogen der menschen een sukkel . Vandaar in de Middeleeuwen de gruwelijke hardheid der mannen tegenover de vrouwen,
1 Langlois noemt 35 Aersonen van dezen naam .
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ook wanneer zij nog slechts verda,cht of beschuldigd werden van
eenen misstap. Vooral wanneer een oud man eene jonge vrouw
trouwde, was elk bedrog geoorloofd en word het overspel toegejuicht, hij mocht dan koning Mark heeten of Lippijn .
Geen wonder dan ook, dat in de boerden en kiuchten de bedrogen
man een telkens terugkeerende figuur is, terwijl zijne onnoozelheid
dear dikwijls aan het ongelooflijke grenst .
Lotgenooten van Lippijn, die zich uit het hoofd later praten, wet
zij gezien hebben, zijn er in de boerdenliteratuur een groot aantal .
Men zie b .v . Du villain qui vit sa femme avec un autre bij Legrand
d'Aussy, Fabliaux et Conies du XIIe et XIIIe siecle, III, 440 ; Du
vilain qui vit sa femme avec un amy, &daar IV, 35 ; Du prud'lzomme
qui vii sa femme avec un amunt, aldaar IV, 394 ; Vrouwen list in
Von der Hagen, Gesammtabenteuer, n° . 26 ; De7° wibe List, aldaar
n° . 38, enz . In het laatstgenoemde verhaal maakt eene oude koppelaarster den man wijs, dat hij vier voor twee (nl . beenen) ziet,
doordat hij kervel gegeten heeft . Dit komt zelfs in stichtelijke
literatuur voor . In het werk van Th . F . Crane, The exempla or
illustrative stories from the sermones vulya7•es of Jacques cue Vitry,
wordt order n°. .CCLI verteld van een man, die zijne vronw met
een minnaar betrapt . Door een nude vrouw laat hij zich wijs maker,
dat hij een persoon voor twee heeft aangezien. (Vgl . CCXLVIII en
Liebrecht, Zur Volkskunde, pag . 124) ') .
Maar bovenal moeten wij hier wijzen op een paar fabliaux, die a a .
to vinden zijn in A. de Montaiglon, Recueil de Fabliaux, omdat wij
claar eene bijna woordelijke overeenkomst vinden . In Du chevalier
d la robe vermeille, aldaar III, hi . 43 maakt eene vrouw Karen
man wijs, dat hij zich slechts verbeeldt iets gezien to hebben, dat
hij betooverd is en eene bedeva,art moet gaan doer, waardoor zij dan
natuurlijk ongehinderd haren minnaar kan ontvangen . Zij zegt :
De vous ne sai dire mesure,
Quar vous estes tels atornez
Que toz les iex avez troublez
J'ai paor de mauves encontre,
Qui hui vous verist a Pencontre,
De fantosme et de mauves vent :
Vous muez color molt souvent.
' De kennis van dit laatste voorbeeld dank ik aan de vriendelJi'ke aani'zing
van Dr. C . G . N . de VooYs .
wJ
De kern van deze verhalen is al vrJt owl ~• men vindt het reeds bJi Heliodorus,
Vg1 . Liebrecht in zJij ne vertaling van Dunlop's History o Fiction hi . 495,
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En in het verwante verhaal Des Tresces, aldaa,r IV, 79 zegt
de vrouw
Vos avez

Si

trouble le vis

Et les elz que ne veez goute, enz.

zoodat de man eindelijk „cuide estre enfantosmez ." Vgl .
vss . 130 vlg.

Lippjn

3 . Gloriant.

Nog minder dan voor den Esmoreit is er voor den Gloriant een

bepaald voorbeeld aan to wijzen . Daarmede is echter niet gezegd, dat

bier de stof in meerdere mate de eigen winding van den dichter zou zijn .
Dat niemand zich aan de maeht der liefde kan onttrekken en dat

de grootspreker dikwijls zijne vernedering nabij is, zijn zoo algemeen
erkende waarheden, dat voor het uitspreken daarvan noch ontleening van anderen, noch eene scherpe opmerkingsgave noodig is .

Zelfs de voorstelling, dat Venus wrack neemt over de haar aan-

gedane beleediging, had de clichter reeds kunnen vinden o . a . in

de geschiedenis van Narcissus .

Herhaaldelijk lezen wij, dat de rijksgrooten of baronnen nit vrees

voor het uitsterven der dynastic op een huwelijk aandringen . Gewoonlijk echter richten zij dit verzoek tot eene erfdochter als b .v . bielior')
of een weduwnaar als b .v. Flore "-) . Jonge ridders en vorsten zijn
in den regel niet zoo tifkeerig van een huwelijk, dat zij daartoe

aangemaand moeten worden, al stellen zij dit sours lang nit our
eerst eene reeks van a.vonturen to bestaan ; Gautier van Salusen 3 )

is eene uitzondering.
Dikwijls daarentegen lezen wij, dat de aangesprokene, vooral als
het eene vorstin is, niemand harer waardig vinden kan . Een groot

tournooi moet dan meestal beslissen ; zoo by . voor Melior, voor

Galiene ") en zoovele anderen. Toch wordt het ook van mannen
verteld, b .v . van Ambertus, den koning van Ermenien 5) . Wanneer
deze dan ook toch besluit our to trouwen en dit zijnen baronnen
mededeelt, zeggen dezen : „Heer coninc ons dunct dat ghi met ons

ghect, want hier en is niemant so rijeke noch so edele die u aen
staen soude", weike woorden eene merkwaardige overeenkomst

vertoonen met hetgeen Gheraert zegt in den Gloriant vss. 412 - 423 .

. 1897, vs . 885 .
i Ps
arthonopeus van Blot s, uitg. Dl . A . van Berkum Gron
Le roc Flore et la belle Jehanne, bl . 150 .
3
In den roman van Griseldis.
9
In den Fer9uut .
,~

In den IVlale

s, in het v olksboek bl . 171 .
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Voor Gloriant's tocht naar Abelant vinden wij een voorbeeld
reeds in de Duitsche heldensage, waar Ortnit met geweld eene
heidensche prinses rooft en tiaar laat doopen . In de ridderromans

is de ridder, die thuiskomt met eene heidensche prinses of jonk-

vrouw, die zich laat doopen, eene zoo gewone verschijning, dat
Paulin Paris het een „lieu eommun" noemt „des poemes anciennement composes et cha,ntes daps les provinces

limitrophes de

1'Espagne."') Elders zegt hij : „tout cela se retrouve dans une f'oule
d'autres ouvrages du memo genre. C'est toujours une princesse

sarrasine qui trahit ses parents et ses concitoyens au profit des
ennemis de Mahomet, pour ubtenir d'etre baptisee, et surtout mariee"=) .
Natuurlijk gnat dit niet zonder moeilijkheden en gewoonlijk

worden de beide geliefden in een teeder onderhoud verrast, ais b .v .

Walewein en Isabele ~), Vivien en Benfleur 4 ), Gui de Nanteuil en
Eglantine 5 ) enz .

Doch evenals de duivelen komen ook de heidenen er altijd bekaaid

af. Geregeld begaan zij de fout van de strafoefening uit to stellen,

waardoor de held gelegenheid krijgt met zijne geliefde to ontkomen .
Ook in lateren tijd bleven deze verhalen bij het yolk nog gelief'd

en zelfs in volksliederen komen zij voor E) .
De verliefdheid van Florentine voor den ridder, van wien zij heeft
hooren spreken, is volgens middeleeuwsche begrippen volstrekt niet

verwonderlijk . In

de rowans vinden wij een aantal dergelijke

gevallen, b .v. Malatrie, dochter van den emir van Cordova wordt

verliefd op Gerart de Comarchis, van wiens dapperheid en schoonheid zij zooveel hoort') . Ook Martha, de nieht van koning Irion
wordt op hooren zeggen verliefd op Ysaie le Triste, en om hem
tot wederliefde to wekken, zendt zij hem een brief 8 ) .

Dit laatste doet ons dadelijk denken aan de flguere, die Florentine
zendt . De gedachte komt bij ons op, of niet de brief eene latere
na,volging is van het portret, uit den tijd toen men meer algemeen
begon to kunnen lezen en schrijven .
' list . Lilt . XXII 416.
Ib, hi . 498, naar aanleidin

Walewein vss . 7990 vl gg.
4 Mate " s volksboek hi . 40 .

van de Prise d'Oran e .

5 In den roman van dien naam, list . Lift . XXVI, 217 .
s By . in Willems, Oudvlaemsche Volhsliederen, n°. 84, 86.
7 In den Bueves de Comarchis van Adenez ii Roi, vgl . Hist . Litt. XX, 707 .
g Vgl . Dunlop, History o Prose Fiction, new e d . by Wilson, I 215 ; iii cle
Hgd . vertaling hi. 87, en zie vooral de aant . aldaar hi . 474.
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Maar ook het zenden van een porUret vinden wij reeds vroeger
vermeld . Aude, de zuster van Olivier en later de verloofde van
Ii,oland, geeft atin Lambert de Berni een vaandel (enseigne) mede,
met haar portret er in geborduurd :
De belle Audain, la pucelle senee,
I fu 1a f'orme richemant pointuree 1 ) .
Dot Florentine de eerste stappen doet tot eene nadere kennismaking, behoeft ons allerminst to verwonderen . Dit is, wat de
Saraceensche jonkvrouwen betreft, in de romans bijna regel, en
komt ook van Christelijke jonkvruuwen herhaaldelijk voor . Melior
en Galiene staan in dit opzicht volstrekt niet alleen .
De riclders zijn zoo mogelijk nog gevoeliger voor de schoonheid,
waarvan zij hooren verhalen, dan de jonkvrouwen, en ondernemen
spoedig de gevaarlijkste avonturen om zich de begeerde bruid to
verwerven . Siegfried heeft in den ridderroman heel wit navolgers
gee>onden en daaronder waren de edelsten en de dappersten, b .v .
tiVillem van Oranje 2), Guillaume de Nevers 3 ) . Naar aanleiding van
den Bc2tarcl de Bouillon zegt Paulin Paris :, „II ne faut pas s'etonner
Si rotre heros est f'acilement epris dune princesse sarrasine qu'il
n'a jamais vue ; ces sortes de furies amoureuses sont au nombre
des lieuY communs de nos chansons de geste . . . . Mais ce qui sort
du lieu commun, c'est d'avoir rendu la belle Ludie peu favorable
aux aspirations de notre Batard ." 4)
tieeten tusschen twee geslachten komen natuurlijk in den ridderroman herhaaldelijk voor, evenals zij in het werkelijke leven zeer
gewoon waren . Maar eene nadere overeenkomst met onzen Gloriant
schijnt er toch wel to zijn, wanneer wij in de inhoudsopgave van
' In den Girc~rt de Viane ; vgl . list . Litt . XXII 455. Heeft Jonckbloet >
Geschiedenis der Mnl . Dichtk . III 544, misschien hieraan gedacht, toen hJi'
meende dat Gloriant de
uere van Florenti'n als teken droe ?
In Les En antes Guillaume vgl . Hist. Litt. XXII 474.
3 In Flamenca vg1 . Hist. Litt . XIX 782.
4 Hist . Litt. XXV 609.
Eene bJi'zondere aantrekkelJi'kheid scheen het voor de riddeis to hebben
wanneer de schoone reeds aan een ander verloofd was . Ook thans wordt het
vooral onder minder ontwikkelden nog wel als eene heldendaad besehouwt
wanneer men een ander ziJjn meisJ'e ontvriJ't, en geeft dit dikwJ i'ls aanleidin g
tot eene sniJP' artiJ' of een moord .
Zelfs scheen het niet tegen de riddereer to striJ'den, dat men op de verovering van eene etrou~cde vrouw uit iii , iiiits maar do man een heiden was :
V 1 . Diu heideninne in Von der Hag en's Gesammtabenteuer, n° . XVIII .

GLORIANT .

den

Gui

de Nanteuil

Florian

lezen :

,,Un neveu

GLVII

de

l'empereur,

nommA

dont le Pere avait Ate tue J'adis par Gamier [d . i . de vader
van Gui lui dispute le Alaisir de porter a Gui les premiers coups" ') .
Nog sterker overeenkomst is er in den

Baudouin de Sebour 9,
waar van le Rouge-lion de Perse geze bgd wordt : le jeune prince
sarrasin brulant de venger sur les chretiens la mort de son Pere ."
Eigennaln en komen in den Glor'ant
~
veel meer voor dan in den
Esmoreit. TerwJ
i'1 wJ
i' in den laatsten slechts vJi'f plaatsnamen vinden
worden hier genoemd : Nasarene, Josepat, Vranckerje
,
> Normandie
>
Averne d . i. Auvergne), Bruuy~ swi'c > Babeloen > Antiotse d . i . Antiochie
en Abelant ° .

Ook de persoonsnamen zJi'n veel talrJ
i'ker . TerwJ
i'1 in den Esmoreit
nog aanwiJ'zingen voorkomen als De eoninc, De vrouwe, heeft hier
ieder zJ i'n eigen naam .

De naam Gloriant komt minstens in een tient al romans voor

en het vrouwelJi'ke in een vJi•ftal .
De namen Gheraert 6

Godevaert Roc J
ier

S

en Floerant y

4

ko men

1 list . Litt . XXVI, 218.

list . Liti . XXV 539.
Deze naam komt in tal van romans voor, v l . Lan lois Table des Noms
propres, hi . 2. her worden ook een aantal Plaatsen aangewezen waar het
cell ersoonsnaam is .

Van dezen naam worden versehiilende verklaringen gegeven . Uit de omstandigheld, dat de toren van Babel herhaaldeli 'kJ i'k la tour Abel genoemd wordt
en daarnaast wordt gesProken van de woestJi'nen en de vlakten van Abelant
leidt Paulin Paris Hist. Litt . XXVI 32)
2 af, dat met Abelant Babel bedoeld
wordt.
Naast deze vernuftiga en aantrekkelJi'ke verklaring staat eene andere, clat
liet de stall Abila thans Nebi-Abil zou zJi'n aan den voet van den Antilibaron ele
g~Ten. Vgl . Romania IX,
. 29 aangehaald door Langlois . Of deze
stall in den tJi'd der kruistochten belang ri'k
genoeg was om zoo bekend to
.l
worden zullen de historici moeten uitn2aken . In den atlas van DroYsen kan
ik haar niet vinden .
4

Zie Langlois a . w . hi . 287 .
Zie Lan lois bL 287 en bovendien o, a . in den Meliacin Garin de
Mont9lane Charles le Chauve Guillaume de Palerme en Gui de Nanteuil .
s Langlois noemt 113 ridders van dezen naam .
7
Langlois noemt 31 ridders van dezen naam, terwJi 1 een Godevaert van
BrusewJ
i'c g enoemd wordt in den Az'ol.

s Langlois noenit 20 personen van dezen naam .
y Langlois noemt 15 Personen van dezen naam . Men vergeliJ•k e ook de aanhaling hiervoor uit den Gui de Nanteuil .
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zoo vaak voor, dat daaruit ge2ne gevolgtrekking to waken valt .

Ook Eysenbaert, Isembart is verre van zeldzaam en is gewoonlijk
de naam van een Germaanschen tegenstander van Karel den Grooten

of van een Saraceen .

Daarentegen heb ik den naam Florentine alleen gevonden voor

de moeder van Renier (zie boven) en in den roman van Florentine
de getrnuwe.

Voor slechts twee personen, vader en zoon, heb ik den naam

Rode iioen, le Rouge lion gevonden . Zij worden koning van Abelant
genoemd, de ,jongste ook een enkele maal koning van Perzie . Zij

komen alleen voor in de rowans, die zich om den eersten kruistocht groepeeren, nl . in den Godefroi de Bouillon, Les G'hdtifs,

Antioche, La ConqueEe de Jerusalem, I3auclouin de Seboury .

In den laatstgenoemden roman komen verseheidene namen bij

elkaar . Nadat de oude Rouge lion door Godfried van Bouillon
gedood is, gaat zijn zoon naar Abelant terug . Onderweg ontmoet
hij Ernout de Beauvais, die getrouwd is met Rose, de tweede

dochter van Helias, den Ridder met de Zwaan, bij wie hij vier

zoons heeft, o. a. Esmere en Gloriant . In Abelant aangekomen
sluit de bevangene vriendschap met 's konings zuster Elienor, die

zich zal laten doopen en dare huwen met Esmere . Zij gaat later op
reis naar Nimaie (d . i. Nijmegen), waar zij na vele avonturen aan-

komt en Esmere trouwt .
Gloriant's paard Vaelantij f heet blijkbaar zoo near dat van Rolant,
da,t behaive in den Chanson de Roland o . a . ook genoernd wordt in
den Renaut de Montauban, Galiens li Restores, Aquin en Fieravrcxs.
4 . De Buskenblaser.
Het is mij niet gelukt eene oudere klucht of boerde to vinden,

tivaaraan de dichter de stof voor den

Buskenblaser zou kunnen
ontleend hebben 1). Daarmede is echter allerminst gezegd, dat hij
ze nu zelf gevonden moet hebben . Ten eersten is er van de komische
literatuur der Middeleeuwen slechts heel weinig voor ons bewaard

gebleven . En ten anderen moeten wij vooral bij deze onderwerpen

rekening houden met de mondelinge overlevering . Hoe dikwijls
schiet ons niet bij het lezen van eene middeleeuwsche boerde een

nog levered volksverhaal of eene nog gangbare anecdote in den

zin, terwijl er van rechtstreekschen samenhang door schriftelijke
' In de 16e eeuw vinden wJi' hetzelfde thema zoowel in Dalmatie als in
Frankria'k . V g I . Creizenach II 514 > ill 52 .
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overlevering geene sprake kan zijn . Wanneer b . v. Groningsche
boerenknechts en meiden of Amsterdamsche werklui het woord
nachtegaat beeldsprakig gebruiken in een zin, die onmiddellijk aan

Boccaccids 44~ novelle doet denken, dan zal niemand daarom bij

die sprekers bekendheid met den grooten Italiaanschen verteller

onderstellen . Dergelijke onderwerpen zijn het eigendom van Mlle
volken en alle tijden en het is niet mogelijk hier voorbeeld en
navolging met volkomen zelierheid van elkander to scheiden .
Of de dichter van het

Tafelspel van Meester Kackacloris 1) den

gekend heeft, is dan ook niet nit to maken . Zeker
was dat niet het geval met den grappenmaker, dien ik eens in een

Buskenblaser

cafe-chantant een onnoozelen buitenman met eon dergelijk vusken
zag beetnemen .
Vooral het begin van den Buskenblaser, waar de beide manner

bluffer op hetgeen zij a1 kunnen, herinnert ors tal van dergelijke

opsommingen, die wij reeds elders gelezen hebben 2 ) . Maar hierbij

is zeker zoogoed ads nooit ontleening, wel navolging : deze dichtsoort was niet moeilijk genoeg, dat niet iedereen zich hier tot zelfstandig werken in staat zou ach ten .

Wel zal dus waarschijnlijk voor dit stuk nooit eene „bron" aan-

gewezen kunnen worden, maar toch kunnen wij ook niet zeggen,

dat de dichter eenvoudig een tooneeltje uit het volksleven gedramatiseerd heeft . Juister is het zeker to zeggen, dat hij eene grap,
die hij had gelezen of hooren vertellen, op eene populaire wijze
heeft gedramatiseerd .
5 . Lanseloet.
In het vorige hoofdstuk is er reeds op gewezen, dat de dichter

van deze drama's steeds meer zichzelf begon to worden, al vrijer
kwam to staan tegenover zijne stof . Terwijl de beide eerste
rumantische drama's nod geheel van den ridderlijken geest door-

trokken waren, a,demt de Lanseloet reeds een meer burgerlijken
geest. Men zou haast zegaen, dat bier de burgerlijke geest met

bewustheid tegenover den ridderlijken gesteld wordt . Reeds dadelijk
biijkt dit uit de namen. Terwijl behalve Rawast 3 ) Mlle andere,

Van Vloten, H' et Nederlandsche Kluchtspel van de 14e tot de 18e eeun, ,
2e dr. hi. 53.
'' Een aantal zJi'n er g enoenld door Muller in T ~"dschr. XXV 41 en door
Kalff in Gesch. der Nederl. Letterk. II 4 .
Het eeniga, wat er op lJi'kt, is de ream van den duivel Ramas in Maleg~" s ,
volksb, bl . 55 .
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nl . Lztinseloet 1 ), Reinout 2 ), Robberecht, Denemarken, Afrika, Averne,
nit de ridderromans overbekend zijn, zal men Sanderijn char vergeef's zoeken . Dit is een echt burgerlijke naam en reeds hierdoor
wordt dus het groote verschil tusschen haar en Lanseloet duidelijk
aangewezen .
Dat twee jongelieden, die voor elkander passen, niettegenstaande
het verschil van stand door de liefde tot elkander gebracht worden,
is ten alien tijde bij de dichters een geliefd onderwerp geweest .
Gewoonlijk wordt dan toch het sta .ndsgevoel bevredigd, doordien
naderhand blijkt, dat de dappere onbekende strijder of de verdwaalde onbekende schoone van edele afkomst zijn . Geheel in overeenstemming daarmede is bier de vreugde van den ridden, als hij
verneemt, dat Sanderijn van wapene gebvren is (vs. 465) .
De ouders zijn over bet algemeen tegen een dergelijk huwelijk
en vooral de moeders stellen bare eigen ijdelheid boven bet geluk
van haren noon. Eerst trachten zij hem door redeneering van
zijn plan of to brengen . 3) Maar gelukt dit niet, dan schrikken zij
voor geen enkele laagheid terug, om bare schoondochter of de
geliefde van haren zoon in bet verderf to storten . Men denke slechts
aan de moeder van Helias 4 j, vin Ambertus 5), van koning Hendrik 6 ),
van Echites %) enz .
Maar bet middel, dat door de moeder van Lanseloet wordt toegep<ist, heb ik nog in geen anderen roman of novelle gevonden . Dit
heeft de dichter aan den Bijbel ontleend g), echter met eenige
1 Missehien heeft het iiog wel eeniga beteekenis, dat de naam van dozen
hoofdPersoon aan de Britsche romans ontleend is en niet zooals de andere
aan de Frankische of Oostersche romans .
2) Langlois noemt 25 ridders van dozen naam,
3 In den reeds vroeger genoemden roman van Floriant et Florete twisten
twee m~
eis'es over een ridden op wien zJi' heiden verliefd worden . Wanneer
dan de eone hare vriendin verwiJ't, dat ziJ' voor dies ridden niet boog genoe g
geboren is antwoordt doze :
Dame Si corn Anions destine
Covient airier, soft haut ou bas ;
Ele ne s'i regarde pas .
llit d0et ons stork denken aan de woorden die Lanseloet togenover zJi'ne
moeder spreekt .
4 In den Ridden met de Zsvaan .
In den Male "s .
s In Helena de Verduldige.
s

1 In Hendric en Margriete van Limborch .

II . Samuel l3 .
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wijziging . Amnon toch lijdt werkelijk onder zijne liefde en wordt
van dag tot dag magerder. Om hem nu to genezen raadt zijn vriend

Jonadab hem pan, zich ziek to houden en zoo Thamar in zijne kamer

to lokken . Nadat het schandelijke stuk volbracht is, maakt Amnons
liefde plaats voor haat en met schimpende woorden jaagt hij Thamarweg .
De feiten zijn geheel gelijk, maar de berekening van de moeder,
dat de uitslag zoo zou zijn, is er door den dichter bijgevoegd .
In het bijbelverhaal lezen wij, dat Thamar voor Amnon wat

lekker eten gereed maakt, evenals in de drukken van den Lanseloet .
Ook elders komt dat voor . In den roman van Blonde d' Oxford et

Jehan de Dammartin

1) wordt verteld dat Jehan ziek is van wanhopige

liefde voor Blonde . Als deze dat bemerkt, brengt zij hem een kippetje
Au vert jus de nouvele grape

Lui dona Blonde un froit poulet.

Dat is het begin van eene kuische en gelukkige liefde .
De vlucht van Sanderijn, nadat zij verstooten is, komt geheel

overeen met wat wij in alle rowans lezen . Maar terwijl de ongelukkige vrouw gewoonlijk na tal van avonturen weer gelukkig hereenigd wordt met haren geliefde of echtgenoot, gebeurt dat hier niet .
Sanderijn huwt in een ver land een edelman, met wien zij zeer
gelukkig is, evenals de gravin van Ponthieu 2 ) . Deze laatste echter,

wanneer zij door Karen vader en Karen eersten echtgenoot gevonden
wordt, verlaat en verraadt Karen tweeden eehtgenoot, terwijl Sanderijn hem trouw blijf't.

Dat Lanseloet van smart sterft, is weer een zeer gewone voorstelling
in de romans en novellen . Men denke slechts aan de vrouwe van Faye1 3 ) .
De ontmoeting van Sanderijn met den ridder bij de fonteine doet
oils denken aan de sage van den Zwaanridder en dergelijke verhalen .
Alles bij elkaar genomen, zien wij dus, dat de dichter voor dit

drama behalve den Bijbel geen enkel verhaal rechtstreeks ten voor-

beeld heeft genomen, maar algemeen gangbare voorstellingen zelfstandig verwerkt.
6 . Die Hexe .
Het is onnoodig naar eene bron voor deze klucht to zoeken .

De dichter was zeker wel in staat een zoo eenvoudig stukje

fist Lilt . XXII 778-782 .
2 Istore d' Outre Mer in Moland et D' Hericault, Nouvelles ran~oises .
3 Van den Borch rave van Couchi fra menten in T "dschr. VII 97-250,
.
Vg!
ook A. Looses, Coucy en Jaqueline Haarlem 1793, vroeger onder den
titel 't Minnaars Hart ofgedrukt in het Kabinet voor Mode en Smaak .
Mnl . Dram . PoP~ie. - INL .
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to waken zonder voorbeeld . En al zouden wij ergens volkomen
dezelfde stof behandeld vinden, dan zou daaruit nog niets blijken

voor samenhang. Een zoo alledaagsch voorvai kon door verscheidene

dichters onafhankelijk van elkander behandeld worden . Eerst wanneer wij woordelijke overeenkomst vonden, zou er van samenhang

sprake kunnen zijn . VVoordel ;jk overnemen nu doet onze dichter,
zooals wij reeds gezien hebben, hoogst zelden . A1 had hij dus een
ander nagevolgd, en al hadden wij dat voorbeeld voor ons, dan

zou waarseh}jnlijk nog de overneming niet
worden .

aangetoond kunnen

7 . Drie Daghe Here .
De strijd tusschen man en vrouw om de heerschappij en de daaruit

voortvloeiende kijf- en vechtpartijen is altijd voor de achrijvers van

kluehten en boerden eene dankbare stof geweest . Het is dan ook
niet wel doenlijk, eene volledige lijst to geven van alle stukken,

waarin dat voorkomt, en het zou ook tot niets leiden, indien wij

dat traehtten to doen .
Maar eene hoogere komisehe kraeht krijgt het stuk, wanneer wij

de echtelieden de zaak zien uitmaken met een volgens alle regelen

gevoerd duel l), of wanneer er, zooals bier, een formeel contract
van wapenstilstand gesloten wordt 2 ) .
Het is haast ondenkbaar, dat dit onderwerp niet vaker zou
behandeld zijn, dear het toch zonder twijfel bijzonder in den sma,ak

moest vallen, en het zou mij niet verwonderen, wanneer een der

lezers van dit boek gelukkiger was dan ik en een Fransche klucht
wilt aan to wijzen, waaraan de Vlaarnsche dichter de grondgedachte
ontleend heeft . Ik zeg bepaald „Fransehe" met het oog op den
Messagier, die het stuk opent .

In overeenstemming met de andere werken van dezen dichter

mogen wij wel aannemen, dat ook dit stuk niet is vertaald, maar
met de noodige vrijheid nagevolgd.

1 VgI. b .v . het fabliau van Sire Hams et Dame Anieuse in A, de Montaiglon Recueil de Fabliaux I 97 en zie ook de Prent van Pieter Breughel
den Ouden g ere P roduceerd in L . Maeterlinck , Le genre satirique dans la
Peinture Flamande, 2e od ., hi. 270 .
2
Een contract tusschen man en vrouw vinden wia ' ook b . v, in de Farce
nouvelle . . . du Cuvier in Picot et NYroP, Nonvean Recueil de Farces ran~wises, bladz. 1-45, vgl . aldaar hi. XIII.
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8. Truwanten .
Misschien heef't de verloren eerste helft') van dit stuk sprekende
bijzonderheden bevat, waardoor vergelijking met andere mogelijk is,
maar het bewaard gebleven gedeelte bevat daarvan to weinig .
Geestelijken, wien het caelibaat to zwaar viel, zijn ten alien tijde
het voorwerp van den spot of de ergernis der gemeente geweest .
Hierin is _ dus zoo weinig eigens, dat een directe samenhang met
andere stukken zeer moeielijk zal aan to w}jzen zijn . Zelfs het
voorkomen der namen zuster Lute en broeder Lollaert in een liedje,
dat dezelfde stof behandelt 2 ), kan nog niet als een bewijs van
verwantschap gelden . Is hier echter wel samenhang, dan zullen wij
eerder moeten aannemen, dat het liedje naar de klueht bewerkt is,
dan omgekeerd.
9 . Vanden Winter ende vanden Sourer.
Aoffmann von Fallersleben meende van dit spel de bron to kunnen
aanwijzen in een gewoonlijk aan Beda of aan Alcuin toegeschreven
gedicht Conflictus veris et hiem-is, dat hij daarom ook in de aanteekeningen bij zijne uitgave liet af'drukken °) . Te Winkel'') laat
zich eenigszins weifelend hieromtrent uit, Moltzer 5 ) en Worp 6 )
ontkennen, dat dit gedicht de bron zou z}jn voor het spel, maar
Kalff') daarentegen sluit zich bij de meening van Hoffmann aan .
Wij zullen dus deze vraag nader moeten bespreken .
Het Lat}jnsche gedicht, groot 55 verzen, waarvan het begin doet
vermoeden, dat het een fragment is nit een grooter werk, begint
met to vertellen, dat de herders bijeenkoomen our den lof van den
koekoek als lentebode to zingen . Ook de Lente komt met bloemen
getooid, terwijl de Winter verschijnt in een dikken pels . Tusschen
deze beiden ontstaat nu een twist . De Lente hoopt spoedig het
gezang van den koekoek to hooren ; die alles doet ontspruiten en
de koude verdrijft, die bloemen en honing brengt, den mensch doet
1 Prof . Kalff in zJijne Gesch, d. Nederl . Lett . II, 61 zegt : » Het is miJ' niet
duidelJi'k op welken grond men beweert, dat de aanvang van Truwanten
ontbreekt ." WJi' beweren dit op gezag van het hs ., waar bet getal regels als
196 oPgegeven wordt, terwiJjl er maar 93 over zJijn .
Oudvlaemsche liederen uitg . der Vlaemsche BiblioPhilen hi . 156 .
3 Horae Bel9icae VI 236 .
9

Gesch . der Nederl . Letterk. I, 522 .

5 In de inleiding voor ziJj ne uitgave hi . 54.
s

7

Gesch . van het drama en van het tooneel in Nederland I
Gesch . der Nederl. Letterk. II, 18 .

93 .
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werken en de akkers bekleedt . De Winter daarentegen hoopt, dat
de koekoek wegblijft, die den honger medebrengt, moeiten en
strijd veroorzaakt, de rust verstoort en to lend en ter zee doet
werken. De Lente verwijt hem, dat hij in vadsige rust z}jn genoegen
zoekt, na Venus en Bacchus gediend to hebben . De Winter beroemt

zich op zijnen r}jkdom, z}jne vrool}jke maaltijden en de zoete rust
bij den warmen haard . A1 wat de Lente behaagt, mishaagt hem ;
hij schept er behagen in zijne opgehoopte schatten to teilen, to
smullen en altijd to rusten. Hierop vraagt de Lende, wie hem de

rijkdommen en schatten verzamelt, wanneer Been lente o f zomer eerst
voor hem wemkt. De Winter erkent de ,juistheid van die opmerking,
maar meent, dat zij joist daardoor zijne slaven en dienaren zijn . De
Lente ontkent dit en noemt den Winter een armen bluffer, die
zichzelf niet kan voeden, tenzij de koekoek komt om hem voedsel
to brengen . Hierop mengen de herders zich in den twist, noemen

den Winter een verkwister, een wreedaard en hopen dat de koekoek
spoedig zal komen om hun zijne zegeningen to brengen .

Behalve de gecursiveerde woorden is er eigenlijk niets, wat met

ons spel eene b}jzondere overeenkomst heeft, en dit is zeker niet
voldoende om nauwen samenhang aan to nemen, vooral omdat die
overeenkomst ook nog meer in de hoofdgedachte ligt dan in de

f'ormuleering en bovendien deze gedachte in zeer vele liederen over
dit onderwerp uitgedrukt wordt . Maar ook is er een zeer groot
verschil : in het Latijnsche gedicht wordt de liefde slechts ter loops

even genoemd en dan nog wel om er den Winter een verwijt van
to waken, dat hij hair dient . Dit wijst op een kloosterling als
vervaardiger van het gedicht, maar maakt het onmogel}jk, dat de

dichter van ons spel het zoo gevolgd hebben . Moltzer heeft dus

volkomen gelijk, wanneer hij zegt, dat de Conflictus ,,in Been geval

voor het origineel van ons drama kan doorgaan ."

De voorstelling van een strijd tusschen den winter en den zomer

was bij de Germanen algemeen en wordt in tal van Duitsche,

Nederlandsche, Engelsche en ook Fransche liederen gevonden . Zelfs
vindt men allerlei volksgebruiken en speten, waarbij die str}jd door

verkleede personen vertoond wordt . Eene uitvoerige bespreking, of
ook maar eene opsomming daarvan 1 ) zoo van groot belang kunnen
Men zie b, v . de studio over dit onderwerP van L . Uhland in ziJjne

Schri ten zur Geschichte der Dichtun9 mid Sage, vroeger verschenen in
Germanic V benevens de daar aangehaalde werken . Vgl . ook J . W . Muller
in Tidschr . XXV 24 .
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zijn voor de folklore of voor een onderzoek near den oorsprong
van hat drama, maar zou bier misplaatst zijn . her moat alleen de
vraag besproken worden, in hoeverre de dichter van ons drama
daaruit geput kan hebben .

Dat een dergelijk liedje, of nog Never een dergelijke volksvermakelfjkheid hem op de gedachte bracht daze stof to dramatiseeren,
ligt zoo voor de hand, dat wij dit ook zonder nadere aanwijzing

wel mogen aannemen. Maar ear wij een bepaald gedicht als de
nadere bron kunnen

beschouwen, is er grootere overeenkomst

noodig. Het verw}jt b . v . aan den Winter, dat daze in vadsige rust

alles opmaakt, wat de zomer heeft doen groeien , is zoo algemeen

in alle liederen, dat daaruit niets bl}jkt. Zoo ook moeten hier
dadel}jk al die liederen en vertooningen buiten beschouwing blijven,

waarin de winter door den zomer overwonnen wordt, zelfs al wordt
daarna eene verzoening getroffen 1) .
Karakteristiek is in hit spel, dat de strijd ten slotte neerkomt

op de meerdere of mindere geschiktheid van elk jaargetijde voor

de liefde, en dat Venus als scheidsvrouw wordt aangenomen . Het
slot daarentegen, de verzoening op grond, dat God hat zoo beschikt
heeft, dat de jaargetijden elkander moeten afwisselen, is wear vrij
aigemeen 2) .

De vergelijking der jaargetijden met betrekking tot hunne geschikt-

heid voor de liefde is niet zoo ongewoon 3 ), dock dat Zomer en
Winter zelf in hunnen twist hierop wijzen, komt minder vaak voor.

Het eenige wat mij hiervan bekend is geworden, is hat slot van
De b'Yver et de l'Est~ }), waar de Zomer ten slotte hit vonnis vraagt
van de meisjes :
E vus, puceles, qua tant amez,
Je vus requer qua vus rendez
Le jugement.

Bovendien vermeldt Uhland 5) nog een gedicht Le debat de liner
et de leste, dat ik niet heb kunnen raadplegen, waarin ook de

' De door De VooYs asngehaalde Plasts nit Dirc van Delf's Ta el vanden
helove in T "dschr. XXII 16, kan ons om daze reden ook niet
verder brangen, evenmin als hat door Muller t . a . P . merlegedeelde liedJj e .
2 0 . a . in een edicht van Hans Sachs v 1 . Germanic V 260,
3 Lie b . v, verscheidene voorbeelden in W. Wilmanns Leben uud Dichten
Walthers von der Vogehveide, bl . 339 vlg .
4 Jubinal Nouveau Recueil de Contes II 40 .

kersten

Germanic

v,

264 .

CILAVI

VIII .

D E BRONNEN .

Zomer er zieh op beroemt, dat de meisjes met hare minnaars gaan
bloemen plukken en zich den lachenden mood la,ten kussen .

Eene beslissing van Venus komt wel in andere gedichten voor,

maar niet in een str}jd der jaargetijden .

Ook in dit drama vinden wij dus weer eene bekende stof door

den diehter op zelfstandige wjze behandeld .
10 . Rubben .

Het is zeker wel een bloot toeval, dat ik de stof van deze

sotternie in geene oudere boerde of klucht gevonden heb . De
onnoozele hals toch, die zich verbaast over de vlugge geboorte

van zijn eerste kind, maar zich laat geruststellen door de slimme
praatjes van z ;jne schoonmoeder of van eene buurvrouw, is in

lateren tijd een zeer geliefd onderwerp . Men denke slechts aan
w. D . Hooft's Klucht van stijve Piet enz . Het is dus niet waar-

schijnlijk, dat de figuur van Rubben door onzen dichter zelf gevonden is . In overeenstemming met hetgeen wij bij de andere stukken
gezien hebben, mogen wij echter wel aannemen, dat ook hier de

dichter zijn voorbeeld met de noodige vrijheid zal gebruikt hebben .
11 . Plaijerwater.
Eene bepaalde bron voor deze cluyte aan to wijzen, is al even
onmogelijk als voor de voorafgaande stukken . Maar wel kunnen wij
hier wijzen op eene groote bekendheid van hot verhaal en op een

aantal verschillende redacties daarvan .
Die kern van het verhaal is overal, dat de vrouw een priester

bij zieh ontvangt en kostelijk onthaalt, terwijl haar man van huffs
is. Deze ontmoet iemand, die het een en ander van de vrouw gezien
heeft of begrijpt, en neemt hem met zieh near huffs. In een liedje
openbaart de gast den heer des huizes wat er omgaat, waarop deze

de overspelige vrouw en haren minnaar straft en zich met den gast
to goed doet aan het voor de geliefden bereide feestmaal .

Sours is het een rondreizende klerk, wien door de vrouw nachtverblijf geweigerd wordt (vgl . Play. vs . 226 vlgg.), maar die de
toebereidselen voor het feest gezien heeft . Hij ontmoet iets later tlen
man, die ongewoon vroeg near huffs terugkeert en hem medeneemt .
In een ander verhaal gaat de knecht, die iets vermoedt, onder

een voorwendsel near huffs terug en ontdekt daar ailes . Hij weet
den baas over to halen merle terug to gaan our eerst to eten en

doet dan een verhaal over een vroegeren dienst, waar hij de vermelding inlascht van al de lekkernijen, die de vrouw in gereedheid
gebraeht heeft.

10
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In meer dan 8~n verhaal ook wordt de man door zijne vrouw
met eene looze boodschap weggestuurd, maar ontmoet iemand, die
hem de oogen opent en in eene korf zijn eigen huffs binnensmokkelt, wear hij getuige is van de trouw vin zijne wederhelft .

Moltzer 1) heeft reeds gewezen op het verhaal Du pauvre clerc 2)

en The mery play between Johan the husbande, Tyb his wife, and Syr
Jhan the preest 3 ) ; Te Winkel 4) wees op het Duitsche lied Der Mann

im Korbe 5 ) en op een lied uit de 1'Ze eeuw 6) .
Near aanleiding van Der geafte pfaJJ"e van den Stricker wijst Von
der Hagen 7 ) nog op Hans Sachs' Der fahrend Schuder mit dem
Teufebbannen, Cervantes' comedie La cueva de Salamanca en eenige
nieuwere bewerkingen . Vgl. ook Godeke's Grundriss I2 , 108 over
Der kitndige Knecht.
12 . 13 . Tafelspelen .
De inhoud der tafelspelen is zoo eenvoudig, eigenlijk meer eene
reeks woordspelingen en geestige zetten dan een verha •a l, dat wij
geneigd zijn deze, zonder nader onderzoek, voor geheel oorspronkelijk to houden .

Zoodra echter ooze aandacht eenmaal hierop gevestigd is, bemerken

w}j al spoedig, dat ook woordspelingen en dergelijke evengoed als
verhalen en raadsels van mood tot mood en van geslacht tot

geslacht gaan . Wie b .v. voor het eerst bij Brecleroo de uitdrukking
het korthiedde volckjen leest, meent allicht eene kernachtige uit-

drukking van tiezen volksdichter voor zich to hebben . En toch komt
de uitdrukking zoowel in het Oudf'ransch als in het tegenwoordige
Amsterdamsch (of algemeen Nederlandsch?) voor .

Zoo staat het ook met tal van andere uitdrukkingen. Naar aan-

leiding van Hackino in Taf. II vs . 16 wees prof. Salverda de Grave
mij op de reeds genoemde Farce nouvelle . . . . du Cuvier 8 ) . Hoezeer
flu

deze klucht een geheel anderen inhoud heeft, komen er toch

regels in voor, die ontwijfelbaar met het begin van ons tweede
tafelspel samenhangen . W}j lezen daar vss. 49 vlgg . :

1
2
3
4
5

Inleiding blz . 4 vlg .
Legrand d'AussY > Fabliaux et Contes III 20 ; zie ook IV, 55 .
Ulrici Shakspeare's dramatische Kunst 1 > 47 .
Gesch. der Nederl. Letterk. I 527 .
In Uhland > Alte hock- and niederdeutsche Volhslieder > n° . 287 .
s In Noord en Zuid VI, BJi'bl . blz. 21 .
' Gesammtabenteuer III xxlx vl gg .
g Picot et NYroP , Nouuean Recneil de Farces Paris 1880, 1-45 .
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La Mire.
Entendez vous, mon Amy Jehan?
Jaquinot .
Jehan 1 Vertu sainct Pol, quest ce a dire
Vous me acoustrez trop bien en sire

D'estre

Si

tost Jehan devenu .

[u]
J'ay non Jaquinot ; mon droit nom
L'ignorez eons?

La Mire .
Mon amy, non,
Mais vous estes Jehan mane .
Jaquinot.
Par bieu, j'en suis plus harie .
Heeft ooze dichter de Farce du Cuvier gekend, dan heeft hij deze
regels nog vrij wat uitgebreid . Maar het kan ook zijn, dat beiden
een gemeenschappel ;jk voorbeeld gehad hebben. Maar dat het tafelspel hier het origineel zou zijn is zeker onaannemelijk, want in
anecdoten, spreekwoorden en dergelijke is zoogoed als nooit de
langste vorm de oudste .

Aangezien het nu wel waarschijnlijk is, dat nog vele andere

aardigheden in de tafelspelen uit oudere kluchten of uit de spreek-

taal zijn overgenomen, en deze slechts bij uitzondering van de
overige to onderscheiden zijn, is het geheel onmogelijk ons een

oordeel to vormen over de mate van oorspronkelijkheid dezer
stukken . Alleen de worm, waarin de geestigheden ons worden voorgezet, en hunne verbinding met elkander is het werk van den
dichter.
14. Nu Noch .
De kern van het verhaal is hier, dat de man zieh krankzinnig
houdt, en op alles wat men tot hem zegt, niets anders antwoordt
fan nu noch . Deze list staat niet alleen . Moltzer') wees reeds op
het verhaal van den advoeaat Patelin 2), die zijnen client aanraadde

voor de rechtbank op alles bee to antwoorden . Maar toen hij, na het
1 Inleidin g bl . LVI .
2 Maistre Pierre . Pathelin in P . L . Jacob Recue2l de farces,

13
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proces gewonnen to hebben, betaling vroeg, kreeg hij geen antler

antwoord.
Hetzelfde vindt men in een Lucerner Nieuwjaarsspel Der Kluge

Knecht'), dat echter eerst uit de tweeds helft der 16e eeuw dagteekent, en volgens GOdeke 2) bewerkt is naar Reuchlin's Scenicaa
progymnasmata. Ook later nog bleef deze klucht in den smaak
vallen 3 ) .

Doch ook met het eerste gedeelte van Maistre Pathelin komt onze

klucht overeen . Daar toch wordt verhaald, dat de advocaat, als
de lakenkooper om z}jn geld komt, to bed ligt en, alsof hij aan het

ijlen was, allerlei wartaal uitslaat . Het is alsof de twee bedrieger}jen
van Pathelin in den Nu Noch tot sane zijn samengetrokken .

Meer overeenkomst nog, omdat ook bier de vrouw bedrogen

wordt, heeft het Vlaamsche volksvertelsel van „Barrik barrak" 4),
dat waarschijnlijk wel eene latere bewerking van Nu Noch is .

In de uitwerking der stof vindt men ook in deze klucht wel
enkele trekken, die ook elders voorkomen . Eene dergelijke onzin-

riige bezwering b .v. als in vss . 155 vlgg . vindt men ook in Irregang
and Girregam 5 ), vss . 128 vlgg . en 1319 vlgg .

BI deus salter ich dich sorer,
and bi Wutungis her,
BI Peters ban bast

banns ich dich vii vast
BI kiinik Karlins brizkken,
and bi Getanis kriikken,

Bi des herzogen Wolwis graven,
beide, bannen unde maven,
Mit alder vibes vluoehen,
daz si dish verruoehen

Und vermeinen muezen ;
bi den vunf eseles vuezen,

Die die Beijere brahten caber mer :
daz dish Hasehart verzer, etc .

1 Mone
Schaus Zele des Mittelalters Ii, `378-410 en Kelley, Fastnachtspisle II 820-855.

2 Aangehaald door Von Kelley IV, 349 .
3 Aldaar HI 1526.
4 Po1 de Mont en A . de Cock Vlaamsche Vertelsels bl. 180,; vroeger verschenen in Volkskunde I hl . 103.
b Von der Hagen
Gesammtabenteuer, III hl. 37.
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Toch is er zeker nog wel vxtj wat oorspronkelijks in dit stuk,
al is het ons niet mogel}jk hier eene nauwkeuiige scheiding to waken .
15. Vanden Sacraments vender Nyeuwervaert .

Van geen enkel onzer oudere drama's kunnen w}j zoo nauwkeurig de bron aangeven en bij geen enkel kunnen wij bovendien
zoo kort zijn als bij dit. Den tekst toch, die hier gedramatiseerd

is, vindt men in Bijlage V hierachter. Hetgeen men dear niet vindt,
de duvebrje, is er door den dichter bijgevoegd, zooals ons in de
Proloyhe vs . 43 en 44 uitdrukkel}jk gezegd wordt .

In hoeverre de hier vertetde mirakelen op andere gel}jken, en

in hoeverre zij als historisch vaststaande beschouwd moeten worden,
zijn vragen, die ons hier niet behoeven bezig to houden . Het is

genoeg, dat zij inden boec staan . Zoo is het ook met de vraag, of
de beproever van het Sacrament werkelijk Macharius geheeten heeft,
of dat de overlevering hem dezen echten verradersnaam heeft gegeven .

16 . Mariken van Nieumeghen .

Vooral bij dit merkwaardige drama zouden w}j gaarne iets nicer

weten omtrent den dichter en hetgeen hem tot schrijven gedrongen
heeft . Maar ik heb slechts zeer weinig kunnen vinden .

Van bronnen is hier geen sprake . Zelfs worden de voornaamste
motieven nerg •ens elders gevonden, tenzij men ze zoo algemeen
neemt, dat elk denkbeeld van naderen samenhang most vervallen .
Een verbond met den • duivel komt in zooveel middeleeuwsche
verhalen voor, dat dit geene enkele aanwijzing geeft, evenmin als

de redding door Maria. Up grond hiervan kunnen wij niet verder
gaan den de geschiedenis van Mariken tot de Maria-mirakelen brengen .
Theophilus is dus evenmin het prototype van Mariken als van Faust .
Meer overeenkomst is er met Tannhauser. Ook deze had zeven
jeer met Venus die duvebinne „ghedaen so man ends wijf doet ."

Ook voor hem werd de goddelijke genade verbonden aan eene,
near menschelijke berekening, onvervulbare voorwaarde . Maar terwijl hij door wanhoop verloren ging, bleef Mariken behouden door
hear vertrouwen op de hemelsche genade .

Doch dat eene viouw een verbond sluit met den duivel, is

hoogst zeldzaam . Uit de literatuur ken ik, wat hiermede to vergelijken valt, slechts een voorbeeld, nl . Frau Jutte . Ook uit de

geschiedenis ken ik er slechts een, nl . Jeanne d'Arc, naar de voorstelling althans van here v}janden, die trouwens in het anti-Fransehe
Vlaanderen zeer goed kin gangbaar geweest zijn .

Overeenkomst is er zeker met Frau Jutte, dat is de legendarische

pausin Johanna. Hare geschiedenis is gedramatiseerd door den

LF .
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Thiiringer dichter Dietrich Schernberg tusschen 1483 en 1510, maar
voor het eerst gedrukt in 1565 . 1 ) Wat den tijd betreft, zou dus

ooze dichter het gebruikt kunnen hebben . Maar dan heeft hij z}jn
voorbeeld toch zoo vrij gebruikt, dat het een geheel nieuw kunstwerk geworden is . De overeenkomst toch bepaalt er zich toe, dat
beide vrouwen zich met den duivel verbinden, zonder dat er een

formeel contract gesloten wordt en dat beide door zijne hulp kennis
en wetenschap krijgen . Maar verder :s ook alles verschillend .

Terwijl Jutte door eerzucht gedreven wordt en de wetenschap

haar slechts een middel moet zijn om tot de hoogste pleats in de
maatschappij to geraken, wordt Ma .riken gedreven door de zucht

near de wetenschap zelve . En terwijl Jutte, tegelijk met het vrouwelijk gewaad, ook alle vrouwelijk gevoel, behalae den vleeschel}jken
lust, aflegt, blijft Mariken altijd vrouw .

Veel dichter staat Mariken bij Faust, en wel niet bij den Faust

van het volksboek, dat eene Luthersche omwerking van eene
oudere legende is, maar bij den middeleeuwschen Faust, zooals

Goethe dien met onvergelijkelijk genialen greep uit de latere omhulling weer aan het licht gebracht heeft . De uiteenzetting hiervan
vereischt eene afzonderlijke studie, die ik elders hoop to geven .
her sta alleen het resultant : Mariken is het voorbeeld van Faust,
of beiden hebben eene gemeensehappelijke bron .

Er zijn nog enkele punten van overeenkomst van Mariken met
andere verhalen aan to wijzen .

Eene bekeering door het hooren van eene preek komt meer voor,

waarschijnl}jk wel dikwijls, dock ik heb slechts een enkel geval
aangeteekend, waar „wander ontfarmicheit ons heren" gepreekt werd
en dat ons dus doet denken aan het spel van Masscheroen l) .

Daarentegen z}jn de verhalen, waarin de duivel geen macht heeft

over den zondaar, zoolang deze geregeld tot Maria bidt of zoolang
er voor hem gebeden wordt, zeer talrijk 3 ) .

Dezelfde penitentie, die Mariken wordt opgelegd, vinden wij ook

in Le dit des Anel~s 4). Een ridder heeft zijne vrouw en flagrant

1 In onze eeuw herdrukt in A . won Kelley Fastnachtspiele II, b1 .900--955.
V ~'l . vooral R . Haaga, Dietrich Schernber9 and sein Spiel won Frau Jutten
Diss . Marburg, 1891 .
2 De VooYs, Mnl. Le9enden en Exempelen bl . 246 .
B .v . Middelnederlandse Marialegenden, uitg . De VooYs> n°. 7 8 150 .
4 Jubinal Nouveau recueil de conies etc. I 1-32 ; ook in Dinaux Trouveres art~siens 471-479.
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d81it betrapt en in een tweegevecht Karen minnaar overwonnen,

die daarop opgehangen is . Thuis gekomen houdt hij familieraad .

Men wil haar verbranden, mean de ridden doet anders . Hij gaat
met hear naar de haven, laat hear biechten, neemt hear den
trouwring af, die hij in zee werpt en laat haar aan elken vinger
een ijzeren ring siuiten zoo vast, dat geen mensch die er ooit van

afnemen kan. Zoo laat hjj haar in een ranke boot de zee indrijven .

Na vele avonturen laat zij een klooster bouwen op den weg naar
St . Jacob in Gallicie . Acht jaar later krijgt de ridden den trouwring
terug, dien zijn kok in een visch vindt . Hij gaat flu met zone

kinderen near St . Jacob, om dims hulp of to smeeken, dat hij zijne
vrouw mag terugvinden . Op de terugreis vindt h}j haar . Zoodra
hij z}jne vergiffenis uitgesproken heeft, vallen de ringen door een
mirakel van hare vingers . Beiden besluiten met een vroom leven .
17 . Die ttevenste Bliscap van Onser Vrouwen .
Ofschoon het geloof aan de Hemelvaart van Maria nog geen
dogma is in de Katholieke kerk, al is dan ook 15 Augustus als
feestdag voor de herdenking daarvan vastgesteld, en eenvoudig

eene pia sententia genoemd wordt, zoo is toch dit geloof zoo goed

als algemeen. En dat is het reeds lang. Pseudo-Hieronymus verklaart flog, dat velen twijfelden aan de lichamelijke hemelvaart van
Maria 1), maar het getal van die twijfelaars werd steeds minder, en

dat bare ziel ten hemel gevaren was, werd door bijna niemand
tegengesproken . In de latere middeleeuwen, toen de veneering voor

Maria zich steeds uitbreidde, wend twijfel aan een van beiden zelfs

bona voor ketterij gehouden .
Geen wonder dan ook, dat de diehter van Die sevenste Bliscap
er prijs op stelt to verklaren, dat hij niet is afgeweken van hetgeen

gezaghebbende sehrijvers mededeelen . In de Prologhe zegt hij,

vrs. 41 43

Thout meest scrif'tuere, som scrivent clerke

Met sconen redenen geapprobeert,
Maar waermen tkersten gelove bi sterke .
Waar hij eehter geen enkelen naam noemt, komt het er voor ons

op aan, na to vorschen, welke scrifture en welke clerke hij kan
gebruikt hebben . Dat is in dit geval to meer noodig, omdat wij
alleen hierdoor met eenige zekerheid kunnen besluiten, wat in het
ontbrekende gedeelte moet vertoond zijn .
' Aan ~'ehaald b i'
Tischendorf,
J

Apocalypses Apocryphae, p .

XXXV .
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Een onderzoek van de historische ontwikkeling van het geloof

aan Marie's hemelvaart ligt buiten ons bestek, en zou ook veel to

omvangrijk worden . Maar toch kunnen wij er niet geheel buiten .
Was het een dogma geweest, dan zouden wij eenvoudig to vragen

hebben, hoe in de 15e .eeuw de officieele kerkelijke voorstelling
was. Daarvan toch zou de dichter zeker niet afgeweken zijn . Maar
nu dit niet zoo was, stond het iedereen vrij het verha,al zoo in to

kleeden, en er zoodanige bijzonderheden, opmerkingen of ver-

klaringen bij to voegen, als hem het waarschijniijkst voorkwamen

of het meest gesehikt tot leering of stichting .
Er zouden dus evenveel in kleine bijzonderheden afwijkende verhalen kunnen zijn, als er schrijvers dit onderwerp behandeld

hebben . Gelukkig echter hadden de middeleeuwsche schrijvers over
het algemeen grooten eerbied voor de autoriteit van kerkvaders en
andere beroemde geleerden, zoodat zij er zich gewoonlijk toe

bepaalden eene keuze to doen uit de verschillende voorstellingen,
die zij dear vonden, terwijl zij er zelden meer bijvoegden dan eene
redeneering ter bevestiging van het geleerde of eene moralisatie .
Anders zou het zoeken naar eene bepaalde redactie geheel en al

een onbegonnen werk zijn . Ook nu echter is het nog bezwaarlijk
genoeg . Want doordien er reeds vroeg vrij sterk uiteenloopende
verhalen bestonden, vinden wij later een groot aantal eompilaties
in de grootst mogelijke verscheidenheid .
In al deze geschriften zijn twee groepen duidelijk to onder-

scheiden . De eerste omvat een aantal kerkvaders en de meest gezaghebbende kerkelijke schrijvers . Steunend op enkele bijbelplaatsen
en de vergelijking van het leven der Moedermaagd met dat van
Christus en van de apostelen, trachten zij door logische redeneering

aan to toonen, dat het aardsehe bestaan van Maria noodzakelijk
met de hemelvaart bekroond moest worden .

De tweede groep omvat eenige, reeds spoedig na hun ontstaan

als apocrief verworpen boeken en de daaruit afgeleide gesehriften .
De levendige en aanschouwelijke, hier en daar zelfs dramatisehe

en humoristische verhaaitrant van deze boeken maakten ze voor

het groote publiek veel aantrekkelijker dan de afgetrokken bespiegelingen der kerkvaders, die niet zelden in een juridisch pleidooi
overgingen . Goo komt het dan ook, dat niettegenstaande hunne
veroordeeling door de kerk, toch de voorstelling in deze boeken
gegeven, steeds meer ingang vond bij de leeken, en zelfs geestelijke schrijvers, misschien huns ondanks, enkele trekken daaruit
overnamen.
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De leekensehrijvers uit de middeleeuwen volgden natuurlijk ook
de apocriefe verhalen . Dezc toch bevatten de voorstelling, zooals
zij die van kind of gehoord hadden, en aan de waarheid daarvan
twijfelden zij niet . Het verschil echter tusschen kanoniek en apocrief
ontging hun niet geheel . Terwijl zij in verhalen van de eerste snort
zich angstvallig aan de overlevering hielden, waren zij in de
behandeling der apoeriefe vei •halen veel vrijer . Dat de kunst dear
veelal bij won, behoeft geen betoog .
Slechts weinig geschriften in de landstaal behooren tot de eerste
groep 1 ) . Voor ons onderzoek hebben wij dan ook alleen met de
tweede groep to maken . Hierbij moet eehter in het oog gehouden
worden, dat ook de schrijvers van deze groep meermalen ter bevestiging van hetgeen z}j mededeelen, opmerkingen inlassehen van
schrijvers der andere groep . Deze opmerkingen zullen zij in den
regel wel niet aan die schrijvers zelven ontleend hebben, maar
kregen zij uit de tweede of derde hand, by . uit preeken, die zij
gehoord of gelezen hadden . Vandaar dat het dikw}jls zeer moeielijk,
ja sours zelfs onmogel}jk is, van alle bijzonderheden de bron aan
to wijzen .
Ook voor ons drama ben ik niet in staat de directs bronnen to
noemen . Maar dit verhindert ons niet de verhouding op to sporen,
waarin het staat tot de bekende redacties van de legends . Hiervoor
heb ik in de eerste plaats gebruik gemaakt van :
1 0. Het aan den apostel Johannes toegeschreven boek Eig ~~v
xoiµ~nv s~s ayiag OFOSOxov, voor het eerst uitgegeven door Tisehendorf in Apocalypses apocrypliae, Lipsiae 1866, p . 95-112 (Joh.) .
2°. Het aan Jozef van Arimathea toegeschreven boek De transit2c
beatae Mariae virginis, voor het eerst uitgegeven door Tischendorf,
ib. p . 113-133 . (Joz .)
3°. Het aan Melito van Sardes toegeschreven boek De transitu
virginis Mariae, uitgegeven door Tischendorf, ib . p . 124-136 (Mel .) .
4° . Jac . de Voragine, Legends Aurea Cap . CXIX, getiteld De assun1 Schbnbach drukt zich in Herrig' s Archiv LIII P, 121, to sterk uit > wear
i
hJ ' zegt, dat alle Duitsche gedichten over Maria' s hemelvaart op Pseudo
Melito berusten . A1 die redacties loch, waarin de Thomas-episode voorkoint
berusten op Pseudo Melito en Pseudo Jozef gezamenlJi'k, of alleen op den
laatste . Zelfs zJi'n er, die in het geheel niet op de aPocriefen berusten . Zoo
bevat het door Hoffmann von Fallersleben in Germania XV 369 vlgg . uitge •
geven gedicht niets dan de in de kerk aangenomen wJi' zoude n haast ze ggen
orthodoxe voorstelling.
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bone beatae Mariae virginis, in de uitgave van Grasse p . 504-517 (L . A.)

5° . Hot tweede gedeelte van datzelfde hoof'dstuk, getiteld De modo

assumtionis beatae May°iae, in de uitgave van Grasse p . 517

Dit bestaat uit drie gedeelten

527 .

a . Quidam sermo ex diversis dictis sanctorum compilatus, qui in

pluribus ecclesiis sollemniter legitur (L . A, a.) .

Dit is voornamelijk geput uit Sanctus Cosmas Vestitor, terwijl
bovendien Germanus Constantinopolitanus, Dionysius Areopagita en
Johannes Damascenus aangehaald worden .
b. Johannes Damaseenus . . . . ait in sermonibus suis (L . A . b .)
C . Augustinus in quodam sermone (L . A . c .) . Deze geschriften kan
onze dichter als bronnen gebruikt hebben . Wel is wear z}jn - Joh."
en Joz. pas in onzen tijd voor het eerst gedrukt en ook Mel. niet
voor 1677 1 ), maar de handschriften daarvan waren in de middeleeuwen zeer verspreid en van Joh. zou eene Lat}jnsche vertaling
hebben kunnen bestaan 2 ) .
Verder vergelijk ik hier nog eenige werken, die zeker niet de
bronnen van ons drama zijn geweest, maar waardoor wij toch voor
sommige bijzonderheden in staat gesteld worden over de mindere
of meerdere oorspronkel}jkheid van onzen dichter to oordeelen .
Het zijn :
6° . Assumpcioun de notre dame, uitgegeven door E . Flackauf als
n 0 . 8 der Englische Textbibliothek, Berlin 1902 (Ass .) .
7° . Mariae Himmelfahrt van Iionrad von Heimesfurt, uitgegeven
door Fr. Pfeiffer in Haupt's Zeitschrift, VIII, hi . 156-200 (Heim .) .
Om nu duidelijk to doers zien, wat ooze dichter van anderen
heeft overgenomen, en om tevens latere aanvullingen gemakkelijk
to makers, geef ik her eene uitvoerige inhoudsopgave van het
1 Missehien is er een oudere ruk . In den to Venetie in 1554 gedrukten
Index loch wordt verboden Liber qui Transitus Sanctae Mar2ae
' appel •
latus a p ocri us, waarmede bezwaarlJi'k een ander boek bedoeld kan zJi j n . Maar
aangezien deze titel ook in het decreet an Gelasius 494 voorkomt zou
het kunnen zJij n , dat die daaruit overgenomen was . In dat geval wordt hier •
merle hetziJ' Joh ., hetziJ' eenig ander werk bedoeld . Vg!. Tischendorf, a, w.
hi . XXXV .
2 Voor een aantal andere redacties die gedeeltelJi'k voor ons onderzoek niet
in aanmerking kunnen komen, gedeeltelJi'k ook moeieliJ'k to bereiken waren
vgl . Tischendorf, 1 . c . Prolegomena XXXIV-XLVI .
Zeer lezenswaard is ook de inleidin g voor De Apokrya Evan9'alien . . . .
vertaald door L, van Cleeff en C . P. Hofstede de Groot en vooral de bi'zondere
inleiding voor Maria's 0pnemin9'.
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drama en vermeld daarbij telkens, wear elke bijzonderheid bij een

der anderen gevonden worth. Tusschen [ ] voeg ik er die trekken
bij, welke de dichter waarschijnlijk wel niet zou hebben overgeslagen, indien hij eon_ der ons bekende redaction gebruikt had .

Wanneer hot wenschelijk is, eene woordeljjke aanhaling to doen

uit eon der vergeleken teksten, wordt doze in de aanteekeningen
gegeven . her wordt dan met eon ~ daarheen verwezen .
Vss.
1-60

Prolong .

61-165 Maria klaagt, dat al de apostelen hear verlaten hebben .
Z}j herinnert Jan,

dat Christus haar onder zijne hoede gesteld heeft (Mel . I* ;
Helm . 119-135 ; Ass . 1-87),
en vraagt hem bij hear to blijven . Jan antwoordt daarop niet,

maar

geett hear eon huisje a.an den voet van den berg Sion (Helm .

148-158) [Volgens Joz . is hot eon huisje van Jozef, volgens
Mel .* van Johannes' ouders, terwijl L . A. alleen zegt, dat zij
daar woont .]

Zij verheugt er zich over, dat zij vandaar gemakkelijk alle

heilige plaatsen bezoeken kan (L . A.*) .
166-305 De Joden klagen bij hunne oversten over Maria (Joh . l*) .
Dozen kalmeeren hen door to zeggen, dat de zaak hunne
aandacht niet ontgaat.

306-326 Maria klaagt, dat zij reeds in drie dagen niets van haren

zoon gehoord heeft, terwijl antlers dagelijks zijn engel kwam
(Mel. II ; L . A . ad tempus ; L . A . a . per angelum consuetum)
[Vgl . Joz . 2 in hs . C*] .

327-384 God draagt Gabriel op, Maria to ontbieden .

385-506 Gabriel komt bij Maria en kondigt hear den naderenden
dood aan (Allen, maar den naam Gabriel hebben alleen Joh . 3 ;
Joz . 2 in hs . C en Helm . 195).

Maria vraagt zijnen naam (L . A . ; Ass . 140),

lien hij noemt [in L . A, en Ass. weigert h}j dien to noemen) .
Hij brengt haa,r denzelfden groet, dien God ook aan Jacob

liet brengen (Mel. II ; L . A .),

benevens eon palmtak uit hot paradijs, die voor hare lijkbaar
gedragen moot worden (Joz. 4 ; Mel . II ; L . A, ; L . A. a ; Helm .
241-249 ; Ass . 142-146) .
Zij vraagt, den duivel niet to moeten zien (Mel . II ; L . A .),
[Mel. I zegt de engel, dat de duivel haar nietzal kunnen schaden,
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tnaar dat hij de macht niet heeft to beloven, dat zij den duivel

niet zien zal : dat kan aileen Christus . Na het vertrek van den
engel gaat zij met den palmtak in de hand op den Olijfberg
om datzelfde to bidden .]

en • dat de apostelen bij haar mogen zijn [Mel . II ; L. A . ;

Heim . 257 vlg.),

want de Joden zouden haar lichaam willen verderven (Helm .

Z54-256 ; lets later wordt dit verteld Joh . 10 ; Mel . III ; L . A . ;
Ass . 276 vlgg .) .
De engei belooft dit (Mel . II ; L . A. ; Helm . 262-277)

met een beroep op Habakuk (Helm. 279-316 ; L . A . zonder
den naam to noemen ; Joz . aan het einde c. 22) .
[Joh. 4-5 : Maria gaat met drie maagden naar Bethlehem en
offert wierook . Dit laatste doet zij nog eenige malen, ook Johannes .
Zij vraagt, dat Johannes bij haar zal komen, en de andere
apostelen, ook de reeds gestorvene .]
307

[Joz . 5 en L . A . a. : Maria. verzamelt hare familie en wrienden]

571 Preek van Jan to Ephesus .
Door twee engelen

wordt hij in eene wolk voor de deur van Maria gevoerd .

(Joh . 6 ; Joz . 6 ; Mel. III ; L. A . ; Helm . 319
572 639 Gesprekken daarover der Ephesiers .
640

759

327) .

Jan komt voor het huisje van Maria en op zijn kloppen

doet zij open (Mel . III ; L . A . ; Helm . 328).

Maria verheugt zieh (Joh . 7 ; Joz . 6 ; Mel. III ; L . A. ; Helm.

331-338)
en herinnert hem de woorden van Christus aan het kruis

(Joh . 7 ; Joz . 6 ; Mel . III ; L . A .) .
[Mel. III ; L. A . a . : Zij toont hem haar doodskleed en den
palmtak, van den engel ontvangen .]

Jan bidt God, dat de andere apostelen mogen komen (Mel .

IV : L . A .) .

760 925 De andere apostelen komen voor Maria's deur (Joh .
12-14 bier ook Thomas} ; Joz . 7 ; Mel . IV ; L . A. ; L . A . a ;
Helm . 362-396 ; Ass . 309 vlg .) .

Op het kloppen van Petrus doet Johannea open,

waarop de apostelen vertellen, hoe zij hier gekomen zijn
(Joh . 16-24 ; Joz . 9 ; Mel . V ; L . A. a ; Ass . 329-344),
en Maria loven (Mel . V ; L . A . a ; Ass . 375-394) .

[Joh . 25-28 : Maria bidt en brandt wierook. De engelen komen

Mnl. Dram . PoEzze - ixL.
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met donder . Er gesehieden tal van genezingen . Vele Jeruzalemmers komen naar Bethlehem, Maria en Christus lofzingende .]

926-990 Maria legt zich, door de apostelen geholpen, to bed
(Joh. 32 ; L . A. a ; Ass . 429-432) .
991-1137 Op last van Lucifer trachten twee duivels Maria to
gaan kwellen, maar worden door Michael teruggedreven .

1138-1185 God roept de martelaren, engelen, patriarchen, maagden en heiligen, om met hem Maria to halen . (Niet de oproeping,

m a.a r wel de namen der vijf soorten hemelbewoners in L . A . ;

Joz . hs. C angeli, archangeli, patriarchae, virgines) .

[Joh . 29-36 De priesters der Joden, verontrust door de

wonderen en de opwinding van het yolk, dwingen den land-

voogd, door hem met keizer Tiberius to dreigen, dat h}j soldaten naar Bethlehem stuurt, om de apostelen to halen . De

Heilige Geest gelast den apostelen met Maria near Jeruzalem

to gaan. De chiliarch en zijne soldaten vinden hen niet meer

en nemen de Bethlehemieter. mede . Vijf dagen later bemerkt
men, dat Maria en de apostelen in Jeruzalem zijn, aan de vele

wonderen, waardoor velen bekeerd worden. De Joden willen
het huffs, waar zij zijn, in brand steken, maar worden door
vuur verteerd .]
[Mel . VI Op den derden dag vallen allen in slaap, behalve

de apostelen en drie maagden . Christus komt met zijne engelen .]
1186 -1250 God komt met de engelen (Joz . 11 ; Mel . VI ; L . A. ;
Ass . 453-462).

Maria hoort den engelenzang (Joh . 38),
wordt door God geroepen (Joh . 39 ; Mel. VI, VII ; L . A. ;

Heim. 442-492 ; Ass . 478-538),

neemt afsclieid van de apostelen (L . A . a.)
en sterft (Joh . 44 ; Joz . 12 ; Mel . VII ; L . A . ; L . A . a . ; Heini.

494-496 ; Ass . 549-555).
[Mel . VIII ; Heim . 484 ; Ass . 545 voegen er nog bij, dat God
hare ziel aan Michael to bewaren geePt.]

[L . A . a . vermeldt nog een wonder : het doode lichaam van

Maria spreekt een gebe~l uit.]

1251-1262 Jan verinaant de anderen, niet to weenen (L . A ., niaar
veel eerder) .
Ook Petrus troost hen .

1263-1274 God beet de ziel van Maria welkom in den hemel .
1275-1397 Op verzoek der apostelen
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bereyen drie maagden het lijk (Mel . IX ; L. A .) .
Het wordt gekist, en

op hunne vraag, waar Maria begraven zal worden,

wijst God zelf de plaats aan (Mel . VIII ; L . A . ; Ass. 570) .

Strijd tusschen Johannes en Petrus, wie den palmtak zal

dragen (MeL IX ; L . A . In Heim. 533 576 strijd tusschen Johannes
en Paulus) .

Petrus en Paulus nemen de baar op (MeL IX ; L. A .) . [Joh . 45

de 12 apostelen ; Mel. ceteri apostoli, maar in hs . M B Petrus

en Paulus .]

De apostelen zingers Exit de Egypto . Alleluia (MeL IX ; L . A.) .
[L. A. a ; Heim . 580 in exity Israel de Aegypto .]
De engelen zingers mede (MeL IX ; L . A . a ; Helm . 598).
[Mel . XI ; Helm. 600-604 vertellen nog van eene glorie boven

de baar ; L . A, maakt hiervan een wolk, die den stoet onzichtbaar maakt .]

1398-1515 De Joden hooren de muziek en vragen wat het is
(Mel. XI ; L . A. ;• Helm. 638-645 ; Ass . 595-597) .

Een van hen zegt, dat het de begrafenis van Maria is (Mel .
XI ; L. A . ; Helm . 646 vlg . ; Ass . 598-630) .
Daarop wapenen zij zich (Joz . 13 ; L . A. ; Ass . 603)
met knotsen (L . A . a . cum gladiis et fustibus),

valien den stoet aan (L . A. ; Heim . 658-668)
en willen het lijk in de modder werpen (Ass . 606 vlg.) .
De potestaet brandt zijne handers (Vgl . Joh. 35 .) .
Ook van den ouwere verdrogen de handers,

die aan de baar blijven zitten (Joz . 14 ; MeL XI ; L . A ; Helm.

670-67L ; Ass . 619) . [Joh. 46 een engel met het vlammende
zwaard houwt de handers van Iephonias af ; ook in L. A. a.
worden ze afgehouwen .]

De andere Joden worden met blindheid geslagen (Joz . 13 ;
Mel. XI ; L . A. ; Ass. 612)
en met verlamming (Ass . 612)

[Helm . 679 met vallende ziekte] .

1516
1519

1540

1518
1539

[Hierna ontbreken + 350 regels .]
Slotwoorden van den Engel tot Thomas .
Thomas aanbidt Maria .

De apostelen bij het graf hooren hemelsche muziek (L . A . a.)

1692
[L . A . a. een der apostelen was afwezig geweest en op zijn

verlangen gaan z}j near het graf.]
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Johannes vermoedt, dat Maria lichamelijk is opgestaan .

Dit wordt bevestigd door Thomas, die bij hen komt (Joz . 20 ;

Ass . 740 vlgg .)

en den gordel toont (Joz . 20 ; Heim . 1063 ; Ass . 770) .
Zij gaan naar het graf (Joz . 19 ; L . A. a. ; Ass. 779)
en vinden haar kieederen (L . A . ; L . A . a.)
en manna (Joz . in hs . C ; Ass . 782) .

Na een lofzang aan Maria nemen de apostelen af'scheid van

elkander .

1693-1733 Naprologhe .

[Joh . De apostelen blijven drie dagen bij het graf in Qeth-

semane, terwijl er doorloopend engelenzang is . Als deze ophoudt,

begrijpen zij, dat Maria's lichaam ten hemel gevaren is .

Joz . Het liehaam wordt dadelijk na de begrafenis door de

engelen in den hemel opgenomen, zonder dat de apostelen het

echter zien . Eerst de komst van Thomas heldert hun alles op.
Mel . Christus komt de apostelen vragen, wat hij met Maria

doen zal. Op hun raad wordt het lichaam in den hemel opgenomen. Zoo ook L . A. en Heim. .
L . A . a . De apostelen blijven bij het gra£ Op den derden dag
zien zij Christus komen en het lichaam van Maria halen . Daarop
keeren zij naar het huffs van Johannes terug .

Heim. heeft de Thomas-episode zoo omgewerkt, dat deze
apostel boven de andere verheven wordt .
Ass . Na de begrafenis zegt eene stem den apostelen, dat

ieder naar zijne plaats terug zal gaan. Daarna neemt Christus
het lichaam uit het graf.]

Geheel overeenkomstig hetgeen wij konden verwachten zien wij

dus, dat wat het verhaal betreft, er bijna geene bijzonderheid, ten

minste van eenig belang, is, die wij niet ook in een of meer der
andere bewerkingen vinden . Afgezien van de voor- en narede
bepaalt het nieuwe zich tot :
Vss .

61 v lgg .

d e klacht van Maria ;
Z13-305 de kalmeerende woorden van den potestaet en den ouwere ;
327 vlgg . d e opdracht van God aan Gabriel, en de bijzonderheid,

dat Gabriel zijnen naam noemt ;
507-639 de preek van Johannes en de gesprekken daarover der
991

Ephesiers ;

1137 het optreden der duivelen ;
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118-1185 de oproeping der hemellingen door God ;
1263-1274 de verwelkoming van Maria in den hemel ;
1308-1313 het kistsn van het lijk ;

1503-1509 de bijzonderheid, dat twee personen het gebruik hunner
handen verliezen ;

1516-1519 de toespraak van den engel tot Thomas ;

1632-1692 de lofzangen aan Maria .
Als wij meer stukken ha,dden kunnen vergelijken, zou misschien
nog eon enkel dezer punten blijken niet geheel oorspronkelijk to
zijn, maar veel verschil zou dit niet waken.

Immers geen dezer bijvoegselen, behave misschien de duivels-

scene, brengt eenige w}jziging in den gang van het verhaal : z}j
behooren alle tot de dramatische uitwerking der stof . De dichter
kon dan ook terecht zeggen, dat hij de stof geheel aan anderen
ontleend had .

Wat echter zijne onmiddellijke bron geweest is, kan Qok nu nog

niet gezegd worden. Met elke der vergeleken bewerkingen heeft

ons drama treffende punten van overeenkomst, maar in geen van

alien wordt de inhoud er van geheel teruggevonden . Dat de dichter
ze alle zou gebruikt hebben en uit elk genomen wat van zijne

gading was, is geheel onaannemelijk . Van een middeleeuwschen

geleerde zouden wij eene dergelijke compilatie kunnen verwachten,

van een kunstenaa,r niet .

Konrad v on Heimesfurt heeft voor zijn gedicht geene andere
bron gehad dan Pseudo Melito, zij het ook eene andere redactie
dan de ons bekende 1 ) . De overeenkomsten tussehen Blisc . en Heim .

kunnen dus tot Mel . teruggebracht worden .
Het Middelengelsche gedicht berust op eene compilatie uit Joh .,

Joz . en Mel., of liever op eene nit Joh . en Joz . • aangevulde en
bijgewerkte redactie van Mel ., die bovendien nog met verklarende
bijvoegselen was voorzien 2 ) .

Ook L . A . heeft voor het grootste gedeelte de voorstelling van

Mel ., al noemt de sehrijver uitdrukkelijk Joh . als zijne bron . Daarentegen bevat L . A . a. meer bijzonderheden , die aan Joz . ontleend zijn .
Houden wij nu de verhouding van die verschillende bewerkingen

1 ) Zie F . Kramm Ueber Konrads von Heimes urt Sprache etc . diss.
Freiburg 1882.
Uitvoerig heb ik dat aangetoond in Englische Studien, XXXV (1904),
bl . 350 vl gg .
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in het oog en gaan dan nog eens de bovenstaa,nde lijst van overeenkomsten na, dan wordt het hoogstwaarschijnlijk, dat de dichter
van Blisc. eene dergelijke compilatie voor zich gehad heeft als de

dichter vin Ass . Dit was dan de scriftuere. Wat wij bij hem anders
vinden dan in Mel . of Ass ., kan hij dan ontleend hebben aan de

cderke, behalve dat misschien eene enkele bijzonderheid welT in hun

voorbeeld stond, rnaar door Ass . is overgeslagen .
Dat dergelijke compilaties in grooten getale bestonden, is bekend

genoeg, en ook voor de hier behandelde legenden hebben wij er
eene in L . A . Het aannemen vin nog eene andere, die dan de
gemeenschappelijke bron geweest is van Blise . en Ass., 1}jkt missehien wat gewaagd, maar is noodzakelijk . Anders toch zouden wij

moeten aannemen, dat zij beiden uit Mel . of nit de bron van L . A .')
geput hadden en bovendien nit een aantal andere, en juist dezelfde

schrijvers, just dezelfde bijzonderheden in hun hoofdverhaal hadden
ingelascht. Dat nu zou al to toevallig geweest zijn . En ook dat
Ass . de bron van Blisc . zou geweest zijn, al is daar wat den tijd
betreft geen bezwaar tegen, is niet aannemelijk, omdat Ass . toeh
moeilijk met scriftuere kan aangeduid zijn . Deze naam past daarentegen uitstekend op eene compilatie der Brie apocriefen .
Dat deze eompilatie nog eens teruggevonden wordt, is niet

onmogelijk, maar toch ook verre van waarsehijnlijk . Want de
geleerden en de hooge kerkelijke overheden hebben zich altijd zoo
sterk tegen deze apocriefen verklaard, dat de handschriften hiervan
zeer zeldzaam schijnen to zijn in vergelijking met de algemeene

belangstelling onzer voorouders in den inhoud daarvan,
Zoolang wij de scriftuere niet voor ons hebben, is het volstrekt

onmogelijk na to gaan, wie door onzen dichter met de clerke
bedoeld zijn, al zouden wij daarvoor ook de geheele middeleeuwsche
literatuur doorlezen . Maar wel mogen wij als zeker aannemen, dat
daaronder L . A . geweest is, het boek, dat ongetwijfeld meer dan
alle andere er toe meegewerkt heeft om deze apocriefen weg to
dringen.
18 . De Vroede ends de Dwaze Maegden .
her behoeven wij niet lang near eene bron to zoeken . Dat is
natuurlijk de bekende gelijkenis in Matth. . XXV, vss . 1-13 . Bovendien wordt ons dat nog uitdrukkelijk gezegd in vs . 11 : Na dat o7as
Uat L . A, de bron van Ass . zou geweest zJi n, i s onmogehJk met het o0g
op den tiJjd van vervaardiging .
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devan9elie doet vermaen. Het is alleen maar de vraag, of de dichter
'
daarnaast ook oudere bewerkingen van denzelfden tekst gekend
heeft . Dat zou vooral sPoedig kunnen blJi'ken, indien wJi' bJ
i' een
ouderen dichter dezelfde namen der maagden vonden .
0 fschoon het nu volstrekt niet onmogeliJ'k is , dat er eene dergelJi'ke
oudere bewerking geweest is tot nog toe heb ik die niet kunnen vinden .
19 . Sint Jooris.
De Legenda Aurea is zeker wel de bron geweest, waaruit de diehter
van dit stuk geput heeft, zooa,ls zoovele middeleeuwsche schrijvers .
Misschien zelfs heeft hij niet het Latijn, maar eene vertaling gebruikt .
In het Passionael, Delf 1489, Somerstuck fol. 11~° begint het verhaal
als volgt
Iorijs was een edel man. ende quam to capadocien Op een tijt
was int lantscap van libien neven een stat die selena hiet . een
groot poel gelijc die see Ende daer was even vreseliken draec in
die dicwijl dat vole dat tegen hem gewapent quam vooriaghede
mit sinen adem . ende hi quam op de muer van dier stede ghevlogen
ende besmette alle die luden . ende hier om waren de borgers also
bedwongen dat si hem alle dage gaven twe scapen om dat si hem
daer mede bevreden souden . want anders quam hi ter mueren wander
stadt ende venijnde de lucht met sinen adem dat ter veel luden of
storven ende doe hem die scapen ontbraken : sonderlinge om datter
niet veel in dat lant en is soe hadden si raet . dat si hem gaven
een scaep mit enen mensee .
Eene opinerkelijke verandering is in vss . 262 vlgg . De Legenda
heeft hier „Tune Georgius regem de quatuor breviter instruzit,
scilicet ut ecclesiarum Dei cura .m haberet, sacerdotes honoraret,
divinum officinum diligenter audiret et semper pauperum memor
esset." Het is duidel}jk, dat de dichter van ons spel geen geestel}jke was .
20. Vanden Somer ends vanden Winter .
Nu hetgeen b}j no 9 is opgemerkt, valt hierover niets meer to
zeggen .
IX . Opmerkingen over den versbouw .
a . De maat .
De versbouw van al de hier uitgegeven drama's is nog zuiver
Middelnederlandsch, d. w . z . niet de lettergrepen worden geteld,
maar de heffingen .
Onder heffing verstaan wij een woord of woorddeel met zwaar
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terwijl de niet of zeer licht beklemtoonde woorden en

woorddeelen de daling vormen .

De tijd tusschen twee heffingen was niet altijd even lang . Toch
was niet alles geoorloofd .

Een aantal woorden en woorddeelen kunnen zoowel in de Yieffing
als in de daling voorkomen . Ook hiervoor z}jn regels to vinden.
btaar de middeleeuwsche dichters zelve schijnen zich voor het zoeken
near die regels niet veel moeite to hebben gegeven . Zij lieten zich
eenvoudig door hun gehoor leiden .

Dit is zeker wel mede eene der oorzaken, waardoor later

de

eigen versmaten verdrongen zijn door vreemde, waarvan de theorie
good geformuleerd was en die daardoor veel kunstiger leken .

Wil men nu de regels voor onze middeleeuwsche versmaten zoeken,

dan moet eene grondige kennis van de uitspraak gepaard gaan met
uitgebreide onderzoekingen over den zinsbouw .

Tot nog toe is dit onderwerp niet zoo afdoende behandeld 1 ), dat
ik hier zou kunnen volstaan met de afwijkingen van de algemeene
theorie op to geven als eigenaardigheden in deze stukken . En van
het opstellen van de theorie zelve kan bier natuurlijk geene sprake
zijn . Ik zal mij dus beperken tot eene practische opmerking .

Wie de verzen van deze tooneelstukken wil voordragen, beginne
ze zoo ongedwongen mogel}jk to lezen met het woord-, het zinsen het rhetorisch accent, zooals dat in tegenwoardig proza vereischt
zou worden . Uit de aldus gehoorde accenten neme hij in ieder vers

de vier (vijf) zwaarste, die dan het versaccent zijn en bij de voordracht duidelijk moeten uitkomen . A1 zal de voordracht dan nog
niet op alle punten geheel middeleeuwsch zijn, zij zal daar toeh
minder van verschillen dan op welke andere wijze ook .
Opmerking verdient hierbij, dat de uit het Fransch overgeriomen

eigennamen zoowel het Germaansche accent op de eerste ; als het
Fransche accent op de laatste lettergreep kunnen hebben, dus voor
twee heffingen gelden. B, v .

Esm .

594

0 Mamet ende Apolijn,

Mahoen ende Tervogan

i
ene proeve die het mJi vooikom t, dat minder de aandacht getrokken
heeft, dan zJi' verdient is W. L . van Helten, Over Mzddelnederlandschen
Versbouw Groningen, 1884. Over het algemeen echter richt de scJ
hn" ver m . i.
nog to veel het o0g op de lettergrepen in plasts van op de woorden, vooia 1
biJ' de behandeling der dalingen, en is hJi to doctnnalr ten opzichte van de
regels, die hiJ' meent gevonden to hebben .
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daarentegen Esm. 114
Ic bidde Mamette om sine 6nst .
DergelJi'ke namen zJi'n : Mamet Mahoen APolJi'n , Tervogant
Esmoreit Damiet Damast Gloriant Florentine Abelant Normandie
VaelentJi'f > Lanseloet SanderJi'n . Voor de laatste zie men b .v.
Lans . 86
Uutvercoren SanderJs n ,
mast vs . 64
0 SanderJi'n, nu gheeft mi raet .
A1 tJi d met eene heffing zJl n Rogier Floerant SYmoen .
Ook samenstellingen kunnen twee heffingen hebben dus ook
samengestelde eigennamen ass Denemerken. Sommige afleidingsuitgangen kunnen ass tweede lid der samenstelling gelden b .v .
Lans. 61
Ende sonderlinghe van niders tonghen .
In de oudere stukken vindt men geregeld verzen met vier
heffingen . Verzen met drie heffingen zJi'n er zeer weinig, en missehien wel alleen door de schuld der afschrJi'vers . Een vers ass
Esmoreit 333
Selve ter doot brocht
is waarschJi nlJi'k wel eene versehrJi ving voor
Seker selve ter doot brocht .
Verzen met vJi'f heffingen komen in de ernstige stukken uit het
Hulthemsehe hs . niet voor, wel in de sotternien 1 . In het spel van
l schi'nbaar
vJif
'
den Winter ende vanden homer
Y
zJl n enkele regels ,
die
J
heffingen hebben b .v. 162 165 174 465 > maar daar moet overal
malli'c
~ anderen met eene heffing gelezen worden .
De dichter van de Clui'te
van Plai'erwater begreeP blJi'kbaar
~
deze maat al niet meer . WaarschJi'nlJi'k hield hJi' reeds alleen de
verzen met ~'etelde lettergrePen voor regelmatig. Als norm neemt
hJi' dus aan de geregelde afwisseling van lettergrePen met en zonder
klemtoon maar in de klucht kwam dat er zoo niet op aan en dus
laat hJ i' nu eens twee beklemtoonde lettergrepen onmiddellJi'k o P
elkaar volgen en seheidt ze dan weer door twee of drie onbeklemtoonde. 0ok in het getal der op deze wJi'ze verkregen voeten houdt
hJi' geeven regel . Meestal neemt hJi' er vier of viJ'f, ook wel zes .
Maar daarnaast staan verzen van twee voeten > by . vss . 119 > 120
en in gebroken verzen gebruikt hJi' er wel acht by . vss . 107, 130,
182, 297 2 ) enz .
1 Daarom is by . Lipp . 113 de lezing van het hs, in den tekst oPgenomen .
Stond dit vers in een ernstig sPel, dan zou ik zeker niet geschraPt hebben .
2
BiJ ' vergissing zJi'n de beide helften van dit vers ieder voor een geheel
geteld . Het stuk is dus een regel korter dan in deze uit ~'ave,
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Het eerste tafelspel heeft geregeld vier heffixigen, maar in de
gebrokezi verzen heeft het tweede deel sours drie of vier en dus

het geheele vers vijf of zes heffingen. In het rondeel aan het slot
gebruikt de dichter halfverzen van twee heffingen .

Flet tweede Eafelspel is meer in den trant van Plajerwater, maar
minder slordig. De maat staat hier dieht bij die vin de tien- en
twaalflettergrepige verzen met geregelde afwisseling van beklem-

toonde en onbeklemtoonde lettergrepen . In hot rcndeel aan het
begin heeft men halfverzen met drie heffingen .

De maat van Nu Noch komt vrij wel overeen met die der sotternien .
In het spel Vanden Sacramente vander Nyeuwervaert komen, als
ik goed zie, in het geheel geene verzen met vijf heffingen voor .
Z ;lf's de gebroken verzen hebben er nooit meer dan vier .
Daarentegen zijn verzen met Brie heffingen vrij talrijk .

Halfverzen met twee heffingen zijn vss . 72-75 , 380-383, 1033 1040.
In de beide prologen en in de gedeelten, waar kunstige rijmen

zijn aangebracht, heeft de dichter blijkbaa,r gepoogd de nieuwere
maten met getelde lettergrepen to gebruiken, maar is niet geslaagd,
doordien hij daarvan nog niet het juiste begrip had.

Veel verder heeft de dichter van Mariken van Nieumeghen zich

van de oude versmaat verwijderd . In nauwere aansluiting aan de
tienlettergrepige verzen heeft hij een groot aantal regels met vijf
heffingen, waarbij zeer dikwijls de dalingen niet geheel toonloos
zijn . Vooral in dalingen met twee en drie lettergrepen hooren wij

meermalen een bij-accent . Het is dan ook dikwijls bijna niet nit to
waken, of wij een vers met vijf heffingen voor ons hebben, of een
met vier heffingen en een bijtoon in de daling .

Verzen met drie heffingen zijn b .v . vss . 141, 395, 399, 436, 457,

467, 558, 641, 690, 739, 775, 813 en misschien nog enkele andere,
met twee vs . 1120 .

Over het geheel z}jn de verzen in dit stuk vloeiend en doen ons

denken aan die van Brederoo en van den Warenar 1 ) .
In de Sevenste Bliscap van Onser Vrouwen vinden wij weer meet
zuiver middeleeuwsche meat . De verzen met vier heffingen zijn

regel, waarnaast slechts weinige met vijf heffingen voorkomen .

Daarentegen bevatten vooral de gedeelten met een kunstig rijmschema vrij veel verzen met drie, zelfs met twee heffingen .
De diehter van het Spel van de V vroede ende van de V dwaeze

i Vgl . hetg een ik in mine
J uitgave van den Warenar over den versbouw
heb oPg
einerkt r hi . 94 vlg.
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Mae9den schJi nt van de vei smaat niet vee1 be grip gehad to hebben,
indien ten minste de teket niet nog veel meer bedorven ons is
overgeleverd, dan wJi flu seeds inzien kunnen . Gewoonli'k
J schrift
J
i'f.
Maar
tegen
hJi verzen met veer heffingen , s lechts enkele met vJ
verzen met slechts twee of drie heffing en sch"iJ nt hJi' volstrekt geen

~'ebruikt ze ten minste zeer veel,
zonder dat de kunstige strophenvorm dads voor eerie verontschu diging kan zJi n . Men zie b .v . vss . 49, 91, 157, 161, 243 385 > 397,
bezwaar gehad to hebben . HJi

701 . 0 Pmerke1Jk
1
zJ in o0k de verzen zonder of met zeer weini g
dalin en b .v . vss . 121 346 347 . Bli kbaar was voo r hem het rJijm
het voornaamste kenmerk van een vers .

In het S el van Sint Jooris en in het f 'agment van Vanden

omen

ende vanden Winter is de middelee uwsche meat vri'J zuiver behouden .
b . De rijmen .
De stukken uit het Hulthemsche handschrift zijn geheel in gepaarde

rijmen geschreven .
Alleenstaande regels, ook wel weezen geiioemd, komen niet voor,
evenmin als drie op elkaar rijmende regels .

Vier rijmregels vinden wij tweemaal, nl . Dr . D . H.

89 92 en

125-1Z8 . Op de eerste plaats is het echter waarschijnlijk alleen in

en tonbeerne : sceerne .
Daarbij behoeft eehter de spelling niet veranderd to worden .
Op de tweede plants wordt ook de zin veel beter door vss . 126
het schrift zoo : men leze taverne : yherne

en 127 to schrappen . De Porsche tegenstelling is hier door een
af'schrijver geheel verwaterd . Men leze de verzen maar eens hardop
en dadelijk blijkt het, hoe de comische kracht bier voornamelijk in
de kortheid zit .

Het rijm is zeer eenvoudig ; het eenige voorbeeld van een dactylisch rijm is Glor . 1019, waar ik om deze reden geneigd zou zijn
to veranderen in soechde : ghedoechde .

Dubbelrijm, middenrijm, kettingrijm en dergelijke kunstige rijmen
komen niet voor .
Vrij geregeld worden de woorden van twee sprekers door het
rijm verbonden, zoo nl . dat het eerste vers van elken spreker rijmt
op het laatste van zijn voorganger .
Den overloop (oversprong, ex~jambement) heeft de dichter blijkbaar vermeden. Toch zijn er een paar hinderlijke blijven staan : Esm.

756, Glor. 128, Lans. 642 .

Zonder er voor to willen instaan, dat ik geen enkel over het
hoofd gezien heb, volgt bier een opgave der minder goede rijmen .
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Ter bekorting poem ik een paar rijmregels met het eijfer van den eersten .

Lettergreeprijmen zijn er zeer weinig . Dat hetzelfde woord in

dezelfde beteekenis in de twee verzen staat, komt maar eenmaal
voor en wel in het bijgelapte slot van den Esmoreit, nl . gaen : gaen
1013 . Verder is er steeds verschil van beteekenis , of zijn het de

gelijkluidende tweede helften van samenstellingen, die rijmen : to

voren (van t}jd) : to voren (van plaats), Dr. D. H. 381 ; leven (ww.)
leven (subst.), W. e. S. 603 ; om niet : niet, Hexe 43 ; ontdaen : ghedaen,
Glor . 905 ; suverheit : dorperheit, Lans . 355 ; reynecheit : salicheit,
GGor. 323 ; suverheit : salicheit, Glor . 363 ; dorperlzeit : edelheit, Lans .
403. Bovendien nog in G A K moet : oetmoet, Lans . 357 .
Vrij dikwijls vinden wij dat in een slepend rijm het eene woord

op eene n uitgaat, terwijl het andere die letter niet heef't, nl . Esm .

1007 ; Lipp . 193 (deze beide plaatsen van den af'schrijver) ; Glor .
112, 821, 915, 1107 ; Lans. 351, 574 ; Hexe 111 ; Dr. A K 27, 71,
83, 95, 113, 159, 185, 209, 213, 239, 259, 265, 275, 291, 305 ; Truw .
165 ; W. e. S. 135, 173, 209, 423, 509 .
Eene overtollige t, eene zeer zeldzame onnauwkeurigheid in het
rijm, vinden wg Dr. A H. 105, onteert : keer.
Klinkerrjjmen of assonancen zijn er vrij wat, vooral die, waarin

een woord met eene v rijmt op een met gh, wat ook in andere
gedichten een veel voorkomend klinkerrijm is . Wij vinden hier :

dage : slave, Lipp . 31 ; W. e . S. 115 ; daghe : gave, Dr. D . K 109 ;
grave : loge, Truw . 159 ; haven : mayhem , Lans . 101 ; weghe : teve,
Hexe 31 ; ontliven : yhecrighen, Hexe 39 ; bliven : gheswiyhen, W. e. S.
203 ; verdriven : swighen, W. e . S. 589 ; bedroeven : ghenoegen, Truw.
107 ; ontgae ft : saecht, Rubb . 225 .
Andere zijn in de meeste stukken zeldzaam gh.epresen : gheslegen,
Glor. 29 ; dammen : wannen, Busk . 13 ; treken : besceten, Truw . 187 ;
ljf r crijt, W. e . S. 263 . Maar in Drie Daghe Here zijn er een aantal
smaect : yaept, 31 ; staet : ghemaect, 41 ; af : mach, 351 ; onderh.aspe :
fasten , 43 ; gemake : gelaten, 61 ; taken : laten, 111 ; laten : maken
235 ; straten : saken, 385 ; rebben : segyhen, 163 ; tripe : verwiten,
181 ; grote : lopen, 331 ; bier : Mechiel, 293 . Doeh voor over : verscoven in vs . 349 zal wel gelezen moeten worden ten oven : verscoven.
In een groot aantal rijmen is het gebrek aan overeenstemming

in de medeklinkers meer voor het oog dan voor het oor. Daartoe
breng ik de volgende gevallen

dorst : lost, Lans. 363 ; waert : Everaet, Truw . 135 en Lutgaert
Everaet ib . 155. Voor tongletters wordt de r dikwijls slechts zeer
flauw gehoord.
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vinden: ondenoinnen , Dr. D. H. 17 en manne: seande, ib. 147. De
nd wordt dikwijls zelfs geheel geassimileerd tot nne
segt rijrnt herhaaldelijk met een woord op et nl. op ghedeet
Esm. 253, W. e. S. 147; ontdeet Esm. 475; deet Lipp. 127; steet
Glor. 421; spreet Lans. 503. Hier moet overal seqt ongeveer als
sect uitgesproken worden, zooals wij b.v. Esm. 619 ook vinden
liet = ligt.
van pilghefrijm: sijn, Esm. 869; pilgherijm: mijn, Esm. 887 enpijn:
pilgheri}m, Esm. 899 zouden gemakkelijk zuivere rijmen gemaakt
kunnen worden door overal pilgherijn te lezen. Maar dat is onnoodig:
bij eene eenigszins slappe uitspraak is aan het einde van het
woord het verschil tusschen m en n zeer gering.
In Tervogant, dat uit het Fransch werd overgenomen werd blijkbaar de t zeer flauw uitgesproken. Vandaar dat het kon rijmen op
an. Esm. 251 en man, Esm. 273. Op een aantal andere plaatsen
staat werkelijk Tervogan b.v. Glor. 212, 244, 1032 doch met duidelijke t, Glor. 758, 964, 977.
Ook de rijmen, die ten opzichte van de klinkers onzuiver zijn,
zijn een gevolg van onduidelijke articulatie. Wanneer men hierin
taal gaat veranderen, geeft men dan ook een onjuist beeld van de
van den dichter. Natuurlijk kunnen alleen die klinkers in het rijIn
verbonden worden, wier articulatie dicht bij elkander ligt.
Wisseling van e en ~ vinden wij in scilt: geelt (1. ghelt), W. e. S.
377. en vooral voor de n rennen: winnen, Dr. D. H. 401; fiermameni : Icint , Esm, 67; prosent: kint, Esm. 231; kint: ghesent,
Esm. 275; torment: bekint, Esm. 313; torment: kint, Esm. 387;
omtrent: blint, Lipp. 123; firmament: vint, W. e. S. 559. Later heeft
de afschrijver blijkbaar de rijlnen voor het oog zuiver gemaakt,
vlg. Esm. 653; Glor. 13, 289, 357, 401, 453, 775, 947; Lans. 777,
815; Dr. D. H. 69, 201, 227, 315, 355; Truw. 131; W. e. S. 65,
177, 335.
Wisseling van ~ en 11, in weerdinne: dunne, Dr. D. H. 283;
van 0 en oe in eomt: verdoemt, Esm. 843; beroemi : comt, Glor. 15;
van 0 en oe in oghen: ghenoeghen, Dr. D. H. 155; beroemen :
eomen, Glor. 27; willeeome: roeme, Glor. 645; eomen: verdoemen;
Dr. D. H. 141; W. e. S. 357; bloemen: opghenomen, W. e. S. 595;
van oe en u in uoeren : uren, Esm. 109;
van u en ou in hude: troude, Rubb. 88;
van ee en e in sieerc: mere, W. e. S. 219 en teelt: stelt, Rubb. 104,
van ij en i in schijnt: vint, W. e. S. 231 en sehiJnt: ghemint,
W. e. 8. 343 (Vgl. Mnl. Spr. § 26, opm. 5);
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van tweeerlei O misschien in mochte : ghewrochte, Laps. 379 .

Alleen schijnbaar onzuiver ten gevolge van de spelling is wm•t :
ghestoert, Glor. 21 .
Ook in proeys : oerghelyoes, Glor . 201 is zeker Been onzuiver
rijm ; het eerste woord zal wel als „proos" uitgesproken moeten

worden, evenals in proys ; gratioys Lans. 189 ; W. e. S. 271, 469 .
In Rubb . 36 zal men wel in plaats van viseren moeten lezen

vaszeren .

Ongewone accentuatie komt slechts weinig voor, b .v . coninc, Esm . 58.
Zooals men ziet, heeft vooral Drie Daghe Here vrij wat b}jzonder-

heden in het rijm, vooral veel klinkerrijmen en overtollige n, vgl.
d e aant . b}j vs . 18 . Maar of men op grond daarvan reeds zou mogen
aannemen, dat dit stuk van een anderen dichter is, betwijfel ik .

In de Clujte van Plaijerwater is op enkele plaatsen het gepaarde
rijm door andere schema's vervangen .
Omarmend rijm, a b b a, vinden wij vss . 32 34, 118

121, 309-312,

terwijl er op de eerste plaats nog een regel met het a-rijm bijgevoegd is, dus a b b a a .

Drie rijmregels komen voor vss . 122-134, 271 273, vier 286-289 .

Vss . 148-156 vormen een rondeel met een rijmregel er voorgevoegd en een er aehter. Door invoeging van eenige verzen na
vs . 215 heef't de afschrjver getraeht er nog een rondeel in to
brengen .

Over het geheel is aan de r}jmklanken weinig zorg besteed :

onzuivere en slordige rijmen zijn talrijk.
Rijm van woorden met en zonder slot-n : gemake : maken 1, 52,

dake : maken 129, gape : betrapen 135, scalen : male 265, bela~en :
spade 80, gekeren : here 187, bederve : derven 147, verghen : herberghe
227, tieren : maniere 70, berueren : duere 58, groeten : zoete 169,
gedaene : slanen 286 .
Vele klinkerrijmen, niet alleen gewone als man : quam 3, rum :
cappu~n 251, lijf : geswjch 155, ombesoercht : coerft 131, maar ook
coost : doorst 35, best : doerst 96, yeraken : page 68, tachter : wacker 82,
lant : lane 339, seygen : bedde 44, singen : werdinne 257, singen :
beghinnen 305, gesciet : siecht 92, bekijken : spijte 209, duere : voere
167, scocken : bestoppen 157, druppen : stucken 319.

R}jm van toonlooze en beklemtoonde lettergreep beringhelt :

gestelt 290 .

Lettergreeprijmen gemake : maken 1, 52, vex°stae7a : si-aen Ll, tavont :
avont 78, bederve : derven 147, alte male : male 259 .

PLAIJERWATER TAFELSPELEN .

C%CI

Diphthongeering ter wille van het rijm in dien 30 .

De slordigheden in de uitspraak der klinkers z ;jn zeer talrijk .

Op sommige plaatsen zou door eene kleine verandering een zuiver

rijm in den tekst gebracht kunnen worden . Maar waar er zooveel
onzuivere rijmen zijn, is verandering toch niet aan to raden .
Het zijn

gehulpen (1 . yehelpen) : stelpen 335,
gedaene (I . yedaen) : slanen (1 . slaen) 286,
verstufjcken : duijchten (1 . duijcken) 221,
naecht (1 . nacht) : dacht 19,
dach (l . dacht) : Werrenbracht 7 .

Het eerste tafelspel heeft geregeld gepaarde rijmen, behalve in

vss . 72-81, die een rondeel vormen met voorafgaanden en volgenden
rijmregel.

Drie rijmregels in vss . 39- 41 .

Fiet rijm ontbreekt in vss . 18 en 57 . In beide zal het wel een fout

van den afschrijver zijn .

Dubbelrijm in vss . 11 en 13 .

Middenrijm in vss . 11, 16, 22, 31, 34, 41, 59, 64, terwijl vss . 65 en

66 behalve aan het einde, ook in het midden op elkander rijmen .
Onzuivere rijmen komen in dit stuk niet voor .
Het tweede tafelspel heeft dezelfde rijmkunsten als het eerste .

Vss . 1-8 vormen een rondeel . De verbinding met het vervolg
wordt hier niet gemaakt door vs . 9 met een der vorige to laten
rijmen, maar door een middenrijm in dit vers .

Verder vinden wij nog micldenrijm in vss . 11 en 130 .
Er zijn vrij veel dubbelrijmen nl . vss . 23, 55, 69, 83, 99, 105, 111,

113, 117, 137, 189, 203, 205, 215.

Aan het slot zijn vijf regeis met twee rijmklanken

aa

b a b.

Dactylische rijmen in vss . 123, 145, 151, 159, 165, 179, 185, 195, 207 .
Over het algemeen zijn de rijmen zuiver. Klinkerrijm vinden wij

in het dubbelrijm in vs . 99 en in het middenrijm vs . 103, eene
overtollige n in vs. 91 en accentverplaatsing in vs. 192 .

Ook in Nu Noch zijn de rijmen vrij zorgvuldig behandeld . Kunsten

als rondeelen etc . komen er niet in voor, ook het dubbelr}jm slechts

driemaal, nl. vss. 73, 85. 87 . Een dactylisch rijm alleen in vs . 187 .
Eene overtollige

n

in vs . 40 ; een lettergreeprijm in vs . 83 ;

in vs. 85 en misschien in vs . 115 ; oe : o in vs . 51 en 103 .

i:e
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De plaatsen, waar eene fout van het hs. in de uitgave verbeterd
is, worden hier niet genoernd.
In Vanden Sacramenie uamder Nyeuwervaert is het rijm staand of
slepend, zonder eenige regelmatige afwisseling.
Van de staande rijmen trekken alleen bijzondere aandacht die,
waarin een niet verwachte klemtoon gehoord wordt: coninc vs.
982, Brabant vss. 1012, 1051, 1113, beide trouwens van elders
genoeg bekend.
Ongewone klemtoon in het slepend rijm is Marie vs. 1065 als
rijmwoord op conirarie. Dat wij niet soms contrarie te lezen hebben,
staat vast, aangezien wij hier .anders vier rijmregels zouden gezien
hebben, wat elders in het stuk niet voorkomt en dus niet mag
aangenomen worden.
Dactylische rijmen zijn lang niet zeldzaam, zeker weI door-.
dien in het dialect van den schrijver mindel" apocope had plaats
gehad dan elders: Prole vss. 55, 62 en verder vss. 22, 64, 76, 80,
114, - 118, 148, 152, 1~88, 208, 214, 220, 222, 248, 278, 290, 294, 306,
336, 340, 381, 408, .465) 505, 543, 555, 557, 561, 635, 643, 787, 810,
814, 823, 836, 1144, 1162, 1226, 1238, 1262, 1280, 1288, 1310, 1322,
Naprol. 1.17, dus in 96 van de 1461 verzen. In vs. 1163 zal dan
ook wel exempele gelezen moeten worden en in vss. 483 en 484
misschien ook zempele en eaiempele.
Soms is het twijfelachtig, of de laatste Iettergreep wel geheel
toonloos is, vss. 62 qlorien : memorien , 208 reoerencien : excellencien ,
248 ermelijc: ontfermeiijc , 278 bewegelijc: degelijc) 290 uierdichliic :
rechioerdichlijc , 810 victorien: qlorien:
Deze vormen den overgang tot de dubbelrijmen , die in dit stuk
zeer taIrijk zijn, niet mindel" dan 68 nl. Prol. vss, 15, 57 en verder
vss. 14, 20, 32, 38, 46, 73, 90, 130, 158, 164, 168, 172, 182, 230, 242,
246, 250, 258, 284, 292, 320, 322, 388, 432, 463, 469, 475, 517, 541,
553, 607, 609, 671, 693, 725, 745, 761, 781, 800, 808, 828, 846, 860
894, 918, 920, 1019, 1038, 1049, 1093, 1142, 1156, 1160, 1166, 1168,
1174, 1176, 1188, 1202, 1218, 1220, 1244, 1300, Naprol. 26.
Een middenriim wordt slechts drie of viermaal gevonden: vss.
108, 110, 1322 en misschien 850. Waarschijnlijk is dit slechts toeval:
anders toch zouden wij het veel vaker verwachten. Zelfs schijnt
het, alsof de dichter juist om dit rijm te vermijden in vs. 1248 den
ongewonen vorm dee gebruikt.
Ook het slechts eenmaal voorkomende regeIrijm in Prol. vss. 65,
67 zal wel niet opzettelijk zijn.
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Over het algeme en is aan de rJl men groote zorg besteed . Vandaar
dat de lettergreePrJi'men zeer zeldzaam zJi'n en dan nog in den

minst hinderlJi'ken vorm ni, in het tweede deel eener samenstel1ing >
vs .

40 scudde : helscudde,

166

moegen : vermoeyen, 943 Putertieren

9oedertieren. Sterker is 1 102 Nassauwen :
eendrachtich : eendrachtich.

Nassouwen en

Prol . 4

5

Onzuivere r1J men zJi'n er weinig en moeten misschien nog wel
grootendeels aan den afschrJ
i'ver geweten worden omdat meestal
een van beide woorden ook met eene andere spelling voorkomt .

Maar het kan ook evengoed een gevolg zJi'n van eene onduidelll"ke
uitsPrack .
Een riJ'm van e en e komt niet voor . 0A enkele plaatsen zou men

kunnen tw i'felen
•~ vs . 1033 schugm1pepere : slePere b .v . is een zuiver
J
rJi'm, als het laatste woord is ofgeleid van het intr . slepen.
0nzeker is 1278 van heeren : 9heweeren . Het eerste woord is duister .

Het moet beteekenen „opnieuw, wederom" en kan m . i . wel niets
anders zln
J dan eene afleiding van her, gevormd naar analogie
van van ouds van ni euws enz . Maar dan is het riJ'm in orde .
Misschien onzuiver is vs. 202 begheeren : weeren en vs . 473 begheren

ook bi'
wel o A
sweren . Maar he t be9heren ri'mt
J andere sehri'vers
J
J
w0orden met e en de e heeft daarin dus misschien eene onduideliJ'ke
kwaliteit gehad .
0Pmerklng verdlent nog d at, hoewel de woorden op den bastaard-

ultgang -eren lang nl'et zeldzaam zJi'n, geen enkele maal een dergeii
.
J k woord op een zuiver Nederlandsch woord ri'mt
~
in
zJ
1'ne
o-riJ'men
.
Vs . 555 devoteEven zor vuldig is de diehter
c~'
ZZjc : grootelz~c en 567 loonen •. roonen ziJ'n geene afwiJ'kingen , omdat

de Romaansche lange o in het Mnl . O werd. Onzeker bliJ'ft vs . 144
0o9hen .• pg
oo hen omdat van het laa tsto woord de Mnl. uitsprack niet
vaststaat vgl . Klhaen en de rlJ men , ook de spelling hier in vs . 118),
terv~i
lJ" l wi
J voor de aflel'ding no g nl'ets dan onzekere gissingen hebben .
Andere onzuivere rJl men , die alle desnoods gemakkeliJ'k verbeterd konden worden , zlJn •. vs . 595 ribben : hebben, 373 sacrament
on 9esce2~nt •. g hese2~nt 434 sacrament : blindt, 747 segndt : sacrament ~
1 160 bl inthe2t : onbekenthe2t 882 k'ande : erode vgl . rode in vs. 883
en Prol . 6
1200 9ecommen . o nvromen > 892 storten : curten > 1280
. luten 896, 1008 384
onmo elac : hue eZ2 c 547 lugten vz'rtuten vgl
vZertuyt : nut, 1296 voertaen : noehtan > 469 waer es : Macharius en 1156
Machar2"s •. waer es vL 725 was r 2's •. Macharis 635 vlegele : regule ,
122 6 9rootl2e
~ •. bloo tell~ c 1166 becoeht : ghebracht
cken vgl, stuncken 785, 1323) .
Mnl, Dram, Poe'xie. - INL .

680 stincken : dun13
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In 597 paeyene : verfraeyen, 884 vromer : midtszomere, 368 meester :
tweestere, 1085 costere : nosier, 1268 twater : catere (vgl . vs . 65) moet
missehien overal eene e bijgevoegd worden .
R}jmen met en zonder slot-n zijn 142 dinghen : gheringhe, 202
begheeren : meere, 286 selves yhelven, 412 weghe : deghen, 944 putertiere : goedertieren, Naprol . 7 stede : wetentheden, 33 sacramente :
obedienten.
Het grootste gedeeite van het spel is in gepaarde rijmen geschreven .

Drie rijmregels vinden wij tweemaal . Van vss . 791-793 zou de
eerste regel best gemist kunnen worden . In vss . 816-818 ontbreekt

een rijmregel of er zijn drie lettergreeprijmen van het leelijkste
snort . Waarsch}jnlijk is dus daar de tekst wel bedorven .
Op verscheidene plaatsen vinden wij een kunstiger rijmschema .
Gewoon gekruist rijm, a, b a b, vss .

72-75

en

1132 -1135 .
372

V oortgezet gekruist rijm, a b a b b c b c e nz . in vss .

940-991, 992-999, 1000-1007, 1033-1040 .

383,

Hetzelfde, mar zoo dat de laatste rijmklank nog eens herhaald

wordt voor het volgende gepaarde rijm, dus a b a b b c b c c, in

vss. 448-456, 823-831, 1008-1015 .

Op deze wijze is gevormd de strophe a h a b b c c, die wij vinden

in de

Prologhe

en in vs .

1097-1131 .

Eene andere strophe is gevormd door de verbinding van gekruist
en gepaard rijm, a b a b b b c c in de NaproZoghe .
Met verdubbeling van den eersten rijmkla,nk in de beide eerste
rijmparen, dus a a b a a b b c b c c d e d d, in vss . 607-621 .
Rondeelen zgn vss . 1 9, 622 630 .

Mariken van Nieumeyhen was blijkbaar de techniek goed meester . Vandaar dat onzuivere rijmen zeer weinig voorkomen .
De dichter van

Klinkerrijmen vinden wij vs. 923 quaetheden
dubbelrijm in vs . 839 gelegen hebt : geleden hebt .

: teghen

en in het

Eene overtollige n in vs . 449 souwen : scouwe . Verder zijn minder
zuiver 119 kintsch :, winsch, 915 ghercoch hebbe : ghesocht hebbe, 901
slonz acht : onmacht, 847 ontfermen : armen, 1047 onhuegelijc : moghelijc,
357 saechtich : warachtich en de monophthongeering momenien in vs . 443 .
Dactylische rijmen vinden wij in vss . 21, 83, 89, 99, 117, 175,
179, 193, 267, Z87,299, 307, 391, 451, 490, 508, 512, 533, 576, 578,

600, 604, 624, 630, 642, 693, 695, 703, 745, 769, 775, 783, 805, 849,
867, 877, 967, 981, 1047, 1057, 1095, 1097, 1122, 1147 .
Dubbelrijm in vss . 33, 59, 71, 123, 173, 181, 209, 229, 231, 273 (?)
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275, 303, 309, 329,
580, 590, 659, 675,

348, 375, 401, 417, 421, 423, 449, 522, 543, 572,
699, 707, 713, 725, 787, 817, 827, 831, 1335, 853,
859, 863, 893, 901, 911, 915, 923, 943, 985, 989, 1027, 1049, 1081, 1104 .
Het grootste gedeelte van het spel is in gepaarde rijmen gesehreven .
Waar een alleenstaande regel is, mogen wij aannemen, dat een
heele of halve regal is uitgevallen . In de latere drukken ontbreken
verscheidene regels, die in den eersten voorkomen . Reeds in A ontbreekt hat rijm bij vss . 14, 184, 564, 576, 646, 871 .
Vier rijmregels kornen niet voor .
Waar drie rijmregels zijn, moat eene Pout worden aangenomen .
Na vss . 523, 684, 1033 en 1102 is telkens door den afschrijver een
regal ingevoegd, dien wij dus uit onzen tekst verwijderd hebben .
Doch de meeste gevallen van drie r}jmregels zijn voortgekomen
uit hat middenrijm .
Het middenrijm is in dit stuk tweeerlei :
a . In hat midden van den tweeden van een paar rijmende regels
wordt de rijmklank herhaald . Dit vinden wij vss . 208, 216, 442, 664,
672, 692, 962 .
b . Gewoonlijk eehter is hat zoo, dat de rijmklank van twee regels
in hit midden van den daarop volgenden herhaald wordt .
Herhaaldelijk nu is in A de eerste helft van dien derden regal
als een afzonderlijke regal gedrukt, waardoor er schijnbaar drie
rijmregels zijn. De vergelijking der verschillende drukken leert
verder, dat in dergelijke gevallen heel veal geinterpoleerd is, om
dien halven regal de voile lengte to geven . Waar wij dus drie
rijmregels vinden, hebben wij hat recht aan to nemen, dat er
middenrijm is, en wanneer daardoor de derde regal to Lang zou
worden, bovendien dot er gemnterpoleerd is . Waarschijnlijk is er
nog wel vrij wat meer ingevoegd, dan ik uit den tekst verwijderd
heb . Maar wij moeten ons wachten voor willekeur .
Uit drie r}jmregels heb ik dus hat middenrijm hersteld in vss . 13,
105, 171, 173, 208, 255, 257, 259, 269, 313, 367, 375, 377, 417, 431,
447, 620 . 622, 628, 634, 636, 657, 664, 669, 672, 692, 883, 923, 962, 1095 .
Verder is nog middenrijm in vss . 75, 101, 177, 193, 219, 271, 289,
325, 783, 787, 1059, 1061, 1071, 1093 .
Naast hit gewone gepaarde rijm vinden wij ook andere schema's .
Voortgezet gekruist rijm, a b a b b c b c, vinden wij vss . 433-440,
en met herhaling van den laatsten r}jmklank, a b a b . . . . B e e f f,
in vss . 329-347 .
De laatste worm met in hit tweede distichon verdubbeling van
den eersten r}jmklank, dus a b a a b b c b c c d c d d, in vss . 590-617 .
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Voortgezet gekruist rijm met verdubbeling der beide rijmklanken van
het laatste distichon, dus a b a b b c b c c d c e d d, in vss . 404-416 .
Zeer kunstig, of'schoon schijnbaar eenvoudig, is het referein in vss .
524-555 . Op Brie strophen van het schema a b a b b e b e c volgt
een Prince a a b a a, maar de c-rijmen in de drie eerste strophen
en b van den Prince zijn dezelfde rijmklank . In alle uitgaven was
de eerste strophe geheel verknoeid en is nu in deze uitgave zoo
goed mogelijk hersteld .
Rondeelen zijn vss . 348 356 en 648 656 .
Twee strophen van een eigenaardig type vinden wij vss . 137 156 .
In eene strophe met een gekruist en een omarniend rijm is
in het eerste quatern de laatste rijmklank verdubbeld, en in het
midden van het tweede nog een regel ingevoegd, zoodat het wordt
ababb cbbbc .
Een onduidelijke schema vinden wij in vss . 1103-1126 . Het schijnt
alsof nit
abab bcbe eded de of fg
door verdubbeling van sommige rijmen ontstaan is
abaab bcbc cdced de of fg ffgg .
Minder goede rijmen komen in Die Sevenste Bliscap van Onser
Vrouwen weinig voor.
Lettergreeprijmen zijn behaecht : behaecht in vss . 1140, 1144, meene :
yemeene in vss . 1327, 1331 en gegeven : begeven in vss . 1593, 1594 .
Een overtollige n alleen in vss . 455, 457 ; 447, 449, 450, 452,
doch dit is bij den overgang van den eenen spreker op den anderen .
Verder nog kint : stint (- stmt) vs . 1077 . Dus in het geheel
slechts 5 minder goede rijmen op 1733 verzen .
Dactylische rijmen zijn in vss . 75, 78, 79, 80 ; 336, 237, 348, 350,
351, 353 ; 616, 617 ; 646, 647 ; 739, 741 ; 740, 742, 743, 745 ; 824, 825 ;
832, 833 ; 842, 843 ; 902, 903 ; 1502, 1503 ; 1514, 1515 .
Missehien dactylisch, misschien ook dubbelrijm in vss . 174, 175 ;
334, 235 ; 356, 357 ; 1285, 1286 ; 1315, 1316 ; 1496, 1497 . Waarschijnlijk
echi,er is de uitgang -lip bij dezen dichter wel toonloos . Nergens is
hij op zichzelf de rijmklank . En dat dit geen toeval is, blijkt nit
vs . 176, wear wij anders een vreemd middenr}jm zouden hebben,
n .l . een enkelvoudig middenr}jm naast een dubbel eindrijm .
Dubbelrijm in vss . 32, ,36, 37, 39 ; 300, 301 ; 764, '765 ; 848, 849,
1117, 1118 ; 1402, 1403 ; 1434, 1435 ; misschien ook 999,1000 en 1598, 1590 .
Middenrijm' in vss . 16, 31, 46, 147, 1258, 1579, 1671 en misschien
in vs . 10 (zie de aant .) en 714.
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kennis van middeleeuwsche rijmkunst is hot zeer

iammer, dat de vijf andere Bliscapen verloren zijn . Deze dichter
toch was een zeer ervaren rijnikunstenaar en het zou zeer belangwekkend zijn, indien wij hem in z}jne geheele ontwikkeling konden

nagaan . In dese Sevenste toont hij eene grootere vaardigheid dan
in de Eerste . Het is hier de plaats niet om de rijmen van de

Eerste Bliscap to bespreken, maar bij het volgende overzicht is
char toeh wel rekening mede gehouden.
De ontwikkeling der verschillende rijmschema's zullen wij ons
als volgt hebben voor to stellen .
1 . Het eenvoudigste is het gepaarde r}jm, wat vooral gebruikt wordt,

waar een aantal sprekers telkens slechts een paar regels zeggen .

Dan r}jmt ieders eerste regel op den laatsten van zijnen vaorganger .
tiVaar duivelen of Joden spreken, wordt altijd dit rijm gebruikt

en in het laatste deel veel meer dan in het begin .

Wij vinden dit rijm in vss . 166-305, 573-r09, 760-863, 991-1136,

1375-1324, 1356
de 1733 .

1518, 1549

1638. Dat zijn dus 828 regels van

Drie en vier r}jmregels vinden wij tusschen deze gepaarde rijmen

niet . Wel

een op zich zelf staanden regel, een zoogenaamden wees,

nl . vs . 1137 .

In de Eerste Bliscap zijn 1392 vin de 2084 regels door gepaard
rijm verbonden . Naar dezelfde verhouding zou de Sevenste er 1160
moeten hebben . Dit is al dadelijk een bewijs, hoe de dichter in

vaardigheid vooruitgegaan is .
2 . Deze rijmparen (coupletten in eigenlijken zin) worden het een-

voudigst strophen door ze twee aan twee to verbinden tot quaternen .
De engere verbinding der coupletten konit dan tot stand door eene
omzetting van het rijm op twee wijzen

1°. a a b b c c d d wordt met verwisseling van den tweeden en den
derden r}jmklank in elke strophe a b a b c d c d (gekruist rijm) ;
20 . a a b b e c d d wordt door verwisseling van den tweeden en
den vierden rijmklank a b b a c d d c (omarmend rjm) .

Het omarmend rijm komt in dit stuk niet voor, het gekruiste

niet in zijn eenvoudigsten worm. Maar daaruit zijn een aantal rijmschema's ontwikkeld .

3 . Een der meest voor de hand liggende middelen om de strophe

duidelijker van de andere of to scheiden en tevens een kunstiger
bouw to verkrijgen, is de herhaling aan het erode van den laatsten

r~jmklank. De vierregelige strophe met gekruist rijm wordt zoo vijfregelig : a b a b b . Deze vinden wij vss . 1201 1205, 1258-1262 .
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4 . Eene rij van quaternen wordt op liunstige en toeh vrij een-

voudige wijze aan elkander verbonden door het eerste r}jm van elke

quatern gelijk to waken aan het tweede van de voorgaande . Dus :
n abab bcbe cdcd enz .
Dozen strophenvorm vinden wij in vss . 1222 -1257 .
Hierbij kan de geheel& periode . evenals de quatern onder 3,

afgesloten worden door den laatsten rijmklank to herhalen, dus
met het schema
f~

abab bebc

pgpq q.

Dit vinden wij in vss. 103- 115, 116-156, 314-326, 343 355,

356-384, 426-454, 455 493, 507 571, 739 759, 1531 1539,
1671-1679, 1693-1733 .

Bovendien kan zulk eene rijmperiode nog voorafgegaan worden

door een regel met den eersten rijmklank, dus :
y a abab bcbc
pgpq q.
Wij vinden dit in vss . 864-925 .

De laatste quatern van het schema 9 kan door een distiehon

vervangen worden, dus :
(s

abab bcbc

opop pqq.

Men kan dit distichon als eene verkorting van de laatste quatern

beschouwen, maar even goed als eene verlenging van den staart .
Dit schema komt voor in vss. 926-968, 1186-1L00 .
5 . De kunstigheid van eene r}jmstrophe ligt voornamelijk in de
veelvuldige herhaling van denzelfden r}jmklank . Het eenvoudigst is
dit to verkrijgen door een der rijmklanken in een distichon to
verdubbelen . In plaats van a b krijgen wij dan a a b, a b a of a b b .
Een quatern op deze wijze vervormd is vss. 404-409 : a b a a b b .
Uit de strophe onder 3 genoemd, ontstaat zoo het schema a a b
a a b b in vss . 1179-1185 en 1651-1657 .

Twee of meer van deze quaternen, dus eene wijziging van de

strophe onder 4 « genoemd, vinden wij in vss . 1263 1274 en 1639' 1650
met het schema a a b a a b b e b b c c .
Met afsluiting der periode door herhaling van den laatsten rijm-

klank, als onder 4 ~4, in

vss. 1658-1670 a a b a a b b b e b b e e

385-403 aab aab bbc bbc ccd ecd d
969-981 aba aab bcb bbc c

Ook in deze schema's kan de laatste quatern door een distichon

vervangen worden, dat dan uit drie regels bestaat . Dit vinden wij
met een voorgevoegden rijmregel in
vss . 1206 1221 a aba aab bcb bbc cdd
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met een aehtergevoegden rijmregel in

vss. 61-82 aab aab bbe bbc ced ccd dde e
met twee gepaarde rijmen er achtergevoegd in
vss. 1325-1341 aab aab beb bee cdd ee

6 . Bijzonder echter scheen bij onzen dichter in den smaak to

valien, dat sheen in het tweede distichon van de quatern de verdubbeling aangebracht werd.
In den eenvoudigsten worm vinden wij dit in

vss . 83-102 abaab bcbbc edecd ded de,
met voorvoeging van een rijmregel in

vss . 3Z7-342 en 410-425 a a b a a b b c b b c c d c e d,

met voorvoeging en achtervoeging van een rijmregel in

vss . 727-738, 1155-1166, 1167-1178 a a b a a b b c b b c c,

en vss . 710-7Z6, 1138-1154 a abaab bcbbc cdecd d .
7 . Zeer kunstig wordt de strophe, wanneer verschillende vormen

van disticha en quaternen met elkander verbonden worden . Zoo
vinden w}j in den prolong vier vijftienregelige strophen van hot schema
aab aab bcbc cdcd d.

Eene vreemde strophe is vss . 1519
aab ceb bbd bbd .

1530.

Dat hier geene fout is, blijkt uit gelijksoortige strophen in de Eerste
Het waarschijnlijkst is, dat wij eene nog niet geslaagde

Bliscap.

poging hebben om nog eene nieuwe strophe to waken .

8 . Eene ook bij andere dichters zeer geliefde strophe was het

rondeel of triolet .

In zijn oudsten vorm bestond dit uit drie uitgebreide disticha,

dus uit drie maal Brie regels met twee rijmklanken van het schema
ABa Aab ABb .
Hierin wijzen de hoofdletters aau, dat die regels niet alleen moeten
rijmen, maar ook geheel gelijk zijn 1 ) .

Bovendien moet na den Zen, 4en en 6 8n regel de zin eindigen,

of althans eene langere rust komen . Vandaar dat het zeer geschikt
is om door twee of meer sprekers gezegd to worden en om een

tooneel to beginnen of to eindigen . In dit stuk komen zeven rondeelen voor ; viermaal staat het aan het einde van een tooneel en
ook viermaal wordt het door twee, drie of vier sprekers gezegd .

1 Zoo zJijn de rondeelen Sacr . vss, 1- 9 en 622-630 en St . Jooris 1-8. In
het tweede tafelsP el vss . 1- 8 telt bet acht verzen . In Pla ~" 148-155 is het
ri'mschewa
veranderd, nl . A B a b A b A B b . In Maegd . 429 - 431 heeft de
J
dichter een rondeel willen makers maar is daarin niet geslaagd .

OC
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Dikwijls wordt hot rondeel verkort door weglating van den
laatsten regel . In dit spel komt dit slechts eenmaal voor nl . vss .
306-313 . De volgende regel heef't wel het b-rijm van het rondeel,
maar behoort tot de volgende periode en brengt zoo de verbinding
tot stand .
Rondeelen van negen reels, zonder meer, vinden wij vss . 157

165, 982-990 en 1540-1548 . Op de laatste plaats wordt de
tweede helft van den negenden regel door den volgenden spreker
gezegd.
Op de andere plaatsen volgen op het rondeel nog eenige regels,

die nog niet tot het volgende schema behooren, mar den overgang
moeten vormen . Na vs . 1350 volgen zoo de rijmen c b b e c om
dan met gepaard rijrn door to g a.a n. Na vs . 502 eindigt het tooneel
met c b c c en na vs . 1688 eindigt het geheele stuk met de gepaarde
rijmen c c d d .

Onze dichter heeft groote afwisseling van rijmschema's . In den

regel gaat hid tot een ander over aan het einde van een tooneel
of van de woorden van een spreker . Uitzonderingen zijn in vss . 314,
343, 386, 42 6, 710, 864 en 1531 .
Meermalen worden twee perioden aan elkander verbonden, doordat

het laatste of voorlaatste rijm vin de Berate tevens het eerste of
tweede rijm is van de volgende. Zoo vss . 103, 314, 343, 4`7.6, 1531 .
In vs . 1658 worden twee gelijkgevormde perioden van twee
sprekers op deze wijze verbonden .

Door den laatsten rijmklank als middenrijm in den eersten regel
van de volgende periode to nemen wordt de verbinding tot stand
gebracht in vss. 16, 31, 46, 1258 .

llaar de tekst van het Spel vande V vroede ende vande V dwaeze
1Vlaegden ons in Ben weinig betrouwbaren worm is overgeleverd,

zou het overdreven kunnen schijnen nog over de meerdere of

mindere juistheid der rijmen to spreken . Daar stmt echter tegenover, dat in deze oinstandigheden just de rijmen het eenige
betrouwbare gegeven zijn om daarnaar het werk van den dichter
en de juistheid van den tekst to beoordeelen .

De ciji'ers tusschen O in de hier volgende opgaven wijzen aan,

dat het verschijnsel in de vorige uitgtve in dien regel voorkwam,
maar r3iet in deze, doordien de tekst veranderd is .
Lettergreeprijmen komen voor in vss. 135 (in de vorige uitgave

Ben nog veel slechter rijm), 147, 352 : 354, 694 : 696 (her : vier),
755 en (341) .
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Klinkerrijmen vinden wij in vss . 167, 193, 749, (43, 501) .
Rijmen met overtollige n in vss . 73 (niet in de vorige uitgave),
131, 145, 177, 191 (in de vorige uitgave ontbrak het rijm geheel),
234, 283, 301, 561, 565, 659, 677, 773 .
Een r}jm van e en i kwam slechts tweemaal voor en scheen dus
niet oorspronkelijk to kunnen zijn (171, 327) .
Verdere onzuivere rijmen in vss. (109, 159, 301, 445) .
In de klinkers is de dichter blijkbaar zeer nauwkeurig, zie de
aant. bij vs. 79.
Het rijm ontbreekt in vss . (47, 96, 97, 117, 129, 135, 137, 165,
183, 191, 199, 201, 215, 221, 223, 22 7, 237, 249, 257, 260, 263,
269, 277, 443, 534, 576, 657, 707, 733, 799) en schijnbaar op nog
eenige plaatsen, waar de woorden verkeerd over de regels verdeeld waren .
Het rijm ontbreekt door het wegvallen van een geheelen regel
ua vss. 19, 94, 173, 231, 31e7p 439, 662, 697, 713, 719, 742, 769 .
Daarentegen is het rijm bedorven door het invoegen van een
regel na vss. 206, 317, 591 .
Middenrijm vinden wij in vss . 169, 178(?), 233, 269,. 489, 589(?),
627, 635, 658, 703, 709, 717, 729, 765, 777 . Misschien ook in vs . 766,
en wel dat hot midden van twee opvolgende regels op elkaar rijmt .
Het spel is bijna geheel in gepaarde rijmen geschreven . Enkele
strophen van het schema a b a b c d c d vinden wij in vss . 351-366
en 689-696 . In vss . 783-786 moeten twee regels omgezet worden,
waardoor hier het gepaarde rijm hersteld wordt .
Drie rijmregels werden gevonden in vss . 204 206, 531-533,
541-544, 573-575, 6Z5-627, 657-658, 701-703, 763-765, mrzarr
overal was het gepaarde rijm gemakkelijk to herstellen .
Vier rijmregels vinden w}j in vss . 517-520, maar daar valt eene
pauze tusschen . Na vs . 316 waren vier rijmregels, mar de f'out
was duidelijk. En in vss . 77-80 zijn slechts schijnbaar vier rijmen .
Eene poging om een rondeel to waken vinden wij in vss .
429-438 .

Over de zeer korte regels in dit stuk zie bladz . CLXXXVII.
De zeer lange regels zijn voor het meerendeel zeker bedorven
en kunnen gemakkelijk tot eerie minder buitensporige lengte teruggebracht worden, by . vss . 154, 226, 373, 374, 389, 538 .
Na behoorl}jk onderzoek blijkt dus de versbouw van dit stuk
oorspronkelijk niet zoo slecht geweest to zgn, als het hs . of de
eerste uitgave deed vermoeden, zelfs in sommige opzichteu
zeer goed .

IX .

CCII

OPMERKINGEN OVER DEN VERSBOUW .

In het Sped van Sint Jooris vinden wij slechts een onzuiver rijm,

nl . vs . 118 to nieuten : verscieten, dat gemakkelijk to verbeteren is
door to nieten to lezen.

Eene overtollige n vinden wij in vss . 51, 257 .

Dactylische rijmen in vss. 24, 54, 72, 120, 154, 182, 257, waar-

schijnlijk ook vss . 150, 172 ; dubbelrijmen in vss 56, 288 ; middenrijm in vss . 222 ; kettingrijm in vss . 70, 215 .

Het grootste gedeelte van het stuk is in gepaarde rijmen geschreven.
Voortgezet gekruist rijm vinden wij in vss . 74-85, 271-278,
Z79-286, Z87-Z94 en met herhaling van den laatsten rijmklank
in elke quatern in vss . 214-223 .

Voorafgegaan van drie uitgebreide disticha vinden wij dit in

vss . z36-252

aab aab aab bcbe cdcd .

Vss . 1 9 vormen een rondeel .

Het fragment Van den Somer ende van den Winter heeft meer

onzulvere rijmen.

LettergreePJ
ri men vinden wJ
i' in vss. 42 100 ;

eene overtolli e n in vss . 3 23, 77, 80, 161
een rJijm van e en e in vss . 8 114 >; van o en o in vs . 64 >; van d

en oe in vs . 438 ;

een klinkerrJi' m in vs. 58
drie rJi'mregels in vss . 138-140 en aan het begin, waar de geheele
eerste regel herhaald wordt . Daarente~' en ontbreekt de rJi'mregel

blJ vs . 137 .
Het stuk is geheel in geAaarde rJijmen gesehreven althans voor
zoover het ons bewaard gebleven is .

X . De teal .
In het algemeen is het zeker wenschelijk, dat in de inleiding

voor eene uitgave ook over de taal gesproken wordt. De uitgever,
die zich een geruimen tijd met een tekst heeft beziggehouden,

schijnt daarvoor toch wel de aangewezen persoon . Maar bij een

verzamelwerk als dit, is het onmogelijk . De taal der versehillende
stukken wijkt to veel of voor eene gezamenlijke behandeling, en

de bespreking zou dus Of to omvangrijk of oppervlakkig worden .
Eene uitzondering maak ik alleen voor den Plaijerwater . Deze
tekst bevat zooveel merkwaardige taalvormen, dat een overzicht

X. DL TAAL.
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daarvan zeer gewenscht is, voora,l omdat hij nod veel to weinig de
aa,ndacht der grammatiei heeft getrokken . En toch zijn het just de

minder zorgvuldig geschreven handsehriften, die ons de betrouwbaarste gegevens verschaffen voor de kennis der gesproken taaL De

afwijkingen van de gewone spelling zijn het voornaamste hulpmiddei
om de klankwaarde der teekens vast to stellen . Daarom worden
Yiier die afwijkingen gegroepeerd .
I . Vocalen.
Als laatste lid der twee- en drieklanken wordt geregeld ij geschreven,

nooit i 1) . Dit wijst waarschijnlijk wel op een duidelijk hoorbaar

j-element in die klanken .

Als eerste lid van den tweeklank daarentegen is i rebel, en is
alleen gesehreven in bet vss. 88, 256, 325, wee vs . 168, gerijef vs . 205 .

De lange i in open lettergreep wordt altijd voorgesteld door i,
dus altijd m j, ghj, sj enz., nooit ml, ghi, si . De eenige uitzondering
is Marien in vs . 344 ; op andere plaatsen komt dit woord niet
voor . De schrijfwijze ghijoelken as . 19 en wijsevasen vs . 64 past dus
geheel in deze spelling .

Ook in gesloten lettergreep wordt de lange i steeds door j voorgesteld. De eenige uitzonderingen zijn lif vs . 331, verwit vs . 341,
Vids vs . 313 (tegenover Wijds vs . 120) ; alle drie plaatsen dus aan
het einde van het stuk .

Daarentegen is het achtervoegsel zonder uitzondering -lic, wat

op eene verkorting van den vocaal wijst.
Zeer dikwijls vinden wij in eene gesloten lettergreep ij, waar
men i zou verwachten . Gewoonlijk heeft dit plaats voor n, voor
welke letter ook flu nog in dialecten i dikwijls verlengd of gediphthongeerd wordt :
bijnen, bjnnen ( „ binnen") vss . 108, 312 ; bb#ndeman vss . 117,

119 ; p#ntken vsa. 256, 258 ; scijncken : drincken vss. 264, 303 ; vjnden
vs. 182, vijnen vss . 127, 147 ; vjndi vs . 312 ; vrjndeliken vs . 171 .
Opmerkelijk zijn kijnde : albejnde vs . 186 en bekijnt : versejnt vs .
177, waardoor althans voor een deel dezer plaatsen de diphthongische uitspraak bewezen wordt .

Verder vindt men ij voor i in wjmpelken vs . 173, t~mpelken vs .

174, djcdij (_ „light ghij") vs . 237, dijte (-- ditte) vs . 184, frijsch

vs. 286, sift vss . 26, 171, 210, 218, 284 .

IDe y wordt in dit h s. i n het ~'eheel niet gebruikt : Ey in vs . 30 is eene
drukfout voor E" .
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Welken klank wij moeten aannemen in ontwijste vss. 38, 112, 183
is niet zeker.
In mi§ === "IneIT" vs. 36, 37, 75, 144, 147 heeft men geene bijzondere
klankontwikkeling te zien, maar de gewone verwisseling van 1nijJ
mijn en me, men. De twee laatste vormen komen in dit stuk niet
voor; mij i. pl. v. mi}n in 'vss, 7, 12, 93, 173, 174, 216 en 340, naast
mijn in vss, 17, 21., 53, 55, 58, 77, 84, 97, 125, 166, 172, 235 en 280'.
Mijn voor mij komt niet voor,
Voor de schrijfwijze der tweeklanken zie men nog nieuie in vs,
76 en eeiJ vs. 320 naast eiJ in denzelfden regel.
Verlenging van de vocaal voor een spirant of r vinden w\j in
bedruechi vs. 1, genuechte vs. 263, duencht vs. 64, maecht VS. 227 (of
is dit de verlenging in de oorspronkelijk open lettergreep f), ees (r)
VS. 258, coost VS. 31, loost vss. 31, 96, 159, 322, doerst vss. 35, 97,
290, doerft vss. 146, 339, coerffe vs. 141, onbesoercht: corft vs. 131,
woerptij vs. 45.
Voor andere letters vinden wij deze verlenging in verleet vs. 47,
steelt vs. 52 en ghescuut VS. 207.
Schrijffouten zijn zeker wel scoec~en: bestoppeti vs. 157, naecht:
dacht vs. 19 (in denzelfden regel rnacht) en waarschijnlijk ook
toeten VS. 129.
Ook verkorting komt voor, maar is met zekerheid alleen daar
aan te wijzen, waar de volgende consonant verdubbeld wordt:
wannen vs. 86, taffel vss. 202, 251, cappuijn vs. 252, loppen vs. 82,
oppenbaerlic VB. 242, drofheijden vs. 38, druppen VS. 319. Gef in VS.
267 is de gewone imperatief met korte vocaal.
In alle andere gevallen kan men ook de veel voorkomende spelling hebben van den ,langen klinker in gesloten lettergreep met
het enkelvoudige letterteeken. Zeker hebben wij die, waar het
rijmwoord de spelling met dubbele vocaal heeft: vrucht i juechi vs.
284, dus ook weI in vss. 5 en 2.57. Naar analogie hiervan is het
ook waarschjjnlijk in gevracht vs. 36, qerachier vs. 43, macht (== maectj
vs. 156, claechde vs. 185, plecht vss. 117, 189.
Evenzoo wijst onververt: heert vs. 139 op eene lange vocaal in
oerclert V8. 100, beghert vss. 101, 175, touwert vs. 176, derlic vs. 10,
werdinne vss. 248, 303, merder vs. 98, mer vss. 68, 189, wer vs. 68,
missehien ook in qherne vss. 63, 113, 117, 228, 343, her vss. 85, 272,
307, doch niet in her == "hierheen" vss. 134, 142.
Naar analogie van corft: onbesoercht vs. 132 heeft men misschien
ook lange vocaal in orlof vss. 53, 66.
Ret rijm wet: gereet in vs. 74 doet ook in wet vss, 88, 148, 152,
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154, 232, 300 lange vocaal vermoeden. Waarschijnljjk heeft men
deze ook in het (==" heeft") vss. 97, 106 naast heet vss. 121, 220,
245, 289.
Onzeker, maar waarschijnlijk weI lang, is de vocaal in ghender
vs. 73, gewest vs, 7, meste vs. 314, est vss. 46, 95, 276, 288, 291,
gelofsi§ (== "geloofd zij") V8. 259, nempt V8. 145, scempte V8. 341 en
oak in het slechts tweemaal voorkomende en vss. 69, 122.
In open lettergrepen worden a) e) 0 regelmatig met het enkele
letterteeken geschreven, bv. pape) qualic vs. 8, ere vs. 76, we vs. 103,
ste vs. 253, ne (== "neen") vs. 302, nene (is dit==neen) neen, ofneen
met achtgevoegde e?) vs. 300, beqerije (==- beqeeri di des) V8. 303.
Uitzonderingen zijn hae (== hebbe of hadde) vss. 228, 256, 260
(daarentegen in vs. 151 ha == haddei, gedaene vs, 286, hee (==- hedens
vs. 165, nee vs. 270, stee vs. 230, uerleenen. vs. 247, soe vss. 9, 46,
141, 240, 309, [oereeet vs. 118, ooere vs. 226, uoeren vs. 270, toelic
(== te olic) vs. 293 en met verdubbeling van den consonant laetten
vss. 217, 249, roettaeri vs. 219.
De u wordt geregeld verdubbeld, behalve voor de w: avontueren
vs. 56, uuten VS. 62, duere vs. 58, berueren vs, 57 enz.; uwe pass.,
uus V8. 189.
De oe wordt dlkwijls door 0 voorgesteld: groten: zoete vs, 169,
ropen vs, 6, uercoleti VS. 27 (naast coelen vs. 29), spolen vs. 28,
proven: besoeven vs, 63, horen vs, 317; ook in gesloten lettergreep:
honder vs. 80, genoch vs. 338, beoroijea VS. 127 (maar (loe'V·t vs. 129).
Daarentegen is de verdubbeling del" 0 meestal oe en wel in gesloten lettergreep 440e tegen 9 00 (hiervan viermaal doot: vss. 121,
150, 226, 328), terwijl in open lettergreep de verdubbeling steeds
(10 maal) oe is.
V661" ch wordt geregeld a gebruikt i. pl. v. e: Werrenbrachi pass.,
rachi , rachis vss. 112,144,161,195,201,269, knacht: vacht vs. 273,
wach vs. 274. Oitgezonderd zijn weeh vs. 42, ewech VS. 164 en de
vormen van seggen. In plecht vss. 117, 189 heeft men de lange vocaal.
V661" andere consonan ten wordt deze a gevonden in tacker vs. 193,
tampteren VS. 106. Hierbij sluit zich aan wael == wel V8. 286.
N aast ~ is e zeldzaam, aIleen in necker vs 124.
N aast e vinden wij ~ in in als bijvorm van en) ende, en wel
36 maal in tegen 16 maal en en 5 maal ende (vss. 241, 241, 263,
345, 347). Soms vinden wij beide vorrnen in een regel: en en in
vss. 60, 81, 260, ende en in vs, 263.
Talrijk zijn de gevallen van eij i. pl. v. e voor eene volgende
n
dentaal: eijnde vss, 5, 23, alleijnde VB. 185, alleijndich vss. 2,

+
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3, seijnclen vs . 126, verseijnden vss . 75, 106, 107, 163, 178, 181,
186, 2Z0, 2Z1, weijnden vs . 164, gesceijnde vs . 6, zelfs meijnsch
vs . 290 . Seijnt- „zegene het" behoot•t hier natuurlijk niet bij .
Voor ee staat eij in : eleijn vs . 147, me{jne vs . 31, meijninghe
vs. 105, gemeijne vs . 241 .
Naast z~ komt ~, o voor in lost vs . 100, lostelic vs . 203, best
vss . 31, 96, 159, 322 .
Naast o vinden wij ~ in druppen vs . 319 .
Afwisseling van u en ou in ouwer vs . 23, douwe (- „het uwe")
vs . 311, douwet (- „duvet") vs . 25 .
II . Consonanten .
Herhaaldelijk wordt de consonant verdubbeld na een consonant :

hertte vss . 1, 53, 125, 145, 175, 280, 284, herttelic vss. 169, smerttelic
vs . 104, coerff'e vs. 141 ; ook na een langen klinker : moetter vs . 276
laetten vss . 217, 249, roettaert vs . 219 .
Wanneer het proclitische lidwoord met het volgende woord ver-

bonden wordt, wordt voor eene zachte beginletter de t verzacht :

dliefste vs . 4, dbeste vss . 167, 248, douwe vs . 311, dwjf vs . 324 .

Deze d kan overtollig geschreven worden, wanneer het lidwoord

reeds enclitisch met het voorafgaande woord verbonden is : opt
dlijf vs . 26, evenals de t : int tmeijsen vs . 83, int tgoeije vs . 235,
int tghemeijne vs . 239. Evenzoo met dallen vss . 25, 184 naast met

alien vs . 6.

Invoeging vinden wij van eene p in nempt vss . 42, 145, comet
vss . 200, 207, 246, 275, scempte vs . 341, van eene t in duijchten
verstuijcken vs. 222 . Geene invoeging is to zien in hebts (= heb des)
vss . 31, 340, behoe fts (= behoeve des) vss . 22.
Achteraanvoeging van eene t komt voor in dacht vs. 20 (oor
spronkel}jk ook wel in vs . 7), siecht (_ „ziek") vs . 93, corft vs . 132 i).
Gedeeltelijke assimilatie komt voor in ombesoercht vs . 431 .
De z wordt alieen gebruikt, maar dear ook zonder uitzondering,

in zere vss . 1, 8, 26, 45, 48, 50 .
Naast t vinden wij is in tsegen vs . 45 .
Of de w in wjsevasen vs . 61 op eene andere uitspraak wijst, is
onzeker : in sommige hss . sehijnen w en v volkomen gel}jkwaardig
to zijn .

Behalve in samentrekkingen als moetict vs. 44, jet vs . 236, Zijcdij
vs . 237 gaat voor de t de gutturale tenuis regelmatig over in den
' Ook elders komt dit voor, b,v.

Lans . 713 vermucht Sacr, 1236 rampt .
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s p irant : maecht vss . 27, 292, 310, 317, 9eraeht vs . 43, siecht : 9hesca'et

93, sieehte vss . 73, 116, vereroeeht vs . 173, scheneht vs . 211
du-ncht vss . 167, 243 en met verlenging van de vocaal duencht vs .
64> sincht vs . 270 > ook eenmaal voor s : volchs vs . 230 en driemaal
Vs .

aan het erode an het woord n .1 . 9ebrech vs. 12, nach vs . 222 (wat
ten onrechte uit den tekst naar de noten verplaatst is en duchtach
duchtic

vs. 340. De eenige uitzondering is druct vs . 49 .
XI. Wijze van uitgeven .

Hierover moet wel jets uitvoeriger gesproken worden dan in de
meeste uitgaven geschiedt . Het maakt toch noodzakelijk verschil in
de behandeling van den tekst, of die ons is overgeleverd in een

zorgvuldig of een slordig handschrift of in een ouden druk . Van
de bijzonderheden in de behandeling zal dus voor sommige stukken
afzonderlijk rekenschap gegeven moeten worden .

Over het algemeen ben ik zeer conservatief geweest . Of wij ooit

eene zoo nauwkeurige kennis van het Middelnederlandsch zullen

kr}jgen, dat wij zonder bezwaar in eene wetenschappelijke uitgave
de spelling en de buigingsvormen kunnen normaliseeren, betwijf'el
ik. Maar in allen gevalle zijn wij thans nog Lang zoo ver niet .
Hoffmann von Fallersleben meende dit to kunnen . leer begrijpe-

lijk : het was de overmoed der pas beginnende wetenschap . Slechts

wie blind is voor de groote historische beteekenis vin dergelijke
jeugdige onbezonnenheid op elk gebied, kan hem daarva,n een
verwijt maken . Wij blijven hem dankbaar, al zouden wij ook geen

enkel der resultaten van zijn werk meer aannemen . Datzelfde verklaar ik bier met betrekking tot allen, die zich vroeger met deze
teksten hebben bezig gehouden .

In de spelling heb ik de hss. en oude drukken zoo nauwkeurig
mogelijk gevolgd . Van alle, hetzij opzettelijke of onwillekeurige
afwijkingen heb ik in de lijst hierachter rekenschap gegeven . herdoor is ieder in de gelegenheid een overzicht to krijgen van alle

inconsequenties in de spelling, en zoo hoop ik thans ook deze

teksten bruikbaar gemaakt to hebben voor de studie van de klanken buigingsleer.

Een pear omstandigheden moet men hierbij echter altijd in bet

oog houden . Ten eersten, dat de afwijkingen in de spelling sours
aan technische redenen to wijten zijn . Wanneer by . een versregel
wat lang was, gebruikte de afschrijver niet alleen meer afkortingen
dan anders, maar liet ook sours enkele letters weg, die desnoods
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gemist konden worden . Zoo vindt men herhaaldelijk in lane regels
g in woorden, waar overigens gh regel is .

Vooral ook inconsequenties in het aaneenschrijven der woorden

kornen hieruit voort. Zoo wordt b .v . Dr. D. H.

VS .

305 aldus aan

een woord geschreven, terwijl het elders in het Hulth, hs. steeds
twee woorden zijn .
Kennelijke verschrijvingen rzls in Esm . 53 heb ik verbeterd, maar

steeds in de noten de lezing van het hs . medegedeeld . Waar echter

in de oude drukken u voor n, c voor e staat, heplt voor helpt enz .,
is dat stiizw ;jgend verbeterd .
De afkortingen heb ik aangevuld, zonder daarvoor cursiefdruk

to nemen, wat ik bij het lezen hinderlijk wind. Maar overal waar
maar eenige twijfel aan de bedoeling kon zijn, is de afkorting in

de noten vermeid .

In de spelling met i en j, u en v heb ik de hss. en oude drukken

niet gevolgd, omdat dit slechts verschillende teekens voor denzelfden
klank zijn .

Daarentegen heb ik in het gebruik van y en ij mij nauwkeurig

aan de hss . gehouden, voor zooverre deze tusschen die letters onder-

scheid waken, omdat dit misschien op een verschil in uitspraak berust .

Waar w het teeken is voor de dubber u, heb ik uu geschreven.
Wat in de hss . en oude drukken van interpunctie gevonden wordt,

kan men hiervoor (bL IX, XII, XV, XXX, XXXVI, XLII, LVI,
LVIII) in de beschrijving der hss . lezen. Deze was voor eene uitgave
niet bruikbaar en de interpunetie, zooals men die nu hier vindt, is

dus door mij bijgevoegd . Pat daarbij zeer veei komma's gebruikt
zijn, ligt aan den eigenaardigen, sterk parataktischen zinsbouw .
Ook in het gebruik der hoofdletters ben ik van de hss . en de

oizde drukken afgeweken . Ik heb regelmatig het eerste woord vin
elken versregei en alle eigennamen met eene hoofd .letter gezet .

Alleen den naam van den emir van Abelant in den Gloriant heb
ik met eene kleine letter laten staan, omdat de schi7jver daarin
blijkbaar geen eigennaam zag, of er ten minste niet zeker van was,

of hij hier een eigennaam voor zich had . Vandaar dat h}j nu eens

het lidwoord er voor plaatst, clan weer niet ; sows is ook de naam
aan een, dan weer aan twee woorden geschreven .
Deelteekens komen in de hss . niet voor en zijn dus door mij

bijgevoegd .

Het aanbrengen van sa,mentrekkingsteekens heb ik echter onnoodig

geacht. Zelfs in Maeyden vss . 407 en 408 bij voorbeeld zal toeh
niet licht iemand daaraan behoefte gevoelen .
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Ook wat den tekst betreft, ben ik zeer conservatief geweest,
natuurlijk het meest in die stukken, waarvan maar een h s . is. Over
het algemeen heb ik aan eene verklaring, zelfs eene eenigszins

gewrongen verklaring, de voorkeur gegeven boven eene .verandering .
Slechts waar de overgeleverde tekst onmogelijk verklaard kon
worden, heb ik veranderd, maar de lezing van het hs . of den ouden
druk in de noten opgenomen . Doch steeds heb ik het als een onaf-

wijsbaren eisch bij elke conjectuur beschouwd, dat er moet kunnen
aangewezen worden, hoe de rout kan ontstaan zijn . En toch heb ik

ten slotte nog van soinmige veranderingen moeten terugkomen, by .

Esm . 782, Glor . 1030, Lans . 454, Sacr . 541, Mar. 6 enz .

Dikwijls heb ik mij van verandering onthouden, ofschoon de

lezing van het hs . zeker niet oorspronkelijk was, wanneer het nl .

niet duidelijk was, hoe er veranderd moest worden . In Sacr . 1162
en 1163 b .v. was gemakkelijk het zuivere rijm to herstellen, maar
er is geen enkele aanwijzing, welk van de twee rijmwoorden dan
veranderd moet worden .

Wanneer men niet doorloopend normaliseert, is het onmogelijk

geheel consequent to zijn . Loo heb ik b .v . en als voegwoord laten
staan, maar ende als negatie veranderd .
Sommige veranderingen zijn in den tekst opgenomen, andere in

de noten of in de aanteekeningen voorgesteld, al naardat ik ze
voor meer of minder zeker hield .

Bijvoegingen zijn steeds tusschen vierkante haken gezet .
Hoe noodig hot is, dat het getal der bladzijden van de hss . aan
den kant wordt opgegeven, bleek mij opnieuw uit de VIISte Bliscap .

Had Staliaert dit in zijne uitgave gedaan, dan zou iedereen dadelijk
gezien hebben, dat na vs. 1515 een groot stuk ontbreekt en dan
had hij vss. 1263-1274 niet maar stilletjes weg kunnen laten .

Toen de druk reeds een heel eind gevorderd was, werd mij door

eene bevriende hand gewezen op de wenschelijkheid om boven elk

stuk ook den algemeen aangenomen verkorten titel to plaatsen en
dien aan het hoofd van elke bladzijde to herhalen . Het eerste kon

toen verder nog gedaan worden, het laatste helaas niet meer . Doch

bij de bijlagen en de aanteekeningen is ook dit gedaan .

In de aanteekeningen is in de eerste plaats rekensehap gegeven

van alle tekstveranderingen, voor zooverre zij niet zoo eenvoudig
warm, dat de reden daarvan onmiddellijk blijkt .
Waar de tekst voor een belangstellenden lezer, die niet van het

Middelnederlandsch bepaald zijne studie maakt, moeilijkheid zou
opleveren, heb ik in de aanteekeningen eene verklaring gegeven,
Mnl. Dram. Poe'zie. - ixL .
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wanneer eene enkele woordverklaring niet voldoende was . Voor de
laatste zie men de woordenlijst .

Overal ook, wear in het Mnl.

Wdb ., in eene vroegere uitgave,

of in tegenwoordig nog veel gebruikte werken eene m . i . onjuiste
verkiaring gevonden wordt, heb ik eene aanteekening gegeven .

Some ook heb ik eene opmerking moeten makes over een zeer

duidelijken en volstrekt niet merkwaardigen tekst, omdat daar door
vorige uitgevers wiilekeurig veranderd was .

De woordenlijst moeht, zonder nu juist eene coneordantie to
worden, toch niet to beknopt zijn, omdat dit boek ook voor

eon ruimeren kring van lezers bestemd is . Maar bovendien zijn er
een zeker aantal woorden, waarvoor ook de vakman nog wel
gaarne een pear bewijsplaatsen gemakkelijk bij de hand wil hebben .
Bij sommige woorden zijn wat meer plaatsen opgegeven, om eene

vergel}jking van den stijl der versehillende stukken gemakkel}jk
to makes.

Van de eerste driehonderd verzen van Mariken van Nieumeghen

zijn verbeterbladen gegeven. Toen ik namelijk bezig was dezen

tekst to bewerken, was het mij nog niet bekend, wear het exem-

plaar van den nadruk van Stroobant berustte, dat eens aan Serrure
behoord heeft . Eerst geruimen tijd later vernam ik, dat het thane
in het bezit vin den hertog van Aremberg is . Aangezien voor de
uitgave der Bibliophiles ook deze druk gebruikt was, bestond de

mogelijkheid, dat waar die uitgave van S afweek, de lezing van

Str. was opgenomen . Daarom werden de varianten nit B aan den
voet der bladzijde medegedeeld .

Nog erger was, dat het exernplaar van U, dat door Van Vloten

uit de Koninklijke Bibliotheek gebruikt was, verloren seheen . Ik

moest dug de varianten uit Van Vloten's uitgave opnemen . Later
bleek eehter, dat het boek wel in de Kon . Bibl . was, maar in een
nog niet gecatalogiseerden bundel verscholen zat .

Nu deze beide belangrijke drukken teruggevonden wares, moesten

daaruit de varianten worden overgenomen . De geheele tekst moest
opnieuw bewerkt worden en het scheen het raadzaamst het reeds

afgedrukte door een nieuw vel to vervangen .

Bij dezen tekst heb ik vrij veel varianten, ook minder belangrijke, opgegeven met het oog op mogelijk nog to vinden uitgaven,

waarvan dan de verwantsehap met de andere kan vastgesteld worden .

Spellingverschillen eehter ale es of is, boeverie of boeverye en
dergelijke, evenals afwijkingen in het gebruik der hoofdletters z}jn
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van niet genoeg gewicht, en daarom niet onder de varianten opgenomen .
Ofschoon A zeker niet overal den oorspronkelijken tekst heeft,

moest deze druk toch de grondslag zijn voor onze uitgave, omdat
het de oadste is en ook het naast aan het ooispronkelijke .
Een slaafsch volgen van dezen tekst was echter niet wenschelijk,

to minder, omdat het tijdens de uitgave van deze aflevering reeds
waarschijnlijk was, dat er een facsimiledruk zou komen .

Waar de zin of het metrum dit vereisehte, heb ik dus enkele

woorden of regels uitgeworpen of tusschen [ ] bijgevoegd.

Aangezien de prozaregels zeker niet tot den oorspronkelijken

tekst behooren, moesten zij wel naar de noten verbannen worden .
In een opzicht heb ik to veel veranderd . Ik wilde nl . eerst de

opsehriften boven elks woorden overal gelijk maken, waar ik later
van terugkwam . Daardoor beantwoorden die boven vss . 98, 350, 367,

374, 376, 378, 380, 386, 653 en 940 niet aan de lezing van A . Men
vergelijke daarvoor den facsimiledruk .
Van het Spel van de V Vmoede ende de V Dwaze Maegden is het

hs . zoek en hebben wij niets dan de zeer onbetrouwbare uitgave

der Bibliophiles . Dezen hadden de gewoonte de spelling regelmatig

to makes . Waar wij dus eene spelling vinden in strijd met die,
welke in het begin der 16e eeuw gebruikelijk was, is het onze

plieht van hunne uitgave of to wijken . Vooral is dit het geval
waar de uitgever zoo weinig voor zijne taak berekend was als deze,

die trouwens ni fallor nooit iets anders geleverd heefc en blijkbaar
herhaaldelijk het hs . niet eens lezen kon.
De Bibliophiles hadden eene buitengewone voorlief'de voor de y,

die zij gewoonlijk overal voor de j in de plaats stelden. Loo ook
hier. In de Voorrede worden een paar verzen aangehaald, waarin
3 ti's voorkomen, die in den tekst door i of y vervangen z}jn . Waarschijnlijk heeft een der andere bibliophiles de drukproeven van

den tekst nagezien en verbeterd (!) . Daarbij heeft hij dan echter nog
een tiental j's over het hoofd gezien .

Het is mogelijk, dat op enkele piaatsen in het hs . werkelijk y

gestaan heeft, maar dat is nu niet meer uit to makes . Ik heb dtis

overal y in j veranderd, waardoor wij ongetwijfeld dichter bij de
spelling van het hs. zijn dan op eenige andere wijze.

In woorden als mijnne heb ik ij door i vervangen, zooals op de

meeste plaatsen ook staat .

Als eerste lid van den tweeklank heb ik overal i gezet. Waar

je is blijven staan, is het tweelettergrepig.

CCSII

XI . WIJZE VAN UITGEVEN .

Als tweede lid van den tweeklank heb ik voor een medeklinker

overal i geschreven, voor een klinker en aan het einde j laten staan .
Waar ml, ghi enz . stood heb ik niet veranderd .

In vss. 131 en 151 heb ik Gy in Gh# veranderd .

Wat het aaneenschrijven der woorden betreft, heb ik alleen ver-

andering gemaakt in de eigennamen IJdel Glorie, Zotte Collacie,

Scerp Onderzouc, Quaden Raedt .

Van alle overige veranderingen, hoe gering ook, is onder de

bladzijde rekenschap gegeven.

De tekstveranderingen, die ik in dit stuk en in het Spel van

Sint Jooris heb aangebracht, zijn veel grooter dan in een der
andere stukken . Maar de toestand, waarin deze teksten ons waren
overgeleverd, was wel zoo, dat waarschijnlijk niemand over den

omvang der veranderingen klagen zal, ook al is hij het met de
wijze van veranderen niet altijd eens .
Misschien zal wel iemand zieh beklagen over den omvang van

deze inleiding, vooral van het eerste hoofdstuk . Hij gelieve daarbij
dan to bedenken, dat hetgeen deze uitgave van de vroegere onder-

scheidt, zoowel in de tekstbehandeling als in de inleiding, voor
een groot gedeelte juist aan dat tot in de kleinste bijzonderheden
afdalende, onderzoek der hss . en oude drukken to danken is .
Ten slotte mag ik wel verschooning vragen voor de lange lijst
van verbeteringen . Maar wat ik zelf aan leemten heb opgemerkt,

wilde ik ook zelf verbeteren . Men moge daarin een bew}js zien,
dat ik geene moeite gespaard heb om fouten to vermijden in de
overtuiging, dat er nog genoeg in gebleven zijn, om ook anderen
gelegenheid to geven die aan to wijzen .

XII. Afwijkende lezingen .
Alleen bij de eerste vellen is het niet mogelijk geweest eene drukproef
met het h s . to vergelijken ; bij de latere is dit geregeld gedaan.

Ten slotte is na het afdrukken nog eens de geheele tekst een- of
tweemaal met het hs . of met de nude drukken vergeleken . Alle
verschillen, die hierbij zijn opgemerkt, voor zoover zij niet onder
den tekst zijn opgegeven, waar verreweg de meeste eene plaats

hadden moeten vinden, volgen hier . De zinstorende en hinderlijke
fouten worden bovendien in de lijst der Toevoegsebs en verbeteringen
aan bet einde van dit boek opgenomen .
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AFR'IJKENDE LEZINGEN .

Esmoreit .
Titel
cecielien
vs .
5 doot
•
21 gesciet
43 in bringhen
n
44 biden
n
56 al dus, zoo ook in vss . 63,
122, 126, 315, 401, 621, 996 .
57 vol bringhen
•
•
84 naden
88 seaerpen vembeterd uit scarpen
96 hebdt
n
„ gedient
n
116 meincte i. pl. p . meinicte
verb . uit meinite
138 is
148 veriaghen
•
165 si di
»
,, 171 en
• 185 toerkien verb . uit torkien
189 salic
n 222 noch tan
n 232 op houden
• 234 Wat tan
• 251 men
• 256 Soe magiCx
» 263 Ane siet
n 265 verleent verb . zrit verlent
n 279 uut vercoren, zoo ook in
vss. 450, 456, 460, 506 .
289 den . Er is bier niet weggekrabd, maar er hee ft een
pluisje op het papie7° qezeten, dat er afgeraakt is .
Bij nauwkeurig meten blijkt
het, dat er niet mee7° dam
eene enkele n op heeft kzrnnen staan.
317 rouw e verb . nit ruwe
317 groet
338 menech werf
• 338 Biden
• 349 ane sach
• 362 gescint

vs . 369
418
n
506
»
508
517
»
522
553
n
555
n
• 575
609
623
n
629
n
• 645
650
»
654
n
691
• 695
• 721
726
»
737
741
742
n
788
794
n
• 825
828
852
n
803
• 857
868
n
., 873
n 907
n 911
914
n
951
n
994
»
996
n
1002
» 1003
n 1013

gewracht
in gheeft
,jonbe
benic
wader
soe
onder vonden
Die wile
weder keert
dancken
Si di
salic
op ghehouden
ane scouwen
wille come
ghewrachte
ane sach, zoo ook vs . 729 .
an scouwen
ane seen
vol wassen
alte
achter bleven
ane dede
Biden zoo ook in vs . 962 .
vanden
op ghehouden
ende
benic
Jeghen sAoet
g a wi
of gheset
ml waert
wille come
op gheven
ane doen
doems loch
hanetmen
Soe werdi
iden
thuus weert

Lippijn .
vs.
n
n

8
10
24
41
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weder comen
Bider
an leggen
Heb di

ccxiv
Vs .
7,

n
n
n
n

•
n
n
n
n
n
n
n
n

•
n
n
n

45
50
55
73
81
82
88
98
].14
123
124
146
152
159
166
170
171
190
190
193

XII . AFW7JKENDE LEZINGEN.
uut vercoren
leet verb. lilt let
en
en
menege
geloghen
oghen
alfs gedochte
dalfs ghedrochte
om trent
En trouwen
droncken
sagic
beclaecht verb . uit beclacht
op gestaen
wodd o f woddi (onduidelijk)
Soe
dus daneghe
en
graven

Gloriant .
Titel
vs . 17
19
• 30
45
n
• 101
• 142
162
n
170
n
• 199
n 202
n 214
• 233
243
246
n
n 253

vanden
gescant
en
gOde
stout i . pl. v . sterc
mijne
gebort
Biden
aen sien
kersten rijczooookinvs . 222 .
oerghelyoes
ghevueght
a ne sien
bevelt
daer went
an scouwen zoo ook in vs .
287 .
., 301 alien
n 313 beveelt verb. uit bevelt
n 367 En
,, 378 ane sien
410 ene
546 heerlijc verb . uit herlijc
n
567 Vaerwaert
n

VS .
n
n

•
•
n
n

•
n
7f

n
n
n
n

•
n
n
n

•
•
•
n
n

•
•
•
•
•
•
n

•
n
n

•
7f

n
1)

n
n
n

578 ane naemt
583 op breken
584 doer steken
604 SieiC
607 finder
615 op gaet d . sonne schijn
626 kersten lant
641 doer
645 wille come
656 uut vercoren
658 moeten verb . uit moten
672 aerde verb. uit arde
674 De
681 roede verb. uit rode
687 Soe
762 boem
781 wander
827 si
X35 maeght verb . uit maght
853 Soe
863 gheswoeren verb . uit ghesworen
876 nut vercoren zoo ook in
vs . 1072 .
877 benic
888 gesworen
891 al nu
915 over scoene
928 roedenlioen zoo ook in vs .
952 .
943 kerker steep verb . uit kerker step
945 opt sluten
968 A1 dus zoo ook in vss . lOZ8,
1057, 1116 .
999 De noot moet vervalden.
1005 of slam
1029 aen bedt
1030 gode (de hoot moet vervallen.
1035 doer
1038 doer slam
1040 Ghewarech
1054 ape beden
1091 in comen
1141 voer spel

XII . AFWIJBENDE LEZINGEN .

Buskenblaser .
vs.

•
•
n

n
n
,,

2 wijt molder
90 thuus weert zoo ook in vs .
206
106 joeght borren
109 al gheel
117 al dus zoo ook in vss . 139,
149, 177 .
135 a,ne sien
144 Ey uut vercoren
151 weerden verb . uit werden
158 scijt putte
162 an leggen
169 alte
172 alstille

LanSeloetL
vs .
„

•

n
n

•
•
•
•
h
n

•
n

•
„

•

17
39
44
47
50
58
78
80
86

ane sach
A1 dUS
doer boert
ane scouwe
wrouwe
god verb, uit dod
Daer omme
Ende oec
Uut vercoren zoo
vss . 143, 901 .
90 getrouwe
125 geloven
127 menech weerf
129 Om dot
136 Daer toe
167 an
193 an scouwe
200 kersten rijc
211 An siet
223 ane siet zoo ook in
346 rechte voert
265 vol bringen
277 Ende ontbr .
387 ghedaen verb . uit
401 op stoet zoo ook
433, 592, 656 .
423 staic
455 Op dat
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vs. 476 ane getaelt
n 482 ga. wi zoo ook in vs . 484 .
„ 490 doer gaet
• 531 ane scouwe zoo ook in vs. 559
n 577 Tot ter
• 656 morghen stont
• 661 gheiaecht verb . nit gheiacht
n 675 onder doen
679 toe behoert
„
n 699 over bracht
710 deghen
n
716 wille come
716 moetti verb . uit motti
•
„ 729 nut ter
n 731 Ane sien
763 emmermeere
„
819 achter laten
820 utter
„ 828 ane gaen
855 ghewaghen
„
915 doer beten
„
Hexe .
vs .

•

ook in

„

•
„

•
•
n

3 achter waert
21 gheloghen
31 vier weechstede
41 enegen
45 stront hoere
76 yet verb. uit yt
93 si wi
97 wel varen
106 weder gheven
108 uut polen
110 uut craken

Drie Daghe Here .
vs . 488 .

ghedan
in vss.

vs .
„

•
•
„
„
n
n

15 thuus weert
38 onder tuschen
43 onder haspe
561ide
93 thuus Overt
101 uut gheleet
122 som tijts
123 tjeghen gheet
133 Versmeecse verb . uit Versmeese.
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rr
rr
rr
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235
245
271
276
296

uut vercoren
gecreech verb . uit gecrech
mede gaen
ga wi
Wille come zoo ook in vs .
315 .
308 ghet
331 Om trent
338 pelse verb . uit plse
386 voert gaen
393 over gaf

Truwanten .
vs . 157 Si wi
n 166 ghmake
rr 184 uut steken
Winter ende Somer.
vs . 14 weder tael
p 30 menegen verb . uit mengen
• 134 sourer tijt
n 149 moeder naeet
rr 151 voghelen sane
n 169 Disstruweren
• 178 tonder bringen
• 210 vroech verb. uit vroch
• 257 our vaen
278 vogel toughen
rr 285 sonne schijn zoo ook in vs .
304
rr 310 doer verb. uit voer
n 368 bi den
• 377 sieic
• 383 voert ghetroeken
rr 403 Vol doers
rr 411 tonder blijft
• 415 tonder gaet
n 431 op nemen zoo ook in vss .
493, 498
n 434 sonne schijn
rr 436 Si di
r 447 op ghenemen
n 455 toe comers
n 456 op ghenomen zoo ook in
vss. 481, 596
n 464 om trent

vs . 468 over luut
rr 472 sourer tijt
r 490 op gheresen
n 507 op gaet
rr 517 toe behoert
rr 536 ml weert
• 610 . he
rr 610 op nam
• 620 op genomen
rr 623 steers colen
Rubbers.
vs . 6 our trent zoo ook in vss .
46, 90.
•
7 thuus weert
n 13 vol draghen
• 14 Ende alle sijn
rr 22 gemake
• 24 voer waer
rr 26 si di
rr 53 over luut
• 76 onder sprect
n 108 dragen
, 120 omme gegaen
n 185 em'er
n 193 vol bracht
• 937 bosehkkijn
n 238 waer di
rr 244 uut springen
Plaijerwater.
vs . 81 tsmorgens
Vanden Sacramente .
vs . 74 danckel}je
n 8^r soete
• 273 cleinen
rr 314 iek
'7 320 syn
r 328 Aen
• 422 IC
rr 432 lesen
• 507 en
• 551 Duer
rr 647 s}jn
809 aenveerden
•

XII. AFWIJgENDE LEZINGEN.
vs .

831 Enwich
877 vernan
988 lodt
„
1026 adyeuv
n
1046 gheringe
„
1284 gemeijnde
»
1287 noeyt
„
1311 Tes es
n
1316 myn
n
naprol. vs . 17 dede
n

Mariken van Nieumeghen .
vs .
n

•
•
n
„
„

»
n
„
n
n
n
„

„
„

18 lange
48 hebt
77 machdom
232 ghenoechelijek es
268 tormentelijck
270 aen u
363 machdekens
385 stro
398 hoeken
407 werdt
423 U S smaken
523 duenken
536 Donabele
524b maecte
540 thoren
547 ghesehie
659 hi
693 scandelike
761 oft
768 Dat
776 impossibele
813 ghetrocken
820 course
944 ghevracht
945 u hier onder

vs.

961
963
1010
1037

„
„

ontrent
dien
achs
ml

Sevenste Bliseap .
vs .

94 my
98, 334 ne gheene
156 wordic
242 Jhesum
341 myweert
478 toesant
543 ghesciet
565 dor wont
600, 767 he
602 wonde
655, 994 ouseg
678 aldinc (vgl. 99 2 )
695 biden
747 bloet
749 poet
755 aenhouw en
859 heere
970 heilige
1084 voer waer
1097 bi
1100 de welke
1113 heefti
1120 in slupen
1227 wy
1315 alsuetelic

n
n
„
„
„
n

•
„
n
„

»

•
n
n
n
n
„
n
„

Maegden
vs .
n
„

100 bet
133 goet
783 Conclusie
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God , die wander maghet was gheboren,
Om dat hi niet en woude laten verloren
Dat hi met sinen handen hadde gem aect,
Soe woude hi al moeder naect
Die doet sterven in rechter trouwen .
Nu biddic u , heren ende vrouwen,
Dat ghi wilt swighen ende hoeren .
Het was een coninc hier to voren,
In Sesilien was hi gheseten,
Verstaet, soe moghdi wonder weten,
Ende ghecreech een kint hi sijn wijf .
Maer hi hem hielt hi enen keitijf,
Sijns broeder sone, hiet Robrecht,
Die dat conincrike na recht
Alte male soude hebben verworven,
Hadde die coninc sonder oer ghestorven .
Maer nu Overt daer een knecht geboren,
Dies Robbrecht hadde groten toren
Ende int herte groten nijt .
Nu seldi hier sien in corter tijt,
Wat dat den jonghelinc es ghesciet,
Hoe hem Robrecht bracht in sorer verdriet,
Ende enen Sarrasijn heft vercocht,
Ende in groten elende brocht,
Ende oec die moeder , diene droech,
Dat si daer na noit en loech
In twintich jaren daer si lach,
Ende noit sonne noch mane en sach
Dat beriet haer Robrecht al .
Nu swift, ende meret hoet begennen sal .

21, es ontbreekt - 22 . Ende hoe dat hem -- 27 . ,xx. -- 29 . h'
16 . die ontbr .
11Trl1 . Vram . Poezie,
1

2
Robberecht .
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Ay mi! ay mi der leider gheboert,
Die hier flu es comen voert
Van Esmoreit, den neve mijn!
Ic waende we! coninc hebben ghesijn,
Als mijn oem hadde ghelaten dlijf
Nu heeft hi al bi sijn wijf
Een kint gecreghen, die oude viliaert .
O Sesilien , edel bogaert,
Edel foreest, edel rijc,
Ic moat bliven ewelijc,
Edel foreest, van di bastaert ;
Dies mijn herte alsoe beswaert,
Dat mi inbringhen sal de doot .
Maer bi den here die mi gheboet,
Ic sal daer omme pinen nacht ende dach,
Hoe is dat wecht verderven mach ;
Ic saelt versmoren oft verdrineken ;
Daer salic nacht ende dach om dineken,
A1 soudic daer omme liden pijn .
lc sal noch salve de coninc sijn
Van Sesilien, den hoghen lande .
Ic sal oec pinen om haer scande,
Der coninghinnen, mijns oems wijf,
Dat hi nemmermeer sijn lijf
Met haer en sal delen , die wigant .
Aldus soe sal mi bliven dlant,
Machic volbringhen dese dine .

Meester .
Waer sidi, hoghe gheboren coninc,
Van Damast"gheweldich hear?
GO Mijn herte es mi van rouwen seer,
Van saken, die is hebbe ghesien .
De coninc .
Platus meester, wat sal ghescien,
Daer ghi aldus om tachter sift?
Meester .
Her coninc, to nacht to metten tijt
53 . conininghen

3

t71L

65 Was is daer buten op dat welt ;
Daer sack is die locht alsoe ghestelt
Ende die planeten ant fiermament,
Dat in kerstenrijc een kint
Gheboren es van hogher weerde,
70 Dat u sal dooden metten sweerde,
Her coninc here , ende nemen dlijf,
Ende u dochter sal sijn sijn wijf,
Ende kerstenheit sal si ontfaen .
De coninc .

75

Meester, nu doet mi verstaen,
Wanneer soe was dat kint gheboren?
Meester .
Te nacht , her coninc , als ghi tnocht horen,
Soe wort gheboren dat jonghelinc .
Sijn wader es een hoghe coninc
Van Sesilien in kersten lant .
De coninc .

80 Meester, nu soe doet mi bekant,
Selen dese saken moeten zijn ?
Meester .
Jaes , her coninc , bi Apolijn,
Ofte en doe cracht van groter hoeden .
Maer wildi werken na den vroeden,
85 Ic sal u enen raet visieren,
Hoe ende in wat manieren
Dat ghi selt bliven in uwen staet,
Want enen goeden scarpen raet
Waer hier goet toe gheoerdeneert .
De coninc .

90 Ay , nu soe benic ghescofeert !
Vander saken , die ghi mi telt
Es mijn herte alsoe ontstelt,
Dat is mi niet gheraden en can .
Maer ghi sift soe wisen man,
95 Platus meester, lieve orient,
Ende hebdi mi langhe met trouwen ghedient
72 . sal sijn Si wij f - 96 .

Van trouwen z "n ter enwoord i de eerste letters onlees-

baar maar er kan moeil " k jets antlers 9estaan hebben.
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Ende meneghen wisen raet ghegheven,
Dat is in eren altoes ben bleven,
Nu biddic u, meester ghetrouwe ende goet,
100 Dat ghi al metter spoet
Wilt hulpen vinden enen raet,
Soe dat is blive in minen staet
Ende vanden jonghelinc onghequelt,
Daer ghi mi dus vele of telt,
105 Dat is sijns mach wesen vri .
Meester .

Her coninc here, soe hoert na mi :
Edel baroen, edel wigant,
Ghi selt mi gheven alte hant
Enen scat met mi to voeren,
110 Ende is sal in corten uren
Daer waert riden onghespaert .
Den jonghelinc van hogher aert
Sal is ghecrighen met miere const .
Ic bidde Mamette om sine oust,
115 Dat icken ghewinnen moet met eren,
Want nemmermeer en menic to keren,
In same u bringhen in uwer ghewout .
Daer omme seldi mi selver ende gout,
Her coninc, gheven in miere ghewelt .
120 Ic salne stelen of copen om ghelt
Ofte ghecrighen met enegher list,
(Aldus hebbic den raet ghegist)
Dan sal hi u vri eyghen sijn,
Hi sal werden een goet payijn,
125 Na onser wet selen wine leren
Aldus soe seldi bliven in eren .
Hi sal wenen dat ghi sijn vader sijt .
Nu liehtelijc, hets meer dan tijt,
Ic wil gaen varen metter spoet .
De coninc .

130 Platus meester, desen raet es goet .
Gaet henen ende haest u metter yaert,
Ic wille dat ghi niet en spaert .
Nemt scats ghenoech in uwer ghewelt
Metter gisschen onghetelt,
135 Ende brinet mi den jongheline,
Dies biddic u boven alle dine,

5
Ende en spaert daer ane ghenen cost,
Want ik hebbe soe groten lost
Dat is den jonghelinc soude bescouwen .
1711

Meester .
140 Her coninc here, in rechter trouwen,
Ic sal daer omnie pinen dach ende nacht .
Robbrecht .
En trouwen , is hebbe soe lange gewacht,
Dat is ghecreghen hebbe mijn begheert .
Dese jonghelinc die es soe weert
145 Met minen oem , den ouden grisen,
Ende metter moeder, dien soe prisen,
Dat si nie scoender kint en saghen ;
Dese blisscap salic hen verjaghen,
Want het gheeft mijnder herten pijn .
150 Vermalendijdt moestu sijn
Ende die u oec ter werelt liracht,
Want is nie sent dach noch nacht
Blisscap int herte en conde gewinnen .
A1 souden si beide daer omme ontsinnen,
155 Dijn lijf dat heeftu nu verloren ;
Ic sal di in even put versmoren
Ofte sterven doen een ergher doot .
Meester .

O orient, dat ware jammer groet :
Het dunct mi sijn soe scone kint .
160 Ghi sift emmer to male ontsint,
Dat ghi wilt doden dese jonge geboert .
Maer ghi sift daer op ghestoert,
Dat hoeric wel ane u ghelaet .
Ic bidde u, vertrect mi uwen staet :
165 Waer omme sidi daer op soe gram?
Rob brecht .
Vrient , doen hi ter werelt quam
Ende van sijnder moeder Overt gheboren,
Quam mi in minen slape to voren,
Dat hi mi nemen soude mijn leven .
17U Dies benic in sorghen bleven,
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Dat is noit sint en conste gedueren,
Ende is hebbe ghewacht van uren turen
Ende hebben gestolen der moeder sijn .
Ic meine dat is nu sinen fijn
175 Doen sal, eer hi mi ontgaet .
Meester .
Vrient, ie sal u beteren raet
Gheven, wildi na mi hoeren .
Segt mi : wanen es hi gheboren?
Dies biddic u doer Apolijn .
180 Hi mochte van selker gheboerten sijn,
Ic salne copen alte hande
Ende voerene met mi uten lande
In heydenesse, dies sift wijs,
In ene stat, het Balderijs,
185 Die doer Toerkien es gheleghen .
Robbrecht .
Vrient, wildi den jonghen deghen
Copen, is sal u segghen dan,
Wiene droech, ende wiene wan,
Sal is u segghen alte gader
190 Die coninc van Cecilien es sijn wader,
Een wigant hoghe gheboren,
Ende sijn moeder ; als ghi moget hoeren,
Es conincx dochter van Hongherien .
Meester .
Vrient, es hi van dier paertien,
195 Soe es die jonghelinc mijn gerief ;
Ic salve copen, eest u lief .
Nu sprect op, hoe gheefdine mi?
Robbrecht.

Vrient, dins moghdi wesen vri
Om dusent pont van goude ghetelt .
Meester .
200 Houdt, orient, daer es gelt,
Ende gheeft mi den jonghelinc .
Maer berecht mi eve dine
Hoe es sijn name? doet mi bekant .
199 .

rv . 11 .
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Robbrecht .
172b

Esmoreyt het die jonghe wigant,
205 Alsoe es die name sijn .
Meester .
Soe sal hi ewelijc payijn,
Bliven, dies moghdi wesen vroet .
Mamet die mi bewaren moet,
Ende is ware wech met minen gast .
Robbrecht.
210 En trouwen, nu es mijn herte outlast
Van dies is stout in groter sorghen,
Want ewelijc blijft hi verborghen
In heydenesse, dies benic wijs,
Want die stede van Balderijs
215 Leghet doer Turkien in verren laude .
God die moet hem gheven scande!
Hoe sere hadde hi mi ontstelt!
Nu willic gaen ende doen dit Belt
Heimelijc in miere ghewout,
220 Want het es al edel gout .
A1 en bleve mi nemmermeer
Dlantscap, nochtan wane een heer

Met desen gelde, dat-ic hebbe ontfaen .
Ic hebt na minen wille wel gedaen,
225 Want oec sal mi flu bliven dlant .
Meester .
Waer sidi, hoghe gheborne wigant,
Van Damast gheweldich coninc ?
Nu court ende siet den jonghelinc,
Die gheboren es van edelen bloede .
De coninc .
230 Nu en was mi nie soe wel to moede,
Alst es van desen hoghen prosent .
Ic salne ophouden voor mijn kint ;
Mine dochter salicken bevelen,
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Meester .
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Wattan, her coninc, ghi salt helen
Voer uwe dochter al gader,
Wie sijn moeder es ende sijn wader ;
Dat en seldi haer vertrecken niet,
Want u mochte daer of verdriet
Comen hier namaels over lane,
240 Want vrouwen sijn van herten wane .
Seidi hare sijn hoghe gheslachte,
Ende dan Venus in haer wrachte,
Ende worde minnende den jongen man,
Soe mochte si hem segghen dan
245 Hoe dat hi ware comen hier ;
Want, her coninc, der minnen vier
Mochte in uwer dochter openbaren,
Als hi ware comen to sinen jaren .
Daer omme en segt haer ghene dine
250 Dan dat hi es een vondelinc :
Te min soe salder haer gheliggen an .

235

De coninc .
Platus, Platus, bi Tervogant,
Het dunet ml goat dat ghi mi segt .
Laet ons dit ewelijc ghedect
255 Sijn, dese sake, voer die dochter mijn,
So machicx in vreden sijn .
Waer sidi, dochter Damiet?
Comt tot mi onghelet,
Ic moat u spreken, hi Mahoen!
Damiet .
260 Vader, dat willic gherne doen .
Nu segt mi, wats u ghebot?
De coninc .

Damiet, hi minen god,
Anesiet hier desen roeden moot,
Desen jonghelinc, dit es een wont,
265 Mamet heeften mi verleent .
Ic hoerden daer hi hadde gheweent :
Daer is in die boegaert wandelen ginc,
Daer vandic desen jonghelinc .
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Onder enen cederenboem .
270 Damiet, flu nemes goem
Ende houtten op als uwen broeder ;
Ghi moet sijn suster ende moeder,
Esmoreyt het dese jonghen man .
Damiet .

Vader here, bi Tervogant,
275 Noit en sach is scoender kint .
Heeften ons Mamet ghesent,
Dies willic hem dancken ende Apolijn ;
Ic wil gerne Buster ende moeder sijn .
O uutvercoren jonghe figuere,
280 Du best die scoenste criatuere,
Die is met oghen nie ghesach .
Met rechten is Mamet daneken mach,
Dat is sal hebben enen broeder ;
Ic wil gerne sijn Buster ende rnoeder .
285 O Esmoreit, wel scone jonghelinc,
Hoe sere verwondert mi dese dint,
Dat ghi waert vonden sonder hoede,
Want ghi duvet mi van edelen bloede
Bi desen ghewaden die ghi hebt an .
290 Nu court met mi, wel scoene man,
Ic sal u als minen broeder doen .
De kersten coninc .

295

Waer sidi, Robberecht, neve coen?
Court tot mi, is moet u spreken .
Mi dunct dat mi mijn herte sal breken
Van groten rouwe die mi gaet an .
Robbrecht .
Ay oem, hoghe gheboren man,
Waer bi sidi al dus ontstelt?
De coninc .

Van rouwen benic alsoe ghequelt,
Dat ic duchte dat mi mijn herte sal scoeren :
300 Mijn scoene kint hebbic verloren,
ghewaden . Er is bier zoeggekrabd, maar in (atcr tad. Waar289 . In het As. de
seh j'nlj'k heeft er dese gestaan . - 299 . Deze regel kan zoo niet oorspronkelvf k zijn .
Maar moet flu het eerste of het tweede dat of mi gesehrapt wordem, of sours alle drie ~
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Esmoreyt den sone mijn!
Ay, is en mochte niet droever sijn,
A1 haddic verloren in dier ghelijc
Mijn goet ende oec mijn conincrijc,
305 Daer omme en woudic droeven twint,
Haddic behouden mijn scoene kint .
Ay ml ! ay mi! den bitteren rouwe,
Die is nu lide ende oec mijn vrouwe!
Ic duchte, het sal mi costen dlijf
310 Ochte mijn vrouwe, dat edel wijf ;
Si heeften rouwe int herte soe groet .
Mi dunet, is ware mi liever Boot
Dan is soude liden dit torment .
Rob brecht .
Ay! edel oem, wide bekint,
315 Nu en wilt u aldus niet mesbaren .
Ic weet wel hoe daer es ghevaren :
A1 drijft mijn moeye den rouwe soe root,
Sine heeft daer of ghene noet ;
Dat weet is to voren wel .
320 Haer herte dat es tuwaert fel,
Om dat ghi out sift van daghen .
Ic hebt haer die wel hoeren claghen,
Dat si van mi niet en wijst .
Ic duchte, Si u noch met haerre list,
325 Her coninc oem, sal nemen dleven .
Si sal u seker noch vergheven ;
Dat weet is to voren wale .
Ic hebbe soe menechwerf haQr tale
Ghehoert in heimeliker stont ;
330 Nochtan en ghewoeghs nie mijn mont
Meer dan u to deser ure .
Ic weet wel, si heeft die creatuere
Selve ter doot brocht,
'Want si u noit wel en mocht,
335 Om dat ghi hebt enen grauwen baert .
Si es op ene ander vaert,
Si mint seker even jonghen man .
De coninc .
Bi den wader die ml ghewan,
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Robbrecht nave , wistic dat,
340 Haer en soude ghehulpen bade no scat,
Ic en soudse doeden, dat felle wijf .

173b

Robbrecht .
Oem, daer settle yore mijn lijf,
Dat is u segghe en eest niet waer .
Ic hebt gheweten over menech jaer,
345 Dat si u niet en es van herten orient .
De coninc .

0 wi ! ende waer hebbic dies verdient ?
Met rechte is dat wel claghen mach .
Mi dochte dat is enen ingel sach,
Als is anesach haer edel lijf ;
350 Ende es soe wreet dat felle wijf?
Seker, neve, dat wondert ini .
Nu gaet henen ende haeltse ml,
Ic moetse emmer spreken hoeren .
Robbrecht .

Waer sidi , vrouwe hoghe gheboren ?
355 Comt toten coninc minen oem !
Och edel vrouwe , nemt sijns goem,
Want hi staet al buten kere .
De vrouwe .
Ay her coninc , edel here,
Wie sal ons nu hulpen claghen
360 Den bittereu rouwe die wi draghen,
Dat wi hebben verloren ons kint!
De coninc .

Swijt, van gode soe moetti sijn ghescint,
Felle pute , quade vrouwe,
A1 den druc ende den rouwe
365 Dat hebdi ml alte male ghedaen ;
Dat sal u to quade vergaen,
Want let al gader hebbe vernomen,
Hoe die saken toe sijn comen :
Ghi hebdt die moert allene ghewracht a
370 Mijn scoene kint hebdi versinacht ;
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Dat sal u seker costen dlijf .
Ghi sift wel dat quaetste wijf,
Die nie tar werelt lijf ontfinc .
De vrouwe .

173

Och edel here , edel coninc,
375 Hoe soudic dat vinden in mijn harts,
Dat is hem doen soude eneghe smarts,
Die is to mijnder herten droech ?
De confine .

Swijt, quads vrouwe, hats ghenoech
Ghesproken , is en roils nemmeer hoeren .
380 Ic sat u in enen put versmoren .
Robbrecht , leitse mi ghevaen !
De vrouwe .

God die hem ane ene truce list slaen,
Die soe moat mi nu verdinghen
Ends to mijnder ontscout bringhen,
385 Want ie hier of niet en west .
Robbrecht.

Seker, vrouwe, hats mi lest .
De vrouwe .

Ay god , ontfermt u dit swaer torment,
Daer is in bin, want is hebbe mijn kint
Verloren, ends men tijcht mi ane die daet .
390 Ay , gheweldich god , daer al an staet,
Ghi waert sonder verdiente ends sonder scout
Vaste ghenaghelt ane ene hout,
Oetmoedech god , met naghelen dri,
Ontfermhertich god, nu biddic di,
395 Dat die waerheit noch wards vernomen
Ends is to mijnder ontscout noch moat comen
Dies biddic u , hemelsche coninghinne .
Ay, salic nu in minen sinne
Bliven, dat sal wonder sijn .
400 Ay god, wie heeft sijn venijn
379. hoeren -verbcterd uit horen - 393 . oetmoechdech

Aldus swaerlike op mi ghescoten ?
Ay god, uut u soe court ghevloten
Alle recht ende alle waerheit
Nu hulpt mi noch to minen besceit,
405 Dat is ontsculdich moet vonden sijn .
De jonghelinc .
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415

420

425

O Tervogant ende Apolijn,
Hoe mach mijn Buster, dat edel wijf,
Ghehebben alsoe refine lijf,
Dat si ghenen man en mint
Noch in heydenesse ne •g enen en kint,
Die si woude hebben tot enen man?
Bi minen god Tervogan,
Si heeft eminer een edel natuere,
Ofte Si mint ene creatuere
Heimelike, daer is niet of en weet ;
Want si en es emmer niet bereet
Tot eneghe man die nu leeft .
Ic waent haer Mamet al ingheeft,
Dat si heeft soe edelen aert .
Dit es mijnder liever Buster bogaert,
Hier plecht haer wandelinghe to sijn .
Bi minen god Apolijn,
Ic wilder mi oec in vermeiden gaen,
Want die vaec court mi aen ;
Ie wil hier slapen ende nemen rast .

De jonge vrouwe Damiet .
Ay mi , ay mi , hoe groten last
Dragic al stille int hErte binnen !
Ic ben bevaen met sterker minnen,
Die is heimelijc in mijn herte draghe .
430 O Apolijn, is u dat claghe,
Dat mijn herte enen man soe mint,
Nochtan dat sijs niet en kint
Sijn gheboerte noch sijn gheslacht ;
Maer het doet der minnen cracht :
435 Si heeft mi vast in haerren bant .
Ay, doene mijn vader want

405 . ontsculdic - 424. aen verbeterd uit an - 435 . h'ren
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450

455

Ende bracht mi den jonghelinc
Ende gaffen mi als vondelinc,
Dat is soude sijn suster ende moeder . . . .
Hi waent dat hi es mijn broeder,
Maer hi en bestaet mi twint .
Nochtan hebbickenne ghemint
Boven alle creatueren,
Want hi es edel van natueren
Ende oec van enen hoghen moede ;
Hi es coenlijc , van edelen bloede,
A1 was hi to vondelinghe gheleit ;
Mijn herte mi van binnen seit,
Dat hi es hoghe gheboren .
O Esmoreit uutvercoren,
Edel ende vroem, scoene wigant,
Doen u mijn lieve vader want,
Dies es leden bi ghetale
Achtien jaer, dat weet is wale,
Hebdi gheweest mijn minnekijn .
O uutvercoren deghen fijn,
Ewelijc blivic in dit verdriet,
Want is en veils u ghewaghen niet ;
Dadict, mijn vader name ml dlijf .

460

465

470

475

454 . xvuJ' .

De jonghelinc .
O uutvercoren edel wijf,
Ende benic dan een vondelinc?
Ic waende mijn here de coninc,
Edel wijf, hadde ghesijn mijn vader
Ende ghi mijn Buster, dat wendic al gader,
Ende beide gheweest van enen bloede .
Ay ! mi es nu alsoe wee to moede !
Bi minen gode Tervogan,
Ic ben wel die druefste man,
Die nie ter werelt lijf ontfinc .
Ay mi, benic dan een vondelinc?
Op erde nie droever man en waert.
Ic waende sijn gheboren van hoger aert,
Maer mi dunet is ben een wont .
Nu biddic u, edel roede mont,
Dat ghi mi al gader segt
Van inde toerde en al ontdect,
Hoe dat mi u vader vant .
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De jonghe jonefrou Damiet .
O Esmoreit , wel scoene wigant,
Nu benic wel alsoe droeve als .ghi .
480 Ic en wijst niet dat ghi mi waert so bi,
Doen is sprat die droeve tale .
O edel wigant , nu nemet wale
Het quam mi uut groter minnen vloet .
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De jonghelinc .
O edel wijf, nu maect mi vroet,
485 Hoe die saken comen sijn .
Ic plach to segghen : „suster mijn",
Maer dat moetic nu verkeren .
Enen anderen sane moetic nu leren,
Edel wijf, ende spreken u an
490 Ghelijc eneri vremden man .
Nochtan soe moetic ewelijc bliven
U orient ende ghetrouwe boven allen wiven,
Die op der erden sijn gheboren .
Och edel wijf , nu laet mi hoeren
495 Ende segt mi waer is vonden waert .
De jonghe joncfrou Damiet .
Och edel jonghelinc van hogher aert,
Na dien dat ghi hebt ghehoert,
Soe willict u vertrecken voert,
Waer dat u mijn wader want
500 In sinen boegaert, scoene wigant,
Daer hi hem verwandelen ginc .
De jonghelinc .
Och edel wijf , berecht mi ene dint
En hoerdi daer na noit ghewaghen
Vrouwen oft jonefrouwen in horen claghen,
505 Dat iement een kint hadde verloren ?
De jonghe jonefrou Damiet .

O edel jonghelinc uutvercoren,
Daer of en hebbic niet ghehoert .
De jonghelinc .

Ay! soe ben is van cleinder gheboert,
merbeterd
to lezen is,
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520

525

530

535

540

Dat duchtic, ofte uut verren lande . .
Mamet laete mi noch die scande
Verwinnen, dat is weten moet,
Wie mi desen lachter doet,
Dat is to vondelinghe was bracht .
Nu en willic nemmermeer van enen nacht
Ten anderen verbeiden, is en hebbe vernomen,
Van wat gheslachte dat is ben comen
Ende wie dat mijn vader Si .
De jonge jonefrou Damiet .
O Esmoreit, nu blijft bi mi!
Ic bids u in die ere van alien vrouwen .
Storve mijn wader, is soude u trouwen,
Edel wigant , tot enen man,
Esmoreit, so moghdi dan
Sijn van Damast gheweldich here .
De jonghelinc .
O edel vrouwe, die onnere
En sal u nemmermeer ghescien ;
Dien lachter moet verre van u vlien,
Dat ghi sout nemen even vondelinc .
U wader es een hoghe coninc
Ende daer toe sidi soe scoene ;
Ghi mocht met rechten draghen croene
Voer elken man die nu leeft .
Mijn herte van groten scaemde beeft,
Dat is al dus hebbe ghevaren .
De jonge joncfrou Damiet .
O Esmoreit, laet u mesbaren!
Dies biddic u, edel wigant .
A1 waest dat u mijn wader want,
Dan werd u nemmermeer verweten .
Met groten vrouden onghemeten
Selen wi leven , is ende ghi .
De jonghelinc .
0 edel wijf, dies inoetic mi
Ewelijc van u beloven .
Maer nemmermee en willic hoven
Met eneghe wive , die nu leeft
Ofte die de werelt binnen heeft,

514. den enen - 515 . Den anderen - 525 . Ende - 532 . scaemde verbeterd uit
scamde
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Ic en sal tierst, bi Tervogan,
Den vader kinnen , die mi wan,
Ende oec die moeder, die mi droech .
O roede mont, is hebbe ghenoech
Hier ghelet, is wille gaen varen .
De jonge joncfrou Damiet .
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550 O wi ! flu macliic wel inesbaren
Ic blive allene in dit verdriet .
Vele spreken en doech emmer niet,
Dat soe hebbic ondervonden ;
Vele spreken heeft in meneghen stonden
555 Dicwile beraden toren ;
Bi vele spreken es die menege verloren .
Haddic ghesweghen al stillekijn,
Soe haddic in vrouden moghen sijn
Bi Esmoreit al mijn leven,
560 Dien is met spreken hebbe verdreven .
Met rechte machic roepen : „olas,
O wi, dat is niet stom en was,
Doen is sprat dit droeve woert ."
De jonghelinc .
O edel wijf, nu willic voert .
565 Mamet beware u refine lijf !
Nu biddic u , wel edel wijf,
Groet mi den coninc minen here,
Want is en sal keren nemmerinere,
Ic en hebbe vonden mijn gheslacht
570 Ende oec den ghenen , die mi bracht
Daer is to vondelinghe was gheleit .
De jonge joncfrou Damiet .

O scoene jonghelinc Esmoreit,
Nu biddic a doer oetmoet,
Als ghi van uwer saken sijt vroet,
575 Dat ghi dan wederkeert tot mi .
De jonghelinc .

O scoene jonefrouwe van herten vri,
Dan salic laten nemmermeer,
Ic en sal met enen corten keer,
552 . Te vele -- 556. menegen
Mnl . Dram. Poezie .
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Edel wijf, tot u comen,
580 Als is die waerheit hebbe vernomen,
Bi minen god Tervogant .
De jonge jonefrou Damiet .
• Esmoreit , nemet desen bant ;
• er in soe waerdi ghewonden,

175a

Esmoreit, doen ghi waert vonden ;
585 Edel jonghelinc, dies gheloeft .
Ghi selten winden omtrent u hoeft,
Ende voerten alsoe openbaer
op avontuere , of iement waer
Die u kinnen mochte daer an,
590 Ende peinst om mi, wel scoene man,
Want is blive in groter sorghen .
De jonghelinc .

595

600

605

610

Mijn god, die niet en es verborghen,
Die moet nu mijn troester sijn !
• Mamet ende Apolijn,
Mahoen ende Tervogan,
Dese scoene wapen die hier staen an,
Mochten Si toe behoren mi,
Soe waer is int herte wel vri,
Dat is ware van edelen bloede .
Mi es emmer alsoe to moede,
Om dat is lath daer in ghewonden,
Doen is to vondelinghe was vonden,
Ic bender seker of gheboren ;
Mijn herte seghet mi to voren,
Want is daer in ghewonden lath .
Ic nemmermeer vroude ghewinnen en mach,
Ic en hebbe vonden mijn gheslachte,
Ende die mi oec to vondelinghe brachte,
Ic souts hem danken, bi Apolijn .
Ay, mochtic noch wader ende moeder mijn
Scouwen, soe waer mi therte verclaert ;
Ende waren si dan van hogher aert,
Soe waer is to male van sorgen vri .
Sine moeder .
0 edel jongheline, nu comt tot mi

iJ
615 Ende sprect jeghen mi een woert,
Want is hebbe u van verre ghehoert
Jammerlijc claghen u verdriet .
De jonghelinc .
O scoene vrouwe , moats u ghesciet,
Dat ghi al dus lict in dit prisoen ?
Sine moeder .

175b

620 O edel jonghelinc van herten coen,
Aldus moetic ligghen ghevaen,
Nochtan en hebbic niet mesdaen,
Dant mi verraderen al doet .
O scoene kint, nu maect mi vroet :
625 Hoe sidi comen in dit lant
Ende wie gaf u dien bant ?
Berecht mi dat, wel scoene jonchere .
De jonghelinc .
Bi Mamet minen here,
Vrouwe , dan sal is u weigheren niet .
630 Wi moghen mallec anderen ons verdriet
Claghen, want ghi sift ghevaen,
Ende groet verdriet es mi ghedaen,
Want is to vondelinghe was gheleit,
Ende desen bant in gherechter waerheit
635 Daer soe lachic in ghewonden,
Lieve vrouwe , doen is was vonden,
Ende voeren al dus openbaer
op avontuere, oft iement waer,
Die mi kinnen mochte daer an .
Sine moeder .

640

Nu segt mi, wel scoene man,
Wetti iet, waer ghi vonden waert?

De jonghelinc .
O lieve vrouwe , in enen boegaert
Te Damast in ware dine,
Daer soe vant mi die coninc,
645 Die mi opghehouden heeft .
Sine moeder .
Ay god die alle doeghden gheeft,

642 . boegaert verbeterd utit bogaert
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tie moet sijn ghebenedijt !
Van herten benic nu verblijdt,
Dat is gheleeft hebbe den dach,
650 Dat is mijn kint anescouwen mach .
Mijn herte mochte wel van vrouden breken
Ic sie mijn kint ende is hoert spreken,
Daer is om Tide dit swaer tormint .
Sijt willecome, wel lieve kint,
655 Esmoreit, is ben u moeder
Ende ghi mijn kint, dies sijt vroeder,
Want is maecte metter hant,
Esmoreit, selve dien bant ;
Daer in soe haddic u ghewonden,
660 Esmoreit, doen ghi waert vonden
Ende ghi mi ghenomen waert .
De jonghelinc .

• lieve moeder, segt mi ter vaert,

Hoe heet die vader, die mi wan?

Sine moeder .
Dats van Cecilien die hoghe man
665 Es u wader, scoene jonghelinc,
Ende van Hongherien die coninc
Es die lieve wader mijn ;
Ghi en moeht niet hogher gheboren sijn
Int kerstenrijc verre noch bi .
De jonghelinc .
670 O lieve moeder, nu segt mi,
Waer omme lighdi al dus ghevaen ?
Sine moeder .
• lieve kint, dat heeft ghedaen

Een verrader valsch ende quaet,
Die uwen wader gaf den raet,
675 Dat is u selve hadde versmoert .
De jonghelinc .
• wi der jammerliker moert !

Die dat mijn wader den coninc riet,
Bracht mi oec in dit verdriet,
Dat is to vondelinghe was gheleit .
680 Ay, ende of is die waerheit
660. waer - 663 . heet z+erbeterd uit het - 668. sijn ontbreekt. - 675 . selven

21

1754

Wijste, .wie dat hadde ghedaen,
Die doot soude hi daer omme ontfaen,
Bi minen god Apolijn .
Ay lieve moeder mijn,
685 Nu en willic langer beiden niet,
Ic wil u corten dit verdriet .
Aen minen wader den hogen baroen,
Dat hi u bringhe uut desen prisoen,
Dat sal mine ierste bede sijn .
690 Dane hebbe Mamet ende Apolijn,
Ende die sceppere, die mi gewrachte,
Dat is hebbe vonden mijn gheslachte
Ende oec die moeder, die mi droech .
Mijn herte met rechte in vrouden loech,
695 Doen is anesach die moeder mijn .
Sine moeder .
Oetmoedech god, nu moetti sijn
Gheloeft, ghedanct in alien stonden
Mijn lieve kint hebbic nu wonders,
Die mi nu verloesten sal
700 Want die vroude es sonder ghetal,
Die nu mijn herte van binnen drijft .
Robbrecht .
O wi , enen dief , die men ontlijft,
En mochte niet soe droeve ghesijn
Als is nu ben int herte mijn,
705 Want is duchte grote scanden.
Haddickene doot met miners handers,
Doers ickenne vercocht , soe waer hi doot .
Ay ! is hebbe den anxt soe groet,
Dat mi daer of sal comers toren,
710 Want comet uut, is ben verloren,
Dat icken vercochte den Sarrasijn .
De kersten coninc .

Gaet henen, Robberecht neve mijn,
Tot mijnder vrouwen, der coninghinnen,
Die is ewelijc met herten moet ininnen
(i96 . oetmoodich

713 . die
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Ende oec bliven onderdaen,
Want icxse ghehouden hebi~e ghevaen
Sonder verdiente ende buten scout ;
Dat rout mijnder herten menichfout,
Dat is haer hebbe gheweest soe wreet.
17ua 720 Gaet henen ende haeltse mi ghereet,
Ende laetse haer scoene kint anscouwen .
715

Robbrecht .
Her coninc here , in rechter trouwen,
Dat willic alte gherne doen .

725

Comt , edel vrouwe , uut desen prisoen,
Daer ghi dus langhe in hebt gelegen .
Ghi selt anesien den jonghen degen,
Esmoreit den jonghelinc .
Mijn herte van binnen vroude ontfinc,
Doen is anesach den scoenen wigant .
De kersten eoninc .

730

0 edele vrouwe, gheeft mi u hant

Ende wilt mi dese mesdaet vergheven,
Want is ewelijc al mijn leven
Soe willic u dienere sijn,
Want die scouden die sijn mijn ;
735 Dat hebbic nu wel vernomen,
Want Esmoreit ons kint es comen,
Een scoen volwassen jonghelinc .
Ic bidde u orn gode , die ontfinc
Die doot van minnen , vergevet mi .

De vrouwe .
740 O edel here 'an herten vri,
Ic veils u al to gherne vergheven,
Want alle ininen druc es achterbleven
Ende al mijn toren ende al mijn left .
Waer es mijn lieve kint Esmoreit?
745 Roepten mi voert ende laetten mi sien .
II obbrecht.
Och edel vrouwe , dat sal u ghescien .
Waer sidi, Esmoreit, neve mijn?

741 . gher me
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De jonghelinc .
Ic ben hier, bi Apolijn .
O Mamet ende Mahoen,
750 Lieve wader, hoghe baroen,
Die moet u gheven goeden dach
176b
Ende oec mijnder moeder, die is noit en sach
Nleer dan nu to deser tijt .
Ic ben al mijnder droefheit quijt,
755 Die is in mijn herte ontfinc .
Doen is vernam dat is een vondelinc
Was, doen waert is die droefste man,
Die nie ter werelt lijf ghewan,
Maer het es mi al ten besten vergaen .
De kersten coninc, sijn wader .
760 O Esmoreit, doet mi nu verstaen
Ende segt mi, waer hebdi ghewoent?

De jonghelinc .
Met enen coninc, die es ghecroent
Te Damast, her wader mijn .
Hi es een edel Sarrasijn,
765 Die want ml in sinen bogaert,
Ende hi heeft eon dochter yan hoger aert,
Die mi soe blidelijc ontfinc .
Doen mi haer wader die coninc
Vant, doen Overt si mijn moeder

770 Ende hielt mi op als haren broeder,
Daer icxse ewelijc om minnen moot .
Die heeft mi al ghemaect vroet,
Hoe dat mi haer wader want,
Ende dat is lath in desen bant,
775 Doen haer wader mi haer brachte .
De vrouwe .
Dits die bant, die is solve wrachte,
Esmoreit, wel scoene roan .
Ic setter uus wader wapen an,
Men macht noch sien in drie paertien,
780 Ende oec die wapen van Hongherien,
Om dat ghi daer uut sijt gheUoren .
Soe haddic u soe uut vercoren,
Dat icken maecte tuwer eren,
Dat mi ter droefheit moeste verkeren,

754. droefeit
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785 Esmoreit, doen is u verloes .
Ic bidde gode, die sijn truce toes,
Dat hijt hem to reeht wille vergheven,
Die mi anedede dat bitter leven,
Daer is soe langhe in hebbe ghesijn .
De jongbelinc .

176c

790 O lieve moeder, bi Apolijn,
En was nie ondaet noch moert,
Si en moeten comen voert,
Ende in dinde werden si gheloent.
Robbrecht .
Bi den here, die was ghecroent
795 Met eenre croenen van doerijn,
Esmoreit neve mijn,
Wistict wie dat hadde ghedaen,
Die doot soude hi daer omme ontfaen,
Ofte hi ontsoncke mi in die eerde ;
800 Ic soudane seker met minen sweerde
Dooden ofte nemen dlijf .
Ay mi, oft is den keytijf
Wiste , die u den lachter dede,
Hi en soude mi niet in kerstenhede
805 Ontsitten , hi ware seker doot .
De vrouwe .
Nu willen wi leven in vrouden groet
Ende alle droefheit willen wi vergheten,
Want met vrouden onghemeten
Soe es mijn herte nu bevaen .
De confine .
810 Esnioreit Bone, nu laet ons gaen
Ende laet ons met vrouden sijn .
Maer Mamet ende Apolijn,
Die soe moetti nu vertien,
Ende ghelove ane Marien
815 Ende ane god den oversten vader,
Die ons ghemaect heeft alle gader,
Ende al dat in die werelt leeft
Met sijnre const ghemaect heeft ;
791 . moert

verbeterd nit
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825

830

835

840

Die sonne ende mane, dach ende nacht
Heeft ghemaect met sijnder cracht
Ende oec hemel ende ertrijc
Ende loef ende Bras in dier ghelijc ;
Daer soe moetti gheloven an .

De jonghelinc .
Vader here, soe biddic hear dan,
Den oversten god van den troene,
Dat hi Damiet die scoene
Beware boven al dat leeft,
Want si mi opghehouden heeft ;
Daer omme eest recht , dat icse minne,
Van Damast die jonghe coninghinne,
Damiet dat edel wijf .
Ay god, bewaert haer refine lijf,
Want si es noyael ende goet .
Met rechten dat icse minnen moet
Boven alle die leven op eertrijc ;
En dadicx niet , soe haddic onghelijc,
Want si es mi van herten orient .
Robbrecht .
Esmoreit neve, dats goet verdient .
Nu willen wi alle droefheit vergheten .
Met bliden moede willen wi gaen eten,
Want die tafel es bereft .

De jonge joncfrou Damiet .
Ay, ende waer mach Esmoreit
Merren , dat hi niet en court?
Ic duchte, dat hi es verdoemt
845 Ochte ghestorven quader doot,
Ofte hi es in vrouden groet,
Dat hi mi dus heeft vergheten .
Ic sal nochtan die waerheit weten,
Hoe die saken met hem staen,
850 A1 soudic daer our die werelt doer gaen .
Waer • sidi , Flatus , meester vroet ?
De Meester .
Edel vrouwe, ghetrouwe en goet,
Tot uwen dienste ben is bereft .
819 . D . s . e . die

n1 .
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De jonge joncfrou Damiet .
177

Meester, nu willic Esmoreit
855 Gaen soeken van lande to lande,
A1 soudic daer omine liden scande
Ende hongher ende dorst ende jeghenspoet .
Het es ene dint dat wesen moet
Gherechte minne dwinet mi daer tu .
860 Lieve meester, nu biddic u,
Dat ghijs mi niet of en gaet,
Ghi en blijft bi mi ende gheeft mi raet,
Hoe dat wine vinden moghen .
De meester .

Vrouwe , flu sij t in goeden hoghen ;
865 Na dien dat ghijs begheert
Ende ghi den jonghelinc hebdt soe weert,
Soe willen wi soeken den hoeghen man .
De jonge jonefrou Damiet .
Platus meester , gawi dan
Ghelijc of wi waren pilgherijm .
870 Ay, en sal hier iement sijn
Die ons beiden iet sal gheven
Twe pilgherijms, die sijn verdreven
Ende vanden roevers afgheset?
De jonghelinc .
Ay, daer hoeric Damiet
875 Spreken . Hoerdicse nie?
O weerde maghet sente Marie,
Ende hoe ghelijc soe sprect si hare,
Damiet der scoender care,
Van Dainast die scoene coninghinne,
880 Die is boven alle vrouwen minne,
Die op der eerden sijn gheboren .
Nu sprect op ende laet mi hoeren,
Ghi sprect haer boven maten ghelijc .
De jonge jonefrou Damiet .
Waer is to Damast int conincrijc,
885 Estnoreit wel scoene man,
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Soe soudic haer bat gheliken dan,
Maer flu sta is als een pilgherijm .
De jonghelinc .

1x76

O Damiet, vrouwe mijn,
Ende sidi dit, wel edel wijf?
890 Mijn herte, mijn ziele ende mijn lijf
Met rechten in vrouden leven mach,
Want is nie liever gast en sach,
Die noit op eertrike was gheboren .
Och edel wijf, flu laet mi hoeren :
895 Hoe sidi comen in dit lant ?

De jonge joncfrou Damiet .

900

905

910

915

905 . lue.

O Esmoreit , wel scoene wigant,
Mi dochte is hadde u gherne gesien,
Maer en mochte mi met ghescien ,
Ic en moeste daer omme liden pijn .
Doen maectic mi als een pilgherijm
Ende come al dus ghedoelt doer dlant,
Ende nam Platus metter hant,
Dat hi soude mijn behoeder sijn .
De jonghelinc .
Waer sidi, lieve vader mijn?
Comt tot hier, ghi moetse scouwen,
Die vol minnen ende vol trouwen
Haer herte tote miwaert draecht .
Het es recht dat si mi behaecht
Si heeft soe vele doer mi ghedaen .
De coninc .
Soe willicse met blider herten ontfaen .
Sijt willecome, Damiete wel scoene,
Ghi selt in Cecilien crone
Draghen boven al die leven .
Ic salse miner sore opgheven,
Ende ghi selt seker werden sijn wijf,
Want is hebbe soe ouden lijf,
Dat icse nemmeer ghedragen en can .
Robbrecht .
Her coninc oem , bi sente Jan,
Esmoreit hi es wel weert,

Vgl. 1Vlnl . Wdb. III, 425 .
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Overt een ridder wide vermeert
Ende die de wapene wel hantiert .
Desen raet dunct mi goet gevisiert,
Dat hi die crone van u ontfa .
Damiet, nu court hier na,
925 Ghi selt werden jonge coninghinne .
920

Hi

De meester .

Hulpt Mamet, dat is niet uut miners sinne
En come, dat verwondert mi .
O Esmoreit , edel ridder vri,
Die man brachte u in al dit verdriet .
930 Wat hi u seght, hine meines niet,
Hi hevet tuweert al valschen gront .
Ic cochte u jeghen hem our dusent pont
Van finen goude, die is hem gaf.
De jonghelinc .
Meester, flu segt mi daer af,
935 Hoe die saken gheleghen sijn .
De meester .

O Esmoreit, hi Apolijn,
Dies es leden achtien jaer,
Dat is quam ghereden daer,
Esmoreit, op die selve stede .
940 Nu hoert , wat die keitijf dede
Daer soude hi u seker hebben versmoert,
Hi sprac tot u soe felle woert,
Dat ghi hem sijn rike sout ondergaen ;
Ghi moeste hem emmer iet bestaen,
945 Dat hoerdic wel an sijn ghelaet .
De jonghe!inc .
Meester, vertrect mi alders staet,
Dies biddic u uuter maters sere,
Want is sta al buten kere,
Dat is die waerheit niet en weet,
950 Die mijnre moeder dat groete leet
Ende mi dien lachter mocht anedoen .
1774

De meester .
O Esmoreit , bi Mahoen,
Bet heeft ghedaen die selve man .

932 . .m . -- 937, .xviiJ' .
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$i minen hod Tervogan,
955 Hi soude u hebben ghenomen dlijf,
Want hi vermaets hem die keitijf .
Ic hoeret ende sprat hem aen
Ende seide hem , het ware quaet ghedaen,
Dat hi soude dooden den jongen voeght,
960 Alsoe dat is u joghen hem cocht
Om dusent pont van goude roet .
De jonghelinc .

Bi den here die mi gheboet,
Die ondaet sal ghewroken sijn,
Eer is sal eten of drineken wijn .
965 Nu moetti uwen indach doen .
Waer sidi vader, hoghe baroen,
Ende Robberecht die mordenaer?

Robbrecht .
Bi desen here, dan es niet waer !
Esmoreit, neve mijn,
970 Ic hebbe oit goet ende getrouwe gesijn,
In was noit moerdenaer no verrader .
De jonghelinc .

Swijt, pute soene, het es noch quader
Die ondaet, die ghi hebdt gewracht :
Hoe quam dat nie in u ghedacht
975 Te vercopen uwes selfs geboren bloet,
Ende tnaket minen wader vroet,
Dat mijn moeder hadde ghedaen?
Robbrecht .
Daer willic in een crijt voer gaen,
Esmoreit wel coene wigant,
980 Es hier enech man int dlant,
Die mi dat wilt tien an .
De meester .
178a

Swijt al stills, quaet tieran,
Ghi soutten hebben doot ghesteken,
En haddi mi niet hoeren spreken,
985 Daer is ten aenganghe quam gereden .

960 . ie onlbreekt. - 961 . .m . 11 . - 982 . tieran verbetercl uit tirln - 953. Van
aenganghe zjn de eerste letters onduideljk, doordnt er ecrst geknoeid i ., en dnnrna
er over/teen gesehreven .
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Ic en was nie soe wel to vreden
Als dat icken jeghen u cochte our gelt .
Ic gaeft u al onghetelt
In een foertsier, was yvorijn .
990 Noch soude ment vinden in uwe scrijn,
Daer willic onder setten mijn lijf .
De jonghelinc .
Ay mi, Robberecht, fel keitijf !
Met rechten is u wel haten mach .
Ghi selt nu hebben uwen doemsdach,
995 Al die werelt en holpe u niet .

Robbrecht hanet men hier .

De jonghelinc noch .
Aldus eest menechwerf gesciet
Quade werken comen to quaden loene,
Maer refine herten spannen croene,
Die vol doeghden sijii ende vol trouwen .
1000 Daer omme radic , heren ende vrouwen,
Dat ghi u herte in doeghden stelt,
So wordi in diode met gode verselt
Daer boven in den hoghen troene,
Daer die ingelen singhen scoene .
1005 Dies onne ores die hemelsche wader!
Nu segt Amen ails gader .
Ameu .
.Xc

Vllj. V .

De meester .
God , die neme ons alien in hoeden .
Nu hoert, ghi wise ende ghi vroede ;
Hier soe moghdi merken ende verstaen,
1010 Hoe Esmoreit ene wrake heeft gedaen
Over Robbrecht sinen reeve al hier ter stede .
Elc blive sittene in sinen vrede,
Niemen en wille thuusweert gaen ;
Ene sotheit sal men u spelen gaen,
178b 1015 Die tort sal sijn, doe is u weten .
Wie hongher heeft, hi mach gaen eten ;
Ende gaet alle dien graet neder .
Ghenoeghet u , soe court ails mergen weder .
1002 . verseilt - 1013. thuusweert verbeterd uit thuuswert .
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HIEIt BEGH(NT DIE SO'PTERNIE .

Hier beghint dwijf .
Hem ! segt , hem ! god hebs al deal !
Ic wil gaen driven mijn riveel
Met minen suete lieve int gras .
Hets lane leden dat ie met hem niet en was .
5 Hem ! segt , hem ! waer sidi , Lippijn ?
Lippijn .
Ic ben hier, wat saelt sijn ?
Sijn wijf.

Lippijn, ghi moet gaen halen borre ende vier,
Ende is sal wedercomen scier
Ende bringhen ons iet, dat wi selen eten .
Lippijn .

10 Bi der doot ons heren , phi selet vergeten,
Ghi pleeght soe dicwile lange to merren .
Sijn wijf.
Wat, Lippijn, ghi en moghet u niet erren,
Want is hebbe dicwile vele to dome

Eer is ghehoere mine sermoene,
Soe wallet hoghe op den dach,
Ende eer is ten vleeschuus comen mach,
(Soe copie oec gherne goeden coep)
Dan so moetic beiden tot den loep
Es ghedaen vanden bedranghe ;
20 Alsoe comet toe, dat is merre soe lange,
Goede Lippijn, ghi moetet al weten .
15

178

Lippijn .

Awarijt , ghi souwes mi vele ontmeten,
Ende is en weter wat toe segghen .
Gaet henen , is sal ons vier anleggen
25 Ende halen borre ende scueren den pot,
Want alsoe moet mi hulpen god,
Ic hebbe ml oeit to slavernien geset .
16 . eer was eerst vergeten , en is toen boven den re9ed b J9esehreven .

S ij n w ij f.

Goede Lippijn, wast die scotelen met
Ende kerijt ons den vloer scoene .
Lippijn .
30 Goeder, nu hoert, dat u god loene!
Ende mer daer hi niet . A1 hebbic al mijn dage
Gheweest uwe aerme slave,
Mi dunet is moetse noch sijn al mijn leven .
S ij n w ij f .

Swijt , god moet u lachter geven ;
35 Dat ghi soe langhe leeft, dats mi leet .
En es dit niet een scoen besceet ?
Waer mach hi merren , mijns herten druut ?
Bet geet hem al to galgen uut,
Dat hi mi al dus to vondelinge set .
Haer lief .
40 Minnekijn, hets messelijc wat mi let .
Hebdi hier gheweest herde lange ?
Lippijns wijf .
Jaic ; rnijn herte es soe wranghe,
Dat is u soe langen niet en sach .
i78d

Haer lief.
Laet ons gaen drinken een goet gelach,
45 Mijn uutvercoren minnekijn,
Wi selen noch tavont met vrouden sijn
Lichteleec . Nu court hier naer !
Lippijn .

O wi, here, es dat waer ?
Bi gode, is hebs genoeeh gesien,
50 Want si leet metten bloeten knien
Ende hi esser tusschen gecropen ;
Bider doot ons heren, hi esser in geslopen .
Siet met deser hoeren , ende geeft mi to verstane,
Dat si to messen pleght to gave,
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55 Ende leet ende droeylt met enen anderen man
Ende maect van mi enen pol, her Jan .
Si seet, Si gheet in tvleeschuus ;
Bi sente Jan, is sal haer dit abuus
Noch tavont tongoede maken.
60 Canic an enen stoc gheraken,
Ic sal haer touwen soe haer vel,
Dat haer rouwen sal dit spel,
Dat si met hem heeft bedreven .
De comer e .

Wat, Lippijn! god moet u goeden dach geven .
65 Hoe steet met u ? hoe sidi to gemake ?
Lippijn .

Ey , Trise ! is woude mi therte brake
Van groten rouwe die is drive .
Ic en hadt nemmermeer minen wive
Betrout, dat si mi heeft gedaen .
De comere .
70 Lippijn , flu doet mi verstaen ,
Hoe ende oec in wat manieren ?
Lippijn .

Dies is mi eweleec moet scofieren
Si leget ende droeylt met enen anderen man .
179a

De comere .
Awarijt, Bats een dint dat is niet en can
75 Gheloeven van uwen wive ;
Ic kinse alsoe refine van live,
Si en daets om al die werelt niet.
Lippijn .

Dat een man met sinen ogen siet,
Dats hem nochtan quaet tongheven.
De comere .
80 Lippijn , alsoe moetic met eren leven,
Bi sien es die meneghe bedroghen .
Lippijn .
Wat ? neen , dit en es niet gheloghen,
Want is hebse selve ghesien

Mnl. Dram . Poezie.
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Ligghen metten bloeten knien,
85 Ende gingen hem beide to werke stellen .
De comere .
Wat, Lippijn, dat en soudi niet vertellen ;
U wijf waer daer hi gheonneert .
U ogen sijn al verkeert
Van drineken ende van ouden dagen .
90 Goede Lippijn, en wilt des niet gewagen ;
U wijf waer daer hi ghescent .
Lippijn .
Wat duvel, seldi mi maken blent
Van dingen, die is solve sack?
Ic each dat si averecht lath,
95 Ende hi raepter op haer slippen .

l 79b

De comere .
Ey swift, goede Lippen,
En was anders niet dan u dochte .
En hoerde ghi noit seggen van alfsgedrochte,
Dat die liede pleghet to bedrieghen ?
100 De viant geeft luttel om eon liegen
Om toren to maken tusschen man ende wijf.
Ic wilder over setten mijn lijf,
En waest niet eon elvinne dat ghi saecht .
Lippijn .
Wat duvel, heeft god die werelt geplaecht
105 Met alven ende met elvinnen ?
En soudic dan mijn wijf niet kinnen?
Dat ware emmer eon messeleec dint .
Ic sach dat si met hem ginc,
Hi namse in sinen aerm ende tracse naer .
De comere .
110 Lippijn, loghen on was noit waer ;
Daer toe kinnic to wel u wijf,
Want si heeft alsoe refine lijf,
Si en daets om al de werelt niet van goude root .
Maer dalfsghedrochte es alsoe groet,
115 Dat den menegen maect soe blint,
Dat hi hem selven niet en kint ;
Hoe soude hi dan enen anderen gekinnen?

96. Lippijn - 113 . werel

Lippijn .
Bider doot ons heren, ghi maect mi al uuten zinnen .
Wat duvel, es ml nu ghesciet ?
120 Benic bunt ende en sie is niet ?
Des wonders ghelijc en sagic nie,
Ende is sie wel alle dese lie,
Die hier sitten al omtrent ;
Entrouwen, soe en benic al niet but,
125 A1 soudijs mi gherne maken vroet .
De comere .
Lippijn , wetti wat ghi doet ?
Ic biddu dat ghijs nemmeer en sebt
Ende ghi u wijf met eren dect .
Het es ene elvinne die u quelt,
130 Si heeft u ghesichte al onstelt,
U ogen staen al ontset .
Lippijn .

1^r9 e

Ey goede, east dat, dat mi let?
Mi dochte emmer, dat icse sach .
De comere .
Het was ene elvinne dat daer lach,
135 Dat willic u sweren op een cruus .
U wijf sit noch in haer huus,

Dat

Willie

wedden om een bier .

Lippijn .
Ende Si hiet ml gaen halen borre ende vier,
Si seide, Si soude gaen om eten .
De comere .
140 Wat, Lippijn, wildi die waerheit weten,
Soe sidi seker to male verleidt ;
Ene elvinne heeft haer nette gespreidt,
Dat sie is wel, om u to vaen .
Comt met ml , wi selen voer u dore gaen
145 U wijf sit noch bi haren viere .
Lippijn .

Wat ! benie dronken vanden biere,

Ochte vlieghen dalve achter straten ?
3*

36
De comere .
Wat , ghevadere ! en moghdi ons niet in laten ?
Lippijns win.
Wet key , jaic, wie es daer ?
De comers .

150 Wat, Lippijn, en seidic u niet waer?

17sd

Lippijn .
Benedijste god van hemelrijc,
Soe en saghic noit des wonders gelijc .
Ic sie we! , die scouwen die sijrj mijn .

De comers .
Wat seidic u, lieve Lippijn?
155 Maer ghi en woudes niet wesen vroet .
Mijn gevadere es getrouwe ends goet,
A1 soudier gerne een hoere of maken .

Lippijns wijf .
God gheve hem ramp in sine kaken !
Heeft hi hem van mi dies beclaecht?
De comers .
160 Jay, ends dat ghi bi enen anderen man laecht,
Dies heeft hi ml ghedaen een beclach .
Lippijn .
Awarijt, mi dochte dat ict sach,
Maer is lasts ml nu ghenoeghen ;
Trise caent wel int bests voegen .
165 Maer al hadt mi mijn lijf gedaen,
Soe waerdi heden morgen opgestaen
Ends hiet mi halen vier ends borre .
Lippijns wijf .
Swijt , wel vule corre,
Beghindi ml anderen man ane to tien ?

Lippijn .
170 Seker, woudic die waerheit lien,
So saghic, of mijn ogen waren ml verkeert .
Maer Trise heeft mi alsoe geleert
Ends seet, dat mi een alf heeft bedroghen .
164. in - 170 . wodd
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Lippijns wijf.
Waer omme hebdi mi dan beloghen
175 Ende doet mi scande over al?
180a

Lippijn .
Ey minnekijn, is ben diet beteren sal,
Hebbic iet messeit ofte mesdaen .
Lippijns wijf .

Ghi selter nochtan smeten omme ontfaen,
Vul, out, quaet grijsaert!

De comere .
180 Bi onsen here, hi waers wel waert,
Dat wine onder voete gingen leggen .

Lippijn .
Lieve wijf, is en saels nemmeer seggen ;
Ic en wiste niet , dat is was in dolen .
Lippijns wijf .
Ey, men sal u leren gaen ter stolen .

Hier veehtensi .
Nota .c.lxxxiij .
185 Ghi goede liede , dit hebben wi
Ghespelt al in een boerdement .
Si leven noch wel, si u bekent,
Die dese gheliken wel hebben gesien .
Wet dat menech boerden gescien,
190 Daer dusdaneghe mere niet of en gaet .
Daer bi biddic u, dat ghi ontfaet
In dancke ons fobitasie .
Ic bidde den coninc vol van gratie,
Die wander maghet was gheboren,
195 Dat hem niement en wille storen
Van dat hi bier heeft gesien ende gehoert .
Staet op, ghi moget wel gaen voert,
Want wi moeten alle scheiden
Ons here god moet ons alien geleiden .
Amen .

Vs.

213a EEN ABEL SPEL ENDE EEN EDEL DINC YAIV DEN HERTOGHE
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Ie bidde gode den oversten wader,
Dat hi ons moet bewaren alle gader .
Heren ende vrouwen, groet ende clene,
Ic bidde u alien int ghemene,
Dat ghi wilt maken een ghestille
Ende merct daer na diet merken wille .
Men sal u hier spelen een suverlijc dine
Van enen hoghen jonghelinc,
Die hertoghe was van Bruuyswijc .
Hem dochte dat niemen sijns ghelijc
op eertrike niet vinden en mochte,
Ende sprac uut overmoedege gedochte
Roemeghe worden ende ombekint,
Daer dicke die menege es bi gescint .
Want wie dat hem to hoghe beroemt,
Als dan die saken anders court,
Soe wort hi bi den roeme ghescant .
Alsoe gevielt desen hoghen wigant ;
A1 was hi rike ende hoge geboren,
Uut groten roem soe quam hem toren .
Om dat hi sprac roemeghe wort,
Wert vrouwe Venus op hem ghestoert,
Soe dat sift namaels op hem wrac,
Die roemeghe worde, die hi sprac,
Alsoe ghi nu hier selt bescouwen .
Daer omme radic heren ende vrouwen,
Dat hem nieman to hoghe en sal beroemen,
Want daer es selden ere of comen .
Te hoghen roem en Overt nie ghepresen .
Nu bidden wi goede, die Overt gheslegen
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Ane een truce om onsen sonden,
Dat wi alle salich werden vonden
Te Josepat in dat soete dal,
Daer God sijn oerdeel besitten sal .
35 Dies biddic Maria der coninghinnen .
Nu hoert ends swijcht, wi gaen beghinnen.
Gheraert, shertogen oem .
Waer sidi , lieve orient Godevaert ?
Godevaert.

Ic ben hier, her Gheraert ;
Nu segt mi , wits die raet ?

Gh eraert .

40 Godevaert, het en dochte mi niet quaet,
Dat ons hertoghe, die hoghe baroen,
Enen huwelijc woude doen
Ende dat hi nemen woude een wijf.
Hi heeft soe scone vromen lijf
45 Ende es een sterc jonc man van daghen
Hadde hi een wijf, si mochte draghen
Kindren, dat ware des lants profijt .
Hets een lantscap groet eude wijt,
Het ware scads, bleeft sonder gheboert .
50 Daer omme hebbic u gheroepen voert,
Dat ghi ons daer toe sout gheraden .

213c

Go devaert .
Heer Gheraert, dat en mochte niet scaden,
Daer hebbic oec ornlanes om ghepeinst ;
Maer is segghe u al ongheveinst,
55 Heer Gheraert, ghi sift des hertogen oem,
Daer omme moetti sijns nemen goem
Meer dan is ofte die hem niet en bestaet .
Gheraert.

Wattan, Godevaert, ghi most ons raet
Gheven, hoe dat wi varen moghen .
60 Dlantscap waers in goeden hoghen,
Hadde hi een wijf ends kinder daer bi .
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Godevaert.
Heer Gheraert, daer omme selen wi, is ende ghi,
Onder ons beiden daer na spien .
Ic west oils wel na ene to sien,
65 Die men hem gheven sal herds gherne .
Dats die coninc van Averne
Heeft een dochter noyael ends goet,
Ends die oec draecht enen reinen most
Ends hevet even goeden aert .
Gheraert .

70 Sekerlijc, heer Godevaert,
Die huwelijc dochte mi goet .
Die coninc van Averne es een edel bloet
Ends die altoes binnen sinen daghen
Sine wapen eerlijc heeft ghedraghen,
75 Ende sijn vorders van goeder aert .
Sekerlike, Godevaert,
Desen huwelijc dochte mi goet ghedaen .
Godevaert.

213d

Laet ons dan toten hertoghe gaen
Ende laet ons hem dit legghen to voren,
80 Dan soe moghen wine spreken horen,
Hoe dat hi beraden si .
Nu willen wi gaen , is ende ghi,
Ende laet ons horen wat hi seght .
Staet sijn herte daer toe gheweght,
85 Soe willen wi thuwelijc maken dan .
Waer sidi, hertoge, hoghe gheboxen man,
Edel hertoghe van Bruuyswijc?
Die hertoghe .
Sijt willecome, oem, sekerlijc
Ende minen lieven orient Godevaert !
90 Nu segt mi , lieve oem Gheraert,
U begherte , het sal u ghescien .
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Gheraert .
Gloriant reeve , dat souden wi gerne sien,
Dat ghi wout huwelijc doen .
Wi saghent gerne, edel baroen,
95 Ende oec Bruuyswijc, u selves lant .
Die hertoghe .

Oem Gheraert , hoghe gheboren wigant,
Daer toe en benic noch niet gestelt .
Ic bidde u, dat ghi mi niet en quelt,
Want daer en willic niet of horen ;
100 Ic en weet gheen wijf op eerde gheboren,
Daer is met woude leiden minen tijt .
Gheraert .

Neve, ghi moetet om des lants profijt
Doen alsoe wel als om u selves lijf ;
Ghi Belt nemen moeten een wijf,
105 Neve, om kinder daer van to crighen .
Go devaert .

2Ua

Nu en canic langer niet gheswighen,
Edel hertoge, hoghe baroen,
Ghi moetet om uus lants wille doen
Um kinder to crighene, al Geraert seght .
110 Hets een dine dat men niet en pleght,
Sonder vrouwe to bliven soe groten here .
Ghi souter u lantscap met onteren,
Edel here, stoerfdi sonder gheboert ;
Daer soude op risen een groet discoert,
115 Elc Bouts die naeste willen sijn ;
Ghi Bout beraden groten pijn
Den edelen lande van Bruuyswijc .
Die hertoghe .
Godevaert , Godevaert , sekerlijc,
Dese redene es to male om niet .
120 Mijn herte gheen wijf soe gherne en siet,
Daer is oiii gave een haer .
In weet gheen wijf, dies werdich waer
Dat icse rnaken soude mijn vrouwe .
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Godevaert .
Here, wacht dat u noch niet en rouwe,
Dat ghi sprect dus domme woert .
Wort vrouwe Venus op u ghestoert,
Si sal u noch maken mat .

Gheraert .
Gloriant reeve , verstaet wel , dat
Samsoen, die was soe sterc,
Bedroghen wart bider minnen were,
Ende oec Apsloen, die scoen,
Ende die wise coninc Salomoen
Bleven bi minnen al bedroghen .
Dits emmer waer ende niet gheloghen
Vrouwen minne brachse tonder .
Die hertoghe .
Seker, oem, dat heeft mi wonder,
Maer si waren vol geekerdien .
Oem Gheraert van Noermandien,
Daer quamen ander saken bi :
Sine waren haers selfs, van herten niet vri,
Si bleven aen vrouwen al versmoert .
Ic en weet gheen wijf van soe hoger geboert,
Dat icker seker om gave twee peren .
Gheraert .
Seker, neve, dats niet dan sceren
Mede to makene, soe wie dat hoerde,
Ende is en hoerde nie soe domme woerde
Spreken enen hoghen man .
Seker, reeve, ghi moet nochtan
Huwen om des lants profijt .

Die hertoge .
Seker, oem, dien tijt
En sal nemmermeer man bescouwen,
Dat is enech wijf sal trouwen,
Die nu op eertrike leeft
Of die die werelt binnen heeft ;
155 Want is hebbe soe vromen lijf,
Soudic dat legghen ane ene wijf,
Soe waric emmer buten kere,
Ende oec benic soe groten here
.ij
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Vanden lande van Bruuyswijc .
160 En es gheen wijf op eerde mijns gelijc,
Ic wil bliven mijns selves man .
Gheraert .
Bi den wader die mi ghewan,
Nu en hoerdic vie soe domme tale .
Seker, neve, en voeght u niet wale,
165 Dat ghi den vrouwen sprect soe naer .
Godevaert.

Seker, Gheraert, ghi segt waer :
Den vrouwen heeft hi wel na ghesproken,
Maer het sal noch werden ghewroken,
Dat weetic wel in rechter trouwen ;
170 Een lieflije aensien van eenre vrouwen
Sal hem noch duneken medesine .

214c

Die hertoge.
Oem Gheraert, bider trouwen mine,
Dat en seldi gheleven nemmermeer .
Mijn herte es vaster dan een veer
175 Ghestelt al op mijn scone lijf .
Ic en weet op eertrike gheen wijf,
Die ml duvet dat mijns werdich ware ;
Mijn herte dat vlieght ghelijc den are
Boven alle vrouwen minne .
180 Soudic dan mijn herte ende vijf sinne
Legghen an eens wijfs bedwanc ?
Van gode moetic hebben ondanc,
Of dat emniermeer ghesciet .

Gheraert .
Gloriant neve, soe waert om niet,
185 Dat hoeric wel, datter is om pine .
Maer wacht, dat u noch niet en seine,
Dat ghi sprect dus dommelijc .
Florentijn die maghet .

Ay, en mach op eertrijc
Mijns ghelijc niet gheboren sijn
190 Ende die ware wander naturen mijn
180. .v .
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Ende ghelijc ml van moede !
Ic en sach nie man soe rijc van goede,
Dien is woude hebben tot enen man,
Noch amerael , noch soudan,
195 Noch nie man soe hoghe gheboren,
Die mi van huwelijc leide to voren,
Dat is sine minne woude draghen .
Dier ghelijc hebbic horen ghewaghen
Van enen man in kerstenrijc,
200 Ende es hertoghe van Bruuyswijc
Ende van herten alsoe proeys
Ende van moede soe aerghelyoes,
Dat hi oec gheen wijf en mint .
Wi sijn beide ghelijc ghesint,
205 Dat segt mi mijn herte to voren,
Ende onder ene planete gheboren
Ende hebben beide gader ene nature .
Nu salic hem sinden ene figure,
Een beelde ghemaeet na mijn ~nschijn ;
210 Eest dat wi twee ghelike sijn,
Sijn hPrte sal hem verwandelen dan .
Bi minen god Tervogan,
Ic sal horen wat hi sueght .

Mijn herte dat staet to hem ghevuecht,
215 Om dat hi van herten es soe fier .
Waer sidi, mijn bode Rogier?
Court tote mi , is hebts to doen .
2144

Rogier .

O edel vrouwe , bi Mahoen,
Segt mi, wat wildi hebben ghedaen?
Florentijn die maghet .

220 Rogier, ghi moet haestelec gaen
Toten hertoghe van Bruuyswijc,
Ende es gheleghen in kerstenrijc
Ende es gheheten Gloriant .
Ghi selt hem gheven in sine hant
225 Dese figure , den deghen fij n ,
Ende segt hem, dat icse na danschijn mijn
Hebbe doen maken wel ghelijc,
Ende dat ghi court uten rijc
Vander stat van Abelant,
230 Ende segt oec den hoghen wigant,

45
Dat is hem bidde in rechter trouwen,
Dat hi in deere van alien vrouwen
Dese figure wille anesien .
Hem sal sere verwonderen van dien,
235 Wat is daer met menen mach .
Ende segt hem , dat is nie man en sach,
Daer is mede deilen woude mijn lijf,
Ende segt hem oec al sonder blijf,
Dat hi es mijn vader, die hoghe baroen,
240 Van Abelant die rode linen,
Ende hoert ende meret ende swijcht ende heelt,
Ende verstaet wel dat hi u beveelt,
Ende brinct mi die boetscap flan .
Rogier .
Bi minen god Tervogan,
245 Jonefrouwe, dese boetscap Overt gedaen ;
Ic wills met haesten daerwert gaen .

215a

Mamet ende Apolijn
Die moeten bewaren die vrouwe m,
Die mi heeft ghesent tote hier .
250 Edel here, is ben een metselgier
Eender joncfrouwen noyael ende goet ;
Si bidt u op gherechter oetmoet,
Dat ghi wilt anscouwen dese figure ;
Si es na die scoenste creature
.255 Ghemaect, die men vint in eertrike,
Ende haren anschijn alsoe ghelike,
A1 waer sift selve die vrouwe weert ;
Si es van hare doghet vermeert
Ende oec van harm hoghen moet .
Die hertoghe .
260 Metselgier, nu maect ml vroet,
Wie es die jonefrou? doet mi becant .
Rogier .
Dats Florentine van Abelant,
Die edel joncfrou ende die rike .
Men vint in heydenesse niot haers gelike,
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265 Soe noyael noch soe scone van live
Men winter in eertrike niet viva,
Die gheliken der vrouwen mijn
Si en mochte niet noiaelder sijn,
Hovescher noch bat gheraect,
270 Ende van haren live soe volmaect
Ende harm moat soe eerlijc dracht ;
En was nie man op eerde verdacht,
Soe rike noch soe hoghe gheboren,
Die hare van minnen leide to worm,
275 Dat si worden woude sijn wijf .
Si heeft to male een refine lijf
Ende even wader van hoghen doen,
Dats van Abelant die rode linen
Es haer wader, des sift vroet .
Die hertoghe .
280 Du best een bode
Dat hoeric herde
Nu staet op ende
Ic sal di wel to

ghetrouwe ende goat,
wel ane di .
gaet met mi,
ghemake doen .
Rogier .

Ic doet gherne, edel baroen .
Die hertoghe .
215b
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Nu biddic gode , diet wel vermach,
Dat hi mi late gheleven den dach,
Dat is dese joncfrou noch anscouwen moat,
Die mi dese grote vrienscap doet
Ende heeft mi die figure ghesent,
290 Dit anschijn na thare gheprent .
Ay god, ende mach haer anschijn
Ghelijc deser figure sijn,
Sone saghic op eerde nie haers ghelijc ;
Si ware wel weert in Bruuyswijc
295 Te sine ene vrouwe ende ene hertoghinr1~ .
God, daer alle doghet es inne,
Die gheve haer altoes goeden morghen .
Ay god, wat consten dracht si verborghen
Int herte, dies benic wijs .
300 Si draghet van abelheiden een rijs
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coven alle vrouwen , die is lie sach .
Ay, god die gheve haer goeden dach,
Die mi ghesent heeft desen pant .
Rogier .
O hoghe gheboren wigant,
305 Ic hebbe mine boetscap ane u ghedaen ;
Nu willic weder keren gaen
Toter jonefrouwe Florentijn .
Die hertoghe .
Rogier, Rogier, nu soe moetti sijn
Goet ende ghetrouwe in alder stont
310 Ende draghen enen hoveschen mont :
Wat ghi hoert ende wat ghi siet,
Dat en seldi voerder vertrecken niet,
Rogier, dart men u beveelt
Hi es to prisene, die wel heelt .
315 Lieve Rogier, nu sijt ghetrouwe
Ende groet mi sere die scone joncfrouwe
Ende segt hare in ware dint,
Dat nie wijf van mi en ontfinc
Groete meer dan si allene .
320 Maer om dat si es soe rene
Ende soe noiael van harm live,
Soe segt den edelen sconen wive,
Dat si mi houde hare reynecheit
Tot onser beiden salicheit ;
325 Ic sal hare oec ghestadich sijn .
215e

Rogier .
O edel here, bi Apolijn,
Si bat mi uter maten sere,
Dat is u vraghen soude, edel here,
Of si u emmermeer soude moghen lien .
Die hertoghe .

330 Rogier, dat sal hare ghescien .
Eer dat lijdt die seven weken,
Salic die joncfrou sien ende spreken,
Op dat mi god behout mijn lijf ;
Ende groet mi sere dat edel wijf,
335 Die god altoes, bewaren moet .
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Rogier .
Nu willic gaen lopen metter spoet .
Mamet ende Apolijn
Ende Mahoen ende Jupetijn
Die moeten u gheven goeden dach .

2154

Florentijn die maghet .
340 Rogier, flu doet mi ghewach
Hebstu ghesien den hoghen man?
Rogier .
Jaic , vrouwe , bi Tervogan,
Hets een man van hogher weerde .
Ic weet wel, dat op die eerde
345 Sijns ghelike niet en leeft,
Noch die werelt binnen en heeft
Van scoenheden noch van hoghen moede .
Hi es een man van edelen bloede,
Rijc van haven, groet van gheslachte
350 Ende edel gheboren van groter machte,
Ende die oec hout een rikelijc hof .
Ic en hoerde nie soe groten lof
Gheven als men gheeft Gloriant .
Hi es to male een coen wigant
355 Ende ontsien van alien man .
Florentijn die maghet .
Rogier, Rogier, flu segt mi dan
Wat groeten heeft hi mi ghesent?
Rogier .
O edel vrouwe wide bekent,
Hi seide mi in ware dint,
360 Dat nie wijf van hem en ontfinc
Groete meer dan ghi allene,
Ende bidt u , edel vrouwe rene,
Dat ghi hem hout u suverheit
Tot uwer beiden salicheit ;
365 Hi sal u oec ghestadich sijn .
Florentijn die maghet .
Segt mi, Rogier, bi Apolijn,
En seide hi niet , dat hi mi gerne soude sien ?
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Rogier .
Jahi, vrouwe, dat sal u ghescien .
Noch eer liden seven weken,
Sal hi u sien ende daer toe spreken
Alsoe seide mi die wigant
Ende ghelovet mi in mine hant
Ende swoert bi der trouwen sijn .

Florentijn die maghet .
Bi minen god Apolijn,
375 Na dien tijt soe salic wachten .
Mocht noch comen na mijn achten,
Dat mi dat noch mochte gescien,
Dat is den hertoghe mochte anesien,
Soe wane alle sorghen vri .
380 Rogier, staet op ende gaet met mi ;
Ghi hebt u boetscap wel bewaert .

385
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Gloriant die hertoghe .
Waer sidi, edel oem Gheraert,
Van Normandien hoghe baroen?
Uus raets hebbic nu wel to doen,
Edel oem, hoghe wigant .

Gheraert .
Wat segdi, neve Gloriant,
Wat sijn die dinghen die u ghebrect?
Die hertoghe Gloriant .
Edel oem , dat mi int herte stet,
Dies is niet laugher en can ghehelen .
390 Gherechte minne doet mi soe quelen,
Dat mi costen sal mijn lijf .
Ic minne soe sere een edel wijf,
Dat is ure no nacht no dach
Gherusten no gheslapen niet en mach,
395 Sent dat is ierst die minne began .
Gheraert .
Dats dat is niet en can
Gheloven , soe moats ghesciet,
Dat u edel herte verdriet
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Lijdt om enech wijf die leeft,
400 Of die die werelt binnen heeft ;
Dies en canic gheloven twint .
Die hertoghe .

Och edel oem wide bekint,
Ic lide wel ende gheve mi sculdich,
Dat is hier voermaels menechfuldich
405 Dommelike hebbe ghesproken .
Edel oem , dat Overt flu al gewroken,
Dat is sprac die domme woert ;
Dies es vrouwe Venus op mi ghestoert
Ende heeft ml int lierte gheraect,
410 Ende enen dienere der vrouwen ghemaect,
Ende leert mi gaen der minnen pas .

Gheraert .
Ende hoe willic gheloven das ?
Ghi draghet soe hoverdeghen moet,
Ghi maket mi ende Godevaerde vroet,
415 Dat gheen wijf op eertrike,
Soe hoghe gheboren noch soe rike,
U dochte dat uus werdich ware ;
21Gb
U herte dat vlieght ghelijc den are
Boven alle minnen crachte .
420 Het en mach niet comeri in u ghedachte,
Hets al sceren dat ghi segt .
U herte soe vol hoeverde stect,
Die vrouwen en moghen ane u niet winnen .
Die hertoghe .
Och edel oem , wilt mi versinnen,
Dat is soe dommelike sprac,
Dat quam daer bi dat mi ghebrac
Wetentheit in rechter trouwen .
Nu comic to ghenaden alien vrouwen
Om ene , die mi quelen doet ;
430 Want herte ende sin, ziele, lijf ende moet
Staet al in eenre jonefrouwen ghewelt .
425

Gheraert .
Wie es die joncfrou , die u dus quelt,
Gloriant neve , laet mi dat weten .
Want is en can emmer niet vergheten
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ber hogher woerden die ghi spraect ;
Ende sidi flu ane ene minne gheraect,
Seker, neve, dat wondert mi .
Segt mi doch, wie se si,
Die u herte alsoe beswaert .
Die hertoghe .

Van Normandien oem Gheraert,
Si heet Florentijn van Abelant,
Edel oem , coen wigant,
Ende heeft even vader van hoghen doen,
Dats van Abelant die rode linen
Es haer wader, des sift wijs .
Gheraert .

Hulpt, here god vanden paradijs,
Neve , hoe mach dat comen bi ?
Dat heeft mire herten alte vri,
Om dat si woent soe verre van hier .

216c

Die hertoghe .
450 Och , edel oem , der minnen vier
Es snelder vele dan enech ghescot .
Oem Gheraert , bi minen god,
Si heeft ml een saluut ghesent
Ende een anschijn na thare gheprent,
455 Ghelijc den haren ene figure .
Si es die scoenste creature,
Die leeft onder des hemels trone ;
Si ware wel weert to spannen crone,
A1 waert een coninc van Vranckerijc .
460 Sie en es gheenre vrouwen ghelijc,
Die die sonne nu bescijnt .
A1 es mijn herte van hare ghepijnt,
Seker, oem, si eest wel weert,
Si es van hare doghet vermeert
465 Ende oec van Karen hoghen moet .
Och , edel oem , is maects u vroet,
Minen verborghen heimeliken staet .
Nu biddic u, oem, gheeft mi raet,
Dat is mijn lief ghewinnen mach .
Gheraert .
470 Gloriant neve, dien dach
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tn mach u nemmermeer ghescien ;
Ghi moghet wel om een ander sien.
Ic sal u segghen redene waer bi
Die rodelioen hi es soe vri
475 Ende een man van groter machte,
Ende die oec haet al ons gheslachte
Boven al die leven op die eerde ;
Want is versloech metten sweerde
Sinen wader voer Abelant,
480 Ende u wader, die come wigant,
Versloech sinen oem Eysenbaert,
Die vroemste man , die nie ghewaert,
Ende in heydenesse gorde sweert,
Maer u wader wide vermeert
485 Sloech hem den hals ontwee .
Noch dede hi hem scade mee,
Daer hi noit sint omme en loech
Twee sijnre moien kindere hi versloech,
Die uut Aritiotsen warm gheboren .
490 Dies heeft die rodelioen noch toren,
Dat wetic wel ghewaerlike .
A1 waerdi here van al kerstenrike,
Hine gave u sijnre dochter niet .
Die hertoghe .

Bi gode die hem crucen liet,
Oem Gheraert van Normandien,
Ende bider maghet sente Marien,
Ic salse hebben of bliven doot,
A1 ware hi mijn viant noch alsoe grout,
Ende daer toe van hoger macht .
500 Behendicheit gaet voer cracht .
Ic sal ghewinnen die vrouwe rene ;
Met minen properen live allene
Meinicse to halene , ans mi god .
Gheraert .
Gloriant neve, al sunder spot,
505 Ende hoe wildi dat leggen an?
Die hertoghe .
Dat salic u segghen, edel man
Van Normandien , come wigant .
Ic sal riden ombekant
495

483 . swaert
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Ghelijc enen ridder van avonturen .
Der minnen pas moetic besuren ;
Dat doet al Florentijn die scone joncfrouwe .
Och , edel oem , nu blijft ghetrouwe
Den goeden laude van Bruuyswijc ;
Want van vromicheiden uus ghelijc,
515 Edel oem, nu niet en leeft .
Ic bidde u , dat ghi niet en begheeft,
Ghine sift ghetrouwe den goeden laude
Ende verwaert al omme . mijn scande ;
Dies biddic u, edel oem Gheraert .
520 Eest dat is Boot blive op die vaert,
Soe es u verstorven dlant .
Nu blijf met gode , coene wigant,
Dese vaert moet ghevaren sijn .
510

Gheraert .
O Gloriant, neve mijn,
217a 525 Ic duchte, dat u dese vaert sal rouwen .
Men vint soe vele scoender vrouwen
In kerstenheit , hoghe baroen .
Hi es soe fel , die roede linen,
Ic weet wel, kint hi u gheslachte,
530 Om dwonder, dat u vader wrachte
Voer Abelant onder die sine,
Hi sal u beraden pine ;
Seker , neve , dit duchtic al .
Die hertoghe .
Nu comer of datter of comen sal,
535 Dese vaert moet emmer sijn gedaen .
Gheraert .
Soe moetse u to goede vergaen,
Dies biddic Bode vanden trone,
Gloriant neve, dat u god lone!
Nu sijt behindich in uwen raet,
540 Ende uwen heimeliken staet
En seldi niemen maken cont,
Ende luttel worde in uwen mont
Ende die behindich ende vast ;
Ende als ghi court daer u herte op rast,
545 Tot Florentijn, die vrouwe goet,
oil . ioncf'
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Soe draght heerlijc uwen moat
Ende en sijt emmer to haestich niet ;
East dat ghi court in enich verdriet,
Doeghet ml to wetene , nave mij n ,
550 Ic sal seker u vader sijn
Alsoe langhe als mi god behout mijn lijf .
Maer lietti dese vaert een blijf,
Soe dadi als die vroede doet .
Die hertoghe .

217b

Nenic, oem , om al dat goet,
555 Dat die sonne flu mach bescinen,
Sone latie niet, is en sal Florentijnen
Bescouwen, dat edel wijf.
Waer es mijn ors Vaelentijf?
Ic wil gaen varen metter spoet .
560 :4laer, edel oem, ghetrouwe ende goet,
Ic set mijn lant in uwer gheweelt,
Dat ghijt trouwen bewaren seelt,
Tote dat is come van Abelant .
Gheraert .
O edel nave Gloriant,
565 God ons here moat u bewaren
Ende altoes in doghden sparen,
Waerwaert dat ghi u bekeert .
Die hertoghe .

Ay god , hoe sere mi die minne leert
Hovescheit, dat vindic nu wel .
570 Mijn herte stoat tot alien vrouwen fel,
Eer is minnende wart die scone .
Maer nu spannen alle vrouwen crone
In mijn herte : dat doet allene
Florentijn die vrouwe rene,
575 Die mi leert gaen der minnen ganc .
0 overste god, die minne u dwanc,
Dat ghi van boven neder quaemt
Ende menschelijc nature anenaemt ;
Ane ene maghet , een suver wijf,
580 Onfingdi menschelijc lijf,
Dat ghi liet hanghen ane een bout
Sonder verdiente ende buten scout
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Ende u edel herte opbreken,
Met eenre ghelavie al doersteken ;
585 Dat cede al der minnen cracht .
Ay god, wat wonder hebdi ghewracht
Ende al uut rechter minnen vloet !
Daer omme die haers sins sijn vroet,
Dien doerven mi begripen niet,
590 Dat mi die minne doet verdriet ;
Want die minne es soe crechtich,
Dat si den starken god almechtich
Van'den hemel neder dede dalen,
Om die scout yore ons to betalen .
595 Dat dede al der minnen aert,
Dat hi vercoes den edelen bogaert,
Marien , dat edel vat ,
Daer in verborghen was die scat,
Die ons alien heeft ghecocht
600 Ende uter ewegher pinen brocht .
O minne , du best een edel cruut,
Du best dat alder soetste fruut,
Dat god op eerde nie wassen dada .
Nu sie is Abelant die scone stede,
605 Daer in dat woent die vrouwe mijn .
Maer si dunct mi besloten sijn ;
Hats recht, hats twee uren in der nacht ;
Ic soude gheloven dat manse wacht ;
Daer goede hoede es, daer es goeden vrede .
610 Abelant, Abelant, wel soete stede,
Na dien dat is niet inne en mach,
Soe willic beiden tote merghen dach
Ende minen nacht raste hier gaen doen,
Ende Vaelentijf sal gaen weiden int groan,
615 Tote opgaet dat sonneschijn .
Florentijn die maghet .

Danc hebbe Mamet ende Apolijn,
Ic sie den valke van hogher aert
Neder dalen in minen bogaert,
Daer is soe langhe na hebbe ghewacht ;
620 Hi heeft een taken yore hem bracht,
Daer ane dat ickene kinne .
Hi es dien is met trouwen minne,
607 . .
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Dat sie is wel ane sine ghedaen .
Nu willickene vriendelijc gaen ontfaen,
Want hi es comen to mire hant,
Een edel valke uut kerstenlant,
Van Bruuyswijc die hoghe baroen .
Ic sachen neder beten int groen
Van sullen paerde, die coene wigant .
Sijt willecome , Gloriant !
Ghi hebt beseten die herte mijn .
Ic saeh u onder dat maenschijn
Ende oec verhoerdic uwe tale ;
A1 to hant verkindic u wale
Biden teken, dat ghi daer dracht .
Die hertoghe .
• Florentijn, wel scone maght,
Sidi dit, wel edel vrouwe rene,
Soe biddic gode van Nasarene.,
Dat hi beware u refine lijf .
O Florentijn, wel scone wijf,
Wat hebbic al door u besuert
Ende mi gheaventuert,
Eer is hier comen ben int lant !
Florentijn die maghet .
• edel hertoghe Gloriant,
Ghi sift mi groet willecome !
Ghi moahes wel draghen uwen roeme,
Dat is op eerde nie man en sach,
Die mijn herte verhoghen mach
Meer dan ghi, hoghe baroen.
Maer wijst mijn wader, die roedelioen,
Dat wi hier beide vergadert sijn,
Bi miners god Apolijn,
Onser beider lijf dat ware verloren !
Die hertoghe .
God, die wander maghet was gheboren,
Moet onser beider hoeder sijn,
• uutvercoren Florentijn,
Spieghel bowers alle wiven,
Saelt verloren moeten bliven,
Dat is hebbe doer u ghedaen ?
Ic hebbe mijn lantscap laten staen
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Om u to sprekene , vrouwe rene,
Ende come aldus ghedoelt allene
Ghelijc enen aermen knecht .

Florentijn die maghet .
O Gloriant, dat ware onrecht,
665 Bi minen god Tervogan .
Hets recht, wie enen doghden an
Ende in rechter trouwen mint,
Dat hi troest daer of ghewint,
Alsoe is van u hebbe ghedaen .
670 Nu seldi oec van mi ontfaen
A1 dat u edel herte begheert
In reinen aerde , ridder weert,
A1 sonder eneghe doerpernie .
Die hertoghe .
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Bider maghet sente Marie,
675 Florentijn wel suverlike,
Om al dat goet van eertrike
En dadic u ghene doerperheit .
Maer, edel wijf, maect u bereft
Met mi to Bruuyswijc to varen,
680 Want hier en es gheen langher sparen .
Vernaemt uw vader, die roedelioen,
Hi soude ons beiden lachter doen,
Soe bleven wi ewelijc ghescant .
Florentijn die maghet .
O edel hertoghe Gloriant,
685 Bruuyswijc soudic gherne besien,
Mochte mi dat met trouwen ghescien,
So woudic varen daer ghijs begheert .

Die hertoghe .
O Florentijn, vrouwe weert,
Die is boven alle vrouwen minne,
690 Ic sal u waken hertoghinne
Van Bruuyswijc, den goeden lande ;
Dies settic u mine trouwe to pande,
Edel wijf van hogher aert .
Florentijn die maghet .
Soe salic met u bestaen die vaert,

690 . hertogheinne
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695 Boven alle man, die leven mach,
Of die is met oghen nie ghesach,
Edel hertoghe, hoghe baroen .
Nu laet ons hier neder Bitten int groen,
Tote neder gaet dat maensehijn ;
?00 Dan selense alle gader slapen sijn,
Die to mijns wader hove behoren,
Dan moghen wi sonder toren
Varen sonder yemens gemoet .
Die hertoghe .
O edel wijf , het dunet mi oec goet,
705 Want die vaec gaet mi soe an,
Dat is niet langher ghestaen en can,
Ic moet emmer legghen mijn hoet .
?lsa

Florentijn die maghet .

Soe legghet dan neder in minen scoet
Ende slaept, hoghe gheboren wigant ;
710 Dan selen wi rumen Abelant .
Floerant des roedelioens neve .

Hulpe, Mamet ende Apolijn,
Hoe es die joncfrou Florentijn
Alsoe dommelijc ghesint?
En Overt nie man van hare gemint,
715 Die in heydenesse mochte spannen crone,
Soe hoghe gheboren noch soe scoene,
Dat si haer herte daer woude legghen an,
Ende mint nu enen kerstenen man
Ende wilt met hem rumen dlant !
720 Soe blijft si ewelijc ghescant,
Eest dat is swighe hier van .
Bi minen god Tervogan,
Nenic, is saelt segghen haren vader,
Want ict ghesien hebbe al gader .
725 Waer sidi, hoghe gheboren baroen
Van Abelant , heer roedelioen ?
Staet op , hoghe gheboren man,
Doet haestelijc u cleder an,
Ghi selt vernemen, dies ghi niet en wet .
712 . ioncf'
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Die roedelioen .
Nu benic hier al onghelet,
Floerant neve, wat saels ghescien?
Floerant .
O edel oem , is hebbe ghesien
Wonder ane Florentine die scoene,
Die met rechten mochte dragen crone
Voer Babeloen den soudaen .
Si leghet aerm ende aerin bevaen
In ghenen boegaert, coene wigant,
Met enen man uut kerstenlant,
Van Bruuyswijc die hertoghe vri .
Ic salse u wisen , court met mi,
Edel wigant , wide vermeert,
Want is hebbe hem ghestolen sijn sweert,
Daer hi leghet hi dat edel wijf,
Ende sijn ors, dat heet Vaelantijf,
Dat hebbic hem heymelijc ghenomen .
Uut Bruuyswijc soe es hi comen
Ende es een hertoghe daer van .
Nu siet , hoghe gheboren man,
Waer dat hi leghet in haren scoet .
Die roedelioen .
Ay, dat heeft mi wonder groet
Van mijnder dochter Florentijn .
En was nie soe edelen Serrasijn,
Daer Si haer herte wilde legghen an,
Ende leghet nu met enen kerstenen man,
Die niet en es van onser wet .
Ay, waer toe si haer heeft gheset,
Ende alsoe jammerlijc ghescant !
Bi minen god Tervogant,
Si sal daer omme berren in een vier,
Ende die hertoghe en sal niet van hier
Mi ontriden, is en salne vanghen
Ende ane enen boom doen hanghen,
Bi minen god Apalijn.
Gawi, Floerant neve mijn,
Ende laet ons vanghen den hogen baroen!
Floer ant .
O edel oem , dat hebben wi goet to doen,
Want hi es van wapen bloet .
752 . En
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Staet op, hoghe gheboren ghenoet
Van Bruuyswijc, coene wigant!
770 Ghi selt besitten Abelant,
Die soete stede , dat scoene yuweel ;
Daer staet verborghen een casteel,
Daer seldi werden casteleyn .
Het staet op soe scoene pleyn,
775 Dat men dies ghelike niet en vint .
Die hertoghe .

21bd

Van gode soe moetti sijn ghescint,
Fel Sarrasijn, vul keytijf!
Bi mijnder wet, het cost u dlijf,
Dat ghi mi heden quaemt soe bi .
Floerant .

780 O edel here van herten vri,
Laet sinken uwen hoghen moet
Hoghen roem en was noit goet .
Want ghi moet verwonnen bliven,
Ende daer toe salmen u ontliven,
785 Want ghi hebt die doot verdient .

Die hertoghe .
Ay mi , dit spel es mi ontsient,
Want is hebbe mijn sweert verloren .
God, die van der maghet was gheboren,
Moeten bedroeven , diet mi nam
790 Ende al heimelijc tote mi quam,
Daer is in groter vrouden lath .
Met rechten is dat wel claghen mach
Dat ie verloren hebbe minen brant .
Bi mijnder trouwen, haddicken in mijn hant,
795 Ghine Bout mi niet vangen, fel keytijf!
Die -roedelioen .
Her hertoghe , laet dese worden een blijf,
Uwen overmoet Overt nu ghevelt .
Ic mane dat ghijt becopen salt,
Dat u vorders hebben ghedaen .
r~l)0 Voer Abelant sachic verslaen
Minen wader van uwer partien ;
Dat dada Gheraert van ATormandien,
Versloech den lieven wader mijn,
Ende u wader, bi Apolijn,

si
$05 Versloech minen oem Eysenbaert
Ende twee ridders van hogher aert, -JMijnder moien kindere , als ghi moget horen,
Uut Antiotsen warm si gheboren,
Versloech u wader met sijnder ghewelt .
810 Ic mene, dat . ghijt becopen selt,
Bi minen god Apolijn,
Ende mine dochter Florentijn
Salic leveren doen den brant .
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Die hertoghe .
Och edel here van Abelant,
815 Doet met ml dat ghi begheert ;
Maer Florentijn, die es wel weert
Te draghen crone voer elken man ;
Want biden wader, die mi ghewan,
Si heeft to male een refine lijf,
820 Si en was noch noit niemans wijf,
Dat wetic wel , to gheenre uren,
Si es ene edel creature ;
Sijt haers ghenadich , hoghe baroen !
Die roedelioen .
Bi minen groten god Mahoen,
825 Dan lietic om al die werelt niet ;
Si sal daer omine bernen , wats gesciet,
Dat sie nie groete van u ontfinc .
Die hertoghe .
Ay , gheweldich hemels confine,
Nu bewaert dat edel wijf ;
830 A1 east dat is verliese mijn lijf,
Bewaert die scoene Florentijn ;
Dies biddic u , werde sceppere mij n ,
Dat si die doot mach ontgaen
Ende kerstenheit moet ontfaen ;
835 Dies biddic u , moeder ende maeght,
Want si een refine herte draeght
Ende heeft to male ene edel nature,
Moeder gods, bewaert die scoene creature .
Dies biddic u , god , doer uwen oetmoet,
840 Want gherechte minne ons beiden doet,
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Dat wi sijn in dit verdriet .
Ay god, flu en wilt vergheten niet,
Dat u die muffle daer toe dwanc,
Dat ghi ane ene wigaert rant
845 Ontfinc menschelijc nature
Dat was Maria , die maghet pure,
Die u ontfinc in reinen live,
Dat noit en ghesciede ghenen wive,
Ende maghdelijc ter werelt bracht ;
1350 Dat dede al die minne cracht ;
Ende daer na stoerfdi die bitter soot,
Om ons to bringhen in vrouden groet ;
So brinct mi noch uut desen prisoene .
Florentijn die inaghet .

Waer sidi, Roegier, deghen coene,
855 Mijn lieve orient ende ghetrouwe?
Rogier .

Ic ben hier, wel edel vrouwe .
Nu segt mi , moats die raet ?
Florentijn die maghet .

Ay Rogier, al minen toeverlaet
Die steet al to male ane di .
860 Och lieve Rogier, nu segt mi,
Wat seet mijn vader, die hoghe baroen ?
Rogier .
Och edel vrouwe , bi Mahoen,
Hi heeft gheswoeren op sinen tant,
Dat hi sal hanghen den hoghen wigant
865 Ende u leveren sal ten viere ;
Dat heeft hi gheswoeren alsoe diere,
Dat mens hem wel gheloeven mach .
Dies en benic ure , noch nacht no dach,
Sonder droefheit , edel vrouwe .
Florentijn die maghet .

870 Och edel Rogier, nu sijt ghetrouwe,
Want ghi hebbes wel die macht .
Ic weet wel, dat ghi den kerker wacht,
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baer die hertoghe in leghet ghevaen .
Nu wilt hem in staden staen,
875 Dat hi behouden mach sijn lijf .
Rogier .
Och edel uutvercoren wijf,
Doe is dat , soe ben is doot ;
A1 die werelt van goude roet
En sal mi connen ghehulpen niet .
Florentijn die maghet .
880 Rogier, hulpt mi uut mijn verdriet
Ende oec den hertoghe Gloriant,
Dan selen wi rumen Abelant
Ten lande Overt van Bruuyswijc .
Rogier, is ghelove u sekerlijc,
885 Ic sal ewelijc sijn u orient .

Rogier .
Och edel vrouwe, dies hebdi wel verdient
Over meneghen tijt hier to voren .
U vader hadde eens mijn doot ghesworen,
Doen waerdi al minen toeverlaet .
890 Ach , nu dadic als een quaet,
Soudic dies alnu vergheten .
A1 soudic in vieren werden ghespleten,
Ic sal u hulpen , wel edel wijf,
Dat ghi behouden selt u lijf
895 Ende oec die hertoghe van Bruuyswijc,
Want hi ontfinc ml soe vriendelijc,
Doen is hem van u die boetscap bracht .
Ic sal daer om piLen daeh ende nacht,
Edel vrouwe van herten reen,
900 Ic sal ontsluten die kerker steen
Ende verloesssn die hoghe wigant .
Waer sidi, her Gloriant,
Edel hertoghe, hoghe baroen?
Comt uut desen swaren prisoen,
905 Want alle die slote sijn ontdaen .

886 . dijes

Die hertoghe .
Wie heeft mi dese gratie ghedaen ?
Rogier orient, berecht mi dat .
900 . di
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Rogier .

Florentijn dies mi bat,
Dat is u holpe uut uwen verdriet .
Die hertoghe .
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910 Ay , god die hem crucen liet,
Die moets hebben lof ende danc,
Dat is ben uut desen swaren stanc,
Daer is soe langhe in hebbe ghesijri.
Nu segt mi : waer es Florentij n ,
915 Die overscoene creature?
Rogier .

O edel here , Si leghet tusschen vier muren
Ghesloten ende vaste ghevaen ;
Te hare soe en mach niement gaen,
Want haer vader wiltse ontliven .

Die hertoghe .
920 Dien wille sal achter bliven,
op dat mi god behout mijn lijf ;
Ic sal verlossen dat edel wijf,
Eer is scheden sal van hier .
Och, haddic minen desterier
925 Valantijf matter hant
Ende mijn sweert, den goeden brant,
Soe wildic Florentijnen halen
Ende den roeden linen betalen
Sijn huushure in rechter trouwen !
930 Het sal hem sekerlike rouwen,
Dat hise soe jammerlijc hout gevaen .
Rogier .
Here, is wijls u to hulpen staen
Ende met u varen uten lande .
Mamet willic doen die scande,
935 Dat is wille kerstenheit nemen an .
Nu siet hier, hoghe geboren man,
Valantijf, u goede paert,
Ende uwen brant, dat goede swaert,
Daer u herte soe sere op rast .

Die hertoghe .
940 Ay , nu haddic minen last,
Haddic Florentijne die scoene .
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Lieve Rogier, dat u god loene,
Nu wijst mi die kerkersteen,
Daer in dat leghet die maghet reen ;
945 Ic same ontsluten ende ontdoen,
Ende werdes gheware die roedelioen,
Seker, is gheve hem .sijn payment .
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Rogier .
Ay here , soe waren wi ghescent,
Worde dit hof met alien ghestoert .
Ic sal ons vela bat hulpen voert
Ghi selt hier houden in dit groen,
Ende is sal gaen ten roeden linen
Ende sal hem segghen ende maken vroet,
Dat hi morghen metter spoet
Florentijn, dat edel wijf,
Sal doen dooden ende nemen dlijf .
Dies salic hem maken wijs,
Ende ghi selt hier houden in dit rijs
Ende emmer seldi op die waerden sijn .
Als men uut brinct Florentijn
Ende mense ontliven sal,
Dan seldi comen over al
Ghereden , hoghe gheboren wigant.
Bi minen god Tervogant,
Ic sal u ter hulpen staen .
Ghi selt steken ende is sal slaen,
Ende god sal in onser hulpen sijn .
Aldus selen wij Florentijn
Verlossen, dat edel wijf .
Die hertoghe .
Rogier, het sal mi costen dlijf,
Ofte is bringse uut hare poet .
Nu gaet henen met haesten groet ;
Ic sal hier bliven in dit foreest .
Ay vader, sone ende heilich geest,
Nu moetti bewaren Florentijn .
Rogier .
O Mamet ende Apolijn
Ende Mahoen ende Tervogant,
Edel here van Abelant,
Die moeten u gheven goeden dach .
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tie roedelioen,

9$0 Rogier, nu doet ml ghewach
Hoe salic varen met Gloriant ?
Rogier .

Edel here van Abelant,
Dat salic u segghen ende waken vroet,
Dat ghi morghen wetter spoet
985 Florentijn, dat fells wijf,
Dooden selt ends nemen dlijf,
Want si hevet wel verboert,
Als wentrecht na rechte coert,
Want si heeft onse gods ghescant ;
990 Ende dan seldi Gloriant
Hanghen doen ane enen boem .
Want vernaemt Gheraert sijn oem,
Dat hi hier ghevanghen leghet,
Here, voer waer si u gheseghet,
995 Soe sal hi comen met groter cracht
Ends met al sijnder macht
Ends sal ons doen grote pijn .
Daer omme duneket mi dbeste sijn,
Dat ghise beide ontliven doet .
Roedelioen .

1000 Rogier, desen raet dunct mi goet .
Nu en willic beiden dach noch ure .
Gaet henen, haelt mi die scoene figure,
Florentijn , die felle pute ;
Ic salse doen leiden ter poerten ute
1005 Ende doen haer thoeft afslaen .
Rogier .
Here, dit dunet mi dbeste gedaen .
Ic salse halen, bi Apolijn .
Waer .sidi, scoene Florentijn?
Ghi moet gaen voer den hoghen baroen,
1010 Uwen wader, den roeden lioen .
Hi wilt met u justicie houden
Ende meint , dat u sal werden vergouden,
988 . alst men -- 995. met ontbreekt . -- 999 . doot
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bat ghi sine gode hebt gheseant
Ende dat ghi bi Gloriant
1015 Hebt gheslapen, vri edel wijf .
Dat sal u costen u edel lijf,
Want hi hevet soe dier ghesworen .
Florentijn die maghet .

God , die wander maghet was gheboren
Ende sijn voetsel van haer soeghede,
1020 Ende daer na dat hi ghedoeghede,
Datten die felle joden vinghen,
Ende aen enen cruce hinghen,
Daer hi an sterf die bitter doot,
Om ons to bringhen in vrouden groet,
1025 Die moet mine ziele ghenadich sijn .
Die roedelioen .

Nu segt mi , dochter Florentijn,
Wie mach u hier toe hebben bracht,
Dat ghi sijt aldus bedacht
Ende aenbedt enen vremden god
1030 Ende maect met onsen goden . u spot,
Ende mint daer toe enen kersten man?
Bi minen god Tervogan,
Ghi selt daer omme u lijf verliesen .
Florentijn die maghet .

Vader, die doot willic gerne kiesen
1035 Om den ghenen , diese door mi ontfinc
Ende naect ane een truce hint
Met sinen aermen wide ontdaen,
Ende liet hem hande ende voete doerslaen
Met plompen naghelen drie .
1040 Ghewarich god, so moetti mie
Bescermen wander hellen brant,
Ende bewaert den hertoge Gloriant,
Want hi es in pinen groet .
O edel hoghe gheboren genoet,
1045 Hoe gerne haddic u noch ghesien !
Maer en mach mi niet ghescien,
Dat doet mijnre herten alte wee .
]030. gode - 1034, 1045. g'ne - 1040 . motti - 1043 . in ontbreekt .
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Dien moghdi scouwen nemmermee,
Hoghe gheboren edel wijf,
1050 Want is u nu sal nemen dlijf,
Dat deert sere die herte mijn.
Och edel jonefrouwe Florentijn,
Waer toe hebdi u gheset ?
Woudi noch anebeden Mamet,
1055 Ghi lout noch wel u lijf behouden .
Het court al touwe bi uwen scouden,
Dat ghi onsen gode aldus blameert
Ende u selven scandeleert,
Ende ghi hoghe gheboren sift .
Die roede linen .
1060 Ghi gheeft haer alte langhe respijt .
Haestu ende slaet haer of thoet,
Want hare mesdaet es soe groet,
A1 die werelt en holpe hare niet .
Die hertoghe .

Bi gode die hem crucen liet,
1065 Dan sal niet wesen, fel tierant !
Van gode moetti sijn ghescant,
Dat ghi sift soe putertier .
Ter quader tijt maect u van hier,
Of die duvel sal uus wouden,
1070 Ende Florentijn sal haer lijf behouden
Ende tuwer scande mijn eyghen sijn .
O uutvercoren Florentijn!
Van deser doot sidi vri .
Dies danct der werder maghet Mani
1075 Ende Rogier, den coenen wigant .
Florentijn die maghet .

Och edel hertoghe Gloriant,
Ic danes gode vanden troene,
Dat mi ghevallen es soe scoene,
Ende daer naest u ende Rogier .
1080 Och edel here , laet ons van hier
Trecken, hoghe gheboren man .

1071 . tuwen
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Die hertoghe .
FlorentiJn, flu varen wij dan
Te minen lande van Bruuyswijc .
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Mijn herte staet in vrouden rijc,
1085 Edel wijf van hogher aert,
Nu sie is den edelen boegaert,
Bruuyswijc dat goede lant .
O edel oem, coene wigant,
Van Noermandien hoghe baroen,
1090 Nu laet die poerte wide ontdoen
Ende laetse incomen met bliden sinne,
Die ie met al miere herten minne,
Van Abelant die scoene Florentijn .
1095
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Gheraert .
O Gloriant, neve mijn,
Sijt willecome op desen dach,
Ende Florentijn, die is nie en sach
Meer dan nu to deser tijt .
Mijn herte wart mi van vrouden wijt,
Dat is u sie met ghesonden live
Comen metten edelen wive.
Nu segt mi : hoe voerdi in Abelant ?
Die hertoghe .
Och edel oem , coene wigant,
A1 slapende wardic daer ghevaen
Ende in enen kerker ghedaen,
Daer mi met rechte uut mocht verlangen,
Want aderen, padden ende slanghen
Waren daer mijn naeste ghebueren .
Maer god, die gaf mi avonture,
Bi vriende hulpe , bi goedeu rade,
Dat is ban comen sonder scade
Uut den vangnesse swaer .
Het en quam nie man in selken vaer,
Maer die minne vanden edelen wive
Hielt mi altoes to live,
Dat ie hoepte , hat soude beter warden .
Aldus habit met volherden
Ghewonnen daer miji Ijerte op rast .

1116 . habit verketerd nit benic .
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1120

1125

1130

1135

Gheraert .
Gloriant neve, ghi hebt ghepast
Der minnen boegaert leren bouwen .
Maer doch en derft u niet rouwen,
A1 eest u worden een deal to suere ;
Ghi brinet hier ene scoene creature,
Die oec niet edelre en mochte sijn .
A1 es haer vader een Sarrasijn,
Hi es een hoghe gheboren man,
Want van Babeloen die soudan
Was sijn wader, dies benic vroeder,
Ende des heren dochter was sijn moeder
Van Antioetsen, des benic wijs,
Ende oec heeft haer wader den prijs
Voer ende na in tkerstenrijc ;
Sone es van vromichede sijns ghelijc
In heydenesse , 'die wapen draght ;
Daer om was is van u versacht,
Dat u ten quaden soude vergaen .
Maer ghi hebt wel ghedaen ;
Met volherdene hebdi verwonnen .
En dochte oec gheen dint begonnen,
Dat men niet volherden en wille .

1140 Nu swicht ende maect een ghestille !
Dit voerspel es ghedaen,
Men sal u ene sotternie spelen gaen .
Nota

.xjc

en .xli . vss .

HIEK BEGHINT DIE SOTTERNIE .

Siet dock , en benic niet hier ?
Ie ben een wijtmolder ende drincke gerne bier .
Tesschen , hantscoen canic nayen,
Hoy ende coren canic oec mayen ;
5 Ja , woudic oec daer omme lopen,
Ic can oec copen ende vercopen .
Oec soe benic een temmerman,
Daer is noit met en wan,
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Ic ben oec een molder ende can malen,
Ic can oec wel borghen ende qualijc betalen,
Ic can roden ende hacken,
Ic can brouwen, is can backen,
Ic can dijcken ende dammen,
Ic can derschen ende wannen ;
15 Noch canic vele dints meere .
Eesser enich vrouwe of here
Die ml wilt hueren tenen knape ?
A1 eest dat is gerne langhe slape,
Ic ben herde traech to minen werke .
20 Woude hier iement ane mi leggen merke,
Die mi tenen knape woude hueren ?
Want is can wel ter tafelen dueren
Ende oec canic graven ende luken .
10

?2ic

Die ander man .

25

Ende is can binden steinen kruuken
Ende melcteilen van erden ghedrayt .
Die ierste man .
En trouwen, die duvel brinet u hier gewait
Met uwer foberdien to maken . •
Die ander man .

God gheve u ramp in uwe kaken !
Duncket u wesen foberdie ?
30 Alsoe gerne wondic mijn broet als ghie,
Want is hebbe wijf ende kinder thuus .
Die ierste man .
Jaet, het dunct mi een vri abuus :
Steinen cruuken binden ende meleteilen !
Condi die wel to gader heilen,
35 Soe sidi wel een constich man .
Die ander man .

2214

Waendi dat is noch niet meer en can?
Ja woudix mi onderwinden
Ende minen sac van consten ontbinden,
Ic soude van u maken een peert,
40 Het soude schinen tien pont weert,
Swert vat hate ende daer toe ru .

40. .x. 11.
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Die ierste man .
God brachte mi ane u,
Ic hore wel, ghi sift een constenare .
Soudi mi connen verdriven mijn grawe hare
45 Ende tien jaer jongher maken van dagen,
Dat is minen wive mocht wel behagen,
Ic soude u gheven goeden loen .

50

55

60

65
2Z2a

70

Die ander maxi .
Jaic , is sal u maken alsoe scoen,
U wijf sal duneken our u rasen .
Lietic u in dit busken blasen,
Ghi sout al ene ander varruwe ontfaen,
Ghi Bout werden alsoe ghedaen,
U wijf en soude u niet connen gekinnen .
Die ierste man .
Bi mijnder trouwen, daer seldi ane winnen,
Op dat mi dat mach ghescien .
Die ander man .
Bi gode , uw wijf saelt web sien,
Als ghi weder tot hare court .
Die ierste man .
Alsoe en moetie nemmermeer sijn verdoemt,
En saelt mi niet costen van minen initen .
Si pleeght mi alte dicke mijn lelicheit to verwiten,
Dat is selden met vreden leve .
Hout , siet , is sal u gheven
Dese goede borse ende tghelt daer toe .
Ic vercocht gisteren mine goede coe ;
Daer es tgheelt in al gheheel,
Pat seldi hebben tuwen deel .
Si gout tien sehillinc ende veertich pont .
Die ander man .
lout , set dat busken ane uwen mont
Ende blaest stiff met al uwer macht .
Ic hebbe soe menich const volbracht,
Ic sal emmer dese oec volbringen .
Die ierste man .
Salix iet to bat singhen ?
Want dat en constic noit geleren .

45 . .x . - 59. En - 67 . .x . sc . - .xl .

73
Die ander man .
Jaghi, en u varwe sal u verkeren
75 Ende u stemme sal werden claer .
Die ierste man .
Keren, god gheve u een goet jaer,
Tot alden ghelde wetix u danc ;
Machic beteren ane minen sane,
Soe eest tghelt to male behouden .
Die ander man .
80 Nu blaest in, dat god moets wouden .
Ja boye, nu sidi een man .
Ic swere u bi sente Jan,
Dat hi niet en leeft op desen dach,
Die u met oghen noit en sach,
85 Dat hi u niet kinnen en sal .
Die ierste man .

Nu wouts god ende goet gheval,
Hoe is sal varen met minen wive .
Des es leden vier daghe ende vive,
Dat si mi mijn lelicheit verweet .
90 Nu Willie thuusweert gaen gereet,
Ende laten haer sien hoe is haer behage .
Si heeft ghedaen soe grote claghe,
Dat is lelic was ende out ;
Dies en hebbic nu nemmermeer scout,
95 Want mijn anschijn heeft nu een ander huut .
222b

Die ander man .
Dat doeghet , ende tghelt wander coe es in de muut .
Die ierste man .
En trouwen, is ben ghebetert an mijn springen .
Hulp god , hoe claer salic nu singen !
Nu hebbe god lof ende dane,
100 Ic ben ghebetert ane minen sane
Alsoe wel als is ane inijn scoenheit bin .
O wijf, mijn minnekijn, laet mi in,
Ende court, besiet nil nu!

7 i . gheven - 88. .iiiJ' .

89, ml ontbr. - 91, behagen - 97 . h:n trouwen
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S ij n w ij f.

Keren , siet met desen scu !
105 Wat duvel, wie heeft u soe begaet?

Die ierste man, haer man .
Ic hebbe in enen joeghtborren ghebaet .
Hebdi mijns nu eneghen lost?
Dese scoenheit heeft mi ghecost
Tgheelt van onser coe algheel .
Sijn wijf .
110 En trouwen , dies hebbe die duvel deel,
Hebdi tgheelt hier omme ghegheven ?

Die ierste man, haer man .
Jaic, ends mi en es niet bleven,
Die borse is gafse oec met,
Ends hi heeft mi een busken an minen mont Beset,
115 Daer bliesic in al mijn macht,
Ends daer quam uut soe groten cracht,
Dat is ben worden aldus scoene .
Sijn wijf.
Keren , hoert , dat u god loene,
Een wijf ware wel met desen man !
120 En trouwen, die duvel brachter mi an .
Ghi sijt recht swert al een moriaen .
222

Die ierste man, haer man .
Wat duvel ! benic alsoe ghedaen ?
En benic niet scoene, wit ends claer?
Sijn wijf .

Jaghi, ghi sift een quaet jaer :
125 Ic en sack noit leliker creature .
Wat, Gheert, lieve ghebure,
Comt ends besiet minen man !

Gheert, sijn ghebuer .
Wat Goesen , bi sente Jan,
Wie heeft u alsoe begaet?
130 Ghi hebt emmer in ene weedtcupe gebaet
U anschijn es al met swerten bestoven .

75
Die ierste man, haer man .
Ay mi , ende benic al verscoven ?
Es dit emmer seker waer?
Latet mi doch sien in enen spiegel claer,
135 Dat is mi selven mach anesien .
S ij n w ij f .

En trouwen , dat sal u ghescien .

Die ierste man, haer man .

Hulpe, hulpe, goede lie!
Des wonders ghelijc en sach is nie,
En was nie man aldus bedroghen .

Sijn wijf .
140 Ghi wanet, dat is hadde gheloghen,
Vul ondier sot !

Die ierste man, haer man .
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Ghi segt waer, alsoe hulpe ml god,
Ic mach nu wel een sotkijn sijn .
Ay uutvercoren minnekijn,
145 Hulpt mi, dat icx mach werden quite .
S ij n w ij f .

Bi gode, is en gayer niet omme ene mite,
A1 bleefdi ewelijc alsoe ghedaen .

Die ierste man, haer man .
Ic hoere wel, u en leter niet aen,
A1 es mijn anschijn aldus verkeert .
150 Goede ghebuer, goede Gheert,
Hoe salicx quite moghen weerden ?
Gheert, sijxi ghebuer .

Men sal u anschijn met seiken eerden
Ende met ander dinghen die daer toe hoeren.
Die ierste man, haer man .

Hulpe , hulpe ! soe salic versmoren,
155 Gheet men mi met stilder seiken toe .

S ij n w ij f .
Ic woude is tgheelt hadde van mijnder coo,
137 . liede - 139 . En .
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Dat ghi dus wel hebt bestaet,
Ende ghi in even scijtputte haet gebaet,
Vul ondier keitijf !
Die ierste man, haer man .
160 A1 waerdi noch alsoe quaden wijf
Ende ghi noch alsoe vele daer toe sout seggen,
Ic salder tgheelt van onser soch anleggen,
Of is saels werden quijt .
S ij n w ij f.
z23a

Keren, nu siet dit scoen abijt,
165 Dat mijn man heeft ontfaen !
Die ierste man, haer man .
Wat , die lodder gaf mi to verstaen,
Dat is soude scoen werden ende wel singen,
Ende jonc soude werden ende verre springen,
Ende dat is u al to wel soude ghenoegen .
Gheert ghebuer .
170 Bi gode , men moet in dbeste voeghen,
Hi hevet ghedaen om beters wills .
S ij n w ij f.
Keren, goede ghebuer, swijcht al stills!
Ghi sout mi oec verscoven maken .
Hi ware weert, dat icken smete onder sijn kaken
175 Ende hi nemmermeer in mijn huus en quame.
Die ierste man, haer man .
Keren , in leeds duvels name,
Aldus vele en seidicker niet toe,
Doen ghi tgheelt van onser goeder blaren coe
Verseerdet ane broeder lollaert,
180 Ende minen goeden grauwen tabbaert
Lietti voer sijn ghelach to parade .
IC saelt u segghen, al Best scande,
Ende makent al mine gheburen cont .
Gheert ghebuer .
Keren , ghebuer, bout uwen mont,
185 Ghi sout u wijf al to scanden maken .

77
Sijn wijf.
God gheve hem ramp in sijn kaken ;
Hoe condi dit van mi ghesegghen?

22 3v

190

Die ierste man, haer man .
Ic sach den lodder op u legghen,
Oec hinc sijn flesschelkijn op den eers,
Ende oec lach hi lanehs, hi en lack niet dweers ;
Ic sach herde we! , wat ghi deet .
Ic en was noit sint to bat ghevreet,
Dat is u sach metten bloeten knien .

S ij n w ij f.,
Ic mochte na die vloijken sien,
195 Vul out quaet grijsaert!
Die ierste man, haer man .

Wat duvel maecte dan die lollaert,
Dat hi alsoe lath en roerde sijn lijf ?
S ij n w ij f .
God gheve u ramp, vul keitijf,
Dan hadde ons beiden niet dan spel .

Die ierste man, haer man .
200 Wattan, het en ghenoeghde mi nie wel
Tspel, dat ghi daer bedreeft .
Sijn wijf .
Swijt! hets jammer dat ghi leeft,
Vul ondier plavant !
Ic sal u smiten op uwen tant !
i'~ vi . vs .
205 Ghi goede liede, dit spel es ghedaen ;
Ghi mocht wel alle thuusweert gaen
Ende !open alle den graet neder .
Ghenoeghet u , court alle weder .

201 . Spel .

223b EEN ABEL SPEL VAN LANSELOET VAN DENEMERhEN, HOE HI
WERT MINNENDE ENE JONCFROU, DIE MET SUNDER MOEDER
DIENDE . ENDE ETTE SOTTERNIE NA YOLGHENDE .
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Ic bidde gods vanden trone
En Maria, die maghet scone,
Dat si ons alien wills bewaren
Ends in doghden alsoe ghesparen,
Dat wi hemelrike ghewinnen ;
Dies biddic Marien , der couinghinnen,
Die een vrouwe es boven al .
Nu hoert , wat men u spelen sal .
Hets van even ridder prinsipael ,
Die minds ene joncfrou noyael,
Hovesch van herten ends reins,
Maer si was hem to cleine
Van goede ends oec van gheboert .
Dies was sijn moeder op hem ghestoert,
Dat hi sine minne soe neder droech .
Sijn herte altoes in vrouden loech,
Als hi anesach haer edel lijf ;
Maer sijn moeder , dat fells wijf,
Hats altoes toren ends nijt
Ende verweet hem to meneger tijt,
Dat hi hem soe neder daelde ;
Maer hi altoes hem vertaelde
Met hoveschen worden, als hi wel conste .
Maer altoes droech hi vriendelijc onste
Der scoender joncfrouwen, heet Sanderijn ;
Si en moehte niet noyaelder sijn,
Maer si was hem to neder gheboren .
Dies hadde sijn moeder soe groten toren,
Dat sift namaels brachte to werke .
Nu biddic u, dat ghi uwen merke
Daer an wilt legghen ends versinnen ;

6, der manet m . - 90, ene ioncf' - 23 . hovesche

25. ioncf'
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Ie w~he , dat ghi noit van minnen

En hebt ghehoert dies ghelike .
Nu biddic u alien, arme ende rike,
35 Dat ghi wilt swighen over al ,
Ends merct, host beghinnen sal .

c~3A3
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Lanseloet.
Ay god here, hoe mach dit sijn,
Dat is die scone Sanderijn
Aldus met herten hebbe beseten ;
40 Nochtan Overt mi verweten
Van mijnder moeder alle daghe,
Dat is mine minne soe neder draghe
Dies horic menich spitich woort .
Maer haer minne heeft mi soe doerboert ,
45 Dat icse ghelaten niet en can,
Ic en moet haer altoes spreken an ,
Als icse metten oghen anescouwe ;
Dies heeft mijn moeder groten rouwe,
Daer omme soe moet verborghen sijn .
50 Nu willic hier wachten die vrouwe mijn,
Onder desen neghelentier
Want si sal hier comen scier ,
Dat wetic wel, in desen bogaert .
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80
Sanderijn .

0 edel ridder van hogher aert,
55 God , die alle dine vermach,
Die moet u gheven goeden dach,
Edel ridder van herten vri .
Lanseloet .

04
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O scone maghet, God die si ons bi
Ende moet u ende mi in doghden sparen,
60 Ende van alien quaden bewaren,
Ende sonderlinghe van niders tonghen,
Alsoe dat niet en werde gesonghen
Van ons beiden enich quaet .
O Sanderijn, nu gheeft mi raet ;
65 Mijn herte dat es to male onstelt
Ende van uwer minnen ghequelt,
Dat mi costen sal mijn lijf .
O Sanderijn, wel scone wijf,
En machic uus niet gheweldieh sijn,
70 Dat sal mi costen dleven mijn,
Ende ewelijc benic verloren .
Sanderijn .
Och edel ridder hoghe gheboren,
Dat en mach nemmermeer gescien ;
A1 east, dat is u gerne mach sien,
75 Ic en ben niet uus ghelijke,
Ghi sijt mi to mechtich ende to rike,
Edel ridder, to sine u wijf :
Daeromme soe moet sijn een blijf,
A1 eest , dat is u met herten minne .
80 Oee en willic gheens mans vriendinne
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~ij n , die leeft onder des hemels trove
A1 waer hi een coninc ende spien crone,
Soe en dadic ml niet to cleine .
Lanseloet .

G5

O scone maghet van herten refine,
85 A1 dadi den wille mijn,
Uutvercoren Sanderijn,
En bleve u onvergouden niet .
Want messelike dinge sijn ghesciet :
Ghi mocht noch werden wel mijn vrouwe .
90 Sijt mijns ghenadich ende blijft ghetrouwe,
Ende court met mi in dit casteel,
Ic sal u gheven een yuweel,
Ic wane, ghi noit des ghelike en saeght .
Sanderijn .

A5

Neen , edel here , noch benic maeght,
95 Dies dancic gode vanden trone
A1 woudi ml gheven to lone
Dusent meret van goude roet,
Hoghe baroen , edel ghenoet,
Nochtan woudic behouden mijn eer,
100 Lanseloet, hoghe geboren beer,
A1 en benic niet rike van haven
Noch gheboren van groten maghen,
Nochtan meinic mi soe to houden,
Dat is niet en sal werden gescouden,
Al
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'105 Her Lanseloet , enich mans vriendinne,
Maer is wille gerne gherechte minne
Draghen sonder dorpernie .
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Lanseloet .
Sanderijn, bider maghet Marie,
Dorperheit en leggic u niet to voren,
110 En es flu gheen wijf gheboren
op eerde onder des hemels trone
Soe rike , soe mechtich no soe scone,
Die mi verhoghen mach dan ghi.
Och Sanderijn , en seldi mi
115 Laten dan in dit verdriet ?
En sal uus mijns ontfermen niet,
Gfi
Dat is troest van u mochte ontfaen
Ende ghi met mi wout spelen gaen
her neder in dit groene dal,
120 Daer die voghelkine maken gescal
Ende die bloemen staen int groen,
Scone maghet , sonder mesdoen
Ende al sonder dorperheit ?

Sanderijn .
Her Lanseloet , hets dicke gheseit
125 „Bi lichte gheloven es die menege bedrogen ,"
Dats seker waer en niet gheloghen,
Want hats menechweerf ghesien
Dat vrouwen oneerlijcheit ghescien,
Omdat si mans to verre betrouwen,
130 Dat hem namaels sere berouwen,
Als die saken waren ghesciet .
Ic en weten op eerde geboren niet,
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A siJ'n - 132 . G oPtar eerden niet

Dien is soe verre betrouwen soude,
Ginc is met hem spelen to woude,
135 Hi en soude met mi doen , sijn gherief.
Lanseloet .
Daertoe hebbic u to lief,
Sanderijn, wel scone wijf,
Dat is onteren soude u lijf,
Scone maget, al hadicx die macht ;
140 Alsoe en was is nie bedacht,
Dat is u doen soude enege scande .
A1 haddic u in vremden lande,
Sanderijn uutvercoren,
Ic soude u dbroet bidden to voren,
145 Eer is u hongher hebben liet
Bi ridderscape, is en mesdade u niet,
Sanderijn, jeghen uwen danc.
G7

224e

A7

Sanderijn .
Her Lanseloet , wi sijn hier to lanc,
Ons mochte iement horen ofte sien .
150 Want nyders sijn altoes uut om spien,
Hoe si iement mochten to scanden bringen .
Een verrader hadde liever quaet to singhen
Dan goet, want hets sijn nature .
Nu willen wi scheden in corter ure,
155 Dat hem niement ane ons en stoet,
Hughe baroen , edel ghenoet ;
God ons here moet u bewaren,
Ende altoes in doghden sparen,
Waerweert dat ghi u bekeert .

133 . G Die A Dien - 134. H Ginic G Ghinc is A Ghinghe ick K Ginck ich
G doen mit nii AK m. m . d . -136 . G soe heb
G inden w . - 135 . G en ontbr.
is
A soe ontbr . - 137 . H wedl
A SandriJ'ne over schoone w . - 138 . G onthadic - 141 . G enich
A soude doen eeni ghe
K
re Ynen -- 139 . G Wel sc
doin solde ev nige - 142 . G binnen miJ'nen l . - 143 . G S . wel u . herte fier
A
SandriJ'ne
K hertze mYn - 144, tot 147 . ontbreken in GAK - 148 . G Heer . . .

A
to lanahe
hier - 149. G of A oft - 150 . G Die n, s . altiJ't nut om to versPien
~
A
om besPien - 151, H mochte
G Of sY Yerrant to scande mochten brengen
ter scanden m . bring
bringhen
A natuere - 154. G Wi
hen - 153 . G het is s. natuer
gheboien
sceyden tot deser wr
A ure -155 . G an A aen -156 . G Hoech b
A ons heere m, ons b .
K uch wel eedel henoot - 157 . G onse heer
A Werwaert
158. K tzo doechden - 159. G Werwaerts d . g, u henen keert
d . g, hem b .

K Ergens waer dat Yr henen ) keert

6*
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165

170
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LanseIoet,
Ay noch soe blijft mijn herte verseert
Vander scoender Sanderijne
Sine wilt niet doen den wille mine,
Dies moetic droeven alle mijn dage .
Wat is kerme of wat is claghe,
Sine wilt niet gaen met mi int wout
Si mint ere voer enich gout,
Dat hone wel aen haer ghelaet,
Si leidt enen reinen staet,
Ende haer herte es soe noyael,
Bi ridderscape, is woude wael,
Dat si gheboren waer mijns gelijc,
A1 en waer si niet van haven rijc,
Ic souder waken of mijn wijf,
Want si heeft een refine lijf,
Ende haer herte es al vol eren .
Si en wilt haer niet to mi waert keren,
Dies lijdt mijn herte rouwe groet.

Sine moeder .
Van Deenmerken Lanseloet,
Ic hebbe u herde wel horen vrien .
180 Lanseloet, bider maghet Marien,
Dat en can mi verwonderen niet,
Dat ghi u selven niet bat en besiet,
Dat ghi u minne soe neder draeght :
Ghi staet soe weeldelijc en claeght
185 Om ene die luttel om u gheeft
Tfi der scanden dat ghi leeft,

A lacen
K bedroeuet
161 . G
160 . G Och lacy nu b. m . heert(!) beseert
Van die scone sandrin
A overschoone - 162 . G Si en wil n. d, die w . miJj n A
J
A daghen - 164 . G Want wat
165 . G Si en wil niet
den w.
163 . G Des
wit mi gaen
A met mi niet
K niet met wit gaen -166. G hoer eer A boven
r.
alle g . -168 . G Want si leYt K sY lefft in -119 . G rY ael -170 . G Bi
J minre
J
A Bi minder
trouwen
G
wille
-171
.
G
g
helike
A
g
helick
-172
.
G
van
haven
J
J
J
A Al w, s. n . v . h. so tick
- 173 . G Ick soudse waken m . w .
niet soe tike
J
J
174 . G Want ontbr
een soe reYnen 1 .
A also - 175 . G is soe vol
A soe
ontbr . - 176 . G wil hoer tot miJ niet k . -177 . G Des - 178 . G Lantsloets m
o Van denemercken -179 . G Ick heb . . . . herde ontbr. -180. In G ontbr. lit vets .
A Dat seg is u bider mag het marien K Dat segge ich uch by sente marien 181, tot 186 . In plaats an deze verzen hee t G :
hevet
mi wonder boven maten
Het
gJ
Dat ghi u aldus qualic A dus ualiken
g J
gaet saten
Ende legghet A leYt u minne op sandrin
J A sandrine
J
Des heb is rouwe int herte miJj n A mine
J
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Dat ghi Bout minnen soe nederen wijf!
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Lanseloet.
Ach moeder, Si heeft soe reir~e lijf,
Ende haer herte es alsoe proys,
190 Ende van live soe gratioys,
Dat icse emmer minnen moet .
Mijn herte , dat bert al een geloet,
Als icse metten oghen anscouwe .
Lieve moeder, edel vrouwe,
195 Ic moetse minnen, wat ghesciet .
Sine moeder .
Lanseloet, is wille, ghi u bat besiet,
U scone lijf , u hoghe gheboert,
Ende werct na minen rade voert,
Ende wilt minnen uus ghelijc .

G9

Lanseloet.
200 Sone wetic wijf int kerstenrijc,
Die is woude hebben voer Sanderijn .
Ic woude, si inochte mijn eygen sijn,
Lieve moeder, bi uwen danc ;
A1 ware al die werelt an mi belanc,
205 Ic woude wel, dat si ware mijn wijf .
Sine moeder .
Scaemt u der scanden, vul keytijf,

187 . G D. g. mint s. neder een w. - 188. G Och .
189 . G soe PYnoes
A o1pinioes K pYnoes - 190 . G
A
G is haer - 192 . G bernt mi ende miJjn bloet
g.
G met o. - 191. G lieve yr . - 195 . G w . rains
J
0 lantsloet
H wille boven een door9ehaald woude
197, tot 199. In phats van deze verzen h :e ft G

. . . reyn een
A.K re3ynen
E, si is . . . . gracioes - 191 .
dat ontbr . - 193 . A is haer
A mi - 196 . G Die moeder
A bat ontbr . G wil dat

Eer g hi
hi u soudt A wilt verhanghen an sandrin
J
Ic segghe bider trouwen miJjn
A Ick sebbg he n bider ma het marien
Dat en sal A s. di nemmermeer ghebueren A gheboren
A1 soudicse mit minen
tanden K handen scueren A verseoren
J
En denct ghi niet waen ghi svt gheboren
MiJj n lieve sone miJ j n wtvercoren
Wilt dock minnen owes ghelJ
i'ck

De laatste re9el ontbreekt in A , niet in K. - 200 . G Ic en weet
201 . A hebben woude - 202 . G woudse mocht
A woudese
K
A
203 . G mit u. - 204 . G Al waen die - 205 . G Soe woudic
A vuYl
waen - 206 . G Die m
Tfy
, a . . . . wel v, katif
J

sheen
w, in k . b
wolde dat die wel ontbr.
G
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215
Asi

`325a

220

225

Dat ghi soe neder mint,
Ende men soe scone joncfrouwen vint
Van hogher geboert, van groten geslacht .
Lanseloet .
O lieve moeder, der minnen cracht
Ansiet hoghe geboert no rijcheit van goede,
Maar si soect haers gelijc van inoede,
Die beide sijn van enen wesen .
Ic hebbe dicke wel horen lesen,
Dat die minne soect haers ghelike ;
A1 es dean aerm ende die ander rike,
Die edel minne doet haer were ;
Gherechte minne en leit gheen mere
Aen rijcheit noch an grootheit van maghen,
Noch nie en dede to ghenen daghen,
Maer het court al bi gheluc
Gheeft die edel minne haer stuc,
Si anesiet ghene hoghe gheboert .
Sine moeder .
O Lanseloet , ende hoe versmoert,
Soe es u herte ane Sanderijn !
Wildi doen den wille mijn,
Ic sake u doen hebben tuwen wille
A1 desen nacht heimelijc, al stille,

207 . G alsoe - 208. H sconen A schooner
Hjoncf' G joncfrouwe A ioucfrouwen 209 . G geboerten ende oec gheslachte
A geboorte - 210 . G Och . . . . crachte 211 . G A . niet hoech geboren noch rijc v . g.
A hoghe . . . . oft - 212 . G s. s .
ghelijcheyt - 214. G dicwijl h. I . - 215. G D . elc m . s . haer ghelijc
A haers
helijcke - 216 . G die een . . . . rijc
A rijcke - 277 . G die d .
AK die ontbr . 218 . H ledt G hout K halt - 219 . G Van r . n. van hoecheit
A of van
der m .
K noch . . , , der -- 220 . tot 228 . In plaats van deze verzen heeft G .
Dat heb is dicwil A dicwils horen saghen
Maer het court al bi gheliJ'cheYt
Bat die eedel minne gheeft A heeft haesticheYt
Si en aensiet gheen
hoech A hoge gheboren
b
Die moeder
Pats waer soen nu wilt mi

Gl0

ontbr, in A horen
Het is dicwiJj l A dicwils wel ghesien K geschien
Datmen our die minne liet veel A veel liet gheschYen
Maer dat waer alte g rote
rote A grooten scande
Want ghi die beste A meeste si't va~
ander lande
Dat ghi sout minnen soe slechten wiJ'f
Laet dese A van desen
K dieser dinghen siJj n een bliJ'f

Maer wilt b
ghise A wildise hebben tot uwen A tuwen wi1 le
Ic sake u doen hebben heYmelic ende stille
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Op u tamers, her ridder weerdt,
230 Endc doet daer mede dat ghi begheert
Wildi mi ere ghelofte doer .
Lanseloet .

235

A1u

Gi1

Vrouwe moeder, bi sente Symoen,
Dat ghi begheert, willic u gheloven,
op dat is metter maget mach hoven
Op mine camere, is ende si .

Sine moeder .
Lanseloet, gheloefdijt ml
Bi ridderscape ende bi trouwen
Als ghi met Sanderijn der jonefrouwen
Hebt ghedaen al u ghevoech,
240 Dan seldi segghen : „ic hebbe uus genoech,
Sanderijn, is ben uus nu sat
Ende van herten alsoe mat,
A1 haddic seven baken gheten"
Dies en seldi niet vergheten,
245 Ghi selt spreken dese woort,
Ende dan seldi rechtevoert
U van hare keren al den nacht,
Ends ligghen en slapen soete ends sacht,
Sonder spreken , ends swighen al stills .
Lanseloet .
250 O lieve moeder, es dat u wills,
Dat is spreke dese dorper woort?
Des ghelike en hebbic nie ghehoert
Wat mach u bier met gheholpen sijn,
Dat is dit tot Sanderijn

A be229 . H h' G heer
.4 beer ontbr.
A waert
230 . G doeter dan m .
A most - 232 . G Vrou m .
ghaert - 237 . G Maer een dint most phi mi doen
A is wit u
by sinte symeoen
A symeon - 233 . G Wat . . . . wil is u lover
bheloven - 234 . G maecht - 235 . G mijn tamer A een c. - 236 . G Die m .
. . . . Heer 1 . kijnt soe loefdi my A H, l, ghelooft mij - `137 . G Bi u r . e . op u
G die ioncfrouwe - 239 . K genoichde - 240 . C> Soe
trouwe - 238. A sandrijnen

A ws ghenoech - 241 . G uwes s. A ws - 243. H .vii .
A haddi e . - 244 . G Dit en suldi yminer
n, v .
A Dat . . . . emmers - 245 . A Ghi en s . s . dit dorper woort - ?46 . G soe
suldi
A soe ontbr . - 247 . G U omme k . ells - 248 . G ligghen ends ont+r.
• soet e. s .
A soetelic ends daer toe s . - 249 . G Op u camer ~ . s . a . a . - 250 .
• Och
A lists ontbr .
G dit uwen - 251 . G dit - 152 . G ghelijc A ghelijcx
A dat
• niet
`~53. G 1~#er mete beholpen
A daer mede - 254. G dat soude

suldi s . i . heb u ghenoch

• A. hadde is serer baeck ghegheten

pnt(~r .
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2256 255 Spreken soude met minen moot,
Ende ligghen voert ane als een hoot
Sonder spreken , als een keytijf ?
Wat soude peinsen dat refine wijf,
Dat is die dorperheit begonste,
260 Ende is haer draghe soe vriendelike onste?
Dat soude mi doer mijn herte deren .
Sine moeder .

Lanseloet, dits mijn begheren,
Seldise hebben in uwer ghewelt,
Dat ghi mi dit gheloven Belt,
265 Ende volbringhen als goet man .
Lanseloet .
Vrouwe moeder, doetse mi comen dan
Ic sal doen, dat ghi begheert,
A1 east dat mire herten deert .

All

G12

„Die meneghe sprect , hi en meines niet"
270 A1 dier ghelike es mi ghesciet,
Want al sprekict metten mont,
Ic en saels niet meinen in minen gront,
Want is an hare alder doecht .
Ic bidde gode den oversten voeght
275 Dat sift niet qualije nemen en moet :
Si es soe eersam ende soe goet,
Ende eest dat sijt qualike nemt,
Soe Overt haer herte van mi ontvremt,
Dan soe blijft mijn herte in pinen staen .

255 . G soude ontbr

miJjn

A So dorPJ
erlic spr. met minen - 256 . G leg ghen

dan voert als
A ligghen - 257. G A1 s. A Ende s . - 258. . G soude dan
A
dat schoone - 259, G Als is A dese d . - 260 . Want is draghe
drag he haer so
PeY

yr . ionste
A haer draghe
drag he - 261 . G ]us soudet m . h, to sere d .
A minder
herten deeren - 262. G Die m .
A L, sone dits
G dit is - 263. G Suldise . . . , u 2i4. G Dats dat - 265 . In GAK ontbr. dit vers . - 266 . G Vrou

Na dit vers no9
G Ic lovet u bi sinte iohan
A Ick salt u gheloven bi sint ian
K Ich love uch
hier by sente J'ohan - 267 . A Ende is - 268 . G Al isset dattet miJj n herte d .
A
fist dat minder
herten
In K ontbr, dit vers. -- 269. G menich A meni b
ghe
G
J
spreect . . . . menes - 270. G helic
gJ
A n
ahelicke
- 271 . H sPreict G spreke is
J
mitten monde r A ict - 272 . G sals n, menen mitten gronde
A meinen - 273.
G t
gan . . . . alle - 274 . G Dus bid is
H overste G opperste A oPpersten K overstep - 275 . A q ualicken
-- 276 . G edel ende - 277 . G fist . . . . qualicken neemt
J
278. G Ende h . h . v. m, vervreemt
A van mi ontbr .
279 . G Dan ontbp,
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Sine moeder .

280 Daer omme soe east ml al ghedaen,
Dat is u beiden sal doen scheden .
En siedi niet, hoe hi hem soude beleden,
Ende es die hoechste vanden lande,
Ende doet hem selven die grote scaxde,
285 Dat hi mint soe nederen wijf?
Hi soudse trouwen, die keytijf,
Dat boric wel, woudix hem ghestaden,
Maer is salt al anders begaden,
Dat dat nemmermeer en sal sijn .
290 Waer sidi, scone maghet Sanderijn?
Ic moet u spreken , eomt to mi .
Sanderijn .

225c

Hoghe gheboren vrouwe , dat si
Nu segt mi, wats u begheert?
Sine moeder .
Sanderijn, dat mijn herte sere deert,
295 Moetic u claghen minen noet .
Hier es mijn lieve Bone Lanseloet,
Es met siecheden sere bevaen :
280 . tot 292 . In pchats van deze verzen beet G

[In AK flog :

Moeder flu wil [A moet] is henen aen
Ende verbe ~'den op die earner miJj n
Tot dat :~ahi mi brengt die schone sandriJ'n

In alle drukken vol9t bier eene houtsnede , waarover v9l . d e Inleidin9 . Daaronder
heeft A nog bet volgende :
Hier coemt die moeder tot SandriJ'ne ende brengtse
met schone woerden tot Karen
~
cone Lantsloot diese beroofde van haerder maechdelicheit sprekende tot haer seere
dorPerliJ'cke woerden .
G13

Die moeder
Doe ghinc
die moeder d . m . ontbr. in A
b
Ende sPrac haer toe al onversagbet

A12

totter magbet

0 sandriJ'n A sandriJ'ne miJjn wtvercoren
Ic bid A bids u dock d. ontbr . in A wilt na mi horen
Van dies A des is u sal doen vermaen
SandriJ'n
0 eedel vrouwe dat si ghedaen

293. A begheren - 294. G Die m
0 s . d, mJi'nre herten d .
A dais m . h .
deren -- 295 . G Des moet is - 296 . G lieve kiJ'nt 1
. - 297 . G Die is mit ~
a•r oter
siecten b.
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Hi Overt ghister navont alsoe beataen,
Dat hi noit sint woort en sprat .
300 Ic en weet niet wat hem ghebrac,
Ochte wat dat hem deren mach .
Maer heden merghen, doent was dach,
Gaf hi enen swaren sucht
Sanderijn, is hebbe sijns levens ducht,
305 Dies doeght mijn herte grote pijn .
Nu biddic u, scone maget Sanderijn,
Dat ghi wilt gaen to Lanseloet,
Want hi leghet in groter noet,
Dies doeght mijn herte swaer verdriet .
Sanderij n .
310 Edel vrouwe, dat ghi ghebiet,
Wert herde gerne van mi ghedaen .
Ic wine vriendelike met u gaen,
Want mi ware lest, mesquame hem let .

G14

Sine moeder .
Die hem in tijts wel besiet,
315 Die mach in eren staende bliven .
A1 dus soude men een dinxken bedriven,
Om een wijf to bringhen inden stric .
Wie soude dit bat gedaen hebben dan is ?
Want, als die wille es ghedaen,
320 Soe es die minne al vergaen,
Dit es menichweerf ghesciet .

298 . tot 309 . In phats van deze verzen hee t G
Ic en weet niet wat is aen sal gaen A sal aengaen
Want hi in drien da hen niet en at
Noch mi niet een woert toe en sprat
Ic en weet niet wat hem
mach siJ'n
.
Mer woudt ghi A woudi tot hem gaen lieve sandriJ'n
Ende besien of hi hem troesten mocht
Dat ghi hem wat goelicx teten brocht
Ic sie wel dat hi heeft int herte verdriet
305 . H doeght verbeterd uit doght - 310 . G Och eedel yr . wat
A dat - 311 .
H g'ne G g aerne A gheerne - 312 . G Na dat ghi mi doet verstaen - 313 . G misquaem
314 . G Sine moeder ontbr . hier , maar staat voor vs . 316.
G tiJ'den A tide - 316 . G

Aldus soe salmen e . dinck h .
AK soe ontbr . - 317 . GK wiJjf ontbr, , in A ook een
G in dat AK inden - 318 . G dat bet - 319 . tot 322 . In ph ats van deze verzen heef't G :
En heb is dat niet wel be bgaet K bedacht
Dat irse jut stric A in die stricke bren he mit loser raet
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Nic heeft

Si

gheweest met hens in die caynere .

Sanderijn .
22 :,d
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Ay god, die hem crucen liet,
Wat valscher wijf es Lanseloets naoeder !
Dies benic flu vele vroeder,
325 Dan is gister navont was
Si stont mi ene sterke logene en las,
Dat hi met siecheiden ware bestaen,
Ende bracht mi inden strie ghevaen,
Ende heeft mi loghene voer waer getelt,
330 Ende brachte mi in Lanseloets gewelt,
Dat mi ewelijc rouwen sal .
Nochtan deert mi boven al,
Die woorde , die hi sprac die ridder vri,
Ende keerde sijn anschijn omme van mi,
335 A1 haddic gheweest een stinekende hont .
lc meen dat icse wel sal sceyden [A doen sc .]
Ic wilse gaen sluten onder hem beyden
In die [A een] tamer alle den nacht

A13

Si sal daer bliven wan hi sijn wil heeft volbractit
[A Tot (K So) dat hi sinen wille h . v .]
Al spronghe sij op ende neder
[A Al waert dat si spronghe o. e . n .]
Ick wedde dat si dan [A I . w . sy] niet en court weder
Want als die wille is ghedaen
Soe is die vrienscap seer [A meest] vergaen
Dit opset heeft die moeder ;hesocht
Ende lansloet heeft sijn [A sinen] wille volbrocht
Metter maghet vol suverheden
Daer na sprat hi die dorper reden [A dorperheden]
Ende stelde hem, to rusten al [A ruste alle] den nactit
Ghelijc [ o ntbr . in AK] als hi sijn moeder loefde [A gheloofde] soeL ende sacht
Dit was vanden ridder een quaet bedrijf
Nu hoort van sandrijn [A sandrinen] dat scone wijf
Claghelike woerden een tort bediet
Sandrijn
Ay heere [ontbr . in A] god die hemn crucen liet
Wat sal is beghinnen tot deser urea [A ure]
0 maria maghet pure

332. II Sanderijn ontbr .
G heere g .-323 . A Want-324. G Des G bet tevi° .A veel
to - 325 . A avont - 326 . G Want si mi seker een Jesse Jas - 327. G siecten
A siecheden K siechden G was
H bestaen, maar de st is over eene v heengeschreven . GK bevaen A bestaen - 328 . G brocht - 329. G Si h, m . lonheneu soe veel
A Noch;h. - 330 . A Eer si mi brocht - 331 . A Dwelck mi - 332. G N . soe d .
tans d . mrn seer b . a . - 333 . G woerden . . . . hi onthr . - 334 . G s, a . Joe c . cry . A
Hi k. S . aensicht omme van my
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340

345

350

G16

355

360

365

Dat hebbie soe vaste in minen grout,
Ende doet mijnder herten alsoe seer ;
Ic meine, dat hi nemmermeer
Van mi en weet poet noch quaet
Ic salt al laten ende gaen mijnder straet
Dolen in vremden laude .
Ic bidde gods, dat hi mine scande
Wills deeken, die is nu hebbe ontfaen
Want is hebt sonder danc ghedaen Dies es mi to moede wee .
Lanseloet , ghi en siet mi nemmermee
Ic wills gaen dolen in dit foreest .
O wader, sons , heilich gheest,
Ic bidde u dat ghi bewaert mijn lijf,
Dat is nemmermeer mans wijf
Werden en most to minen scanden,
Waer is come in eneghen laude,
Dat is most bliven dat is si.
Dies biddic u , moeder ends maget vri,
Fonteine alder suverheit,
Dat mi nemmeer dorperheit
Gheen man to voren legghen en most
Dies biddic u, fonteine, der doghden vloet,
Werde moeder ends maget reins .
Ic sie ginder ene scone fonteine,
Daer op willic gaen nemen rast
Ic hebbe soe langhen tijt ghevast,
Dat is hebbe hongher ends dorst,
Ic hebbe to drinckene soe groten lost,
Dat icx niet laugher en can gedragen.

336. G vast - 337 . G miJ'nre
A dat doet
H hi rni - 339. G sal weten cleY noch groot
g root

338 . G Ick meen wel A Ic meYnde

340 . G wilt
A gaen ontbr.
G e . g.
rechte voert - 3U . G vreernden landen A vreemde 1 . - 342 . G miJj n scanden A mine
J
schande K mYr van schande - 343 . G Decken wil A wills
G nu
G heb A
. ontbr.

hebbe - 344 . G W . het is miJes ondancs gh .
A by mrn o . - 345 . G Des . . . . herds
wee - 346. G nemmermeer - 347 . G wil . . . . dat - 348 . G o s, o heYligIre 349 . G bid A bidde - 351, en o ntbr. i n GK, niet in A
G tot
A minre
J
352 . G enighe landen - 354 . G Pat bid is maria der m, v .
A mariam - 355.
G alle A van alder K van oiler - 356 . G nemmermeer - 358 . G Des
G Die f.
bid is maria A mariam doer hoer oetmoet - 359. G Der waerder
G reYn A
reYne - 360. G g, staen een fontsYn
A fontsYne - 361 . G rust A caste 362 . G heb A hebbe
G langhe A
A langhen - 363. G heb - 364. G Ende to drincken g .1 .
A 500 gruoteu - 365 . G ick A iex

A verdraghen

Na dozen reel volt in G : Een
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Nu , wouts and , is wille varen jaghet,
Ic bidde Bode vanden trone,
Ende Marien, der maghet scoene,
Dat si mi heden bewaren moet,
Ende gratie wil gheven ende spoet,
Dat is moet jaghen ende vangen :
Want seker, is en vine in langhen,
Dies is mi van rechte scofiere .
Ic hebbe ghejaghet der dagen viere,
Nochtan en vincic noit conijn .
Ic scaems mi finder herten mijn,
Dat minen aerbeit dus blijft verloren .
Nu willic steken miner horen
Besien, of mi god beraden mochte .
Nu sleet hi den horen .

380 Biden here, die mi ghewrochte,
Ic sie ginder porren een wilt,
Daer mijn herte op es ghestilt :
Ic wane noit man op ghenen dach
Alsoe sconen wilt en sach
385 Als ghinder staet op ghene fonteine .
Ene scone maget ende ene refine,
Duvet Si mi sijn an haer ghedaen .
Ay god here, mochtic die ghevaen,
Soe en ware miners aerbeit niet verloren !
390 Noch willic stekeu miners horen
Ende Besien hoe si haer stellen sal .
ridder reedt isg hen . Bl . 17 is geheel ingenornen door eerie houtsnede. In A vol ~'t
na dit vers op bl . 15 : Hoe dat eon oddl ridder voer iagen
daer hiJ' dye scoone
~
sandrine
vant op die fonteYne dye welcke hem seerwel behaechde overmidts haerder
J
Daarna een p rent'e
schoonheY t dat hise
nam to wive.
J
~ en dan op deze bladz, nog
J
G god wouts is vaer
A
3 re9els van den tekst . - 366 . A Een ridder ontbr.
A
A wt den troone - 368. G maria die mrn schoen
ende is - 367 . G troen

marien der maget schoone - 369 . A Dat hi
G huden - 370 . G E, bgheven mi
bgracie e, s. - 372 . G is seker - 373 . G Des i, m, int herte s . - 375. A vin he
A aldus ick noYt G nY e - 376. G in dat herte
A int - 377 . G miJj n A minen
J
A god
ontbr . - 380.
378 . G Ic wil g aen blasen
A sal eens - 379 . G Ende b .
~
Nu steet hi den horen o ntbr . in GAK. - 381 . G een wilt opt velt - 382 . G is o P
A wane dat noYt
A seer op es gh. - 383. G waen nYe m, o, eenen d .
~ghestelt
g.
coenre wilt mit oghen e, s .
K vie e. s. - 385 . G Dan is sYe o . b
384 . G

s

A reYne - 387.
fonteY n
A bgheenre fonteY ne - 386. G Een s, m, ende reYn
G
Soe
duncket
mi
wesen
aen
A
si
duvet
388
.
H
god
hoe
m. G mochtH sit
J
G niet al v. - 390. G Ic wil noch eens
icse vaen - 389. G waer miJj n A minen
J
blasen in . h. - 391 . G bestellen
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Noch secf hi den wren .
Ay god , die here es boven al,
Die moet mi gheven avonture,
G19
Dat is die scone creature
395 Ghecrighen moet to minen wille .
O scone maget , nu staet al stills,
Ghi most mijn ghevanghen sijn .
Ic hebbe u liever dan een everzwijn,
X17
A1 Waert van finen goude gewracht .
400 Ic dancke gods der scoender jacht,
Dat is heden merghen vroech opstoet .

226b

Sanderijn .
O edel ridder 'van prise goet,
Nu en doet mi ghene dorperheit
Dies biddic u doer uwe edelheit,
405 Dat ghi ml ghene dorperheit en bewijst,
Want het words u sere mesprijst,
Waer ghi quaemt tot eneghen hove .
Ghi dunct mi een ridder van groten love,
Daer omme biddic u , hoghe baroen,
410 Dat ghi mi niet en wilt mesdoen
Ends last mi over dat is Si .
Die ridder .
O scone wijf , nu segt mi,
Wanen comdi in dit foreest ?
Dat wondert mi in minen geest,
415 Dat is u vinde al dus alleine
In dit foreest op dese fonteine .
Wat sijn die saken die u let?
Heeft u hier iement dach gheset,
Daer ghi, scone wijf, na wacht?

392. Noch stect hi den hm •e n ontbr . i n GAIT
G heer A heere
393. G goet
aventuer A goede avonture - 394 . G . dese s, creatiier A die over schone creature

- 395. G mach tot - 396 . A Och - 398 . G heb A hebbe
A wilt everswijn G scoenre A schoonder - 401 . G huden soe yr.
399 . A al van - 400 . A god
Deze regel ontbr. i n A . - 402 . G Och - 403. G Nu ontbr .
G doch gheen
A
A op eedelheyt - 405. G gheen doch ontbr . - 404. G Pat bid is u doer u eedelhevt
406. G waer a seEr A werde u alte s . - 408 . G mi sijn - 409 . G Daer om bid is

A bidde . . . . wel edel - 411 . G mi wesen dat
A laten . . . . wesen
ontbr. - 412 . G segghet - 413 . G Waen soe quaem di
A desen - 414 . A verwondert mi seer i. mrn g. - 415 . K allene G vinde dus alleyn A F . hier alleyne A Wat mach dese sake sijn 496. G fonteyn A fonteyne - 417 . G Wat is die sake
u eedel b .

418 . G hier ontLr.

A hier u
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420 I#i mochte sijn pan sulker macht,
Ic soude u to noder spreken an .
Sanderijn .

A18

Och edel ridder, om ghenen man
En sta is hier, hoghe baroen
Het sijn ander saken, diet mi doen .
425 Ic ben verdoelt uut mijnder stat,
Daer is in eren ende in vrouden sat,
Benic verdoelt, is en west waer,
Ende sta hier in groten vaer,
Ende is en west niet waer is henen sal :
430 Dies clagic gode mijn mesval,
Dat is dese werelt moet besueren .
Die ridder .

226

Noch dancic gode der avonturen,
Dat is heden merghen vroech opstoet,
Ende dat is soe edelen scone ghemoet
435 Vonden hebbe to mire jacht .
God heeft ons to gader bracht
Dat wetic seker wel to voren .
Ghi sijt to minen behoef gheboren,
Want ghi ghenoecht mi alto wale .
440 U scone lijf , u hovesche tale,
Dat ghenoecht mi algader wel :
Wi selen to gader maken spell
Nu court met mi in mijn casteel,
Ghi en saeght noit soe scone juweel,
445 Dat sal wesen u ende mijn .
anderil'n .
Her ridder nu 1aet uw e tale sin
" .
Dies bi dic u our den ri ken god,

420 . A alsulcke - 424 . A aen - 422 . G AY eedel
423 . G wel hoech b .
425 . G miJ' nre A miJ' nder - 426 . G D. i . mit ~grocer eeren s.
A in salt - 427 .

G is ontbr .
G w, niet waer - 428. G Des is mi to moede swaer
A Des ick to
moede ben harde s . - 429 . G Ende ontbr . - 430 . G Des claghe is . . ., ongheval
434 . G deser A dese
G dus moet
A dus ontbr. - 432. G Ic danc
A god
433 . H vroech ontbr . G huden soe vroech o . - 434 . G dat en edelen ontbr.
G
also schonen
A dat is - 435. G heb in miJ'nre
A Ghevonden hebbe tot -- 436.
- 437 . A harde wel - 438 . G tot rniJ'nre AA minen - 439 . G wael
G ghebracht
b
A wale - 440 . G 0 scone wiJ'f o scone tael
A soete tale - 441 . G Dit A Die
G alte
gader - 442 . G WiJ' sullen - 443. G dit c . -- 444 . H saeoght verbeterd nit saght
Jut vers o ntbr . i n GA . K Dat sulde haven in ore beveel - 446. G it - 447 . G Des
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fat ghi met ml niet en maect u spot,
A1 benic dus verdoelt al hier .
Die ridder .
450 O scone wijf, finder minnen vier
Leght mijn herte to mael en blaect
Ghi sijt hovesch ende wel gheraect,
Ghi selt bi ridderscape sijn mijn wijf,
Ghi hebt soe edelen scoenen lijf,
455 Opdat u wille es ende bequame .
Ic bidde u, segt mi uwen name,
Ghi selt seker sijn mijn vrouwe !
Sanderijn .

A19

O• edel ridder, eest dan trouwe,
Miners name doe is u weten
460 Sanderijn benic gheheten,
Ende mijn wader hiet Robberecht,
Ende was ears wael geboren stilt knecht,
Ende diende metten coninc van Averne .
Die ridder .

O scone maghet, dat hoeric gerne,
465 Dat ghi van wapene geboren sift .
Noch danc is gode der salegher tijt,
Dat is hed8n merghen niet waste en sliep
Het was een ingel, die mi riep,
Dat is to woude soude warm jaghen!
470 Mijn oghen nie Never wijf en saghen,
Ghi pelt seker werden mijn !
A uwem - 450. A Och G Pier
448. G Ende en hout doch niet mit mi u spot
A herte - 452 . G hoesch
A hoghe e. seer
A vier - 451 . G Soe leyt m . hert
K hoge and wael geraet - 453 . suit bi mijn ridderscap - 454 . HG scoene
w. g .
A uwen - 456 . G Soe bid
A schonen - 405 . G Op dattet . . . . si . . . . bequaem
A sijn .1 seght m . uwen - 457 . G salt . . . . weseu
is u segghet mi u naem
458. G Och A 0
G is dat tr. - 459 . G Soe sal is u m . naem laten w . - 460.
A soe ontbr . - 461 . G hiete robbrecht A hiet robrecht - 462. G wet
G soe ben is
G ioncfrouwe
H g'ne G gheerne A gaerne stilt ontbr. - 464. G 0 .4 0 ontbr.
465. G D . g. vanden scilde sijt gheboren - 466, tot 468 . In plaats van deze verzen
laeeft G :
Eedel A Wel edel maghet wtvercoren
Ic dancke ~god A g ode der saligher
A salighen tiJj t
~
Dat ghi flu hier comers A ghecomen siJjt
Ende dat is huden so vast niet en slie p
Het was die en hel diet [A die] ml net

469. A ten - 470 . A not
y

471 . G suit . . . . weseu
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475

480

48 5

490

A20

495

Sanderijn .
Her ridder, saelt alsoe moeten sijn,
Soe willic mi gerne tuwaert keren,
Ende dancken gode ende u der eren,
Dat ghi u selven soe necler daelt .
Ghi hebt mi soe vriendelijc anegetaelt
Met hoveschen woorden ende met sconen,
Ic bidde gode, dat hijt u moet lonen,
Dat ghi soe hovesch van herten sift,
-Dat ghi mi flu to deser tijt
Soe vriendelijc hebt ghesproken an .
Die ridder .
O scone maghet , nu gawi dan,
Ic sette u mijn trouwe to pande .
Sanderijn .
Nu gawi dan in dese warande,
Her ridder , spreken alluttelkijn,
Ende verstaet die redene mijn,
Dies biddic u, hoghe geboren baroen .
Anesiet desen boem scone ende groen,
Hoe wel dat hi ghebloyet staet ;
Sinen edelen roke hi doergaet
A1 omme desen bogaert al ;
Hi staet in soe soeten dal,
Dat hi van rechte bloyen moet ;
Hi es soe edel ende soe soet,
Dat hi versiert al desen bogaert .
Quame nu een valcke van hogher aert
Ghevloghen op desen boem, ende daelde,
Ende ene bloeme daer of haelde,
Ende daer na nemmermeer neghene

472 tot 481 . In plaats van daze verzen hee ft G

Heer ridder soe wil is dan sijn
U ghetrouwe ende niet of gaen
Gehoersaem ende onderdaen

Als een goet [ o ntbr . i n A] wijf is sculdich horen man .

481 . H hebt was vergeten en is op den kant bjgeschreven . - 482 . G soe gaen wi
A soe onlbr, gae wi - 483 . A set
G u hier - 484 . G gae wi A gaen wi
G wrande A warande - 485. G Heer r . ende spr. een 1 . -- 486 . G dock die reeden 487 . G Des soe
G hoech baroen A wel edel b . K hochgeboren (baroen ontbr.)
483 . C Aensiet d . b. staet scoen e . g. - 489. U Ende hoe
A scoop gheUlo,yet -

490 . G Sijn edel roeke die daer wt n. - 499 . G In d . boem;aert a . - 493. G
recht A rechte
A bl . sal - 494 . G ende soe goet - 495 . G alle d . boemgaert496. G Of quame een v . A Ofter quam e . v . - 498 . G Ende hi een bloem - 499. G gheen
Mnl . Drama. Poezie .
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A seYde van to
A reYne
wren Aiuecht
daer to
K frucht
v

yg
5U0
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505

227a

510

515

Noch noit en haelde meer dan ene,
Soudi den boem daer oinme haten
Ende to copene daer omme laten ?
Dat biddic u , dat ghi mi segt,
Ende die rechte waerheit sprect,
Edel ridder, in hovescher tale .
Die ridder .
Scone wijf, is versta u wale .
Ene bloeme dat en es niet,
En esser nemmeer toe ghesciet ;
Daer oinme en salic den boem niet haten
Noch to copene daer omme laten,
Want hi es soe scone ghedaen .
Ic sie daer op soe meneghe bloeme staen
Met groten hopen sonder ghetal,
Daer edel vrucht of comen sal,
Op dat god ghedoghen wille .
Nu ewelijc hier of een ghestille,
Ende court met mi, wel scone wijf .

L a n s e 1 o e t.
~ude enbli'f
Y mi , nu es a1
mijn vro m,
500. G ny
. G Sout ghien-501 ghi daerom - 502 . G Of to A ofte to G copen
daer our . - 504 . H waerheit verbeterd uit warheit G die rechveerdiche3yt spreect
A rechtvaerdicheit daer of s . - 505. G E, r, van hoagher tale A v, hoger aert
K v, hoager art - 506 . A Die ridder ontbr . G 0 schone G verstaen A verstae -507 . G Een H dat en na een doorgehaald dan - 508 . G ist daer niet meer toe
A is daer toe niet meer K is niet flair meer tzo - 509 . G Deer oni - 510 . G den
coop daer our niet 1 . - 512 . G op ontbr, menich bloem aen st . A soe ontbr .
593. A agroten - 514. A noch edel - 515 . G ghestaden - 516. G Nu doet daer
of een stille . - 517-518 . In plaats van deze regels hee t G
Ic heb die sake A saken wel verstaen
Want mijn herte is soe seer bevaen
Mit uwer minnen wel o ntbr. i n
Ghi sJ i't die mi ontbr, in AK mijn bent verhuecht A hebt v .
Nu gae wi tsamen tot miJ'nen hove
Ic meen dattet scoenste is van love
Datter leYt in desen laude
A21
Dat set is u ten odderPande A tot eenen Pande K tzo den Pande
Al is u ontbr . in
.
Dat laet is daer, flu suldi horen
Van lantsloets rouwe die hi crech A creech K krech
Doen hi daer allene bleef
0p siJ'n tamer in A met groten
ellende
~
Lantsloet
AyJ flu is mijn vroecht een a ynde

yg
Gz4

Die is op eerde ie ghewan,

520 Dat icse niewer vinden en can
Die over scone Sanderijn .
Ondanc hebbe die moeder mijn,
Dat is die woorde nie ghesprac .
Mi dochte , dat mi mijn herte brae,
525 Doen is sprac die felle woort ;
Daer omme es si op mi ghestoert,
Ende es ini heimelijc ontgaen .
Dat heeft mijn moeder al ghedaen,
Die mi die woorde spreken dede .
530 Nemmermeer en hebbic vrede,
Voer dat is anescouwe dat edel wijf .
Ay, is minne haer refine lijf
Soe sere, mi dunet dat is verdwine .
Hets een leven bi haer to sine,
535 Want si es to male noyael ;
Si es een vrouwe princepael
Ende keyserinne van mine vijf sinnen ;
En mochte gheen man een wijf meer ininnen
Dan icse ininne noch dier ghelike .
540 Ic salse doen soeken al omme int kerstenrike,
Of is sal weten waer dat si si .
Waer sidi , Reinout ? Comt to mi,
Mijn alder liefste camerlinc .
Reinout .

22^rb G25
M9 . G o

O edel here , wat sijn die dine,
545 Daer ghi al dus omme staet en claght?
deser aerden - 520 . G nerghens

dezen regel hee t G :

A ahevinden - 521 . In phats van

Dat moet is nu besueren
Och mi .lj n cracke aventuere A avonturen
Over die scone K lieve schone sandriJ'n
522. A Ondoncke ! soe hebbe
G heb - 523. G woerden y•e - 525 . G Doe
A doen G dat f, w . - 526 . G Daer om - 527 . A mi al ii. - 529 . G Dat si mi
d, woerden - 530. G soe en - 532. G Och - 533 . G seer GK verswine A verK reYael - 30. A
dwiJ'ne - 534 . G Het is - 535 . G alte recht n . A lovale
~
prindpale - 537 . G Een troestersse van mYnen sinnen

A miJ'nre s . - 538 . II en
G Ic en mach gheen wiJj f soe were m .
A so seer bewinnen ! - 539 . G is
A in al k . - 542. G
haer
noch ontbr. - 540 . G soeken doer kerstenriJ'cke
coemt Bier tot mi - 5'3 . G alre A alder - 54 . G 0 heere wat is dit dinck
A 0 Ii . seYtliiJ' wat es dat d .
siJ't aldus mede

hi'
K die sack - M5 . G aldus me siJ't belast A g
J
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Lanseloet .
Och mi en was nie soe leide verdacht,
Alst nu es to deser wren,
Dat is die scone creature
Sanderijn dus hebbe verloren .
550 Mi dunct, dat mi mijn herte sal scoren
Van groten rouwe die is drive ;
Dat is in mine sinne blive,
Dat es wonder alte groet .
Ic ware ml vele liever doot
555 Dan icse nemmermeer en soude sien .
Reinout , ghi moetter omme gaen spien,
Of ghise iewerrinc vinden moghet,
Want nemmermeer en werdic verhoghet,
Voer dat icse •m etten oghen anescouwe .
560 Reinout , nu sij t mi ghetrouwe,
Ende vaerse soeken oest ende sut ;
Ende segt hare, is salse maken brut
Ondanc alle minen maghen .
Reinout .
Here , ie wilder gerne om waghen
565 Mijn lijf ende ghenen aerbeit sparen ;
Maer het ware beter, liettijt varen,
Hets messelijc, hoe si haer sal bekeren .
Lanseloet .
Ay , haer herte es al vol eren,
Ende van haren live soe refine,
570 Ic weet wel, si en dade haer niet to cleine
Om al dat goet van eertrike ;
Dat wetic wel waerlike
Si es soe edel van ghedacht .
546. A Lanseloet ontbr.
G nYe so lede bedacht A nie leYder onrast K the so
leYde onrast -- 547 . G Als mi is tot d, u . A mi no es K mYr nu is -- 549 . G heb

A hebbe - 550 A mi ontbr . -- 551 . A bedri1've
- 552. G minen
A miJj n sinnen
.
J
blie
K half doot - 555. G is
J ? -553 . G herde baroot - 554 . G Ick waer veel l . d .
haer - 556. G om - 557 . G Of hi haer erghent v, mocht A er hens ghevinden
moocht-558. G Want ontbr. worde is verhoecht A werde ick verhuecht - 559. G is

haer mit minen
A minen
ontbr. - 560. G nn weest dock rains
g . - 561 . Deze
J
J
.l
re9el ontbr. in GAK - 562. G E, s . dat is haer sal m . miJj n bru Y t
Na dezen
re9el vol9t in A Niet heYmJ
elicken maer over luYt, in K Niet heYmlich mer al
ouerluYt
563 . A Onder a. miJn m .
564 . A Heer
G i, w . ore gaen w .
566 . G liet hit
gJ - 567 . G Tis m1SSPl1C - 568 . G Och
is soe vol - 569 tot 572 .
Deze reels
ontbr. in GAK
573 . G En+le soe e . v . bghedachte
A ghedachten
~'
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Reinout, haest u al u macht,
575 Ende vaerse soeken oest ende noert,
Ende sut, west, alsoe voert
Totter tijt , dat ghise vint,
Wantse mijn herte met trouwen mint ;
Mijn oghen nie liever wijf en saghen .
Des ridders warande huedere .
580 Met rechte machic mi beclaghen,
Dat is alsoe menich jaer
Hebbe ghewandelt hier ende daer,
Ende mijns heren bosch huedere gheweest,
Ende ghehoet sijn foreest
585 Ende dese fonteine in dese boschalie,
Ende dicke ghegaen op dese rivalie,
Ende meneghen dach ende menech ure,
Maer noit en viel ml die avonture,
Dat is hier noit wijf ghesach,
590 Dies is mi met rechte beclaghen mach,
Noch noit en quam in mijn ghemoet .
Maer ghisteren , doen mijn here opstoet
Ende soude to woude varen j aghen ,
Ic wane mijn oghen noit en saghen
595 Scoender wijf dan hi hier vant ;
Hi namse vriendelijc metter hant
Ende brachse to hove met bliden sinne,
A1 waer Si ene keyserinne,
Soe en mochse niet noyaelder sijn ;
600 Gheheten es si Sanderijn,

574 . G Gaet ende h . a alle a machte
A macht - 575. G vaertse west e . n . 576 . G SuYt ende oest ende daer toe voert - 577, G Toter - 578 . G Want m, h .
hoer soe seere m . - 579 . G Voer alle die in . o . Y~
e ahesaghen - 580. G Die
boeschwaerder zoo ook vss. 644 > (150 > 666)
A boschwaerder zoo ook verder

steeds
G soe mach is mi wel b . A mi ontbr. - 581, G hier soe
A alsoo 582 . G bghewandert veer e, naer A ghewandelt
verde - 583. G E. heb A hebbe
b
G boswaerder A boschweerder - 584. G E, hebbe g. - 585. G In dese bossca YbYe
A I . deser boschagie o. d . fonteYne - 586. G Ettde dit ghedaen
o1p dese fonteyn
~
heb root code cle yn
A E, heb dit g. . e. cle ne - 587 . G Ende ontbr .
588 . G Mer nYe en gheviel A Maer - 589 . G Ye- 590 G Dat ic 1t u wel b, 01,
A Dwelck
flu ontbr. -- 591 . G nYe
mi in A mi ontbr, - 592, G Met ghister
- 593, A ten
doe A Maer g
K in dat welt
A J'aahen
jag hen ontbr, - 594 . G

nye - 595. G Scoente A Schoonder
G daer - 596 . A vriendeliJ'cken
G oider 597 . G brochtse A brachtse - 598. G Al hadse heweest eon k . - 599 . G mocht
Si A mochse
A to Yaelder K suverlicher - 600 . G soe was si A is si .
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Ende heefter of ghemaect sijn vrouwe .
Met rechte machic dies hebben rouwe,
Dat mi dat noit en mochte ghescien .
Bi gode, is sal daer omme gaen spien
A24
605 Vroech ende spade in alder stont .
Mochtic alsoe sconen roeden mont
Ghevanghen, is souts teblider sijn
Ende met alder herten mijn
Gode daer of dancken alle . mijn dage .
610 Nu willic mi berghen achter dese hage
Ende verbeiden der avonture .

615

227d

620

625

630

Reinout.
O Maria , moeder ends maghet pure,
Ic bidde u om een goet beleyt
Ends om een goet claer bescheyt
Te vernemene van Sanderijn .
Want Lanseloet, die here mijn,
Es van herten sere ontstelt
Ends van hare minnen sere ghequelt,
Soe dat hi niet ghedueren en mach .
Want al sijn herte ends sijn gheclach
Es, dat hiss dus heeft verloren .
Nu heeft hi bi ridderscape gesworen,
Canicse vinden, hi maecse vrouwe ;
Want hi heeft soe groten rouwe,
Dat hiss dus verloren heeft,
Dat hi in groter pinen leeft
Ends al nut rechter minnen .
Ay god here , mochticse ghewinnen,
Soe waric blide inn minen most .
Deus god, wie sal mi maken vroet,
Wat die man ment, die ghinder staet?

602 . G Mit recht soe mach is h . r.
A Met rechte - 603 . G nye A noyt &04 . G Mer trouwen A Maer
G om - 605. G Vroe A Vroech
G tot sire
A alder - 606 . G soe s . roder
A rooden - fiOZ G Vanahen A Ghevanahen
K Vangen

G soudes A louts - 609 . G daahe A du;hen - 610 . G mi gaen b .
A achter - 611 . G L . wachten mijn gheval ends aventuere after die haghen
612. A Schoone m .
G moeder ends ontbr . - 615 . G Nu bid is n A nu bidde is
G ghereyt - 614 . G vernemen - 617 . G Die is v . ii . soe o . - 618. A
gods

haerder
G so g. - 619 . G Soe ontbr .
nyewers - 620. G W . al sijns herten
beclach - 621 . G dus ont6r . - 622 . K Ind he licit
G sijn riddetscap -623 . H
mess(!) G maecse A inaectese
G sijn yr . - 625 . A aldus K alsus - 627. G bherechter - 628 . G 0
G vinden A ghevinden - 630 . G Ryc - 631 . U meent
A weent
A stoet
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635

640

645

Hi dunct mi hebben soe fellen ghelaet
Ende ene colve groet ende swaer
Hets seker eon moerdenaer,
Ofte mi bedriecht mijn waen .
Nochtan sallic hem riden aen,
Want en dunet mi maer een ;
Ic en sach noit man alleen,
Dat icker mi of ontsach .
Vrient, god gheve u goeden dach,
Ende een vriendelijc morghenstont
Wil u god gheven , ende ghesont
Moetti bliven in alder tijt !
Warande huedere .
Vrient, god lone u wie ghi sijt,
Dat ghi mi vriendelijc sprect an .
Reinout .
Nu berecht mi als goet man
Hebdi bier in langhen tiden
Ene jonefrou sien liden,
Die scone was en wel ghedaen ?

650

Warande huedere .
Vrient, ghi selt mi verstaen,
Ic hebbe bier ghewandelt meneaen dach,
Dat is hier noit wijf en sach
Jonc noch out, dats emmer waer .

22sa

655

Maer dies es bi na een jaer,
Dat mijn here, die ridder goet,

A Nochtans wil is hem gaen
c.
Oft
A bedrieghet
G mijnen
hem spreken aen - 637 . G W.
sy - 638. A Lude ick
G nye
A noYt - 639 . Daer is mi voer o . - 641 . A eenen vriendelicken
m . - 64`x . G
J
Moet u g . g. tot deser stout A weest des cont - 643 . G Lude moet b . in eeu goet
632 . G eeu fel g . - 633 . G E, in sijn hant een
nser - 634. G Hi is A Het es - 635. G Of A
A mijn - 636 . A Nochtans
H an
G wil is
K dair
mi dunct daer sijn m . A m. daer en is

iolit
K groet i . - 644 . G loens
645 . G soe vriendelic s1'reket A vriendeliJe
J
K berecht my her guy t
spreect - 646 . G b . mi heer b. m . A hoort mi hier
In . - 647 tot 649 . In pleats van deze reg els hee t G
Is hier enich ioncfrou A een ionghe vrouwe gheleden
Die fris A fier was ende scoen van seden
Berechtes mi orient oft wesen mach

650 . Ontbr, zn GAK
654 . G Ic heb hier phewandert so me- 652. G nY
K en sach liden
A voegt na
A hebbe h, newandelt
~
Je
dezen een re9 el in : Te voet gaen noch to paerde riden K Tzo voet gain noch tzo
- 653 . G Ycomer - 654. G Mer het is gheleden A Maer tes -- 655 . G
perde riden
J
heer A heere
648. H ioncf'

nighen
d.
b
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Op even morghenstont opstoet
Ende voer jaghen op dese fonteine ;
Daer want hi van herten refine
Ene joncfrou verborghen staen ;
G29
660 Hi brachse met bliden moede ghevaen
Ende riep, hi hadde wel ghejaecht,
A26
Want hi brachte ghevaen eon maecht,
Die scone was ende wel gheboren .
Reinout .
Vrient, daer moetic meer of horen ;
665 Ic bits u , hoe was si gheheten ?
Warande huedere.
Vrient, die waerheit seldi weten
Si es gheheten Sanderijn ;
Si en mochte niet noyaelder sijn
Noch bat ghemaect van haren live .
670 Si en ghelijet ghenen wive,
Die bier inden lande gheseten si,
Want si es scone ende goet daer bi .
Hi heefter of ghemaect sijn vrouwe,
Want si es hem soe ghetrouwe
675 Ende ghehoersam ende onderdaen,
Ende alle die minen here bestaen,
Minnense om hare groter doeght ;
Si'sijnder al gader bi verhoeght,
Die den hove toebehoert .
Rein out .
680
Nu moet mi god beraden voert,
Dats die joncfrou, die is mene .
Ic hebbe ghesocht die vrouwe rene
Meneghe mile ende menich lant,
Maer noit en quamic daer is want
656 . G morghen vroe - 657 . G deser A dese - 659 . G Een
H ioncf' A ioncfrouwe - 660. G Die brocht hi blidelic ghev . -- 669 . G Hi riep dat lei - 662 . U
hi hadde gLecan„en e . reyne m .
A ghevaen - 663 . G schoen d schoue 664 . A of weten
K van horen - 665 . G Ic bid u seat mi h . w, s .
- 666. G
vvaerachticheYt suldi A waerheYt K wairheit - 668 . G mach
A toyaelder
K
frisscher - 660 . G bet A bat - 671 . G siJjn A si K s
y - 673 . G Ende hi heeft
daer of
K hi ontbr . - 674 . G alsoe - 675. G Soe ahehoersaem - 676. G
miJ'n heere
A minen - 677 . G Die m . A beminnense
G haere doecht A haer
duecht K Yr doecht - 678. G Het is alle gader hi haer verhoecht A verhuecht 679 . G Dat d . h . - 680. G wil mi A is mi node
g ode - 681 . G Dattet is
H ioncf'
ioncfrouwe G meYn - 682 . G heb A hebbe
G re Y n - 683 . G Menich m .
in m . 1.

684 . G Mer n Ye

daer icse v .
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G30 685 Soe sconen bescheet als ghi ml doet .
Och lieve orient, nu maect ml vroet :
Hoe salicse moghen spreken ?
Warande huedere .
228b
Vrient, dat moet u ghebreken,
Te sprekene jeghen die vrouwe mijn,
A•? 7 690 Het moeste bi mijnder hulpen sijn,
Want is hens met haer gheloeft .
Ic hen van alden knechten thoeft,
Die mijn here onthouden heeft .
Eest dat sake, dat ghi mi gheeft
695 Enen drinepenninc in mijn hant,
Ic salse u doen spreken , coen wigant,
Alsoe vele als u herte begheert .
Reinout .
Enen penninc es saen verteert
Ende oec qualijc overbracht .
700 Loept ende haest u al u macht,
Ende doet mi spreken Sanderijn ;
Daer sijn twe penninghen roet guldijn,
Ende segt hare met woorden sterke,
Dat hier ene bode es uut Deenmerke,
705 Diese met haesten spreken moet .
Warande huedere.
Nu willic lopen metter spoet,

Ende sal bringhen die vrouwe met mi .

G31

O edel vrouwe van herten vri,
Ic bidde u vriendelike , court tot hier ;
710 Flier buten hout een degen fier,
Die u met haesten spreken moet .

685 . G Noch soe scoen besce y t A so schonen bescheet
688 . G Och lieve
A ioncfrouwe - 690. G most
orient - 689. G Te s reken te anhen d, ioncfrou
A rnoeste
G miJ'nre - 692 . G l, b . oec vanden k, dat hoeft
A thooft
693 . G beer A heere - 694 . G 1st s. A Es dat - 695 . H drinc .d' .
G Eea drincPenninc ende salft mi die hant
A miJj n h . - 696 . G Soe suit ghire sl 1 reken eer
vet lane
A So suldise sPr, al to hant - 698 . G Een p . is scier v .
K is geriss
vertzert -- 699 . G E, varinc qualiken overghebrocht K Ind geriss qu . - 700 . G

H .ia' .d' .
G roet ontbr. - 703. G E. s,
sterc - 704. G D, li, is een b. uut, Denemerc - 706. G wil is gaen
l.
707 . (~ E . salse bren bahen terstont mit mi A salse u hi
t1g,
G tot mi bier
A mi ontbr.
ioncfrouwe - 709. G bid A bidde
alle -- 702 . G lout d, s.

ontbr.

G B, staet e . bode f,

daer mit w.

l.
A wilt
. - 7U8 . A
710 . G her
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Reinout .

715

O edel vrouwe, ghetrouwe ende goet,
God die alle dint vermacht,
Die moet u gheven goeden dach,
Scone maghet Sanderijn .
Sanderijn .
Reinout, willecome nioetti sijn ;
Nu segt mi , wats u begheert .
Reinout

Dat salic u segghen , vrouwe weert,
Dat ghi varen moet met mi,
Want Lanseloet, die ridder vri,
Heeft u doen soeken over al .
Want tachters dat hi mi beval,
Dat was, of is u vinden mochte,
Edel vrouwe, dat is u brochte ;
725 Hi sal u seker maken brut .

228e A28
720

Sanderijn .
Reinout , orient , dat spel es uut .
Segt hem dat hi een ander beghinne .
Ic en gave niet om Lanseloets minne
Een gers, dat uutter eerden gaet .

G32

Reinout .
730 O scone wijf , ghi Belt sinen staet
Anesien ende sijn swaer mesval .
Het en was noit sint , hine qual,
Edel wijf, dat he u verloes,
Soe heeft hi ghequolen altoes,
735 Endo gheleeft in pinen groet .
Het sal hem seker gheven die doot,
Eest dat hi a niet en ghewint,
Want is weet wel, dat hi u mint

713 . G vermach - 7'15 . G ioncfrouwe - 716 . G welcoem moet hi
A willecome so m .
717 . G Nu ontbr.
G wat is
A begheron - 718 . A Reinout ontbr,
A vrou van eeren . - 720 . G die here - 722. G Ende dat laetste - 723, A oft
72!4 . G u voer mi br .
A 0 e, vr, ende u voer hem hr . - 725 . A soude
G silj. n
bruYt - 726 . G sPele A sPel - 727, G hem ontbr . A S . hem - 728 . G Want is
G niet ontbr . -- 729 . G Niet een gras
A aerden - 730. G 0 s, sandriJ'n g . suit
siJj n s .
A sandrine
sinen - 731 . A swaer ontbr . - 732 . G nve
hi en J
733 . G sint dat hi - 736. A gheven seker G den d . -- 737 . G 1st
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Boven alle die nu sijn gheboren .
Hi heoft hi ridderscape ghesworen,
Als hi van u vernemt ende weet,
A1 waert alle sine maghen leet,
Dat ghi warden salt sijn wijf .

Sanderijn .
Reinout, dit moat sijn een blijf,
745 Want is ban eerlijc ende wale ghehout,
Ende hebbe even edelen man ghetrout,
Dien is minne boven alle die leven .
Hem en willic niet begheven .
A29
A1 ware Lanseloet alsoe rike,
750 Dat hi ware Hectors van Troyen gelike,
Ende dat hi hadde van gode to lone,
Dat hi droeghe die salve crone,
Die die coninc Alexander droech,
Soe en ware hi nochtan niet mijn ghevoech,
'2z8d 755 Ic en hebbe Never minen man,
Die mi alder doeghden an
Dien salic ewelijc sijn ghetrouwe .
Reinout .
O Sanderijn, wel scone vrouwe,
En mach hi u dan ghewinnen niet,
760 Soe moat hi ewelijc int verdriet

G33

Bliven ende in pinen staen .

Dat ghi desen huwelijc hebt ghedaen,
Dat mach u rouwen emmermere,
Want Lanseloet, die edel here,
765 Hadde u sekerlijc ghetrout .
Sanderijn .
Dats eon dine , dat mi niet en rout

739. A nu ontbr. - 740 . G Ende h . h . b . sijn ridderscap - 74 1 . A van onl6r .
G verneerrit d vernemet - 742. G sijnen A sijn - 743 . G Dat ontbr .
G salt

seker warden - 744 . A 0 reynout

G dat

H blijft - 745 . G W . i . U. wel

dat mi niet en rouwet - 746 . G Ic heb flu een man ghetrouwet - 747 . G Die
A Dien - 748 . G Ende h . - 749. G waer
riJ'c A Dat segg he is u sekerhjck

750 . G waer
gheliJ'c
A Al waerdi h, v, t . g . - 759 . G dat hi ontbr,
loan
A bone - 752 . G droech die selfde croen A die salve croone - 753 . G hat tweede

die ontbr . -- 754. H hi o he
G waer hi mi niet goat ghenoech A ghenoch 755 . G Ic heb \eel l . A hebbe - 756 . G do ghet
A alle duechden - 757 . G
b
bnan
Die sal is - 759 . G u dock .
A ick u
K u ontbr. - 764 . A wel gheboi en 765 . G Had u s . ghetrouwet
A Hadde. - 766. G ReYpout dat is dat . . , rouwet

A 0 r.
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Noch nemmermeer rouwen en mach,
Want is nie man op eerde en sach,
Dien is meer doeghden an,
770 Dan is doe minen lieven man,
Hets reeht, want hi eest wel weert,
Hi es een ridder wide vermeert,
Ende een vaelyant ridder van hogen moede,
Wael gheboren ende rijc van goede,
775 Ende gheradich ende vroet,
Oec es hi to wapene goet
Ende van groten doene bekint,
Want hem mijn herte met trouwen mint
X30
Boven alle creatures .
780 Nu en willic hier niet langer duren ;
Reinout , vaert met haesten sere,
Ende segt Lanseloet uwen here,
Dat hi nemmermeer en peinse om mi .
Reinout .
O edel vrouwe, van herten vri,
785 Na dies dat al dus wesen moet,
Soe biddic u, edel vrouwe goet,
Om een licteken , dat is mach
Metter waerheit seggen , dat is u sach
G34
Ende ghesproken hebbe ende ghesien .
229a

Sanderijn .
790 Reinout, dat sal u ghescien .
Ic sal u gheven prinsepael
Een licteken proper ende noyael .
Ghi selt segghen den ridder vri,
Dat wi stonden , is ende hi,
795 In enen scones groenen bogaert,
Ende dat daer quam van hogher aert

768 . U eerden
A noyt mau opter aerdeu - 769. G is seker meet' d . en gan
A en ontbr. - 77.1 . G Tis A Tes
G ist A eest - 772 . G Want hi is - 773 . G
Ende oec een man v. h . m . - 774 . G We!
G moede AK goede -775 . A Seer beradich

G ende dxer toe goet - 776 . G Daer om ist dxt is hem minnen moot
777 . G van doechden does bekerit - 778 . G mijn Bert hem - 779 . G alien eertsc{ien cr. El alle aertsche - 787 . G nu vaert
G seer A seere - 782 . G seaaliet
G heer, A heere -, 785 . G dattet dus - 787 . G lytteyken A licte_ykenA segt

i8S. a onlbr. i n G, 7tiet in AK - 789 . A met dies - 790 . G R . vrieut A 0
r•. yr . - 792 . G Len lytteyken verstaetet wael A E . licteeken verstaet iii w .
K verst :iet my wail - 793. G suit - 794 . G Dat ick stoude ende hi A stoat ende
daer toe by K Das ich and he stonden - 795 . G I . e. s . boemgaert 796 . G
Daer q. een valc v . h a .

i0g

800

805

A31

810

815
G3 ~

Een edel valeke van hogher weerde,
Ende beete neder op ene gheerde
Die scone met haren bloemen stoet .
Dit seldi segghen den ridder goet,
Ende dat die valke, die daer quam,
Ene bloeme van dier gheerden nam,
Ende alle die andere liet hi staen .
Sine vlerken ghinc hi van hem slaen
Ende vloech wech met haesten groet .
Dit seldi seggen den edelen genoet,
Ende tort soe quam die valke daer weder
Ende soehte die geerde op ende neder,
Maer hi en mochse vinden niet .
Dies doeghde die valke wel swaer verdriet,
Dat hi die gheerde dus niet en vant .
Dit seldi segghen den coenen wigant .
Hi sal wel gheloven van dien,
Dat ghi mi ghesprokeu hebt ende gesien,
Als ghi hem dese tale ontbint .
Nu hebbic mine woorde gheint,
Reinout, god moet u bewaren .
Reinout .

Ay god here, nu moetic varen
Ende die scone vrouwe achterlaten !
820 Nu benic beraest uter maten,
Hoe is mine boetscap seggen sal .
Seggic hem die waerheit al,
Dat si noch leeft ende es ghehout,
Ic weet wel , dat ons alien rout
gaerde Na dezen repel in G Die
7 97. ontbr . in GAK - 798 . G vloech neder
eedel boem van hogher waerde A Des edelen booms van groter w. - 799. G
schoon A schone
G horen A ontbr. - 800. G Dat A Dit - 80'1 . A dat ontbr.
G vander gaerden A gheerden H walke - 802. G Een bloem A bloeme
303. G ander - 804 . G Sijn vederkijn A vederkens
G g . h . neder slaen daer
805. G vloch heen A vlooch wech - 806 . G Bat suldi - 807 . G torts
ont6r . - 808 . G gaerde - 809. G condese ghecinden - 810. H Die
G Des
doghede
G wel ontbr.
A groot verdr. - 349 . G gaerde das ontbr .
R12.

A Dat
G suldi - 813 . G Hi s . u gh . - 816 . H gheint verbeterd u4t
ghehint
G Nu heb is mine reden voleyndt A m . tale-81R . G heer A heere819. G E . d . s . sandrijn after laten A achter laten K achterlaissen - 820
. G belast seer u: m .
AK seer onlbr . - 821 . G mijn bootscap belegahen
A die b .
K saaen -- 822 . G segnThe is
A Want s, ick - 823 . G leeft ende noch is ghesont
A noch levet e, i .
K noch ontbr.
H ghehut
824 . G I, w . w, ende dat
is ons alien condt
K ende ontbr .
A tes tni coat
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Hi sal willen hebben dat scone wijf .
Ic weet wel, het cost hem dlijf,
Ende al den ghenen, die hem bestaen
Ende ten tienden lade anegaen,
Sal hi daer omme avonturen .
830 Daer sal die meneghe om besueren
229b
Die bitter doot, dat wetic wel to voren ;
Nochtan bleve die aerbeyt al verloren,
Want hi en mochse ghewinnen niet ;
Hi soude hem selven int verdriet
835 Bringhen ende oec groten harm .
Ic sal mine tale wel keren
Ende sal segghen dat si es doot .
825

Waer sidi, hoghe gheboren ghenoet,
Van Deenmerken her ridder stout?

A32

Lanseloet .
840

Sijt willecome, lieve orient Reinout,
Groet willecome soe moetti sijn .
Hebdi van Sanderijn
Jet vernomen, dat segt mi .
Reinout .

U3ti

845

850

Och edel here van herten vri,
Tc hebse ghesocht menich lant
Soe langhe dat is die scone want
In ene stat , die heat Rawast .
Daer was die' scone vrouwe ghepast,
Ende es in Afrijka gheleghen,
Lanseloet , vri edel deghen .

825. G Dat hi sal hebben willen A willen hebben - 826. G Al soudt hem
A dat ionghe 1 . - 827 . G alle die gbane A alien den ghecosten oec siJjn liJ'f
nen - 828. H .x .den G vierden H anen gaen G aen gaen - 829 . G Dat soude
hi daer onn - 830 . G souder menich - 831 . G Den doet
A Die - 832 . G N .
soe bleef den arbeYt v . A Nochtans s, b . d, a, al v. - 833 . H ende G machse 834. A in - 835. G grote - 836 . G miJ'n sPrake gaen verkeren - 837. G sal
ontbr. - 838 . G siJ't ghi hoech A sidi hoghe - 839. G Van denemercke hear
G orient ontb~' . -AK hear ontbr. - 840. G willecomm A willecore
lantsloet
84t G wellecoem A willecome K Gode wilkome
G moat ghi - 842. G Hebt
ghi oec
A Hebdi ooc v . sandriJ'nen = 843 . G segghet - 844 . G 0 e, beer A
heere - 845. G Ic heb g. A hebbe G in m . 1 . - 846 . G die vrouwe - 847 . G
A die ontbr.
geheeten reYnast - 848. G Daer inne is
aen
G hiet rYnast
AK all'riken die ioncfrouwe gh .
A was die vrouwe
849 . G afriJ'cke
A wel edel
850. G L. beer vriJ' e, d .
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baer vandic dat scone wijf,

Dat haer coste haer edel lijf,
Doen Si van u hoerde spreken .
Haer edel herte dat moeste haer breken,
855 Doen si van u hoerde ghewagen .
Lanseloet .
Reinout, dit sijn al saghen ;
Ic hore we! , dat ghi mi liecht,
Ic wille , dat ghi mi niet en bedriecht,
Ghi en segt mi die waerheit claer .
860 Brachti mi goet licteken van haer,
Te bat soudix gheloven dan .
Rein out .
Lanseloet, hoghe gheboren man,
Ic sal u segghen principael
°29 e
Een licteken proper ende noyael,
865 Dat mi gaf die vrouwe reen .
Si seide mi , dat ghi onder u tween
Stont in enen sconen groenen bogaert,
Ende dat daer quam van hogher aert
Een edel valke van groter weerde
870 Ende beete neder op eene gJieerde,
Die scone met haren bloemen stoet .
G37 A33 Dit hiet si mi segghen , her ridder goet,
Ende dat die valke, die daer quam,
Ene bloeme van dier gheerden nam,
875 Ende alle die andere liet hi staen .
Sine vlerke ginc hi doe van hem slaen
Ende vloech weech met haesten groet .
851 . G vant is dat reY ne w .
A schone - 852. G scone lijf
~1 ionglie
K
~
revue - 853 en 854 ontbr . i n GAK - 855 . G Doe A Doen - 856 . A A Y r. G dat 857 . G hoer A hoore
G liegbet
A mi ontbr.
liecht - 858 . G wil
bedrieghet
b
A bedriecht - 859. G segghet A segt - 860 . G Brocht ghi mi een 1YtoYken A
licteYken
K van flair - 861 . G bet A bat
K Tzo dat
G soude ics A ick u 862 . G Och 1, hoech gh, beer
AK man - 863 . A principale - 864. H En
G 1 yteYken A licteeken
G reael A reale - 865. G reYn
A reYne int scheYden
K jot scheYden -- 866 . G ghi mit u beYden - 867 . G een scoen boemgaert
A
eenen boomgaert - 868 . G Daer een vale q . - 869 . ontbr, in GAK - 870. G bete

A daelde
G eene aaerde
A die g .
Na dezen re9et no9 G Die eedel boem van
~
her ontbr.
A D.
groter waerde - 871 . G schoen A schoone - 872 . G mi u s,
h . mi sebb
gghen die vrouwe min - 873 . G dat ontbr .
vale A valcke - 874. G Ben
bloem vander gaerden
A hi vander - 875. A alle ontbr . G antler - 876. G S1i. 'n
vederkia'n A vederkens K vederkYns
G doe ontbr.
877 . G vi
. been A henen
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Dat wise ml , hoghe gheboren genoet .
Ende daer na quam die valke weder
880 Ende sochte die gheerde op ende neder,
Maer hi en mochse vinden niet .
Dies doghede die valke wel swaer verdriet,
Dat hi die gheerde niet en vant .
Dit licteken , come wigant,
885 Gal mi die vrouwe vri,
Ende doen keerdese haer anschijn van mi
Ende sprac daer na nemmermeere .

Lanseloet .
Ay hemelsche coninc , gheweldich here,
Dats een licteken proper ende goat,
890 Daer bi dat icx gheloven moat .
Nu segt mi , Reinout , es si dan doot ?
Reinout .
Jasi, hoghe gheboren ghenoet,
Ende begraven in die eerde .

G38
22 9c1

A34

Lanseloet beelacht hier Sanderijn
ende blijft hier Boot .
O Sanderijn, ghi waert die gheerde,
895 Die scone met harm bloemen stoet,
Ende is die valke, dies benic vroet,
Die ene bloeme daer of nam .
Want mi nie lint vroude en bequam,
Dat is die edele gheerde verloes,
900 Soe hebbic ghequolen altoes,
Uutvercoren vrouwe mijn .
Alle vroude es mi flu een pijn,
Die is op der eerden mach bescouwen,

878. G Dit se}•dese mi hoech g . g.
A mi ont6r.
IC Dit sede m}'r die hoich
geboren genoit - 879 . G soe quam die vale
AK soe ontbr .
A valcke - 880. G
socht d . gaerde - 881 . G condese ghevinden - 882 . G Des doechde
K Lrochte
A vale
G wel onlbr . - 883 . G gaerde
edel yr. vry - 886 . G doe keerde si

H ende - 884 . G litteykc~i - 885. .4
A haer aensicht
K van mi ont6r . 88 . G Ende en
G niet meer - 888 . G heer - 889 . G llat is e . lytteyken 890 . G is - 892 . G hoech A wel hooch - 893, G aerde - 894 . In pdaats van
de tooneelaanwjzing voor dit vers heeft G slechts Lantsloet. Euenzoo AK
G gaerde -

895 . G schoon A schone
G blomeu A bloemen - 896. G des - 897 . G een bloem
A bloeme - 898. G vroechde A vruecht - 899 . G eedel gaerde Deze regal ontbr.
i n K - 900 . G Sint heb is - 901 . G A y u. - 90? . G vroechde
G flu een
ontbr . - 903 . G der ontbr.
A deser - G ye ghesach

its
Spieghel boven alle vrouwen,
905 Die is op eerde nie ghesach !
Met rechten roepic „o wi ! o roach"
Over die moeder , die mi droech,
Want haer herte in vrouden loech,
Doen si mi gaf den valschen raet .
910 O wi der bitterliker daet
Ende der jammerliker moert,
Dat si mi spreken dede die woort,
Daer is bi verloes dat scone wijf,
Dat haer ende mi sal costen dlijf,
915 Want mijn herte es al doerbeten .
Ic woude wel, dat mi ware gespleten
Ende is des levens hadde ene ende,
Want soe waerweert is mi bewende,
Ic blive ewelijc vroude loos .
920 Die is met goeder herten Goes,
Hebbic bi valschen rade verloren ;
Dies heeft mijn herte soe groten toren,
Dat mi seoren sal van rouwen .
Ic hoepse in hemelrike to scouwen,
925 Daer omme willic flu sterven blidelike .
Ay oetmoedich god van hemelrike,
Nu wilt haer ziele ende die mine ontfaen,
Want dleven es met mi ghedaen .
ReinoutR
hi heren > vrouwen wiJ'f ende man
930 Nu nemt hier exempel an
Soe wie dat in trouwen mint,
Als hi siJ' n lief te wille ghewint
904 en 905 ontbr, in GAK - 906 . G Mit recht
A so roe - 908. G vroechde
A vruechden - 909. A desen - 910 . G 0 wee
A mi der - 911 . A Eude oock
912. G dat woert - 913 . G reYne - 914 . G mi ende haer
G dat liJ'f A dliJjf -915. G is to mael doerboert
A altemael - 916 . G Ic w. dat mi stake die moert
A dat ontbr . - 917 . A had
G een eYnde - 9.18 . G Want werwaert dat is mi
keer of weYnde
A waer is mi keere oft w . - 919 . G Soe bli'fJf is altoes troesteA Ick blive a, tr . - 921 . G Heb is mit - 922 . G Des
loos
A soe ontbr .
923. G Dattet rni breken - 92!x. G Ic hoel' icse in hemelriJ'c sal bescouwen
A Ick

hope dat . . . , aenschouwen
K schowen -925. G Daer om roil is st. oetmoedelic 926. K almechtich
AA siel ende die miJj n
G hemelriJ'c - 927 . G ziel ende miJj n

Deze re9el o ntbr . in K - 928 . G dat leven - 929 . In pluau van Reinout lieeft
GK voor dezen re9el Conclusie A Conclusio
G Ghi maechden knaPen w . e m . -930 . G neemt

K van - 931 . G mit tr. -- 932 . G vint
Mn l. Dram . Foezie .
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Spreke hoveschelike daer van .
Want van Deenmerken die edel man
Bi qualike spreken, bi valschen rade
Es hi bleven in die scade,
Dat hem eoste sijn edel lijf .
Nochtan dat hi dat scone wijf
Minde boven alle die leven .
Bi valschen rade , die hem Overt gegeven,
Dat hi sprac messelike woort,
Wert gherechte minne ghestoert,
Aloe dat si hem ontginc .
Daer omme radic boven alle dint
Hoveschelike to sprekene elken man,
Waer hi mach ende waer hi can .
Ende sonderlinghe van alien vrouwen
Sprect hoveschelike ende mint met trouwen,
Soe moeghdi troest van vrouwen vercrighen .
Nu biddic u alien , dat ghi wilt swigen
Ons voerspel dat es ghedaen,
Men sal u ene sotheit spelen gaen .
Nota ixC liij . vss .
•

933 . G Hi s . hoes
A hoescheit
935 . G qualic s, ende v . s . - 936. G Is hi
ghecomen in groten scade
A hi ontbr,
arooter - 937 tot 952 . In plaats van
deze re9els heeft G

b

Ende is ghestorven die bitter doot
God help A helAe die ziele wt alre noot
Bi dit A desen exempel sullen wi verstaen
Dat die minne der werelt mach veraaen
Met A Maer minnen wi K haft lieff node van hemelriJeke A hemelriJ'cken
Die en sal ons niet beswiken Deze re9el ontbr. i n K

b

Dus willen wi die werelt laten gliden A liden

Ende minnen K hell] node tot alien tyden
Ende bidden K bidde mania die A der ma ahet fiJ'n
Pat si in ontbr . in K onse hulpe A tonser hulPen wil siJj n
Dat wi die min A minne so moeten draghen

b

b

Pat wi aode
g ode moghen A altiJ't moeten beha ahen
aundt ons god
A Dwelt ons aonne. Ook in K ontbr, god die hemelsche wader
~
~

Nu segghet amen alle gader

b
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HIER BEGHINT DE SOTTERNIE .

DIE HEXE) .

Machtelt .

Ach goads liede, hoe salic varen !
Die wolle es beter dant garen ;
Het gheet met ml al achterwaert !
Hoe comet dat al dus qualijc vaert?
5 In west, wat mi es ghesciet ;
En daet die lade duvel niet,
In soude al dus niet mogen dolen .
Luutgaert .
Nu segt mi, Machtelt, onverholen :
Waer omme stadi dus en claecht ?
10 Ic come ends hebbe den vos verjaecht,
Die mi twee hoender heeft verbeten .
Hoe sidi al dus bier gheseten?
Op alle trouwe , berechtes mi .
Machtelt .

`?30b

Luutgaert, daer es groot redene bi,
15 Want dat is niet en rase, dats wonder .
Die avonture hout mi soe tonder,
Want wat is pine nacht ends dach,
Te ghenen profits is comen en mach ;
Het duet emmer toverie .
Luutgaert .
20 Machtelt, bider maghet Marie!
Ic wene ghi niet en hebt geloghen .
Met toverie benic bedroghen ;
Alsoe , Machtelt , inaecht u staen .
Mine coe es haer melc ontgaen,
25 Hen es anders niet dan water .
En daet niet die helsche cater
Ofte die lede perlesijn,
Hen soude al dus niet moghen sijn .
Maer wel vermoedic mi op ene ;
30 Want ghisteren daer is quam allene
op ene vierweechstede , buten weghe
Vandic sittene ene oude teve

8*
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Ende hadde botere voer haer staende ;
Ie wane dat si den duvel maende,
35 Die daer die botere comen dede .
iVlachtelt .
Luutgaert , bi gods moghenthede !
Ic most u segghen onverholen,
Die boter hadse mi ghestolen .
Met quaden messen most mense ontliven
40 In costs in eenre rnaent ghecrighen
Van mijnre blare coe eneghe botere ;
Wat is clutse of wat is clotere,
Iiet es al to male om niet .
Op alle trouwe , kindise niet
45 Die stronthoere ? woense hier bi ?

230e

Luutgaert.
Jase, Machtelt, , gheloves mi.
Si es van Corterike gheboren,
Ende heeft haer ene ore verloren
Van quader dieften, dat es waer,
50 Ende oec wasse cort daer naer
Uut Ghint ghebannen op den pit .
Met ineneghen dine es si besinit,
Daer si met pleghet om to gane .
Kindise niet ? hets Juliane,
55 Die ghinder woent op den hose .
Si heeft een toveren boec,
Daer si met to toveren pleghet .
Hets jammer, dat si niet en leghet
In even put onder die galghe
60 Vaste ghedolven metten balghe !
Si vercoept nu nesters bier .

Machtelt .
Luutgaert, wat sitten wi dan hier?
Ic kinse weel , eest Juliane ?
Last ons beiden bestaen to gane
65 Ende enen poet biers to gader meten ;
Wi selen al die waerheit weten
Van desen saken groet ends smal .
Luutgaert.
Gherne, Machtelt, groet ongheval
Most haer gheven sente Bride .
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70 Want is menech quaet ghetide
Hebbe leden dat si mi brachte ane .
Machtelt .

Segt, vrouwe ver Juliane,
Hebdi enich nesters bier?

Juliane .
Jaic , ghi vrouwen , wenen comdi hier
75 A1 dus to gadere onder" u lieden ?
Het moet emmer yet bedieden ;
Over mi moghdi wesen coene .
Luutgaert .
Juliane, wi hebben bier to doene ;
Wi droneken gerne van uwen biere .
80 Ic bits u , set ons biden viere .
Haelt ons bier, wi selent betalen.
Juliane .

In vragher niet na , is gaets u halen .
Altoes ghebiet to mi weert !
Machtelt .

23od

Vrouwe Juliane , ons beiden deert,
85 Ende gherne souden wijs u vraghen,
Maer qualijc dorren wijs ghewaghen,
Wi weten wel dat ghijs sift vroet ;
Ghernz gheraecten wij ane, goet,
Coster wi wel comen ane .
90 Ons es ghegheven to verstane,
Waert dat sake, dat ghi wout,
Dat ghi ons wel hulpen sout,
Ende hier omme siwi tote u comen .
Juliane .
Wat, gebuerinnen! mothtic u iet vromen
95 Met mire const, met minen rade,
Ic ben, die ghene, diet gerne dade,
Want u welvaren ware mi lief .
Haddi die hant van enen dief
Daer neghen messen op waren ghedaen

99 .

ix,
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100 Het soude u altoes voerwaert gaen,
Soe waer ghi die hant ane sloecht .
Luutgaert .

Ay hoere , dat ghi ons dies gewoecht,
Dies moetti hebben vele quader jaren .
Nu weten wi wel al oppenbaren,
105 Wat ghi met ons hebt ghedreven .
Ghi Belt ons moeten wedergheven,
Dat ghi ons qualijc hebt ghestolen,
Ofte wi selen u oghen uutpolen
Ende met desen pot soe gheraken,
110 U toverie sal nu uutcraken .
Hier vechten

Juliane.
Ay ghi vrouwen, slaet met ghemake!
.c.x. vs.
190. vechten
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Messagier .
Nu hoert, ghi heren, ende swighet stille .
Men Beet , hine heeft niet sinen wille,
Die aen een quaet wijf es ghehuut ;
Sijn doghen esser met vernuut,
5 Want men seet, met ghenen dinghen
En machmen een quaet wijf ghedwingen .
Ende seker hets waer, men saelt u toghen
Hier voer u alien , voer u oghen,
Scone exempel van desen saken .
10 Nu swijcht ende hout met ghamaken
Men sal hier spelen slechs ter stont .
Ghebuer.
Men sal hier spelen enen stront
Boven toverst op u hoet .
God gheve u scande ende lachter groet !
15 Gaet thuusweert ende onderwinnes uus .
Ic wene wel, hi heeft wat thuus,
Dat hi morghen vroech sal vinden .
Die keytijf, hi moeste hem onderwinnen!
En conste hi niet gheswighen stille ?
20 Men speelt hier hedemeer oin sinen wills,
Ende al met sinen quaden clappe !
Ic wil gaen sitters voer den tappe
Ende drincken een goet hoet biden viere .
Tapt in, tapt uut vanden biere!
25 Tapt al vol, haest u ter vaert!
God gheve hem ramp , die hemer spaert !
Ic sal drincken sonder sorghe .
Levic nu, is sterve morghen .
6 . En
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Laet sien, canicker niet an?
30 Het riect wel , bi sente Jan !
Ende nu wetic wel, hoet smaect .
Siet, hoe dit vole nu steet en gaept!
Saechdi noit liede ? wildi ml copen ?
Mi dunct , en derf niet verre lopen
35 Om sotte to vane al sonder nette .
Ay ! siet dESe gapaerts , hi Coels sette !
Men soude meer liede vaen dan muschen .
Ic moet drincken ondertuschen .
Baa ! wat duncket u , maghict wel ?
40 Ghine siet hier hedemeer ander spel,
Hets sonder reden, dat ghi hier staet .
Wijf.

Wat duvel ! hebdi hier ghemaect ?
Ghi hebt ghemaect een onderhaspe .
Ic sal u op den bolle tasten,
45 Want wat ghi doet, hets altoes quaet .
Ghebuer .

Ay ! iement van u alien gaet
Ende hael elken een cussen onder sine voete !
Maria, moeder ende maghet soete,
En trouwen, ghine hebt gheen scande in u .
50 Besiet mi wel ! dunckic u een scu ?
Dit wonder en was noit ghehoert .
Jan.

Ghebuer, ghi scijnt harde sere gestoert,
Hebdi iet, dat u jeghen gheet?
Ghebuer.

En siedi niet dit vole, hoet steet
55 Ende gaept op mi in mijn ghelach?
Het scijnt, dat noit liede en sach .
Lieve ghebuer , besiet , besiet !
Jan.
Ghebuer, ghebrect u anders niet,
Ghebuer , soe en clagic u niet sere,
49. EYE trouwen - 52 . Hier en voor vss . 58 > 74 > X30 hennen i . p l . v . Jan.
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60 Want , bi onsen lieven here,
Ghebuer , ghi claegt al van gemake,
Want haddi al selken wijf thuus gelaten
Als is , dies willic mi vermeten,
Ghi sout der lieden herde wel vergheten,
65 Daer ghi flu op sift soe stuer .
Ay ghebuer , ghebuer , ghebuer,
Wijstijt, hoe si sijn bestelt,
Dien hebben no cleder no pant no gelt,
Ende altoes thuus een quaet wijf venden!
70 Si hebben wel alsoe groet ellenden
Als inden afgront vander hellen .
Ghebuer.
Ghebuer , nu segt mi als gheselle,
Wat u ghebrect, want icx begheert .
Jan .
Ghebuer , wetti wat mi deert ?
75 Ic hebbe een quaet wijf, als ghi wel wet,
Die mi altoes sceelt ends et
Si scelt ml tsnachs wel seven werven
Soe sere , mi dunct dat is sal sterven,
Ends weerdic mi, als si mi slaet,
80 Si doets to nieer , soe Best al quaet,
Ends smekicse, sine houter niet af .
Ghebuer , dit es noch al een oaf,
Want en es noch dach noch ure,
Sine maect mi mijn leven tsuren .
85 Dit es een ordeel sonder ends .
Hoe soudic gheleven in dit ellende !
Hoe mach enech wijf sijn soe quaet!
Ghebuer , ghi wet al minen staet
Ic drineke gerne in die taverns ;
90 Dan court si op mi scelden gherne
Ends dan en steet mi niet tonberne,
Ic en most met scoppe ends met sterns
Met hare hasteleec thuuswert gaen .
Dan gheet Si mi boken ends slaen,
95 Mi dunct, dat mi die rebben craken .
Ic west wel , Si list mi met ghemake,
Woudicse met mi leiden drineken ;

67, siJ' n boven door9eschrapt mi - 77 . .viJ' .
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Si soude haer selven oec wel scineken
Ende drincken altoes, als haer sal dorsten .
Dan hout si niet op, al soudse borsten,
Sine heeft den croes al uutghelect ;
Ende als haer anden croes ghebrect,
Dan setsi den pot an haren mont ;
Soe en hout si niet op , sine siet den gront .
Ghebuer , hier werdic met onteert .
Constic ghevinden eneghen keer,
Daer is peis met mochte ghecrighen,
Dat icse met eeren moehte doen swighen,
Ic ware een here alle mine daghe .
Mi dochte goet, dat is haer gave
Ene pals of een goat roc laken ;
Si soude mi macschien in peise laten .
Mochtic peis hebben drie daghe,
Nlacschien hit soude haer soe behaghen,
Het soude dueren ses maent of seven,
Ende macschien oec al ons leven .
Ic salsa smeken om hare quaetheit .
Ghebuer.

120

125

130

135

Lieve Jan , dat es mi leit,
Dat ghi hebt eneghen onpeis .
Ic swere u, Jan, bi sente Cleis,
Men moat verdraghen om beters wille
Ende somtijts swighen al stille,
A1 east dat even tjeghengheet .
Maer, seker, u doghen es mi leet .
Si willen ghesmect sijn som die vrouwen,
Selc wilt met ghevene sijn ghehouwen,
Die selken willen sijn bescouwen,
Ende die selken al haer lijf gheblouwen
Met goeden stocken over haer vel ;
Nochtan en doen si nemmermeer wel
Ende bliven altoes even quaet .
Het dunct mi sijn die baste raet
Versmeecse met giften, of ghi cont,
Sprect vriendelike in alder stont ;
Si mochte haer quaetheit wel laten .
Het sijn quade wive, die niet en saten .
Ghebuer , doet dit , hat dunct mi goat .

112, macshien - 115. .vJ' .
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Jan .
Gherne , ghebuer , metter spoet .
Adieu, ghebuer, is moat gaen .
140 Nu laet sien , hoe si mi sal ontfaen,
Als si mi in huus siet comen .
2324

Bette .

Siet , ons vrouwe moeten verdoemen !
Waer hi court, datten god scende,
Die mi doet soe groten ellende
145 Met sinen drincken naeht ende dach !
Ic mach wel roepen „o wi ! o roach",
Dat icken noit ghecreech to manne .
Nu gaet , keytijf , god gheve u scande !
Ende haelt water ende haest u snel,
150 Of is sal op u vel
Met voeten terden . U sal rouwen,
Dat ghi mi noit saecht , en trouwen !
Hi es soe druneken , hive can ghestaen
Op sine voete , vul corliaen !
155 Gaet wel vollec van voer mijn oghen !
Jan .

Lieve Bette , laet u ghenoeghen !
Seker , is en dranc noch heden .
Bette .

Ghi liecht , al soude men u ontleden .
Waendi , dat ics niet en gerieke ?
160 Ghi staet en daesbolt als een kieken !
Gaet en doet dat is u hate,
Of is gheve u selken smete,
Dat u craken selen die rebben .
Jan .

Lieve Bette , nu laet u segghen ;
165 Mochtic tuwer vrienscap comen,
Bi gode , hat soude ons beiden vromen .
Woudi mi laten wesen here
Drie daghe lane , ende dan nemmere,
Van onsen huse al gheheel,
170 Ic soude u gheven sale juweel,
959 . en
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Hen es vrouwe binnen der straten,
Sine souder omme met peise laten
Haren man al djaer dore .
Enen sconen pels goet ter core
175 Hebbic jeghen Peteren ghecocht ;
Hi heeftse mi uut Inghelant brocht ;
Dese seldi hebben, wildi mi laten
Drie daghe here sijn ende al met maten .
Wildise hebben, soe segghet mi .
Bette .
180

Tfi der pelsen, tfi!
Ghi hebse gheeocht ene ander tripe .
Calle, die sout mi verwiten,
Te wies behoef datse ghecocht was .
Jan.

Lieve minne, hets al ghedwas .
185 Nemtse ende doet , dat is u rade .
Bette .
Ie sal, want het mochte mi scaden,
Gaefdise ene ander hoeren dan mi .
Maer is moehte wel segghen „tfi,"
Wiste iement, dat is mi vercope aldus ;
190 Maer maecter ons of een ghesus
Ende willet niement to kinnen geven .
Jan.

Nenic , soe moetic met eren leven,
Ic Balder of swighen al puer stille .
Bette .
Nu doet dan al uwen wille
195 Ende sijt meester ende here
Drie daghe lanc ende nemmere ;
Nochtan- saelt mi wel lane vallen.
Jan.

Wey ! nu benic doch here van alien .
Hout mine huke ! gaet scommelen , scuren !
198. he'
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200 Waer sijn dose boffers flu , mijn geburen?
Ic wets, is sal nu gaen drincken .
Saghicker eneghe, is soudse wincken,
V~'ant is wil drineken gaen vanden biere .
Si sitten flu bi Karen viere
233b 205 Ende haspen, spillen, die vul keytijfs ;
Sine dorren met drincken oin haer wijfs,
Diese scelden ende verspreken .
Mijn wijf mochte haer liever breken
Beide haer bene, eer si dat dade,
210 Want is souse alsoe begaden,
Daer soude hem ander castien hi .
Tfi den cockaerts ! tfi hen ! iii,
Die hem haer wijfs dus dwinghen laten !
Seker , is sie wel , hiers gheen bate .
215 Ic wil gaen drincken sonder sorghen,
Want al en quamic niet voer inorghen,
Mijn wijf die Bouts wel sijn ghepait .
Si scuert , si scommelt , si spent , si nait,
Ende doet Karen orbore binnen huus ;
220 Daer sitsi stilder dan ene muys
Ende doet dbeste dat si mach .
Ic wene, noit man beter wijf en sach .
Nu willic gaen drincken , al versmoert .
Ghebuer .
Ghebuer heer , drincken ? segt mi , hoert !
225 Ghebuer, hoe hebdi ghevaren?
Jan .
Ic saelt u segahen al sonder sparen,
Maer is moet emmer t.iersten drincken .
Ghebuer .
Nemt den croes, is sal u scincken .
Drinet al ute , hets goet bier .
Jan .
230 Ay mi ! god die brachte mi hier,
Dit bier hulpt mi in al mijn lijf .
206, ha.' -- 21 1, he - 215, drincke - 218, scueert
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Ghebuer .

Ghebuer , nu segt mi , wat seit dwijf ?
Want wistict, mi waers vele to bat .
Jan .

233e

Ghebuer, is saelt u segghen plat,
Ghi sift mijn orient uutvercoren ;
Mijn vernoy hebbic verloren,
Als ghi noch heden wel selt weten .
Ghi moet met mi comen eten,
Ic bidts u ende u weerdinne .
240 Ghi selt horen , hoe is met minnen
Here vanden huse ben lude ende stille .
Ic mach nu drincken gaen, als is wille,
Sonder scelden van minen wive .
Ic ben ghehuut wel twintich jaer ende vive,
245 Dat is daer binnen noit raste en gecreech,
Wat ie verdroech, wat is sweech,
Sonder op den tijt van nu .
Ende daer omme soe biddic u,
Dat ghi met mi wilt comen eten
250 Stappans ende dies niet vergheten,
Want is ben nu groet ende clene
Meester vanden huse allene .
Comt haestelijc sonder letten .
235

Ghebuer.

Gaet ende doet die tafel setten
255 Ic sal comen, in saels niet laten .
Jan.

Ic sal gaen die tafel maken .
Volcht mi stappans ends brinet Betten .
Ghebuer .

Gherne ghebuer, in sal niet letten .
Lijsbet! Lijsbet! ghi moot gaen mode .
260 Jan ons ghebuer heeft ons ghebeden,
Dat wi met hem comen eten,
Want hi heeft hem dies vermeten,
Dat hi noit binnen sinen live
232, seit o
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Soe wel en was met sinen wive
Als flu op den dach van heden .
Maer Nine heeft maer linen vrede
Drie daghe lane ende sijn respijt
Maschien niet toter vespertijt .
Lijsbet, ghi moetter u toe ghereden .
Wijf.

Imberecht, heeft hi mi oec ghebeden,
Soe willic stappans medegaen .
I~ cjuchte, dat hi niet lange en sal staen
Aldus in peise ende in rusten ;
Hem en sal ons niet sere to noden lusten,
275 Begonste Bette to wesen erre .
Nu gawi , Imberecht , sonder merren,
Want hot duvet mi herde goet .
270

Ghebuer.
Nu gawi haestelec metter spoet .
Men sal ons setten biden viere .
Jan .
280

Bette , nu maect ons blide siere !
Eest al ghereet om eten to gane ?
Hier sal comen , dat is wane,
Ons ghebuer ende sine weerdinne .
Bette .

Zeker! deten es hier dunne ;
285 Ghi hebt recht, dat ghi gaste bit,
Want hier en es anders niet dan dit .
Maer is bens ghepait, doetse comen .
Sente Marie , ghi hebt saen vernomen,
Dat ghi here sift vanden huus ;
290 Nochtan mochtijs wel sijn confuus,
Dadi eneghe dine boven mate .
Jan .
Bette , dose reden moetti laten,
Want ons ghebuer die sijn hier .

128
Ghebuer .

234a

God ende sente Mechiel
295 Moet hier in peise laten staen !
Jan .

Willecome , ghebuer , gaet dwaen,
Sit daer ende a weerdinne hier,
Ende is sal sitten neven tfier .
Bette, lect hier Bout ende broet
300 Ende al dat teten es cleine ende groet .
Haelt ons wijn ends brinet ons nappe,
In die herberghe voer den tappe,
Dat heet die bests vander poort .
Betts .
Het host uwei• moeder snort,
305 Ghine selt mi niet langhe aldus doen driven
Ghebuer.

In hoerde noit van quaden wive,
Die noit aldus wel was bestelt .
Ic sie wel , men doet vele om ghelt .
Die mach gheven ends swighen stills,
310 Hi doet altoes sinen wills .
Nochtan seet men, met ghenen dinghen
En mach men quads wiven dwinghen .
Lieve ghebuer , hoe mach dit sijn ?
Betts.

Nu drinet sere ! siet hier den wijn .
315 Willecome!

Ghebuer .

flu

gheeft haer drincken .
Betts .

Bi gods ! ghi en dorft om mi niet scineken .
Wildi els iet, dat last mi weten,
Dat is oec mach comen eten .
Nu segghet mi ends comes af .
234b

Jan .
320 Bette, hets noch maer een caf .
Ghi moet ons compost gaen ghereiden,
Die wi eten eer wi scheiden .

Nu gae en doetene aleehts to viere
Ende en makes u niet diere !
325 Het moet sijn, dat seggic u .
Bette .

Ic hadde liever teten flu
Dan let anders gaen to dome .
Jan.

Nu gaet ende sift niet soe coene,
Dat ghijt laet, want, sonder lieghen,
330 Hier souden slechs meer smeten vlieghen
Omtrent u oren dan ouder grote .
Bette .

Ic hebbe liever, dat is ga lopen
Ende doe dbeste, dat is can .
Jan.

En sprekic nu niet als een man?
335 Men heeft gheseit oec over lane :
„En doech gheen eers sonder bedwanc ."
Nu eet ende drinct, mijn lieve gheburen ;
Ic sal haer die pelse maken to sueren,
Bi gode, dat is haer hebbe ghegheven,
340 Om dat is in peise soude leven
Drie daghe ende here wesen .
Ghebuer .
Jan, hier es ghenoech met desen,
A1 en ware hier hedemeer el .
Bette .
Nu proeft , ghenoechti u wel ?
345 Hi duvet mi herde wel ghemaect .
Jan.

234c

Hi en es niet, hi es mesraect,
Hi es to dunne ; wildi mi leren
Hoe men compost sal viseren ?
Gaet ende doeten weder over,
350 Want ghi dunet mi al verscoven .
Eest goet compost ? wat segdier of ?

336, Eli
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Ghebuer .

Mi duvet , dat icken wel mach ;
Ic sit beslabbert toten oren .
Jan.
Seker , ghebuer , soe moeti booren,
355 Ende dan , Bette , seldi drincken,
Ende dan seldi ml stappans scineken,
Et tantos je buveray .
Ghebuer.

Ghebuer, ghi sift flu herde gay ;
Het scijnt ghi sijt een verrot Wale .
Jan.

360 En duneket u niet an mine tale,
Dat is mijn wijf nu wel can dwingen ?
Ic salse doen doer treepken springen,
Eer ghi van hier scheden Belt .
Wijf.

234d

Ghevader, hoe sidi dus bestelt?

Hoe hebdi u selven dus vercocht ?
Die vint men , dat men heeft ghesocht ;
Soe doet u man oee , dunet mi nu ;
Hine wijst hoe meester sijn van u
Sonder met desen scalken vonde,
370 Ende blijft hi meester to desen stonde,
Wi selender om doghen, het sal ons smerten .
Ghevader., is swere u bi Coels herten,
Eer is om enen pelse verdroeghe,
Ic hadde liever , dat icken sloeghe,
375 Dat hi bloet spude, die keytijf .
Ghi sout peinsen , onsalich wijf,
Als u pelse of roc ghebrect,
Eest dat ghi twee woorde smekeleec sprect,
Soe seldi hebben , dat ghi wilt ;
380 Ghi keert wel stappans uwen scilt,
Soe sidi meestersse als to voren .
Ende mach hi des comen to voren,
Die mans die selen onderlinghen
Haer wijfs al dus willen dwingen,
365

361 . wijf untbr.
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Ende en es vrouwe binnen der straten,
Mach hi voertgaen metter saken,
Sine heves to veers om uwen wine .
Bette .

Lieve ghevader , nu swift alstille,
Bi Coels passie ! soe en salic oec.
390 Ic hinghen mi liever inden roec
In ons roecgat in ene mande.
Tfi! hod gheve den pelse scande,
Dat ie mi selven noit overgaf .
Jan.
Mijn wijf die loept nu wel den draf .
395 Ic sal haer compost leren gherecken,
Of wi selen om tlanxte trecken,
Want meere sottinne en saghic flue .
Ghebuer .
Lieve Jan , gheloves mie,
Hier es spise boven spise .
400 A1 dus salic u leren, Lise,
Over maeltijt lopen ende rennen .
Wijf.
Bi gode, daer en soudi niet vele ane winnen ;
Soe en sal hi oec, dat wetic we! .
Jan.
Ic wills , dat si wese snel
405 Te doene dat' is haer bevele
394. draef. In laals van den had de a schri'ver eli geschrevent nicer veer hi'
draeft ten erode had beinerkte hJi' zjne out. - 395 . lere
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(ONE SOTTE BOEkDE ENDE END GOEDE SOmTERNIE) .

(TRUWANTEN) .

(Die vrouwe) .
235

Comt voert! den hals moeti breken,
105 Dat dus langhe vasten mijn beesten .
Hebdi nu gheweest in feesten ?
Comt voert ! ons vrouwe moet u bedroeven !
De maerte .
Swicht , vrouwe. ! laet u ghenoeghen
Met dat is desen bundel draghe .
110 In ginc noit in ghenen daghe
Om voederinghe al dus verre .
Tonrecht sidi op mi erre,
Wat niesent en rustic mine voete .
Die vrouwe.
Ay hvere, dat men u berren moete!
115 Wat quader trijpsac sidi!
De maerte .
Vrouwe, waer omme smitti mi
Sonder verdiente ? dats mi leet .
Ramp moetti hebben in u sweet !
In wil niet versproken sijn .
120 Maer gheeft mi mijn gheldekijn,
Dat mi es worden suer ende swaer .
Die vrouwe.

Keren, hets een quaet jaer .
A1 soude die duvel alles wouden,
Niet langher en willic u houden
125 Gaet weech, die duvel moet u geleiden!
De maerte.

Vrouwe, nu willic van u scheiden .
Nu hulpt hod diet al verleent .
126, schiden
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Ende hoe saen benic verbeent,
Dat is ute minen dienste dus scheide .
130 Dat ini brueder Everaet seide,
Dunct mi dat is flu bevinde .
Wanneer is sine tsau bekinde,
Moetic met sire minnen dolen .
Ic moet noch gaen to sire scolen
235b 135 Ende haesten mi ter clusen waert .
Hoerdijt, brueder Everaet?
Nu benic hier , god gheefts mi vrome .
Die brueder .

Ay minneken , sift groet willecome,
Nu wiYlie van mijnre clusen scheiden .
140 Achter lands salic u leiden
Ghelijc of ghi waert Buster Lute .
Ic can soe menegerande elute,
Dies al die liede met en weten .
De maerte .

145

Wat! brueder Everaet, sidi beseten?
Wildi mi leren flu truwanten ?

Die brueder .
Swijcht , minneken , bi alien santen,
Truwanten en es ghene pine .
Hout, doet ane dese slavine ;
Ic soude u node qualijc raden,
150 Want bider liever gods ghenaden,
Es int lant een goet morseel ;
Wi selens hebben beide ons deel .
Oec sal menich edelen traen
Van wine doer ons stroetken gaen .
155 Nu volghet mi , suster Lutgaert !
De maerte .

Gherne, brueder Everaet!

Die brueder .
Hulpt god , hoe moede siwi van gane !
Want to Bents Jans to Latrane
Ends to Jherusalem ten heileghen grave
199, scheiden - 157 . Die brueder
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Hebben wi gheweest vale droever dage .
Moeten wi doghen in alder tijt?
Ay , dat ghi warden moat verblijdt,
Wilt mi ende suster Luten gheven
Van uwen goede, daer wi bi leven .
Brinct ons jet leckers in onse taken,
Want gerne waren wi to ghemake .
Ghelaten hebben wi alle pine
Ende meinen voert truwante to sine .
Het hulpt ons alte wel dlorinen .
Men vinter noch, die node pinen, .
Want wi hebben vele ghesellen
I3eide in clusen ende in sellen,
Die de werelt quantsijs begheven ;
NIaer ginghese vollen ofte weven,
Si souden bat met selken saken
Gode onsen here ghenaken .
Maer swesters , baghinen , lollaerde,
Si sijn alsoe loei van aerde,
Datse qualijc pinen moghen,
Nlaer Si drinken wel grote toghen,
Als sire connen ane gheraken .
Hier met willicx een inde maken,
Want is wel to vale mocht spreken .
Die wel doet , en derf ghenen wisch uutsteken .

Die duvel .
185 Hoert, ghi heren over al,
Ic hebbe bracht inden val
Desen brueder met minen treken
Sine heilieheit heeft hi nu besceten .
A1 draechti nu grau abijt,
190 Het sal noch comen wel den tijt,
Dat hi rekeninghe doen sal,
Ende sijn brueders groet en smal,
Die dus truwanten achter lande
Ende eten der lieden sonden ende scande ;
195 Dies selen Si noch voren singhen
Ende in minen ketel springhen .
Nota .c .xcvj . v .
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Ghi heron , vrouwen , wijf ende man,
Ic bidde Bode diet wel doen can,
Dat hi ons wil sijn gracie gheven
Ende hier na dat eweghe leven ;
Dies biddic hem doer oetmoet .
Nu seldi merken ende werden vroet,
Heron ende vrouwen in alien siden,
Hoe winter ende sourer selen stridon
Ende van elken sijn viertuut .
Nu swijcht ende maect gheen gheluut,
Ende merct ende hoert , hoot beghint .
Ic bidde u, dat ghijt wel vorsint,
Want hots proper ende noyael,
Ane die woorde , ende wedertael
Van sourer ende van winter beide .
Die sourer hi es int ghereide,
Ende weet, dat hi comen sal .
Nu swijcht ende maect gheen ghescal,
Dies biddic u vriendelike alle gader .
Ic bevele u Bode den hemelschen wader .
Die sourer .

Ic bon die sonier ende doe singhen
Die voghelkine inden locht, die bloemen springen
Ende die loveren in den «oude,
Ende beneme des winters coude .
25 Ic bringhe ons den soeten tijt
Ende doe den menegen met jolijt
Met sinen liefken spelen gaen,
Als men die bloemken scone siet staen,
20 . hemelsehe
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Die to winter sijn verborghen .
30 Ic bringhe soe menegen soeten morghen
Metten dauwe in der dagheraet,
Die dan met sinen liefken gaet
Spelen in der minnen dal .
Ach , Bats vroude boven al,
35 Metten dauwe die bloemken lesen .
Die winter .

23ba

Swijcht , sot , al stille van desen !
Ic ben die winter , diet al can dwingen .
Die voghelen , die to sourer singen,
Canic wel doen swighen stille .
40 Ic hebt al to minen wille .
Als is werke na minen aert
En tfellijc uten oesten haert,
Dan doe is den menegen cliptanden
Ende oec slaen met sinen handen,
45 Dat hem die vingheren moghen spliten .
Oec doe is die verken criten
Van groter couden achter straten .
Ghi moghet wel u beroemen laten,
Want is hebt al in mijn bedwanc .

50 Ic beneme den voghelkinen haren sane
Ende oec soe dwingic alle diere,
Ende die vische in die riviere
Doe is women onder dijs .
Die sourer .
Her winter , dies benic wel wijs,
55 Dat ghi hebt ene felle nature
Ende sijt van aerde alsoe sture,
Dat den meneghen sijn herte beeft,
Die to sourer in vrouden leeft .
Als is werke na minen visouwe,
60 Dan vergheten si allen rouwe,
Die si to winter hebben ghedreven .
Ic doe den meneghen in vrouden leven,
Die ghi hout ligghene in die muut,
Als die bloemken springhen uut,
65 Daer ane dat men die sourer kint .
Van den meneghen benic ghemint
Die u haet, want ghi sift soe fel .

50 . voghelkine
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Die winter .
70

75

80

236b

85

Her sourer , dat wetic herde wel,
Dat mi die selke niet sere en gheert .
Dat sijn die ghene, die hebben verteert
Haar geldekijn in die taverne,
Ende drineken ende dobbelen alsoe gherne,
Dat si hem niet ghecleden en connen
Ende to sourer liggen ter sonnen,
Ende wenen, dat si ewelijc sal dueren .
Als is dan come met minen scueren
Ende bringhe haghel ende couden snee,
Dan doe is desen alsoe wee,
Dat hem die darme van couden beven .
Dit sijn die ghene, die lodderlijc leven
Ende hem to sere op u verlaten ;
Dese doe is gaen beven achter straten,
A1 warent jonghe edelinghen .
A1 dus canic den selken dwinghen,
Die sijn geldekijn niet en spaert .
Die sourer .

Her winter , ghi hebt een fellen aert,
Dats dicwile wel an u to sien .
Maer mi wondert sere van dien,
Dat ghi u wilt setten jeghen mi,
90 Want al die werelt blives ml bi,
Ic ben soe edel van naturen .
Ic ben die ghene , die vult die scueren
Ende doe wassen alle vrocht ;
Ic bringhe ons die soete locht,
95 Den lieven sourer , hets mijn aert ;
Ic doe bloien meneghen bogaert,
Die to winter staet al droghe .
Die winter .

Daer omme mbetic bliven int hoghe,
Om dat is alle dine can dwinghen .
100 Ghine cont dat niet voer oghen bringhen,
Ic en ben here ende ghi sift knecht .
Loiaert.

Bi gode, her winter, dats goet recht,
73 . he - 76. stueren - 79, he
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Want dat die sourer can gheneren,
Dat condi horde wel verteren,
Als ghi sift bi uwen viere,
Eet ende drinct vanden goeden biere,
Ende hebt broet, wijn, vleesch ende visch,
Ende doet dat bringhen op uwen disch,
Ende sit biden viere al coe sat,
Alst soe tout es op die straet,
Dat niemen van couden en can ghedueren .
Al dat die sourer can besueren,
Dat verteert die winter al .
Als men die waerheit seggen sal,
Sone es die sourer maer een slave .
Si sij n soe lane , die hete daghe,
Dat is werde van werken mat .
Ic ben die langhe daghe soe sat
Ic prise den winter minen here .
Mo y a e r t .
Her Loiaert, ghi sijt al buten kere,
Dat bhi den sourer sijt soe fel,
Die; jolijt, vroude ende spel
Dic doet driven to meneger stont .
Hi doet cussen menegen mont,
Die sourer , heimelij c int groen,
Dat men to winter niet en can gedoen .
Als die bloemken staen int dal
Ende die voghelen maken ghescal,
Elkerlijc na sijn nature,
Dan en es op erde ghene creature,
Sijn herte en verblijt hem daer van ;
Heren ende vrouwen, wijf ende man,
Elc Overt sijn herte van vrouden wijt .
Als court die soete somertijt
Met sconen bloemen , met sueten crude,
Ende die voghelen beginnen to ludon,
Dan doet hi spelen der minnen spel
In heimelike steden, dat wetic wel,
Daer die bloemken rieken soet,
Dies men ter winter derven moet,
Want hi heeft soe fellen aert .
Clappaert .
Nu benic hier ende hete Clappaert,
Ende sal segghen die waerheit algader .

139
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Ic swore bi gode, den hemelschen vader,
145 Dat mijn here die winter alsoe wel doet
Spelen , dies benic vroet,
Der minnen spel, daer ghi of segt .
Daer twee ghelieve liggen ghedect
op eon bedde al moedernaect,
150 Daer Overt wel grote vrouden gemaoct,
A1 en es daer ghenen voghelensanc .
Die nacht sijn Gout ende daer toe lane,
Die coude doetse crupen bi eon
Elc tusschen anders been,
155 Daerse mijn here die winter toe dwinct
Ende al sole vroude to gader brinct,
Dat si der minnen spel gaen spelen ;
Ic segt al sonder helen,
Want is die waerheit daer of wel weet .
160 NIaer to sourer sijn die nachte soe hoot,
Dat deen leget hier ende dander daer ;
Si en dorren malleec anderen niet comen naer,
Dat doet die hitte vanden tide,
:VIaer to winter dringhen si side ane side
165 Ende eleven mallijc anderen dicwilo an thaer .
Winter.
Bi gode, Clappaert, ghi hebt waer
Ghesproken ende daer toe wel .

Ic soude node der minnen spel
Distruweren in eneger stont .
170 Ic doe soe menegen roeden mont
Cussen diese langhe nachte .
A1 op eon beddeken soete ende sachte
Liggen en slapen twee ghelieve
Ende si daer mallijc anderen gherieven,
175 Daer Overt oec ghespeelt der minnen aert,
A1 en eest in ghenen bogaert,
Daer die voghelen lude singhen .
Bollaert .
Her winter , ghi sout gerne tonderbringen
Den sourer, maer dat en sal niet sijn .
180 Het soude mi eer costen dleven mijn,
Eer is dat ghedoghen soude,
155 . h're - 178 . b'ne
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Want ghi en brinct el niet dan coude,
Reghen, haghel ends couden sneer
Ghi doet den menegen alsoe wee,
185 Dat hi alle vroude verghet .
Maer mijn here den sourer hi met
Elc sijn herte in vrouden vol,
Die to winter es een pol,
Leghet in die asschen biden viere .
190 Ic en can aen u gheen maniere
Ghemerken, shine most bliven tonder .

L37a
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215

Die winter .
Her Bollaert , dat heeft mi wonder,
Dat ghi sprect dese hoghe woort .
Ghine coot dat niet gebringen voert,
Ic en most die overste sijn .
Ic neme den sourer sinen heten schijn
Ende is verdrucke die dare locht
Ende oec verteric alle vrocht,
Die de sourer ghewinnen can.
Op erde en es wijf noeh man,
Sine moeten to minen dienste staen .
Ic wilier in een crijt voer gaen,
of is sal to boven bliven .
Moiaert .
Nu en canic langher niet gheswigen
Noch der wareheit oec ghederven .
Her winter, ghi sout van honger sterven,
En daet die sourer, die hoghe baroen .
Salich winter , wat soudi doen,
En dade die sourer met sijnder genaden,
Die wassen doet vroech ende spade
Broet ende wijn, daer ghi bi leeft?
Ende al dies men ter werelt heeft,
Doet die sourer comen uut,
Appelen , geren ende ander fruut,
Daer al die werelt hi leven moet.
Waerdi ghesindich ende vroet,
Ghi sout hem toter eerden nighen .
Clappaert .
Her Moiaert, ghi moet noch swigen,
Want die winter es u to steerc .

186 . h're - 209 . En
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Als is aen u legghe minen mere,
Soe sijn u lippen van couden blau ;
Bi gode , ghine hebbet niet to lau,
Grote hitte es u onghereet ;
Ic siet wel, ghine hebbet niet to heet,
225 A1 hebdi al dus hoghe gesproken .
220

Die sourer .

237b

Bi gode , her winter , dit Overt gewroken,
Dat ghi laet spreken dese hoghe tale .
Als die bloemen in ghenen dale
Staen ende rieken ende bloyen scone,
230 Ende die sonne aen ghenen trove
Soe vriendelijc in vrouden schijnt,
Ende men gheen dint op eerde en vint,
En sal bloien of draghen vrocht,
Her winter , dan es uus levens docht
235 Ende ghi selt verliesen uwe cracht .
Bollaert .

Ende Si dan eomen , die soete nacht,
Metten edelen dauwe in ghenen dale,
Ende Si dan sijnet, die nachtegale,
Ende die bloemen staen int groen,
240 Wijt ende roet ende elc na sijn doer,
Ende die boomken staen ghebloit,
Elc sijn herte in vrouden groit,
Dan dobbeleert die minne in vroudenrijc .
Die winter .
Nu en hoerdic vie des wonders gelijc .
245 Ghi sprect recht , dat heeft mi wonder,
Of is die minne woude houden tonder
Ende Si to winter niet en ware,
Daer of soe willic comen int dare,
Dat men to winter alsoe wel mint
250 Ende meer noyaelder minne vint
Dan to sourer, dies sijt vroet .
A1 en es die dau niet soet,
Die nachte sijn lane, verstaet dit wale,
Elkerlijc to hebben tale,
255 Twee ghelieve daer si sijn
Elc met sinen mijnnekijn
233. En - 234. duclit - 241 . bloomken of bloemken
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Vriendelijc omvaen metten aermen,
Ende Si dan mallijc anderen verwaermen,
Daerse van recht die coude toe dwinet,
260 A1 eest dat die nachtegale niet en sinet .
Daer Overt ghespelt der minnen spel
Meer dan to sourer , dat wetic wel,
Daer willic onder setten mijn lijf .
Die sourer .
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Dies willic vallen in een crijt,
A1 soudic daer omme liden smerte .
Soe blider tijt soe blider herte,
Soe blider herte soe meer minnen ;
Als men den sourer can ghewinnen,
Ende die bloemken staen en springhen
Ende die voghelkine lude singhen,
Soe werden alle herten proys,
Want die soiner es soe gracioys,
Ende alsoe edel na sine nature,
A1 ware een herte verbolgen ende suere,
Als die sourer court int lant,
Hem wert alle vroude becant,
Die to winter sijn bedwonghen .
Beide menschen ende vogheltonghen,
En maken to winter gheen gheluut .
Het moet al ligghen in die muut,
Alst wriest ende es ghesnout .
Den selken hem sijn leven rout
Van groten aermoede, die hi lift
Die hem to sourer sere verblijdt,
Als hi vernemt dat sonneschijn .
Her winter, hier mede soe motti sijn
Verwonnen , wildi die waerheit kinnen .

Die winter .
Soe moetti anders sins beghinnen,
Soudic mi noch verwonnen lien .
290 Ic ben soe sterc met mijnder paertien,
Dat is deli selken noch sal doen beven .
Soude is mi dan verwonnen gheven ?
Dies moestic hebben van gode ondanc !
Ic hebt al in inijn bedwanc
295 Dat leeft onder des hemels trone .
272. ~racyoys
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Maer in die ere van Venus, die ene crone
Draghet ende es vrouwe vander ininnen,
Daer mede dat ghi mi wilt verwinnen,
Dat mense to sourer meest antiert
300 Ende dat si to winter faelliert,
Dies willic comen in een crijt,
Dat ghi daer of loghenere sift,
U lijf to setten jeghen mijn,
Te becortene tusschen twee sonneschijn .
305 Dat die minne noyaelder es
Te winter , sij t seker des ,
Dan to sourer, des sift wijs ;
Dies willic voer hare draghen prijs,
Venus, die vrouwe es vander minnen,
310 Ende doer hare den camp beghinnen .
Ontfaet den hantscoe , of ghi sijt goet .
Die sourer
Nu en wannic nie soe bliden moet,
Als is doe to deser uren,
Dat ic .soe meneghe creaturen
315 Verbliden sal ende waken vroe,
Dat mi comen es aloe,
Dat is u hebben sal ten campe .
Ic sal u doen al sulken scampe,
Dat is u daer in sal ontliven .
320 A1 dus salic u verdriven
Ende ewelijc saelt sourer sijn .
Die cockijn .

Dies benic blide int herte mijn .
Her sourer, ghi selt hem spelen sijn spel .
Her winter , ghi hebt mi geweest soe fel,
325 Dat is niet en hebbe dorren spreken .
Ic weet wel van uwen treken ;
Ghi hebt mi gedaen soe groten aerinoede,
Nu prisic den sourer met sinen hoede,
Want hi verblijdt die herte mine
330 Ende daer toe ander cockine,
Die in die asschen liggen en braden .
Nu court die sourer met sijnder genaden,
Die u verdriven sal van hier .
Ghi hebt mi doen sitten bi tfier
335 In die asschen ghelijc der hinnen ;
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baer omme moetic den sourer minnen,
Die u flu verdriven sal .
Ghi hebt ml gedaen groet ongheval,
In die asschen doers sitters bi den vier,
340 Her winter , nu moetti van hier .
Ghi sift mi bier al to lane,
Ghi hebt mi doers sitters inden stanc
Ende inden roec, alst mi wel schijnt ;
Daer omme es hi van mi ghemint,
345 Die sourer, die u sal nemen dlijf.
Die winter .

238a

Maect u henen, wel vul keytijf,
Met uwer overmoedegher spraken .
Ic sal u noch soe confus maken,
Dat u rouwen sal u leven .
350 Ic sal u noch van couden doen beven
Ende dmeerch doen berren uten schenen .
Vul keytijft, nu maect u henen,
Ghi moet gaen ligghen in die muut .
Her sourer , is segghe u over luut,
355 Dat ghi moet settee enen borghe,
Dat icx mach bliven sonder sorghe,
Her sourer , tuwen camp to comen .
Die cockijn .

Alsoe xnoet mi god verdoemen,
Ic wil eon vanden borghen sijn ;
360 Ic minne met alder herten mijn
Den edelen sourer, die come wigant .
Ic sette to borghe al mijn lant
Ende mijn lijf ende al mijn goet,
Dat hi sal comers met hoghen moot,
365 Her winter, jeghen u int crijt .
Clappaert .
Swijch al stille, ter quader tijt,
In duvels name, maect u van bier,
Ende gaet sitters biden vier,
Want ghi hebt die coude soe groet ;
370 Mi dunct ghi sift van clederen bloet,
Ghi staet recht als ears cockijn .
Ghi hebt emmer ter goeder meret gesijn,
359 . bombe
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Want ahi hebt herde wel vercocht !
Welken duvel heeft u hier brocht ?
375 Ghi dunet mi een recht lodder wesen .
Haddi den sourer , ghi waert ghenesen,
Bat sie is wel aen uwen stilt,
Ende oec soe dunet mi , ha~ldi geelt,
Ghi soudet verdobbelen al u macht .
380 Vrient, ghi en sift hier niet geacht,
Ghi moet hier besiden staen .
Die cockijn .
238b

Ay boey , haddic goede cleder aen,
Soe soudic voertghetrocken sijn ;
Maer nu benic ghescouden cockijn,
385 Om dat is niet wel en ben ghecleedt .
A1 dus hebbic mi beleedt
iVIetten boeven onder die cockine .
Mi waer ghereder ene gaudine
Dan even mantel van scaerlaken root .
390 Maer ware die felle winter doot,
Soe soude mijn herte in vrouden leven .
God moet den sourer victorie gheven,
Dat hi verwinnen moet tghevecht .
Moiaert .
Her winter, na der campen recht
395 Soe werdic borghe den hoghen baroen,
Dat hi sal comen als een linen
Sijn ere verwaren int crijt .
Her winter , our dat ghi aenlegger sijt,
Soe doet oec na der campen gise .
Clappaert .
400 Nu willic , dat men den winter prise .
Ic werde sijn borghe nu alte hant,
Dat hi sal comen als eon coen wigant
Voldoen, dat hi heeft begonnen .
God moet hem der doeghden onnen,
405 Dat hi moot bliven in sijn ere .
Nu gaet henen ende haest u sere ;
Die winter die sal hem ghereiden .

1nl,
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Moiaert .

410

415

238e

420

425

430

435

Ay god, wie sal dit moghen scheiden
Tusschen dese twee heren, dit paerlement?
A1 die werelt die blijft ghescent,
Eest dat die sourer tonderblijft,
Ende Overt oec die winter ontlijft,
Soe eest tfierendeel vanden jare verloren .
Daer sal of coinen groten toren,
Webc van beiden tondergaet .
Ay , flu en wetic ghenen raet,
Hoe men dit ghebreken mocht,
Want si sijn beide alsoe bedocht
Ende hebbent bi dieren eden ghesworen .
Hine es op eerde niet gheboren
Diet soude beletten met siere macht .
Maer mi es comon in mijn ghedacht,
Dat is wil gaen met bliden sinne
Tot Venus der godinnen,
Die een vrouwe es boven al .
Ic hope, dat sift wel breken sal,
Als ict haer segghe ende make vroet,
Venus, der edelen vrouwe goet,
Hoe die saken sijn ghesciet .
Ic weet wel si en saels laten niet,
Sine saelt opnemen dit ghevecht .
Nu willic gaen lopen als een knecht
Tot Venus der vrouwen mijn.
Verloren wi den sourer metten sonneschijn,
Soe waer die vrocht al meest verloren .
Waer sidi, vrouwe hoghe gheboren,
Venus , edel coninghinne ?
Venus.
Segt mi, orient , met soeten sinno,
Om wat saken sidi nut?
Moiaert .

440 Vrouwe , is segt u overluut
Hots van tween heren hoghe geboren,
Die hebben mallijc anderen doot gesworen
Ende ghedaecht al in een crijt .
Eer morghen to vespertijt
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450

455

Hebben Si ghesworen mallijc anders doot .
Hine es op der eerden niet soe groet,
Die dit opghenemen can,
Here noch vrouwo, wijf noch man,
Meer dan ghi vrouwe allene .
Dese twee heren en sijn niet clene
Die een es die sourer van haven rijc,
Die ander es die winter al ghelijc,
Ende sijn ghevallen in eon kijf

Om uwen wille, vri edel wijf,
Sijn dese saken al toecomen .
Nemmermeer en werdet opghenomen,
En si dat ghijt selve doet .
Venus .

238c1

460

Lieve orient, nu maect mi vroet,
Hoe sijn die saken comen hi?
Ghi segt , dat es ghesciet bi mi,
Ende is ben onschuldich alder daet .
Moiaert .

Vrouwe, is wille dat ghijt verstaet :
Si hebben ghestreden met fellen woorden ;
Daer stonter vele omtrent diet hoerden,
465 Hoe si mallijc anderen verspreken gingen
Ende elc bracht voert van sinen dingen,
Van sinen doen , van sinen viertuut .
Doen sprac die sourer overluut,
Dat hi ware scone ende gracioys
470 Ende dat hi alle herten proys
Maecte ende van vrouden wijt,
Ende dat men inden soinertijt
Meer noyaelder minne vint
Dan to winter , si u bekint ;
475 Edel vrouwe, dat was sijn woort .
Doen tart die felle winter voert
Ende Overt verbolghen ende gram ;
Enen hantscoe dat hi nam
Ende hiesch den sourer in een crijt,
480 Ende die sourer scoet met vlijt
Ten hantscoe ende heeften opghenomen
Ende meint hem to camp to comen,
457, ei -- 470, lei ontbr,
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Ende hebben ghesekert in beiden siden .
Edel vrouwe, benemt chat striden,
485 Want ghi hebbes wel die macht .
Die winter es van felder cracht,
Ic duchte den sourer minen here .
Venus.

239n

Vrient, is sal mi haesten sere,
Ic sal daer morghen tilijc wesen .
490 Eer die sonne es opgheresen,
Sal is daer wesen wel in tijt ;
Eer die heren gaen int crijt,
Sal ict opnemen in beiden siden ;,
Want liet men die heren striden,
495 Daer soude of comen menich wonder .
Welc van beiden dat ginge tonder,
Die werelt blever bi ghescent .
Ic sal opnemen dit paerlement,
op dat icx macht hebbe en is can .
Moiaert .
500 Och edel vrouwe , soe willic dan
Karen met enen bliden moede .
Ghi selet bringhen wel to goede,
Dat wetic wel ghewaerlike .
Hine leeft niet op eertrike,
505 Diet bevellen mach dan ghi .
Venus.
Vrient, is sal daer wesen bi,
Eer dat morghen die sonne opgaet .
Moiaert .
Dit dochte mi die beste raet .
Hets beter , dat ghescheiden blijft,
510 Want worde enich van tween ontlijft,
Daer soude of comen jammer groet .
Maer bleve mijn here die sourer doot,
Soe hadden wi alle qualije ghevaren,
Want die winter en souts niet sparen :
515 Hi heeft to male enen fallen aert .

499, is was eerst over 9esla9en ? maar is bi'9eschreven
~
.

149
Die winter .
Nu soe benic op die vaert
Inden camp , als mi toebehoert .
Hier roepic den sourer voert,
Dat hi come ende beware sijn ere .
Die sourer .
520 Her winter , ghine doerft nenimermere
Peinsen , is en sal u comen .
Daer omme hebbic den camp ghenoinen,
Dat is u dleven nemen sal .
Die cockijn .

239b

525

God die here es boven al,
Her sourer, die moet u victorie gheven,
Dat ghi den winter moet nemen dleven ;
Soe soude verbliden al mijn herte .
Hi doet mi dicke soe groten smerte,
Dat mi die lever van couden beeft .
Venus.

530

535

Ghi heren, is bidde u, dat ghi mi gheeft
Dit paerlement ende desen strijt .
Want ghi beide ghebroeders sift,
Soe duncket mi herde qualijc staen
Jeghen een in een crijt ghegaen,
Ende sout mallijc anderen willen ontliven .
Her sourer , flu willes to miweert bliven,
Dies biddic u op gherechte minne .

Die sourer .
Vrouwe Venus , edel coninghinne,
Dies en doe is niet alte gherne .
540 Nochtan en willicx u niet wernen ;
Orn dat ghi vrouwe vander minnen sift,
Soe willic u gheven desen strijt ;
Doet daer mede dat ghi ghebiet .
Hine leeft op der eerden niet,
545 Diet mi verbidden soude dan ghi .
Venus.
Her sourer here , dies moetie mi
Van u bedaneken emmermere .
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Nu biddic u, her winter here,
Dat ghi mi vanden selven doet .
Die winter .
550 Venus vrouwe, ghi draecht den host
Ends sift vrouwe vander minnen ;
Daer omme en wijstic hoe beghinnen
U tontsegghene, dat ghi begheert .
Venus vrouwe, ghi sifts ml wel weert,
55 5 Ic veils gherne tuweert bliven .
Venus .
239c

560

565

570

575

580

Sone seldi voert ane nemmermeer kiven
Ende ewelijc ghebroeders sijn .
God die ghemaect heeft water ende wijn
Ende al , dat men ter werelt vint,
Hi heeft ghemaect dat firmament
Ende seven planeten daer ane gheset
Ende daer toe twaelf teken met .
Dese hebbent al in haer behout,
Si makent heet, si makent Gout .
Dese doent winter eude sourer wesen,
Als ons die astrominen lesen .
Deen es cout, die ander Beet,
Nemmermeer dat stille en steet,
Het moet winter of sourer sijn,
Somtijt dat hete sonneschijn,
Somtijt den haghel ends couden snoe .
Dit en sal vergaen nemmermee ;
Soe langhe als die werelt sal dueren,
Sal elc werken na sijn nature,
Want god hevet alsoe gheset .
Words enich van beiden belet,
Sourer of winter dier ghelijc,
A1 dat es op eertrijc
Soude vervaren ends vergaen,
Bleve die tijt al stills staen
Deen en mach sonder dander niet wesen .
Die winter .

Venus vrouwe , ghi hebt mi ghenesen,
Want u woorde die sijn al waer .
561 . .vij . - 562 . .xij .
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Ic moet den sorner volghen naer
585 Ende die sourer moet volghen mi .
Die sourer .
Dat wetic alsoe wel als ghi,
Dat deen sonder dander niet sijn en mach .
Maer mijn verdriet ende mijn beclach,
Dat es, dat ghi mi wout vordriven,
590 Doen is sprac, ende hiet mi swighen
Ende seit , ghi waert die dwinghelant .
Her wihter, dats mi wel becant,
Dat ghi der gheenre dwijngher sijt,
Die is doe leven met jolijt,
2394 595 Als is come met minen bloemen .
Venus.
Ghi heren, dit hebbic opghenoinen
Tusschen u beiden dit paerlement
Bi uwen wille ende bi u consent,
Daer uut to segghene minen wille .
600 Nu swijcht van alien saken stille,
Ende ewelijc seldi ghebroeders sijn .
Laet ons eten ende drincken wijn
Ende met goeder vrouden leven .
Die cockijn .
Ay, nu moetie al mijn leven
605 Sijn onder dies winters roede,
Die mi doet soe groten aermoede,
Dat is en weet wies beghinnen .
Dies wetic Venus der coninghinnen
Ondanc, dat si daer quam
610 Ende tusschen hen beiden den camp opnam .
Die duvel brachse daer in tijt ;
Ic was int herte alsoe verblijt,
Dat die winter soude sijn verdreven .
Die sourer hadde hem genomen dleven,
615 Want hi hadde soe goeden moet
Ende sine wapene was soe goet
Ende sijn sweert van goeder snede,
Hi hadden seker verslegen daer mode,
Hadden Si ten camp ghecomen .
620 Nu heeften vrouwe Venus opghenomen ;
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Dies es droeve die herte mijn .
Nu willic gaen lopen als eon swijn
Te Maestricht biden steencolen,
Daer willic gaen ligghen ter stolen,
625 Tot dat die sourer court int lant .
Nota .vj~ . xxv . v .
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(RUBBEN) .

240a

Rubben .
Ay boy, nu es mi wel becant
Ende daer toe benicx wel vroet,
Dat die meneghe met haesten doet,
Dat hem namaels sere berout .
5 Ic ben hier solve en hebbe een jonc wijf getrout ;
Dies es omtrent drie maent leden dat icse nam,
Ende gister navont doen is thuusweert quam,
Was si van enen kinde genesen .
Ende is hebbe dicwile horen lesen,
10 Dat ment neghen maent plecht to dragen ;
Nochtan segghen si alle diet saghen,
Dat hem en ghebrac dach noch ure,
Ende es voldraghen, eon scoen creature,
Ende es al sijn ledekijn wel ghemaect,
15 Naghelken, teelken, ende al wel geraect .
Es dit binnen drie maenden al gheseiet ?
Alle die leven en seiden mi niet,
Dat is dat kijnt hebbe ghewonnen .
Si moets emmer hebben begonnen
20 Langhe to voren eer icse nam .
Die duvel hebts deel, dat icker noit an quam!
Maer haer moeder en liet mi niet met ghemake .
Bi aode, si wijst wel vander dochter sake
Bat dan is dede, dat wetic wel voerwaer .
25

629 . Die .

Dwijf .
Wat , Rubben , en sidi daer ?
Nu segt mi, hoot met mijnder dochter steet .
4 . Rubben ontbr. - 6 . .ii)', . - 10. ix . - 16 . .iia' .
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Rubben .
Ewaerheit , vrouwe , is en weet .
U dochter es van kinde gelegen
Ende heeft bracht enen jongen degen,
30 A1 waer hi een haelf jaer out .
DWi,f.
Dies hebbe god danc menichfout,
Dat si dat nu heeft leden .
Rubben .
Ic en beens niet wel to vreden,
Dat si haer soe sire heeft ghehaest.
35 Ic sta van herten soe beraest,
Dat is en weet wat viseren .
Dwijf .
2406

Hoe ende in wat manieren ?
Vertrect mi coenlijc uwen staet .
Ic sal u gheven selken raet,
40 Ghi seles wel in vreden bliven .
Rubben .
Ewaerheit, al soude men mi ontliven,
Ic en mochte niet meer sijn tonvreden ;
Want dies es op den dach van heden
Drie maent, dat is uwer dochter nam
45 Ende ierst in haer gheselscap quarn,
Ende omtrent vijf nacht,
Ende heeft nu een kint ter werelt bracht,
A1 waert out een haelf jaer .
Hem en ghebrect niet alsoe vele als een haer
50 Ochte naghel aen vingher of aen tee ;
Het es ghedragen min of mee
Neghen maent al uut en uut .
Ic deert wel segghen overluut,
Dat is dat kint noit en wan .
Dwijf .
55 Keren , nu hoert met desen man!
Entrouwen , ghi sijt emmer verdoert !

44 . ."iiJ' . -- 46. , v. - 52.
~
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Rubben .
Ic en ben druncken noch versmoert,
Ic weet herde wel wat is segghe .
Als is een op twee logghe,
60 Soe Best drie, ende vijf nacht .
Dwijf .

Liefkint, ghi sift qualijc bedacht,
Dien tijt hebdi qualijc onthouden.
Ghi waert wel weert , dat ghi waert bescouden,
Dat ghi van uwen wive wilt spreken lachter .
65 Drie maent yore ende drie maent achter
Ende drie maent in die midden gestelt,
Dits emmer neghen to gader getelt,
Want dat wetic wel bi saken .
240

II ubben .
Condijs mi dies vroet ghemaken,
70 Ic wills, dat ghi mi Hughe heet,
Want is weet soe goeden bescheet
Van eenre coe, die is doe vercocht,
Daer was mi gister navont tgelt of brocht,
Ende doense die man copen soude,
75 Bat hi , dat icse hem borgen woude ;
Drie maent was sijn ondersprect .
Wat waendi, dat is ben een gect,
Ic en onthoude wel den tijt?
DWi,f .
Nu hoeric wel, dat ghi druncken sijt,
80 Want drie werven drie dats neghen to gader .
Bier es mijn man, onser dochter vader,
Ic weet we! , dat hijt oec wel west .
Hou ! Gosen , sidi ghereet ?
Comt tote hier , is moet u spreken .
Gosen.

85 Keren, wat duvel sal u ghebreken?
Nu benic bier , wat saelt sij n ?
Dwijf .

59 . .x .

Nu segt, goede Goeswijn,
En ghedinct u niet, dat ons dochter hude?
.ia' . - 60. .iia' . .v.
65. 66. .iia' .
67. ix .
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Gosen.

Jaet, ende dat si enen man troude,
90 Dies es omtrent drie maent leden .
Dwijf .
Dat eest op den dach van heden
Neghen , diet wel teelt,
Maer Rubben ons Bone es sere ontsteelt,
Dat si van kinde nu es bleven .
95 A1 en ware der maenden maer seven,
Nochtan mocht dat wel sijn ghesciet .
Go sen .
2404

Wat, Rubben goede sone, is en sach u niet ;
Es ons dochter bleven? god hebse in hoeden!
Rubben .

Jaes, maer is en can niet bevroeden,
100 Dat icker vader of soude sijn .
Ic deert wel sweren bider trouwen mijn,
Dat icse maer drie maent en hebbe gat .
Dwijf .

Ende drie maent, datse bruut sat,
Ende drie maent , die ghi niet en teelt,
105 Ende als men dit to gader stelt,
Soe Best neghen tenen hoep .
Dats den rechten jaer loep,
Dat een vrouwe kint to draghen plecht .
Gosen .
Hets waer , dat si u secht ;
110 Hier ane en heeft si niet gheloahen .
Rub ben .

9 .

Heeft mi die duvel dan bedroghen?
Ende ict soe wel weet bi mijnder coe !
Noch salicker meer segghen toe
Doen is uwer dochter nam
115 Ende ierst werven bi haer slapen quam
Ende icse to werke soude stellen,
Vrouwe , dit moetic u vertellen,
.ix . - 102 . .iia' . - 106 . . ix . - 907, ten
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Si wijst alsoe wel als is dede,
Si gincker toe stellen al haer lode
120 A1 hadser seven jaer met ommegegaen .
Daer namic alto quaden exempel aen ;
A1 sweechic , is was horde gram .
Go son .
Soe dede haer moeder , doen icse nam
Ende wi to gader slapen gingen
125 Si wijst alsoe wel van alien dingen,
A1 haddicse seven maent gehat .
Dwijf .

241a

130

135

140

145

150

Waer bi quam dat ?
Dat haddic van horen segghen geleert ;
Want wie datter hem toe keert
Ende al onthout, dat hi hoert spreken,
Hem en mach nemmermeer const gebreken ;
Alsoe was mijnder dochter ghesciet .
Hoert, liefkint, ende verslaet u niet .
Wildi die waerheit wel verstaen?
Die tijt es u bi nachte ontgaen ;
Pie soe en hebdi niet ghetelt,
Als ghi in vrouden hebt gespelt
Met mijnder dochter, uwen jongen wive,
Als ghi laecht bi haren sconen live
Vriendelijc ghedect waerme,
Elkerlijc in anders aerme ;
Dien tijt hebdi vergheten,
Maer die daghe hebdi ghemeten,
Als ghi die sonne verbaren saecht .
En es gheen vrouwe die kint draecht,
En wast alsoe wel bi nachte als bi dage ;
Dits emmer waer , dits ghene saghe,
Hier met hebdi den tijt verloren .
Wildi die waerheit sweren hoeren
Soe deric wel sweren op een cruus,
Doen mijn dochter quam in u huus,
Dat si niet to moor van man en wijst
Noch daer op en hadde gheghijst,
Dan is en dede, doen is haren vader nam .

120. .vil'. . -- '126 . .vi1'. .
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Gosen .
155 Bi gode, nochtan wasic herde gram!
Om dat ghi u soe wel to werke ginc stellen,
Peinsic : dese heeft onder goede gesellen
Yewerijnc enen hort ontfaen .
Maer ghi gaeft mi to verstaen,
160 Dat ghijt al van horen seggen wijst .

246

Rubben .
Ewaerheit , here , vrouwen list,
Hebbic horen segghen, es quaet to gronden .
Maer haddic uwer dochter vonden
Saeftier ghelijc icse meesterse vant . . . .
165 Wat duvel, het ginc haer sod wel in hant,
Dat mi niet verwonderen en conste .
Dwijf .
Dat quam daer bi, dat sijt u wel onste
Ende groet vrienscap tuwert droech .
Haer herte altoes in vrouden loech,
170 Wanneer dat si u sach .
Tierst dat si to segghen plach
Haddic Rubben mijn lief ghesien,
Soe en mocht mi van desen dage gheen quaet gescien ;
Dat was altoes harm sane .
175 Het was grote vrientscap, diese dwanc,
Daer omme en conste si haer niet gheveinsen .
Ghine doerft nemmermeer peinsen,
Mijn dochter en was maecht to voren
\'ijf jaer na dat si was gheboren ;
180 Dat deric wel ten heileghen sweren .
Rubben .
Bi gode, soe sout mi ewelijc deren,
Haddic haer onvrede ghedaen .
Maer dat mi die tijt dus es ontgaen,
Dats een dine, dies is mi niet en bevroede,
185 Want mi es emmer alsoe to moede,
Dats maer drie maent en es leden .
Dwijf .

Hoert, liefkint, sijt dies to vreden .
Den tijt willic u to rechte stellen
17fi. gheveisen - 779. ,v . - 186. .iij .
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Ende op dese drie vingher tellen
190 Die ierste drie maent settic hier,
Ende dander drie maent sat si biden vier,
Ende die derde drie maent dat sijn die nacht ;
Bier met es die tijt volbracht,
Dits neghen maent to gader .
195 Ic swere u bi alien heileben : kints es wader,
Ende peinst anders nemmermeere .
Gosen .
241e

Si segt waer, bi onsen here,
Daer en can si niet ane ghelieghen .
Rubbers .

Latic mi dan den duvel bedrieghen,
200 En hebbic die nachte niet ghetelt ?
Soe hebbic mijn herte om niet gequelt,
Soe sijn die scouden al gader mijn ;
Soe soudic ewelijc rouwich sijn,
Haddic minen wive verweten .
205 Nu willic gaen ende ghereiden haer teten
Ende doen haer werdicheit ende ere
Ende danekens gode onsen lieven here,

Dat si mi soe sconen kint heeft bracht .

Dwijf .
Soe doet en haest u al u macht
210 Ende doet ons even pot met vleesche to viere,
Want is sal darweert comen sciere
Ende besien hoet met haer steet .
Rub ben.
Dat salic gherne doen, god weet!
Ende saelt alsoe lecker maken,
215 Dat u soe wel sal duncken smaken,
Ghi selter al u vingher na lecken .
Dwijf .

A1 dus soude men roden gecken,
Als men hadde alsulken man,
Ende hanghen hem .ene blau hoyke an
220 Ende steken hem thoeft in enen sac .
110, 191, 192, ,iiJ',

194, ix .
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Gosen .
Ghi ende u dochter sijt beide lac
Ghi soudes Rubben vele ontineten !
Ie hebbe oec wel selc dine geweten,
Dat ghi mi alte male ontgaeft .
Dwijf .

2414

225 Ic waen, ghi noit niet an ml en saecht,
Ghine mochtet wel vertrecken met eren .
Gosen .

Ghi wet soe vele loser keren ;
A1 sie is een dine , ghi gheeft mi anders to verstaen,
Als ghi Rubben hebt ghedaen
230 Ende hebt hem neghen voer drie ghetelt
Ende hebbet hem alsoe wel ghespelt,
Dat hi daer jeghen niet en can geseggen .
Maer ghi ende ghi conet soe wel omleggen
Ende maect den selken mans die mouwe .
235 Het gheeft die selke een wijf sijn trouwe
Ende wense hebben voer maeght,
Bi gode, si es doer haer boschkijn gejaecht!
Soe waerdi oec, doen is u nam,
Ende doen ons dochter aen Rubben quam,
240 Si wijst oec wel van melc meten .
Dwijf .
Sidi op uwen clap stoel gheseten ?
Dies moet die duvel hebben deel !
Ic soude u vollijc voer u museel
Smiten , die tande souden u uutspringen .
Gosen .

Hier veehten

Si

245 Soe seldi tierst voren singhen .
Nota .ijc .xly . vs .
225 . sacht - 228 . Van verstaen zi'n alleen de vi' eerste letters no leesbaar .
230 . ix, ,iiJ',
237 . es ontbr.

EEN CT.UiJTE VAN PLAIJERWATER.
Een man en heet Werrenbracht.
Och bedruecht man van hertten, zere tongemake,
Wat salic nu allene op dese alleijndege werelt maken !
Tsal nu gesceijden worden, alleijndich man,
Dliefste paer voles dat noijt binnen der werelt quam .
5 De vrucht van ons beijen es nu ten eijnde .
Ie mach wel ropen met alien : is ben de gesceijnde,
Verliesic mij wijf . Sij heet siec gewest alien den dach .
Lieve dochter, hoe vaerdij?
Dwijf.

Zere qualic, lieve her Werrenbracht,
Eest met mij gestelt, soe ghij siet, wachermen .
Werrenbracht .

10 Laet staen u derlic kermen
En wilt mij u verdriet voer ogen leggen .
Dwijf.
Och , mij gebrech en maghic u al niet seggen,
Lieve Werenbracht, ten son mij niet betamen .
Werenbracht.
Soudij u voer mij seamen
15 U gebrec to seggen ? Nu hone wonder dan .
Dwijf .

Och , jaic , lieve man,
Ic en mach u mijn verdriet niet beseffen .
a, wae r

i,' 2.

Weren rac t.

4 . Hs . Dliefte - 7 . C d . i . de lezin9 van den corrector Verliesic miJ' wJi f, soo
eest al quaiJ' vracht
12. C niet at
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Dwijf .

Ghij cont mij qualic vercruijen oft verheffen,
Tes u to moeijlic nacht nae naecht .
Werenbracht.
20 Ten es , seker , lief .
Dwijf .
Ic behoefts to vele, alien den dacht ;
Tes u to pijnlic, mijn nioeijte, wilt wel verstaen,
Want is behoefts to vele .
Werenbracht.
Och, lieve wijf, is sal u bij staen
Tot in deijnde van ouwer noot .
Dwijf .

Lieve Werenbracht, hout inij thoot
25 Met beijen handen, in douwet met dallen stiff .
Hoe? Alsus ?

Werenbracht .
Dwijf .

Ja, maer ghij sift mij to zere opt dlijf,
Gij maecht mij to heet ; beijt, laet mij vercolen .
Och, hoe wel souwic mijnen mont willen spolen
Met coelen water als nu ten tije .
Werenbracht .
30 Beijt, lief, is saels u lialen .
3b

D w ij f .

Ey, lieve Werenbracht, ten es niet van dien,
Dat is meijne ; is hebts so groten loost .
Werenbracht .
Ja , wat water eest dan ?
18. C verleggen o. V .
20. C Tes is behoeft to vele tes buiJ'ten uwer macht 21 . C siJ' es u
De drie laatste woorden verving C eerst door heeft to veel aen ,
rnaar veranderde dit daarna weep° in hoort miJjn vermaen - 22 . C eerst Want is
ben wat moeiliJ'ck , daarna Want is ben so sieck - 29 . C M . c . w . hoort mijnJjn
bediet - 00 . C ten es van dat water niet
31 . C ende is moets hebben wat cost
Mnl . Dram . Poezie .
41

62
Dwijf .

plaijerwater , lieve man ;
Dies moet is hebben, wat coost .
Werenbracht .
35 Hebdij nae plaijerwater so groteu doorst?
En waer haelt mij datte, gevracht bij gedoghe?
Waer mijt haelt ?

Dwijf .

Werenbracht.

Maer ja !

Dwijf .

Tonvreen, in oestlant, in het vloeijt hoghe
Uten berghe van ontwijste bij tal van drofheijen .
Werenbrach .
Nu, is wil gaen der waert, sonder beijen .
40 Hout u vromelic, is sal mij gaen spoeijen .

Dwijf.

Lieve Werenbracht, en wilt u niet vermoeijen ;
Nempt thijts genoch , den wech es ongereet ;
De meneghe gerachter haestelic , al Best hem leet,
Lieve orient , dus moetict u seggen .
Werenbracht.
45 Waeije, is sal over zere gaen .
Dwijf .

Maer woerptij u oec dan tsegen bedde
Met vermoeijheijden, soe est al verdriet ;
Dus gaet suver , ghij en verleet niet,
Ic sorghe alse zere voer u , als ghij doet voer mij,
In druct tallen herbergen .
erenrach t.

ch wat etrouwer
wiJve s~J" .
g

34 . C ot't tes bier al verboost
35 . C s . , lost .- 36. C edoo lie - 37 . C
hooghe - 38 . Hs . drosheiJ'en - 44. Hs, u seggen
C seg gen tsegen u - 45 . Achter
bedde door C b~g
i' eschreven nu - 46 . Voor Met no9 een door9ehaald en
17. C suverliJ'ck - 49. C wif
J side
J ghi'J

50 Sij scheet van mij zere noeij , dat sieic wel .
A1 es huer verlangen noch so groten gequel
Van den water , sij steelt huer to gemake .
Orlof , lief .
Dwijf .
Ja , wildij mijn hertte nu swaer maken ?
Lieve Werenbracht , wilt u toch sussen !
Werenbracht.
55 Och , mijn troest , is moet u eens cussen ;
Ter avontueren sieic u nemmermer met goeijen ogen ane .
Dwijf .

Lieve Werenbracht, beghint toch to gaue ;
Tverlangen tsal mijn natuere doen berueren .
Gaet toch .
Werenbracht.
Nu , nu , ie sal mij gaen steken duere,
60 In hangen stoppe en flesschen aen mijnen hals,
En brengen ons water uut oestlant van als,
Ic sal u uuten dale van droefheijt besoeven .
Dwijf .

4a

Och ja, is souts alte gherne proven,
Maer ten duencht u niet dan wijsevasen .
Werenbracht.
65 Nu, is sal gaen lopen dat is mach rasen ;
Orlof, is steke mij duere sonder beijen .
Dwijf .
So doet, dat u verdriet moet verleijen!
En nemmermer en moettij wer thuijs geraken,
Want is heb tavont en dachvaert van enen pape,
70 Die mij tsommels es alte goeder tieren .

52. C Na w . S . S. h . to vreden tec waer, welke beide laatste woorden )aj weer
veranderde in dats claer - 53 . C m . h . dan maken swaer - 56 . boeijen door G
doorgehaald. - 58 . natuere door derv a/schrjver verbelerd uit herte - 59 . C is
7a mij duersLeken wilt niet trueren-61 . Voor uut nog een doorgehaald van als64. Hs, dunecht - 68, 69 . C
En nemmermer en thuiJj s comer
Want is sal tavent eenen paeP hebben tot iniJ'nder vronien

11*
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Sij en willen niet langhe vrijen, data de maniere,
Dus willic haestelic op gaen staen,
Want is en ben met ghender siechten bevaen,
Die mij tot dien spele mach hinderen , God wet .
75 Hoe mij dese mans verseijnt gereet !
Tes o~c niewe, hoe sommeghe vrouwen blijven in haer ere!
Nu , nu , niet merre , is wil gaen tot mij n here,
In seggen hem, dat hij noch tavont
Tonsent come, alst wordt avont .
Een man met even honder corve .
80 Hoe is oec altoes met comeseapen ben belaijen,
En tmorgens tijlic, in tsavons spaije,
In altoes so benic een loppen tachter .
Int treijsen moetic altoes sijn even wacker,
Ic heb to dragen mijn voile vracht .
Werenbracht.

85 Goeden moerghen !

Man.
Goeden dach , her Werenbracht !

Wannen comdij sus tijlic gestreken?

Werenbracht .
Ic loep , siet , dat mij den nuese mach leoken,
En wet mij van vresen hoe gehermen .
Ja mij, scout u ijet ?

Man.

Werenbracht .

Jaet , wachermen !
90 Ic stae beraest, verstaet mijnen snater .
71 . C dat siJj n hen manieren - 72 . C D, w . h . derwerts gaen - 77. C hee t
niet merre doorgehaald
miJj nen - 80 . C Hoe is miJj a, m. c . laiJ'e - 81 . Voor
tsmorgens nog een door den a schr&ver zelf dadeljk door9ehaald tsomme 82 . C In altoes so loopis lancx den acker . Eerst had hJ
i' eene andere verbetering
willen maken en daartoe reeds een in int veranderd maar dit hee t hi1 weer
doorgehaald. - 83. In plaats van moetic beg on de a schrjver weer aan benic uit
den vori9en regel , maar kwam niet verder dan de eerste letter a die hJ
i' dadeljk
doorhaalde , toen hJ
i' zjne
out benierkte. Hs, ewen - 84 . C in . v, macht
87 . Naast dit vers in mar9ine c . Naar de telling van den a schrjver was dit dus
het honderdste vers . - 90. C so beraest
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Man.
Werenbracht, waer wildij sijn?
Werenbracht .
In oestlant om plaijer water ;
Dat moetic hebben, wats ghesciet .
Man .
Waer toe, Werenbracht ?
Werenbracht.
Lieve orient , mij wijf es alte siecht,
Ic duchte sij saelt willen besterven,
95 Est dat sijs lanaho moet derven ;
Sij heves to groten best .
Man.
Het u wijf nae plaijer water doerst ?
So en hoerdic mijn dage noijt merder wonder .
Werenbracht.

En haeldics huer niet , sij storve , al waer haerder honder,
100 Dat merckic wel aen Karen lost, tsij u verclert .
4b

Man.
De meneghe crijcht tsommels web , dat hij beghert,
Die beijen mach ; nemet intt tgoije .
W erenbracht .

Och , huer os alte we to moeije ;
Tsou u verwonderen huer smerttelic gequel .
Man.

105 Werenbracht, is versta huer meijninghe wel :
Sij het u verseijnt, in wil u tampteren .
Werenbracht .
Waer om souse inij verseijnden ?
92 . D . m, h, al sou is sweeten geliJ'ck eenen dasse - 93 . C es qualiJ'ck to 1' rise 95 . Hs, derven , .?a veeleer dieven i . pl . v . derven - 96. C S, h, t. g. begheerte 97 . C Nae PlaiJ'er water lots een vremPt geveerte - 98 . C Dats een sake die mij,
seer verwondert - i06, C heft u v, i . moet
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Man.
Dat sij wil hoven in craken in brasseren,
In u tonvreden maken bijnen uwen huijse.
Weren brach t.
Nu horic wonder van dien abuijse:
110 Sout te mijnent sijn tal van droefheijen ~

Daer moettij mij meer af seggen, eer wij sceijen,
Ic ben in ontwijste, racht tonghemake.
Man.
Dat salic gherne doen, verstaet de sake,
Maer ghij moetet secretelic bedecken.
W err e n bra c h t.
115 Ja, willet mij dan vertrecken,

In bedien mijns wijfs siechte tusschen

ODS

beijen.

Man.
Gherne. U wijf plecht den blijndeman te leijen
Int foereest van Venis palen.
W er en br a ch t.
Den blijndeman ~
Man.
120

Waer, Jan!
Weren br a ch t.
Bij Wijds doot, dat sal sij betalen!
Segt mij , wat guijte dat sij heet onder staen.
Man.
Wat guijte ~
Werrenbrach.
Ja.
Man.
En pape of een capellenlaen.

108. Het tweede uierkuioord is door C doorgehaald. - 110. C het tal - '112. C
Want ic ben nu r. t. - 115. 1. pl. v. willet had de afschrijcer eerst segt qeschre»en. - 116. Hlerooor nog een door den afschrijver doorqehaalde reqel : In bedien
tusschen ons beijen - 120. C Ja Werenbracht i. pl. v. Waer Jan - 122. sij reeds
door den afschrijver verbeterd uit sijn
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Werenbracht .
Wat necker , sou sij daer of den offer ontfaen ?
.
125 Daer of slaet mijn hertte al waert een cater
Man.

In hier omme seijnsse u om plaijer water ;
Woudijt bevroijen, ghij vijnes touwent met hopen .
Werenbracht.
Ic hore we! , is en derf in oest lant niet lopen
Om plaijer water, tfloeijt tonsent toeten dake .
130 Eij , oft is heijmelic thuijs ware !
Man.

Leeft mijns raets : wij selent wel maken
Alte abelic, sift toch ombesoercht .
Ja, hoe?

Werenbracht.

Man.
Ghij selt hier achter gaen sitten in mijnen corft,
En is sal u thuijswaert dragen voer enen verhauden
[cappoen .
Werenbracht .

5a

Her, set neer uwen corf, dat willic doen .
135 Och, mocht is den losen pape
Binnen mijnen huijse betrapen,
Ic sou hem beijen plaijer water geven to dege !
Maer, hoe comdij in huijs?

Man.
Sijt to vreden : is sal bidden, so is pleghe,
Touwent om herberghe, sijt onververt,
140 In is sal u dragen aen uwen heert
Met mijnen coerffe ; soe moechdij sien allet bedrijf .
125. Hs . slut - 128. lant door den a schri'uer eerst over esla en ynaar boven
den regel

b1i'9
C voe9t
, esclireven . - '130. C L, m, r, en siJjt niet tongemake
tussclcen dezen re9el en den volgenden no9 in : Ic salter u in bring en geseet goet
rout -132 . C Ja en hoe GhiJ ' selt hier in miJjnen corf cruiJ'pen ter stout -135 . Hs.
de - 135 136 . C
En machic dese PaPe vinden in miJj n huiJj s
Ic sallen so uutrechten twort een abuiJ's
139 Vdor siJj t no ~'g

doorgehaald verstaet
door den a sch ri'ver
1.
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Werenbracht.

Her, her, set mij op u lijf ;
Ic sal uwen arbeij t wel betalen,
Ic ben rachts tonvreen .
Man.

Daer moet mij plaijer water halen .
145 Nu nempt toch in u hertte verstant,
Dat ghij niet en doerft gaen in oest lint ;
Mij vijnes bier genoech to cleijnen bederve .
Werenbracht.

Ic wet wel , is sout alte wel derven ;
Maer tes u moeijlic, dat is sus hinge aen u lijf .
Man.
150 De meneghe souwer de doot voer sterven,
Die ha ghetrout al selcken wijf .
Werenbracht.
Ic wet wel, is Bout altewel derven .
Man .
Plaijer water to halen , tes een arm bedrijf.
Werenbracht .
Ic wet wel , is souts alte wel derven .
155 Maer tes u alte moeijlic, dat is sus hinge aen u lijf .
Man.
Swijcht al stille en macht geswijch,
Ic sal u vast wocken in scoecken .
Wij selen desen pipe alte wel bestoppen
In u wijf, dat sij hueren best mach verslaen
160 Met plaijer water . Nu laet ons vast gaen .
Dwijf .
Nu benic properlic racht to ghereke !
Hier om hebic siec gelegen alle de weke
En raet gesocht, hoe is inijnen man sou verseijnden!
147.

C

Went ghij

seles bier genoech

verwerven - 149 . C dus to hangen -

1 5`2 . Hs . w alter de afsclarijver begon bljjkbaar to vroeq aan wel - 155 . C dus

to hinge (sir) - 156 . C Nu sit a . s . - 157 . C scocken - 158 . C d . p . een peper
berocken
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Hij es flu ewech . Nemmermeer en moet hij weijnden,
165 Dat biddic hem , die ons hee morgen gal den dach .
Nu is wil gaen tot mijn here, in sien oft hij thuijs sijn mach
Dat duncht mij dbeste, dus Topic voer sijn duere .
Ou, sech, ou !
Een Pape.
Wije es daer voere ?
Dwijf .
Ic, here, in come u herttelic groten .
Pape.
56

170 Keren, wille comen, lieve zoete .
Sijt neer, is moot u eons vrijndeliken aen a mondeken .
Dwijf .
Dats wel mijn willeken op dit stondeken,
1VIaer en vercroecht niet mij versch wijmpelken,
Slaet toch gaije mij proper tijmpelken :
175 Maer doet anders dat u hertte beghert .
Pape.
Ja , waer gaeij wandelen ?
D w ij f .
Ic come touwert,
Om dat ghij tonsent sout comen, sij u bekijnt .
Pape .
Waer es u man dan ?
Dwijf .

Dien heb is alto abelic verseijnt
In hebben doen lopen gelic enen cater .
180 Waer , lieve soete ?

Pape.

166. C hee t Nu en in sien doorgehaald en miJj n veranderd in miJ'neii
167. C clopis - 169 . C is bie u een herttelike groete - 171 . C eerst eens cusses
criJ'ndeliken, later eens yr. cusses - 172. C m1
i'nen
wille - 173 . GIs . verchs .

176. Naast de eerste hel t van dit vers in m2ar ~'ine cc - 177 . C i, pl . v, de drie
laatste woorden want is meiJ'nt
Tusschen dews regel en den vorigen staat in
mtargine no9 e van C

170
Dwijf .

In oest lant om plaijer water
Hebbicken verseijnt tsijnen groten leijen .
Pape .

Ja, waer sal hij dat water vijnden?
Dwijf .
Aenden berth van ontwijste, bij tal van droefheijen
Sal hijt halen alle sijn leef daghe lane .
Pape.

In waer omme haelt hij dijte?
Dwijf .

Ic lath to bedde, in is seij is was met dallen crane,
185 En clachde hem mijn grote alleijnde .
Pape.
In hebdien so verseijnt?
D w ij f.

Jaic, gelijc enen jongen kijnde ;
Hij en sal in drie dagen connen gekeren .
Pape.
Willie dan tavont comen ?

Dwijf.
Och , j aghij , lieve here ;
Ic heb uns to doene , ghij plecht mij mer to gerieven .
Pape .

190 Seker soete , tot uwen believen
Salic dan comen, sonder enich verbeijen .
Maer bereijt ons wel to brassen .
Dwijf .

Ic sal ons vrijlic wel bereijen

187 . us . verseijt, wat door C verbeterd is. In pl. v . de drie laatste woorden
schrj/'t C al sonder beijen - 182 . Hs. ontuijste . De u )reeft hier echter de zoaarde
van w - 98!x. C daLte - 183. C En is c . h . m . g . allinde - 186. Hs . heb dien987 . C lii en sal niet connen gekeren in iij dagen - 188 . here door den a/schrjuer
verbetercd uiG heren . C Och jaghij here wij willent wagen - 189. Hs . wus d . i .
"us - 190. C believenne - 191 . C cesseren i . pl. v . verbeijen - 792 . C in laboreren i . pl . V . bereijen
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Lacker vlaijkens, gecruijt met canele, in fijne,
En doen ons halen vanden besten wijne
195 Tot uwer liefden, racht oft ghij quaemt van buij ten .
Pape.
Ja, ja, in laet ons met uwen man nu .guijten .
Wij willen brassen, hoven in vrolic singen,
Tot dat u man plaijer water sal bringen ;
Also langhe salic u vrij bij 131ijven .
Dwijf.

200 Dat ghij ommers comet?

Pape.

Jaic in trouwen .

Dwijf .

6a

Nu salic mijnen man een screve ontscrijven,
Want de sake es racht wel verwaert .
Ic wil de taffel gaen decken nae den aert
Van spijsen, van drancke, lostelic in fijne,
En halen ons vanden besten wijne :
205 Ic moet hem doch doen goet gerijef .

God seijnt hier al!

Pape.
Dwijf .

Keren , wille comen , suete lief
Comet sitten, u cussen es opgescuut .
Pape.
Soete , siet dat ghij de duere sluut,
Dat ons niement over den hals en come bekijken .
193. Voor canele no9 een door den a schrjver door9ehaald PaPe - 194 . Hs,
hallen - 197 . Voor brassen no9 de eerste helft eener s , doordat de a schrjver
eerst al aan singen had willen be9innen . - 200 . Hs. ee screve - 203 . C En
sPiJ'sen en dranck om vrolic tsiJ'ne - 204. C Lief biJ' lieve dat en es gIicen piJ'ne 207. C es gescuut seer net -- 208 . C dat ghiJ
~ ' op tsluiJ'ten vander dueren wel let209 . Achter niement hee ft C eerst boven den re9el en come h1i'r.leschreven ., niaar
hee t dit dadeljk
veer met den vin9er uit9eveegd.
.

172
Dwijf .
210 Sijt vrij sonder sorghe hen alien to spijte,
Diet leet es . Her, schencht ons vanden coelen wijne,
Wij willen emmer ons beijen,pijnen vrolic to sijne .
Ic moet u eens bringen : bout daer , siet.
Pape.
Dat wachtic, en is en heb een haer niet,
215 Dats u weijgeren sal desen nacht .
Dwijf .
Dits ghenuechte, al sou mij man sijn versmacht .
Laetten flu lopen, dat hij mach breken sijn beene!

Sij ttij wel ?

Man.
Werenbracht .

Wat ? Jaic , is sitte allene
A1 wane cen roettaert in een ghijoelken .
of

210, lien
hem : Ifs. he
C S, v . s . s, en wilt niet PriJ'ken-- 213 . C Want is verbeterd uit wahtic - 215. Hs . sal sal : het
214. wachtic door den af schrUver
J
tweede door den a schrJ i'ver geexpungeerd en door den corrector door9ehaald. Na
dew vol ~'en in het

us .

noJ eenige regels :
DwiJ'f

Ic sette u vriJj in miJj n daer siet
i j niet en Proeft u cracht
Ic brinct u en sPaert mJ
PaAe
Dat wachtic en is en hebs een haer niet
DwiJ'f
Ic brinclit u en doet vriJj u macht
Papa
Dat wachtic is en heb een haer niet
Dats u weiJ geren sal desen nacht
De a schrJi'ver wilde bljkbaar door een paar eigen entaakte
regels de aardigheid
~'
van vss . X14 en 215 wat aandikken , maar beg on daarnzee to knoeien . Zjn tweede
reJel luidde eerst En sPaert miJj niet en P roeft u cracht ;~ vervol9ens wend achter
niet ingci,oeg
is brinct u ;~d dit wend echter daar veer door9ehaald en toen voor
i' klaar had,
het geheele vers Jr eplaatst . Ten slotte werden de drie regels , die hJ

doorgestreept en drie andere daarvoor in de plaats gesteld . Ook daarin ging hi'J
knoeien en herhaalde eerst achter wachtic de woorden in doet vriJj uit den vorigen
re9el ,

J die hi' vervolJ ens doorhaalde . - C Ja s. w.

1?3
Man.

220 Hoe u wijf u verseijnt beet!
Werrenbracht.
Sij hout met mij huer foelken
In verseijnt mij ! A1 sou sij huer nack been verstuijeken,
Eij oft is bij haer ware !
Man.

Blijft vast sitten duijchten,
Ic salder u dragen aen uwen heert wel ter cuere .
Werenbracht .

Hoe salicse begaijen !

Man.

Swijt alstille : wij sijn aen de duere,
225 En maecht Been geruchte , cleijne noch groet ;
Ic sal cloppen . Ou , sec , ou !
Dwijf .

Daer es een voere, bij der doot,
Wie maecht sijn, die hier court so verghen?
Wie esser voere ?
Man .

`b

Ic, lieve vrouwe, in hae gherne herberghe,
Om Gods wille in mijnen penninc me .
Dwijf .
230 Tes hier al vol volchs .
Man.

Och lasen , eest ?
Dwijf .

Jaet, gaat voerder in stee,
Daer vindij bergen genoech met hopen .
229 . Hs . na,ch - 224 . De eerste hel t van dezen re9el was eerst door den a schrJ
i'ver ver9eten en staat flu achter . Werenbracht , terwi'l
~ bet volgende Man voor
dit woord staat. - 227 . Hs, verghe
C die ons dit nu comp~
t ver~en -- 2`28 . C is
b
sou hier geerne herberghen - 230 . [is . vochs - 231 . Voor berbgen slant na g eene
~a , nzaar door9ehaald .

C hooAen
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Man.
Och , vrouwe , is en wet nu waer lopen,
Tes avont, in is plege bier to leggen .
Dwijf .
Watstan, is moot u op desen tijt ontseggen,
235 Ic en ben mijn selfs niet, nemet int tgoeije .
Herbercht ons toch .

Man.
Dwijf.

Ic seggu , dat ict niet en doeij e ;
En geloefdij mij niet ? Waer me lijcdij mij en quelt ?
Pape .

Keren, soete, ghij selt
Den man herbergen, tes beter hier in gebleven .
240 Ja ? hoe soe ?

Dwijf .

Pape .
Hij sout ter avontueren alden lieden to kinnen geven,
Ende seggen int tgemeijne ende int dare
Oppenbaerlic , dat is hier ware ;
Dus duncht hij mij best hier behouwen,
So en weter niement af .
Dwijf .

Ghij segt waer , bij mijnder trouwen,
245 Om dat hii u hier noch moor hoot sien vernachten .
Roepten inne !

Pape .
Dwijf.

Compt naer, al soudij versmachten,
Ic sal u verleenen dac in stro .
232 . C loopen - 233 . C Eerst Want ghiJ' Pleg~
ht miJ' hier wel to leigen , verandead in En ghiJ' etc . - 234 . Wat stars - 235 . C int goe - 236 . C doe 237, miJ' door den ufschr1
i. 'ver haven den re9 et bi'9eschreven
. - 2311 . tes beter in
~
hier l . bier in ~
~ebleven door den a schr1
i'ver verbeterd uit is moet u to kinnen
geven - 247 . Naast dit vers in maar9ine ccc
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Man.
Gherne, lieve werdinne.
Pape.
Tes, segc, dbeste also.
Laetten gaen sitten daer besijen.
Dwijf.
250 Gaet daer duere.
Man.
Dits met or love , dat ic sus lijen
Aen u taffele alsus ruijm.
Pape.
Vrient, wats 'inden corf?
Man.
Here, kiekenen, in enen groten cappuijn
Esser in gesprongen met ghedoghe te deser stet
Dwijf.
Gaet, segc, sitten in uwen vre;
255 Ie moet desen priester doen goeij siere.
Segt, wildij ijet hebben r
Man.
7a

Ie wou, ic hae een pijntken van uwen biere,
Daer me sou ic der vruchden lieken singen !
Dwijf.
Hout, daer ees een pijnte.
Man.
Eest, lieve werdinne t
Gelofsij God, nu benic te vreden alte male.
260 In beijt, ic hae noch kasen broet in mijn male;
Daer sal dit bierken alte weI op smaken.

250. door C achier sus boven den regel bijgeschreven moet - 251. Vaal' ruijm
nog een door den afschrijver doorgehaald ruijmen - 2t)3. gesprongen door C verbeterd uit gesproken
C na Esser in gesprongen eerst opden da, wat is doorgehaald, vervolgens heden morgen, waarvan weer het eerste woord is verandertl
in dese - 254. C achter dit oers nog en wilt met sorgen - 258. C achier
dit vers nog soo salict in mijn buijcxken dringen - 259. ees door den afschrijver
»erbeterd uit eest
Gelofsij door C »erbeterd uit Gelofse - 260. Chat
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Dwijf .
Nu, laet ons gaen Bitten hoven in craken
Ende met genuechten eten in drincken !
Pape .
Ja, in van desen coelen wijne scijneken!
265 Ic moets u emmers een bringen uut deser scalen.
Dwijf .

Die wachtic seker alte male .
Her , gefse rrrij , sij en sal mij niet ontspringen .
Pape .
Wat , ou , en selen wij niet eens een lieken singen ?
Wij sichten racht al hadden wij den moet verloren !
270 Wat, liefken, sincht ons eens .
Dwijf.
Nee, in trouwen, heren, sincht ghij voeren,
Dan salic oec singen, in heb so sotten liet gedacht .
Pape .
Nu, dits ter liefden van u .
(Dit sincht hij)
Her WerenbrCCht, her Werenbracht,
Ghij sift wel ewer vrouwen knaeht!
Den wach es swaer, den buere es claer,
275
Ghij en comet in vij dagen daer,
Dat est dat is wane.
Dwijf .
Eij , loerdesken , ghij moetter tavont ane
Ic bringe u een droncsken sonder verdingen .
Pape .
Dat wachtic, maer ghij moet oee eens singen .
280 Vruecht es in mijn hertte gesoneken .
Dwijf .

Ie singhe, haddic u dese scale gesconeken .
266, male door den a schrUver verbeterd nit malen 26 .. C uuter sc .
265, ou door den a schrjver verbeterd nil oo • selen door den afschrjver verbeterd
uit selee -- 277 . loerdesken o loederken Hs . loerdesken - 275 . Hs, dronekeus
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Pape .

Nu, liefken, doet u belof .

Dwijf .
Swijcht, ghij selter vrijlic horen of .
285

(Dit sijncht sij .)
Hier sijttic bij mijnder hertten vrucht!
Verblijt, ghij scone, jonghe juecyet,
Frijsch in wael gedaene,
Ghij sell noch tavont moeten slanen
Dat est dat ie wane .
Man .

Een walpuijt biers en heet niet vele ane,
290 Als een meijnsch met doerste es beringhelt .
Pape .
Ou , orient metten corve , hoe est met u gestelt ?
Ghij en inaecht ons geen genuechte, sijt vrolic .
Dats waer, orient .

Man .

Pape .
Wat, ghij sift al toelic ;

7b

Keren , ghij Bout ons wat genuechten voert bringen !
Dwijf .

295 Eij , goeijer , segt hem , hij moet ons wat singen,
Een proper lieken, goet van verstane .
rient

P ape .
ij moet eens singen .

284 . vrucht door C verbeterd in vruecht - 286. Hs . Fri' chs - 2~7
>
slanen door den a schri'ver
in de ph ats gesteld van in miJ'n armken s1a1pen g
baen
~
zooals hJ
i' eerst 9esehreven had. - 287 , 288 . C heet hiervoor :
GhiJ' selt noch tavont hebben alleiJ'ne
Frisch gent en reiJ'ne
GhiJ' weet wel wat meiJ'ne
Tes oock seer cleiJ'ne
290 . Hs . Als meY nchs , maar door C is een hovers den re9
~el~' bi' esclireven ---292 . C geen g , met dallen - 293. Hs. Bat swaer
C W . g . s, al waerdiJ' wander
kerren bgevallen - 294 . C genuechten doers miJ'n suenken 295 . C dat hiJ' . . , singers
een duenken
Mnl. Dram . Poezie .
q2
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Man .
Wachermen, so benicker quake ane .
Ic en cans niet, is bidde oin verdrach .
Dwijf .

300 Nene, ghij moet singen .

Man.

Moot is sinaen? En wet niet wat is best sinben mach .
Verdraghet mij , is bids u trouwen .
Pape .
Ne , ghij moet singen in dere van alien vrouwen .
Ons werdinne begerijs, sij sal u den wijn scijneken .

Man.
Souwic wijn drineken,
305 So salic emmers eens vrolic singen .
Dwijf .
Wat ? IJaghij ?

310

Man.
Hoert nauwe, is sal gaen beghinnen,
Tsal wat nieus sijn .
(Dit sijncht de man metten eorve .)
Her Werenbraeht, her Werenbraeht,
Smut den gape flu op sjn yacht,
Hij doet u soe groten eonfuijse ;
U wijf maeeht met u huer sceren,
Ghij siet wel hoe sij douwe verteren ;
En vijndij flu niet plaijer water bijnnen uwen huijse?

Werenbracht .
Bij Vids mortelhamer !
Eij , valsch pape , hier sal u of comen dat meste jammer!
315 Longher gaten, dit seldij beij becopen!
Pape .
Wachermen , waer salic lopen ?

301 . Hs. touwen
C Verdraghet miJ ' biJ ' uwer trouwen - 305 . Hs . een • zeker
eel to lezen eens o anders een vrolic lieken
C So salic eens vrolic singen uut
minnen - 306 . Voor iJ'ag
door9ehaalde a door den a schrUver
Jhi'en
307 . Voor het tweede her no9 gaet den pa, door den a schri1'ver
door9ehaald .
,
314 . Hs, vales
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Werenbracht .
Wat maechtij hier , hier , segc , horen cater!
Man .
Beghieten met plaijer water,
En latet op u wijf oec druppen .
Dwijf .
320 Eeij , eij , eij , mijnen arm es mij in stucken ;
Ic bidde ghenade . Wat salic nu aen gaen ?
Werenbracht .
Eij , valsche lougenen ! Ghij moet uwen best nu verslaen !
Waerdij hier om siec? Dit sal u vergaen to leije .
Pape in dwijf.
Eij ! eij ! Wachermen !
Man.

Ghiet vrij, Werenbracht, »tes al meije"
325 Twaer seaeije, clatter ijet besijen ghinge .
Werenbracht .

Ic sal ghieten van boven near .
Man.

8a

Och ja , Werenbracht , even geringhe ;
Twaer scaeije, soudij nu stille staen .
Werenbracht .
Longeren , dermen , is sal u beijen doot slaen,
Ghij valsch pape, dat ghij mij noijt deet de confuijse .
Pape in dwijf.
330 Eij ! Moert ! Moert ! Moert !
Man .
Schijgaeten, loept beij uten huijse,
Eer ghij u lif verliest : ghij siet wel, hoet hier steet .

317, Vddr Werenbracht no Man door den a schrjver door ehaald, - 318 . Vdd,'
PlaiJ'er no 9 beaghiese door den afschrJ
i'ver doorgehaald en 9eexpungeerd, - 319, lls,
C des confui Jj se
latent --- 324, C inde mere,
-- 329, Hs, valschs
a
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Pape .

Och, lieve orient, gaet int bescheet,
Om Gods wille , de slagen maken mij so mat .
Man .

Gheringhe, loept hier duer dit gat
335 Alle beije, oft en can u niet gehulpen .
Werenbracht .

Beijt en hout mij niet, laet mij hueren commer stelpen
Met plaijer water, daer sij mij om heet gesonden .
Man.
Sij toch to vreden , ghij hebbes genoch vonden ;
Ghij en doerfter niet mer om lopen in oest lant .

Werenbracht .
340 Tes waer , is hebts , duehtich , mij leven lane,
Scempte , verdriet , verwit in grote onneren .
Wij willen alle eerbaer vroukens eren,
Die gherne sijn bij hueren eijghen man .
Nu gaet Marien alle bevolen dan
345 Ende haren sone, Jhesum van Naserenen ;
Dat hij u alien peijs in vre wil verleenen,
Ende uwen houwelic so wilt hanteren,
Dat ghij in dewich leven inuecht ringeneren .

333. Naast dit vers in margine cccc - 335 C gehelpen - 338. Us. Sij tocht
339. mer door C doorgehaald .
C in oest god danck - 340 Achter di.t vers had
C eerst bijgevoegd god danc, maar laee/'t dit weer doorgel:aald en met den vinger
uitgeveegd . - 342 . C Maer wij willen - 345 . Na dit vers nog een, door den
afschrjver doorgehaald : Bat hij u een eerbaer wijf verleene - 347 . Voor uwen
nog een door den afschrjver doorgehaald in - 348 . dewich door den a/schrjver
verbeterd uit dewih
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EEN TAFELSPEELKEN VAN TWEE PERSONAGEN Oil UP PER
DKIJ CONIJNGHEN AVOND TE SPELEN .

Ghewonelicke vruecht .

Holla ! Ic hadde daer bijcans ghevallen !
Ic hoorde hier zo groote ghescallen,
Dus moestic cowmen binnen ghestreken .
Comt inne , tes ghenouch ghekeken,
5 Ende groet den conijnc, alzoot betaemt,
Sonder langhe dralen .
Alwarigh Voortstel .

Ic ben al to zeer beschaemt ;
Doettet ghije : ghij connet alte wel .
7v

Ghewonelic vrueght .
Wa, neen, ghij heet Alwarigh Voortstel ;
Van u zo meughenze zeer zijn verhuecht .
Alwarich .

10 Neen , groeten ghije ; ghij heet Ghewonelic Vruecht ;
Bij uwer duecht veal droufheyt vergaen es .
Ghewonelicke .
Ghewonelicke vruecht flu verre ghedaen es
Midts Pieter Dier tijt, die nu voorhanden es,
Niet alleen bier maer in alien landen es ;
15 Die doet ghewonelicke vruecht verdrooghen,
Soot blijet voor ooghen .
Alwarigh .
Willic mij dan pooghen
Om to groeten den conijnc van hoogher fame?
1 . Ghewomelicke - 2. Hs. ghestallen - 5 . De afkorting vnor conijnc is liier
Ghewonnelicke - 17 . Om was eerst verN : - 71 . duech - 12 . Ghewomelicke
van hoogher fame
geten, maar is er door den afschrjjver zeluenbjgeschreuenn
is door eene veed latere (1Jde eeuwschel) hand veranderd in van hooghen leven .
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Ghewonelicke .
Ja ghij , en trauwen.
Aiwa righ .
God moet u groeten, hear conijnck verheven,
Ende al tghezelschap groot ende cleene .
20 Wij commen hier , zeer licht to beene,
Tot uwer feeste, zo ghij muecht mercken,
Om svruechs versterken .
8a

Ghewonelicke .
Ons simpel ghewercken
Goetwillich ansiet, her conijnc gent,
Want wij zullen u gaen schijneken en present,
25 Alzo is meene .
Een present?

alwarigh .
Ghewonelicke .
Ja .

Alwarich .
Ic en hebbe gheene .
Ghewonelicke .
Neen ? Hoe stadij alzo ? Wat zijdij een slurf !
Es daer niet in uwen turf?
Ic meene jaet, bij ja bij neen .
Alwarigh .
30 Jaet, daer rotelt eenen pickelbeen
Ofte eenen steep, is en weet niet watte .
Ghewonelicke .
Het es een present alzo is schatte .
Waer pleeghmen pickelbeenen to draghen
Up zulcke daghen?
Alwarich .
Ja wilt dap ghewaghen
35 Wat wi' bri'nghen
up dit saeiJ soen .
~

21 . Hier hee t Bezel de hand achter feeste boven den re9el jets bJj'9ekrabbeld
naaar zoo fi'n Bat het zelfs met een ver root las niet to onderscheiden is . Willenzs las er echter reeve uit. - 23. De afkortin9 voor coniJj nc is hier eene groote
n . Hetzel de teeken stoat in vs . 51 voor coniJ'nahinne.
~
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8b

Ghewonelicke .
Dat zal is gaen doen
Ter heeren dezen couijnc, die de crone draecht .;
Want wij brijnghen hem een suver maecht,
Die een conijnghinne ooc es beseven ;
40 Die willen wij hem tot een present gheven
Zonder sneven .
Alwarich .
Heijlaes, is moeter om beven .
Waer es u maecht, wat stadij en calt?
Ghewonelicke .
Men zalse hier varijnc sien .
Alwarich .
Hij Boer, dat zalt.
Wij zullen bier duer u clappen en talen
45 Eenen zac met schande behalen !
Maer haddij ghesweghen, ten ware gheenen noot .
G h e w onelicke .
Noch zegghic, wij brijnghen een maecht mijnjoot ;
Rasch wilse halen uut uwen curf of mande,
Ende gheefse den conijnc ; ten es gheen schande .
50 Iiij zalder to blijder of zijn van zinne,
Want hem wel dient een conijnghinne,
Om zijnen tijt wat to vergeten .
Alwarich .
HelAt tautgapen tes een mesAele .
ewone is e.

En wittze niet eten
aer ee se en con Jnc onversaec ht ,
nghinne ene magic ht
55 Want 1t es de ze ve conJe.e
~
en is flu bovenaan de vol9ende
36. Ghewoneh~ke staa t onderaan de bladzi'de
i'ver verbeterd uit trect 42.
calt
door
den
a schrJ
herhaald .
46 . co nin iJ'naliinne
~
no0t later ~ erbete rd uit zone - 50 . van zinne door den afschrJi'ver
46 . waren
verbeterd u2t sehande - 52 . In vergeten stond eerst nog eene h , die door den a i'nt
schnjver
i
zelven is door9elzaal d . - 53, In het tweede woord is geknoeid,; er scliJ
estaan to hebben .
Ghe wonnelieke - 54, onversaecht verbete; d
een st taut aten
de a korting coe
uat onviersaecht - 55, Voor con1i. 'nghinne
b
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Daer is u van to voren of hebbe ghezeijt .
Nempse in daneke .
Alwarich .

9a

Bediet dees mespel upden conijnc snel,
Of anders es u ghifte schoone
Niet weert een boone .
Ghewonelicke .
Ten eersten de croone,
60 Die met vijf tacken Overt ghezien,
Die machmen up eenen conijnc bedien,
Wanof den eersten tac mach zijn ghezeijt
In alle dijnghen rechveerdicheijt ;
Den anderen wijsheijt, die even conijnc betaemt,
65 Of anders en es hij gheenen conijnc ghenaemt ;
Den derden goedertierentheijt, dats to zijne zaecht ;
Den vierden voorsienicheijt, den vijften maecht :
Dat dient amen conijnc, zo is begrijpe,
Ende dat de mespele es bruin en rijpe
70 Dat bediet, dat elc conijnc ghepresen
Moet hebben een rijpe ende manierlic wesen
Up zijn onderzaten tallen stonden .
Tes ontbonden .

Alwarigh .

Ghewonelicke .
Waert wel gedaen !
Alwarigh .
75 Dat doen de zonden .
Ghewonelicke .
Tes wel ontbonden .
A1 ons vermonden

Alwarich .

Ghewonelicke .
Int beste wilt slaen .
57 . Voor snel zal wel ghereijt gelezen moeten zoorden.
58. al es - 61 . bedieu
door den a schri'ver verbeterd uit bezien - 76, ontbonden achter een door den
a scl~rJ ver door9ehaald ahedaen
b
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Alwarich .
Tes wel ontbonden .
Ghewonelicke .
80 Waert wel ghedaen!
9b

Alwarigh .

Orlof, her conijnc, wij willen gaen
Als flu to dezen .
Ghewonelicke .
Die hoochste conijnc (fiats Christus gheprezen)
Wilt u , her conijnc , ende al to samen
85 In hemelrijcke croonen . Zecht alle Amen .
Lane al tsamen xcviij vs

b

EEN TAFELSPEELKEN VAN TWEE YERSONAGIEN, EEEN Mr1N
ENllE EEN WIJF, GHECLEET UP ZIJ BOEKSSCHE.

Dwijf . Van buten, met eenen
zac upden hals, beghint .
Waer zijdij, Han Hannen?
Den man . Van buten, met eenen
eijer paendere .
En hannent niet vele .
Wijf .
Comt, men lict hier de cannen .
Waer zijdij, Han Hannen?
De man .
l0a

5 Ic wilde, ghij waert ghebannen ;
Versmachten moet u kele !
Wijf .
Waer zijdij, Han Hannen?
Man .
En hannent niet vele ;
Of zeghdijt in spele ? Hoe stadij en tiert !
10 Roupt niet zo luijde .
Wijf .
Wat dezen loeten versiert!
Sijdij al bebiert? Wat zuldij hier brauwen?
En heettij niet Hannen ?
De man .
Hannen ? Neen is , in trauwen ;
Hannen en was noijnt mijn rechte name,
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Wijf.

Tes oec wareechtigh , twaer voor u een blame !
15 Want Hannen es een got, met curten verhale .
Man .

En Hans es een duutssche, en hackino, en wale ;
Hoe zal is dan heeten? Ic en weets niet, bijlo .
Dwijf .

En Hanneken es een kint, en Jan wijo ;
Dus mueghdij wel Jan heeten up elc termijn .
De man .
20 Wat es wijo to zegghen?
Wijf.

Cuendij gheen Lattijn,
Zo en zuldij dat wordeken niet verstaen,
Dat ghij zo zult .
De man.

10b

Ic Latijn cuenen? Wa neen, is waon .
Zoudic Latijn inden coestal gheleei •t hebben ?
Ic mach altemet den harijnc ghekeert hebben !
W ij f.

25

Waer ? Int cloostere ?

Man.
Ke , neen , up eenen roostere ;
Waer keertmen anders? Ha! Sufte ghije?
W ij f .
En als ghij twee butten cocht, ghij brochter drije,
Dus moester proffijt in u huus ghewerden .

Man.
30 Hoe es datte mueghelic ?

Wijf .
Ghij waert den derden !
Want ghij zijt al buttachtich, zoot mach blijeken .

De man.
Mijn heeren, zij wilt mij bij eenen but blielijcken!
20, when
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Eijst niet jent, dat zij met haren man gaet ghecken?
Maer de vrauwen moeten altoes arlebecken
35 En tlaetste behamen wander tale !
Wijf .

llu

Ghij spreect quaet vlaemsch, al en zijdij gheen wale.
Secht, de mans willen altijts de vrauwen duercaerden .
Man.
Wa jen, zij en willen . De vrauwen draghen zom baerden,
Daeromme willen zij boven binden, zonder ontvlien .
Wijf.
40 Draghen zij baerden ?
Man.
Ja zij , is hebt ghezien ;
Eijst wonder, dat de went gheheel gaet verdraeijt!
W ij f .

Ke, zwijcht, stopt uwen bee ! Hoe stadij en craeijt?
Ic hoore wel, ghij meent u dijnghen int vuile .
Man.

De vrauwen draghen baerden an haer nuijle .
45 Es datte vuil? Laet varen u snatterijnghe,
Ic zout doen blijcken .
Wijf.
Welcke taterijnghe !
Hebben de vrauwen nuylen ? Waer sijn u sinnen ?
Man .
En hebben zij gheen mulen , die cattinnen,
Daer zij baerden an dragen , in reijnder vauwen ?
50 Ic wedde, ja zij .
llb

Wijf.
Sijn cattinnen vrauwen?
Wat caut es mij datte ! Spreect bij manieren !
Man .

Tzijn de vrauwen van de caters, bij gans bieren!
39 . Daeronne - 46. Naast dezen regel staat in margine dese of dele .
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Blijeket niet inde maerte ? Tesser al to verhoene
Elc wilt eon vrauwe hebben .
Wijf.
Wat heeftmen to dome
55 Met suleken taut? Tschijnet, dat ghij all zot zijt .
Man .

Fij, Clemme, mij dijnet, dat ghij al besmot zijt ;
Vaecht uwen nueze af, zuucht hot zoch .
Wijf, tastende naer harm nueze .
Wat ghebreect u an mijnen nueze ?
Man .
Ja, tes waer, ghij hebten noch .
Stonde dien nueze niet u taken ontrent,
60 U schoon aensicht ware met alien gheschent .
Tes eenen schoonen blusscher meerder dan zom !
Wijf.
Wat ghebreect u an mijnen nueze?
Man.

Stonde hij niet slow,
Ic en zouden niet gheven om eenen ducaet .
12a

Wijf.
Kijct, welt eenen fraeijen nueze dat daer staet!
65 Ic hadde mij liever zulc eenen nueze ghezact!
Man.
A1 es mijnen nueze gherompelt, hij lath ghepact
Even inde mande, als wij eerst overquamen .
Wijf.

Hij es swinters al blau ; is soude mij schamen
Zulc eenen nueze to draghen, want hij to snoode es .
Man.

70 De vrauwen prijsen altijts dat root es
Hij Overt root, als is drijneke crabbeleere .
60. aernsicht warm - 02 . ghebreectt
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W ij f.

Waen, Jan, ghij sift een aerm brabbeleere,
Ghij hebt altoos in uwen nueze, zo is zeije .
Man .
Wat hebbic in mijnen nueze?
Wijf.

Igo, de papeije,
75 Van dat is u eerst to trauwen begoeste .
Man.
En ghij zijt deerlic ghequelt van den scharphoeste :
Van achter niesdij , dats meerderen roij .
W ij f.
A1 waerdij met uwen nueze noch zo moij,
Den mijnen Os genter, is wilt betoghen .
De man .

12b

80 Dats waer, Clemme, haddij gheen verkens ooghen,
Ghij warlicht veal claerder dan eon tijncke .
Wijf .

Mijn ooghskens zien claerder dan eon vijneke,
Ja veel claerder dan eon cauken van eon craeijken ziet .
Man.

Ic wedde om eon zesken, ghij on ziet dat draeijken niet ;
85 Eijst wit of zwart? Willet inij accorderen .
Wijf.

Deis, sente Loijs temptatie zal mij tempteren .
Tes ghenouch , tes beter dat wij thuuswaert gaen .
M an.

Ic hebbe mijnen gughelroc just anghedaen,
Dies moot is wat ghughelen , dats verloren .
W ij f .
90 Mijn heeren, en wilt u niet stooren :
Hij on es vanden wijsten niet, tblijet an zijn vijte .
79, nia'nen

80. clemne - 83, zie -- 89, ghuhelen
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Man.

Holla , hoe gaeptij alto ? 7.uldij mij bijten ?
Ghij hebt emmers een gente backtoereije,
Ende daermede zijdij ooc wacker, ghije,
95 In uwen mont en zal gheen coppeghespin wassen .
Wijf.

13a

hoe zoudement connen naer uwen zin ghepassen !
Haddic Godt gheweest, ghij zout de lien al anders
[maken .
Man .
Tzou zonder twijffel zo gheschien,
Waert dat is God ware, verstaet de reden zaen,
]00 Ic zoude de braen stellen daer de schenen staen,
Zo en zoudemen zo veel blau sehenen niet steken
An stoelen en bancken .
Wijf.

Hoort dien roan spreken!
Heeft hij niet van Kieribus nepen , waende ?
Man .
Ende de buucken zoudic maken opengaende
105 A1 met cnoppen, hoort mijn ontpluuc, care,
Ende alsser rammelijnghe inden buuc ware,
Zo zoudement met een clotken cuusschen .
W ij f .

Mijn heeren, hooren ruuschen
Van zulc eenen clap ! Twaer beter ghesweghen
110 Dan alzoo to rasene .
De man.

Ende jeghen den reghen,
Die de luden dicwils court verdooft quellen,
Zoudic elc mensche een bordessche up dooft stellen ;
En achter zoudic een cave noort of zuit drieghen,
Om dat den doom vanden biere zoude uutvlieghen ;
115 Zo en zoude de lieden zo vullic niet zijn versmoort .
97 . Waarschi'nlk,
~~i' to lezen HaddiJ' Godt gheweest, ghiJ' zout al anders maken d e
lien. Eene veel latere hand hee t achter den re9el lien b~9i' evoe9d . -99, zaen verbeterd uit zeen - 101, en en - 107, cuusschen met een clotken - 108 heeren
ontbr, door Willems aan evuld .
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136

W ij f .
Dats emmers wel zottelic verzindt .
Man.

Ende voort
Moot is u noch zegghen int Platte„calle,
Dat is van elex mont zoude maken eon ratte„valle,
Zo en dorftmen gheen catten daertoe hauwen
120 Noch ratte cruut coopen .
Wijf .

Bij mijnder trauwen,
Ghij waert weerdigh ghesmeten met vurte sleteren !
Zoude ghij Gods wereken willen verbeteren?
Wa , willecom cochuut , wech , Gust den brandere .
Man.
Tes daeraf ghenouch ; nu up eon andere .
125 Tes mij leet, hobble messeijt tzij root of cleene .
Wijf.

Nu wel, twerdt varijnc 'hooch tijt van scheene ;
Dus dat wij ghijnghen, twaer wel mijnen wille .
Man.
Kenne boeije, wij moeten noch gaen naer Bentille,
Tes daer kermesse, laet ons derwaert poghen .
Wijf.
130 Twaer schande, zouden wij ons hier vertooghen
Zonder een present to gheven does heeren verheven .
Schuulter niet inden curf ?
Man.
14a

Daer es wat bleven .

Wijf .
Nu, zecht mij, watter inne es, up rechter minnen .
Watter inne es?

Man.

Wijf.
Ja.

118 . zoude maken door Willems aangeuuld .

133 . Hs . minen
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Man .
Tjan, deer es eon inne .
W ij f.

135 Een hinne , zechdij ?

Man .

Hoe meendij , dat is lieghe?

Wijf .

Haut den curf toe, dat zij niet uut en vlieghe!
Ic meende waerlic, dat zij ter maerct vercocht was .
Maer tes noch wel, datse tot hier ghebrocht es,
Wij zullender, hopic, de eere mede bewaren .
Man .

140 IJgo, dat peijnsdic ooc .

Wijf.

Rasch, zonder sparen,
Groet dit hove gheselschip, jonstigh vervleten .
Man .
Gans mierrentant, is hebbe mijn sprake verglieten!
Groetse ghije, ghij kuenet wel ter kuere .
146

Wijf .
Moot is altoos ghequelt zijn met desen luere !
145 Ghij heeren, en belcht u niet van tsotte ghemoetsele .
Wij bieden u al tsamen eon minnelic groetsele,
Ende brijnghen u, zonder ijemand to stoorne,
Een goede vette inne, om to smoorene,
Ende bidden u : wiltze in dancke ontfanghen .
Man .
150 Wacht, willicse uut trecken .
Wijf .

Wacht, laetse mij langhen .
Ontbeijt ! Hoe sta is aldus en brabbele ?
Mij dijnet, dat ie niet dan hoij en grabbele,
Does hinne es to gheven ende niet to coope .
934, wel datse door Willerns dan evuld . - 941 . [let laatsle woord is and uideij ,
vervleten o vervleten - 146 . Hs, runel' -- 151, brabbele verbeterd uit rabbele
Mnl, Dram, Poezie .
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Man.

Siet wel toe , dat zij u niet en ontloope,
155 Want is zouder om zijn een beschaemt catijf .
Vatse wel .
Wijf.

Mijn hands bernt an mijn lijf .
Ic en vintse niet, eijst niet wel een plaghe?
Man.

Daer es nochtans een hinne .
Wijf.

Ic wildicse zaghe
of ghevoelde, zo ware is de zake vastere .
160 Laetse mij tasten .

Man.
Wijf.

15a

Nu tast , hinne tastere,
Ghij en zullet niet bet dan icke duergronden .
Man.

Eij wijfken , lacht , al vonden , al vonden !
Siet wat is hier hebbe , en maect gheen gheschreij .
Es dat een hinne ?

Wijf.
Man.

Neent, tes een eij .
165 Hau, ziet, dit zijn vrernde miraculen!
Zoude de hinne gheleijt hebben zonder cakelen ?
Ic en hoorde mijn daghen noijnt vremder elute!
Wijf.

Daer was een inns , maer nu eijser ute
Een eij wasser inns , nu hebbic tverstant .
Man .

170 Daer was een inns .

156, ratse - 163 . Hs, he i, pl. v . is - 165. De drie laatsle woorden staan boven
een dadeijk doorgehaald twas een eiJj miJj n qua,nt. Daarop voli t nog een doorgehaalde re9el this eti esser van een wa,er w
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Wijf .
Maer twas een eij , mij quant ;

Dus en esser van een waer woirt niet gheloahen .
Man.

Nu moeten wij de duecht vanden eije betoghen,
Of wij zullen bier teenegaer blijven in schande .
Wijf.
Een eij maect veel spijse .
Man.

15b

Jaet, meneaherande :
175 Men maecter me goe supenen, gheswollen net slap,
En wittemoes .
W ij f .

Ja, en goeden appelpap .
Ooc dienen zij zeer wel in taerten, in vlaen .
Man .

Een waffelken, up den rooster ghebraen,
Curt gheijert, en es niet to vermulene .
Wijf.
180 De vadden, hoe beghinnen zij to huulene,
Als zij wel gheeijert zijn : men zoudeze zoucken .
Man.
Tseghelijcx de cranselijnen .
Wijf.

En deijercoucken ;
Daer en zijn gheen graten in, ghezeijt goetront .
Man.

Een eijken ghebraeden en es ooc niet onghesont,
185 Alstmen heat up zijn hollanssche metten botere .
Wijf .
Van ghedopte eijers en crijghmen niet den snotere ;
Men voghelter wel af, dats dat is prijse .
182 . Na

dezen regel nog doorgehaald ooc dienen ziJ'

Willems aanyevuld .

wel in - 184. es door

43*
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Man.
De eijers dienen bijcans tot alle spijze,
Ende men cocse menichsins, sout an den treijn gaen .
Wijf.
16a

190 Men cocse met booccruit .
Man.
Ja, en met reijnvaen,
Maer dats jeghen de vloeijen vul van ghequelle .
Wijf.
Men roerse metten ingune en metter pecelle ;
Dan maectmen appeltasseijen metten mostaerde .
Man .
O, de eijers zijn puicgoet van aerde .
195 De schippers ale zij hebben don honger bijstere,
Zo maecken zij van eijers eenen vijstere
Met baker vleesch, ghebacken inde panne .
Wijf.
Maer als zij dan to zeer lichten de kanne,
Zo zouden zij wel schieten om to naest
200 Den conijnc van Vranckerijcke .
Man .

Duufkens met eijers ghefaest
En zijn ooc niet quaet, dats goet to ghevroene .
De eijers plegen de lieden to voene .
Eenen sangher van eijers gheentijts eesch es .
Wijf .

Men zecht, dat een eij bloet' en vleesch es,
205 Binnen drij daghen, zo is ghepresen las,
Sghelijex ooc Christus ghebenedijt verresen was
Binnen drij dagen ; tes een schoon exempele .
lsb

Man.
Hij hadde gheseijt, breect dezen tempele,
En binnen drij daghen zal is hem verwecken .

196. maecten -197 . Men b, v . - '198, haiine -- 203, eersch

19?
Wijf .
210 Int uiterste oordeel, up diverssche plecken,
Zal vanden menschen gheropen worden menich eij ,
Deen met blijdschap ende dander met gheschreij .
Leert bier up dijncken, o menschelicke zinnen .
Man.

En leert Christus .uwen zalichmaker beminnen,
215 Die ons met zijn precieus bloet ghecocht heeft .
Twijf .

Goede jonste, die ons tot hier ghebrocht heeft,
Hadde noch wel vonden ons presentatie.
Man.
Nemet doch danckelic, dat jonste ghevrocht heeft,
En blijft bevolen Godts moghende gratie .
Lane ijc xiiij vs .
212. blliJ'schaP

214 . beminen

EEN GHENOUCHEI.ICKE CLUTE VAN NU NOCH, VAN

IIId

YERSONAGIEN TE WETEN, DEN MAN, DEBT GHEBUER,
DVPIJF ENDE DIE PAPE .

Den man .

Eijlacen, die altoos is gheplaecht
Ende nemmermeer blijden dach en bejaecht,
Hem inagh wel langhe dijncken den tijt .
Als is buten ben, hebbic eenigh jolijt,
5 Maer als is thuus ben, leijt mijn herte ghebonden ;
Zo minnelic ben ie ghelevert den honden !
Mijn wijf, zij loddert, zij bouft ;
Dan es mijn herte zo zeere bedrouft .
Dat waer to liene, om claer vermanen ;
10 Zij doet mij lachen , dat mijn ooghen tranen,
Zoo stiff versetse mijnen capproen .
Den gliebuere .
Ghebuere, hoe vaerdij ?
Man.

Lieve ghebuere , wat zoude is doen ?
Mijn wijf es teghen mij zo quaet .
Ghebuere.
En beteret niet ?
Man.

Wacharmen ! Jaet,
15 Achter waert , als de hinne schert .
Anders niet ?

Ghebuere.

1 . Voor altoos no een door ehaald nernr ei meet - 6. rninelie - 11 . versette
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Man.

17s

Het staet voorwaer alzoo verwert
Als noijnt garen dede up een strene .
Ghebuere.

Ic zal u leeren een rene

20 Daermede zuldijse up een ander ploije brijnghen .
Man.

Up een ander ploije? is heb van als gheproeft .
Ghebuere.

Tsuere metten zoeten?

Man.
Ja, al datter behoeft,
Tquaet met goet, tes alleleens .
Ghebuere .

En blijvet noch altoos even quaet ?
Man.

Godt weet , peens,
25 Maer lanex om quader dat sij wort .
Ghebuere .
Ic zal u wel raet gheven op een cort .
Dat beteren zal?

Man.

Ghebuere.
Godt weet .
Man.

Nu zecht mij dan .
Ghebuere.
Verstaet wel tbescheet
Als ghij thuus compt, een voor al,
1R, 19 . Zeker wel to lezen :
Ic zal u leereu een elute reue,
Die ghi haer zult voren sijnghen .
besyheet - lJ . comp
27 . hebt - 28 . Voor wel nog doorgehaadd mij dan
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30
lsn

Spreect zij van quaet, zo zij ooc zal,
Watse u smijt of wat zij u doet,
Zecht altoos nic noch.

Man.
Waer dat goet,
Dat waer tahene dat is haer hiete .
Ende in zij mij trocke, smete of stiete,
35 Zeij is flu noch , is weet wel to vooren,
Zij sloughe mij doot, dat waer verloren!
„Haut, dat nu noch dat Overt u droufheijt swaer,"
Dat zou zij zegghen .
Ghebuere .
Daer en vraecht niet naer ;
Ghij moetet herden, groot en cleene .
Man.

40 En zoudic altoos nu noch zegghen ?
Ghebuere.

Ja ghij , al teenen

Man.

Goij , zo zoudic langhe nu noch zegghen.
Ghebuere.
Tot dat ghijze verwect .
Man.
Hoe zoudic pijnen mi dat an to leggen ?
Gheefse mij een smete , is zegghe nu noch,
Zo gheefse mij dusent mael meer toch .
45 Hoe zal jet daer niede maken ?
Ghebuere.
En of zij namaels wel stoffeerde u caken
Met goeder spijse na u ghevoech ?
18b

Man.
Ja is , man , mij passeerdet ghenouch

37. u onlGr., door Willenis aangevulcl. - 42 . .4cltter /ret eersee gedeelte autia fit
vers volgt in let Hs . noq, op derazelfden regel : code leert uu noch, en op den
volgenden : to zegghen ghij tnoetet verduiren-43 . sinette -44 . rner- 47 . Na dezen
regel in het Hs . noy een : En zoudij nu niet connen flu noch zegghen - 48 . mij
ontbr., door Willems aangevulcl .
gherioijch
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Nu noch to zegghen even stiff,
50 Gaefze mij wel tetene.

Ghebuere .
Jaese . Up u lijf,
Herderet in smijten in eenen doene,
Ghij zullet huer maken alzoo ghewone,
Dat zij haer zal vervaren dan
En wanen , dat ghij uus sins mist .
Man .

Dats rechs die man!
55 Mochmense alzo ontrechten !
Ghebuere .

Jaet, zechdij nu noch .

Man .

Ja is , bij alien gho . . n knechten,
Ic zal nu noch zegghen, wat zij mij doet .
Ghebuere.
So dat is zal haer maken vroet,
Dat sij u heeft al dul ghesmeten,
60 Ende dat ghij van den duvel zijt beseton
Dat heefse met baron smijten ghedaen .
Man .
Dat wort eon groote boerde!
Ghebuere.
Nu , ghij zout gaen .
Gaet henen thuuswaert , rasch .
De man .

1Ja

Adieu , ghebuur .

Ghij zecht zeker waer .

Ghebu ere .
Gaet henen, gaet henen, is warpe u eenen schoe[lap naer
65 Dat ghij wel herden moot in dozen ,
Want hot zal zekere vremt to hooren wezen ;
Daer wort eon groot gheschal .
we, naaar cr is risimte your rtog ecn letter-59 . sriijten-u : .mntreclitai-

:ill.
56. ;;h . . n De ntiddelste letters zjn onleesbaar . - 58 . haer door Lb'illenas i . I)l. v .
a van hot fps . qesteld.
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Nu, dus vooren!

De man .

God zeghent hier al!
Zet ons teten ende to drijncken , haest u snel !
70 Wat duvel, waer blijfdij ?
Dwijf .

Ke , zecht heer , willecomme , schoonspel,
Zecht drut : waer hebdij ghebeijt zo langhe ?
Nu noch .

De man .

Wijf.
Ja, ghaet u ghanbhe,
Ic wedde, is prouf u .
Na noch .
19b

Man.

w i, f .

Swijght! Godt bedrouve u,
75 Dat ghij dus langhe leeft , auden dwaes !
Nu noch .

Man .
Wijf.

Ja, goeij faes,
Nu noch? eijst nu anders niet?
Nu noch .

i1Ian .

Wijf.
Hoort dit bediet
Met dezen flu noch wat hebbic gheleden !
80 Nu noch .

Man .
Wijf.

God moet u schaden en scheden ;
Wat mesndij hier me, veil catijf ?

203

Nu noch .

Man .

W ij f .
Ke, hoort doch dit bedrijf !
En zal mer anders niet zegghen ?
De man .

Nu noch .

Wijf .
Laet ons met vreden met dezen nu noch!
85 Die duvel schende u !
z0a

Nu noch .

Man.
Wijf.

Ic wedde , is vinde u,
Dat u zal rauwen ; is zecht u claerlic .
Nu noch .

Man .

Wijf.
Dats emmer die duvel baerlic ;
Ghij en vraechter niet nae, dat mercke is dock .
90 Nu noch .

Man .
Wijf.

Haut dat! zecht nu noch,
Vuil catijf! wat hebdij voren?
Nu noch .

Man.
Wijf.

Weij, tes al verloren!
Ie zals u noch gheven, dat u zal grouwen!
Nu noch .

Man .

83 . schende zeer onduidelJi'k . - 89 . In feet Hs . op twee re9els .
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Wijf.
Ic zal u zo douwen,
95 Ghij zult dat nu noch achterlaten .
Nu noch .

Man.
W ij f.

En macht niet baton?
Ic en hoorde desghelijex noijnt mijn leven .
206

Nu noch .

Man.
Wijf.

Goij, is zals u ghenouch gheven,
Dat u grauwelen zal , zonder ghetal .
100 Nu noch .

Man.
Wijf.

Bij goij, is zal .
Haut dat! Wildijs noch moor?
Nu noch .

Man.
Wijf.

Aijmij , mijn hant doet mij zo zeer .
A1 zoudij ramp hebben en die u droech,
Wat meendij dock?
Man.

Nu noch .
Wijf.

105 Dat es vremt bescheet,
Ja tvremste dat is noijnt hoorde .
Man .
JIB .

Nu noch .

~loureii - 101, Van Haut zUn de middelste letters onleesbaar .
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Wijf.

Ic zal ghereet .
Haut dat ! nu zeclit nu noch al teenen .
Man .

Nu noch .

Wijf .

Wat mach hij hier merle meenen ?
Ic en hoorde mijn daghen vremder abuijse .
21u

110 Nu noch .

Man.
Wijf.
Tjan, is loope uuten huijse!

Lieve ghebuere , court mij ter bateu !
Ghebuere.

Wat 1st , lieve ghebuere ?

Wijf.
Dat zal is u weten later
Wat is mijnen man goet of quaet doe,
Hij zeijt altijts nu noch .
Ghebuere.

115

Ic zoude den pape halen daer toe
Den man heeft claer sijns sins gheinist
Met uwen smijtene
Wijf.
Est dat dan best,
Dat wij den pape halen ?
Ghebuere.

Jaet, Godt weet .

u

aen wi"

ant.

Dwij f:

909 . advise
- 913, doe goet
of quaet - 914 . Achter het eerste ~'
edeelte van dit
J
~
vers no9 wa,t is hem doe - 116 . snitene
Ilea Iweede 9edeelte van dit vers en
J
het eerste cdedeelte van lief, volgende staan in lief ifs . op cen re9et .
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Ghebuere .

Ic ga mede ghereet .
iVu gaen wij den pape halen, onder ons beeden .
Man.

21b

120 Aldus zoumen deze quade wijven beleeden!
Bij sent Jan, dats goeden raet,
Dat is nu noch zeijde . A1 es twijf quaet,
Ic hebse emmers versubtilt hier inne !
Zij waent , dat is ben uuten zinne ;
125 Ie moeter om lachen , dats verloren !
Ic ben wijzer dan Zalemon hier to voren
Of Virgilus of Aristoteles met .
Dat is nu noch zeij , was goet opset .
Ic zal haer quaetheit nu afbrijnghen .
130 Ghelijc den cochuit zal is zijnghen
Altoos nzc noch tot mijnder vromen .
Zo waen se dat mijn nu es over comen,
Ende zal mij steerckelic smeeken dan .
Dwijf .
Lieve heere, court tot mijnen man,
135 En ziet doch, wat hem deert .
Pape .

Wat mach hem ghebreken?

w i, f.

Hij zeijt altoos nu noch.

Pape.
Wat? dat sijn vremde treken .
Nu noch , wat ramp heeft dat inne ?
Ghebuere.
Hij es claerlic uuten zinne .
Dwijf heeft hem ghestooten en ghesmeten,
140 Dus mach hij wel zijn bezeten
Om deze onverduldicheijt swaer .
120, wiJ'fven -- 123, enners -- 132, nu en over commen
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Pape.
Ie zal met u gaen tot daer .
Haelt mij mijn stoole ende mijnen bout
Ende mijnen quispele.

22a

Ghebuere.
Dit wort een schoon besouc!
145 Nu zullen wij weten wat nu noch bediet .
Pape .

Nu gaen wij rasch .

Wijf.
Hier wonic , heere , ziet .
Dit es mijn man, spreect hem toe .
Pape.
In nomine patris et filii .
Man.

Nu noch .

Wijf.

150

Ic zegghe , den man es claer beseten
Des zoudic ineenen .

Man .

Nu noch .

Pape .
En spreect hij anders niet alteenen
Dan nu noch ?
een
22b

iJ' ,

iJ .

eere,
Di t eetf liJ
i cur is angeno111en .

P ape .

a orient tot uwer vromen
148 . Lees : In nomine Aatris et flu . Wel hoe? -1 h0 11 . Hiervoor wel to lezen
Van dat dwiJ'f hem heeft gesmeten
Des zoudic zeker meenen .
Deze re9els moeten dan door den Ghebuere gezegd worden .
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155 Ic wil u belezen en besweeren
Ende manen, bij al dat u mach deeren,
Bij nach rudders ende bij avond troneken,
Die achter den hovers de belle cloneken,
Bij cocketoijsen, bij neckers, bij maren,
160
Ende bij den drollen int weer weghen,
Bij catten die to danssen pleghen
Tswoinsdaechs, ende bij varende vrauwen,
Dat ghij zecht , up goeder trauwen,
165 Wat u letters mach of ghebreken .
Nu noch .

Man .
Pape.

Wat ? En condij anders niet spreken ?
W ij f.

Neen hij , zeker , heere .

Pape.

Tjan, noch bemane is u meere
Bij den zonnen boom en bijder inanen,
170 Die Allexauder verfierde in wanen,
Ende bij alle doode papen,
Ende is bemane u bij alle die gheselschapen,
Dat to Babelonien leijt up tcasteei .
Nu noch .

23n

De man .

P a p e.
Weij, Godt hebs deel,
175 Ic en weet niet wat hem mach letten .
Ghebuere .
Ofmen hem teten gave?
Pape.

Ja, ja, wilt hem dat vooren zetten
Vanden besten ghezoden en ghebraden .
1fi0 . De onlbrekende regel kan geluacl hrbhe7a : Die bij nachte dicer ale locht v :tren 971 . Voor doode nog doorgehnald pap - 173, csssteel - 970 . godts-17fi . Achter
wilt nog doorgeieaadd dat
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W ij f.
Ic heb hier Ben stic van Bender vladen ;
Wil is prouven of hijse mach?
180 Nu noch .

Man.
Ghebuere.

Nu rasch, zonder verdrach .
Haelt hem to eten, hij zal claer ghenesen.
Nu noch .

Man.
Pape.

Ten mach gheen quaed wesen ;
Hij heet zo mubhelic al duere .
Nu noch .

Man.
Pape.

Hij machse wel ter kuere.
185 Ic zie wel , de man en heeft gheenen noot .
23b

Ghebuere .
Vrauwe , tes u schult cleen en groot
Gaefdij uwen man wel tetene
.
.
En ghij hem niet en waert zo fel,
190 Den man zoude hem hebben wel .
Nu noch .

Man .

Pape.
Ghij moet den man smeeken schiere .
Wijf.
Ic zal, heere, in alder maniere,
En bidden hero vergheeffenesse van alle mijn mesdaet .
178 . hebt - 179 . Voor is nog doorgehaald is hem - 188 . De ontbrekende regel
kan geluid hebben : Ende ghij afliet van smetene, - 190 . Den man en zoude hem
niet zo qualic hebben . De verbetering is van Widleyns .
14
1VInl. Dram. Poezie.
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Jan, vergheeft mij, dat is u oijnt was zo quaet
195 Ende oijnt zo fel was teghen u .
Man .
Ic vergheeft u gheerne .
Ghebuere .
Ja , wat zechdij nu ?
Den man es ghenesen ter stont .
Wijf .
Hoe vaerdij , Jan ? hoe vaerdij , Jan?
Man .
Ic ben al ghezont,
Als ghij mij niet meet quaet en zijt .
Wijf .
200 Neenic , nemmermeer .
Pape .
24a

Godt zij ghebenedijt,
Die man es vanden evel ghescheijden .
Adieu , vaert wel .
Wijf .
Heere, Godt wil u gheleij den,
Ghij hebt mijn herte ghepaeijt ter deghe .
Ic wil ooc gaen .
Ghebuere .
Dwijf es up weghe,
205 Wij inueghen wel spreken met goeden raet
Dat is u nu noch dede zegghen,
Was dat niet goeden raet ?
Man .
Bij Sent Jacob , jaet ;
Maer metten eersten was is daerom ghesmeten .

998. Het laatste gedeelte van dit vets staat in het Hs . op een re9el met /et
vol9 ende vets . - 205. goden - 205 a 206 . Wel to lezen :
WiJ ' mueghen wel sPreken nit in vrede .
Dat is u tiu noch segghen dede
207. Was verbeterd uit Wat
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Ghebuere.
210 i1'Iaer

flu

hebdij namaels goede vladen gheteri .
i1Ian.

Dat doe ic, sekere .
Ghebuere.
Ic en zach noijnt wijf bat beghect .
Wanneer si meer haer manheijt stect
of dat zij quaet spreect, een vooral :
Zecht altijts nu noch .
24b

Man.
Bij sent Thoon , is zal,
215 Want anders gheen zaken en mach mij vromen .
Ghebuere .
Ja , zo ineent zij , dat u curen over comen,
Ende ghij zullet al to boven blijven .
Dwijf .
Aij, lodders, datmen u moet ontlijven!
Dat hebbic al to male ghehoort !
Man.
220 Wacharmen ! wacharmen !
Ghebuere.
Moort !
Moort ! dwijf zal ons vernielen !
Nu zecht flu noch!

Wijf.

Man.
Ic en zal, bij mijnder zielen,
Nemmeer, seker, lief wijf .
W ij f.
Suldijt meer zegghen?
210 . Van gheten zjn de, twee laatste letters weggesneden . - 242 . mansheijt
215. droomeu - 216 . commen - 220 . Moort staat in het Hs, op den volgenden regel .
14*
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Man.

Neen ic, up mijn lijf,
225 Twas mijn ghebuere, diet mij net .
Ghebuere.

Tjan, heere, is en net u niet :
Daerom willet mij verdraghen .
Wijf .
En wettij niet, dat hem misvalt met vlaghen,
Die zijn hant steed tusschen schus en boom?
25a

Ghebuere.
230 Och is kenne dat waer es !
Wijf.

So nemes goom .

Elc wacht hem , die wel wil varen .
Godts gratie wil ons alien bewaren .
Die wader, die zone, die helighe gheest
Verleene ons zalicheit alder meest .

`'7b

DA`s ES 'PSPEL VANDEN HEILIGEN SAC1tAMENTE VAN DER
NYEUWER VAEKT.

(i7b

DYERSTE PROLOGHE .

De Wader, de Zoone ends den Heiligen Geest,
Drie persoonen ends een God warachtich,
Heeren boven alien heeren meest,
In sender mogentheit eendrachtich ;
5 Deser drievuldichheit eendrachtich
Moetij soe willecoem sijn na u rode,
Als ghij hier sijdt, werde gemijnde .
Den heiligen sacramente ter eeren,
Dat Hugo van Sinte Victoirs sach to Parijs,
10 Zullen wij u spelen, in 'den naem des Heeren,
Uut mijnne een zuverlijc bewijs
Vanden heilighen sacraments jolijs,
Dwelc Jan Bautoen want inden moer,
Des tvolc van vruegden rnaecte beroer .
68a

15 Jan Bautoen, een duegdelijc man,
Ter Nyeuwervaert met ij . vrouwen vant,
Dwelc hij taste zeer vruegdelijc an ;
Terstont wordet bloedende in sijn hant .
Bescaempt liedt hijt vallen op dlandt,
20 Ende tviel rode self stadt van selven,
Daert gelegen hadde voer tdelven .

25

Hoet de prochiaen bracht ter Nyeuwervaert,
Sullen wij u tonen toot behoeft ;
Oic «ort u figuerlijek geopenbaert,
bet meester Macharijs heeft geproeft,

5, dan het begin -van dezen re9el no9 doorgehaald moetiJ' soe
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Een advocaet, zeer wondende bedroeft,
Met den vijften steeck stekende diep,
Soe datter to vijff steden dbloet aff liep .
Dese miracule woirt alom hier gehoert,
Dwelc veel bedructe menschen aenriepen,
Uut grooter devocien om haer confoert .
Ter Nyeuwervaert daer sij henen liepen .
Ghesondicheit dat sij daer schiepen,
Devotelijc doende haer offerande,
35 Dwelc men al otn wist bynnen den lande .
:30

G86

Alle die miraculen gemeene
Sullen u met woerden worden geraempt,
Uut ghescheden figuerlijc allene
Van heer Wouter, van Kersbeke genaeint,
40
Die ondere dongelovige bescaempt
Int vier hadt moeten doen zijnen endt,
En had hem niet verlost dat sacrament .
Duvelrije sal comen in ons spel,
Hoe dat inden boec soe niet en staet,
45 Maer ghij mueght bevroeden wel,
Dat de duvels mesten in alle quaet .
Om dueght to beletten es al haer daet,
In smenschen qualijcvaert zij oit verbliden,
Des zij dit sacrament benijden .
50 Tes goet to bevroeden , vrienden getrouwe,
Dat hero de vianden inne bliesen,
Dat hij tsacrament proeven souwe,
op dat hij sin ziele inocht verliesen .
Uut gevoelen dat wij verkiesen
55 Hier inne duvelije to settene,
Om alle swaerheit to belettene .

69a

60

48 . oic geworden.

Voert om dat ghijt oic weten soudt,
Hoe tsacrament hier quam met state,
Ende op dat ghij dies niet vergeten soudt
Ten sacramente dijn caritate,
Soe zullent wij u spelen met blijden gelate,
Hoet .Grave Jan met blijder glorien
Hier dede bringhen, zaligher memorien.
50. De laatste letter van

62 . $s . hoe

getrouwe is

bjj het binden onzichtbaar

215
Ter Nyeuwervaert waest verwatert medallen,
Des men daer niet wel en const geraken,
Ende de kercke stont op haer vallen,
Die men niet wel en const gemaken .
Hier om en meer anderen saken
Verwerf hij aen her Jan van Loon, saliger gedach ten,
70 Dat sift hier bijnnen Breda brachten .
65

75

80
69b

Dit ende meer sullen wij u togen
Vanden heiligen sacrament vercoren,
U alien biddende hier voer oogen
Wilt danckelijk nemen ons oirboren,
Ter eeren onsen Heere al voren,
Mij genediger vrouwen goedertieren,
Ende al haer ghetrouwe officiren .
Allen den goeden heeren wander stede,
Ende u allen van buijten, van bijnnen,
God verleene hem zijnnen hoogen vrede,
Diet tsacrament wander Nyeuwervaert bemijnnen .
Ter liefden en eeren dat wijt begijnnen
Allen brueders en susters vanden sacramente .
Ons hoirt ende zwijght, werde excellente .
SMEKEN FECIT .

64. De vier laatste letters van medallen zjn bj het inbinden we99esneden. 69. Bi' het inbinden zjn van gedachten een paar letters weggesneden . Er staat
83. Hs, bruerders
no9 gedac - 82 . Hs . ziJ't
t

Sondich Becoren .
1
duvels.
Belet van Dueghden . J
Jan Bautoen .
Die prochiaen .
I Vrouwe .
II Vrouwe .
I Man .
Meester Macharijs .
Heer Wouter van Kersbeke .
De knapen alle .
I kersten .
Alle kerstenen .
I heiden .
Arider heiden .
Derd:e heiden .
Schoutet .
De bijsschop van Luijdick .
I Heere den brieff .
II Heere .
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z8a

Sondich Becoren .

Ou , Belet van Dueghden !

duvets

Belet van Dueghden .
Ja , Sondich Becoren .
Sondich .

Ligdij noch al in uwen nest en bit?
Belet .

Neen is , duvel , wat hebdi voren ?
Sondich .
On , Belet van Dueghden!
Belet .

Ja , Sondich Becoren .

So ndich.

5 Coompt uute, dat ghi moet versmoren .
Belet .
Wat duvel, hoe stadi dus en grolt?
Sondich .
Ou, Belet van Duegdeu!
Belet .
Ja , Sondich Becoren .
Sondich .

Ligdij nosh al in uwen nest en bit?
Wat ysser gaens?

Belet .

Sondich .

28b

Wij wordden gheplattebolt
10 Van Lucifer, comet soe ict scatte,
Alst zall ; dat duchtick .
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Belet .

Wat duvel , es datte ?
Ic springhe van ware uut den velle .
Sondich .
Daer sal of beven de gheheel helle,
Wort een dinek vonden dat verloren es,
15 Dwelc vanden gecruysten man vercoren es .
Hoe sullen wij dit aen boert gaen leggen ?
Belet .
Ja, wat eest, necker?
Sondich .
Moetment u al seggen ?
Ghi wetet wel , viant , woudij t weten .
Segt, hoeresone, hebdijt al vergheten
20 Tgheene datter Nyewervaert verborgen es,
Daer de gansse helle of in sorgen es ?
Ons vlaeye sal al sijn sonder suvele,
Wordet vonden .
Belet .

Neent , seg duvele,
Theeft soe langhe in den moer gelegen .
Sondich .

25 Jan Bautoen es derwert op wegen
Met twee vrouwen, armen slaven,
Ende sij sullender ontrent gaen graven .
Sij sullent vinden , alsoe ick duchte .
Belet .

Breect hem den hals sonder groot geruchte,
30 Soe sal Lucifer briesschen vruechden .
Sondich .

Doetet ghi, duvel, Belet van Duechden,
Het behoert u toe .
Belet .

Ten es mijn werck niet .

12. velle verbeterd uit welle - 26. slanen
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Sondich .
Ic en hebts gheen macht .
Belet .
Ic en ben soe sterck niet :
Mijn pooten en mach ick aen niet steken .
Sondich .
35. Lucifer sal ons die leden breken,
Wort gevonden dit heilich sacrament,
Want tes God selve .
Belet .

IJ, sondich serpent,
Int horen des worts soe bevic .
Sondich .

Van vare mijnen gheest so ghevic .
Belet .
40 Oft is de re hadde , sta is en scudde .
29b

Sondich .
Waerom en belet ghijt niet, helscudde?
Ghi soudet met recht doen : uwen name

Es Belet van Duechden .

Belet .
Noyt meerder blame!
Mijn cracht es mij alte mael benomen .
Son dich.
45 Dat sal ons swaerlic op comen,
Wordet ghevonden .
Belet .

Ic duchts finder waerheit .

So ndich .
Ic ben oerspronek dat daer left
Als Sondich Becoren, hoe ict nochtan
Daer niet ghehouden en can .
38 . Int houen des wouts - 47 . oerspronck verbeterd uit orrsAronck -- 48 .
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50

Ghi soudet bewaren, biden bloede,
Belet van Duechden .
Belet .
Och, ick verwoede !
Ic 'en hebs de macht niet, helsch viant .
Sondich .
Hulpe, hi heeft die scuppe inde hant ;
Zieten graven.
Belet .

Sieten delven .

Sondich .

30a

55 Wilt hi dit moer langhe omme welven,
Hi saelt vinden .
Belet .

Noyt soe mismaect !

Sondic,h .

Duvele, hi esser soe bij, dat raect!
Ic siet aen derde, want mijn oeghen
Die scuren mij .
Belet .
Ic en cans niet ghedooghen .
60 De groote soetheit vanden moere
Quelt my , helsch geest .
Sondich .

Noijt valsscher voere!
Het sal vonden sijn , bij den maertillen !
Belet .

Vliegen wij ter helsscher concillen
Wij en hebben anders niet dan de snatere .
Sondich .
65 Berghen wij ons hier ergens int watere ;
Alst past, doen wij met tempeeste
Een scip verdrineken .
55. moet
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Belet .
Wech , lelijcke beeste !
Yemant sal dit misval betalen .
30b

Sondich .
Vliegen wij wech sonder dralen .
70 A1 wordt dit sacrament gevonden,
Wij sullen noch veel quaets doen, bijden wonden .
Jan Bautoen .

O godlijck discrecie !

I Vrouwe .
O opperste goetheit !
II Vrouwe .
Noyt soeter specie !
Jan .
75 Noijt meerder soetheit !

I Vrouwe .
Hoe rieket hier dus ?
II Vrouwe .
Noyt sulcken wonders !
Jan .
flier most ymmere wat liggen ondere,
Daert dus om riect .
I Vrouwe .
Seker, dat most sijn .
II Vrouwe .

31n

[Jan .]
80 Ten pleecht ymmers dus niet to wesene .
I Vrouwe .
Tes eenen roec om of to genesene .
II Vrouwe .
Noyt guer , dat my soe en ghenoechde .

79 . Deze regel kan geluid Aebben : Waerbi mach desen moer soe soet sijn? -R2 . aaer
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Jan.

Alsoe haest als is my om graven voechde
In desen moer , soe haddic den roeck .
I Vrouwe .
85 Voerwaer en ick .
II Vrouwe .

Soe doe ick nick .
Des can ontpluecken ziele ende herte
Om de suete guere .
Jan .
Wech alle smerte !
Dit graven en mach mi niet verdrieten .
I Vrouwe .

Wat sie ick daer int moer verscieten ?
90 Ic sacher een dinck, dat seer claer es .
II Vrouwe .
Soe dedick nick .
Jan .

Ic mercke, dat waer es .
Des en haddic noyt vrueght zoe groot .
Hier leit int moer een hostie , een broot,
Zuver, onbesmet, gheheel onbevlect
95 Vander eerden, daert met was gedect .
Wat sal ons hier aff gevallen ?
I Vrouwe .
31b

Nu benic dock verscreect met alien .
Wanen coompt dese hostie hier in derde?
II Vrouwe .
O heilieh broot van grooter werde,
100 Duer dat wij, desen roock ontfaen'
Jan .
Wie mach oick were hebben gedaen
Hem hier to werpene, diene heeft gescapen?

86 . ont loock - 87, here - 102 . Hem hem to w . dies h .
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Ic saelt met oetmoede op rapen
Vander eerden, alsoet behoert .
105 Och , wat mere is , hooghste confoort,
Wat hebbic, sondich mensche, bedreven?
I Vrouwe.
Hoe soe, Jan Bautoen?
Jan.
O, mijn leden beven .
God most mi vergeven , dat jet op nam .
II Vrouwe .
Waer omme , Jan?
Jan.

32a

Och, ghi vrouwen lofsam,
110 Alsoe haest alst quam in mijn handt,
Wordet bloeyende aen elcken cant .
Ghi sieghet selve voor ooghen naect .
Lacen , wachermen !
I Vrouwe .
Wat hebdij ghemaect ?
Latet ter stont rijsen nedere .
Jan .

115 Och siet, het valt in de stat wedere,
Daert alder eerst werf inne lath .
Noyt wonderlijeker teeken is en sach ;
Bescaemt poogic mi hier to wandelen .
II Vrouwen .

Ten betaemde u niet to handelen,
120 Want tes waerachtich een sacrament,
God ends mensche .
Jan .

eswaer ick ken t ,

106 . heb

111 .

Na dezen re9'el no9 , maar doorgehaald

lacen wachermen
J vrouwe
Latet ter stont riJjsen nedere

113. Door eene latere hand is vddr dezen reg

o bi'gevoe9d.
~el
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Dus vergevenesse biddic op inijn knien
Dit heilich sacrament .
I Vrouwe .
Ghenade most u ghescien,
Dat biddic den almogende Heere .
Jan .

125 O weerdieh sacrament , is doe u eere
Als God ende mensche, volmaect, warachtich .
II Vrouwe .
32b

Loff, heilich sacrament en crachtich,
Dwelc hier wonderlick teeken doet .
I Vrouwe .

Loff , heilich sacrament , al een bloet,
130 Alst Jan Bautoen had in de handt hier .
Jan .
Och , wanen coomdij in dlant hier,
Almechtieh God ghebenedijt?
II Vrouwe .

Alsoe scone ende suver als ghij sijdt,
A1 en haddij maer int moer geweest
135 Eenen dach oft twee.
I Vrouw .
Voir waer , dat east
Des loven wij u met grooter mijnnen .
Jan .

Och , gi vrouwen , wat sullen wij beginnen ?
Hoe sullent wij flu leggen to wereke
Met den sacraments?
II Vrouwe .

Oft is liep inde kercke
140 Aen den prochiaen op de Nieuvaert,
En deden hier comen onghespaert,
Hem vertellende alle de dinghen
Vanden sacramente ?
130 . heer - 137 . Och gi verbeterd uit Ochi - 138 . werck
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33a

Jan .
Spoet u dan gheringhe,
op dat hi selve sie metten ooghen,
145 bet gheschiet es .
II Vrouwe .
Ick sals mij pooghen ;
Mijn beenen en sal ick niet sparen .
Daer met adyeu .
I Vrouwe .
U moet bewaren
Dit heilich sacrament van miraculen .
Jan.
O soetheit , soet hoven alle triakelen,
150 Vleesch ende bloet, mensche ende God,
Der ingelen vrueght int hemels slod,
Der menschen spijse, heilich voetsele,
Int uuterste des sonders behoetsele,
Dair so veel crachten in sijn beslooten,
155 Wie heeft u , Heere , in deerde ghescoten ?
Och , tes een sonde groot ongemeten !
Wie hevet ghedaen?
I Vrouwe .
Wie Bout weeten?
Mueghelic diet dweerc gedaen heeft
Leit in deerde .

33b

Jan.
Dier hem in mesgaen heeft,
160 Ic duchts , het sal hem luttel vromen .
I Vrouwe .

Tes misselijc oic , hoet hier es comen ;
Tquam misschien bij Gods wille
her inden moer .
Jan.

Nu , zwighen wij al stille ;
God weet , hoe dat die sake gesciet es .
153 . In - 159 . Lent int d .
Mnl . Dram . Poezie .
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Want ons oncondich trecht bediet es,
Soe en willen wij ons niet met moeyen .
Dit sacrament sonder vermoeyen
Laedt ons lof ends sere sterek spreken .
Heden meer en sal is hant aen werck steken,
170 Soe sin verhueaht al mijn gedachten .
Maer last ons na den prochiaen verwachten .
165

II Vrouwe .
Och, lieve heere, wilt blijsmoets sijn,
A1 muegdij bloots hoofts ends bervoets sijn,
Dalmogende God saelt u lonen .
175 Tsacrament sullen wi u thonen
Alsoet wij inden moer hebben vonden .
Van Jan Bautoen ben is hier gesonden,
Met goeden wills, sonder smeken .
Noyt en was gesien schoonder teeken .
180 Ghij suit waer vijnden mijn declaracie,
En twijfels niet .
3 4ct

185

De Prochiaen .
De godlijeke gracie
Vermach veel meer, dat wetic wel ;
Dus alle twijfel vergetic snel
Ten sacramente gaende inden moer .
Tvolc maect van vruechden een beroer,
Om dat si vanden sacraments hebben vernomen ;
Met hoopen si ons nae gelopen comen,
Om dat elc soude sijn een weetere
Van deser gracien .
I Man .

Alsoe veel to betere,
190 Oft namaels quaem to verantworden .
Dus gaen wij met soeten acorden
Devotelijc, sonder yet to draelen,
Om dit heilich sacrament to , halen,
Soe sijnder hoogher werdicheit dient,
195 Want tes God selve .
De Prochiaen .
Ghi segt waer , orient,
'165, orcondicli - 166. niet met o met niet - 173, hooft
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Dat moegen wi geloven int gemene,
A1 en waert maer aen dbloeden alleene,
Dwelc de vrouwe zeye int openbaer
Van ons alien .
II Vrouwe .
34v

Heere, tes waer .
200 Daer willen wij drie finder waerheit
Ghenoech toe doen .
I Man .
Tes wel gheseit
Niet meer en mochmen aen u begeeren .
Prochiaen
Nu , kinderen , met, deser blij der meere
Sijn wij gecomen sonder rouwe
2(15 Bij Jan Bautoen ende dander vrouwe,
Die op haer knien liggen mijnlijc
Voer tsacrament .
I Man .
Dats ons alien kinlic
Dus gaen wij hem bij met reverencien .
Jan.
Willecomen, Vader vol excellencien,
210 Die devotelic tot onsen wenssche
Thelich sacrament , God ende mensche,
Coompt besoeken ende visiteeren,
Twelc wij u minlijc presentereri,
Want ghijt met eeren west to bestedene
215 Nae sijn weerde .
Prochiaen .

33a

Ghij segt goede redene .
Tghelijex ghescie nie onder tshemels woleke .
Maer in presencien van allen volcke,
Op dat sijs bet gedincken tallen stonden,
Segt ons, hoe ghijt hier hebt ghevonden
220 Ende wat ghijer aen ghesien hebt to gadere
Als goey kersten lien .

210. Eerst stond er wensschen, doch de n is weggekrabd . Tegeljk echter is b
vergissing de n van excellencien weggekrabd . - 214 . ghij
15*
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Jan.
Wel, trouwen, vadere,
her gravende , groote soetheit beseffende,
Met der scuppers den moer opheffende,
Alsoot God wilde tot sijnder werde,
225 Soe sagic dese hostie liggen in derde ;
Ende die opnemende met oetmoede,
Werdt sij in mijn handt nat van bloede,
Des is bedroeft was en bescaemt,
Want is weet wel, dat mi niet en betaemdt
230 Te handelen ; dus dit bloet siende,
Den sacraments oetmoet biende
Lietic vallen, dwelc vrese dede .
Doers visit weder in die selve stede,
Dairt gheleghen hadde to voren ;
235 En dit aensiende, vader vercoren,
Es een deser vrouwen om u ghegaen
Met grooter haesten .
Prochiaen .

35b

Dats wel ghedaen .
Dus heffict op , sonder versaghen,
Ende saelt in ons kereke draghen
240 Ter Nieuwervaert, op dat ment, daer
Eeren ende loven mach hier naer .
Ick hoop minklijc noch wesen sal
Blijnde , cropelen , siecken genesen sail,
Diet aenroepen met caritaten .
I. Man .
245

Van vruechden wetic ml hoe gelaten
Ons groote salicheit zomdij hier .
Prochiaen .

O heilich sacrament , hoe coemdij hier
Int moer liggende dus ermelijek ?
Och , kinderen , God ontfermelic
250 Toont hier bij , dwelck waerachtich es,
Dat hij in alien steden even machtich es .
229, mi boven den regel bJi'9eschreven .
242, 243 . Wel to lezen

deser v . o. U g .

232 . Wel to lezen lietict

Ick hoop tnuttliJ'c noch wesen sal ,
BliJj nde , croPele , siecke genesen sal ,

236 . En

229

255

260

36a

265

270

275

280

285

Oick bewijst hij met desen inner were nat,
A1 wort ontfaen in een vuyl vat
Theijlich sacrament, nochtans mids lien
En mach hem gheen corrupcie gescien .
Exempel siedij aen dit sacrament,
Dwelc geheel leijdt scoon ende ongescent .
Oick toent hij bij sijnder grooter goetheit,
Ghelijck dese erde heeft soete soetheit,
Soe rieckt een mensche soet en bequame,
Als hij heeft werdichlijc inden lichame
Tsacrament : hi esser bij versterct .
Voert dat ghi aen dit sacrament meret,
Pat Christus nick rusten wilt
Inde erde vruchbaer en milt,
Dats in ons menschen van erden ghewracht .
Voirt thoent hi bij sijnder godlijcker cracht
Dese mirakel, om dat ghij soudt peysen,
Wat hij laden heeft tot menigheere reysen
her op derde . Oick sijer bij gheleert,
Dat God heeft alsoe wel verkeert
Met onreynen menschen als met reynen .
her neempt exempel aen , groot met den kleinen,
En wilt den sondigen menschen niet versmaden .
Dit sacrament vol der ghenaden
Gheeft u exempel tot veal duechden,
Soe ghij hier hoert .
Jan.
Och , noyt meer vruechden,
Aen horende dijn worden bewegelic !
Pro chiaen .
O godsvruchtige menschen degelijc,
Gheen scoondere teeken en staet in ghescrijft .
Dit sacrament eert, loeft ende begift
Vander Nieuwervaert, tsal u profijten ;
Wilter u met caritaten inne quijten,
op dat der kercke des mach gechiert sijn,
Met wasse, met lampen geviert sijn .
Tsacrament, dwelc God es selve,
Saelt u loonen .

252 . 0 . b . hij dien desen m . z . n ., maar in margine is mt bjgeschreven, dock
zonder aanwjzing, voor welk woord het in de plaats gesteld moet worden .
259 . cede i . pl . v. erde - 262 . versiert - 273. g. mrn denckinen - 277, hoiert vruchden - 283. gbuijten
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36b

Jan.
Van desen ghelven
Muegen wij God wel euwich looven .
Prochiaen.

Dit sacrament sal ick stellen boven
290 Int hoochste der kercken werdichlic .
Volght mij, ghij menschen rechtverdichlijc,
Bloots hoofts, laet ons verblijdt sijn :
Van als moet God gebenedijt sijn .
Sondich Becoren .

Ey, duvelken, duvelken!

Belet van Dueghden .

duvels

Ey, neckerken, neckerken!

Sondich .

295 Het es nu al to mael bedorven, leckerken!
De hostie es ghevonden , bij den billen .
Belet .
Lucifer die sail verwoeden willen,
Als hi horen sal van desen gheveerte .
Sondich .
Hij sal ons doot slaen met sinen sterte !
Belet .
300 Hij sal ons de leden ontstucken trecken !
Sondich .
Hulpe , hoe sal hi scuymbecken,
Als hi ons siet !
B 01 e

t.
Ghelijek eenen verre .

37a

Sondich .
Ic sou ter hellen, maer is en derre .
Belet .
Ey , helsch viant , soe soudic mede .
291 . rechtverdelijc
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Sondich .
305 Ic heb van grooten vaer den rede .
Belet .
Van vresen mi de billen touteren .

Sondich .
Als ons dinck wilt qualij k wouteren,
Wat sullen wij , necker , nu bedriven ?
Belet .
Wij willen inde weerelt blijven .
310 Ghi suit alle sonden voert setten .
Sondich .
Ende ghij suit alle duecht beletten,
Want Belet van Duechden zijdi geheiten .
Belet .
Ic saelt wel doen, bij den zweten!
Die caritaten sal ik doen faelgeren .
Sondich .

315 Haet ende nijt sal is doen regneren .
Belet .
Reynicheit sal is onder voet terden.
Sondich .
Oncuysheit sal ick dliefste doen werden .

3"rb

Belet .

Soberheit willic hebben uut den laude .
Sondich .

Gulsicheit en sijn gheen scande .
Belet.

320 Oetmoedicheit moet verdreven sijn .
Sondich .
Hoverdicheit sal verheven sijn .

Belet .
Broederlicke mijnne sal verjaeght sijn .
312. zij

31A3. treden - 317 . dliefste goet werdden
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Sondich .
Roof, moort, brant sal behaeght sijn .
Belet .
Miltheit der armen moet vercouwen .
So ndich.
325

Giericheit sullen sij behouwen
Ende alle ander sonden .
Belet .

Dat gaet sander spreken .

Sondich .
Wij , duvelen , sullen ons wel wreken
Aan de menschen in steden ende dorpen .
Belet .
Dat wij uiiten hemel waren geworpen,
330 Dat sullen sij noch zwaerlijck betalen .
38a

Sondich .
Wij sullen noch zielen met craken halen .
Belet .

Wij sullen noch al ons ketels vullen .

Sondich .
Wij sullen den menschen wel verdullen ;
Daer en derven wij niet voer sorgen .

Belet .
335 Maer wij en costen niet houden verborgen
Dat sacrament .
Sondich .
Neen wij , duvele .

Belet .
Dat heeft nu al bedorven tzuvele,
Want tloopt al re voer den man
Vanden miraculen .

Sondich .
Daer en leijdt niet an .
340 Wij sullen noch maken onghewedere,
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Om de kereke to worpen nedere,
Ende tlant bier verdrincken al omme,
op datter niemant bij en comme
Om eer en reverencie to bewijsen .
Belet .

345 Maer men beginnet al to zeere to prijsen
Int landt van Luydicke .
Sondich .
Dats ymmers waer .

38b

Belet .
Maer de heeren, de prelaten daer
Heb ick als Belet van Dueghden
Wat inne ghesteken !
Sondich .

Och, noyt meer vrueghden!
350 Hoe soudij dat to weercken leggen ?
Belet .

Hoert , hoeresone , is salt u seggen
Ic hebse doen twijfelen ons claer beles,
Als dat gheen sacrament en es .
Dies es daer een advocaet, die heedt
355 Heer Macharius, ende hem bereet
Om to proevene dit sacrament
op de Nieuvaert.
Sondich .
Och , helsche serpent,
Dats wel ghemaect, bijden bloe .
Belet .
Maer ghi moeter oeck helpen toe,
360 Zondich Becoren, op dat to bet
Voirt gaen mach .

Sondich .
Wel, Belet
Van Dueghden, is en sal niet sparen .

343, come - 344 . Om eeren r .

onderaan bl . 88a en bovenaan
eene h bJ9'
i' evoe9d hee t .

346 . sondicll staat in het Hs . tweemaal
354 . Hs, eedt waar eene latere hand

bl. 88b .
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B 81 e

39a

t.

Ja, Macharius mocht wel qualic varen,
In suleker manieren mocht hijt proeven .
Sondich .
365 Nu , vlieghen wij bij hem zonder toeven,
op dat hi blive bij sinen propooste .
Belet .
Wij moeten nerstich sien ten roeste,
op dat wij Lucifer onsen meester
Paeijen mueghen .
Sondich .
Nu , weeh ons tweestere !
370 Als Belet van Dueghden en Sondich Becoren
Tempteren wij tfolc aehter ende voren .
Meester Macharius .
Nu ghevet mi wonder ende meer dan wonder,
Hoe dat to Nijeuwervaert het sacrament
In den moer soude gelegen hebben onder
375 En bliven reijn, gheheel ende ongesceijnt .
God heves de macht wel , tes waer , is kept,
Maer is en cans niet gheloven nochtan
Dus ben is ter Nijeuwervaert gheseijnt
Om dit to proevene, op dat is kan .
Belet .
380 Ja vant als een man .
Sondich .

Het es onmogelijck .
39b

Dus gaet hem an .

Belet .

Sondich .

Het luijt lueghelick,
Ten heeft cracht noch viertuyt .
374 . so i.

1 . v, soude - 380 . Ja van a, e . m .
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Belet .
385

Tgheven messchien eenich lieden uut,
Om met to ghecrighene gelt ende goat
Vanden menschen .
Sondich .
Tes recht, dat ghijt doet,
En latet tvolc niet bedrogen sin .
Belet .
Ten es sheen sacrament .
Sondich .

Tmoet geloghen sijn .
390 Soe langhe to ligghen onder derde
Sonder openbaren!
Belet .
Ten es van gheenaer werde :
Dus mueghdijt proeven sonder sonde .
Ma charius .
Ic heb consent uut sbijsscop monde,
En, al waert des niet, weret benijdt,
395 Soe benic selve hooch ghenoech gewijt
Om dat to proeven , alsoe ick sal
In presencien vanden volck all .
Hebbent geordineert eenich boeven,
Tsal hem berouwen .
Sondich .

Hoe suldijt proeven?

Macharius .

400 Dat en weet ick niet.

Sondich .
Soe salict u segghen .
Ghi Bullet in een schoon vuer leggen
Verbrandet, soe muegdij wel bevroen
Dat gheen sacrament es .
385. tghenen
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Macharius.
Dat en sal is niet doen
Want waert warachtich van valuere,
405 Den roep soudt gaen al de werelt duere,
Soe mocht is dan oick met den viere
Mijn eynde doen .
Belet .

Ic weet een ander maniere .
Sondich Becoren , hout uwen snatere .
Wats datte ?

Sondich .

Belet .
Werpet int watere
410 Smelt het duer de natheit ontwee,
Soe en Best gheen sacrament .
Son dich.
Dats een wordt van beschee
Oft verdrincket oft zwyminet wege,
Ten es niet oprecht .

Belet .
Dat hebdi to deeghen
Worpet int watere secreet al stille
415 Oft openbaerlijck .
Macharius .

Ic en hebs gheenen wills ;
Dus laet alsuleken reden lijden .
Sondich .

Willet dan al in stucken snijden
Versamet niet weder aen een,
Soe en Best gheen sacrament.
Macharius .

Dat soud mi verleen .,
420 Waer Godheit ende menscheit in ;
404. warfachthich - 409. Hiervoor no9 vss. 417-419 , yn aar rood doorgehaald
en va er voor en cat er achter . - 413, heb di - 416. Eene latere hand hee t
aan liJjden eene g voor9evoe9d .
420 . Waert

23?
Maer is heb eon ander inden sijn
Ik salt met Bender griffien steken
Tot vijff steden .
Belet .
Dat sijn de treeken
Ach , ach , ay , is sal van lachen verwoeden .
Mach anus .

41a

425 Willet tot gheen der vijff steden bloeden,
Soe en houdict voer gheen sacrament volmaect .
Sondich .
Hola , wij sijn ter Nieuwervaert geraect
Ziet daer de kereke .
Belet .
Wat sullen wij bedriven?
Sondich .
Ey, viant, wij moeten buijten blijven,
430 Wij en dorren niet comen inde kereke .
Belet .
Gaet Macharius dus to wereke,

Wij mochten wel sijn endel vers

lezen .

Sondich .
Het sal een roe tot sijns selfs ers wesen ;
Soudij twijfelen in dit sacrament,
435 . Die gheleert es ?
Belet .
Hij es steeck blindt ;
Wij duvels hebben hem met den halsse .
Sondich .

Ic sal sin ziele hebben .

Belet .
Neen, is salse
Selve hebben , duvele .
425 . W. t. g. tot v . s. b .
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Sondich .

Neon , ghij en suit .

41b

Belet .
Ic sal hebben al , du best verdult
440 Belet van Dueghden gaf hem den raet
Tsacrament to proevene .

Sondich .
IJ, Lucifers saet,
Daer heb is wel toe ghehulpen,
Sondich Becoren .

Belet .
Nu , helsch vulpen,
De ziele sal toebehoren ons beiden .
445 Laet ons van desen redenen scheiden
En Macharius hier buijten verwachten :
Hij mocht wel in sijn sonden versmachten .
Macharius .

Nu, heere prochiaen, ghi hebt wel gehoert,
Hoe mi vanden prelaten es bevolen
450 Tsacrament to proevene rechtevoert,
op datter •tvolc niet en souden dolen ;
Want, hier gheseit onverhoolen,
Waert gheen sacrament vol caritaten,
Hot waer eon werck van vreemder molen,
455 God souder eon lantscap oni verwaten
Dus willict proeven .

42a

439.

Prochiaen .
Twaer beeter ghelaten
Wat wildi veel moor proeven doen?
Eest niet ghenoch, dat Jan Bautoen
In presencien van desen vrouwen
460 Tsacrament inde handt heeft gehouwen,
Des bloedende wordt midallen zeere ?
Ghij en dorftes niet proeven meere
Tdunct mij zijnde eon seeker claerheit
Van waerheden.
alder best

462, dorstes

453.
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Machanus .
Wie weet oft hi waer seit .
465 Dese vrouwen sijn goet to verdovene .
Tes quaet vrouwen to gheloevene
Sij sijn goet to verleden als dongeschelde ;
Hij heeftse messchien versmeect met gelde .
Aldus wie can gheweeten oft waer es,
470 Ten waer gheproeft ?
Jan Bautoen .

Meyster Macharius,
Ic , Jan Bautoen , hier teghenwordich,
En dese vrouwen sijn accordich,
Dat wijdt sullen, Best u begheren,
op thelich cruis ons Heeren sweren,
475 Ja opt heilich sacrament daer mede .
I Vrouwe .

Ja wij , up ons doot finder waerhede .
II Vrouwe .
Op tverlies onser zielen des ghelijex .
42b

Jan Bautoen .

Ja , en op ons deel hemelricx,
Datter waerachtich bloet uut ran
480 In mijn handt liggende .
Prochiaen .
Dus vreest u dan
Tsacrament to provene als de dove,
Blijnde, twijfelende int ghelove .
Ghij gheeft donnosel , erme , zemple
Aen u twijfelinge quaet exemple ;
485 Bedunct u wel, wat hebdij voren?
Macharius .

Ic moet pr,oeven , dats verloren,
Want is van Luydick daer om comme .
God en Balder niet sijn verbolgen omme,
Dat ment proeve, ten mach niet schaden .
467, do'ge schelde - 477 . Fene latere hand hee t vooraan den re9 el Ja bi~
9evoegd . - 478 . Voor hemelriex heeft een reel latere hand des ingevoe9d. 479, waerach
487, come - 489 . Dat mt proeven .
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490 Ic moet mijn der curingen ontladen ;
Stelt hier hot sacrament, laet Zion,
Ic wilt proeven .
Prochiaen .
Tmoet wel gheschien ;
Maer vaerder wel met, data alsoe .
Macharius.
495
43a

Nu stelt hier neder , daer met ho .
Mij dunct, ghij sijt alto mael in vare :
Recht oft gheen sacrament en ware,
Soe vreesdij der proeven al ghemeen .
Eest eon sacrament, hot blijft eon ;
Dus sijdt to vreden, laet mij ghewerden .
Prochiaen .

500 En wilt niet buijten maten terden .
Hij es hier boven diet al aenziet .
En zidt niet to cloeck .
Macharius .
Kee , noon is niet .
Daer rakict met der griffie ten beginne .
Esser gotheit ende menscheit inne,
505 Hot sal hem baron sonder twijfelen !
Jan Bautoen .
Dats mijn ghelove .
Macharfus .

A1 maecht aff scifelen,
Dats twee werve ende dat derde werven .
Prochiaen.
Meester Macharius , wildi u bederven ?
Ghij en vreest God niet bedallen .
Jan Bautoen .
510 Sijn gramscap mocht u wel vervallen ;
Tsal u noch leet sijn, soudic hoopen .
49L Scelt - 494 . ho later verbeterd in hoe
eerst ver9eten, maar is op den kant bi'geschreven
.
~

500 . treden - 505,
506, sciselen

hem was
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Macharius.

Ic moat noch twee werf noopen .
Baert hem niet tar vijfter reijsen,
Soe en east gheen sacrament.
43b

I Vrouwe .
Wat muegdij peysen?
515 De duvel heeft u wel met der kele !
Dats viere !

Macharius.

Prochiaen .
Ghij makes to vale
Tsacrament oneerdichlic geraectij .
Macharius.
Dats den vijfsten steeck !
Prochiaen .
Arm man , wat maectij ?
Den vijfsten stekende op dit broot,
520 So wordet to vijf steden van bloede root .
Wat hebdij hier al sonden bedreven !
Noch bloedet .

Jan .

Pr ochiaen .
God moat u vergheven !
Ghi hebt hier wonden gemaect tot vijven .
Machanus .
Het es gedaen, tmoet gedaen bliven .
525 Ic merck nu wel to deser steden ,
Dat een sacrament es .
Prochiaen.
Sijt flu to vreden,
Het mocht u wel to quade vergaen .
44a

Machanus .
Ic en hebber niet veal aen misdaen

526 . een later veranderd in teen
Mnl. Dram. Poezie .
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530

Ic hebbe vanden prelaten tconsent,
En daer met adyeu .
Jan Bautoen .
• heylich sacrament,
Loff moet u vloeijen van alien monden!
Prochiaen .

Loff sij dijnen preciuesen vijf wonden,
Die ghij voir onse sonden ontfingt .
I Vrouwe .

535

Ghelijck ghij aen theilich truce hinght,
Soe sijdij bier volmaect in gedaente
Van desen broode .
II Vrouwe .
Van Machare!

• hooghe verwaente

Jan.

• minsche onversaeght!

540

Prochiaen .
Woordij niet van Gode geplaeght,
Soe muegdij u wel beloven certeyen .
I Vrouwe .
O quaet tyrant!

II Vrouwe .
• valsch vyleyen !
Die den duvel achter aen den stert rift .
Jan.

Boescher mensche, u dunct, dat gi Overt sijt
Dit heilich sacrament aen to tastene ?

44b

545

541 . zijt

Prochiaen .
Nu, om ons van druc tontlastene,
Willen wij , tsacrament ter eeren,
Alle manieren van vrueghden vermeren
Met oergelen, met herpen en luijten
En ander spelen , vol soeter virtuten,
Om dat glom mach worden vermaert

24g
550 Dit heilich sacrament ter Nyeuvaert
Deur desen mirakele bier openbaerlijc .
A1 maeght Macharius ontgelden zwaerlic
Ende sijnder sielen noch mach druc syn,
Tmocht ander menschen wel geluck sijn,
555 Diet besoecken sullen devotelijc .
Laet ons triumpheren grootelijc
Duer dit heilich sacrament van miraculen .
Ic saelt gaen stellen in der tabernaculen .
Sondich .

Ou , Belet van Dueghden .

Belet .
Ic, slanghe jonek .
Sondich .

560 Ic springhe van vrueghden eenen spronck,
Dat mijn beij mijn billen waghelen .

45a

Belet .
Hoe sullen wij crauwen met den nagelen
Meester Macharius!
Sondich .
Wij sullen hem plucken !

Belet .

Hij woort ghetrocken in hondert stucken,
565 Hij sal hero in ewicheeden bedroeven !
Sondich .
Men saI hem leeren tsacrament proeven ;
De gecruyste sal hem wel loonen !
Belet .
Men sal hem in de helle croonen
Met eenen berrenden treefte heet .

Sondich .
570 Noeyt minsch en ghebeurde meerder leet .
Waer hi hier op de werlt ghestorven !
552 . ontgelde - 557, heilich eerst vergeten , maar op
563 . Meesteren hem later verbeterd uit dem - 569. treeste

~ den kant bi'geschreven .
16*
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Belet .
Maer, duvelken, tes al bedorven .
iVlij dunct dat ie uut den sinne comme !
Daer gebeuren miraculen al omme,
575 Dwelck tsacrament al om doet
op de Nyeuwe vaert .
Sondich .
Dat en es ons niet goet ;
Wij haddent belet, hadden wij gecost .
Belet .
Het heeft een vrouw in aerbeyt verlost,
Ends harer moeder ooc doen bescermen
580 Op de wilds zee .
Sondich .

45b

Hulpe dermen !
Des most ymmers de duvel wouwen !
Belet .

En theeft een kint dleven behouwen,
Dat int dwater scheen verdroncken medallen ;
Ende nosh een ander , int stille gevallen,
585 Hevet oec vertroost ; ends na desen
Hevet een gescoirt kindt genesen,
Ends noch ander rniraculen vele .
Sondich .
Lucifer sal ons malen ten musen mele,
Als hi verneempt alle de saken,
590 Dat soudick duchten .
Belet .

Hoe sullen wijt maken,
Dat wij veel zielen mochten crijgen?
Dat west is wel !

Sondich .
Belet .

En wines nget zwijghen !
Waer met , duvel ? Wilt mi berechten !
573, comen - 575 . sacrament - 580 . wilds later verbeterd uit wills - 590. soudick
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Sondich .
De kerstenen sullen gaen vechten
595 Teghen die heijdene, bij den ribben ;
Dair sullen wij zielen met hoopen hebben,
Om Lucifer daer met to paeyene .
Ach, ach chay !
Belet .

46a

Nu beginic to verfraeyen ;
Maer, duvel, waer saelt ghedijen?
Sondich .
600 In Pruysschen merke.
Belet .

Ghij doet mij verblijen,
Om dat de Zarasijnen worden gequelt .
Sondich .
Heer Wouter van Roosbeke es int welt ;
Hij salse cloven totten tanden .
Belet .

Maken wij ons deerwert, vianden!
605 Wij moeten zielen bringen ter hellen,
Souden wij Lucifer to vreden stellen .

46b

Heere Wouter van Roosbeke .
Wel an , ghij kersten , wilt clooc gemoedt sijn !
A1 muegdi met veel slaghen gegroet sijn,
A1 muegdij duersteken, duerhouwen sijn,
610 A1 muegdij nat, bezweedt, bebloet sijn,
A1 mach u tleven hier gheboet sijn,
A1 muegdij in veel rouwen sijn,
Laet in Gode al u betrouwen sijn,
Wilt heerlic Cristus lachter wreken .
615 Ghij sult in glorien by onser Vrouwen sijn,
Wordi verslaghen oft duersteken .
Wilt u biechten tegen u selven spreken,
God sal u vergheven al u mesdaet .
De heydenen commen an ghestreken ;

597, daier - 610. sin
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620 Siet dat ghi1 groote slaghen slaet,
Ende roept alle Jhesus, sonder verlaet .
De Knapen alien .

Jhesus, Jhesus .

I Heiden .
Mamet, Mamet !
Ghij kerstenen moet hier alle blijven!
I Kersten .

Helpt ous, Christus van Nazareth !
De Knapen alle .
625 Jhesus, Jhesus!
I Heyden .

Mamet, Mamet!

Ander Heyden .
Alsomen tvleesch capt op een palet,
Soe sullen wij u cappen , kettiven .
Knapen alle.

Jhesus, Jhesus!

I Heyden .
Mamet, Mamet!
Ghij, kerstenen, moet hier alle blijven!
Heer Wouter .
630 Met woorden en condij ons niet verdriven .
Houdt daer ; dats uwe , ghij honden !
47a

Alle Kerstenen .
Jhesus, Jhesus!
Ander Heyden.

Hulp Mamets wonden !
Ghij slaet hier slaghen alsoe milt,
Soe een smet doet op sijn aenbilt,
635 Oft ghelijc een dorsscher met den vlegele
Zijn coren dorscht.
626, Paset -- 627, kettiven

later veranderd in

kettYveiJ'en
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Heer Wouter .
Slaet sonder regule,
Ghij , kerstenen , hebt eens leeus herten
In uwen buijck !
I Kersten .

Noeyt meerder smerten !
Ic moet hier jut sant blijven doot .
De Knapen .
640 Der heijdenen macht is ons to groot,
Zij common met hoopen aen ghewolven .
I Heyden .
Her heer , ghij kerstene snottolven !
A1 waerdi licht als eon vuebele,
Ghij en coot niet wech .
Ander Hey den .
Ghij moot duer den buegele ;
645 U macht es tegen ons to clone!
Heer Wouter .
Hulpt oils , Jhesus van Nazarene,
Oft anders zijn wij al verloren .
47a

De Knapen .
Och , eedel ridder , meester vercoren,
Ons volt heeft meest den doot ontfangen .
650 Laet ons best vlien !
I Hey den .
Heer, gheeft u ghevanghen,
Ghij twee en mueght ons niet ontdanssen .
Ander Hoyden
.

Ic duersteke u met deser lanssen,
Oft gaet goets moots , bij den billen !
Heer Won ter .

Weder wij willen oft niet on willen,
655 Moeten wij ghevanghen zijn in plagen ;
Gode ontferms .
637 . hebs - 638. smerten later verbeterd uit smerte - 650 . Heee
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I Heyden .
Ten baedt gheen claghen ;
Ghij moetter om sterven met eenen smaels.
Gaet in prisoen sonder veel verhaels .
Wij wipers terstont gaen ordineren,
660 Hoe dat wij u sullen persequeren,
Weder wipers zieden, berren oft roosters .
Heer Wouter .
O weerde Maria , wilt ons vertroosten
Voer de wreetheit vanden Sarazinen ;
Wilt ons met uwer gracien beschijnen,
665 Want wij comen in dit verdriet
Om uus kijnts wills .
48a

De Knapen .

En helptij ons niet,
Noeyt menschen quamen in meere nooden .
I Heyden .

Hoe willen wij dese kerstenen doden,
Die ons heydenen vallen zeere peutertier?
Ander Heyden .

670 Men sal gaen maken een groot vier,
Daer sullen wij hun de justicie doers,
Ende alle daghen sacrificie doers
Onsen goden met eenen kersten knecht .
VVij sullense bestellen nae haer recht .
675 Wat segdijs, gije? Duncket u quaet,
Soect een beeter !
I Heyden .

Neent , tis goet raedt .
Gaet , maect ghij heet vier bereet ;
Men sal hem haer cuekenen makers heet .
Dese kerstenen en sullen hier niet stincken .
680 Maer wie sail voer sterven ?
Ander Heyden .

Dats goet, mijn duncken
De meestere van hem .
666, tkia'nts - 671, un - 672 . sacrificien
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48b

I Heij den .
Neen , hoort mij se;ghen .
Men sal her in dese laeye leggen
.
.
Alsoe veel boonen tsamen ghesloeten ;
685 Een sweertte salder wesen onder al,
En die dese zweertte boone hebben sal,
Die salder om sterven ; wat segdijer toe?
Ander Heyden .
Ic raede datment alsoe doe :
Tes trechtverdichste, voerwaer .
Derde Heiden.

690 Ghij heeren , tvier bert schoen ende claer ;
Gelievet u , ghij mueght gaen coken
Met den kerstenen .

49a

I Heyden .
Dats wel ghesproken,
Dies ie als nu ghespreke hier
Haelt heere Wouter van Kersbeke hier
695 En sijnen knape ; eenich van tween
Sal als heden vanden lijve sceen .
A1 waren sij noch quadere ende stoutter,
Sij sullen sterven .
Derde Heyden .
Coomt voert, heer Wouter .
Mijn lieden en willen u niet bederven,
700 Ghij en suit van geender voetcouwen sterven !
Ghij oft u knape in elcx presencie
Moedt hier int vier .
Heer Wouter .
Dats een swaer sentencie,
Minsschen als beesten to verdoene ;
Ghij heeren stelt ons doch to rantsoene,
705 Wij sullen gheven des u behaeght .
Ander Hey den .
Ghij moeter in ; tes verloren gheclaeght !

683. De ontbrekende regel kan geluid hebben : Soe veel kerstenen alsser sullen
loeten,
686 . boonen - 689 . Eerst trechtverdicheste maar onder de e staat een
punt.
693 . als mijghe spreke - 696, steen
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Hier sijn twee boonen inne , hoirt ditte
Wie van beeden heeft de witte,
En sal heden niet sterven, wilt verstaen,
710 Maer die de zweerte heeft , moeter in gaen ;
Dus wildu om sterven bereeden .
Heer Wouter .
Moeten wij dan sterven een van beeden,
Soe laedt ons dan doen ons oracie .
Derde hey den .

715

Soe maect ons een cortte collacie,
Ten baet ghepopelt noch ghelesen .
Heer Wouter .

O God, die ten derden daghe zijt geresen,
Wilt mi beschermen voer desen brant !

720

725

730

735

De Knape .
Behoedt mijn ziele voir den viant ;
Laet dit vier mijn sonden aff wasschen,
Valdt inij to stervene .
I Heij den .
Nu wilt u rasschen !
Ten mach niet helpen, dat ghij mesbaert!
Heer Wauter .
O heylich sacrament vander Nyeuwervaert,
Alsoe waerlijc als u bloet uut brae,
Als Jan Bautoen de hant aen u stac,
Dwelc niet gheloven wilde Macharis ;
Alsoe waerlijc alst oec waer is,
Dat u bloet to vijf steden liep af .
Daer hij u vijf steken met der griffien gal,
Dwelc nienich mensche aensach ;
Alsoe waerlie als ghij voer desen dach
Den croepel hebt doen gaende maken,
Den blijnden aen sijn licht geraken,
Den doyen doen horen, den stommen spreken,
Ende hondertich ander ghebreken
Den menschen met gracien hebt afgenomen,
Soe wilt my oec to hulpe comen,

712. dan eerst vergeten, maar boven den reged bggeschreven .-725, macharius734 . hondertich later verWnderd in hondertighe
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50n

Ende doet aen mij miracule scoene .
Mach ick ghecrighen de witte boone
En verlost werden van desen tyranden,
740 Soe belovic met gevauden handen
Hier op mijn knyen in secreten,
Dat is nymmermeer vleesch en sal eten
Noch wijn drincken tot der tijt
Dat is u, sacramente ghebenedijt,
745 Op de Nijeuwe vaert besocht hebbe
Ende mijn offerande ghebrocht hebbe .
Mij u gracie to trooste seyndt,
Werde heijlich sacrament,
Hier staende bijnnen desen ringe .
750

Ander Heiden.

Nu neemt elc een boon geringe .
Sullen wij noch hier langhe staen ?
Derde Heiden .
Neempt de bone, daer met gedaen,
Oft wij worpen u int vier to gadere .
De Knape .

Ziedt dair de mijne .

Heer Wouter .
O hemelsche vadere,
755 Heilich sacrament , lof u der seghen !
Ic hebbe de witte boone gecreghen,
Des moet u eewich lof toe vloeyen .
I Heiden .
Te viere, to viere!

Ander Heiden .
Rasch , wilt u spoeyen !

De derde .
Gaet , steect u duere !
I Heiden .
Maect ons uus quijt !
Ander.
760 Wat segdijs, tes nu seggens tijdt!
738 . ghecrighe

?52

Ghij siet , dat u God niet ghehelpen can
Noch u lijden niet ghestelpen can ;
Wijldijs zijns loochenen en versweren,
Soe behoudij dleven .

506

765

770

775

780

51a

785

790

795

Knape.
Twee brijsschende beeren!
Veel liever geefic mij in den brant !
Adyeu, schoen soet prieel van Brabant,
Ic sterve bier den gheloove ter eere ;
Uoch eest beater de knecht dan de heere :
Ic bender . oec herde wel met to vreden .
Adyeu , kersten landen ende steden,
Rivieren, waranden en castelen ;
Goudt, silver, ghesteynte en juweelen
En mach mij niet helpen, dats verloren .
Adyeu alle, verguldene sporen,
Vrienden , maghen , vadere ende moeder,
Adyeu , meester lief, orient als broeder,
Bidt doch voer mi uut caritaten,
Dat mijnder ermer sielen mach baten ;
Want al mach verbranden den lichame,
Es de siele onsen Heere bequame,
Mij en raect, hoe is bederven sal .
Loff God, dat is martelaer sterven sal,
Den kerstenen teeren, den heyden to scanden .
IJ vuil heiden, lelicke tijranden,
Stomme beesten, stunekende pryen,
Die Jhesum en kendt noch Marien,
Des ghij alle zijt des duvels kijnderen,
Ghij en condt mijnder zielen niet ghehinderen,
A1 doedij den lichame veel smerten .
Des loop is int vier met goeder herten,
Roopende, niet voir de doot bevreest :
»Vader, in u handen bevelic mijnen geest ."
Derden Heiden .
Aldus sullen varen de kerstenen meest,
Die tegeii ons, heidenen, steken .
Heer Wouter .

Waerdijs wijs, ghij sout anders spreken,
Erm menschen , hoe muegdij dus doolen ?

763, loochene - 768. Na doch in later soe ingevoe9d .
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Ander Heiden .
Laetten al verbranden tot colen
Morgen zuypti vanden selven zoope .
Heer Wouter .
O heilich sacrament, al mijn hoops,
800 Ghij hebt mi bescerremt desen dach
O werde sacrament, oft wesen mach,
Biddic, dat ghij mi voirt bewaert,
op dat is u soeke ter Nyeuwer vaert ;
Uwen lof salder verre met spreeden .
I Heiden .
~~1b

805

Nu wilten inden kercker leden ;
Hij en sal daer gheen weelde ghebruijcken .
Derde Heiden .
Daer inns den hals moettij verstuycken ;
Ghij sijdt daer uut der perden voeten !

Ander Heiden .
Soe wij alle vrueght aanveerden moeten,
810 Midts der onsprekelijcker victorien,
Gaen wij inden tempel met glorien
Ons goden met oracien gedincken .
I Heiden .
Alle daghe sullen wij hem scincken
Eenen kersten int vier ter sacrificien .
Derde Heiden.
815 Wij sullen noch midts deser condicien
Haer alder liefste knechtkens zijn,
I Heiden .

Huer dreelincxkens,

Derde Heiden.

huer badderkens sijn,

Ander Heiden .

Huer uutvercorenste meleslabberkens sijn .
800. bescerment -

813 . Van de m van hero is later het derde been weggeschrabd .
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I Heiden .
Wij en sullen niet dan wittemoes scocken .

52a

Derde .
820 Wij sullen eten alde vetste brocken,
Om wel met to mestene ons laneken .
Dus gaen wij onser Mamet dancken .
Heer Wouter .

O sacrament ter Nyeuwer vaert rustende,
Alsoe waerlijc als ghi God ende mensche sijt,
825 Behoedt mi erm man qualijc lustende,
Heijlich sacrament ghebenedijt .
A1 dreygen mi de heiden grooten nijt,
Believet u, tsal haest ghekeert sijn .
Wijn noch vleesch en proevic voir den tijt,
830 Dat ghij van mi ter Nyeuwer vaert selt geert sijn .
Euwich moet uwen loff vermeert zijn .
Belet van Dueghden .
Ou duvels jonc, tes al wel gemaict,
Wij sijn ymmers uut der hellen geraect .
Der heiden zielen in ons forneys
835 Hebben ghemaect onsen pegs .
Lucifer glorieert in sijnen zeetele .
So ndich.
Wij hebben ghevult den meesten keetele
Soe vol zielen, helsche slanghen,
Datter twintich aen dooren hanghen
840 Ende aen den heyse bicans eon duijst .
Belet .
O Sondich Becoren , daer hebdijt juyst :
Men en costzer niet al in geleggen .
52b

Sondich .
Ou , Belet van Dueghden , gij moet mi seggen,
Waer es meester Macharijs gevaren ?

Belet .
845 Eenighe lieden willen verclaren,
842 . Neen
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Dat hij van dulheden of ghebeten heeft
Zijn handen ende die selve geten heeft ;
Ander seggen, hi bleef doot onderwege .
Sondich .

Maer waer es de ziele ?

Be let .
Dat hebdij to dege !
850 Die heeft meest gecregen haer verdiente
Naer huer wercken .
Sondich .
Noeijt betere gheschiente !
Soe en es sij niet wel .
Belet .
Dat mean is oock .
Sondich .

Maer, duvel, hier compt eenen anderen rooc
Van den sacrament .
Belet .

53a

Dat sal ons plaghen .
Sondich .
855 Tdoet so veel miraculen alle daghen,
Dat den lof gaet al Brabant duere .
Hoerdij wel , necker ?
Belet .
Jaic , necker , wel ter cuere .
Het doet mi, helsche geest, bedrucken .

Son dich.
Her Elout vant eens in drie stucken
860 Met den costere .
Belet .

Ja , moats daer of ?
Sondich .

Des bescempt sijnde, hebbende hier vaer af,
851 . gheschiete - 853 . e . a . raet
smempt s. h . voer a.

859 . Fel ontvanc e . i . d . s .

861 . Dus be-
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Sont hi om heer Willem in den Ouden bosch ter stout,
Om dit to siene , diet oec soe vont .
Daernae quaempt aensien met eeren
865 De prochiaen van Breda en ander heron,
Burgermeester ende Jan Maes den casteleijn .
Dit sacrament siende alle gemeyn
Vonden zij dt reyn , onghequest en geheel,
Soot to voren was .
Be let.
Kee , de duvel hobs deel !
870 Dit en gaet ymmers niet wel to wercke .
Sondich .

Oick quam daer eons een vrou inde kercke,
Maer sij vant daer gheen licht bijnnen,
Om offerande to doene .
53b

Belet .
Ic sal ontsijnnen,
Zegt oft daer oeck mirakel aen dede .
Sondich .
875 Jaet, duvel, liggende in haer ghebede,
Ten lesten haer ooghen opslaende,
Vernam sij vier schoen lichten staende
Voir tsacrament, bijden billen .
Belet .
Hulp longeren, is sal verwoeden willen ;
880 Van toerne spouwic vier ende vlamme .
Sondich .
Ende Claes Claes soons wijf van Rotterdamme
Was duer den arbeyt van kinde
Vijftien maende cropel .
Belet .
Hoe voer dat ten einde
Woert sij ten lesten oick wat vromer ?
Sondich .
885 Jaes : op Sint Jansdach to midtszomere,

863, vant

879.

De
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Daer de muntmeesters by stonden
Van Sevenberghen, heeft sij gevonden
Troost ende grade , dat sij niet meer en qual
Van dier siecten .
Belet .

Dat es tquaetste van all .

54a

890 Hoe soe , duvel ?

Sondich .
Belet .

Dat sal is u segghen .
De vrouwen sullen daer aen legghen
Huer herte zoe zeere, bijden stortten,
Datter huer pine met sal curten .
Vrouwen sijn nyeu : als sij yet weeten,
895 Dat hem dient, sij en sullens niet vergeten .
Als de vrouwen wat weeten van virtute,
Dat hanght aent clockzeel .
Sondich .

Tcoompt al uute ;
Sij lopent ter stbndt al omme bellen .
Belet .
Dijt sal groot verlies sijn der hellen .
900 Wetent de vrouwen, tes al verloren cost .
Sondich .
Theeft. noch meer inden arbeit verlost,
Ende een cropel kint hier voren,
Een ander dat sijn leden had verloren,
Een dat blijndt was, noyt been feldere,
905 Een dat doot viel in eenen keldere,
Een dat int water lach gevallen,
Ende een gescuert zijnde mid alien
Heeftet vertroost na dou castuyme,
Bij den maertillen .
54b

Belet .

Ja , j a , scept ruyme,
910 Het sal een sack werden .
897, aen - 908, nau d, c.
Mnl . Dram . Poezie.

909. maertillen
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Sondich .

Ende hoirt ghij , viant,
Heer Wouter is oic ontgaen den brandt,
Ende uut den prisoene oec gecocht .
Belet .
Heeften de duvel daer uut gebrocht ?
En den kereker was alsoe sterek ?
Sondich .

915 Tes al to mael tsacraments werek
Theeft al meer gevangen gehulpen .
Belet .
Het sal hier of commen , helsch vulpen ;
Hij en saels nyemant laten gebrec hebben .
Sondich .

Dat en sal hij , al soudt hij noch pec hebben
920 Zijnen sack you .
Belet.
Dat moet waer zi'n .
Sondich .
Ey , duvel , hi sal vlues daer sijn,
Hij es bij heer Heinderick wander Lack
Binnen Breda .
Belet .
55ct

Ramp hebdi, diet sprack ;
Ic wildij verswegen hadde de nyemare .
Sondich .

925 Nu, wat to rade?

Belet .

Ic ben in vare,
Blijft dit sacrament staende lange,
Tsal ons al bederven .
Sondich .

Neent, helssche slanghe,
Ghij wetet wel (wat stadij en snatert),
918. gebrec laten hebben - 922 . Sij
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Ter Nyeuwervaert Best al verwatert,
930 Daer en can nyemant to voet geraken ;
Tes daer sorgelijek .
Belet .
Dat sijn goey saken,
Om tvolc to doen scouwen die scat
Te besoeckene .
Sondich .

Tesser soe nat,
Dat de kereke to sineken begint .
Belet .
935 Nu gaen wij maken storm en wint,
Dat wij alle den bras doen versineken .

55b

Sondich .
Daer mochter noch wel verdrineken ;
Laet op gaen den dach .
Belet .
Nu vliegen dure,
Wij sijn van quader valsscher natuere .
Heer Woutere .
940 Uut der stadt van Breda geseheeden,
Heer Heinderic gedanct hebbende zijnder chieren,
Zij n wij met Bender scuten , onder ons beeden,
Ter Nyeuwervaert comen met blijder mannieren ;
Als was den ysghanc zeer putertiere,
945 Heer Schoutet , hij en heeft ons niet mesdaen
Des moet theilich sacrament goedertieren
Van alien monden loff ontfaen .
Schoutet .

Nu laedt ons bynnen der kercken gaen
Ende doen ons devocie sonder verdrach .
950 Ons heeft vernomen de prochiaen,
Ende hij compt heerwert al dat hi mach .
Dat ons Christus opten Witten Donderdach
Gelaten heeft ende bezedt in testamente,
932 . 'Om tvolc to scouwene ende doen die scat

17*
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Dair ons alder salicheit aen lath,
955 Loven wij datte als die obediente .
Heer Wouter .
Her Prochiaen heere, bij uwen consente
Begheric to siene met minnen groot
De vorme van desen sacramente,
Dat mi verlost heeft wander doot .
960 In heydenissen gevangen in grooter noot,
Dair mijn knape ende al mijn volt es bleven,
Hevet aen mij gedaen mirakel bloot,
Dwelc is u sal to kinnen gheven .
Prochiaen.

Willecoom , mijn vrienden verheven,
965 Hier in desen wilden woesten aert,
Dairt theilich sacrament es bleven,
Dwele van mi mijnlic es verwaert .
Ghij weet wel hoet quam to Nyeuwervaert,
Ende hoe dat inden moer was ghevonden,
970 Ende wat miraculen dat heeft ghebaert
Bij iVIeester Macharis tanderen stonden .
Schoutet .

Ja wij ; lof vloeye hem van alien monden,
Theeft soe menige menschen verlost ;
Wat wij , wormen vol stinekender sonden,
975 Daer doer doen , es al behouden cost .

56b

Prochiaen .
Sieten hier, die alle dinck eerst begost,
Die om ons alien de doot ontfinek ;
Zieten hier, die met eenen vierigen lost
Om ons soe menigen voetstap ginck ;
980 Alsoe volmaect als hij aen tcruyse hinck,
Zoe es hij hier , ons mensschen onsienlij c ;
Hier tegenwordich es dopperste coninc
Eweghen lof sij hem geschienlijc !
Heer Woutere .

985

Loff, eere ende werde ben is u bienlijc,
Heilich sacrament, minsche ende God,
Wien themelsche Beer es dienlijc,

9 74. Want - 983 . eweighen
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En die over alle dinghen hebt gebodt.
Ghi hebt mi of ghedaen tstervens lod ;
Des sal is seggen tot inden endt,
990 Bier sijnde als int hemelsche slodt
Loff, zoet, werdich, heilich sacrament!

Pr ochiaen .
Loff, alder costelicxste ghifte,
Dat ons Christus heeft gelaten ;
Dijn werde en vollooft gheen gescrifte,
995 Tes oic onmoegelijc erm erden eaten ;
Doch ons simpel lof vol caritaten
Neempt danckelijc, Heere excellent,
Ic roupe uut mijnnen boven maten
Loff , zoet , werdich , heilich sacrament !
1000

57a

1005

1010

1015

Schoutet .
Loff , figuere van Melchisedech,
Die Abraham scincte broot ende wijn,
Ende van dmanna , dat viel inden wech,
.
.
Lof vloeye u, Helyas coecxken fijn,
Alder miraculicxste spijse bekent .
Wij moeten wel seggen in elc termijn
Loff, zoet, werdich, heilich sacrament .
Beer Wouter .
Loff , sacrament vol alder virtuten,
Die mi beschermt hebt vanden brandt,
Vander doot verlost en uut der muten
Ende •de witte boone verkeerdet inde handt ;
Loff, die mi dus brocht hebt in Brabant,
Ende vanden ijse ghehouden onghescent,
O prince, boven alien princen plisant!
Loff, zoet, werdich, heilich sacrament!
Prochiaen .
Ghij suit mi segghen al tregement,
op dat ict mach in memorien houwen,
Dit schoon mirakel .
Heer Wouter .
Ja is , in trouwen,
Waerachtichlijc alsoot ghesciet es .

998 . roeupe - 1003 . De ontbrekende regel kan geluid laebben : Als Israhels volck
tooth doer die woestijn
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Schoutet .

Nu , heer Wouter , die sonder verdriet es,
Dien is hier bracht heb met mijnnen,
Want is alle dinghen ben to bijnnen
Vander miracule, die is heb gehoort,
Willie ten Nyeuwenbosch reeht voert .
1025 Neempt simpel jonst voer danck,
Ende daer met : adyeus!
1020

576

Heer Wouter .
Ja ic, mijn leven lanck .
God moet u sparen in alien dueghden .
Prochiaen .
Nu coomt, seght mi al dijn reden met vruegden .
Ic saelt gaen seriven inden naem des heeren,
1030 Den heiligen sacrament ter eeren,
Dwelc ons, als dalder leste spijse,
Alle bringhe ten hooghen paradijse .
Sondich Becoren .

Ou, ghij schuympepere!
Belet van Dueghden .
Ou , noertsch drol !
Sondich .

1035 On , vuijl slepere!

Belet .

Uu , leelic swert mol !

Sondich .
Ligdij noch in uwen sol ?
Belet .
Neen ic, raven jonck .
Sondich .

Ic crauwe mijnen bol .
1032, bringhen
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Belet .
1040 Waer om , aventronek ?
Esser wat nijeuws?
5sa

Sondich .

Bijden martillen .

Jaet, noeyt gheen quadere,
Belet .

Hoe soe , verradere,
Eest vanden sacrament?
Sondich .

Jaet, duvel wander hellen
Ten es anders niet .
Belet .

Saelt ons euwelijc quellen?
Des moet wel de necker wouwen !
Seght op gheringhe .
Sondich .
Wel, en trouwen .
Heer Heinderick wander Lec es gestorven .
Nu hadde dlandt van Breda verworven
Grave Engelbrecht van Nassauv, die doot es,
1050 Mer hij heeft eenen soone, die groot es,
Joncker Jan , Drossate van Brabant .
Ende dese heere, ghij, helsche viant,
Die heeft vanden sacrament vernomen,
Datter nyemant by en can gecomen
1055 Duer dwater , dat dlandt al bederft,
Des hij den bijsscop, in Luijdicke geerft,
Eenen brief zeynt, bijden rebben,
58b
Om dat hijt bijnnen Breda moth hebben,
Om dair to eeren met veel jolijts.
1060 Wat segdij hier aff ?
1045

Belet .
Och, noeyt meer spijts ;
Dit sal ons , duvels , bringen in grieve !
Sondich .
Ende die boode es wech met den brieve ;
Hij en saels hem niet ontseggen vri .
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Hoe soe, duvel?

Belet .

So .ndich .
Daer es de redene bij :
1065 Hij heeft zijn zuster, vrou Marie
Van Loen, to wive .
Belet.
Tvalt ons al contrarie !
Commet tot Breda , eylaes , is duchte,
Tsal weder midts desen geruchte
Miraculen doers aen alien canters .
Sondich .

1070 Waer blijven wij , arm olijphanten !
Wij en sulles niet konnen beletten
Te eeren .
Belet .
Wij moeten ons to vreden setters .
Belet van Dueghclen en heefts gears macht .
59a

Sondich .
Tsacrament heeft ons veal to groote cracbt
1075 Tes de man met den cruce al zelve .
Belet .
Nu , vlieghen wij wech met desen gedalve .
De bijsscop heeft den brief ontfangen,
Dat merckic well .
Sondich .
Nu , sonder verlanghen,
Belet van Dueghden, verbiedt den minssche
1080 Caritate to doene .
Belet .
Dat makie to winssche .
Maer ghij Sondich Becoren, tempteert
Iemant die vele de kercke hanteert,
Een nonne, een sustere oft een baghijne
Met oncuysheden !

1073, heeft -- 1083. ,Eerst baghia'nne , maar de eerste n is 9eexpungeerd .

265
Sondich .

Dats mi clean pijne .
1085 Eest geestelic , werlijc , papa oft costere,
Ic doen hem wel horen pater noster
Averrecht lesen ende bringen hem voren
Wille van sonden .

5Ob

Belet .
En , Sondich Becoren,
Ghij weet wel aen de zielen to gerakene .
Sondich .
1090 Belet ghi al om peys to makene ;
Ghi en mueght Lucifer niet bet believen .
Belet .
Ic sal, duvel, maer ghi moet mi gerieven
Met uwen bijstandt .
Sondich .
Jai c, getrouwelijck .

Be let .
Nu hebben wij ons dan bouwelijc,
1095 Wij sijn doch die alder versmaedtste .
Bor, hier omme elc doe sijn quaetste!

De bijsscop van Luijdick .
Mijn vrienden, mijn heeren en officieren,
Een letter es mi comen, hort mi spreken,
Die is vriendelijc sal hantieren,
1100 Ende in presencien u alien op breken .
Aenden zegele eest wel gebleken,
Dat hij coompt vanden Grave van Nassauen
Dus leest, ende wilten ontvouwen .

60a

I Heere, den brief.
Ic Joncker Jan, Grave van Nassouwen,
1105 Van Dietze, van Vianden der stede,
Ende Heere van Breda oijt gehouwen,
Drossaet slants van Brabant mede,
Scrive saluijt dijnre Weerdicheden,
Der heiligher kercken standaert drager,
1110 Vader , vriendt ende lieve zwager .

1103 .

leeste
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Weet dat ter Nyeuwervaert in mijn landt
Rust een heijlich sacrament,
Dat in Vlaenderen ende in Brabant
Ende veel anderen landen wel es bekent ;
1115 Tdoet veel miraculen daer ontrent,
Ende oijt gedaen heeft van beginne,
Dat hem tvolc draeght groote mynne .
Maer dese plaetse, daert rust, oft stadt
Es nu al vanden water verwonnen,
1120 Des de kereke vuylic leyt ends nat,
Zoe datter niet veel lien gecomen en konnen ;
U biddende, dat ghi mi de dueght wilt jonnen,
Dat ict mach doen halen in Breda,
Om meer eeren to bewijsene hier nae .
1125 Men en derf dijnder Hoocheit niet veel seggen
Ghij weedt wel , dat ghier an verdienen muegt ;
En wilt mijn begeerte niet ontleggen
Ter eeren van God , diet al verhueght .
Vrient sal orient vrienscap doen en duecht,
1130 Sal orient orients orient altijt blijven ;
Als orient ontfanght orients scrijven .
60b

In mijnder stadt van Breda gescreven,
Ghezeghelt van mijnen eygenen persoen,
Als al uwe, mijn wader verheven .
1135 Zwagher, Bijsscop, Heere van Loon,
Laedt in u ooren clineken mijnen toon .
De bijsscop .
Noyt brief en was so mijnlic noch so scoon .
Hij gaet mi int herte duer dooren ;
Alsoe bequame es hi mi om hooren,
1140 Dat is bij geenderhande sprake
En sou konnen geweigeren de sake,
Als waer zij noch meerder dan zij es .
Aldus, mijnen raet, die bi mi es,
En willic niet eonsenteren vredelic
1145 Zijn lieff begeerte?
II Heere .
Jaghi, tes wel redelijek,
Want tes in eeren der heiliger kercken,

11 18 . daer rust ' 1145 . redeelijck
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61a

Die ghij altoes moet hulpen stercken ;
Want als herdde zijdi dair toe ghestelt,
Dat ghijse hooglijck repareren zelt,
1150 Ende dat met heilichdommen van relijken,
Dair miraculen en teekenen duer blij ken,
Als dit, so ghi wel hebt hooren ghewagen,
Dwelc proefde in voirleden dagen
Een advocaet met vive der steken,
1155 Daer men tbloet uut zach breken ;
Ghij weet wel, hoe hij voir, Macharijs,
Met der proeven .
Bijsscop .
Ic kenne dat waer es ;
Voer tijts heb icker of horen vermanen,
Hoe hij int sacraments meswanen
1160
Tfij moet werden sijnder blijntheit!
Dede een groote onbekentheit
Aen dit sacrament in Goids tempele ;
Twas een quaet werek .
I Heere .
Twas een quaet exempel
Den slechten gegeven om gelooven .
II Heere.
1165 Hij liedt hem v_anden viant verdoven,
Dwelc hij jammerlic becocht heeft,
Zijn leven oick over gebracht heeft
Tot eenen quaden eynde , dat duchtic.
Bijsscop.
Duer sijn misdaet soe versuchtic .
1170 Soude een gheestelijc man soe dolen !
I Heere.
Heer Bisscop, sij gaen somtijts ter stolen,
Die bet verstaen dan diese leeren .
II Heere .

61b

Dats ymmers waer .

1148. zij
1152 . hebt ontbr.
1161 . Hij dede - 1168. quade

1156 . Hij

1759 . Loe h. i . sacrament in . -
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Bisscop .
Nu dats daer, mijn heeren ;
God vergheeft al dat sonde es .
1175 Ter liefden mijnen zwagher, die goet van gronde es,
En teeren den sacramente booven al,
Dwelc men als God ende mensce loven sal
Inder ewicheit , sonder verganc,
Inder ghenoechelijcker inghelen sane ;
1180 Duer de dueght , die joker aen bevoele,
Ghevic uut mijnen bisscoplijcken stoele
Grave Jan van Nassouw volmaect consent,
Te doen halene dat heilich sacrament,
Daer toe ordinerende mans van bedie,
1185 Van Breda deeken hear Heinderic de Bie,
Ende hear Jan Boot : is gave hem geheel
Commissie des wercx .
II Heere.

Nu God hebs deel,
In wiens eere dat begunnen es .
Ic wilt den boode , die hier bijnnen es,
1190 Gaen openbaren metter spoet,
op dat hij vertrecke .

62a

Bisscop .
Mijn heeren, soe doet .
Doet hem cort expedicie, onghespaert,
op dat dit sacrament ter Nyewervaert
Ghebracht mach worden bynnen Breda .
1195 Twaer scade ende sonde, soe is versta,
Liet meat daer , ghij weet wel hoe .
Tvolc heefter groote devocie toe,
Om to besoecken, maer sij en connen,
Want vanden water soe es verwonnen,
1200 Datmer niet bij en can gecommen,
Ten es in sorgen van veel onvromen,
In vresen des lijfs vol periculen .
Ende bij desen en meer ander articulen
De liefde smelten soude ende vergaen
1205 Vanden sacrament .
I Heere.
Dats wel verstaen,

1181 . bisscoplijcke - 1190 . meter - 1193 . Op dat hij dit
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Getnijnde Vader, zeer boedertierich !
Bisscop .
Op dat tvolc mach blijven even vierich,
Soe eest beter in Breda der stadt
Om to eerene .
II Heer .
Redene bewijst dat
1210 Tvole mach daer comen onghevreest
Van Karen live .

62b
1215

Bisscop .
Dats de reden meest,
Dat Grave Jan om begeert certeyn .
Aldus, mijn heeren, mijn prelaten gemeyn,
Gaen wij to mijnen paleijse booven,
Ende Gode van als daneken ende loven !
Sondich .

Ou , Belet van Dueghden !
Belet .

Ja , wat esser gaens ?

1220

1225

Sondich .
Coomt hier binnen, sonder veel vermaens
Ghij sulter hebben groot misbaer aff,
Tes vandsn sacramente .
Belet .
Eest weder daer aff ?
Mij dunet, ghij en suit anders genen sangc singen !
Sondich .
Hoe wij ye des droeffheits ganc gingen,
Wij sullen nu al veal zwaerder gaen !
Belet .
Hoe , hevet dan miracule gedaen ?
Soe sal mijn bolleken spelen int gramme !
Son dich.
Jaet, Neel Heinrics soon van Rotterdamme
Was twee jaer quellende grootlijc,
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63a

Des seide dean meester blootelijc,
Hij had zijn lever verteert, die kettijf ;
Dander wide , hij had eenen boom int lijff ;
1230 De derde, hij had een apostome, besiet,
Des hij alle meesterien liet,
Waer by dat hijt al gal verloren .
Ten lesten bracht hem een vrouwe voren
Van den sacraments, ends doen hijt aenbadt,
1235 Wordt hij ghesondt .

Belet .
Rampt heb haer tongblat,
Dat sy niet en connen ghehelen .
Sondich .
Neens, duvel, neens .

Belet .
Ic most bequelen,
In mijnen steert hebbicker onder crevele .
Sondich .

En nosh een ander vrouwe had een evele,
1240 Dat sij xvij weken op crucken ginck .
Ja , moats daer of ?

Belet .

Sondich .

Alts wonderlijc dinck
Ten lesten heeft her oic een vrouwe verclaert
Vanden sacraments ter Nyeuwer vaert,
Dat sijdt to soecken beloven soude,
1245 En haer crucken offeren daer boven soude,
En eenen zelveren penninek daer mede ;
Zij soude ghenesen , alsoe sy dede .
Dit leedt dee ons dese vrouw ghebruken,
Al sou sij verwoeden .
63b

Belet .

Den hals most sij verstuken !
Sondich .
1250 Voeten ends handen !

1228 . kettijff

1232 . dat het al -1233 . brach -1242. dinck ont6r. -1250. halsch
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Belet .

Armen ends beenen!

Sondich .

Ends al huer leeden groot met den cleenen !
Zullen ons dese wijfs altijt quellen ?
Bele't .
Kee, ja zij , duvet uut der hellen!
Waren sij niet oerspronck , bijden zweeten,
1255 Van den scip, gedreven vanden Acht Keeten,
Dwelc bij storm ends bij wijnde
Hadde moeten verdrincken ten inde,
Want sij en sagen niet medallen ?
Ten lesten zijn dese wijfs ghevallen
1260 Op haer knien en aen baden tsacrament .
Ter stondt es tgroot onweeder geent,
Ends nae claerheit verlangende
Toonde hem een lamps , berrende hangende,
1265 Behoudender reysen
Sondich .
Mijn sijnnen beroeren
Duer den grooten clap vanden wijven .
64a

Belet .
Oec hadde moeten verdruncken blijven
Cornelijs Bouden soone op twater,
En had tsacrament gedaen, helsch catere,
1270 Dwelc hem vertrooste , oo wach , oo wach !
Sondich .

Tdoet soe vest miraculen alden dach,
Wij wordden noch al ons lijf duersmeten !
Belet .

Lucifer sal ons scueren ende eeten .
Sondich .
Te mueseninele worden wij gemaelt .
7262. groot

1284. De ontbrekende regel kan geluid hebben : Den wech daer

Si tangs voeren - 1274, wordij
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Belet .
1275 Maer, duvel, tsacrament es gehaelt
Vander Nyeuwervaert, ende gebracht
Bynnen Breda .
Sondich .
Hulp Modicacx cracht !
Daer saelt miraculen doen van heeren !
Belet .

U4b

Daer tegen en helpt gheen gheweeren .
1280 . Sout niet, duvel? Twaer onmogelijc .
Tvolc hevet inne gehaelt soe huegelijc
Heer Heinderic de Bie ende heer Jan Boot,
Borgherineesteren, scepenen, cleeyn ende groot,
Schutten ende ghemeijnde ambachten,
1285 Diet bynnen Breda eerlijck brachten
Met crucen , met vanen , met veel toertsen
Uut den scepe halende .
Sondich .
Och, noeijt meer foortsen
Voer ons duvels teghenspoedelijc !
Belet .
Ja, Grave Jan selve oetmoedelijc
1290 Ende sijn vrouwe ende al de hare
Ghingen oic, met blijden gebare,
Metten sacramente, bijden lancken .
Sondich .
Laedt ons nu vlien !
Belet .

Laedt ons nu janeken !

Sondich .
Laedt ons nu burrelen !
Belet .
Laedt ons
1278 . sael

1279. gheweer - 1285 . Die

flu

crijsschen!
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Sondich .
1295 Laedt ons nu als serpenten brijsschen !
Tes daert blijven sal voertaen .
Belet .
Dats u scult, duvel!

65a

Sondieh .
Ten es nochtan ;
Ghij , Beledt van Dueghden, haddet belet .
Tes u werek .

Belot .
Hadse ghij aff ghesedt,
1300 Sondich Becoren , stunekende claddaert !
Tes u scult.
Sondich .
IJ, luij vaddaert,
Dair liegdij an , bij den bloede !
Belet .
Houdt daer, dats uwe .
Sondich .
Och , ick verwoede .
Duvel jonek, dat suldij betalen!
Belet .
1305 Ic sal u tlicht xuten oogen halen .
Sondich .
Soe sal is u de oren aff trecken .
Belet .
Hoe crijseltandic !
Sondich .
Soe moetic scuymbecken
Van quaetheden , om dat dit sacrament
Dus verheven es .

G5h

Belet .
Och, helsch serpent,
1310 A1 muegen wij deen op dander vertorenen,
Ten es ons scult niet .

Mnl. Dram . Poezie .
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Sondich .
Laedt dalen u horenen
VVat willen wij deen den ander smiten ?
Belet .
Men en can ons niet meer ghewijten
Wij hebben ons best ghedaen alle bee .

Sondich .
1315 Ghij hebt mijn ribben gesmeten ontwee .
Belet .
Soe doen de mijn oic, des moetic hulen .

Sondich .
Laedt ons deen dander labbermulen,
Ende daer met vergeven alle ons slagen ;
Wij moetender meer verdragen
1320 Van Lucifer in den helsschen roock .
Beledt .
Ic bid u verghijffenisse .

fifia

Sondich .
Ende is u oick .
Belet .
Tfij , ghij riect na dloock , vuyl duvele .
Sondich .
Ghij hebt oec gescoct stunekende zuvele .
Vuijl cock, vuijl spijse .
Belet .
Vuyl sop , vuyl moes .
Sondich .
1325 Nu vervliegen wij , ghij bottecroes .
Laedt ons tvolc tempteren met sonden .
Belet .
Wij hebben hier gedaen, bijden wonden,
Borre, laedt ons van hier vervliegen,
Wij sullen noch menigen mensch bedriegen .
Amen . Explicit .
SMEKEN fecit .

9316, des moetic vlien - 9398, verbgevenne
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Ci6b

Notabile, vercorene, eerwerdighe,
Goetgrondige, hooge vermaert,
Wijse, voirsienige, rechtverdige,
Die hem bier uut mijnnen openbaert,
Tuwer alder liefden eest verclaert,
Hoe thelich sacrament vander Nyeuwvaei t
Hier to Breda is ghebrocht hit stede .
Wij bevelent dijnder wetentheden .
Grave Jan van Nassouw zaliger gedachten
Ende joncfrouwe Marie lofsam
Met suleker jonst hier inne wrachten,
Dat hier bijnnen Breda quam .
Wijen dit oyt in zijnder herten nam,
Doof, blijnt, stom, croepel ende lam
15
Hevet mijdts zijnder gracien genesen ;
Des moet euwich ghebenedijt wesen .
10

fi ;a

Ten de noijt soe veel iniraculen
Ter Nyeuwervaert , nu al vergaen,
Ten heefter in deser tabernaculen,
20
In onser stadt van Breda meer gedaen .
Hier om ghij , die hier sitten oft staen,
op dat ghij salicheit inueght ontfaen,
Tsacrament tuwer zielen bate,
Doet desen sacramente dijn caritate .
25 Loovet ende eert als God ende mensche,
Aenroepet devotolijc, alst u noot es
Het vertroost den bedructen to wenssche,
Bij sijnder hooger cracht, die groot es .
Ghij weet wel , wat dat dijt broot es
30 Gods lichaem , vleesch ende bloet root es ;
Daer om wat ghijer om doet warachtich,
Dat doedij selve Christum almachtich .

3, voiersieni e
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Doet uwe devocie den sacramente,
Ghij, guide bruers, oft wie ghij sift,
35 Compt in dese gulden als obedienten,
Ter eeren den sacrament gebenedijt,
Soe wordij deelachtich talder tijt
Den scoonen dienst, tuwer zielen proffijt,
Dat men tgeheel jaer duer doet,
40 Om de brueders ende de susters goat .

6?b

Ghij meret , hoement besteedt finder kercken,
Dat men den sacramente gheeft ter eeren,
Inde capelle tot veal werken,
U alien ter liefden, vrouwen ende heeren .
45
Ons bewijs wilt in daneken bekeren .
Op dat des salicheit sou vermeeren,
Hebben wij van den sacrament gespeelt,
Daer met dat men u Gode beveelt .
AMEN .

43,

weaken

PEEN SCOON SPEL VAN NIAKIKEN VAN MEUMEGHEN DIE MEEK DAN
SEVEN 1AREN MET'1'EN DUVEL WOENDE ENDE YERKEERDE .I

[Die oom .]

Mariken !

Mariken .

Wat ghelieft u , heer oom ?
Die oom .

Hoort kint , slaet mijnder woorden goom
Ghi moet nae Nimmeghen nemen u vertreck
Om ons provande to halen ; wi hebben ghebreck

5 Van keersen, van olie in die lampe to doene,
Van azine, van soute ends van enyoene,
Ends van solferpriemen , soe ghi selve ontcnoopt .
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Hoe heer g hiJ'sbrecht . Mariken ziJ'nder nichten tot Nimmeghen
bghesonden heeft
a
PRENTJE : .Mariken met een rrzand'e aan den arm,
neemt a scheid van haren oom .
4 Het ghebuerde dat des e heer GhiJ'sbrecht mariken ziJ'nder nichten seYnden wilds
dat si behoefden tot bast
in die stadt van Nieumeghen orn daer to coopene tghene
a
se aende aldus
1 . A Mariken o ntbr . US belieft
4 . US ons ontbr. A U hebbens S hebbent
Str hebben - 5. U het tweeds van o ntbr. US om in . . , sloe - 6. 4 enzoeanv U
enPoen S en poen - 7 . ,S Jnde gntbr, S self

2.8
Daer zijn ncht stuvers, gaet henen, coopt
Te Nimmeghen van dies wi hebben breke .
10 Tesser flu iuyst mertdach vander weke,
Te bat suldi vinden al dat u ghereyt .
Mariken .

Heer oom , tot uwer onderdanicheyt
Kent mi bereyt ; [ick wil gaen mijnder strate] .
Die oom .

Om tavont weder thuys to sine werdet to late,
15 Want die daghen zijn seer tort flu ter wilen,
Ende tes van hier to Nieumeghen twe groote milen,
Ende tes flu tien uren of daer toe bet .
Hoort kint, eest dat shier so langhe let,
Dat u dunet, dat ghi met schonen daghe
20 Niet thugs gheraken en sout tuwen behaghe,
Blijft daer vri to nacht, ick averts to gherustere
Ende gaet slapen tot uwer moeyen , mijnder sustere ;
Die en sal u om eenen nacht niet ontsegghen .
Ick hebt liever dan dat ghi doer haeghen ende heggen
25 Thugs by doncker sout comen alleene ;
Want den wech en es van boeven niet alte reone,
Ende ghi sift ten schone, ionghe maecht,
Men soude u lichtelijek aenspreken .
Dlariken.
Heer oom, soot u behaecht,
So sal ick alle dinghen doen, ende niet el .
Die oom .
30 Groet mi u moeye , mijn suster , ende vaert wel .
Coopt al dat ons bhebrect, bi mate ende bi gewichte .
Mariken .
Ick sal , heer oom . Adieu .
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Die oom .
Adieu, Mariken nichte,
Gods gratie moot u eenpaer wesen .
Heere Godt , hoe 'mach . mi therte so swaer wesen ?
35 Eest dattet lent hier so tweedrachtich si ?
Of eest om dat inijn nichte deer scheyt van mi ?
Ontbeyt , hoe coem is aldus swaer ? Dits vreemt bediet .
Met dat meysken deer van mi schiet,
Wert mi to moede recht ick en weet hoe .
40 Ick duchte , haer oft mi sal wet comen toe .
Ich wilde, dat icse thuys hadde ghehouwen .
Tes dwaesheit ionghe meyskens of vrouwen
Alleene to lateu gaen achter lande,
Want die boeverie der werelt is menigerhande .
[!1Iariken .]
45 Nu heb is van als dat ons ghebrack
Doen weghen ende meten naer mijn ghemack
Ende daer na ghecocht ende wel betaelt .
Maer mi dunet, dat is hier so langhe heb gedraelt,
Dat ghinder die nacht compt opgheresen .
50 Daer sie ick eenen wiser ; wat macht wesen
Aenden dach ? Tes alre tusschen vieren ende viven .
Nu moet is tavont int stede bliven ;
33. A een paer U die zy by u eenpaerlijc S G . a. mrn u bewaren eeupaerlijck -
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Hoe mariken seer schandelijcken toeghesproken went van haerder moeyen .
Aldus es Mariken van haer beer oom ghescheiden ende tot nieurneg}ien aenaen
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Ten es noch maer een ure dach
Ende in Brie uren dat ict nauwelijck gaen en mach
55 Van hier tot mijns ooms . Neen, tes beter ghebleven .
Mijn moeye die woent recht bier neven ;
Ick wil haer gaen bidden , datse mi een bedde decke,
Ende morghen, also vroech als ick ontwecke,
Soe mach is mi nae hugs snel ten labuere slaen .
60 Ick sie mijn moeye voer haer duere staen ;
Soot wel betaemt wil icse gaen groeten .
Moeye , Cristus wil al u leet versoeten
Ende alle die ghi lief hebt hoeden van gequelle .

8

Die moeye.
Ke , willecome duvel, hoe staget in die helle ?
65 Wel ioncfrouwe, wat hebdi flu hier to doene?
Mariken .
Mijn oom sant mi, omtrent der noene,
Om keersen, om mostaert, om azijn, om veriuys
Ende om al datter ghebreck was tonsent in hugs ;
Ende eer ick van deen totten anderen heb connen loopen,
70 Ende alle dinck heb connen vinden ende coopen,
So eest sus late worden ; ende luttel grievet u,
Dat ghi mi to nacht een bedde decket, ghelievet u .
Ic soude immer noch thuys gaen , maer metter nacht
Wort somtijts een maechdeken bespiet ende gewacht,
75 Onteert, vercracht, to haren verwite,
Ende daer voer sorghe ick .
Die moeye .
Wachermen tijte !
Sorchdi nu so seere voor uwen maeehdom , Godwouds !
Ke, lieve nichte, ghi weet doch van oudts
Hoe ghi ghewonnen waert, al ghelaeti u dus inge.
80 Ghi en hebt hier sint der noenen met uwen dinge

53, o ntbr. i n USStr - 54 . U Want binnen d . n, i. nauweliJ'cx S Ende ontbr.
S ick - 55. US rniJ'n S oom S Neen ontbr. - 56 . US die o ntbr . US hier recht
beneven - 57 . U haer ontbr. - 58 . US zo - 59 . U soe ontbr . S mi ontbr .
A seen U snel labeuren seen S int labeur geen - 60. S sien A dore - 61 . US is
wilse - 62 . U u alle u S u alle 1. - 63 . S alle ontbr. - 66. S MiJ'nen U ter n .
S de n. - 67. U Om k. m . a, ende v. - 68 . S em ontbr .
U tonsent ontbr .
69. U ten a . S tot den US ahelooAen
- 71 . US this 1 . gheworden Str leet
~
72. Str deckten S believet - 73. S I . s . ooc noch wel t. bg. - 74 . U maecht
i 5 . US tot - 76. S tiJ't
US Gods wouts van den volgenden re9ed sleet aan het

erode van dezen zonder haak'e. - 78. S lieve ontbr. US ghi en weet
500 i, - 80. US hier ontbr. S der ontbr.

79. S
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90

95

100

Niet besicYi gheweest, laet is mi dincken .
Mariken .
Ick doe seker, moeye .
Die moeye .
Ia , oft sitten drineken
Iewers int heimelijke, nae uu$ herten willeken .
Ke, nichte, to laude waert Cleyken ende Gilleken
Connen alte wel dese meyskens int corers leyden,
Ende alse ten avontspele gaen onder hem beyden,
Hoe wort Lijse dan van Hannen ghetoeft!
Ke, nichte, ghi hebtet al wel gheproeft,
Want touwent woont so menich frisch gheselleken.
Mariken.
Twy segdi dat , moeye ?
Die moeye .
Ey, dobbel velleken,
A1 en dooch die waerheyt niet bheseyt,
Ghy hebt menighen rey ghereyt,
Daer die pijper geen vijf groote en wan .
Ende al gaetmen langhe of ende an,
Tes al maecht tot dat den buyck oprijst .
Mariken .
Dat ghi mi dese scande bewijst
Sonder schult, es ml to hert om verdraghen .
Die rnoeye .
Ick hebbe lieden ghesproken , dye u lestent saghen
Met uwen eygeuen oom ligghen so ontscamelijck
Dat mi to segghen waer onbetamelijck .
Onteeren blamelijek doedi al ons geslachte .
Tfij moet u worden, onsalighe drachte,
Ick en mach u niet sien to mijnen goede .
1Iariken .
Heere God, hoe wee Overt mi to moede !

81 . A U duncken

--

82 . S doers

- 84 . U landewaerts Sty° to landen woont -

85 . US de m . S in corers leYen - 86 . U Ende t'allen a . S en al tsavonts sPelen 87 . US Zo worden sv dan o ntbr . in S van Hanneken ghetoeft S gheroeft -

88 . US 0 . IL g, hebbet zelve - 89 . US Daer ontrent w. - 90. US TfY -- 91 . U
Ten client d . w. S Die waerheYt en mach niet ziJ'n gh . - 93 . US den p
ggroot
root 94 . US of ontbr. - 97. A eest - 98 . US heb S lestmael - 99 . US u eYghen '100 . A om betameliJ'ck
101 . 5 GhY onteert bl . a . o . g.
90!x. U wee ontbr.
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Hoe ontstelt van bloede werdt mi dlichaem soudeynich,
Die smedige woorden, dit verwijt vileynich
Te hoorene ende to verdragen sonder schult !
Nu moeye, segt oft ghi mi eon bedde decken suit,
Desen nacht ende niet laugher?
Die moeye .
Ghi laecht mi liever in die Maze,
110 Alsoe diepe als dit buys hooch is, tot eenen aze
Van alle die visschen dier inne vlieten .
Dus vertrect van bier, oft bet sal u verdrieten .
Van thoorne sta ick als eon loof en beve .
Mariken .
Moeye, ghi hebt gxoot onghelijck .
Die moeye .
Ontbeyt, dose verhide teve
115 En sal mi niet laten onghequelt!
Moeten u die tuyten wat zijn verstelt?
Ia si beghint mi den worm int hoot to roorene .
Ick stae quaet ghenoch om den duvel to snoerene,
Oft om op eon cussen to binden, al waer hi kintsch .
120 Ic stae wel soe spijtelijcken en winsch,
Ic en weet nauwe of is op mijn hoot sta of mijn voeten .
Alle die mi desen dach ontmoeten,
Die sal ick antwoerden, dwelck mi dit beroer doet,
Alleens gelijck die duvel zijn moor doet .
Mariken .
125 O bedructe, nu is u lijden naest .
Ick blive staende wel so beraest,
Dat ick van mi selven en weet hoe noch wat .
Met eenen dnllen hoofde loop is noch uuter stat,
Ontsiende boeven noch daer toe roovers .
130 Ic scatte is mijn bedde make onder die loovers ;
105 . A US op twee regels en mijn gheheel lichaem - 106 . S dat US verwijten -

907 . US tiooreu . - 108 . US zegt my - '109. US de 2e he7ft ontbr . - 110. U Zo
US diep S als ontbr. S huyse S teenen -112 . US trect S het ontbr . Str t'sal 113 . S bier als - 114•.
cerhidde - 116. A u ontbr . - 117 . U dasi ontbr. US
roeren - '118 . Str quaet ontbr . US genoech US snoeren - 199. S om ontbr .123. U is al U beroeren S
120 . U.S spijtelijc A weusch - 121 . U.S oft op
mijn brooder - 124- . U Alleleens S Alleveleens US moeder - 128 . US eon dul

S

hooft

130. S i. s . mijn bed to maken

283
Ic en vra ;e na niemant, die nu levende si,
A1 quaem die baerlijcke duvel tot mi :
Ic ben nu als die nieghers nae en vraghe .
Nu gae is Bitten onder dese haghe
135 Mi selven bevelende inden handen
Van Gode of alle die helsche vianden .
11

Wee mi! suchten, crijsschen ende hantghewrinck,
Mi selven hetende vermalendijt,
Dats nu mijn solaes ende anders gheen dinck
140 Doer mijns moeyen scandich verwijt .
Eest onrecht, dattet mi spijt
Sonder cause sulcken woorden to liden ?
Neent vri . In mi groeit sulcken nijt
Daer therte in wast , flu talder tijt,
145 Dat is quaet ghenoech sitte in dit berijt,
Om mi selven eewich to vermalendiden .
Hulpe , welcken temptacie court mi bespringhen !
Wil is mi selven verhanghen oft craghen?
O ioncheyt, suldi u connen bedwingheii?
150 Oft en wildi nse gheen reden vraghen?
Wie soude oock alsulcken woorden verdraghen
Sonder schult ? Hi en is niet levende , is meens,
Diese sonder verdiente wel soude behaghen .
Dies segick in wanhopen , die mi court belagen
155 Court nu tot mi ende helpt mi beclaghen,
God of die duvel, tes mi alleleens .

13 . U 1 uarne S auam - '133 . US nienwers S en ontbr.
134 . S gaerr -'135 . S miJjn - 936. S Godt US alle ontbr . Na dezen regel vod9t :
16

Hoe Mariken van haerder moeyen
., schiet ende wt Nieurne bglren bdrink .
19 Aldus es die ionaglre maeeht rnariken vary heerder rnoeyyen ~ghesehevden
ende al
.,
weenende seer mestroestich rnetten donekeren avont ester stadt van nieruneglren
nhebaen so langhe dat si uarn nevens een groote dicke haghe daer Si met grooten
drueke orrder ghinck Bitten weenen ende screYen haer selven den viant sect diewils
oveiglievende met droever herten tot haer selven segghende aldus
137 . US ende ontbr . S hantngewrin bg Ste hant gewringen
-- 938 . S Miu
~
~
J 939 . U Dus is S Dies is -140 . US minder
US frandich - 941 . US 1st ooe J
'142 . A liden
- 144 . US miJj n herte S tot alder - 145 . S berth
J
J onduiielUk
Ste beriJj t - 946 . A vermaleudien U tot eewi nge maledietie to bringhen
S miJ•
~
self tot deewi ghe
malediction to bringen
- 147 . U Hul e ontbr, tiVelc een
b
r^,
S Help rat een •
148 . A selven U Irangen S rangen oft hangen -149 . US
U zelven --- 150 . S en ontbr . - 151, USA sulcke n - 153. S diet
U verdienste
S verdinst Sir verdienst U beelagen S beknagen - 15 . US Dus Str Dies
U beklagen
S en seer verslagen
-- 155 . A helpt ontbr . - 156 . US hot is
~
~

284
12

13

Die duvel .
Dat woert werdt mi die siele weerdich .
Ick hebbe mi selven toeghemaect rechtveerdich,
A1 waer ick een mensche ende al bi Gods ghedooghe ;
160 Tes al to passe, sonder mijn een oghe,
Die is of si mi uut waer ghesworen .
Wi gheesten en hebben dye macht niet, dats verloren,
Ons to volmakene doer gheen bespreck
Altoes es aen ons eenich ghebreck,
165 Tsi aen thoot, aen handen oft aen voeten .
Nu wil iek mijn voiseken wat gaen versoeten
Ende spreken so welvallende ende met beschede,
Dat ick mijnen boel niet en verleede
Ten eersten salmen die vrouwen soetelijc overgaen .
179 Schoon kint , hoe sitti dus belaen ?
Heeft u yemant mesdaen sonder redene ofte recht,
Dat sal ick wreken als een goet knecht .
Ghi dunet mi slecht a ende daer omme scick iek
Hier to«en trooste .
Mariken .
Hulp God , hoe verscrick ick !
175 Wat mijns, ick en weet van ini selven nauwelijck,
Met dat ick dien mensehe ben aenschouwelijck .
Hulpe, hoe flauwelijck vervalt mi therte!
Die duvel .
Sehoon kint, en vreest grief noch smerte ;
Ick en sal u hindre noch quaet doen ;
180 Maer ick ghelove u, wildi na mijnen raet doen

12

156 . Na dezen reget vol9t
PRENTJE : Mariken zit onder een boom terwjl de duivel voor haar staat,

Die viant die altiJ't ziJ'n stricken ende netten sprefit haeckende nae die verdoemenis
der seelen dese woorden hoorende seYde tot hem selven aldus
157 . US wort - 158 . US heb - 159 . S ende al ontbr. - 160 . US Het is nu
to p . - 161 . U Die is my als oft sY S die is al oftse US waer wt ~
aesworen 163. US Om ons to v . zonder eenich naebrec - 164, Ontbr. in USStr - 165 . US
Het zY S oft ontbr. -166 . A versoeken U Nu zoo wil is dese schoone groeten S
ontbr . - 167 . U bevalliJ'c - 168, A bloc A verseede - 169 . A die die S die

onlbr. U de b'eheele regel ontbr . - 170. US zit bhY A U beschaemt - 171 . In
A o lwee rec els U et m . - 172 . U Iietrouwe - 173 . In A o twee rer els US
de tweede hel t staat met de eerste helft van 174 'op een 'reel
U code ontbr .
~'
US Daerom hier t . u, t . kome is - 174 . US HelPt S Heer G . S verschroom i ck--175. US Wee - 176. A aenschuweliJ'ck - 177 . U Help S HelPt -- 178 . U yr .
a
S grief ontbr. - 17
9. A h . ~grief nocl 1 qU~
S aeen h . oft q .
180 . US
~heen sm. S
belove
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Ende met mi gaen, wilt dit onthouwen nauwe,
Ick make u eer lane der vrouwen vrauwe .

14

illariken .
. .
Vrint,
Ick sitte flu rechs also ghesint,
185 So beroert ende soo ontstelt van engienen
Doer die schimpighe woerden, die is sonder verdienen
Heb moeten lijden : hoere, schueke ende teve,
Dies is mi alsoe lief den viant overgheve
Als Gode , want ick sitte half sonder sin .
Die duvel .
190 Bi Lucifer , tes noch al ghewin ;
Si heeft de beroerte to deghe opghesopen ;
Si sit noch even versteent in wanhopen .
Nu soudic hopen , to min so claech is nu,
Dat is niet missen en sal .
Scoon kint, noch vraech ick u,
195 Oft ghi met mi versamen wilt in ionsten ?
Wie sidi , orient?

Mariken .

De duvel .
Een meester vol consten,
Nieuwers of falende wes is besta .

Mariken .
't Comt mi alleleens met wien dat ick ga,
Also lief gae is metten quaetsten als metten besten .

Die duvel .
200 Wildi u liefde to miwerts vesten,
Ick sal u consten leeren sonder ghelijeke,
Die seven vrie consten : rethorijcke, musij eke,
Logica, gramatica ende geometrie,
Arithmetica ende alchimisterie,
181 . A onthouden U dit onthoudet S nauwe ontbr .
182. S Ic sal u eer lane
maken een vrou der vrouwen - 181. AUSStr Vrint van den vori9en re9el VOUV
dezen gajlaatst

Str sette

US rechs ontbr . - 185 . US Also S beroeYt

de r mist

een hoek'e
inae ~ en ljkt daardoor veel op een c US soo ontbr . -186 . U schimA~
187. S Heb is S h . seuga e, t -- 188 . U Dat ick my so - 190. US het is 191 . A o ghes oxen - 192 . U al even - '194. US nu yr . - 197 . US wat
198 . US dat ontbr . - 199. US b
gae ick ontbr. - 201 . S u terstont 1 . - 202 . US
musiJj eke retoriJ'cke - 208 . U grammacita - 204 . A Aristrnatica ende alkenie
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205 Dwele al consten sijn seer curable .
Noyt vrouwe en leefde op eerde so able,
Als is u maken sal .
Mariken .
So moetti wel zijn Ben constich roan ;
Wie sidi dan ?

Die duvel .
Wat leyt u daeran ?
Wie ick ben en soudi met rechte vraghen niet .
is 210 Ick en ben die beste van mijnen maghen niet,
Maer u dat is emmermeer niet dan ionste en toge .

M ariken .
Hoe heeti , vrient ?
Die duvel .
Moenen metter Bender ooghe,
Die wel bekent es met veel goede ghesellen .
Mariken .
Ghi sift die viant wander hellen .
Die duvel .
215 Wie ick ben , is ben emmer gheionstich tot u .
Mariken .
Ick en hebbe oeck van u ancxt, vrese noch bru ;
A1 quame Luycefer selve uuter helscher ghewelt,
Ick en souder niet of vervaert sijn , so ben is gestelt ;
Ick ben onghequelt van alien anxte .
Die duvel .
220 Ia schoen kint, dits tcortste ende dlanexte :
Wildi met mi gaen ende mijnen raet doen sonder veysen,
A1 dat ghi dineken moecht oft peysen,
Sal ick u leeren , soe iek u eerst vertelde ;
Van goede, van iuwelen, noch van ghelde
225 En suldi ooc nemmermeer hebben ghebrec .

205. Str Want alle
US alle US notable - 206 . US oPter aerden - 207 . US
moet yhY
- 209 . US b, sout r~hY S jet - 211 . U Maer u is nimmermeer n . d .
_

t. S, daer ick u nimmermeer dan i . en t . - 2'12 . US heet ah
S Moe en Sir
Moenen US met - 213 . S veel ontbr. - 215 . S Ycomers US J'onsticll - 216. S
oeck o ntbr .
US oft grow - 217 . U wtet helsehe S wt thelsehe - 2'IS . U en
ontbr. S ontstelt - 219 . S ongebuelt aen Sir onge iielt A anxten - 220 . A
tcorste - 222 . 5 Al wat
US meucht dencken
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Mariken .
Tes wel gheseyt ; maer nae deerste bespreek,
Eer ghi met mi suit versamen in ionsten,
Suldi mi leeren die seven vrie consten,
Want in alle dinghen to leeren verfray ick .
230 Ghi sullet mi al leeren , suldi ?
1r,

Die duvel .

Wat trouwen, is ick .
Ick sal u leeren al dat wel voechlijck is .
Mariken .

Nigremansie dats een const, die ghenoechlijck is .
Mijn oom es daer of fraey ends cloeck ;
Hy maect wonder somtijts ; hi heeftei of eenen boeck,
235 Ick wane hi hem in node noyt en faelde .
Hi soude door die ooghe van sender naelde
Den viant wel doen cruypen teghen sinen danck .
Die conste moetti mi oock leeren .
Die duvel .

0 aenschijn blanek,
A1 wes ick can, u selven verfroyt,
240 Es al om u, maer ick en leerde noyt
Niegermansie , daer veele aen cleeft .
Tes een conste, die veel moyten heeft,
Ende daer oock vele sorghen inne steeckt .
Als ghi nigermansie begint ende u ontbreeckt
245 Een woort ofte een letter , schoon rode mondt,
Ende ghi den gheest, die ghi roept, ter stont
Niet en coot bevelen of to pass spreken,
Hi soude u ter stout den necks breken .
Dus leiter groot grief inns, scoon edel blomnie .
Mariken .

250 Eest so , soe en gheef icker dan niet omme ;
Ick en wil niet leeren , daer is bi sou moghen sneven .
226 . US maer ontbr . - 230, US In tr . S ick ontbr . niet in Str - 231 . S w . v.
wis Str wis is -- 232 . US N . is een c. - 233 . A vael e . c .
234 . US zomtiJ'dts
wonder - 235. S want Str was by S in hoot niet - 238 . US most ghyy 230 . US Al wat A verfo yt S verfoey•t - 241 . US veel - 242 . US Het is- 243. US
veel 4 steeck - 245 . US een ontbr. - 247 . US konde 249 . U levt daer S levt
r . S moeten ~
g . A bloeme S hlom -_
-- 250 . US 1st US dan ontbr. S om - 201
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Dig duvel .
Ha , ha , dat heb is haer ontgheven .
Wat, sou si nighermancie begheeren to leerne?
Cost si nighermancie , twaer om to verseerne,
255 Tharen accoort to keerne ende to brenghen in Taste
Die gheheel helle ende to dwinghen, alst haer paste,
Oft mi to legghen vaste , daer is en mochte wech noch van .
Haer nighermancie to leeren ? daer en come is niet an .
So ick best can, sal ick haer dat houden uuten sinne .
260 Hoort , wat is u noch leeren sal , mijn schoone minne,
Om dat gi die nighermancie sout laten varen .
Mariken .
Wat suldi mi noch leeren?
Die duvel .
Dat sal ick u verclaren
Alle die talen der werelt sal ick u leeren,
So sal u alle die werelt verheffen ende eeren,
265 Want alle die talen to connen, ghi en weet_ niet wat si .
Ende dan die seven vri consten daer bi !
Tes om van elken verheven to sijn seer excellentelijc .
Mariken .
Daenhoren versacht minen druck tormentelijc ;
Gheheel obedientelijek touwen wills, ende ghijt so doet,
270 Stel iek mi .
Die duvel .
Een bede begheer ick aen, beelde soet ;
Ende ghi mi dit doet, het sal u wel baten .
253. US zoudese A LS leeren - 254. U Konde sy
U om verseeren S om int
useren - 255 tot 257 . A heeft hiervoor 5 regels, U en S vier . Dus in A :
a . Ende tot Karen accoort to keerne
b.
C.

C.

Die gheheel helle ende to brenghen
in Taste
~
Ende tware om mi to bedwinghen alst haer paste .

(I .

Oft mi Yewers to legghen vaste

e.

Daer is en soude moghen noch wech noch van

a . US keeren - b . US gheheele
S hel US ende ontbr . S in leste Str int leste b
U het waer S twaer S dwingen - d, ontbr . i n US- e. S En ick solider cornen

molten noch gaen
258 . US is en komer niet an - 259 . In A op twee regels - 260 . US noch ontbr .
S schoon - 261 . U 0 P dat
U latet varen - 262 . mi ontbr . - 263 . USA der werelt
talen - 265 . S die ontbr . - 267 . S elc S seer ontbr .
268 . US Van hooren
versaecht
269 . In A US Str als vol9t ;
Gheheel obedienteliJj ek
Stel ick mi touwen wille ende ghia't so doet
270 . A Maer e, b, sal ick aen is be
g heeren S belle - 27'1 . A En US wel ontbr .
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Mariken .
Wat beden es datte?
Die duvel .

1R

Dat ghi uwen naem soudt willen laten,
Ende geven u selven eenen anderen van nu aen voort :
Mariken es voer mi een ombequaem woort .
275 Bi sender :VIarien is ende mijn geselscap sole grief liebben,
Dat wi nemmermeer dien naem en sullen lief hebben .
Doet doch uselven Lijnken, Grietken of Lijsken noemen,
Ick belove u, eer dat iaer lift, het sal u vroemen,
Meer dan ghi noyt hadt van vrienden oft magen .
Mariken .

280 Ey lacen, twi mach u dien naem meshaghen?
Tes doch den edelsten ende den soetsten naeme
Van alle der werelt ende eleken bequame .
Mariken oft Maria, hoe moechdi dien naem veeten?
Om al dat leeft en wills is anders niet heten ;
285 Mi dunct, men mach dien naem niet versoeten .
Die duvel .

E,y ey, nu es mijn werek weder al onder die voeten,
Can ick haer desen naem niet doen veranderen!
Hoort lief ! willen wi wandelen met malcanderen,
Soe moetti uwen naem veranderen, al deret u seer,
290 Oft wi moeten scheyden ende voort . Noch meer
Moetti mi beloven . Peyst , belofte es schult .
Mariken .
Wat sal ick beloven ?
Die du ve1 .
Dat ghi u nemmer meer seghenen en suit .
at at u toe cam t oft i nt te deern e,
hien moechtu ni et seghenen .
272 . US belle' U willet - 273 . U 1n geeft A e, a . naem AU voort aen S Fn
geeft n van nu voort aen eenen anderen naem voort . Misschien hee t bier S waar
een zuiver dubbelri'm
is , wel de oarsp ronkeli'ke
lezin!~ bewaard , 1vaarbJ~' clan
~
~
het eerste voort geschrapt moet warden . - 275 . S can US Maria S snlchen -

270 . U en ontbr . - 278 . US dit J'aer em gaet AS vromen
271 . US nyyt - 280.
U Och hoe - 281 . US Het is - 282 . U alder S al ilex - 283 . A weten
S heeten - 286 . US Och S al ontbr. - 287 . A haer ontbr.
288 . S gaen rn . m
280 . US moet gh y - 29O. U scheyden . Voort ende S -_ U
299 . Moet ah - -- 292 . S wit US ick a b.

Mnl, Dram . Poezie.

moor zonder -aunt
9

290
49

Mariken .

Dat belove ick u gheerne ;
295 Aent seghenen en leyt mi niet veel an .
Maer minen naem ick qualic gheloechenen can,
Want Maria , daer is naer hete , dats alle mijn troost,
Mijn hope ; want alse mi yet grieft of noost,
Roep is ter stont op haer om een bevredinghe .
300 Oeck dien icxse daghelicx met Bender bedinghe,
Die is van ionex hebbe gheleert .
Maria die Overt van mi gheeert,
Also lange als is kennisse hebbe, des niet en fael ic,
A1 sla is int wilde of al regeer is mi qualic .
305 Haer to loven en mach niet zijn vergheten .
Die duvel .

310

315

Nu, om dat ghi so seer sift vervleten
op dien name , hoort , is sal u noch begheren nettere
Ick ben to vreden, dat phi hout deerste lettere
Van uwen name, vrou ongheblaemt fijn,
Dat is de m ; dus suldi Emmeken genaemt sijn
Als in u lant sijn doch veel maechden ende vrouwen .
Mariken .
Nu wel , mach is minen rechten naem niet behouwen,
Liever dan wi scheyden souwen , ben is metter lettere
[tevreden
Emmeken sal ick heeten tallen steden ;
Nochtans en doe icx niet gheerne .

294. S gheloove US u ontbr.
295. S Aen s . A seg ghen US daer en US veel
296. U is niet b
g . - 297 . U Want Mariens vrucht is al minen
ontbr.
tr . S
J
Want ontbr. S al miJj n trost- 298 . U En m . h . A alsi A grief US gerieft S nost
299. U op die - 300. S die Str dien S antler - 302 . U Mariens vrucht US die

ontbr. - 303. US Zo A US faelt - 304 . A milde S wilden Str wilde - 305 . U
Die to 1 . - 306. S so ontbr . U seer ontbr. S verbeten - 307 . U u ontbr. S wat
ick a sal noch consenteren n. - 308. S GhY suit behouden die eerste Lettre A
settere - 309 . US vrouwe S ongeklaet Str ongeklaemt . - 390. AUS Als ontbr,
maar er is een nieuwe regel bJi'9evoegd : Die Emmeken bahenaemt siJj n . In S worden deze woorden echter no9 tot 310 9erekend .
3'12, 393 . In plaats van deze
twee re9els hee t A er drie
a . Nu wel Moenen mach is niet behouwen
b . Minen rechten name 1Yever dan wi scheeden souwen

c. So ben is metter eerster letter to vreden
a. S moen , en m . S behouden - b. U scheY den S flu sche ~yden - c . U mette
US eerste Str eerster
394 . US in alle . - 395 . US does ict U Weest ze bg is S de tweede h.el t ontbr.
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2o

Die duvel .
Sijt, segt, gepayt,
Ent niet al op uwen duym en drayt
Eer een iaer, doeges mi verwijt .
Gaewi na Tshertoghenbossche sonder respijt,
Ende van daer en ward ons gheen ruste,
320 Wi en comon t' Antwerpen na onsen Juste ;
Daer wart een wonder van ons begonnen .
Eer wi daer comen, suldi alle die talen connen,
Die ghi begheert to leerene , soe ick u seyde,
En die zeven vrije consten toy uwen gereyde .
325 Bastaert, maleveseye wart uwen eersten dranck .
Condi mijn vrientscap houden ende minen danck,
Tes wonder, wat ghi noch suit bedrijven .
Maer ten eynde, hope ick, Balder u siele blijven .
[Die oom .]

21

O murmeracie , die mi al even stranghe creyt,
330 Hoe ontstelt ghi hert , sin ende verstant,
Om dat Mariken, mijn nichte, soe langhe beyt,
Die ick om provande to Nimmeghen sant .
Ick seyde haer nochtan, quaem die nacht op hant,
Ofte datse haer vervaerde in eenigher wijs,
335 Dat si tot mijn Busters soude gaen slapen, want
Als ick to Nimmeghen come, dats altoos mijn loaijs .
Ick en hebbe hert , sin , noch avijs,
Ick en moat weten hoet met haer staet .
Mesquaem haer jet doer eenig afgrijs,

316. US En hit US al ontLr. - 318 . US Gaen wi S s'Hertogenbos Str Gaen
na s'H . - 327 . US een were
322 . S al de Str al ontbr .
324 . US vry A t . ii .
geeste - 325 . S is u . e . d. A eertschen - 326 . A Cowl
danc - 327. S Groot wonder suldy noch b .
328. S sal u

US houweu S h . in
A bliaen Na clezen

regal volgt :
20 Nae dese woorden zijn emmeken ende moenen nae des hertoghen bosche gliereyst daer si sommighe dagen bleven teerende seer rijckelijc voer een yeaelijckeu
betaelden die met hem lyeden quam eten oft drincken
Nu sellen wy een luttel swinhen van emmeken ende moenen ende bescriven van
hear Ghijsbrecht Emmekens oom
Na dat mariken dyemen nu emmeken noemt sommighe d .aghen wech geweest
hadde soe was hear ghijsbrecht haer oom seer verwonderdt van haer langUe bliven
seggende tot hem selven aldus
329. U.S al ont6r . S treyt - 330. US therte S tverstant
- 33'1 . S Mariken
ontbr . - 333 . U den n . S de n . U.S op de hart
335. U mijnder II.S s uster33G. US dat is - 337 . S en ontbr. - 338 . S en ontbr .
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340 Ick storve sonder hope of raet,
Want tmeysken is alle mijn toeverlaet,
Ende van ioncx heb icse opghehouwen ;
Dus soude icker aensien node eenich quaet .
Maer seer lichte vertwifelt men ionge vrouwen .
345 Dit es nae Nimmeghen, sonder verflouwen,
Om van haer to hooren recht bescheet .
Sulek hoort somtijts, tes hem om hooren leet .
Ey lawn , suster , phi beguyt mi,
Dat ghi segt , dat ghi van Maeyken niet en west .
Die moeye .
350 Ey neen ick seker, goey Jan duyt mi .
Die oom .
Ey lawn , suster , ghi beguyt mi .
Die moeye .
Ick schat si yevers in een tamer ghemuyt si,
Daermen sulken tijtkens om een grootken speet .
Die oom .
Ey lawn , suster , ghi beguyt mi,
355 Dat ghi segt , dat ghi van haer niet en weet .
Ghi ghelaet u verstoort ende seer tonvreet,
Om dat is u come vraghen met woerden saechtich,
Oft ghise niet ghesien en hebt .

Die moeye .
Dats seker warachtich,
En ghelaet u al had icse to bewarene ghenomen .
360 Tes acht oft tien daghen leden, dat si hier was comen,
340 . A US h . of troost .
34'l . US dat me ~Tsken US al
342 . US van J'oncx
of - 343, S sou US noode aensien - 344. S licht vertwiJ'felmen Str vertwiJ'felen - 345. U Dus ga ick S Daer g a ick A vercouwen - 347 . Na dezen re9el volqt :
2'1 Nae desen woorden is heer ghiJ'sbrecht tot zi1'ns
Busters huY~~
s neaaen haer vragen.
b
de na mariken haerder beyder nichte dye welcke seer straffelii'ck
andtwoerde dat
,'ckl
Si

'an haer niet en wiste Waerom hi seer droeve was tot haer se~g
w ende aldus

348. US EYlacen ._ 349. US van haer - 350 . A dunct mi S .landuYt - 3r~1,

US E lacen - 352 . U iewaers A ghemu yst -- 353 . Str Daerorn
U s eelt -354. US Eyylacen -- 356 . U ontvreet S onvree - 357. US a o ntbv. US klachtich 35R . De eerste Irelft o ntbr . in US US Dat is --- 359. U En ghy g . S Ghy g . ff
360, US Het is
US eleden
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Segghende : moeye, dect mi een bedde desen nacht ;
Ic en derre niet thugs gaen , oft is ware gewacht
Van boeven, dye inaechdekens geerne mesverghen .
Doen seide is haer, dat si sou gaen ter herberghen,
365 Daer Si al den dach had sitten drincken ende scineken .
Die oom .
Hoe ! hadse al den dach sitten drincken ?
Die moeye .
Dat moechdi wel dincken, daert haer niet en verdroot .
Si quam hier met een kinnebacken also root
Als een eersgat met vuysten ghesleghen,
370 Ende om dat is daer wat seyde teghen,
Tscheen datsi mi gheten sou hebben metten mostaerde .
A1 vloeckende ende al tierende lyepse haerder vaerde
Ende noyt sint en heb ick mijn ioncfrouwe ghesien .
Die oom .
Ey lawn, wat sal mijns dan gheschien?
375 O Godheyt in drien, waer sal dmeysen ghevaren zijn?
Die moeye .
Ey goey! iewers inden droeven of claren wijn,
Daer Si vergarende zijn, die den ghesellen deersgat leenen .
Die oom .
Ey lasen , suster , ghi doet mi weenen,
Dat u alsulcke woerden ontvloten .
Die moeye .
380 Haddise in een cofferken ghesloten,
So haddi moghen dit grief beweeren .
Keren, lief man, wat salt liaer deeren,
A1 machse wat ghebruycken haers willen?
Ten sal haer een enekel mite niet schillen ;
362 . US derf S ghewaeagt Str g hewaclit
berbghen -- 367 . In A US twee re9els
Dat moechdi wel dincken

363 . US geertie
Maecbdekens misb

Dat si gheweest hadde daert haer niet en

o ntbr. in S

verdroot

368. U het k . S een ontbr . - 372 . US ende ontbr. - 373. U Jofvrou S deze yer Jet

ontbr. - 374. US EY lacen
US dan ontbr . - 375 . A US op twee re9els S Godt
US dit meYsken - 376 . U En iewers S E n immers - 377 . A US o~' twee re9els
US vergaderende A de moe
h . US de oede g . bet eersgat - 378 . US E ylaeen 379 . S ontvliJ'ten - 381, US halt ~
ahY
383 . U haer

US ontbeYren - 382 . S Ke een US lieve--
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385 Si en sals oeck niet to nauwer zijn een stroo,
Si en Balder niet manck of gaen .
Die oom .
Och , ick hoore dit so no,
Dat mi therte duvet in vieren spliten .
Ick moot ommekeeren ende minen oghen witen,
Want die tranen ontvallen my lanex die taken .
390 O Moeder ons Heeren , die ick binnen Aken
Alle iaer besoecke met ionsten devotelijck,
Staet mi nu hi , het is mi notelijck ;
Ende ghi, sinte Servaes rustende binnen Maestricht,
Die van mi tsiaers menich scoop licht
395 Uut devocien ~wert ghestelt,
Mi hoepic dat ghi niet beswijeken en Belt .
Ter noot salmen troost aen vrienden soecken ;
Ic wil gaen vernemen ende doenvernemen in alle
[hoecken,
Ofter yemant of heeft ghehoort .
400 A1 ben is ghestoort,
Ten es gheen wondere , dat mi tderven grief gheeft
Niemant en scheet gheerne van dat hi lief heeft .

[Emmekens moeye.]
25

Hulpe leveren , longeren ende milten,
Tanden, hoofden, wat is al leets ghewinne!

385 . US sal niet - 386. US dit boor is - 388. U moet my S moet my ooc S vetwiten
- 391 . US J'onste - 392, in US na 393 - 393 . US rustende ontbr. - 396, S
J
is hoe dat g • m
S suit - 398. US ende does vernemen ontbr . - 399 . US Oft
daer niemant of en - 400. S bahestort Str ghestoort
- 401 . US mi o ntbr. US
b
heeft - 402. Na dezen re9el vol9t
24

Na desen is beer ghisbrecht
van Binder
susteren . ghescheyden
met droeve~i
b J
J
b
moeye om dat hiJ' ~Been tidinghe
van
Mariken
ziJj
n nichte en verhoorde .
J
a
PRENTJE :

De moei steekt zich een zwaard in de keel en twee duivelen dra9en
de ziel in de gedaante van een klein kind , weg .
Hoe marikens moeY a haer selven dye
, kele afstack

Binnen desen middelen tide
J heeft die casteleyyn vanden Grave den ouden herto~~ •e.
Anentt wten nhevanckenisse
a
anhelaten hem leedende in die stadt van Shertogen
bossche daer hi seer feesteli,l'c ontfanghen
was vanden heeren vanden selven stadt
a
Dwelcke dese marikens moeye horende went daer om so toornich in haer feniJ'nich
herdt dat si naelicx gheborsten hadde van q uaetheden se ~'b
~gende
403 . US Helpt US levere ionghere - 404, US hoofde
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405

Den spijt sal mi doen bersten of sinilten,
Want is swelle van quaetheyt als een spinne .
Verwoet, dul Overt is ende buyten sinne
Doer die nieumere, die is daer hebbe verstaen .
Doude dief , die to Grave opt slot lach in die rinne,
410 Die is verlost ende laten gaen .
Och, nu es alle mijnen troost ghedaen,
Want ons ionghe hertoghe , bi wien is blive,
Sal nu, ducht ick, zijn hant opt bloote slaen .
Ick bender so inne beroert, dat is mi saen
415 Overgheven soude, met siele met live,
Ende roepen alle duvels to mijnen verstive .
Die duvel .
Ha, ha , van dien bedrive soudic profijt hebben ;
Die siele es mijn , mach is den tijt hebben
Van een half ure ontrent haer to sine .
Einmekens moeye.
420 Eest oook niet spijtich?

i6

Die duvel .
Iaet, ende grote pijne
Voer dengene, die den iongen hertoge hout zijn .
Emmekens moeye .
Om waer segghen, wie sout zijn,
Hi en soude ghenoechte in sulcken gheselle maken ?
At soude icker eewelijc om in die helle blaken,
425 So sal ick ml selven die keele afsteken uut spijte,
So werdic van deser ongenoechten quijte .
Och, adieu, orlof, ionghelinck ghepresen!
Moechdi hier na noch hertoghe wesen,
Ic en achts niet, dat is mi dleven torte .
430 Daermet steeck is dien opsteker in mijn storte,
Met dien horte dat ick mi verniele .
Paertiscap verdoempt menighe siele .

406 . US swille US quaetheden - 407 . US worde S wt den s . - 408 . .E fixer
ontbr . U heb - 409 . US teu US lath opt slot - 41 •L
41+. US ben daer zo in - 415. US ende ml . - 416. U ale de S al de S mijue

US al - 413 . S Moot -

stijve - 417 . AUS op twee regels - 418 .

S mijne - 420
.

US de eersle l~el/2

o ntbr . US Die duvel ontbr. U da US eeu ;mote - 421 . US den genes U e;lietrout
S gebout - 4`?`? . U Lminekens moeye o ntbr . US to s . S rijnen - 423 . U bhe-

nueclit S glienuclite US alsulcken •- 425. S spijt - 426 . US werde ick U unahenuecliten S ongenucliten .S quijt - 429 . U.S rnijn leven - 430 . U Daer merle S
S mijn - 432. S verdomt . Sir
daer mee UStr stK•o te - 431 . A op twee vegels
verdoemt
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Die duvel .

Ten helschen ghecriele , in een eewich verseeren
Wil is die siele onder Luycifer broen .
435 Wat dwasen menschen, dat si om princen oft heeren
Oft nut partiscap hem selven verdoen !
A1 onse, al onse, die in dit opinioen
Hem selven houden so versteent .
Partie ende nidicheit baet der hellen menich millioen
440 Van zielen, Bert iaer lijt, wie dat beweent .

[Moenen .]
Nu zijn wi Tantwerpen na u begheeren .
Nu willen wi triumpheren ends costelijc teeren .
Gaen wi inden Boom om een pintken romenien .
Emineken .
Inden Boom segdi ?
Moenen .
Ia, troost, daer suldi sien
445 Alle die quistgoeykens, die hem qualijc rebieren,
Alle die vroukens vanden leven , alle die putyeren,
Diet van tienen, van vieren, stellen int wilds .
Boven sitten die borghers , beneden die ghilde,
Diet liever nemen dan gheven souwen .
Emineken.
450 Daer verhuech is mi inns, als ick sulc leven scouwe .
433 . A UPS' op twee regels - 435 . US dwasen - 436 . US Oft om p .

U huii s .

S haer s. - 437 . US die ziJj n - 438 . U Hem US houdetide -- 439 . S ten h . 440 . U een tJ'aer
S tiaerli .l't (de t zeer onduideljk Str tiaerliJ'ck US wiet b . -

Na dozen re9el volgt :
?6

Hoe emmeken ende moenen na antwerPen reisden, daer veel
quaets doer hemlieden ghebuerde

U oen emmeken ende moenen sommighe dag en tshertho bgen bossche ~gheweest hadden so re)ysden si nae antwerpen daer si corts quamen . Ende moenen seyde tot
emmeken aldus
!k4 . S W~• willed - 443 . A romenYe S hincken romenJ y - 444 . US Inden Boom
sebgdi? Moenen onlbr . - 445. U hun S haer - 446 . S vrouken US list tweeds die
ontbr. - 447 . AUS op twee regels A stellent --448. S die ontbr . S onder de

gilden - 449 . A souden - 450 . US Moenen
schouwen S aenschouwen .

US verheughe is my in a . i, sulcke
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Gheen dinck en es mi bequamere .
Moenen.
Wi moeten daer noch drincken op die gulden camere,
Eer dat wi scheyden, en ghijt begheert .
Sit neder , troost . Ia , een eerst , beer weert ;
455 Twer iammer versuerdet binnen den vate .
Die enape .
Wat wijn belieft u, goet man?
Moenen .
Een pintken garnate,
Ende een pintken ypocras voor mijn wijf,
Ende een pintken romenien, die verwerniet dlijf ;
Courage gheeft hi , al waer men flou .
Die cnape .
460 Dats emmer waer . Een eerst ! ou ! een eerst ! ou !
Vanden besten ! vanden besten ! met voile kitten !
Een banckgheselle.
Siet Heinsone , wat schoonder wijf comet Binder sitten !
Dander gheselle .
Dats waer , ende wat leckerder druyt van eenen manne !
Deen gheselle .
Willen wi or ons bi scicken met onser cannel
465 Ende hooren wi, dat maer zijn meysen en es,
Wi sullense hem nemen .
Dander gheselle .
Hi moot tavont cent mes,
Want tes eenen leeliken loeten,
Ende tvrouken en es niet om versoeten .
Die es tavont mijn, eest maer sijn meysen .
470 Suldier niet toe helpen ?
451 . US Mach
eerst

Been -

452 .

US Emmeken - 453.

Sty

guy ---

454 .

UPS' ell

- 455. US Twaer S versuerdert b . de Sty versuerdent b, deu - 456. U
goe S oede A garnateu S granate - 457. A om in . w . - 458 . UPS' rounenie U li' f
S liet liJ'f - 459. A warlnen - 460 . S D . i . w,, eerst J'ou Str een eersten sou -- 464 . US
461 . S liel tweede vanden besten ontbr . U vollen - 463 . US leelicken
J
wv ons daer by - 465 . U En Ii . oftet S ziJj n o ntbr . US meYsken - 466 . US
caste helft ontbr . - 467 . US het is - 469 . S Dit Str Bat S mine
US meysken J
470. US SuldY daer A Dander gh
b . US BY gans sweep
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Deen gheselle .
Biden storten, is ick, dat moechdi wel peysen,
Ende daeraf mirien voet biden uwen stellen . God segone u, brasser!
Moenen .
Comt drineken, ghesellen .
Dander gheselle .
Neen brasser, wi hebben van denselven .
Maer mogen wi hier bi u Bitten?
Moenen .
Ia ghi , al waert totten elven ;
475 Goet gheselscap en mach mi niet verleeden .
Deen gheselle .
By oerlove , waen sidi onder u beeden ?
Moenen .
Vanden Bossche of uuter Meyerie .
Emmeken .
Moenen lief, en waert niet geometric,
Dat is ons wiste to seggene int dare,
480 Hoe vele dropelen wijns dat in een canne ware?
Moenen .
Iaet lief , hebdi die conste noch wel onthouwen ?
Die conste leerde ick u ghisteren .

29

Emmeken .
Dats waer, en trouwen .
Logicam leerde ghi mi oeck daer naer,
Die hebbe is ooc vaste .
485

Deen gheselle .
Braaser , wat seyt u vrouwe daer ?

471 . US daer - 473 US fi'nJn man -- 476 . S van waer - 4-78 . US en ontbr. S
waere niet - 480. US veel US inde - 481 . S Ja US noch ontbr. A o nthouden482 . US in tr . - 4~5 . A US Een US D'een gheselle vraechde U vraecht) moenen
US Vrient
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Sou~i ~vel weten to sommeren gheringhe,
Hoe veal dropelen wijns in dien pot ghinghe?
Van vreemder dinghen en hoordic noyt striven .
Moenen.
Si soude noch al meer wonders bedriven ;
490 Haers ghelijcke en saechdi nie binnen uwen levene ;
Die vrije consten can si alle sevene
Astronomia ende geometrica,
Arithmetica, logica ende gramatica,
Musijcke ende rethorijcke, dalderhoutste .
495 Si soude derren staen teghen den alderstoutste
Clerck, die in Parijs oft in Loevene studeert .
Dander gheselle .
Goey brasser, is bid u, dat ghi haer consenteert,
Dat wi van haer wat sien inoghen oft hooren .
Deen gheselle .
Ia doch , is weet een paer winen to voren,
500 Ende, biden rebben, wilt u yemant hinderen oft ver[corten,
Wi willen ons bloet voer u storten,
Ende ghi yewers aen ongenoechte gheraectet .
Moenen.

30

Dat refereynken, dat ghi ahisteren maectet,
Doen wi ons noenmael deden to Hoochstraten,
505 Segt hem lieden datte .

486. U Zoude sv
., S soulY se S someren - 487 . U win
J S inde - 488 . S Van
ontbr . US en ontby. - 489. S son - 490 . US noYt - 49L S selven Sir seven492. A Astronomia -- 493 . A Aristmetica - 494 . US Musica U Rethorica S Reetorica is US alderoutste - 495. U de a. S dalderst . - 496 . US hat tweede in
ontby. US studeren - 497 . S Goede S liner dat US wilt consenteren - 498 . US
Sty winen
- 500 . S ribbed Ste
moghen
sien -- '99 . A Dander gh . US winen
b
J
l
rin en S h, en v . - 502 . US immers a . ongenoech eraecte - 503 . S gistren US
maecte - 505 . US one datte
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Emmekon .
Willes mi doch verlaten ;
In rethorijcken slacht is al den sleehten scolieren,
A1 soudic gheerne rethorijcke hantieren
Om die seven vri consten daer met to vermeerene .
Rethorijeke en is met crachte niet to leerene,
510 Tes een conste , die van sells comen moet.
Alle dander consten, alsmen daer neersticheit toe doet,
Die sijn to leerene met sien, met wisene,
Maer rethorijeke es boven al to prisene ;
Tes een gave vanden heylighen gheeste,
515 A1 vijndt men menighe onbekende beeste,
Diese versteken . Tes grote smerte
Voer diese beminnen .
Dander gheselle .
Ey, goey herte,
Most a soe seer zijn ghebeden ?
Deen gheselle .
Segt ons doch yet, wi zijn to vreden
520 Met dat ghi cont ; ey, om gheselscaps wille,
Ick sal oeck wat segghen.
Emmeken .
Nu, swijcht dan stille,
Want rethorijeke wilt ghehoort ende verstaen zijn ;
Na mijn bests sal u een duenckon ghedaen zijn .

506 . US al ontbr. S de slecllte - 507 . US soude is UPS' daer mode S the te vernneeren - 50J . S Retorica is US niet wel to leered -511 . S daer en toe onibr. -- 5'12 . US
leered (IS en w. S wiJ'seii - 593 . S Rethorica S 1)riJ'sen - 514 . US llet is 5 1G. US versmaden - 517, U lien diese S hem diese US y - 518 . U
Moet gh • S Moetet u - 520. S coint US ev onibr . S out ontbr . - 521 . UPS' u
ooc - 52?, 523. In alle uitgaven in onigekeerde vol9orde . - 522 . U RetlioriJ'cke
S RetoriJ'c - 523 . S rant bests U deuncken S duncken Na dezen reqel in A en
U no9 .
nus en last van couten bsheen verrnaen zi aj n .
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31

O rethorijeke, auctentijeke conste lieflijck,
525 Ic claghe , met wanhaghe , dat men di haet .
Den sinnen , die u minnen , vallet seer grieflijek .
Hem tfi, die di geen Bade en slaet,
Ende denghene , die di eerst maeckte , versmaet !
Ick puer versmade als dongheraecte selcke doyen .
530 Maer al Best scade ende scande van selcker daet,
Ende leet hem alleene, die dit aenhoren :
Doer donconstighe gaet die conste verloren .
Conste maect ionste, steltmen in eexi parabele ;
Voer fabele houdic dat woert ende niet waer .
535 Laet daer een constenaer comen notabele,
Donable, van consten niet wetende een haer,
Sal claer ghehoort zijn bier ende overal daer ;
Welnaer sal dye constighe van armoeden verstnoren,
Vercoren es die loeftutere allet iaer .
540 Maer emmer, al hebbens die seleke toren :
Doer donconstighe gaet die conste verloren .
Tfy, alle botte, plompe, slechte sinnen,
Die conste sout stellen in u verstant ! Want
Reyn conste sat elek met rechte minnen,
524-32 . In alle uit9aven is deze strophe aldus verward
a.
b.

31

r, .
d.
e.
.
g
h.

0 RethoriJ'cke auctentiJ'cke conste liefliJ'cke
Ic claghe met wanhaghe die di eerst maeckte
Datmen di haet
Ende versmaet
Den sinnen die u beminnen vallet seer griefl'eli'c
Hem tfi die di als dongheraecte
Gheen Bade
en slaet
~
Tfi sulcken daet

i.
j.

Ick uer versmade
Maer al eest scade
h . . Ende leet hem alleene die dit aenhoren
l . Doer donconstig he gaet die conste verloren

a . S liefliJj ck - b . U u Str hY- c. en d, in US opeen
e . S minnen U g ~ riefl'e1J i'cke S aeriefli'Jck - , S Hem si Sty
in l7S op Lien regal - g . S Blade Str scade - h . U tfY
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54'l . U onkonste S donconste - 5~~2, US Ploml' e ontby, - M4 . S sat ick m, recht
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545 Conste eerst ghemaect aen elcken cant, want
Conste hout in weelden menich playsant lant .
Eere geschie hem alien , die consten orboren !
Tfy donconstighe die de const wander hant plant!
Te diei• causen stel is den reghel van voren :
550 Doer donconstighe gaet die conste verloren .
32

Pr:ncelijc wil ick tot consten keeren
Ende nae mijn macht altoos consten leeren,
Want niemant en es metter consten gheboren .
Maer tes alien constenaers een verseeren,
555 Dat donconstige die consten so luttel eeren .

[Moenen .]
Wat wonder con is lbedriven ;
Die helle sals , hope ick , becliven
En hebben veal profijts .
Regneer is hier noch een luttel tijts,
560 Daer Balder noch meer haren mont in schieten .
Twaer quaet dat wi dese herberghe lieten,
Want al slat int wilde leyt linen tijt,
[Ende bi ongestadicheden soeckt sijn profijt,]
Tuysschers , vechters , onghetijdige puytieren,
565 Coppelersen , camercatten , of sulken dieren,
Van dien vint men hier altoos planteyt,
Ende dats al volcxken, daer mijn profijt aen leyt .
54 . onlbr. i n S U Konste is gh . U want ontbr .
546 . S weelde - 547 . US
S he- Str hem S alleen US konste - 548 . U konste - 549 . US

e5ehiet U lien
Tot US cause

U stelle - 550. U konst - 551 . US is my - 552 . U alti.l'ts S
alti.l't U konste - 553 . US konst - 554 . A U alle S tis altiJ't c . - 555 . US konste -

Na dezen repel, volgt :

reel lieden dwelck moen siende toonde
Om dit refereY n to horene vergaederden
~
sil'nen
aert
ende
stichte
daer
selken
roere
latter
een vanden geselscape
. loot ghe.
~
b
steken Overt . ende diet dede den hats afgeslaghen Aldus woenden emmeken ende
moenen tantwerPen inden auldenen
boom op die merct dam' daghelix bi zijn toedoen
b
reel moorden ende dootslaghen
met meer antler g uaets ~rheschiede Waer in hi
~
hem zeer verblide sew ende tot hem selven aldus

556 . US kan - 557 . S sal - 558. A S En hebben ontbr. A Wat . ArofiJ'ts S reel
bj den vorigen re9el 9evoegd - 559 . S tiJjt - 560 . U hunnen - 569 . U

P rofi J't

deze -- 564.

Sir

tusschers - 565, o ntbr . in

U

S sulcke - 567 . US dat is

S vole
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570
3s

575

580

585

Dus moat ick mi hier in dit huys ontdraghen .
Ick wil den weert terstont gaen vragen,
Wat hi hebben wil van onser beyer cost .
Lig icker thugs, soe mach ick na minen lost
Altoos bier ontrent to mijnen ghere sijn,
Ende alser wat schuylt, in die weere sijn,
Om int verwaerde to stellen hier ende daer .
Ick doe er noch hondert dootsteken int iaer,
Soe crijcht Lucifer tsine int helsche eestere
[Ick sal mi ghelaten als een bequaem meestere,]
Als een kijepisse, dies staet mi elck to prisene ;
Ick sal oock verloren schat weten to wisene ;
Dies sal mi groote sere ghedaen sijn .
Voort alle die saken, die den mensce over gegaen sijn,
Die sal ick oock weten to seagen iuyst .
Mi sal volcx naeloopen meer dan duyst
Eer een,maent, doer mijn practijke ;
Oock sal ick scats winnen sonder ghelijcke .
Mijn lief Emmeken en sal mi maer beminnen to bet .
Ent ini die Opperste niet en belet,
Ick sal ear een iaer sneer dan duysent sielen verlacken,
Maer alst Hem belieft, so heb ick uutghebacken .

[Emmeken .]
590 O memorie , verstandenisse , waerdi dinckende
op dleven , daer ick mi flu in ontdraghe,
Het soude u duneken sondich ende stinekende .
Ghi laet die claerheyt der hemelen blinekende,
i7O. S wil hebben
US voor - 571, S Li ahe
ick Str Ligbshe US thn ~~s ontbr .
b
US icker na - 572 . U tot m . gehe yre S tot m . ere e - 573 . U iiiden - 574. U
verwaerde S verwerre - 575 . US doender US steken in dit - 576 . A esters
US vYer - 578 . US Also Str niJ'PfHers S dies ontbr, stae A pJ risene S pJ
risen 579 . S wiser
- 589 . S Voor US hat eerste die ontbr. U menschen - 583 . US
J
vole - 585, S schat - 587 . U 1st dattet my
S 1st dat my - 589 . Na dezen
re9'el vol9 t :
Hoe emmeken haer sondich lever een luttel beclaecht

Emmeken aldus tantwerPen wonende ende . merkende dat si een seer quaet sondich lever leYde want om Karen wille bi toedoen van moenen wonderl1i. ke veal
nheschiede
seide tot haer salver aldus
q uaets daahelicx
~
~
i9(). S verstandt
U bedenckende
S bedinckende - 591, US O r lit 1 .
onlbr . -- i~12, Sty ende ontbr .

S in
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Ende gaet den wech der hellen, vol meshage .
595 Ick sie ende mereke, meest alle daghe
Es hier yemant om mi ghequetst of doot .
Ende ick weet wel desen Moenen, dat es de plaghe,
En es vanden besten niet, dit es den noot .
Ic bhevoelt wel, al en seyt hijs niet al bloot,
600 Dat een viant moet wesen of niet veal betere .
O moeye , moeye , u fel verwiten groot
Sal mi maken een verdoemt sletere
Eewelijc uuter gracien vanden hoochsten wetere .
Ey lasen, al Best voor mi wat claghelijex
605 Ick ben to verre , al woudick mi to keeren pooghen .
Ic plach ooc Maria to dienen daghelijcx
Met bedinghen oft anders iet behagelijcx,
Ende die devocie es oec al vervloghen .
Ende oec en wil hi mi niet ghedoghen,
610 Dat is mi seghenen soude ; hi gedoechtes niet .
Daerbi soumen oec ghevoelen moghen,
Dat hi quaet es, omdat hi tseghenen vliet .
Wat wil is ooc achterdencken? Besiet doch, siet,
Tes nu to verre comen om achterdincken . . . .
615 Hola , is hebber ghinder twee bespiet,
Die is ghisteren dach stelde om scincken ende drincken .
Daer wil is mijn keelken laten clincken .

[Moenen .]
Hulpe , Lucifers kagie ende helscaps clove!
Hoe is hier tvolc daghelijex verdove !
595. US meest ontbr. - 596 . U by my
597 . U dat
594 . US vol van
ontbr . S tis - 598 . U dit is - 599 . US hYt US al ontbr. -- 600, US Dat by
,
e, duYvel US veel ontbr . S beter - 601 . S o moeY e driemaal S verwiJ't en ~gr. 602, US verdoemde S seter - 603 . S weter - 604 . US EYlaten S wat ontbr .
605 . US woiide is - 606. S placht U God - 607, ontbr . i n US - 609, A wilse
S one wilt hY - 610, A Ende dat , . , soude en gedoecht hi ooc niet US hi gedoechtes niet ontbr . - 614. US achterdencken - 617 . Na desen reel
~' vol9t ;
Na desen esse weder aaen Bitten drincken metten ghesellen daer moenen soe

wracht als latter weder een doot bleef . Ende diet dede went van moenen geleit
buYten der stadt daer hi noch een vermoerde bij rade van moenen die hem w i's
a
gemaect hadde dat die ghene die daer vermoort Overt veel ghelts had om dat hien
vermoorden soude . Waerom moenen seer verblide seggende
618, U Hul p A kaengie S clone
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620 Men gheeft ml ghelove voor eon groot cadet .
Ick west al to segghen , wat die lieden let,
Ende daer omme to bet volcht men mi naer .
Ic west raet to gheven net ende claer,
So is desen vrouwen wijs maec met minen blasene,
625 Om die mans na hem lieden to doen rasene ;
Ie doe hemlieden den mans suleken brocken gheven,
Datser gheen acht daghen naer en leven .
Ic hebbe dat hier bedreven meer dan eens
Ende daer en verliest Lucifer niet aen , is meens .
630 Ende dan beghin is ml ooc tonderwindene,
Om tvolc verborghen schat to doen vindene ;
Dat heeft alree ghisteren eenen dlijf ghecost .
Ic wees hem daer eenen scat , lach quansuys vermost
Onder eenen post, daer den peertstal al geheele op stout .
635 Ic seyde, hi moeste delven tot inden grout,
Hi sou daer menich pout vinden van verborghen scatte .
Ter stout ghinc hi delven datte,
Maer also saen als hi so verre quam
Dat hi den pilare sijn fondament benam
640 Ende sinen stant, daer hi op stout,
Den pilaer sanek tot inden grout,
Ende daer versmoorde mijn oomken ondere .
Ick sal voort stellen dmeeste wondere,
Comet gheen belet van boven .
645 Men sal noch als een God aen mi ghelooven ;
So voer ickse met hoopen ten helschen suehte .

620 . In A U op twee re9els . - 622 . In A op twee regels S men ontbr. U volcht
inY elc naer - 624 US flees Str vrouwe US make - 625 US henlieden 626 . US doen henlieden m . - 627. US Dat s Yer - 628 . in A op twee regels. 629 . S en ontbr . -- 630 . US to onderwinden - 631 . US vinden - 632 . A eenen
ontbr. S eenen gisteren US tliJ'f - 634, In A twee re9els :
a.

In eenen Aeertstal a.l onder eenen post

b . Daer den p eertstal al bgeheele op stout
a . US al ontbr . - b . ontbr . in US
636. in A US op twee re9els US zoude Str verloren -- 639. U pilaerne S pileeren - 640 . Str daer op hY - 641, U pilaern S Pileerne A nronde 642 . A ondre S onder Str ouder - 643, U voorstellen U tmeeste S dat rneeste
wonder - 644, US En komt daer - 645. U nochtans als eenen S aen my , als
een G. - 647 . Na dezen regel vol9t :
Nadat emmeken ende moenen omtrent vi . iaren thantwerP en ghewoent hidden
inden ~aulden boom. daer wtermaten veel quaets doer hem luden ghebuerde soe
Overt Emmeken verlangende om haeren oom ende haer tinder vriendekens inden
laude van ghelre to besoeken moenen biddende
US b . Moenen) dat hi liner consenteren ende met haer reYsen wilde Waer o0 hi seYrte aldus

Mnl . Dram, Poezie .
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[Moenen .]
Emmeken, u bede ontsegge ick u no,
Wildi , segdi , eens tot uwen vrienden varen ?
Emmeken .
650 Ic soudt u bidden, waert u believers alsoe .
Moenen.
U bede , lief , ontseg ick u no .
Emmeken.
Mijn moeye to Nyeumeghen, mijn oom to Venlo
En each ic .niet in see och in seven iaren .
Moenen.
Daer omme ontsegghe is u die bede no ;
655 Ick belove u, wi sullen tuwen vrienden varen .
Emmeken.
Si en waters niet, alle die ini bestaende warm,
Waer ick bars ghevaren, oft ick waer ghesoneken in
[deerde .
Ende mijn oom hadde mi in so grooter weer_de ;
Ic west wel dat by menigen tram om mi geweent heeft .
37

Moenen.
660 Des plackaerts bedinghe dat mi verbeent hee#t
Dicwils als is haer die leden waende vercroken .
Ick hadse langhe den hals ghebroken,
Maer zijn bede totten wive metten witten,
Die doetse mi altoos ontsitten ; ick en cans niet ghenitten,
665 Dat is eens pas hadde nae mijn gherief .

648 . U en onts. A nu
US no ontbr .
649. US uwe - 651 . US lief ontbr .
U en o nts . US ick flu - 652 . In U op twee re9els Str moeder S en miJ'nen653. A is niet o ntbr. US oft seven - 654. U Daerorn en . . . , nu S Daerm en o .
is u nu claren Str Daerorn - 655 . U tot uwen S tot u - 656. US al - 657 . In
ul USS twee re9els :
a.

b.

Waer ick ban ghevaren

Niet to meet dan oft is waer ghesoncken in deerde
a . US vervaren - b . S in de eerde
658. U ml
i'n
haer-Oom S miJ'nen Heer oom
US so ontbr . - 659 . U wel ontbr. ,
660 . U Dees pleckaerts US dat ontbr. S verdeent Str versteent - 661 . US air
is ontbr. U w . is to vercr. S mevnde to vercr . -- 662 . U Ende hadde liner S
ick hadde liner - 663. U totten suYvaren witten - 664. In AUS twee re9els S
ghenieten - 6&i . U icse eerL Pas S Dat ears ,,lgas
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E'mmeken .
Wat segdi , Moenen ?
Moenen .
Niet,: Emmeken lief .
Ick gheve u oerlof, ghelijek dat ghi begheert,
U vrienden tsiene , ends dat u deert .
So gaet, rekent teghen den weert inden Boom,
670 Ende morghen willen wi naer uwen oom
oft naer u ander vrienden , daer ghi mi lest .
Ick ben bereet .
Emmeken.
Ick gas halen bescheet,
Weten watter noch achter staet int briefken,
Ends al betalen .

3R

Moenen .
So doet, mijn liefken .
675 Betaelt vri opelijc en siet op een oneffen mite niet .
Vri, ten Overt to mijnen onprofite niet,
Dat wi reisen tot haren oom, den page .
1st dat icken eens op zijn blote betrape,
Ende ick minen wille mach ghebruycken,
680 Ick sal dien pleccaert den hals verstuycken .
Waer hi wech, dmeysen waer mijne, sonder foute ;
Maer dat is veel scicke oft coute,
Tes al niet , en mi die Opperste warachtich
Gheen voile consent en gheeft eendrachtich .

667. US dat ontbr . - 668 . US to besien - 669 . In A US twee re9els
a . So gaet rekent tegheii den weert
b. Daer wi gheleghen hebben inden boom
a . U en rekent
670 . US na - 671 . S naer o ntbr . US u o ntbr . US waer - 672 . S ghereet AS bescheet
halen - 673 . US Te weten - 674 . US de eerste hel t ontbr . - 676 . US tot miJj nen

ProfiJ'te - 678 . A Mach icken - 680 . S den - 681 . US tineYsken waer miJj n 682. US sPreke - 683 . S Het is - 684 . Na dezen re9el in A US no9 de vol7ends
Boven hem en ben is niet een haer to verwerven machtlch
US Sonder Verder vol9t bier :
Hoe emmeken ends moenen na nieumegen
~ reYsden
Aldus zi j n emmeken ends moenen na nieumeghen ghereyst daer si uamen o
den ommeganekdach des . Emmeken, seer blide was ends moenen seide tot haer aldus
20*
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[Moenen .]
685 Nu Emmeken, naer u bede aen mi versocht
So zijn wi emmer hier gherocht
Te Nieumeghen. Oee eester heden Ommeganedach .
Ghi segt , dat u moeye hier to wonen plaeh,
Wildise niet gaen besien ?
Emmeken.
Ick mach gaen tot daer,
690 Maer als om to begeeren aen haer
Herberghe of eenich eten of drincken,
Dat en sal is niet dineken ; si mochte mi schineken
Scandelicke woorden, wreet onbetamelijek,
Also si eens dede ontscamelijc .
695 Haer onwetende woorden onverstandelijek
Brochten mi eerst in dleven scandelijek,
Daer is mi flu in ondraghe, eylaes!

39

Moenen.
Ick soude gheloven , mijn lief , mijn soles,
Als daer to gane , dats u ghenen noot es .
700 Weet dat u moeye wel drie iaer doot es .
Emmeken .

Wat dinghe , doot ?

Moenen .
Ia , liefste greyn .
Emmeken .

Hoe weeti dat , Moenen ?

Moenen .
Ick weet serteyn .

Emmeken.
Dats mi groot hindere .
685. US na S bed gaen - 686. S wY weder hier - 687 . S Oec ontbr. US ist
hier 0. - 688. Sir moeder - 689. US WildY die - 690. U als onibr . S to ontbr .
- 692 . In A US o twee reels US wil is niet eens - 694 . U So US onbeschamelli'ck
- 695 . S onweten -- 696. A int dleven
US int leven - 697 . US
.
ontdraahe - (ii98 . S my lief - 699 . US daer is b . dat Sir Als ick daer gaen
---- 700 . S u on tbr. - 702 . US weet ghY
US wetet - 703. U Bat is S Dat z Y
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Tes nochtans so .

Moenen .

Emmeken .
Ontbeit , wat sic is ghindere ?
705 Laet ons dat vernemen, eer wi van hier scheen .
Siet , siet , daer vergadert veel volcx over een .
Scuylter wat ? Wilt yemant vraghen snel .
Moenen .
Neen , troost , men salder gaen spelen een waghenspel .

710

Emmeken.
Dats alle iaer op desen dach to doene ;
Als icker om peyse , tes tspel van Masscheroene .
Die weerdicheit van dien spele en es niet to sommen ;
Mijn oom pleecher om hier to commen .
Ke , Moenen , laet ons gaen hooren .

Moenen.
Tes een soete snabbelinghe .
Lust u to hoorene sulcken brabbelinghe ?
715 Ke , ga wi biden roost ende biden wine .
40

Emmeken .
Ey Moenen , het pleech so goet to sine .
Ic heb mijnen oom hooren seggen, op ander saisoenen,
Dat dit spec beter is dan sommige sermoenen .
Daer zijn goede exempelen somtijts in selcke spolen ;
720 Dus troost, en liettijs u niet vervelen,
Ic sout wel willen sien .

725

iVIoenen .
Ic en consenteers u niet gheerne .
Ic heb al vreese, bi Lucifers achterqueerne,
Oft si int spel iet hoorde van deghe,
Daer si berou oft achterdencken bi ghecreghe ;
Bi Lucifer, so waer mijn hoghe verinet niet .

704 . Sir sien - 706 . UPS' het tweede siet ontbr . - 707 . US SchuYIt daer vat?
willet vr . S . - 708 . U sal daer - 709 . US Dat is - 710 . S het is - 792. 1L

Plack daerom A comen - 713 . US latet ons aenhooren UPS' Het is U sotte -- 711 . U
alsulcken - 795 . US gaen wy y S cost A wive - 716 . US Plack A to ontbr . -717 . A saisonen
US sa ysoen - 718. US somrnich sermoen - 719. A elcke U
sulcke S sulken - 720 . US Die tvolc troosten liet ghYt S ghY u n . v . - 721 .
A u ontbr. US consentere ii dat --- 722 . S al ontbr . - 724 . US krege - 725 .
US hooch vermeten

S met
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Emmeken .
Ey Moenen, laet mi hooren .
Moenen .
Nu wel, maer en let niet
Langher dan is u en roepe, oft is vererre .

730

41

?35

?40

745

750

Masscheroen .
Bre ! hierioh ! is Masscheroen , advocaet van Luciferre,
Wil gaen appelleren mijn ghedinghe
Tegen den oppersten iuge gheringhe
Waer om dat hi dmenschelijke geslachte misdadich
Meer ontfermt ende es ghenadich
Dan ons arme gheesten, eewich versmaet .
A1 hadde een mensche alle die mesdaet
Alleen ghedaen , die men in die werelt doet,
Heeft hi eens hertelijck berou goet
Met goeder meyninghen , hi comter ghenaden ;
Erzde wi , arme gheesten , die noyt niet en mesdaden,
Dan met eenen ghepeyse cort,
Sijn daer omme inden afgront ghehort,
Sonder hope, in eewighe pijne stuer .
Ick, Masscheroen, Lusifers procuruer,
Vraech u noch eens, God der ontfermherticheyt,
Waer om dat ons meer ghenade es ontseyt
Dan den mensche, die dagelicx sondicht onsprekelijck .
God.
Mijn ontfermherticheyt en es niemant gebrekelijc,
Die berou heeft eer dat leven is gheint,
Die in tijts met berouwe bekint,
Dat is een God ben ontfermhertich ende rechtveerdich .
Maer die so versteent bliven in ercheden onweerdich,

726 . US mi dat
727 . US dan tot dat is U verer Na dezen reg el volr,~t
Emmeken uelde
moenen so langhe om dit spel to hooren dat hiJ't haer to lesten
'~
consenteerde maer hi fleet seer node ghelil'ck
hi o~ehoort hebt Ende dat s1pel be,
g~
gonst aldus
728, U Bre herio S Breherio AS is ontbr.
U Lucifer - 729, S aP11leren Str
aPhelleren - 730 . US Rechter - 731, US tmenscheliJ'c - 733 . ontbr . in US 736 . US een U beronwe - 737 . US komt tot' - 738 . US niet ontbr. S misdeden
Str misdaden - 740 . Slr ~
nehoort - 741, US 1piJ'nen S zuer - 743. US Vraeeht
US Godts o . - 744. U dan i, pl. v, dat - 745 . U de mensch U onwtsPrekeliJ'c
S ontbr. - 746 . S en ontbr. - 747, U het leven S Eleven A heYnt US aeent
b
S gonsPrekeliJe - 748 . S met ontbr. U bekent S kept
749 . US bermhertich
750. U archeden S hertheden
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Dat si nemmermeer en hebben achterdincken,
Die moeten met Luycifer inden afgront sincken,
Daer niet en is dan handen wringhen .

42

Masscheroen .
U gherechticheyt faelt in veal dinghen
755 A1 heetmen u rechtveerdich God in allen siden .
In Abrahams, in :VIoyses, in Davids tiden,
Doen mochtinen u rechtveerdich namen ;
Doen saehmen u den menschen blamen ende beschamen,
Ende puneren om een onreyn ghedachte .
760 Nu, al waert dattet kint die moeder vercrachte,
Oft dattet den wader torte of smeete,
Oft dat deen broeder dander verweete
Alle quaet dat ye was ghebrouwen,
Heeft hi eens hertelijc berouwen,
765 Ter stont es uwe ontfermherticheit verworven .
God .
Waer om ben is die doot ghestorven,
Soo schandelijck, so smadelijc aen tscrucen bout,
Dan om dat elc mensche , ionc ends oudt,
Ter ghenaden soude staen van mijnen vadre?
Masscheroen .
770 Dies hoordi to wesen to stranger ende to quadre
Dan to voren , aengesien dat ghi naect
Sulcken scandelijcken doot hebt ghesmaect,
Oni dat ghi die menschen daer met sout reenen,
Ende meer dan to voren dat si versteenen
775 In onbetamelike sonden horribile,
Die to becondighen of to verhalen waer impossibile ;

751L U achterdencken
752 . S most US Lucifer
herds wrin ghen
754
.
U
vele
- 755 . U alle tiden
b
J
Abraham A tiden
- 757 . A naemen - 758 . S schamen
J
de - 759. US P unieren - 760. US dat het k . sin
m.
J

US versincken - 753 . A

S alle lJ
i'den - 756 . US
i, pl . v . saehmen u US
- 76L S tort - 762. U
den anderen - 763 . US Al het US oYt - 764. S eens een - 765 . US u 766 . U de S den Str de - 767. U des kruYeen boom S den CruYeen pout Str
des - 768. S om i, p1 . v. omdat - 769. S soude ontbr. U Vader S Vadere 770. US hoort ghY S to voor stran bgher ontbr . US quadere - 771 . A US naect
hebt - 772. A US ghesmaect
hebt - 773 . A mensche US de menschen daer merle
b
S meenen - 774. U dat ontbr. U zY nu - 775 . S ontamelicke
US horrible J
776. AS Die o ntbr. US verkondigen U to ontbr. S wat i, pl. v . waer US inPossible
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Die redelike hem int overdineken vereysen .
Datmen in doudo wet niet en dorste peysen,
Dat derren die menschen flu wel stoutelijken doen .
God.
780 Daer en liechdi niet an , Masscheroen ;
Het volck es flu in quaet doen so verhert,
Eest datter gheen beteringhe of en Overt,
Icli sal mijn stranghe sweert van iusticien
Moeten doen sniden met punicien
785 Ende mijn plaghen senden, quaet om verdraghen .
Ons Lieve Vrouwe .

43

O liint , wijsdi den menschen plaghen,
Dat moet mi wanhaghen . Mach u verbeden wesen,
Lact den menschen doch noch wat met vreden wesen ;
Sent hem lieden eerst teekenen oft voerboden,
790 Alsoe bhi pleecht in sulcken nooden,
Eertbevinghe, dobbel sonnen, oft sterren met steerten,
Dat si bevroeden moghen , met suleke gheveerten,
Dat ghi ghestoort sijt uutermaten .
795

Si selen dan bi aventueren die sonden laten,

Uut vreesen van sneer gheplaecht to sijne .
God .

Neen, moeder, dats al verloren pijne ;
Ick heb dicwils soe veal teekenen ghebaert,
Daer Si of behoorden to sijn vervaert,
Pestelencien , orloghen , diere tiden,
800 Daermen met rechte voer soude vermiden
Die sonden, die mijn godheit verleden .
iVler hoe si meer geplaecht sijn, hoe si meer wreden,
Niet denckende op deewighe doot vol gheweens .
Tes al : waer voor sorge ick ? versucht is ten lesten cans,
777 . S verreYst Str verreysen - 779 . S dorven US stouteliJ'c -~ 780 . A an
ontbr. - 78'1 . US uaetheden - 782 . US of ontbr . - 784 . S mtivicien Str unvicien - 785, US senden miJjn lao•l
P~ ien - 786. U Christus Godts sone . 0 Vader
US wildY U de menschen - 787 . Str rnishaghen
U verbeYden -- 788 . US
a
mensehe noch S to vreden - 789 . US Seyndt henlieden S to kennen A verbeden -- 790, S Plecht Sty' 1inecht A noode - 792, US hi sulcken S geveerde -7U4 . US zullen by - 795 . S vreese -- 796 . U Neen Sone A piJ'n - 797 . U soe
oYilGr. - 798 . S behooren - 799. A dier tijden - 800 . 5 d oor-801 . ontbr. in US
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Dontfermhertige God Overt mijns ontfermende .

Emmeken.
Here God, hoe Overt mijn bloet verwermende
Int hooren van desen wagenspele !
Ick boor dier redenen ende argumenten soe vele,
Dat ick puer achterdincken crighe ende berou .
Moenen .
810 Wel, sullen wi bier bliven staende ? Ou seg , ou !
Wat wildi aen dese brabbelinge hooren?
Gaen wi doch , minne .
Emmeken .
Neen, tes verloren
Gheroepen , getrocken of ghesluert .
Also langhe als dit spel duert,
815 En crijchdi mi van bier niet, baen die willen .
Tes beter dan een sermoen .
Moenen.
Hulpe , Lucifers billen !
Dat si bier blijft staende, des versuchte ick ;
Si sal bier achterdencken crighen , duchte ick,
Doer die prasinghe, die si daer staet en hoort .
820 Ick sal noch wat beyden, maer comtse dan niet voort,
Ick salse wel met vuysten van bier doen trenten .
Masscheroen .
O beleeder der hemelen ende der elementen,
God, finder rechtveerdicheyt, in die hoochste segie,
Soudi Lucifer ende die helsche collegie
825 Gheen consent willen gheven ende gehinghen,
Dat wi die menschen wat castien ghingen

805 . U5 De ontfermherticheyt worde mijnder ontfermende Na dezen regel 'volt :
Linmeken dit spel horende Overt Laer sundich lecen beainckende met Ledructer
herten in haer selven seggende
806. S verwermt - 808 . U hoore de S boor de reden Sir hoorde r.
8 .10 .
US Wel o ntbr. US staen S Ou ontbr. - 846. US Het is US Help Str Helpt
817 . US Datse US versucht - 818 . liS ducht - 819 . US staet en onl6r. - 820 .
US noch o nlbr . US court sy niet - 821 . US wel ontbr . Na dezen repel volgt :
Aldus hadde moenen gheerne da,t spel Uelet to lioren Maer si bleeft lioorende oft
hi wilde oft en wilde Dwelck aldus voorts luyde
822. U 0 Godt d . 1. S f3eelde - 823 . A hoclitste seghs - 824 . U.S Suldy 826. A mensche US kastijden
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Van Karen mesdaden ende van haerder quaetheyt?
Anders on crijchdijs nemmermeer verlaetheit
Vander vervaertheit, die si plien .
830 U hant van iusticien moetse castien,
Suldi nu orider menschen die bekinde wesen .
God.

Masseheroen , het sal moeten int inde wesen,
Dat is consent sal gheven tvolck to plaghen,
Wait met gheenen dinghen en sijn si to versageri,
45 835 Voer Si den slach liebben op den hals .
Ons Lieve Vrouwe .
O Bone , die menschen sullen hem beteren van als ;
En wilt niet to haeste u punicie toogen .
Denckt om die borstkens, die ghi hebt ghesoghen,
Denckt om dat buixken , daer ghi inne gelegen hebt,
840 Dinckt om die passie, die ghi geleden hebt,
Dinekt om alle dbloet, dat ghi stortet in ghescille .
Waert niet al om smenschen wille
Omdat si tnus waders ghenaden souden geraken ?
Ghi hebt selve ghesproken - wat wildi maken ? -845 A1 hadde een mensche alle die sonden alleone
Ghedaen van alle die werelt ghemeene,
Riep hi eens hertelijek op u ontfermen,
Hi soude ontfanghen sijn met openen armen .
Pits u woort, menich mensche es vroedere .
God.
850 Ick sprat ende ten es mi niet loet, vrou moedere,
Ende noch seg is : al hadde een mensche alle die sonden
Ghedaen , diemen soude connen gronden,
Kent hi mi met berou , hi sal vercoren sijn ;
Ende liever dan een siele soude verloren sijn,
828, ontbr, in US - 829. A Vanden - 831 . US ZuldY onder de m . US onbekende - 832 . A eY nde U soo moeten int e . S ten e. - 834. S geen S veriagen 835 . US dat sY - 836. U Christus . 0 Vader U hun S haer b, als Str van als837 . US niet haest - 838 . U Denct dat gh my hun gestelt hebt voor ooghen
S boorsten - 839 . U Denct dat is voor de menschen gestreden
heb S den buyc b
840 . U die is gh. heb - 841 . US alle ontbr . U dat is US stone - 842 . US Was
dat niet om der m, w . -- 843 . A thuus
U tot u
o Vader s g . S tuwen wader

s. g.
845. US had - 846, ontbr, in S - 847 . U Riepe - 849 . US Bat is U
ist yr. - 850 . U behoedere - 851 . S al de - 852 . US mogen - 854. U Ende der
halven niet verloren siJj n Deze regel o ntbr. i n S
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855 Ick soude noch eer alle die pijne dobbel lij den,
Die mi die Ioden deden in voerleden tijden .
O mensche, hier om behoordi to dinckene .
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Emmeken.
Nu eerst beghinnen mi die tranen tontsinekene
Even ghedichte over mijn wanghen claer .
860 Och , welcke wroeghen heb ick ontfanghen daer
Int hooren dier woerden . O Heere der Heeren !
Waert ooc moghelijc, woudic mi bekeeren,
Dat is ter genaden soude comen van u'?
Noyt en had is achterdencken dan nu .
865 Waert ooc moghelijck? Ick duchte, neent .
Ick hebbe mijn consente to verre verleent,
Sonder redene mijn voernemen bhebruyckende .
Och eerde, ontdoet u ende zijt mi beluyckende,
Want is en ben niet weerdich , dat is u beterde .
Moenen.
870 Hulpe , Modicack , hoe ick blaecooghende werde ;
Dit meysen crijcht berou den balch al vul .
Ca wi yewers int scoonste vander steden
Een kanne wijns meten .
Emmeken .
Laet mi met vreden,
875 Ende vliet van mi , fel viant boos!
Wee mi , dat is u oyt verkoos
Ende aenriep u , verghetende die godheit ontferm[hertelij c .
Och, och, ick crighe sulcken berouwen hertelijc,
Dat mi therte sal besluyten ; och ick beswilte,

855, ontbr, in U S al de - 856, ontbr . i n U S aendeden - 857 . US metischen
S behoort a~Y A dincken Na dezen regel vol9t :
Hoe emrneken dit spel lan aher
hoorde so si haer sonden meer overdenckende
a

went se gentle aldus

858 . US to ontsincken - 859 . US dielit - 860 . U welck een S wat een wroeden - 861 . US der w . - 863 . S aenade
- 864 . US hadde S dan ontbr .
a
866. US consent - 867 . US reden - 869. A betrede - 870 . US Monicat Str
Manicat - 871 . US MeYsken A balck
U vol meten S vol - 873 . US Laet ons

A outgaen U eraens S teams A ste - 876 . S u ontbr. - 877 . U u a,enrie
fermhertelic - 878 . U berou S ontbr . - 879 . A nu th. al i . l . v . iii th, cal
HIS slu~' ten oft is A beswelte U beswiJ'c S besmilte
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Mijn cracht faelgeert mi .
Moenen .

47

Hulpe, Lueifers leveren, longheron endo mute!
Nu mach ick wel borlen , blaecooghen ende huylen ;
Mijn meeninghe wil hier al vuylen,
Onder die helsche guylen Overt nu mijn daet van cleender
[vramen .
Rijst in alder duvel namen,
885 Oft is draech u ghecoust, ghescoeyt in Cacabo .
Emmeken.
O Heere , ontfermt u mijns !
Moenen .
Ia , eest also?
Nu hoor is wel dat achterdencken in haer gaet cnaghen .
Tot in twerck der wolcken wil icse draghen,
Toornen hooghe, ende worpense van boven neder ;
890 Coemtse dan to haer selven weder,
So hceftse gheluck, die leolijcke vrucht .
Her , her ! ghi moet mede in die lucht .

880 . S Helpt US leveren ontbr. lonagher - 889 . S brullen Ublactogell - 883.
In AUKS op twee re9els US kleYrider .S vromen
884 . UPS ReYst UPS duyvelen
- 885 . A droech UPS' drage
U ende ghesc. S ende geschoent - 886 . 0 o ntbr.
in 5 niet in Str U u ontbr. A In S Ia ontbr. - 887 . U u S in u - 888 . U Tot in
de wolcken --- 889 . U Torens
S eens Sir torens U neer - 890 . US koint sy
US tot

U weer - 89L US heeft sY

U de -- 892 . Na dezen regel vol9t :

PRENTJE : de duivel vlie9t met Emmeken de lucht in , terwjl drie
menschen er verbaasd naar kjken .
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N ae dese woorden heeft moenen die duvel emmeken boogher dan eenich hu yys
ofte kerke in die locht ghedra hen dat haer oom ende alle die lveden sa hen
dwelck hem alien seer verwonderde niet wetende wat dat bedieden mochte
Hoe moenen emmeken van boven neder OverA ende
hoese haer oom Overt kennende
PRENTJE : de duivel in de lucht Emmeken op den 9rond twee
nrannen verbaasd naar° boven ziende .
A is moenen die duvel emmeken boven alle huisen hooghe ghedra en hande sic!)
OverP hi,)se van boven neder opter straten haer also meenende den hall t e breken .
waer of die lieden seer verscrickten . Ende beer ghiJ'sbrecht
haer oom die dat self
~
sl~1 oec horende 49 was verwonderde vat dat bediede nude sic ) w3ye dat wesen
mochte dye van so hoghe viel seg agentle ende vraghende eenen die neven hem
stout aldus
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[Die oom .]
49

Heeftse den hals niet ontwee , so heeftse gheluc vri ;
Mijn herte crijchter onsprekelijeken druc bi,
895 Dat is dit liden aen eenich mensche seouwe .
Kendise niet ? Wie es die vrouwe ?
Een borgher .
Ick Bout gheerne sien, oft iese kende,
Maer tvolc staet hier so en dringt over ende,
Datmer niet en can bi gheraken .
900 Coemt achter mi, heer, is sal ons een gat maken .
Dwaes es hi, die mi int dringhen slom acht .
Siet heere , tvrouken leet in onmacht,
Si leyt al van haer selven .
Die oom .
Dat en es gheen wondre .
Helpt, al dbloet mijns lichaems van boven tot ondre
905 Vercruypt mi, is soudt wel betoghen .
Die tranen schieten mi uuten oghen,
Mijn aderen versterven, mijn coluer Overt bleec,
Noyt en ghevoelde is mi so weeck .
Och orient , slaet mijns gade , is bids u seere .
Die borgher .
910 Ontbeyt , wat let u , heere ?
Ghi verandert , al waerdi puer een doot mensche .
Die oom .
Om sterven dat is in deser noot wensche .
Och Antropos, coem en doerschiet mi lichte !

50

Die borghere .

Hoe meslaetdi u aldus ?

893. A yrY - 894 . U kriJ'cht
895. US eenigen m, aenschouwe - 896. US'
, En
kendyse - 897 . US zoude - 898 . U staetter S en dripgt ontbr. -- 899 . US Datmender S men daer niet by en kan g h. Sir by niet -- 900 . U hier S ontbr. -901 . S in US stom - 902, US ley
903 . US al ontbr . S gheenen
~tSir ~~, e ener 904. US al het bloet
U boven ontbr. - 907 . A anderen S vsterven Str sterve n
-- 909. S bid -- 910 . US deert - 912. U da,t ontbr. A wensch - 91L US A troPos
komt U miJj n 1 . -- 9'14 . US Hoe versladY u a .
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Die oom .
Och , hat es mijn nichte,
915 Dies is therte vol lasts ghenoch hebbe .
Dit esse, die is wel seven iaer ghesocht hebbe .
Ey lasen, nu leyt si hier den hals verstuyct .
Och eerde, ontdoet ti , ends mi beluyct ;
Ick en wills niet laugher rusts ghewinnen .
Die borgher .
920 Weetti wel, dat sift es?
Die oom .
En soudicse niet kinnen ?
Oft meendi , dat is mijn sinnen misse ?
Moenen .

Hulpe , meleflessen , van corten blisse !
Minen steert is bepisse van rechter quaetheden .
Nu en weet icker gheenen raet teghen .
925 Dit is haer oom , hoe sal ict nu coken ?
Ick hadde haer langhe den hals ghebroken,
Maer die beds van desen papa heylich
Maect mi den wech onveylich .
Hadde ick macht, is souden tar stout tar hellen voeren .
Die borghere .
930 Siet hears, is siese noch roeren .
Die oom .
Verroeren ! dat waer boats voer vale ghepijns .
Tes waer , si roert sekere .
51

Emmeken.
Ay mi , moats mijns ?
Waer heb ick gheweest , of waer ben is nu ?
0 Heere , sta is ooc noch in die gracie van u,

915 . U Daer is hat harts v . 1 . om h . S Daer is therte v . l . om brocht hebbe 916, U S Y ist S die is Str SY is - 917. US EYlacen S leYtse Str laetse 918 . S ends ontbr . S ontsluYckt - 920 . US Weet hhY U Ende A kennen 924 . . S meYnde - 922 . US melt flessche van korenblisse - 923. In A US twee
- 925. S nu ontbr . - 927 . Na dezen re9el hee
reels
~'
haer 1j, f hout ve Ylich - 928 . U En m . - 929, A US
hem - 930 . Str Heeren
US siense - 939 . U Roeren
US veal - 932. US de eerste helft o ntbr . US moat is
S staen

t, U no9 Is orsaec dat s Y
H . icker m . aen US soude
waer S Roeren moat aen b .
-- 933 . U oft oock - 934,
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935 Dat is ter ghenaden soude moghen comers ?
Ja ick , want haddi mi hier niet ghenomen
In uwer bewaernesse , alles machtich,
Ick ware in deewighe pine onsachtich,
Met siele, met live, eewich versteken
940 Uut tsheeren rijcke .
Die oom .
Condi noch spreken,
iVIariken nichte , so spreect teghen mi,
Die so menich suchten om di
Ghesucht heeft , ende so menich claghen gheclaecht,
Ende tallen canters so menich vraghen ghevraecht,
945 Ende nu vindic u onder dit ghedroom
In desen soberen puente .
Emmeken.
Och , sidi dit , heer oom !
Och , ghehingde God , dat is op dit pas
Ware inden selven punete, dat is was,
Doers is u leste sach, sonder dese reyse!
950 Och , als is mi selver overpeyse,
Ic ducht, dat is eewich verdoempt ben .
Die oom

52

Nichte, ghi sneeft ;
Ten es niemant verloren dan die hem verloren gheeft .
Hoe soudi so verdoempt sijn ? dat waer to deerne .
Maer hoe coemdi hier ? dat wistic gheerne.
955 En ghi waert vlues in die lucht so hooghe .
Segghet mi doch , bi uwen ghedoghe_;
Ick en sach noyt mensche so hoghe dat is woet .
Emmeken.
Heer oom, het waer mi onghereet,

935. US enade - 936. S hier ontbr . - 938 . US waer - 939. U ziel en met 940 . US Wt des H . -- 943 . U Besucht US ende ontbr . - 944 . US tot alien 94 . U vinde is - 946. S dese sober US puncten
US 0 S dat -- 947 . S Ocli
genadio~e
~ G, - 9!~8 . U Waer in de zelve puncten ads - 949. US lestrnael Sir
eerstmael - 950. US selven - 951 . U ductite - 952 . S niemant is - 95 3 . U Hoe
ontbr . S hoe soudesy verdomt s . twaer - 954 . S comdv - 955. S vleus inde
r
locht
956,
hr toch S hi ontbr .
9.~r 7 . ontbr . i n US
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Dat is u alle mijn aventueren soude verhalen bescheelijc .
960 Ie hebbe mi den viant eens overgegheven geheelijc
Ende nae dien omtrent seven iaren met hero gegaen .
Ick en cans u niet al doen vermaen , (ick wilt metten
[cortsten overslaen)
Binnen die seven iaren mijn regiment ende ons bedriven ;
Men souder wel boecken of scriven ;
965 Gheen quaet en mach tegent mijne clicken .
Ten eynde van alle dese vreemde sticken
Quam is hier int lant om mijn vrienden to visiterene ;
Ende met dat wi hier doer meenden to passerene
Ende ter meret quamen, so saghic staen spelen daer
970 Tspel van Masscheroen . Ic hoorder naer .
Emmer in die woorden, die is hoorde,
Creech is sulcken achterdincken , dats hem stoorde
Hi , die bi mi was , ende droech mi , daert volck sach,
Hooghe in die locht .
Die oom .
Ey lacen , owach !
975 Hoe, nichte, was die viant bi u ?
Emmeken.

lay , hear oom , ende es ontrent seven iaer
Dat ick ml voechde onder sijn ghebot
Ende met hem ghewandelt hebbe .

flu,

Die oom .
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Hulpe, almoghende God!
Daenhoren doet ml al dlijf vergruwen.
980 Dien gast moeten wi van u stuwen,
Soudi ghewinnen Gods rijcke hueghelijc .
Moenen.

Ey pleck~rt, dat en es niet mueghelijc,
959 . S u o ntbr. al US avontueren A bescedeliJ'c - 962 . In AUS op twee re9els
S al ontbr. U overstaen - 963 . S die en ende ons ontbr. - 964 . US soude daer 965 . S d'miJ'ne - 967 . US visitereit -- 968 . US doer o ntbr . US passeren - 969.
. S quarn - 970 . U daer naer S daer na - 971 . U door de w . S in ontbr. - 973. U
daert het - 975 . U den v, - 976 . US Jae S en tis US J'aren - 978 . US Helpt 979 . US Dat hooren doet mi het S dat liJ'f verarouweu
- 980. US stouwen ~
981 . US Sout ahY
~ US hooaheliJ'c - 982 . U MY pl . S Gv.y pl . U U niet S en
~
tis u n,

US moaheliJ'ck
~
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Dat ghi ml van haer lout vervremen .
Alst mi past, is salse met huyt met haer nemen
985 Ende draeghense, daermen selden solver of pee spaert .
Soudi , fel gheest ?

Die oom .

:VI_oenen .
Ia ick , hoeresoen , pleckaert .
Si es mine, si heeft haer selven overgheaheven,
Den Oppersten afghegaen, ende mi bi ghebleven .
Daer om moetsi ten helschen gloede blaken .
990 Ende, hoeresone, soudise mi meinen tongoede waken?
Ick soude u hale ende beenen verpletten .
Die oom
Fel gheest , dat sal is u wel beletten .
Ick hebbe hier, meen ick, in minen brevier
Acht oft tien regulen in een papier ;
995 Si selen u schier doen anders wrimpen .
Moenen .
Och, och, mijn borstelen risen, mijn haren crimpen
Mits dat hi daer leest ; wat sal ick verkiesen ?
Bi Modicack, moete is dese verliesen,
Hoe sal is doergoyt zijn met gloeyende wappers!
1000 Van quaetheyden so bijt is op mijri knappers ;
Uut ooren, uut bachuse blasick helsche spereken .
Hier aen mi ~machmen nu mereken,
Als ons opset den appersten Here verdriet,
So es ons dinghen min dan niet .
1005 Ick ducht, is van deser sielen sal moeten scheeden .
Die oom .
Ga wi , Mariken nichte , is sal u gaen leeden
984. U h, en h . S sal met huYten h. Str toYten h . - 985 . US selden ontbr .
S niet en sp . - 986. S SuldY U fellen S felle - 987 . S miljn
.
- 988. U by my S bi ontbr. - 989 . U gloeYde - 990 . S zout
S overgeven
~
r~ghiJ'se - 991 . US owen - 992 . US Felle - 993 . US meYn - 994. US PampierUS noch p .

A vines - 996 . US het 2e och ontbr . - 998 . US Monicat 999. U wil S doorgloeYt - 1000 . S guaetheYt A bid is miJj n kn . -1002. US Hier
ontbr . US zoo coachmen - 1004 . US sil'n
U onse A dinghen
ding hen ontbr . Str min.
- 1005 . S dese siele US scheY den -- 1006 . US Gaen wi
U gaen
ontbr .
~
995. US sullen

US leYden

Mnl . Dram . Poezie .
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her totten deken ends een vier doen stoken .
Ic deneke wel u leden zijn u al ghebroken,
Mits dat hi u so opvuerde ends weder list vallen ;
1010 Ghi most seer ghequetst zijn .
Emmeken .

Ick en achts niet medallen
Dit liden , hear oom ; dies gheen verhael ;
Ick ben willich to liden tien dusent mael
Meer dan pennen souden connen ghescriven,
Mach Gods ontfermen aen mi becliven .
1015 Mi en ruect wat is doe , mach is eens troost
Verwerven ende gracie .
Die oom .
Blijft in dat propoost,
Ick verseker u Gods rijeke , tuwer kueren .
Wi lesent daghelijcx in die Scriftueren
Om to verwerven Gods glorie puere,
1020 Niet voer een heerlijc berou ter lester huere .

1007. U Hier ontbr . A ende ontbr .
1008 . US het tweeds u ontbr. -- 1009 .
U Mits dien hY S Mits doen hY - 1010 . A gheqnets
US met alien - 1011 . U
b
maect dies S macht d . Str maecht - 1012 . US baewillich - 1018. U de p .
US schriJ'ven - 1014 . US berrnherticheYt S aen ontbr .
1015 . U ruert niet
S roert niet S doen U mach to troost - 1016 . S Aropost
1017 . S keuren 1018. US lesen A deghelJ i'cx - 1019 . S G . riJjeke - 1020. U Niet dan S Siet
door US herteliJ'c US ure Na dezen regel vol9t :
54 Na desen es heer ghiJ'sbrecht met ziJ'nder nichte g egaen tot ails den gheleersten
nester vander stat van Nimmegen maer sheen P
hoe hog
hogse r,aheleert hoe
p~
expert hoe heilich oft hoe devoet alsi tstuc verstonden en dorsten hem gheensins
onderwinden haer to 55 absolveren oft eenige Penitencie to setten van Karen sonden die seer anxteliJ'ck ende onrnenscheliJ'c waren waer om dat si ails bedruct waren
Hoe heer bahiJ'sbrecht na colen reYsde met ziJ'nder nichten
PRENTJE :

heer Ghjsbrecht met een monstrans in de hand , to9enover
hem Mariken achter haar de duivel

Des ander daechs smorg hens wel vroech bereede hem heer ghiJ'sbrecht alleens
oft hi hadde muse willen celebreren nemende dat weerde gebenedide heYlick
sacrament in ziJjn hant ende heeft hem also met Emmeken ziJ'nder nichten op die reise
gestelt na cuelen Ende moen die duvel es hem lieden van vers ghevolcht maer hi en
dorste hem lieden niet bi comen noch Emmeken eenichsins genaecken doer dye
dye crachten
56i des heilighen
sacraments Nochtans werp hi som tiJ't half eYken ende ander
b
boomen vats boven . tin hem lieden om hem be den
y den teals to brekene Mer
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[Emmeken .]
0 stadthouder van Gode, is God op deerde, somen ons
[ghewaecht,
Gheen sondigher dan mi deerde en draecht,
Eewich ghesloten duchtic uutter hemelscher balie .
Die paus .
Waer om dat , kint ?
Emmeken .
Ic ben sduvels amie,
1025 Ende gheweest hebbe bat dan seven iaren,
Met hem gewandelt , ghegaen , ghevaren,
Daert ons beliefde - zijt dit bedrijf vroet
Met hem ghedaen so man ende wijf doet .
Maghic mi dan niet wel ontstellen ?
Die paus .
1030 Wat dinge, kint? met den viant vander hellen?
Ende wistet gtri wel, als hi bi u quam,
Dat die viant was?
mine en .
a , va er o sami.

ons lieve heere en wildes niet b
ahehingJ
hen want si dachlicx een ghebeken pinch
to lesen ter eeren van onser liever vrouwen U . der Godtlicke
DriJvuldicheYt
J

Aldus hebben Si soe langhe ende veel n
inhere~ yst dat si tot cuelen quamen daer si
haer tegen den bisschop biechte. Maer si en wisten haers ~
gheenen raet want die
groot was dat hi ~
sheen macht en hadde drier of to
sonde so onrnenscheliJ'ck ende b

absolverene

Hoe emmeken ende haer oom na Rome reisden ende hoe Emmeken
haer biechte teglien den Paus

PRENTJE : op den voorgrond Mariken met den paus sprekend , op den achter9rond eene kamer , waarin zj biecht.
57 Na desen ziJ'n emmeken ende haer oom vanden bisschop ghescheiden ende wt
colen ghegaen na Rome daer si nae veel reYsens met grooten arbeide quamen
Ende emmeken heeft haer biechte ghesproken toghen den pans met weenenden
oobghen seagende
~

1021 . In AU op twee re9els S van Godt US opter aerden S ongewaclrt
Str on~,ghewaecht - 1022 . US de aerde - 1023 . US blie
.l - 1024 . S Ack Sir Ick
US des du vets amie - 1025. US meer dan - 1026. US gegaen gewandelt ende
gev
- 1030 . US Wat zegdY - 1031 en
b . - 1027 . US verdriet - 1028 . S bsemen
C
1032 . In alle uitgaven is de vol9order
a. Emmeken Ia wader lofsaem
b. Die Paus
Ende wistet ghi wel als hi bi u quam
Bat die viant was
c.
d.

Emmeken Och is ick dat doet mi cla bghen
U wist shy S wise rhit

b c. In US op een re9 el
Str d, den

~,

~J

U dattet den S dattet de
21*
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Die paus .
Hoe conde ghi u metten viant ontdraghen,
Als ghi wist dat hijt was?
Einmeken.
Vadre, die goede daghen,
1035 Tgrote ghelt, ende tgrote goet,
Dat hi ini dede hebben, zijt des wel vroet,
Dat deet my doen, al doet mi flu vereysen ;
Ic en conde ghedincken noch ghepeysen,
Hi en deet mi hebben to mijnen behoeve,
1040 Ende noch dat aldermeeste, daer is rni om bedroeve,
Ende dat ml int herte den meesten toren gheeft,
Dats, dat so menich mensche dlijf verloren heeft
Ter plaetsen, daer wi hebben verkeert,
Over die twe honder t , vadre gheeert,
1045 Sijnder om minen wille vermoort ende doot bleven
Als voer ende naer .
Die paus .
Hulpe, Godheyt verheven'
Doer sulcke stucken moechdi wel leven onhueaelijc .
Emmeken .

O vader , soect mi raet , eest moghelijc
Ende stelt my penitencie eer wi verporren ;
1050 Mi en ruect , hoe stranghe si es.
Die paus .
Ick en sal nau dorren
So diep tasten in die ontfermherticheit ons Heeren .
Wat ! soudi biden viant verkeeren !
Sulcken sonden en quam mi noyt voren in biechten .
Ende dan noch voort, doer dijn bedriechten
1033 . A condi ghi
U kondY S condt gY Str conde gY
1034. U g hY wel
b .
S ghlJ't wel US Vader U de S die - 1035 . US Het g root
root g. e . tgroot a
b.
1036 . S vroot Str . vroet - 1037 . U dedet S doet Str deet U doebahet S doget
Sir doeget S veriJ'sen Str verriJ'sen - 1039. US dedet US tot S miJ'n behoeven
1040 . U het aldermeest S bet aldermeeste S ml ontbr. -- 1042 . U Is dat
S Dat is dat US siJ'n li'lf
- 1044 . US die ontbr{. US vader - 1045 . US d, ahe
.
b .
bleven - 1046 . S HelPt -- 1047 . US zulcken A onhueg elic S onhogeliJ'ck
1048 . U ist meudheliJ'c - 1049 . Str vercoren - 4050 . US roert - 1051 . US des
i
H. -1052 . S soot bnhy - 1053 . U Zulcke US quamen . . . to voren S int bichten
1051 . Str voorts US sil'n
bedrichten
,
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1055 So menighen doen dlijf verliesen!
Ie en weet wat peniteneie kiesen,
Stranghe ghenoeeh teghen suleken wereken sondelije.
5n
Bi den viant te sine, tes te hondelij e.
o Godheyt ongrondelije, vol ghenaden,
1060 Wilt mi doeh in dit stue beraden !
Ie ben puer beladen in minen sin.
o rechter inder rechtveerdicheit , sent mi doch in
U inspiraeie uut uwer hooehster glorie!
Hola, mi eompt daer in mijn memorie,
1065 Mi waer leet waerdi verdoemt.
Roept den priester, die met u eoemt,
Dan suldi u penitencie hooren.
Emm e k e n.
Waer sidi, heer oom f
Die oom.
Ie stae hier voren,
Vol druex, vol anexten, tot dat ie weet,
1070 Hoe dat vergaen sal.
Die pa us.
Nu hoort naer dbeseheet:
Mi waer leet, ende twaer ooc weI om deeren J

Dat yemant verloren ware, eonstment ontberen,
Ende God en soudts ooek niet gheerne ghehinghen.
Siet, daer sijn drie yseren ringhen;
1075 Den meesten suldi haer sluiten aenden hals,
Dander, sonder veel ghescals J
Sluyt die aen haer armen, weI vast ende stranghe,
Ende die ringhen moet si draghen also langhe,
Tot datse versleten sijn, of datse van selfs afvallen.
1080 Dan werden haer sonden vergheven met dallen;
Niet eer en salsi los ende quijt sijn.
1055. S menich US mensch d. sijn lijf v. A doen ontbr. - 1057. U zulcke 1058. US te -wesen is -1059. A grondelijc -1063. US spiratie met u. h. glorien1064. US inder memorien - 1065. U werdy -1066. AS comt -1068. Str staen1070. US na tbescheet - 1071. U het waer US te deeren - 1072. U kondement
S en condement - 1073. US zout - 1075. Str eersten US am den hals - 1076.
US Den anderen z. meer g. - 1077. US die en weI ontbr. - 1078. US zo 1080. US worden US met allen - 1081. S en ontbr. US oft q.
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Die oom .
Dat sal, duchtic, noch eenen langhen tijt zijn,
Eer Si van selfs sullen sliten of,
Want si sijn so ruide, swaer ends grof,
1085 In hondert iaren en souden si so vele niet sliten
Als tvierendeel wander dicten .
Die pans .
Si mach haer so quiten
In hertelike penitencie volstaende,
Dat si van selfs wel selen sijn afgaende
Vanden armen ends vanden halse .
1090 Maer doetser vast aensluyten .
Die oom .

Wel vadre , ick salse
So vast daer aen doen sluiten ends so sterek,
Dat si nemmermeer en ontgaen , ten waer Gods werek.
O priester ends clerek boven alle staten,
Bi uwer ghenaden willen wi u laten
1095 Ende reysen weder onser straten tonsen lands nedere,
Van daer wi quamen .

Die paus .
Die hoochste bevredere
Die wills dijn liden maken so lanex so sochtere .
Emmeken.

Adieu , heilighe wader !

Die paus .

Gaet in Gods hoeden , dochtere,
Ends blijft volstandich in u penitencie,
1100 Want bier boven in die hoochste excelencie
1083. A sitten

US vallen S of

Str of - 1085. U In hondert Jaren tvieren-

deel dies dicten sY niet en soude versliJ'ten S vele ontbr. - 1086. S als ontbr. 1078, S herteliJ•c ke
U penitentien - 1088 . US selen ontbr . - 1090 . US doetse
daer De tweeds hel t van dezen re9el maakt in U met den vol9enden een, in S
twee re9els uit : Wel Vadgr is zal de ringhen zoo vast doen sluYten , ends zo sterc 1092 . U ware - 9095. In A US op twee re9els A neder US weder ontbr . US tot onsen
lands waert weder
S wedere - 1096 . U Den hoochsten bevreder - 1097 . US
wil U . 1 . m, z, lang er A sochten S sachter - 1098 . US bewaringe S dochter 1099 . A volstantich S voistaendich Str volstandich
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Es volstandighe penitencie seer ghepresen,
Boven alle dinghen , daer wi of lesen .

`~

[Emmeken .]
Langhe nachten zijn selden den ghenen lief,
Die druck int herte hebben oft swaermoedicheit .
1105 Sijn slapen es grote onruste of meerder grief,
Swaer drooinen verscrickende of sulcken meskief .
Mi ghebuert vele alsuleken onspoedicheyt .
Wie sal ml segghen die rechte bevroedicheyt
Van minen droome, daer ick in heb gheleghen?
1110 Mi dochte, is was genomen outer helscer gloedicheyt
Ende van daer boven inden hemel ghedreghen .
Daer quamen mi vele witter duyven teghen,
Die sloeghen mijn banden of met haren vlereken .
Ontbeyt , wat sie is ? O Godheyt vol seghen,
x31115 Heb is u hoghe ghenade vercreghen ?
1101 . S volstaendibge -- 1'102. In M TS vol .le t nog Mach Penitencie veel g riefs ~ghenesen Na dezen regel vol gt
60 Aldus heeft Emmeken haer Penitencie ontfaen vanden Paus Ende haer
oom dede die ringhen ter stout so vaste aen haren hals ende aen haer ermen
maecken datse haer leefdaaghe niet of en mochten tenware bi bghehinghenisse
ende
a
mirakele van onsen lieven here
61
Hoe emmeken wt romen reYsde En hoe si nonne Overt inder
bekeerder sondersen clooster to Tricht
Nadat emmeken die ringhen aen hadde bnheliJ'c bghi baehoort hebt so es si met
haren oom ester stadt itan Rome agebgaen die welcke so lanbghe reYsden dat si to
maestricht quamen daer emmeken inder bekeerder sonderssen cloostere nonne Overt
tot welcken haer oom behulPich was Ende na dat hise daer in bgeholpen hadde
nam hi oerlof aen haer ende re3ysde tot sinen laude daer hi noch .xxiiii iaer leefde
na datti ziJ'nder nichten int clooster~aheholPen hadde dye hi alle iare eens besochte
also langhe als hi leefde
Hoe die enghel gods . Emmekens ringhen afdede
van haren liaise ende handers
Emmeken in dit voerscreven clooster wonende leefde so lieYlichliJ'ck ende dede
SO strangers
a Penitencie dat haer die ontfermhertiage Christus al haer sonden veraitaf
sinen inghel tot haer seindende daer si lath en slie1 p die welcke haer die rinohen
of dede Waer of emmeken seer blide was segghende
62
PREN'FJE : En2meken op een mat slapende , terwji 1 de enagel
haar de ringers a neemt
. en m . ~end'gr.
1104. S met sw . - 1105 . US slaeP
~
bgrot - 1107 . U MiJ'n
U alsulcke onbesPoedicheYt -- 1109 . S miJjn US Broom --1110 . Sty veer i .pl . v .
outer S helsche Str bloedicheYt 1 .112 . US veel witte - 1113 . US haer ---1115. US u ontbr.
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Och, is ic, mijn banden zijn af, somen mach mereken,
Si ligghen hier neven mi . O godlike wercken,
Wat crachtiger schermschilt sidi tegen tvercrancken !
Dies en can men u nemmermeer voldancken
1120 Te gheenen stonden .
• mensche , vol ghebreken ende vol sonden,
• er aen moechdi nemen exempele,
Ende ter eeren deser weerdicheit sonder gronden,
Den almoghenden God eewighen lof vermonden
1125 Naer u arm macht seer sempele .
Weldaet dient wel ghedaen in Gods tempele .
[NAEPROLOGHE .]

In deser manie'ren , Gods vrienden vercoren,
So es dit ghebuert bier to voren,
Sonder faute, al eest dat den menigen luegelijc dinct .
1130 Ende ghi noch to Maestricht in stede ghinct
Ten bekeerden sonderssen, daer soudi sien
Emmekens graf, ende boven dien
Die drie ringhen hanghen boven haren grave,
Ende onder die ringhen ghescreven, met letteren gave,
1135 Haer regnacie ende penitencie, die si besuerde,
Hoe ende wanneer dit ghebuerde .
Doer die teekenen houdic dit to bat voer waer .
Si leefde noch ontrent twee iaer,
Na dat haer banden afspronghen, was mi geseyt,
1140 Altoos penitencie doende ende neersticheyt,
Om den oppersten coninek to behaghene .
Neemt alle danckelick , sonder clagerie
Dit slecht bewijs ; ionste deet bestaen,
op dat wi die hemelsee glorie moghen ontfaen .
AMEN .

1116 . S alsoo men - 1117 . US GoddeliJ'cke - 1118 . US machti gher
U vet'b
kraucken •- 9119 . US konnen wyy - '1120. US Tot - 1922. US een exemlpel
1123. U dese US waerhevdt - 1121 . A almo ghende
A eeni ghen
- 1125 . US Na
b
b
u arme - 1126, US Wel , dat d, w . Str Dat d, w .
1129 . US is US lobgheliJ'c
• dunct - 9130 . US Waert dat bghy US rode st.
1131 . U Totten S Tot de
• lout gh ~~.l• - 1133. U De - 1134 . U de - 1'135. S is die s Y besurde - 1130 .
•
bghebeurde - 1137 . US de t. Str die S hoede ick die - 1138. U leefden 1139. US de ringhen S of gesprongen
-- 911 . US behagen - 1142 . U Nernet
b
• kiaghen - 1143. US dedet - 1144. U de U Amen ontbr. In US volg t no g
FINIS in S bovendien
Dit Boeck is bghevisiteert ende bgheaphrobeert by eenen
bgheleerden man daer toe ghecommitteert .

DIE SEVENSTE BLISCAP VAN ONSEh VhOUWEN .

DIERSTE PROLOGE .

Maria vol gracien, die moecht gebien,
Dat hemelsce , eertsce ende helsce knien
U moeten bugen , wyken ende eeren,
Want alle dat God nye liet gescien,
5 Oft noit met ogen oec wort gesien,
Daer moet na recht dijn lof bi meeren,
Ic biddu , moeder ende bruut des Heeren,
Tabernacle Gods, fonteyne der duecht,
Dijn raven van gracien laet altijt keeren
10 Op alle sondaren, want ghijt vermuecht ;
Oetmoedege , suete , suver juecht,
flout alle tkersten gelove in vreden
Doer deere dien ghi soe minlic suecht,
Onsen prince , princersse , haer dote en steden ;
15 Dies biddic u met ynneger beden .
Tees nu recht leden omtrent een jaer,
Dat wi hier speelden int openbaer
De seste bliscap van Onser Vrouwen .
Tverhael van dien dat latic daer,
20 Wi volgen der materien naer ;
Ic meent de selke wel heeft onthouwen .
Op dat sier bi verlichten souwen,
Gods moeder ends sine jongeren meest,
Soe sant hi hem in rechter trouwen,
25 In viereger minnen , den Heilegen Geest .
'Van desen smaect wel der keerne keest,
Dit wort de sevenste ends de leste .
A1 staet op enen slichten least,
Eest leec oft clerc , elc neemt int bests,
30 A1 waert soe datter Yemen in meste.
10. sond'er~ - 13 . de's - 24 . he
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Int oeste int weste biddic vor vre,
Voer al in Bruesel , die suete ste .
Voort gruetic u alien , die hier versaemt sift,
Dat elc gesonde ende saliche
35 Moet hebben, ende dewige leven me
Na deser tijt, hoe ghi genaemt sijt .
Dus, eerbaer notabele, die onbefaemt sift,
Siet gunst vor cunst in onsen werke .
Ic hope de meester dan ongeblaemt blijt,
40 Op datmens niet to nauwe en merke .
Thout meest scriftuere , som scrivent clerke
Met sconen redenen geapprobeert,
Maer waermen tkersten gelove bi sterke .
Hi es onwijs, diet lichte batteert
45 Soe verre alst redene consenteert .
Dus dan cesseert, om cort vermaen,
Als van gescille , en wilt verstaen
Den sin der hoger materien soot .
Wat vrouden Maria heeft ontfaen
50 Doen hier haer leven Overt gedaen,
Goon sin en mocht dies wesen vroet .
Hoe slecht mer hier bewijs of doet,
Noyt meerder vruecht haer en gescie .
Elc seg haer dan des yngels groet,
55 Dat si elc drool herte verblie .
Ende nyemen en scympe noch en benye
Ons sympels wercs ; wi doent uut minnen,
Ter eeren der stat en sonder envye,
U alien ter liefden , dat wilt versinnen.
60 Hoort alle en swift, wi gaen beginners .
31 . Biddie - 68 . ontbr. Zie aant .

Sint Jan .

65

70

75

80

s

O hoge, eerweerdege, gebenedie
Maget vrye,
Tresoer , daer alder werelt scat
In lath besloten , na claren belye ;
Want, suete Marie,
Wi cochten daer met de hemelsce stat ;
Den dau van gracien es in u nat,
.
.
Des hemels ende der erden gevloyt ;
Die heeft ons in u suver bat,
Der specien vat,
Gedwegen ende met genaden bespoyt .
Oetmoedege Vrouwe, u niet en vernoyt
Dat is ghemoyt
Dus worde u minen troest to gevene ;
Want is ontfinc, invierich gegloyt
Ende hittich dorbroyt,
Den last, geminde, van uwen aenclevene .
Dies blivic voort in minen levene,
loge verhevene,
In u hoede , soet u betame,
U biddende dat u si bequame .

Maria .
Jan , geminde orient vercoren,
Lacen ! ghi wet hoet met my steet
85 Gods jongeren hebbic alle verloren .
Die mi to troesten plagen to voren,
Achermen ! die sijn my ongereet .
Si sijn getrocken, verre ende breet,
Dwoort Gods tot linen bevele bedien .
90 Alsoe hi selve den orboer weet,
Tot sijnder begeerten, tsi tout of heet,
Moet linen wille altoes gescien .
Dus , Jan , vercorne orient , in dien
Dat is ml selven nu vinde alleene,
95 Soe biddic u , wilt de woerde aensien
Die mijn kint sprat tot ons lien,
Daer is stont in bitteren weene .
Hi gaf mi u hoede, ende el negheene .

332
Hi seide : „Wijf, sich daer u kint .
100 Jan, dits dijn moeder" . Hoort, wes is meene .
Dus blijft mi bi, in duegden reene,
Want hi u vor dandere hoechst heeft gemint .
Jan .
O Vrouwe , daer to voren noeh sint
Dat de werelt heeft gestaen,
105 Seggic vor waer, en loegens twint,
En was soe ermen wissel gedaen,
Want, Vrouwe, ghi moestet daer ontfaen
Eens visschers cone, cleyn van geslachte,
Voer hem , die , na sij n vermaen,
110 Hemel ende erde van nyeute wrachte .
Niet min, eerweerdege, de hoge van machte
Deet om een beter, des sijt to vreden .
A1 sidi gestelt tot mijnder waehte,
Ic en kynne mi niet weerdich genoech om treden
115 Den wech, die ghi voer mi waert leden .
Maria .

Jan , orient , laet u dies genuegen,
In alsoe velen alst God begeert ;
Sijt dies gevreet, hi welt wel vuegen
En daer op niet en murmereert .
Sint Jan .

120 Ic dancke u, suete maget weert,
Dat ghi mijns to vreden sift.
De gracie Gods heeft u vercleert
Daer mede, dat ghi geheilicht blijt .
Dus, weerde bloeme gebenedijt,
125 Eon huusken hebbic noch staende hier bi,
Daer moegdi in leiden uwen tijt,
Eest u gelieflic, maget vri .
Hier onder den bereh, verstaet wel mi,
Van Syon, suete ende oec bequame,
130 Soe steet dit huus . Alsulc alst si,
Soe ghevict u, Vrouwe, ent u betame .
Maria .
Jan, dat es my seere gename,
Want wel ter goeder plaetsen steet
Om visenteren sonder blame

135 be steden, daer God sijn passie leet .
Die willic dagelijcs, daer lose weet,
Visenteren tot sijnder eeren,
Tsi daermen doopte oft besneet,
Gheeselde oft cruuste om sijn verseeren .
140 Daer willic ml ynnechlijc toe keeren
Om to besuekene met wille goet,
Uut rechter devocien sijns loofs vermeeren,
Dat hi daer stortte sijn heilege bloet .
Sint Jan .
O suete moeder ende maget soet,
145 Als ghi daer sift , tot elker stede,
Soe biddic u vriendelijc , dor oetmoet,
Dat ghi my doet in uwen gebede,
Want zijn gracie die es u mede,
Hi en sal u nemmermeer verhoren .
150 Wat si, ghi bringet in Gods vrede,
Dat west is wel , biddier hem voren .
M aria .
Jan, mijn goede orient vercoren,
Mijn hulpe en weert u niet ontseit,
Noch nyemens die na sijn hulde sporen
155 En hopen aen sine genadicheit ;
In Karen troeste word is bereft .
Jan.
Nu , gawy met anderen voort in minnen,
Tot Gode gelieft dat hi ons hale .

Maria .
Sijn heilege gracie laet hi ons kinnen,
160 Gawy met anderen voort in minnen .

Jan .
Sijn godheit doe ons genade gewinnen,
Dat wi ontvlien der helscer quale .
Maria .
Nu gawi met anderen voort in minnen,
Tot Gode gelieft dat hi ons hale
165 Uut desen ellindegen eerdscen dale .

Selete con . Die wile besuect
Si de steden, ende si gaen wech .
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170

175

180

185

1U

190

Een Jode .
Claer , dese temptacie van desen wive
Es quaet to lidene selc van bedrive,
Want, dat luttel es gesien,
Si popelt , si leest , si buecht haer knien,
Si weent , si carmt , nu hier , nu daer,
In alien plaetsen .
Tweede Jode .
Dat doetse voer waer .
,
mi
dunet
is splite .
Ic siet soe node
.
Si makes oec to vele
Eerste Jode .
Tes reeht tenen spite
Van ons, ende onser wet Best blamelic
En diese regeren .
Tweede Jode .
Tes onbetamelic,
Dus openbaerlic dat si gaet stupen,
Cnielen, wagebaerden en crupen
In alien steden, daer haer kint lest
Enege scoffieringe .
Eerste Jode .
Tes onbesceet .
Daedsijt doch heymelic, ondertiden
Dat tfolc niet en mercte !
Tweede Jode.
Soe mochtment liden ;
Maer nu maect Si selken geveert,
Recht al waert der pinen weert,
Als quansus hi ware een coninc der Joden .
Eerste Jode .
Si heeft hem eren genoech geboden,
A1 waer hi een heildom oft een sant .
Maer thout al elder : wi worden gescant,
Worden Si , diet taenscouwene plegen,
Bekeert ende to harer secten genegen .
Oec wasser menich , alsoe wi merken,
Die hem na gingen :
Tweede Jode .
Ende alle haer werken

171, iJ' lode Zoo overal -- 173, J' lode Zoo overal -- 183, ter
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Sachmen soe duegdelic daer si geet ;
Maer tes al geveyst .
Eerste Jode.
Vor waer , en west,
Maer docht u goet, is wist ons raet
195 Om dit to beletten .
Tweede Jode .
Hoe?
Eerste Jode .
Den potestaet
Selen wijt opt corte gaen vercleren,
Ende dan, men later hem met geberen .
Hi saelt haer , sonder veel gescals,
Wel doen laten .

Tweede Jode .
Vele ongevals
200 Worder of nakende onser wet,
Ja , wort niet in tijts belet
En strangelic genomen metten tanden
Van dies macht hebben .

11

Eerste Jode .
Noyt soe veel seanden
En hadden de Joden van haren kinde,
205 Als si hier of wel mochten ten inde,
Waert so datmens niet en vermaende
Vor den rechter .
Tweede Jode .
Hi court hier gaende .
Dits yuust , wi willen hem spreken an
Van deser saken .
Eerste Jode .
Aenveertten dan
210 Op tcorte, eer dat hi ons ontgae .
Tweede Jode .
Heere, geliefdet uwer genae,
Wi souden u geerne in corter sprake
Wat nyeus vercleren .
Potestaet .
Ja, wats de sake?
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Ghi scijnt gestoort, wat hebdi vernomen?
215 Eest yet lastichs ?
Eerste Jode .
Jaet ; wi sijn comen
Tot u met nernste, versuekende raet
op dese Maria , die hier gaet ;
Het scijnt Si gect, en weet hoet
Met onser wet .
Potestaet.
Ja, waer by?
220 Bedrijfse oft doetse yet onreens
Ons in contrarien ?
Tweede Jode .
Jaes, heere, en neens .
Ic sal u seggen van haren bestiere .
Si toent oils dagelics selken maniere
Van vremden geveerten int openbare,
225 Als oft haer kint een heilichdom ware ;
Soe nijchse ; soe stuypse in alien steden,
Daer haer sone sijn passie heeft leden .
Ghi en saecht noit wijf so overlijc drabben
Over en weder .

Eerste Jode .
Si sal de steene uut scrabben,
230 Soet scijnt bi wilen, daer haer kint lest
Tsiere doot weert .
Tweede Jode .
Waer dat si west,
Dat Karen cone gesciet confuse,
TAnnas of in Pylatus huse,
Ende tanderen steden, daer loopse dagelije
235 Bidden en lesen .
Eerste Jode .
Tes ons meshagelijc,
Gemeret Si mochte met selker nacien
Enege bringen in murmeracien,
Slechte , onnosele , dies niet en gevroen
Haer quade secte .

228, ov'liJ'c
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Douwere .
Wat salmon haer doen
240 Daer bi? na recht, secreet gesproken,
Wi hebben ons hooch genoech gewroken
Aen Jesum , dien wi dleven nameu,
A1 en bringen wi de moeder oec niet in blamen .
Om datse met rouwe haer kint beweent,
245 Salmense daer om dooden ?
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Potestaet .
Met rechte neent,
Want elc moederlijc herte die mint
Bi rechter natueren geerne haer kint .
Maer waerse hem vremde , ent haer gesciet,
Soe en soudemens haer gedogen niet .
Men mocht haer dan met rechte aen spreken
Van ongelove , ende dat soe wreken
Aen hare , met pinen int openbare,
Dat ,yegeliken exemple ware
Om eon castien telker ure,
Diet hoerde vermonden .

Douwere .
Dit wijst natuere,
Dat dit wijf dose minne bestaet .
Waer bi? ten was noyt kint soe quaet,
Die moeder en Bout met rechte minnen .
Aldus dan, wildijt wel versinnen,
260 Soe en eest der moeder niet mesprijst,
Dat si natuerlike minne bewijst
Tot haren kinde ; om wel verstaen,
Mesdoet si luttel .
Tweede Jode .
Daer hanet meer aen,
Dat is u niet en hore solvereu,
265 Op dwelke is nu wille ergueren
Tot uwer correction, na datse bedrijft
Met harer devotion . Als si doot blijft,
Wat meyndi, wat mochter of gescien
Met haren lichame ? Tes vremder gesien .
270 Ja mochten sine onder hen gewinnen,
Haer vriende, die noch Jhesum minnen,
Si soudender reliquien willen of maken,
Tot onsen spite .
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Eerste Jode .
Dat sijn de saken ;
Daer soudense den duvel met alien of brouwen
En tfolc bekeren .
Douwere .
Dies weetic ons mouwen ;
Sijt dies to vreden, dat salic verwerren .
Waerse doot, men salse verberren
In cleynen pulvere, my wel versint,
En sayen de asschen tegen den wint
Alsoe dunne , dat si wech wayen
Elc versceiden .
Tweede Jode .
Soe mochti ons payen ;
Maer seker , twaer anders groet verlies,
Dat mense gaen liete .
Potestaet .
Neen, wacht u dies
Kinder , al haddi noch geswegen,
Tes langen tijt over een gedregen .
Wi weten oec wat , alst court aent nypen ;
Laet elken gewerden . Maer tsijn al pypen,
Wie hem wilt sporren tegen de gaert
Tswaerste verweecht .
Eerste Jode .
Tes goet verwaert .
Men sal den viant altoes ontsien,
Hoe crane hi es . Maecht soe gescien
Alsoe ghi ons nu hier vertrect,
Soe worden de jongeren wel begect,
Want si hopense , als domme dwase,
Hoge to verheffene .
Douwere .
Ic seg u jase,
Maer de contrarie sal hem gebueren .
Tweede Jode .
Wi sijns gepaeyt .

Douwere .
En sorchter niet vueren,
Maer bout u vrilic aen ons woort,
A1 in secreet ; en of ghi yet hoort
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300 Van dien eer wy , om cort vermaen,
Dat laet ons weeten .
Eerste Jode .
Twort gedaen,
Daer aen en derf u twivelen niet .
Adieu , myn heron .
Potestaet .
Ghebrect u yet
Des wi vermogen, ier waerheden,
305 Getroest u des ; elc ga in vreden .

Selete. Maria Zeit in haer gebede in
haer eamere .

310

woken,s
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320
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Maria.
O laes ! God Here ! Wat salic bestaen ?
Salic van troeste dus bliven versteken ?
Mijn herte mocht my in drucke ontaaen .
Ay laes ! God Here ! Wat salic bestaen ?
Ic ben in sulken rouwe bevaen,
Mi dunet al soude mi therte broken .
O laes ! God Here ! Wat salic bestaen ?
Salic van troeste dus bliven versteken ?
En can van drucke nauwe gespreken,
Dat hi my laet, mijn liefste geminde!
Ic en was vertroest van deser
Des blivic beswaert in groter alinde .
Dagelijes datti my versinde,
Daer hi met bluschte mijn verdriet ;
Altoes soe hoordic van minen kin do
By sinen yngel doch emmer yet ;
Nu en wasic in drie dagen niet
Vertroest . Elaes ! Wat maecht bedien ?
Waer es mi dose mesquame gesciet,
Datti my laet dus onversien ?
En weet to clagene hoe noch wien !
Selete . Die wile salmon den hemel
op doen, daer God sit, ende seggen toten
ingel Gabriel
God .

Nu willic recht, hot dunct mi tijt,
Mijnder suver moeder gebenedijt
In mijnder glorien hier ontbien ;
330 Den ertscen druc willic haer quijt
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Maken, ends bringense int hogs jolijt,
Daer haer niet en mach messcien .
Soe jet bi redenen hebbe versien,
Soe es sijs weert, ends el negheene,
Dat haer mijn gratis sal gescien .
Grotelic boven al anderen lien
Sal si de upperste sijn alleene .
Ic hebse daer lange gelaten in weene,
Daer Si volstentich in es bleven,
En vast geduerich gelijc den steene
Es therte to mywaert bleven reeve ;
Dus Overt si hoechst der hoechster verheven .
Gabriel , bode , haest , sonder sneven
Moetti mijn hogs gebod volbringen.
Gabriel .
Hets redelic , Here , want u aencleven
Es juecht en voetsel van alien dingen .
Ghi hebbet al in u beringen,
Boven ends onder , hoghe verlichtere .
Tsi stuer of wrest , ghi connet bedwingen ;
Van alien ergs sidi een swichtere ;
Ghi Overt uut ouden een nuwe stichtere,
Ends nyemen en mach u were volsinnen ;

Duegdelic sidi een medeplichtere
Tot hem die uwe genade bekinnen ;
355 Dies maect my uwer begeerten to binnen .
God .
Gabriel, dat icse minne es redelic .
Die mi vor al selve heeft vercoren,
Die Willie bi mi cloen eren vredelic,
Want is van haer wou sijn geboren .
360 Die suverste ends reynste verre to voren
Es si voer ails die is west .
Die seldi , sonder enich vorstoren,
Vor my hier halen ; doet mijn behest .
Ghi selt to dragene oec sijn bereet
365 Een palmrijs uten paradyse ;
Daer bi seldi haer doen besceet
Haer Boot, ends segt haer bi avise,
Dat ices ontbie , die hogs van prise,
Te mijnder vruecht, reyn van behage,
360. Hier is list us . een weini9 afgesleten . Bljkbaar heeft er 9estaan
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Want siere in vriendeliker wise
Sal wesen binnen derden dage .
Gabriel .
Eerweerdich Sceppere , en ben niet trage
Tot uwer bederven ; die en mach niet bliven .
Hets recht dat is haer bliscap drage,
375 Want si es bloeme van alien wiven .
Dies Willie, om haer lof verstiven,
Mi spoeden om tpalmrijs bequaine,
Datmen eerbarlic int bedriven
Sal dragen vor haren soeten lichame .
380 Gebenedijt si haren name,
Die in haer duecht es suver bleven,
Soe datter noyt no smette no blame
In haren lichame en was beseven .
Dies wort si hogo bi u verheven .
370
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385 Verhuecht u, gebenedide Vrouwe,
Suver kersouwe,
U lieve kint heet my orconden,
Datti u met des hemels douwe,
A1 vri van rouwe,
390 Wilt besprayen tot ewigen stonden .
Salich der saliger sidi vonden .
Na Gods vermonden
Soe seldi u tot hem bereyen ;
Want ghi seere hoechlic , sonder gronden,
395 Ende los van sonden,
Binnen derden dage selt sceyen
Uut deser broesscher keytivicheyen,
Daer na u beyen
Marteleers, maegden ende confessoren,
400 Die u hoechlijc selen geleyen
Met weerdicheyen
Daer boven finder yngelen coren,
Ter vruecht, Vrouwe, na Ll toebehoren .
19

Maria .
Suet ingel, dat es mi were bequame .
405 En hadde noyt geen meerder vruecht .
Dies biddic u, oft u tseggen betame,
Hoe es u name,
Die mi dus uterlic were verhuccht ?
Segt my dat, oft ghijt seggen muecht.

342
Gabriel .
410 Jai c, Vrouwe, is saelt u geerne belien :
Ic quam u yerst gebenedien
Metter Gods gracien groet van crachte ;
Ic waest die u , sonder vermyen,
Den mogenden , hogen, eerweerdeben , vrien,
415 Saligen, Heilegen Geest in brachte ;
Gabriel heetic , reyne van gedachte,
Ende bring u die benedixie bloet,
Die God de Here groet van machte,
Tot salicheden suet en sachte,
420 Jacoppe, sinen orient, ontboet .
Dit palmrijs, eerweerdege Vrouwe minyoet,
Bringic u uten paradise,
Om datmen dit, Vrouwe, na u doot
Dragon sal uut minnen devoet
425 Vor uwen fiertel van hogen prise .
Als mermen in oetmoedeger wise
Ter erden sal dragon , suver geminde,
Salmon u vor gaen met desen rise
Na sijn bevel, diet al versinde .

`-'0

Maria .
430 Dies lovic minen eerweerdegen kinde,
Dat my dose eere aldus gesciet,
Datti minlijc dus in mijn ynde
Bi sijnder genaden soe wel versiet .
iVlaer, suete yngel, doet my bediet,
435 Oftic den viant sal moeten scouwen
Eer is sterve ; om dat verdriet
Soc es my therte bevaen met rouwen .
Woude hi mijn ogen beloken houwen,
Dat is den viant niet en sage,
440 Gabriel , lieve orient , vol trouwen,
Bidt Gode datti mi dies verdrage .
Gabriel .
O Vrouwe, en sift in gheenen versage
Voer hem , maer stelt u des to vreden .
Ghi hebt den viant beraden plage
445 Met uwer groter oetmoedicheden,
Ende hebten soe onder voet getreden,
Datti hem ewelic sal ververen
Van uwen sueten, suvoren seden ;

441 . glieuen
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Want nyemen dan ghi en mach heni deren
450 Naest Gode . Ghi selten ewelic weeren,
Waer datti court, na u gebien,
Ende oec, vor wien ghijt suit begeren
DZids uwer gracien , daer sal hi vlien .
Van hem en mach u niet messcien .

21

Maria.
455 Lof u gescie, almechtich Heere,
Die my met gracien dus versiert
Ende my, erme, bewijst dees eere
Met uwen yngel wel gemaniert .
Dies biddic u vort , dat ghijt bestiert,
460 Dat u apostelen , mijn brooders gemeenc,
Versamen mogen ongescoffiert
Ende wesen to miere uutvanrt reene,
op dat is doch niet en sterve allene ;
Want de Joden onbequame
465 Souden sturberen groot en cleene,
Hadden sijs macht, minen lichame .
Dus dan, dor uwen sueten name,
:12ijn lieve sone, nemt dies ware,
Ende dat is scouwen mach sonder blame
470 U jonberen, der apostelen scare,
Ende orlof nemen int openbare
Aen hen , die u met herten minnen ;
En sachse in soe meneaen jaro ;

Laet mi noch troest van hen ;ewinnen .
Gabriel .
475 Maria Vrouwe, sijt dies to binnen,
A1 sijnse verre, tes in sijn machte,
Die Daniele , wilt wel versinnen,
Voetsel toe sant met sijnre crnchte ;
Want Abecuc , die hem teten brachte,
480 Was menich hondert milen versceeden ;
Nochtan God sijnre vriende gedachte
Ende dedene tot Daniele leeden .
A1 heefti dapostelen oec willen breeden
In verren lande , wide geseten,
485 Gelievet sijnre genadicheden,
Ghi selter haest tidinge of weten .
Een vat vol gracien, ongespleten,
Sidi volmaect, gebenedijt
Boven alle andere hoschst ongemeten,
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490

En bliven selt in ewiger tijt .
Adieu, dits wech, in vreden blijt :
Na minen woerden sal u gescien,
De gracie Gods heeft u versien .

Maria .
Lof deser bliscap , in ml gemaect
495 Bi des yngels sueten ingevene !
Nu benic met alder vruecht onstaect .
Lof deser bliscap in my gemaect !
Lof hebt, die mi ontbiet dus naect,
Dat is sal comen ten ewigen levene !
500 Lof deser bliscap , in my gemaect
Bi des yngels sueten ingevene,
Los van snevene!
Getroest , van alder noot bevrijt,
Salic aenscouwen als die verhevene
505 Minen lieveu sone gebenedijt .
Lof hem gescie in ewiger tijt!

Selete : Hier sal Jan staen predeken
den volke finder slat van Ephesen .
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Sint Jan .
Tot uwer vramen, meerder en mindere,
Die hier sift comen om aenhoren
Dat woert Gods, mijn weerde kindere,
510 Ic biddu, en willet niet verstoren .
Saeyt men u yet , laet niet verloren
Tsaet daer voetsel bi gesciet .
Suvert u herte en weert den doren,
Daer tsaet bi to verdwinen pliet .
515 Want dicker vele dan gers en griet
Soe sayt doncruut de lede viant,
Daer hi de goede vruchten siet
Becloven in goet winnende lant .
A1 sidi gevallen , biet hem de hant,
520 Die u mach hulpen uten onreenen .
Ontenoept van ongelove den bant ;
Of neon , u siele saelt noch beweenen .
En laet u herte soe niet versteenen,
Ghi en leert den hoechsten Scepper kinnen,
525 Die u de gracie wilde verleenen,
Datti u sciep uut rechter minnen .
De doot wildi om u gewinnen ;
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Aenden cruce storti sijn bloet,
Om datti u , met viereger sinnen,
Woude lossen uter helscer gloet .
Daer bi hier penitencie doet
Ende wilt dat kerstendom ontfaen
En vreest de doot, soe sidi vroet .
Ghi suit in dewige bliscap gaen ;
Want dese werelt heeft God doen staen
Soe ghise siet , reyn van aenscouwe,
Om datti u finder vruechden baen
Bi sinen yngelen stellen souwe .
Peinst niet , ghi kindere , waert datti wouwe
Dees werelt ontmaken, die ghi hier siet,
Ende dit nyeuwe verkeren int ouwe,
Sijn vroude en bleefs to minder niet ;
Want eer dat uut hem selven [geseiet],
Datti de werelt van nyeute wrachte,
Soe was sijn godheit sonder verdriet
Soe wel als nu , diet wel bedachte ;
Maer otn u menscelic geslachte
Bi hem to bringen in sijn vruecht,
Soe dede hi bliken sijn grote machte
Ende stelde dees werelt dus in haer yuecht,
Des ghi hem niet voldaneken en muecht .
Sijn wonderlic were es sonder gronden,
Want hi mids sijnre heileger duecht
Om uwer salicheit hem liet wonden .
Dies laet ons dan in allen stonden
Hem dancken, minnen ende ontsien,
En vreesen de doot , en scuwen de sonden ;
Want nyemen en can der doot ontvlien .
Ten mach geen dine soe haest gescien,
In hemel , in eerde , ten es hem cont,
Ende alle datti wilt gebien,
Dat moet gescien in corter stont .
Vaet dit in dijnre herten gront,
Des biddie u alien met ynneger beden,
Hoe Ihesus Christus was dorwont
Ende dor u alien de doot heeft leden .
Inden name der Drievuldicheden,
Den Vader , den Sone , den Heilegen Geest,
Sceedic van u, blijft alle in vreden,
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570 Maer smaect wel miere woerden keest,
Ende dat bhi dinen Scepper vrecst .
Bier selen comen twee ingle met enen
eleede ende omslaen Sint Janne ; ende
tcleet sal semen als een wolke . Ende
soe bedect selen sine voeren vor 11larien
dore, oft anderssins, soet best es .
De ghene die saten to predecacien
rode stat'van Ephesen
Een bebuer .
tiVat ou ! en siedi niet , ghi lie?
Tweede gebuer .
Wat, ghebner?

Eerste gebuer .
Mi dunct is sie
Een overwonderlic were hier baren
575 Aan desen predecare .
Derde gebuer .
Ic sachen henen varen
In een wolke , alsoe my dochte,
Deeddi niet ?
Eerste gebuer.
En wept `vat wesen mochte .
Bet es were wonderlic to verstane,
Aldus een wolke to omvane
580 Enen man, ende als eon winken
Wech to vuerene .
Tweede gebuer .
Men saels gedincken
Hier binnen Ephesen, dat weetic dare,
Hierna noch over twee hondert jare ;
Want, in presencien van ons gemeene,
585 Eest niet seer vremde?
Derde gebuer.
Ten es niet cleene
bronderene , wat sal bedien .
Eerste bebuer .
Wonderlike werken selen gescien,
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Es to duchtene, tenegor steden .
Tweede gebuer .
God wille al ons vriende bevreden !
590 Elc es hem sculdich to verveerne .
Twas een groet leerere .

Derde gebuer.
Ic hoorden soe geerne,
Want alle sijn woerden gaven bediet,
Diese wel verstont. Hi en achtes niet,
Waest hoge of neder , wijf of man,
595 Hi gaf elken tsine .
Eerste gebuer .
Dat doet de selke nochtan
Nu to vele plaetsen diemen vint,
Daermen de hoyke hanct tegen den wint ;
Ja , geestelic en weerlic , mochtment wel seggen,
Elc int sine, diet scone omleggen
600 Vor hen die mechtich sijn van state,
Uut vreesen, om miede, om loen, om bate .
Nochtan , sal diepe wonden genesen,
Men moetse tyntelen .
Tweede gebuer .
Het moet soe wesen .
Ie sic men vint nu officiere
605 Van vele officien, die de maniere
Recht maken met woerden en met gebare,
Als oft Been ander God en ware
Dan die si dienen, - sijn die niet sot?
Ende doen hem meer eren dan haren God,
610 Om titelic goet , om weerlic eere ;
Dit sietmen dagelijcs .
Derde gebuer .
Die doolen seere .
Nochtan eest waer . Maer claer , van desen
Gelike en quam noyt binnen Ephesen
Van predecare , soe ict can gemerken,
615 Noch die bat volchde metten werken
Na sinen woerden, sonder omwympelen,
Dats goet exempel .
Eerste gebuer.
Dat eest ons sympelen,

348
Mi ende andere, die niet en weten
Dan men ons seit .
Tweede gebuer .

En can niet vergeten,
620 Wat dit wonder sal mogen bedien ;
Tes recht een mirakele .
Derde gebuer .
Mocht doch gescien,
Datti hier weder tonser vranie
Dwoert Gods noch bedieden quame,
Soe waer ons alien wel gesciet .
625 Wat maecht meenen?
Eerste gebuer.
Claer, anders niet
Dan biden werken Gods almechtich
So en Best toecomen . Hot blijet warechtich
Datti wel es metton Here.
Dies rise hem lof toe emmermeere,
630 Ende laet tot onser alder vramen
Vergaen ten besten .

2s

Tweede gebuer .
Elc segge dies amen,
Endo bidden Gode met genynde,
Dat hine ons curtelic weder sinde
Tot onser bederven, ende van mesvalle
635 Ons wille behueden .
Derde gebuer .

Dies bidden wi ails
Neernstelic met inneger be .
Nu gawi tsainen in onsen vre,
Ende loven den Here gebenedijt .
Adieu , dits wech , in vreden blijt .
Sint Jan .
6-10 O alre hoechste verlichtere des sijns,
ller werelt behoudere , vat es nu mijns ?
Waer benic aldus gevlogen? dits vri
Met deser wolken? Here, ontdect mi
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U hoge begeerte , ende maect mi vroet
Wes u gelieft, Here ; ende ontdoet
Mijn ogen, dat is worde versinnende
De redene van desen . Ic worde bekinnende,
Dunct ml , - eest waer , soe est abuus ?
Den berch van Syon en mijn huus,
650 Daer Maria, Gods moeder volmaect,
In woent . Hoe benic nu hier geraect
Dus haest ? Dit moet wat groets bedien ;
Salicheit moeter ons bi gescien .
Ic wil gaen cloppen best aen de duere .
655 Ou , seg , Maria .
645

:17aria .

Wie es daer vuere ?
Van Gods wegen , orient , wildi inne,
Segt wie ghi sift .

29

Jan.
Ic bent, vriendinne,
Jan, u sone, reyn suver maecht,
Ic biddu, dat ghi u niet en versaecht
660 Mi in to latene ; gebenedijt
Soe seldi bliven .
Maria .
Ach, Jan, sidijt,
Vercorne orient ? Lof Gode van al,
Dat is u nu aenscouwen sal
Vor mijn doot! segt, hoet u geet
665 En wanen ghi court .
Jan .

Seker en weet,
Maria, Vrouwe, maer wilt gevroen :
Ic stunt en predicte een sermAen
Binnen Ephesen . Soe vremden dint
Es selden gesciet, want mi omvinc
670 Een wolke , ende bracht mi sunder verdriet
Hier voer dit huus, sue ghi my siet,
Recht in een swerc . Dits vremde sake,
Ic en weet niet hoe is hier gerake,
Noch oec waer bi , want Been vermaen
675 En hebbic gehadt .

350
Maria .

Dies moetti ontfaen
Ewegen lof ende sonder mincken,
Die dus siere vriende wilt gedincken
Ende al dine can ten besten bringen .
Sijn wijsheyt gaet voer alle dingen,
680 Sinen godliken wills mach niemen keeren .
Sijt willecume inden name des Heren,
Jan , die u bier heeft ;esonden .
Ic sal u de waeromme orconden,
Dot God dees grote sake bestoet
685 U bier to bringene .

io

Jan.
Och , Vrouwe , soe doet,
Des biddic u, geminde vercoorne,
Want my laneter na to hoorne
Wat dinge dat bedieden mochte,
Dat mi dees wolke tot hier dus brochte,
690 Ende watter Gode gelieflic si
Bi to bewisene
.
Maria.
Hoort dan na my ;
ten
es
sonder
redene
niet,
Jan ,
Dat u God bier comen liet
Tot mijnder begeerten , als vrient tci noot ;
695 Want mi God bi den yngel ontboet,
Dat is serteyn tot sinen behage
Soude sceiden binnen derden dage
Van deser broesscher menscelicheden .
Dies biddic u met devoter beden,
;4U Gevoudender hande, met knien gebogen,
Met druckeger herten, met natten ogen,
Dat ghi de suete woerde versint
Van uwen Meester , doen hi als kint
Mi u beval ; sift mijns behoeder .
705 Hi seide : „Siet daer uwe moeder" .
Tot mi soe seidi : „Dats dijn Bone" .
Gedinct dies nu - dat di God lone!
Des daer gescie tusscen ons beyen,
Ende en wilt ter noet van my niet sceyen,
705 .

uwen
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710 Want, claer, het naect seere minen ynde .
Dus sift mijn troest .
Jan .
Bidt niet, geminde,
Maer beveelt sonder verdrach
A1 dat der moeder vanden kinde
Gescien mach ; vri van meswinde
715 Salic u hoeden soe is best mach .
Maer, Vrouwe, mi wondert u geclach .
Souddi to rechte nu druckich wesen,
Ende u de yngel dede gewach,
Dat ghi sonder ommeslach
720 Hoge ten hemele selt sijn geresen
Bi uwen sueten kinde gepresen ?
Hoe mach u enegen druc gederen?
Ghi sout to rechte werden genesen
Van allen seere, die uut ghelesen
725 Wort boven alle marteleren
In vruechden, na uus soens begeren .
Maria.
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Jan , sone , verstaet wel wat is meene .
A1 eest, dat iet met ogen beweene,
Dat sceiden van hier, my wel versint
730 Mijn bliecap, dat is niet en vercleene ;
Mijn herte dat es vol vruechden reeve .
iVIijns weenens en verdruevic twint,
Hoe dogen oetmoedelic doen bekint
Haer werc finder natuerlicheyen .
735 Die vruecht, die doghe int herte vint,
Es nuttelic dat si die ontbint ;
Dus doet de bliscap dogen screyen
Den genen die na vruecht verbeyen .
J a n , knielende .
O vader, der glorien werkere,
740 Der druckeger sinnen een verlichtere,
Tot alien duegden een versterkere
Volmaect, van alien erge een swichtere,
Sijt uwer sueter moeder meplichtere
Nu inde ure van harer doot .
745 Hulpt oils versamen, hoechste richtere,

352
Van uwen jongeren Ben conroot .
Soudsi versceeden aldus bloot
Van deser werelt, twaer onbetame ;
Dies staet haer bi to harer noot
750 Doer uwen gebenediden name .
Maria .

Jan , die yngel Gods bequame
Seide , des willic wel betrouwen,
Dat icse . alle tot inijnder vrame
Vor mijn doot bi mi sal scouwen .
755 Aldus so willen wiere ons aen houwen
Ende stellen ons to vreden van dien .
God saelt so wel to passe vouwen,
Dat wise cortelinge selen sien ;
Daer en sal geen twi vel in gescien .
Selete. Hier selen dapostelen versamen net
Bender wolken vor Marien duere , hem sere
verwonderende .
Peter .

760
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O Here , wilt uwer gracien plegen

Aen mi ! waer benic , waer wordic gedregen ?

Slapic of wakic , wat Best van my?
Waer vindic mi selven noch ? sie is vry ?
Beenic alleene bier ? My dunct neen ic .
765 Lof Gode ! is sie bier oec , dat meenic,
Van minen bruederen . God huede ons van plagen!
Wat wander es dit? Ic wil hen vragen
Na dit bestier ; Bits vremt bediet .
Wanen comdi, mijn brueders?
Andries .

770

Wi en wetens niet,
Wanen wi comen, noch hoe, noch waer
Dat wi hier sijn ..
Peter .
Hebt gheenen vaer,
Hoept inden Here gebenedijt,
Hi gal ons bestieren .
Pauwels .
Hoo , Peter , sidij t ?
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Mijn lieve geselle, nu beenic to vreden .
775 Ie hope dat God dit wonder als heden
Om een beter tot salicheyen
Uns heeft gedaen . Wi waren versceyon
Seere verre van een , dwoort Gods to leerne ;
Nu heeft ons God gevuecht to keerne,
780 Ende hier versaemt op tort terinijn .
Heyl moets ons bueren .
Mathijs .
Dat moet waer sijn,
Ende onsen tijt alsoe to besteene,
Dat hem gelieve ons to bevreene
Van alien blameliken werke,
785 Dat ons mocht nosen .
An dries .
34

Ic sta en merke
Dese plaetse . Mijn bruers , alsict versinne,
Dunct mi dat icker my aen bekinne,
Als is oec doe, en twivels niet,
Dat es den berth van Syon , siet,
790 Daer is dicke hebbe willen verkeren ;
Dits thuus daer oec de moeder ons Heren
In woent . Lof Gode, nu weetict claer,
Wy sijnder yore .
Peter .
Serteyn, tes waer .
Gheminde bruers , nu ben is blie ;
795 Ic salder gaen cloppen . O Vrouwe Marie,
Laet in u vriende, die tuwen gebie
Hem presenteren .
Marie .
Wie sijn die lie?
Jan, die scinen herde ruut,
Dat si soe cloppen.
Jan .
Twas recht den luut
800 Van Peteren , Vrouwe , soe my dochte .
Ic sal gaen weten wiet wesen mochte .

Mn!. Dram Poezie,

23
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Hi wilt er emmer inne, soet scijnt .
Wie es daer yore?
Peter .

U vriende sijnt,
Jan , Gods jongeren , die in corter spacien
£305 Hior flu versaemt sijn .
Jan.
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Van deser gracien
Lovic Gode, dat is u scouwe
Nu tonser hoot. Maria Vrouwe,
Comt, hulpt ontfaen- na haer betamen
Gods jongeren, die tot uwer vramen
810 Hier sijn versaemt int openbaer
Tot uwer eren .
Maria .

815

Ach! sidi daer,
Gods uutvercorne vriende gemeene ?
Sijt willecome , in duegden roene,
iVIijn herte verlicht my recht van dien,
Dat ie u mach to samen sien

Vergadertin duegden ende in minnen .
Hoe mochtic meerder vruecht gewinnen,
Dan daer my therte met es dorvluegen?
Hoe salic u bewisen muegen
820 Der groter gunst die is u gan ?
Van blijscapen dat is nauwe en can
Gespreken , dat is u aenscouwe
Voer mijn ynde .
Peter .

Vorcorne Vrouwe,
Wi seggen u danc in corter spacien
825 Van uwer volmaecter visentacien,
Die ghi ons tonsen willecome tuecht,
Ende bidden u voort , volmaecte yuecht,
Eest dat ghi yet aen ons begeert,
Dat ghi ons minlijc dat vercleert ;
830 Want al ons vermogen, tsy na of breet,
Wes u gelieft , es u bereet
818,

dot vluegen en S19 . tnuegen
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Van ons alien, ineerder en mindere,
Tot uwer eeren .
Maria .

Dane hebt, mijn kindere .
God last mi sonder uwen noot
835 Aen u verdienen .
Jan.

Dits wonder groot,
Geminde bruers, dat dit gesciet,
Datmen u alien to samen siet
Vergadert nu to deser steden .
Glii waert soe menege mile versceden
840 Dwoort Gods to leerne ; hoe court dit toe?
Segt ons dbediet .
Bertelmeeus .

Wi en weten hoe,
Seker Jan, dan bi Gods gracien ;
Want wi in alts corter spacien
her quamen . Wi waren op geheven
845 Elc tsijnder plaetsen en sonder sneven
Bi een versaemt in corter tijt
Ends tot hier braeht . Gebenedijt
Most sijn de Here, die alles macht heeft .
Jan .
Dat Cod dit wonder aen ons gewracht heeft
X50 Ter eren sire moecler na dbetamen,
Ende oec den kerstene gelove tot vramen,
Des most hi ewelic na desen
Van alien tongen gesalicht wesen,
Die ons met eenre ogen opslage
855 her dus versaemt .
Peter .
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Jan , orient , is vrage
Bi orlove ends oft u gelieflic si,
Waer bi dat court , tverwondert my,
Want wi hebben door Gods sere
Menech jaer, lof heb de Here!
860 Versceeden geweest, beyde achter en voort,
Om to vercleerne sijn salige woort,
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Alsoe hi ons mondelinge beval .
Nu vinden wi ons to samen al,
Onwetens ; dus lust ons wel to hoorne
865 Dit hoge bewijs .
Maria .
Salege vercoorne
Vriende , dat salic u bedien .
Het es gesciet in tsviants toorne,
Ende ter eeren van ons lien .
Mijn ogen die hadden u geerne gesien,
870 Eer is van deser werelt moet ;
Dus heeft my God dat laten gescien,
Soe mi die yngel maecte vroet ;
Dus , lieve kinderen , elc newt vor goet
Uut mire begeerten soe eest geresen,
875 Dat my God dese eere dus doet .
Gebenedijt soe moet hi wesen !
Pauwels .

38

0 bloem der bloemen, hoge gepresen,
Wiens roke den sieken geeft confortacie,
Ghi sijt een specie, die can genesen
880 Hen alien die hopen in uwer gracie .
Lof dat ie in mijns levens spacie
Sal moben gebien ende sien ten claren,
Dat ghi sonder tribulacie
Met uwen kinde to hemel selt varen .
Peter .
885 Lof sijns, die my hier wilde gesparen
Soe lange , dat is oec sal gebien
Datti boven alle martelaren
Sijnder heileger moeder sal benedien .
In can aeen meerder vrueeht gelien
890 Dan is dat metten ogen aensage,
Dat si ter hemelscer melodien
Sal trecken , na haers liefs kints behage .
Bertelmeus .

Mijn herte ontpluyct, dat ics gewaghe,
Dat de blusschersse van onsen sonden
895 Ende de verbiddersse van onsen mesdrage
Voer ons in dewige vruecht wort vonden .
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Dies laet ons met reynen suveren gronden
Loven den Here in beden soet,
En datti ons nu en tallon stonden
900 In sire gracien gesterken moet .
Jacop .
• Vrouwe, nemt ons int behoet,
Als ghi daer sijt in jubilacien ;
Behuet ons vander hellen gloat,
Ende weert van ons al quade temptacien .
Mathij s .

905 Bescermt ons, Vrouwe, van desperacien
Als ghi daer sidt bi uwen sone ;
Laet druppen van uwer hoger gracien
op ons hier neder uten trone .
Philips .

Verhuecht u , Vrouwe , want uwe crone
910 Wert boven alle cronen verchiert ;
Soe groten bliscap noch soe scone
En was van herten noyt gevisiert .
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Symon .

• hogo inwesen wel gemaniert

Dat Overt begaeft met selken gichten
915 Ende met soe groter wijsheit bestiert,
Soe dat al erterike sal verlichten .
Matheus .
Den wreeden viant seldi swichten
Tot haren profite die u eeren ;
Den wech des levens seldi ons slichten ;
920 Dies moet u lof voort ewelic meeren .
Andries .

• vruecht mach nemmermeer verkeren ;
• lof sal groyen, suete Marie,

Onder de salege , sonder verseeren,
Van eewen tot eewen in ewigen tye !
925 Dies bidt vor ons, gebenedie .
913.

in wesen
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Maria .
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Dane hebt der visentacien reeve,
Die my , lief brueders , van u gesciet .
Van groter bliscap dat ict beweene,
Die mijn herte toecomende siet ;
930 Want is weet wel, en twivels niet,
Den tijt es nakende die dingel seye .
Na dat mijn kint my weten liet,
Eest nuttelic dat is my bereye .
Dus waert dan goet dat men my leye
935 Op mijn bedde, in minnen devoet .
Tes nuttelije dat is my bereye
Den tijt, die mi mijn kint ontboet .
Jan.
Eerweerdige maget sonder genoet,
• begeerte die sal volcomen .
940 Hulpt alle de moeder des Heren groet
Te bedde, brueders, het sal u vromen .
Haer duegden staen soe uutgenomen
Gewortelt uten paradise !
Uut Davids geslechte soe essi oec comen,
945 Bi Yesse gespruut in reynder wise .
• suver seborie van hogen prise,
Marie, die droecht den hemelscen scat,
Wi bidden u dat u gracie rise
op ons, reyn meegdelic suver vat .
Peter .
950 Lect daer alsoe, daer essi bat
op haer bedde dan ergens el .
• suver fonteyne , vol gracien vat,
Nemt ons voort in u bestel .
Versaecht u niet vor geen gequel,
955 Daar u de doot bi mach genaken ;
Want Vrouwe, is weet to voren wel,
Ghi en seltse natuerlic niet gesmaken,
Ende dat mids dien , verstaet de saken,
Als u lief kint sijn passie leet,
960 Soe die propheten to voren spraken,
Dat u sijn passie therte dorsneet .
Alsoet van u gescreven steet,
Soe leeddi daer soe groten pine
Van rouwe, die u was soe wrest,
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965 Soe dat u herte verkeerde in tsine .
Hoe souddi dan , godlike divine,
Noch eons gesterven , diet eons hebt leden ?
Neon ghi, vorwaer, sift dies to vreden .
Maria .
In my moet bliken sijn groet begeren,
970 Sijn heylege gracie wil mi besprayen,
Sijn wijsheit wil minen sin vercleren,
Sijn duecht wil al mijn erch verteren ;
Ic en can my niewers 1f ververen,
Want in my vonekon sijn berrende layen .
975 Tot sijnder gelieften, soe mach hi sayen
Selc saet als in my can becliven .
Laet hi sijn suetheit op ini wayen
Uut sinen goddeliken rayon,
Hi sal mi therte wel verfrayen,
980 Dat is tot hem, om een verstiven,
In alien saken volsteiitich sal bliven .
Jan .
Lof hebt, oetmoedege Vrouwe vercoren!
U groot begeren wort Gode bequame .
Peter .
Want ghi en vreest noch wee noch toren ;
985 Lof hebt, oetmoedige Vrouwe vercoren!
Pauwels .
Ghi sijt de rose al sonder doren,
Ende moeder en maecht tot onser vrame .
Jan .
Lof hebt , oetmoedege Vrouwe vercoren !
U groot begeren Overt Gode bequame,
990 Gebenedijt es dinen name .
Selete. Hier selen dapostelen in bedinyen
liggen . Ende die wile eomt Lucifer ende
roept sijn dieneers, om to sinden na
Marien siele .
Lucifer .
Ou ! duvels , neekers , refuys van boeven,
Moetmen u aldinc voer besoeven,

360
Datmen u villen moet als een puut?
Waer sidi? Ou, seg!
Alle.

Hier meestere.

Lucifer.

Soe court hier uut,
995 Valsce verraders, onnutte cockine,
Ghi ligt en mest, al waerdi swine,
Van ledieheden ; erupt uten neste !
Wat bedrijfdi ?
Eerste viant .
Wi doen ons beste,
Tormenten en pinen de sielen swaerlie,
1000 Braden en stoken .
Lucifer.

Ghi doet den duvel baerlic,
Mi dunct ghi sijt de meeste deal stub .
NIochtic wel plagen na minen wille,
Ic soude meer sielen alleene beswaren
Dan alle de duvels die noyt gewaren .
1005 Ghi en hebt Been were meer inde le,
Dat tachten es .
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Tweede viant.
Bi uwer vveerdiche,
Lucifer , meester , wi sijn u getrouwe
In alien dienste.
Lucifer .

Dat sidi, vrouwe
Soet scijnt, ghi sift van groten bedrive .
1010 Maer wat segdi van desen wive,
Tsmans moeder , die eens ons helle brae?
Daer moesti heenen .
Beide .

Wy , meester ?

Lucifer.
Ja , sonder gecrac .
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Si leit opt sceiden , trect rasch tot daer,
Tempteren , becoren , hebt geenen vaor,,
1015 Doet al u beste in alder maten,
Dat wi ons wreeken .
Eerste viant .
Dan sal niet baten,
Want onser geen tot enegen stonden
En costse noit gebringen tot sonden
In geenre manieren, cleyn noch groot ;
1020 Maer si heeft ons menegen noot
Beraden , als ghi wel wet ; is wane,
Dats pine verloren .
Tweede viant.

Ic had liever to Bane
In aide tormenten der heltscher pine,
Dan eens bi desen wive to sine,
1025 A1 hadden wijt alle to samen begrepen,
Ja , die u dienen.
Lucifer .

Tes verloren gepepen,
Ghi moetter henen . Wat meyndi ghi,
Dat si soe mechtich mach sijn als hi?
Dats verre versceiden , want si es puere
1030 Van erden, als mensce, ende de natuere
Es broesch ende oec de doot es wreet .
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Eerste viant .

Tes waer , is kent , maer is en weet
Niemen ter werelt, met corten waerden,
Die ons meer scaet . :12y cremt de swaerden
1035 Van vreesen, wanneer is haren name
Hoer noemen .
Lucifer.

Dats grote blame,
Keytijfs, voer u . Souddi ontsien
Een sympel wijf ?

1014,

aenen
b

Tweede viant .
Si hebbent goet gebien,
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Diemen niet wederseggen en mach .
1040 Mocht sijn , wi namens wel verdrach .
Nlaer Lucifer , meester , eest u bevelen,
En twivelt niet, serteyn wi selen
De sake soe metten tanden gripen,
Machmense op enegen cant genypen,
1045 Ghi selter of horen blide meere,
Hoet ons vergeet .
Lucifer.

Dats dat is beghere,
Daer sprecti als vriende , daer houdics mi an,
Ic saelt oec bekinnen .
Eerste viant .
Nu, gawi dan ;
Dit were es nu op ons versceenen .

1050 flier eest to doene . Brue ! brue !
Michael .

Waer wildi heenen,
Ghi helsce draken ? Vliet sonder blijf,
Terter niet naerdere .
Tweede viant.

Wy eisschen dit wijf
Van rechte, al esse in uwer hoe,
Als een puer mensce .
Michael .

Si en hoort u niet toe,
1055 Satanas, went si es suver on reyne
Van sonden , van smetten , als een fonteyne,
Alsoet van hare gescreven steet
In Canticis .
Eerste viant .
Ghi sijt ons to wreet,
Michael , laet ons gebruken ons rechto,
1060 Als over dmenschelike geslechte,
Soet God geboet ; dan mach niet bliven,
Wi eysschent'u.
Michael .
En wil u niet verdriven

363

1065

Van uwen rechte , verstaet wel my,
Want God seit selve in Genesy,
Datti viantscap sal setten claer
Tusscen u ende dwijf .
Tweede viant.
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Ic kent , tes waer,
Maer oftse dit es, verstaet mi wel,
En weeten wi niet .
Michael .
Ten es geen el,
Want ghi hebtse altijt gehaet .
1070
Soet blijet . Ooc hebbense versmaet
De Joden , die niet en geloven des,
Dat si moeder ende maget es,
Dwelc court uut uwen valscen sae,
Dat ghi gesayt hebt, en mids den rae
1075
Van u , heltsch viant , soe hebben de Joden
Haer scaemte en confuse geboden
Onverdient ; ende oec haer kint
Gedoot, gepassijt . Alsoet scint .
Wat wildi nieer, segt valsch fenijn?
1080 Es dit niet dwijf ?
Eerste viant .
Saelt aldus sijn,
See bliven wi met alien beroeft
Onser heerscapien ende verdoeft
Van eenen wive, dwelt geet to naer
Den Gods rechte .
Tweede viant .

Dat doet voerwaer .
1085 Tes hert our liden . Wist inens raet !
Michael .

En wetti niet wel, datter noch staet
In Canticoruin, dat si es
„Terribilis ut castrorum acies",
Dats verveerlic , diet wel merke,
1090 Ghelijc den casteele of bollewerke .
1004 . aenegy
Y
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Wien esse verveerlic el dan dy,
Als haren viant? Tert achtere!
Eerste viant .

Ay my! amy!
Ligt af, Michael, ghi doet my were,
Ghi sift ons to mechtich .
Michael .

Noch sprac God meere
1095 In Genesy , dat si soude onsoete
Dijn hooft bedrucken onder haer voete .
Tes recht : al brat Eva di dijnre list
Tgebod Gods, tes al gecist
Bider oetmoet der maecht Marien,
1100 Dewelke ons es, dit moetti lien,
Een moeder der salicheit, dits claere als glas .
Oec bescrijft Ysaias,
Inden xden cappittel , na claer bewisen
„Uut Yesse sal een roede op risen" .
1105 Ende David inden Soutere seit voort
Inden persoen des vaders dit woort :
„De here sal sinden de roede dijnre cracht
Uut Syon , om to hebben de macht
Ende heerscapie , verstaet dit wel,
111 Inde iniddelt dijnre viande ." Wie es dit el
Dan Marie? Soot es in seine
Dijn gheesele ende dijn ewige pine .
Si heeft alle dijn macht benomen .
Wat doetstu hier ?
Tweede viant.
Wimoestender comen .
1115 Wi en dorsten Lucifer niet verhoren ;
Hi es to wreet .
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Eerste viant .

Ic seyt to voren .
Maer watti seit, dat moet gehoort sijn .
Hi sal nu overlie were gestoort sijn .
Wie sal voer hem nu dorren lien?
Tweede viant .
11?0 Laet ons van achter inslupen, besien,
Hi sal wel weten hoot hier vaert .
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M ichiel .

Ghi helsce hondan , trect ongespaert
Inden afgront dijnre forneyse ;
Want Jhesus Christus heeft bracht te poise
1125 Adaems mesdaet met sinen bloede,
Ende Maria mids harm oetmoede
Es mechtich , wie haer sal roepen ane,
Alle u crachten to wederstane .
Up ! rasch van hier ! en ruymt de ste .
Beide .
1130 Amy ! Amy ! ghi brect ons de le .
Des moet de leede duvel wouweu,
Die ons dit bierken dus heeft gebrouwen .
A1 quamen alle de duvels met my,
En commer nemmermeer soe by,
1135 A1 gave my Lucifer oec dbevel .
Tweede viant .
Soe en salic oec , dat wetic we! .
Bue ! hue ! wech ! wech !

Selete . Hier sal God spreken , van
boven of onder, soe men will, tot
linen hemelseen heere

49

God.
Marteleren , ingelen ende patrierken,
Maegden , ghi heilegen ! court , hulpt mi werken
1140 Een were dat my voer al behaecht.
Den kerstene gelove our eon versterken,
Willie, invierich, mit hittegen vlerken,
Hier halen miere moeder, der suvere maecht .
Haer bi sijn mi soe wel behaecht,
1145 Dat icse inden ewigen vrede
Wil halen . Des wort u allen gewaeeht,
Dats mijn begeerte . U niet en verdraecht,
Ghi en moet emmer trecken mede .
Ic wilse finder glorien stede
1150 Stellen en doen haer spannen crone,
Daer mense ewelic aenbede,
Doer die minne , die si ml dede,
Bi mi ende minen vader scone .
Dit willic dat haer gescie to bone .
1143, Ifs, h'alen d,i, bier alen = hier halen
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Eerste ingel .
1155 Uwen heilegen wills, Here, most becliven .
Uwe gracie most volstentich bliven
op hem alien , die u minnen .
Lof moets gescien in u bedriven !
Van even tot ewtn , in mannen , in wiven,
1160 iVloet men u gracie to vollen versinnen .
Lof rise der hoger coninginnen,
Die u dus duegdelic heeft gedient,
Dat alle ingelen ends seraphinnen
Bliscap inde glorie gewinnen,
1165 Die ghi haer gunstelic toent als orient .
Dies wort haer lof bi ons vercombient .
Tweede ingel .
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• hoge, vol gracien, sonder blame,

Geminde, eersame,
Daer God dese minne bier om doet risen,
1170 Gebenedijt si dinen name,
Want selke vrame
En wilds hi noit aen niemen bewisen .
Aldus en machmen niet volprisen
• hoechde groot gebenedijt .
1175 Du sels ons laven als voetsel der spisen
Ends verjolisen
A1 themelsce hear verre ends wijt .
• lof most groyen talder tijt .
Confessor .
• hogs vereorne, salige bruut,
1180 Comt bi ons in ons deduut .
Ghi werter ontfaen met selker eren,
Dot alle lovers, gers ends cruut,
Als tongen. van clerken gaven geluut,
Si en souden den lof niet connen vermeren,
1185 Die u es'nakende sonder verseren .

Maria .
• uutvercorne brueders, het naect

Seere minen ynde, is hebt verstaen .
Gereetscap waer u goet gemaect,

1167 . Bet opschri ft Tweede ingel is weggesclirrcpt . - 4173 .
het Its . noq een rr.,gel : In geenre ghisen . 7,ie aunt.

Hierna ~'olgt in

367
Want sciere met my sal sijn gedaen .
1190 Bereit de palme, daer seldi met gaen
Vѭr minen fiertere, Gѭd deet bevelen .
Mijns lѭѭfs hebbic gehѭѭrt vermaen
Hѭge, van alien saligen keelen ;
Oec hѭne de yngle sinaen en spelen
1195 Sѭe suete, dat minen geest verlinet
Hier langer tѭ sine, want sѭndcr helen,
Hi wilt daermen dus suetelie sinet .
Och , lieve brueders , is biddu , brinct
Allѭ gereetscap in dat jѭlijt,
1200 Sѭe wilt mijn geest, het dunet hem tijt .
Peter .

120

Vrѭuwe , dats al tѭ vѭren versien,
En mѭeyt u des nѭch cleyn nѭch grѭѭt,
Betrѭut ѭns dies ; u sal gescien
Na ѭns vermueben, suet u es nѭѭt,
Ent Gѭde gelieft, die ѭns gebѭѭt .
Gѭd tѭt sijnder mѭeder .

Cѭmt , mijn weerde duve reyne,
Cѭint , is werde u trѭest gemeyne
Ewich vѭѭrt an sѭnder vermyen .
Cѭmt, mijn uutvercѭrne greyiie,
1210 Cѭmt, vѭl gracien bat en fѭnteyne,
Daer is ѭf dwѭech de sѭndege bleyne .
Cѭmt hier metten gebenedien,
Die uwen lѭf selen belien
Vѭѭrt aen met Karen salegen mѭnden .
1215 Cѭmt finder hѭechster melѭdien,
Cѭmt tѭ mijnder rechter syen,
Cѭmt in alder yngelen verblien,
Ter grѭter bliscap sѭnder grѭnden .
Cѭmt, ghi wѭrt de hѭechste vѭnden
1220 Van alder ganser werelt wijt .
Cѭmt, uutvercѭrne, het dunct mi tijt .
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Maria .
Lѭf, Here, is hebbe u stemme gehѭѭit .
Nu en willic hier niet langer leven .
Lѭf, kint, dat ghire mi tѭe vercѭѭrt,
1225 Bi u dus hѭge tѭ sine verheven !
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Mijn brueders, nu wilt my ѭrlѭf geven
Van hier tѭ treckene , wij mѭeten sceyen ;
Mijn sѭne ende alle sijn suet aencleven
Met grѭter bliscap na my beyen .
Jan .

1230 Vrѭuwe, sѭe wil hi u geleyen,
Die Here vѭl alder crachten crachte,
Ende als ghi sijt ter weerdicheyen,
Sѭe dѭet ѭns, Vrѭuwe, in u gedachte .
Maria .
Orlѭf, vriende, die mijns hier wachte
1235 H ebt genѭmen , lѭf rise u lien !
Orlѭf, Jan, die mijns kints machte
In visiѭene hebt ѭversien !
Orlѭf, Symѭen Peter, bi wien
Dit weerde geselscap Overt bestiert !
1240 Orlѭf, Andries, die mijns wѭut plien,
Ende mi in minnen hebt gehantiert !
Orlѭf , Jacѭp , wel gemaniert
Sѭe hebdi u gedregen tѭt my!
Orlѭf , Pauwels , die ѭngeviert
1245 Mi altѭes stѭnt getrѭuwelic by !
Philippus , Matheeus , ѭrlѭf ! waer sy,
U duecht en es tѭt mi niet cleene .
Orlѭf , mijn vriende , verre en by !
Sѭe grѭten bliscap haddic nѭit gheene .
1250 Mijn geest wilt wech .
Hier sterft sa .
Jan .

Nu niemen en weene,
Want sagent de Jѭden, die ѭns benyen .
Si mѭchten seggen, hѭѭrt wes is meene,
Wy daden dat wi hen castien,
Dat es na der scriftueren belien,
1255 „Dat nyemen en sal ѭntsien de Bѭѭt" ;
Dus mѭchtense seggen , sѭnder vermyen,
Wi daden datmen hem verbѭѭt .
P eter .
Tes waerheit blѭet ; maer laet ѭns beden,
Ende lѭven den Here met bliden sinne,
1260 Dat hi in selker weerdieheden
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Bi hem wilt halen ѭns lieve vriendinne ;
Haer siele die vaert ten hemel inne .
Bier selen dcapѭstelen alle
cnielen ѭft si haer gebet lawn ende de

G ѭ d.
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Sijt willecѭme, salige uutvercnrne,
Die welke in des viants tѭѭrne
1265 Verdiendet in gracien mids uwer duecht,
flat is van u Overt de gebѭѭrne
Om [tel verlѭssene de verlѭѭrne .
Sijt willecѭme tѭ mijnre vruecht !
Ghi hebt begrepen, reyn suver juecht,
1270 In uwen lichame suete ende reene
Die grѭѭte der werelt (?), dies ghi u muecht
Verbliden, want al in u verhuecht,
Dat is ye sciep, tai grѭѭt ѭf cleene .
Willecѭme, mijn uutvercѭrne alleene!

Sint Jan .
1275 Mijn brueders, ter Gѭds weerdicheyen
Laex ѭns den lichaem dѭen bereyen
Na sijn betaemte, alsѭe men pliet
Na ѭnser wet.
Peter.
rni bruederen siet,
Dese drie maegden die selen gaen
1280 Den lichaem visiteren, wilt verstaen,,
Alsѭet cѭstume es, ende cleeden
Na haer behѭefte ende bereeden,
1262. Van de bier vѭl9ende tѭѭneelaanwJ" zin9 zjn
, de twee laatste re9els 9eheel a 9esleten, zѭѭdat er niet$ meer van tѭ lezen is .
Vss. 1263-1274 zi'n zeer mѭeie4jk tѭ lezen, dѭѭrdien men met een rea ens bet Its .
bedѭrven beeft.
De drie eerate regels van bladz . 54, die met rѭѭd qeschreven waren en des zeker eene
tѭѭneelaanw"'~zinq bevatten, zjn dѭѭr dat rea9ens 9eheel verdwenen .
Mnl. Dram. Pѭezie.
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Altѭes ѭm Karen lѭf vermeren ;
Seldi niet, kindere ?
Eerste maecht .
Jawi, phi heren,
Wi selen geerne, eest u bequamelic,
Ona beate dѭen . Si was sѭe tamelic,
Pat wijs u weten danc van dien,
Pat wise gelѭeft aijn ѭnder ѭns drien
Te viaenteerne . Wildijs betrѭuwen,
1290 VPi dѭent seer geerne.
1285

Yauwels .
Jawi,jѭuffrѭuwen,
En bidden u ѭm u hulpe van desen,
Want claer, het sal vergѭuden wesen
Vanden Here, daert al aen steet,
lies sidi seker.
Tweede maecht .
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Wy sijn al bereet,
1295 U begeerte wѭnt sciere gedaen,
Tѭt haren lѭve wi gaent beataen ;
Dies wilt vertrecken . ghi mans gemeene,
Ende laet ѭns bider maecht alleene .
Selete .

Die wile sullen rise bereyen .

Derde maecht.
Ghi brueders, waer si, is cѭem u seggen :
1300 Cѭmt, hulpt ѭns inden fierter leggen
llese heilege maegt, vѭl gracien grѭѭt .
Geen dwaen nѭch cuusscen en was haer nѭѭt,
Dies mѭet haer ewigen lѭf gescien .
Ueen menscelic ѭgen en mѭchten aensien
1305 Haer claerheit, die uut haer rayede, scinen .
Wi en sijn niet weert, des wi ѭns pinen,
Dat wi haer meer genaken sѭuwen ;
Cѭmt ѭns tѭ hulpen .
1305.

rayendѭ
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Andries.
VPi selen . Ghi vrѭuwen,
Untdѭet den fierter. Alsѭe
deer -1310 Legt suetelic neder .
Peter .
Si en es niet awaer.
Dat was gedaen met cleinder pine .
Lѭf hebs de Here!
J a n.
Luuat tѭe de strive.
Alsѭe, en laetse ѭns niet seer quellen .
Brinct de bare .
B ertelmeus .
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1315 De bare es hier,
Setse neder.

Hulptser ѭp stellen .
flu
daer -- al suetelic

Pauwels .
Het valt al guetelic,
Dat wi werken tѭ harer vrame .
Uebenedijt si dies haer name,
Elken tѭt even eaemple bekint,
130 Dѭt alle duecht uut hare begint .
Daer leitse eerbaer. Den hѭgen vrede
Vlѭye haer tѭe! Waer willen wire mede?
Jan, dѭet ѭva bediet van desen,
Vѭaer sal den lichaem begraven wesen ?
Gѭd .
1325

Mijn bruers, dat salic u gewagen :
Den suveren lichaem seldi dragen
In dat dal, hѭѭrt wes is meene,
Van Jѭsephat sѭnder versagen .
Ghi selt daer vinden, reyn int behagen,
1330 Een nyeu graf, suet, suver en reeve.
Maer blijft vѭѭrt biden lichame gemeene,
Tѭt leden sijn der dage drie
Lnde is mijn grade u verleene,
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Oat ghi verstaen selt, rѭѭt en cleene,
1335 Wit is begeere dat vѭѭrt gescie .
Sѭe edelen lichaem en was nye,
Nѭch sѭe vѭl gracien van grѭten bedie,
Ende nemmermeer vѭѭrt Been sijn en mach
Als dese, daer is selve in lath,
1 340 Iiiermet latic u minen vrede .
Ic trecke in mijnder glѭrien stede.
J a n.
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Lѭf, Here, dat u dit geweerde!
Wes wi vermѭgen, wѭrt tuwer eren .
Peter .

Lѭf hebt, die ѭns dit selve vercleerde!
1345 Lѭf, Here, dat u dit geweerde!
Pauwels.

Lѭf u gescie in hemel ende ere!
Glѭrie mѭet ewich in u vermeeren!
J a n.

Lѭf, Here, dat u dit geweerde!
Wes wi vermѭgen wѭrt tuwer eren,
1350 Want sѭnder ve~keren
Sѭe es u vruecht ende sѭnder termijn,
Rsyn sѭnder verseren
Met uwer leren .
Gedinct dan vѭѭrt der knechten dijn,
1355 Uat si uus lѭѭfa vѭlstentich sijn .
Peter .
Nemt ѭp de bare, bi gѭeden avise .
Jan, gaet yѭre metten palmrise,
Dat de almechtege Gѭd ѭns sant .
lѭut, siet, draget in u hant ;
1360 llingel bracht, sѭet Gѭd begeerde,
Uten paradise .
1355.

Na dit vers is eene tѭѭneelaanwJ" zin9 we9q e$chra-~t
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ss

J a n.
Bi uwer weerde,
Peter ѭrient, het hѭѭrt u tѭe
Te dragene vѭr mi, ende seg u hѭe :
Pant dѭen Ons Here van henen sciet,
1365 Ons alien hi u een herde liet
Ende stelde ѭns, Peter, in uwer hѭeden .
Aldus Best gѭat dan ѭm gevrѭeden,
Dat ghi de hѭechste sift van ѭns alien.
Dus mѭats u nu de eere gevallen
1370 Dit rijs tѭ dragene na claer bedien
Als ѭns ѭverste .

Peter .
Dan sal niet gescien
Bi rechte, alsic sal seggen, Jan .
Daer es nѭch veal meer redenen an,
llat ghijt sculdich tѭ dragen sijt
1375 linde ewelic ѭns ѭverste blijt ;
Want Gѭd ѭns Here heeft u geaeit
in visiѭene sijn heymelicheit,
Datti nѭyt tѭ geenre stede
Negeenen van ѭns alien en dada ;
1380 linde ѭec sѭe sidi suver en reyne,
Als maegt bekint, dwelt is meyne,
Dat deser maegt ѭec wel betame,

Dat hi si saver van lichame,
Die dit edel rijs vѭrbaer
1385 Vѭr haer sal dragen .

Pauwels .
Jan, hi seit waer.
Wi begeren in rechter ѭetmѭet,
Dat ghijt flu vѭr ѭns alien dѭet .
Peter heeft wel de redene geprѭeft :
Met meegden men meegden tѭ eren behѭeft .
1390 llus draecht dat 4js gebenedijt,
Want u betaemt.

59
1379 .

ne genen

Jan.
Ter gѭeder tijt,
Na dat ghire alle met sift tѭ vreden,
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Ontfa jet in ѭnderhѭricheden .
Nu gawi vѭѭrt in den selven name,
1395 Dat den Here mѭat sijn bequame.
Peter en Pauwels, heft ѭp. de bare,
Lѭѭft alle Gѭde met stemmen dare .
Bier hejenae de bare ѭp ende singen :
Eait de Egyptѭ. Alleluia. Ende dinglen
inden Crѭne selen ѭec singen ende ѭrglen .
Dan cѭmen de Jѭden als sift hѭren, en
maken cѭntenancie .

Eerate Jѭde.
Wat rampe es ditte? tuten mi dѭrm?
Of drѭemet mil wa! tes verlѭren,
1400 A1 hѭrdictic tѭt mѭrgen, tes seker sane ;
En hѭѭrdi niet singen, gebuere 2
Tweede Jѭde .

Ic hѭre grѭet geclanc .
En weet niet wit mi selven gesciet es,
Nѭch wat dings dat hieraf dbediet es .
lc ben recht in mi selven vereent ;
1405 Wat willet wesen, gebuer?
Eerste Jѭde.
En weet wet meant,
Sѭm duncket mi ѭrgelen en sѭmtijts snaren,
Ende sѭmtijts sent.
Tweede Jѭde .

Het sal hem verbaxen
In ander manieren ear lent termijn,
llat seldi vinden.
Eerste Jѭde.
sѭ

Vat maecht ѭec sijn?
1410 Om waer seggen, tes een vremt geveert .
Eest bѭven ѭft ѭndere 2

1394. ga wi - 1399. &rat stѭѭd er dѭement. Dear ward eene r in9evѭe9d, maar
men ver9at de n tѭ schrappen . - 1400 . hѭrrictic
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Tweede Jѭde.

Tes meest derweert .
Mi lanct tѭ wetene, wat sal gescien
Bi deser vruecht.
Eerste Jѭde.
Hѭѭ! is hebt gesien .
Nu weetict meest, dits gѭet bestel,
1415 Het sijn de kerstene, dat merkic wel,
Die Binder dus cѭmers tenen versame
A1 singende, ende bringen den dѭѭden lichame
Vanden wive, die Jhesum drѭech,
Den grѭten prѭphete .
Tweede Jѭde .
Wi hebbens genѭech
1420 Rasscelic lѭpen wijt dѭers verstaen
lien Pѭtestaet; teal anders vergaen
Metten lichame, hebben wijs geval,
Dan si warren .
Eerste Jѭde.
Dѭt peynsic dat sal.
Wistense ѭnser liede meenen,
1425 A1 singense nu, si mѭchten wel weenen
Eer lane ; wi mѭchten van harm range
Wel drѭefheit waken .
Tweede Jѭde .
Wi beiden tѭ lange,
Eer tvѭlc versaemt wѭrt int gemeyne,
Trijst sѭmwijls lanc.
si

Eerste Jѭde .
Te wapenen ! tѭ wapenen ! grѭet en cleine !
1430 Haestelic, die ѭns vriende sijt,
Te wapenen ! tѭ wapenen ! het es tijt;
Oft peen, wi hebbent aenden hals .
Te wapenen!
Pѭtestaet .
Wat maecti gescals !
Hѭe rѭepti sѭe? hѭe leelic gebeerdi!
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Tweede Jѭde .

1435 Waer ѭm, heere?

Pѭtestaet.

A1 tfѭlc verveerdi
Met uwen gelate . Hѭe hebdi u sѭe?
Tlѭept al tѭ hѭpe!
Eerste Jѭde.

Lacen, tes van nѭe,
Want en beletti niet de daet,
Wi seggen u we!, her Pѭtestaet,
1440 Ons alien sal ѭaken veel verdriets .
Dat wijf dat du dy vermiets
'1'e verberrene, waerse dѭѭt,
Die draechtmen flu met vrѭuden grѭѭt
Te grave, ende meynense met grѭter weerden
1445 Na haer cѭstume gaen dѭen ter erden .
Dus, pijndijs niet haestelic tѭ wederstane,
Tsal vѭlcѭmen .
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Pѭtestaet.
Elc sciet wat ane!
Deen een jacke, dander een pansier,
De derde een huve! Dits gѭet bestier,
1450 '1'es juust bespiet, laetse ѭns ѭmringen,
Maect battaelgie!
Dѭuwere .

Laetse ѭns bespringen
daverechte met ѭnsen maetsuwen .
Willense hen weeren, wi selense duwen ;
dѭe wee hem, datse nѭyt waren gebѭren,
1455 (ins wet tѭ cranckene .

ѭp

Tweede Jѭde .
VPie geeter vѭren,
Siet tѭe, en make hem niet tѭ breet,
Want, serteyn, Si sijn seer wreet ;
1452, maetsuwen

verbeterd uit

maetsѭuwen

-

1454 . he

1455 . Wi
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Ic duchte, als wise willen verlasten,
Si sullen ѭns na ѭns scaduwe fasten ;
1460 Si hebbent sѭm tanderen tiden gedaen,
Dat is wel weet.
PѭteRtaetP

lc sal vѭren gaen
Ende vaense als prince met clѭeken mѭe .
Maer vѭlgt mi tѭrts, en siet wel tѭe,
Al sijnse wrest, Nets al gedwas .
1465 Weerense hen, smijt inden tas,
llats mijn begeerte . Dѭet mijn bevelen,
Weest ѭnversaecht .
Eerste Jѭde .
Wel, here, wi selen,
Went sterc genѭech sѭe es ѭns scare.
Datter dertich werven meer ware,
1470 Wi selen hem seylen aen haer bѭѭrt .
Staet siille bi een, is hebse gehѭѭrt,
Si cѭmers, maer nyemen en wil hem ververen,
Si blivender alle .
ss

Yѭtestaet.
Laet my gebeeren,
Ic sal, vernemen van haren bedrive
1475 Ende wat si meynen . - Segt mi, ketive,
Hѭe hebdi u dus? wat mѭegdi jagen
Met uwen sange? wat bringdi gedragen,
Daer ghi maect dit geveerte mede?
(phi brinct in rѭeren al de stede
1480 Ende dѭet ѭns alien grѭte blame .
Vat draechdi daer?
Jan.
Den dѭѭden lichame,
Die den eerweerdegen Gѭd almechtich
In haer selven bealѭѭt warechtich,
Als stepper des hemels ende der erde ;

1466 . smyt - 1469 . asg. - 1470 . he
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1485 Dien willen wi na haer hѭgs weerde
Begraven. Wi sijnder tѭe gestelt
Van Gѭde almechtich.
Pѭteataet.
Ic weds, her, ghi en selt
Oft ghi en s}jt sterker tѭ wederstane
Dan wy alle . Ic slader hant ane
1490 Als prince, dat is u calengiere .
Den lichaem Overt gedaen tѭ viere,
Sijns ѭndancs, dies nѭit pine bestѭet
Haer tѭ verheffene .
Dѭuwere .

Wѭrptse ѭnder vѭet
Ter blamen van hen, die aldus gecken
1495 Met ѭnser wet.
P ѭ t e s t a et .

Cѭmt, hulptse ѭf trecken,
Wѭrpt inde mѭre de partrѭeldie,
En sleet al dѭѭt dan de ramѭeldie .
'1'er drѭever 4jt deet hem begѭnnen,
Smijt inden tas!
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Tweeds Jѭde .

Ay lacen! wy en cѭnnen .
1500 !c en west niet waer si sijn gevaren,
En sier nyemene ; mijn ѭgen staren,
A1 waert bi nachte . Recht als den caters,
En west waer duken.
Pѭteataet .

Ach water! waters!
Mijn hands verberren ml aende scrine
1505 Van ciesen like .
Dѭuwere.

Sѭe dѭen de mine,
En sijn veel drѭger dan een bast ;
1494 en 1498. he

- 1489 . amyt.
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Si sijnder aen verdѭrret sѭe vast,
En tense getrecken uter hitte
Vanden fiertere.
Eerste Jѭde .

Wat duvel es ditte!
1510 Benic flu dul? [dits my ѭnsѭete .]
Ic en sie nyemen, is ligge [en wrѭete]
A1 waric een puyt . Dits wѭnder rѭѭt,
Mijn lede sijn swaerder dan een lѭѭt .
Achermen ! my Cs in lane sѭe swaerdere,
1515 En mach niet ѭp .
Eerste gebuer.
Ic sal mij .

En tѭm er niet naerdere,

[flier ѭntbreekt in het handschrift een geheele katern, due ѭngeveer
350 verzen, waarvan de inhѭud waarachijnlijk was ate vѭlgt :
De Jѭdeu, die met blindheid en lamheid geslagen 4jn, kunnen nu
den apѭstelen de begrafenis niet meer verhinderen . D ѭ u w e r e echter
verliest 4jne handen, die aan de bear blijven zitten . Hierѭp rѭept hij
Yetrus ѭm hulp aan . Deze laat hem eerst verklaxen, dat hij aan de
gѭddelijkheid van Christus en aan de maagdelijkheid van Maria
gelѭѭft, en geeft hem dan het ѭngedeerd bezit van zijne handen terug •
Lѭfzingende en met grѭѭten eerbied vѭlbrengen de apѭstelen de
graflegging en blijven dan nabij het graf de wacht hѭuden .
D ѭ u w e r e keert intusschen naar de andere Jѭden terug, vertelt
hun het wѭnder, dat hem geschied is, en raakt hen aan met den
palmtak, dien hjj van I'etrus daartѭe ѭntvangen heeft . Allen bekeeren
zich nu en lѭven Christus en Maria, waarѭp zij het gezicht en het
gebruik hunner ledematen terugkrijgen en dѭѭr de apѭstelen gedѭѭpt
wѭrden.
PAUZE .

llrie dagen later rѭept Gѭd de engelen en de zaligen samen, ѭmdat
hij ѭѭk het lichaam van Maria in den hemel wil halen . Terwijl de
hemellingen zingen en ѭrgelen, wat dѭѭr vele menschen gehѭѭrd
1510 . De drie laatste wѭѭrden van dezen en de twee laatste van den vѭ enden re9el
2jn later qesclcreven, nadat de ѭѭr$Prѭnkel"~ ke wѭѭrden waren we99'esckrapt .
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wѭrdt, dalen engelen naar beneden en vѭeren vervѭlgens het lichaam
van Maria ten hemel, wear het dѭѭr Gѭd met de andere hemellingen
blijde ѭntvangen wѭrdt .
De apѭstel Thѭmas, die in Indie het evangelie predikte ; had zich
ѭp reis begeven near Yalaestina . Onderweg hѭѭrt hij plѭtseling
hemelsche muziek en ziet een grѭѭt aantal engelen in de lucht .
Terwijl hij liierѭver ѭntzet staat en niet weet wat dat beteekent,
dealt een engel neer en deelt hem mede, dat dit de lichamelijke
hemelvaart van Maria is . Hij dankt vѭѭr de hem bewezen genade,
dat nij dit zien mѭcht, maar vraagt een teeken, waarmede hij zich
gelѭѭf kan verschaffen bij het mededeelen van dit wѭnder . De engel
schenkt hem Maria's gѭrdel en vermaant hem dit wѭnder bekend tѭ
makers, terwijl hij eindigt met de wѭѭrden :]
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En hebt Been twivel aen mijn wѭѭrt,
Maer dѭet dit wѭnder vѭѭrt vermaen
En wilt in gansen gelѭve vѭlstaen .
T h ѭ m a, e s cnielende .

Lbf, ѭmbesmette
15'0 Reyn viѭlette,
Maria Vrѭuwe,

Maegt ende mѭeder,
Daer ѭns behѭeder
In rusten wѭuwe.
1525 Uut shemels dѭuwe,
Rein kersѭuwe,
Sidi gegrѭyt
Tѭt ѭnsen behѭuwe,
Altѭes getrѭuwe,
1530 Met ѭns gemѭyt .
lc biddu, fѭnteyne, die ѭvervlѭyt
Van gracien, reyne maegt Marie,
Vergeeft mi, want my seere vernѭyt,
llat is bi u niet en was tѭ tye .
1535 Gѭd kint, dat ics mi seere vermye
Vѭr alle mijn breeders, grѭet en smal .
Dѭch willic bi hen gaen, vats gescie,
En dѭers sѭe dingel my beval .
1619 en 1520 in ket ha . ѭp
en 1528 .

een

repel ; evenzѭѭ 1622 en 1628, 1625 en 1526, 1528
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Ic hѭpicse tsamen vinden sal .

Selete

Peter.

ss

150 U Here, alder menscen cѭnfѭѭrt,
Wat vruechden mach inden hemel risen?
Ic hebt seer lange wile gehѭѭrt .
Lѭf alder creatueren cѭnfѭѭrt,
Tes al in vrѭuden, suyt ende nѭѭrt,
1545 A1 themelsce heer wilt verjѭlisen,
U Here, alder menscen cѭnfѭѭrt,
Wat vruechden mach inden hemel risen?
Wat maecht bedien?
Jan.

Tes een bewisen
Van grѭten saken ende bѭven natuere,
1550 Hѭѭrdijs niet, brueders?
Pauwels .

Jaic, wel ter cuere .
Jan, is hebber verwѭnderen in,
Wat wesen mach.

Andries.

Gѭd geefs gewin
Alle sѭnderen ter aielen vramen,
Oft Gѭde behaecht.
Jan.

Dies seggen wi amen
1555 Met gѭeder herten, sѭet redene si .
Geminde brueders, elc hѭѭrt na mi :
Mi tuycht den sin claerlic van desen
llat Maria sal sijn verresen,
Met siele met live, als nu ter tijt,
1560 Ende vaert int nemelsce jѭlijt
13i haren geminden cѭne vercѭren .
Dit es de vruecht die wi hier hѭren,
llaer en hebbic geenen twivel in .

1563 . genen
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Pauwels.
Tmach sѭe wel wesen.
Jan .

Ten es niet min .

Thѭmaes .
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1565 Mijn brueders, Gѭds vrede si tewiger tijt
Bi ѭns! Want ghi nu druckich sijt,
dѭe cѭmic tѭt uwen trѭeste, eylaes !
A1 merric lange .
Jan.

Ey, Thѭmaes! Thѭmaes!
Lieve uutvercѭrne, geminde brѭeder,
1570 U mach wel rѭuwen, dat ghi ѭns mѭeder,
Marie , die reyne suver maecht,
Van deser werelt niet sceyden en saecht ;
Want nѭyt gesien en was vѭr desen
Deerliker, sueter dѭѭt .
Thѭmaes.

Ic en mѭchter niet wesen,
1575 Lieve brueders, is was in Yndia
Na Gѭds bevel ; is bidde gena
U alien tѭ samen als van dien.
Niet min is sal u claer bedien,
Wat is gesien hebbe ende verstaen
1580 Under wegen .
Peter.

Dѭets ѭns vermaen,
Lieve Thѭmaes. Um tѭrt recѭѭrt,
Wi hebben sѭe grѭten vruecht gehѭѭrt
Van sange ende melѭdiѭsen acѭѭrde,
Uat nѭyt menace tsgelijcs en hѭѭrde .
1585 llus staen wi hier in twivel grѭѭt,
Wat wesen mach?
'1'hѭrn aes.

Tes sѭnder genѭet, .
Want, sѭnder twivel, ѭm tѭrt verclaren,
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Maria die es tѭ hemel gevaren
Met siele, met live . lѭut dit gewaerlic
1590 Ic hebt gesien, gehѭѭrt sѭe claerlijc .
Uec eeat mi mѭndelinge geseit ;
Ende, ѭm tѭ meerder sekerheit,
Es my hear gѭrdelken gegeven
Van den ingle . Dus wilt begeven
1595 Alle twivel ende dѭlinge hier eve,
Lnde laet ѭns tsamen gaen ten grave,
Ler dat wi vѭerder mѭrmereren .
Jan.
Lѭf Gѭd almechtich, Here der Karen!
Hѭe wѭnderlic es u were ѭm grѭnden!
1600 Thѭmaea, is hulpt u salve ѭrcѭnden,
Dat dit hear gѭrdel was, sѭnder wean,
Datse tѭ dragѭn plach.
Peter.

Laet ѭns den gears
Ten grave, sѭnder langer bays .
Andriea .

'1'es cleerlic sѭe, want de Here seye
1605 Hi wilde hear dѭen salt weerdichede
Gelijc als hi hem selven dada ;
Ende ѭec betaemt hear alder sere ;
Dus nyemen en twivele .
Peter.

Met cѭrten keere,
Laet ѭns beginners dit graf tѭntdeckene ;
1610 Sѭe waters wi clear vanden verweckene .
Gѭds gracie en mach gѭѭn wart ѭntswichten .
lie erde es af, hulpt mi ѭf lichten
Van deser scrine suetelic den sceele.
Siet, ѭsser wet ynne 2
ss

PauwelsP

Neent, luttel nѭch vele
1615 Van Karen lichame ; lѭf heba de Here,
Diese verwecte!
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Jan.
her sin haer cleere,
Suver en scѭne nѭch bleven int graf.
Nip laetѭns Gѭde dancken hieraf,
Datti ѭns dese miracle grѭѭt
1620 Heeft willen bewisen .
Peter.
l;nde hemels brѭet
Es bier ѭec in, mijn brѭeders, besiet,
ѭp dat ѭns en sѭude twivelen niet.
Dies mѭet hi ewigen luf gewinnen !
Andriea .
Ghi brueders, cѭurt, siet alle bier binnen
1625 Dat nyemen en twivele in sinen waen
Des wercs, dat Gѭd bier heeft gedaen
Bi siere mugentheit, ende wat eren
Hi sijnder mѭeder bewijst .
li ertelmeens.
Heere alder heren!
Hѭe riect dit graf! Alaulken virtuut
1630 En gaf ter werelt nie specie nѭ trѭut,
Nѭch sulken guer a1s bier ѭut slaet .
1Vlathijs .
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0 mѭeder, nu sijt ѭns advѭcaet
Vѭer uwen sѭne, die u in desen
Sѭe hѭgen gracie hier heeft bewesen ;
1635 Dies mѭet u ewigen lѭf tѭe vlѭyen .
Laet u ,te biddene niet vernѭyeu
Vѭr alle sѭndaren, tsi cleyn ѭf grѭet,
Die u aenrѭepen in barer pѭet .
Jan.
I .ѭf, lieflike brunt des vaders gemint!
1640 Lѭf, mѭgder, die hebt gebaert dit kint
Maegt blivende, des Heilichs Geests vriendinne!
Lѭf, suete fѭnteyne, daeruut dat rint,
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Sѭe ѭns de heilege Scriftuere ѭntbint,
llese drie rivieren grѭet van gewinne!
1645 Lѭf hebt, die hemel ends erde hadt inns,
Alsѭet den Here gelieven wѭuwe !
Lѭf, tabernacle, daer Gѭd sijn minne
In gѭet met gracien, tѭnsen bekinne,
Wi lѭven u ails, jѭiige ends ѭuwe,
1650 Lѭf, lieflike, suete, suver kersѭuwe!
An dries .
Lѭf, suete, eerweerdege balsemiere,
Reyn van bestiere,
Weerdich al lѭѭfa in ewiger .tijt ;
Wel riekende specie, reyn gѭedertiere,
1655 Diet al verchiere
Bi uwen sѭne gebenedijt!
Lѭf, druve, die vѭl pan gracien sijt!
Peter .
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Lѭf, cederen rijs, dat blѭyende blijt
Int hѭge jѭ1jt,
i
1660 liѭven alle bѭmen gestad !
Lѭf uus, leitsterre der werelt wijt,
Sѭnder respijt
Leert ѭns treden de hemelsce trade .
Lѭf, die finder natueren grade
1665 Die Gѭds genade
Verdiendet tѭnser alder vranien!
Want raids uwer ѭetmѭedegher dade
Gesciet de scade
Den viant, dat wi tѭ bѭven quamen
1670 Van ѭnser quetseliker blamen!
Jan.
Nu laet ѭns tsamen, alsѭet betaemt,
Den Here dancken siere welder gracie,
De welke ѭns alien dus heeft versaemt,
Llc ѭnversien, in cѭrter spacie.
1675 Wi mѭeten dit dal der tribulacie
Nѭch wandelen na des Heren gebien .

1644 . . iii •
Mnl. Dram. Pѭezie.
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Dus niemen en heb geen mѭrmeracie .
Den wills Gѭds die meet gescien,
Sijn gracie sal ѭns wel versien .
Peter .
1680 Urlѭf, lieve brueders, wi mѭeten sceyen,
Niet langere en mѭlten wi tsamen bliven .
Pauwels .

Wi mѭeten gaen Gѭds wege bereyen .
Orlѭf, lieve brueders, wi. mѭeten sceyen .
Jan .

Elc bidde den Here met weerdicheyen,
1685 Dat ѭns sijn gracie wille verstiven .
Peter.

Urlѭf, lief brueders, wi mѭeten sceyen,
Niet langer en mѭlten wi tsamen bliven .
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Andries.
Gѭd dѭe becliven
Sin hѭge gracie in ѭnsen werke ;
1 690 Datter sijn heilege gelѭve hi sterke,
Tѭt alder menscen salicheden.
Adieu ! dita wech, blijft alle in vreden !
Amen .

DE NA PROLOGIHE .

Eerbaer nѭtable, die hebt verstaen
llbewijs van ѭnser materien sѭet,
1695 A1 hebben wijt slichtelijc gedaen,
wi bidden u alien, elc neemt vѭr gѭet .
llits dleste spel, sijt dies wel vrѭet,
Van seven blijscanen principalen,
vii
isas. . .
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Die Marien vѭl der ѭetmѭet
1700 Uescieden ter werelt . Um tѭrt verhalen
Dierst wae : hѭe Gѭd liet neder dalen
Gabriel, uut reynen gedachte,
Om ѭns tѭ lѭssene uter qualen,
Die haer de salige bѭѭtscap brachte.
1705 Dander was : hѭe by in Kerstnachte
Van haer, als mensce wѭrt gebѭren
Tѭt vramen den mensceliken geslachte,
Als mѭeder ende maegt, in aviants tѭren .
Ten derden male, na tѭebehѭeren,
1710 Hѭe die drie eѭninge uut verren laude
Versaemden ende alle een sterre vercѭren
Ende brѭchten de heilege ѭffera,nde .
Haer vierde bliscap was selkerhande
Uutnemende ende alder vruecht exempel,
1715 Dѭt haer Been liden nѭch druc en ande,
Dѭen sine vant sittende inden tempel.
Sijri hѭge verrisen en was niet sempel,
Dat es de vijfste, dat elc versta .
De seste, ѭp tcѭrte sѭnder ѭmwempel,
1720 Dat was de Singendach daer na .
Nu mach elc weten, sladijs wel ga,
Dat dit de sevende dan mѭet wesen .
Wi bidden dat elc in dancke ѭntfa
Wes ѭns gesciet es flu in desen ;
1 725 Want weert gelachtert si ѭf gepresen,
Dbeginsel ende dynsel in alder wijs
Es tuwer liefden uut minnen geresen,
Ter eeren der stat, hebt dies avijs.
Van alien duechden geeft Gѭde den prijs .
1730 Sijn gracie dѭet dwerc in alien steden .
Die wil ѭns int salege paradijs
Versamen hierna met vrѭlicheden !
Hiermede een slѭt, elc ga in vreden!
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1710.

. iii .

.1722 . vijde,

HET SPEL VAN DE V VROEDE ENDE VAN
DE Y DWAEZE MAEGDEN .

Pause .

PROLOCiHE.

Edele, nѭtabele heeren ende vrauwen,
Wilt hѭѭren, zwijghen ende anacauwen
Een gheestelic bewijs, sѭnder faelgeren .
VVij zѭudent hu gheerne declareren
5 Tuwer alder vrueght ende recreatie,
Niet lane waken, maer ѭp cѭrte spacie,
Simpel ende ruidt, naer ѭns intencie,
Wel betrauwende uwer egcellencie,
Dat ghijt ѭnfaen zult vѭer tgѭede,
10 Twerck van de V Zѭtte ende de V Vrѭede,
Na dat ѭns devangelie dѭet vermaen .
Ic bidde n alien, latet ter herten gaen ;
Wilt hѭѭren, zwijghen ende verzinnen,
Men zal ter atѭnt bier gaen beghinnen .

Pause .

ѭn er se uuven cѭurt eze mae9t uute .
Vreese .

15

20

14 . stѭѭd

-

Och, waer zal is flu gaen ѭm raet?
Want al mijn begheeren daer tѭe staet,
Mijnen Heere, mijnen Gѭdt tѭ ghelieven bѭven al .
A1 ben is nѭch in deertsche dal
Ic zaude gheerne mijn levee daer tѭe vѭughen,
[Dat is mijnen Gѭdt zѭude ghenѭughen .]
Maer bѭven al staet mij tѭ zinne
Zijn edele ghenѭuchelicke minne,
Uch , ѭch ! hѭe zal is daer tѭe gheraecken ?
20 .

ѭntbr .
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Hѭpe.
Mijn gheminde suster, wij sullent wel waken :
25 De Gѭdlicke gѭetheit es zѭ grѭѭt,
Hij en zal ѭns laten in geenen nѭѭt ;
Daer in staet tѭ vullen mijn betrauwen,
An Gѭds gѭetheit wil is mij hauwen .
(aheen despera .cie en mach mij dѭen belet
30 Mits de Uѭds gracie, die hѭb is met,
llus leede is mijn levee al in vrueghden,
Gѭdt gheve mij vѭѭrt tѭ bane in duegden,
Daer is hem mѭde mach zijn bequame
Ends leven, dat is hem zij anghename
35 In minnen ends in caritaten .
Caritate.
Dat dѭet mij alle eerdsche dinghen laten,
Ic ben zѭѭ vѭl der gѭdlicker minnen,
Dat al mijn affectiѭn van binnen
A1 tѭ mare werden berѭѭft .
40 Ic kent, hi es verre mijn ѭverhѭѭft.
Uch, ѭf is wiste dat hr mijns zѭchte,
Lnde is hem ghelieven mѭchte!
Ic kenne, dat is hem niet weerdig en bem ;
Mijn herte, mijne ziele es al ѭm hem,
45 iVlaer mijn cleenheit es zѭ snѭѭds,
Ic scamps mij, dѭt is hem dit nѭѭde .
Minne dѭet aiij mijn zelfs verleiden .
Hѭe lange, hѭe lange zal is verbeiden
Ende zijns ѭntbeeren?
Ghelѭѭve.
50 Naer Uѭdlicxe liefde staen al mijn begheeren ;
llaer is alle wijlen zeer na pѭѭghe,
Maer zijn weerdigheit es sѭѭ hѭѭghe,
Dat icker vѭren bѭn bevreest .
Hi es vader, zѭne en heleghen geest,
55 Een warachtich Gѭdt in drie persѭѭnen .
Zijn stede es in de hѭѭghste trѭѭnen,
Zittende tzijns vaders rechter handt,
25 . gѭethyet
28 . gѭds gѭethyt w. ik
52 . is - 6 5 . warach

-

93 . ben

-

47 . vergheten
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Daer hi zijnen eeneghen zѭne ut neder zandt
In iVlarien, der maeghdelicker nattuere,
60 An nemende ѭnse menschelicke figuere,
In dit allendich dal vѭl zѭnden
Huten welcken hij ѭns heeft ѭntbѭnden ;
Met zijnder passie ende bitter dѭѭt,
Heeft hi ѭns bracht ut alder hѭѭt .
65 Hѭuden wij dat vaste in ѭns memѭrie,
Et zal ѭns leeden tex eewegher glѭrie,
Daer leven ende vrueght es eewelicke .
Uѭtmѭedigheit .

Na dat wij minnen zѭ hѭѭchelijke,
Zѭ laet ѭns tѭ grѭnde ѭns selven verclenen
70 Ende ghetijdelicke ѭns zѭnden beweenen,
Want die licteekenen van de wѭnden,
Die wij vѭѭrmals ѭntfinghen bij de zѭnden,
Duchtic dat zeere zal mѭghen meshaghen
Den heere wiens minne dat is draghe .
75 Maer hij es ѭnfermich ende vlѭeijende van gracie .
Caritate .

Pause.

Nu gaen wij da,n fevers in cѭntemplacie,
Daer wij ѭns hѭuden in eenicheden,
Ende keeren ѭns ten devѭten ghebeden .
Nu gaen wij alle ѭnverscheeden ;
80 Ic zal ѭns in eene plaetse leeden,
Daer zullen wij zijn ut alle gheruchten,
!n weenen, bedelen ends in ghezuchten .
De wz ze maeqen vertrec en , e dwaze cѭwmen ut erst .
Tijtverlies .

In alle dinghen willic ghenѭechte waken
Ends stellen bezijden alle zaeken,
85 Die minder herten mѭchten bezwaren .
Mij wѭndert hѭe Rѭeckelѭѭse, mijn zuster, mach varen .
Want in langhe en heb is van haer niet ghehѭѭrt .
Wat is wachte, zu en cѭmpt niet vѭѭrt,
6 3 , Passe - 73. meshaghe 58, zѭnen
7 . , yvers - 79. ѭnverscheden - 84, bizyden

75 . ѭnfermemnich e . vlѭeinde - 85 . mynner - 87, ghѭѭrt
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En al quamse, is en hѭb niet ghereet ;
Dus willic wafelen gaen temperen, Gѭdt weet,
ѭp aventuere ѭf zij quame.
Ic wilde zѭ wel dat zijt vername,
Wat hau! ziet waer zij cѭurt ghestreken .
Ja bѭѭ! zij es zѭ mѭѭilick tѭ ghereken .
[Rѭeckelѭѭse, tѭ gѭeder tijt sijdi hier gheraect .]
Rѭeckelѭѭse .
Tijtverlies, wat gѭegheluc zitti en maect?
Tijtverlies.
VPat dinghen dat is make?
Rѭeckelѭѭse.
Wat jae ; zijdi daer ter lucht ghezeten?
Tijtverlies .
Ic zaude gheerne wafelkens eten,
En ziedi niet dat is tempere? Wildi met?

Rѭeckelѭѭse .
100 Backse vѭѭrt, ja ic, wat wil is het ?
Daer en zande is niet gheerne achter bliven .
Tijtverlies .
Wel, wildi cѭmmѭn, wy sullen wat zѭta bedriven .
Maer waer es sueter Hѭѭverdije?
Rѭeckelѭѭse .
Zu es daer binnen gaeij ende blije
105 Ende heeft haer mѭѭilic staen pallullen .
95 . ѭntbr .
96

- 96 . zitty - 97 . ik 99 staan in den vѭriqen druk aldus :

99 . ziede

--

100 . Stechse

Tytverlies, wat gѭegheluc zitty en maect?
Zydi daer ter lucht ghezeten?
Tytverlies .
Pat dinghen dat ik make?
Pat? jae ;

Rѭeckelѭѭse .
Tytverlies .

En ziede niet dat is tempers?
Ic zaude gheerne wafelkens eten wildi met?
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Tijtverlies .
Of icse nѭѭde, en zaudse niet willen cѭmmzn smullen .
Rѭeckelѭѭse .
Gѭdt weet, jaese, dat ware beer eenen vѭndt .
Wil icse gaen lѭѭpen halen?
'1'ijtverlies
Ja ghij .
li, ѭ e c k e

ѭ s e, gaet, clѭpt .
Ic lѭѭper ѭmme ter stѭnt .
Hau sec, hau, juffer Hѭѭverdie, zijdi niet thuis?
10

Hѭverdie.
110 Rie clѭpt daer alsѭ rudelicP wat benedicete, is hѭѭre abuis .
Rѭeckelѭѭse .
Ic ben Rѭeckelѭѭse, u sustre, kendi mij niet?
Hѭverdie .
Zijdijt, mij gaf wѭnder wetter briet.
Rѭeckelѭѭse .
Ja is bent, juffrѭu Hѭverdie .
H ѭverdie .
Staet at den weghe, dat is lije,
115 Ende dѭet mij mѭѭilic reverencie.
Rѭeckelѭѭse .
Hѭe zal is dat dѭenP
Hѭverdie .
Altѭѭs nijghen in mtjn presencie
linde buighen de knien.
Rѭeckelѭѭse.
Eist aldus gѭedt?
HѭverdieH
108 . stѭѭd
vѭѭrt leste .

- 109. HR.uBer

thus

Nu nѭg eens, vѭѭrt leste .
- 112 . Zy dit

- 117, laet zy en i. pZ. v.
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Rѭeckelѭѭse .
Nu ziet dan, Bats mijn alder beste .
Hѭverdie.
Gѭdt gheve u een gѭet jeer, data wel ghedaen .
Rѭeckelѭѭse.
120 Nu cѭmic ѭm ha, ghij mѭet met mij gaen :
W j zijn ghenѭѭt ten etene .
Hѭverdie.
~Vie heeft ѭns ghenѭѭdt?
Rѭeckelѭѭse.
Tijtverlies, data gѭet ѭm wetene,
Die zal ѭns backen de wafelen .
Hѭverdie .
Ic ben altѭѭs gheerne een ter tafelen ;
125 Als men wilt, is ben bereet seen,
Ja maer, dat mijn pareersel zѭnder waen
Al nistich staet zѭnder letsel, ziet,
Want is en zѭude ghelijden niet,
Dat is bѭven al niet ghepresen en waer
130 In cierheden ende in behaghelicheit claer .
Ghij hebt mij gheclѭpt zѭ gheringhe,
Dat jet niet al en mѭchte vѭlbringhen ;
llaer ѭm zegt mij in trauwen Beet,
Of al ѭp zijn gentste staet, wetter spѭet,
135 Um van elcken wel bezien tѭ zinne .
Rѭeckelѭѭse .
Jaet, juffren Hѭverdie, na mijnen zinne
En zie jѭker gheen letten ; staet gheel ѭp de duere .
Hѭverdie .
Maer ziet men dat gaut wel van mijn tuterluere,
Van mijn gѭrderieme en van mijne tuiten al ѭmme ;
140 Um dat men weten mach waer ѭf is cѭmme
En dat men mij biede reverentie ende heere?
119 . (hѭd
134 . spѭed -

122 . weten - 129 . en ware ghepresen - 130 . behaghelichiet 136 . na de zinnen mynen - 133 . tuterluten - 139 . gѭrdyrren
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Rѭeckelѭѭse .
Jet, jѭfler Hѭverdie, in alien keere
Ziet men alѭmme blincken het gaut,
Dat -elcken behaghen mach diet anschaut,
145 Zѭ dat is niemant en west us gelicke .
Hѭverdie.
Ja maer, wilt mij alѭmme wel bekijcken,
Datter dѭck gheen stѭf, hѭe cleene het zij,
Of vuilicheit an mijn cleederen en zij,
Ende trect dat haer van mijnder mauwe .
Rѭeckelѭѭse .
150 Geeren, jѭffer Hѭverdie, ѭp alle tranwe,
Ghij zijt al scѭѭne, ghelѭѭves mij .
Hѭverdie.
Zѭ willic mij den stellen tѭ gene met dij,
Naer dat ghij zegt dat is wel ben bereet,
Maer IJdel ulѭrie mѭet ѭѭc mede .
Rѭeckelѭѭse .

Dats waer, Gѭdt weet .

Hѭverdie.
155 Ja, want wij en mѭgen niet zijn ghescheen .
ltѭeckelѭѭse .
Ghij mѭat cѭwmen ѭnder u lien been ;
ltѭep se vѭѭrt.

Hѭverdie.
IJdel Ulѭrie, mijn suster, hebdies niet ghehѭѭrt?
IJdel Glѭrie .
Jaic, jaic, is cѭmme ter stѭut zѭnder verbeiden .
Hѭverdie .
160 Nu cѭurt, wij gaen ѭns Mlle vermeiden .
IJdel Glѭrie .
Ziet, is ben hier .
154, myn suster Y . - 159 . verbyden .
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Hѭverdie
Weij bѭije, ghij ataet wel fier ;
Certein, ken hadu bijna niet ghekent .
IJdel (Marie .
Ic heb cnij ghestelt zus gent,
165 Um dat mij elc zѭu prijzen .
Hѭver die .
Ghij mѭet hebben gracelicke wijzen
Ende mѭѭij tѭ prѭncken .
IJdel Glѭrie .
Prѭncken, daer ben is de vamdrach.
Hѭver die
Wat, dat es waer, ghij zijter den dѭctѭr af.
R,ѭeckelѭѭse .
Nu makes een cѭmaf en stellen wi ѭns tѭ ganghe .
Zѭtte Cѭllacie.
170 Mij dincke, als beide is langhe,
Niement en zaude mijna ghedincken .

A1 zѭudic ѭp mijn een been pincken,

Bij geere! is wilder nѭchtans met .
[Ic hebbe mijn zinnen daerѭp ghezet.]
Rѭeckelѭѭse.
175 7.ѭtte Cѭllacie, ghij waert bina al vergheten,
Ghij mѭet cѭwmen helpen de wafelen eten,
VVij en mueghen uwes niet ѭntbeeren .
Zѭtte Cѭllacie .
Wa, dѭts waer, Hedre! nicht meer dan de hѭѭftzweere .
Hѭverdie.
Mijn zuster 1Jde1 Glѭrie, gaen wij ѭnder ѭns tween .
166. wysheyt - 167 . Achier de eerste hel t nѭg al wardi de bruit.
168. gh y
zyt den dutter ѭf - 170 . bends 171 . ghedencken
-- 173 vdѭr 172174 ѭntbr. - 1755 binnen - 177 . uuwes -- 178 . Nichte meer d. d . hѭѭftzeere
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Rѭeckelѭѭse.
180 Ic waut, ghijn dѭѭnht niet verscheen ;
Nu gaen wij vѭѭrt ads betaempt .
Gaet wat vѭѭrt vnde dan blijft staende.
Tijtverlies .
Weij bѭeije! flu werdic seer bescaempt,
met alien,
Want dit es de
Ende deze prѭndel wilt mij ѭѭk ѭntvallen.
185 Jѭffer Hѭverdie, is beet u feestelic willecѭm,
Met grѭѭter weerden [njjghende al crѭw]
Ende buighende mijn knien tѭt bider eerden .
Hѭverdie.
Gѭdt weet, en daedijs niet, is ghinck mijnre veerden .
Tijtverlies.
Jѭffer Hѭverdie, is heb hu dѭen nѭѭden ten etene .
HѭverdieH
190 Tijtverlies, staet ѭp, tes mij ghedaen tѭ wetene,
Daer ѭm ben is hier ѭѭc ghecѭmmen hѭven .
Nu bringhmen een bekken ѭmte duane.
Tijtverlies.
Jѭffer Hѭverdie, ghevraecht bij ѭerlѭve,
Belieft uw handen tѭ dwaenen .
Hѭverdie .
Tijtverlies, dit zѭude wel betaemen ;
195 Maer 1Jde1 Glѭrie, mijn suster, duaet vѭѭren, ghij .
IJdel Glѭrie .
Bѭnnes paeis! gaet ghij vѭren, is cѭmme hu bij .
Zѭtte Cѭllacie.
Keni en benedicite! zullen wij hier langhe staen?
Hѭverdie.
Nu cѭurt, laet ѭns alle tsaemen duaen .
182 . bѭeYt

- 186 . nJi'ghende al crѭw ѭntbr . - 191 . spelen i . p l, v. hѭven -- 192. by uwen ѭerlѭve ghevraecht

na 191 dwuane
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IJdel Glѭrie .

200

Bij uwer weerdicheden, dat en zal niet bѭѭren,
Jѭffer Hѭverdie, is biddu, duaet ghij vѭѭren .
Zѭtte Cѭllacie.
Wa alsѭ, alsѭ, ghij maect alle zѭ vela rѭѭfs,
Laet ѭns dan duaen naer ѭns pattѭѭis .
Tijtverliea .

Nu, laet ѭns flu gaen zitten ter tafelen ;
Maer is en hebbe niet anders dan wafelen,
205 Ghij en zijt niet ѭntfaen naer huwe weerdicheit
Of naer huwen hѭѭghen staet .
Hѭverdie.

Tijtverlies, dats wel gheseit !

Hier stelt men de tafele met spijse daer ѭp .

Tijtverlies, al ,gaende.
Nu gaen wij, jѭffer Hѭverdie,
Wij zullen ghenѭuchelic zijn ende blij,
Ende waken gѭede chiere ;
210 Cѭmt ende vѭlght alle viere .
Nu, jѭffer Hѭverdie, gaet zitten vѭѭren .
Hѭverdie.
Ic zaude mj ѭѭc anders lichtelic stѭѭren ;
Nѭchtans mѭetic bewijsen mijn eerbaerheit :
Suster IJdel Glѭrie, cѭurt sitten .
IJdel Glѭrie.
Dat en dѭen is niet, vѭѭr waer ghezeit,
215 Et ware grѭѭt ѭnrecht ; zit vѭren .
Hѭverdie.

Nu cѭmet, zidt bij mij .

201 . rѭes - 204 . na dѭzen re9el
199 . z y n i. p l, v . bѭѭren
212 . 1k Os brѭcht fynѭn claeryt 215 . Et ware grѭѭt ѭnrecht • zit vѭren, wy vѭlghen .
Hѭverdie .

nѭ9

Nu ziet is dѭe dat ghy my zegt, cѭwpt, zidt by my .

Ende ѭns
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IJdel Glѭrie .
Ursa! wel an, is cѭmma u bij .
Rѭeckelѭѭse, mijn suster, zidt ende vѭlght hier aen .
Rѭeckelѭѭse .
Bij uwer werdigheit, Tijtverlies mѭat vѭren gaen.
Tijtverlies .
Dat en zal niet zijn, gaet ghij .
Rѭeckelѭѭ se .
Nu, in Gѭds minne
220 Dats met ѭrlѭve, en belgt hu niet .

daft,

Tijtverlies .
Nu cѭmmit hier zitten bij hulieden .
Zѭtte Cѭllacie, cѭurt zidt nevens mijne zijde .
Zѭtte Cѭllacie .
Wat, daer zal is wel zitten [nu tar tijt ;]
Ic dѭet zeer ghzerne. Gѭdt zeint tar maeltijt .
Tijtverlies .
225 Jѭffer Hѭverdie, tact tѭe ende eedt .
Hѭverdie.
Maer dat ghij ha selven niet en vergheet,
Ic dѭet zeer wel .
Tijtverlies .
Neenic vrij .
Zuster hѭeckelѭѭse, gaet hem bij
En steect u band in de plateelen .
221-229 slaan aldus :

Tytverlies.
Nu cѭmmie hier by hu zitten ; Zѭttecѭllacie cѭurt
Zidt nevens myna zyde.
Zѭttecѭllacie .
Pat, daer zal is wel zitten ;
Ic dѭet zeer gheerne ; Gѭdt zeint tar maeltyt .
Tytverlies .
Jѭffer Hѭverdie, tact tѭe ende eedt .

Hѭverdie .
Ic dѭet zeer we!, maer dat ghY hu selven niet en vergheat .
Tytverlies.
Neenic yrY> zuster Rѭeckelѭѭse > g'aet hem by en steect
.
II hand in de lateelen
P

ziet,
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Rѭeckelѭѭse .
230 Ic dѭet zѭ wel, is heb hier een gheheele,
Maer 1Jde1 Glѭrie, mij Buster, eedt ѭver qualic .
IJdel Glѭrie .
Bij de paise, qualic? Ic ete met alien we! .
Zѭtte Cѭllacie.
Bij de lancken ! is stacker twee in mijn vel,
235 Ja, al waert ѭѭc nѭch veel meer .
Rѭeckelѭѭse .
Ghij zegt wel, maer ghij dient mij tѭ teer,
Ic bringht u vriendelicken Jѭffer Hѭverdie,
Bidden dat IJdel Glѭrie niet vergheten en zij.
Hѭverdie.
Ic wachs van hu nae jѭnstelicke zeden.
240 Min suater IJdel Glѭrie, mjj es vѭer u ghebedett .
IJdel Glѭrie.
Ic verwachts gheerne ter tijt van nu.
Tijtverlies.
Zѭtte Cѭllacie, is zie ѭp hu.
Zѭtte Cѭllacie.
Dat mercke is we!.
Tijtverlies .

Ic meene hu ende niement el .
Rѭeckelѭѭѭae.
245 Wie aal ѭns wat ghenѭuchelic vѭѭrt bringhen?
Jѭffer Hѭverdie, zuldi ѭns niet en liedeken zinghen?
TijtverliesT
lc hadt haer ѭѭc ghebeden, hadic ghedurst .
232 . ѭntbr .
233 . ѭ twee reels
iѭ bringht u een vriendelicken drѭnct -

236 . alwaert -- 237. Jѭffer Hѭverdie
241 . tit
246 . lideken
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Hѭver die .
Ailace, is ben al ve:caut ѭp de burst ;
:12ijnen zanc en zaude niemende verhѭghen .
IJdel Glѭrie .
250 Kene, is bids u, een lieken ѭf twee .
Hѭverdie .

Ten zѭude niet dѭghen ;
Ic ben zѭѭ verstѭpt, ken zaeghs hѭe ut tѭ bringhen .
Rѭeckelѭѭse .
Ke benedicite! gij plaeght zѭѭ wel tѭ zinghen,
Ende eist nu al ghedaen ?
Hѭverdie .
Ic zegghu zeker, ten zѭu niet gaen .
255 Ken can ѭѭc antlers niet dan distant,
Ende hier en es niemant naer mijn hant .
Zingt ghij, is stelle hu in mijn state .
Rѭeckelѭѭse .
Wa, iuate Heere, dat zѭude mij wel saten!
IJdel Glѭrie, zingt ghij ѭns jet.
IJdel (xlѭrie.
260 Ic zѭude gheerne, maer plat hate, ken cans niet .
Tijtverlies .
Wat, ghij maect alle zѭ veel rѭѭfs,
Ic zal gaen zinghen na mijn pattѭis,
Zѭtte Cѭllacie, helpt mij ende zingt met.
Zѭtte Cѭllacie .
Gheerne, maer ken can niet zinghen dan int fѭsset .
Tijtverliea .
265 Ja wel, dats mij ghenѭegh,
249. verhaeghen - 250 . liken Ja ende neen ; ten zѭude n . d.
V. saten 280 . Zѭnder twifel is zѭude gheerne dѭers,
Maer plat hate, ken cans niet .
264 . Ic zalt dѭers gheerne, vѭѭr waer,
Maer ken can niet zinghen dan int fѭsset .

a. l.

-

258 . afgaen
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Zѭtte Cѭllacie .
Heft ghij dan ѭp, na hu ghevѭech,
Ainsij que yѭu plaist .
'i'ijtverlies .
Nu hѭert alle, want tes 't dѭncker auweet .
Hier zinghen zij eeiz versken ѭf twee al tѭ gaere.
Hѭverdie.
Cѭst assees, test assees! [tesser al tѭ verhѭene.]
Tijtverlies .
270 Jѭffrau Hѭverdie, ghelieft hu hier jet meer tѭ dѭene?
Ghij zijt hier sѭberlic ѭntfaen .
E1 ѭverdie.
Bij uwer weerdichheden, is heb gѭede ciere ghedaen
Ursa sa! willen wij ѭns niet gaen verspachieren
linde eens ѭnse zinnekens recreeren,
275 Up dat ѭnse spijse tѭ bet mach zincken?
IJdel Glѭrie .
Jѭffer Hѭverdie, tsѭude mij gѭet dincken,
Dus laet ѭils gaen al tsamen
Vreught antieren naer betamen ;
Maer waer willen wij heenen gaeu ?
Rѭeckelѭѭse .
280 7ullen wij hier nѭch langhe sta .en?
Gaern wij daert alder ghenѭechelijcst mach wesen,
In vergaderinghen ѭf feesten ghepresen,
Daer hebben wij vulle vruecht al teenen .
Hѭverdie.

Daer ben is liever dan fevers alleene .
285 Ic slaclete ѭѭc den spreewen tallen tijden
lk gae mij geern in den meesten hѭѭp verblijden,
Daer mach men alle fantasijen veriaahen .
266 . ghenѭechte
269 . De tweede hel t ѭntbr .
281 . daer -- 283 . vrueht
287 . alien
Mnl . Dram . Pѭe ie,

-

277 . al tsamen gaen 26
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Tijtverlies .

Laet ѭns gaen henen zѭnder vertraghen .
Gaet vѭren, jѭffer Hѭverdie, naer hu gherieven,
290 Wij vѭlghen alle naer hu believen .
Mѭcht daer geluut zijn van musijken !
Zѭtte Cѭllacie .

Up dat men ѭns alle wel mach bekijkeu,
Want daer men musijke zal hantieren
Vergadert vѭlt vin alle mannieren
295 Naer de melѭdie, gheluut ѭfte clanc .
FIѭverdie.
Nu vѭlt mij alle, dit es ganc.
Mijn zuster IJdel Glѭrie, gaeu wij tsamen .
Dan keertce haer ѭmme na de drie antler.

Gaet gijlieden tѭ gader naer tbetamen ;
Nlaer en cѭurt mij emmers niet tѭ bij,
300 Op dat mijnen steert zijnen cѭurs hebbe vrij,
En dat is mach gaen tѭ mijnen ghemake .
Rѭeckelѭѭse .

Pause.

Gaet, wij en zullen hu niet ghenaken .
De dwase maeghden vertrecken ende de vrѭede
ѭntsteeken haer lampten binnen der pause .
Als de pause tit es, zѭѭ spreekt Vreese dese
navѭlghende sprake, staende in haer lauiseken .
Vreese .

Mijn zusteren, sta,et ѭp ; laet ѭns lampten bezѭrghen,
Want et naecket 7eere den mѭrghen,
305 Dat den brudegѭem cѭwmen zal .

Nu ,gaen zij alle ute ende men scu2cft die gѭrdinen tѭe .

Caritate .
Wij zijn bereet ѭver al .
Ic heb mijn lampte ghevѭlt in ѭvervlѭet ende mate
Met gѭddelicker minne aer caritate .
291 . dat in p7. v . daer

-

301, myna ghemacke
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Naer de cѭmste mijns brudegѭems hebbic verlanghen ;
310 Zijn minne but mij zѭ bevanghen,
Als dat is bier niet en can ghedueren .
Hѭpe.
Met vaster hѭpe talder hueren
Hebic mijn lampte ghepareert,
In vaster betrauwen tѭ hem weert,
315 Mij en mach deeren gheen desperacie :
Ic ben ѭnthauden mids der Gѭds gracie,
Daer werde is ѭf ghecѭnfѭrteert .
Gѭdt zij gheclanct, ghelѭft, gheheert !
Ghelѭѭve .
Met warachtich ghelѭѭve dat niet en faliert,
320 Heb is mijn lampte wel versiert ;
Tes een ѭlije die zeere verclaert,
Dus verwachtic mijnen brudegѭem ѭnvervaert .
Oѭtmѭedicheit.
Met ѭѭtmѭedighe kennesse al mijnder scult,
Daer heb is mijn lampte ѭѭc mede gevult
.
325 Dats een ѭlije, die Gѭdt zeere versacht ;
Ic pijnse tѭ bewaerne dach ende nacht .
V\'ie se niet en heeft, es ziende blent,
Want si es van alle dueghden tfѭndament .
Bier mede gae is mijnen brudegѭem teghen,
330 Want duer zijn gracie heb is se vercreghen .
Vreese .
Met alien rechte ben is verhueght,
Want ѭns es naekende grѭete vrueght .
Met discrecie ende bij beschee
Ic mijn lampte met ѭlije gheree,
335 Vѭl Gѭdlicke vreese, die mij heeft behauden
Ende heeft mij bracht ter eewigher vrauden ;
Ic hebse ghegaert in al mijn leven,
Nu zalse mij grѭѭte claerheit gheven .
- 314 . staat na vs. 317 . - 317 . Hierna flѭg :
Ende al myn leven staet ghefѭndeert
In vaster betrauwen tѭ hem waert ghekeert --- 327 . blindt
328 . se -- 331 . alle

313, gherepareert

326 . naeh
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Gaen wij flu slaepen ende rusten ;
310 Wij zijn al bereet, ѭils mach wel lusten.
Nu gxen zij zitten slapen vѭer haerbieder huffs,
ghekeert tѭtters vѭlcke .

Pause .

Die dwase maeghden
cleenen liclate.

bringleen lampten met

Tijtverlies .
Rѭeckelѭѭse, het es hier al beguit .
Hѭe zѭ?

Rѭeckelѭѭse .

Tijtverlies .
Ic kijcke in mijn lampte ends vinde de ѭlie al uit .
Rѭeckelѭѭse .
Ic stae ѭѭc in min lampte en zien,
Ic en vinder niet in van bedien .
345

Hѭverdie .
hebbe ѭѭc ghescrept ends ghescrapt
Ends ben al ut ghetapt :
Ic en vinder niet in .
IC

1Jde1 Glѭrie.
Siet, de mijne is ѭѭc al huit .
Hѭverdie .
Wij hebbens alle een crane ghewin!
Zѭtte Cѭllacie .
Ons dinghen en dѭѭghen al niet eenen bѭdt ;
350 Wat zullen wij dѭen, wij werden al zѭdt .
'1'ijtverlies .
'Mijn lieve zusteren, hebE gѭeden mѭet,
I;nde en wederslaet hu dus zeere niet ;
Hebben wij licht, het ware al gѭet,
Al en hebben wij der ѭlije niet .
340 (tѭѭneelaanw,

352. wederstaet

cleene

341 . al by unit

342 . kicks

al untѭ -
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355

Hѭverdie.
lien lampte berrent dicwils wel alsѭ claer
Met cleenen vѭedsele, wilt mij verstaen,
Als een ander dѭet ter ѭpenbaer,
Die al vѭl ѭlijen was ghedaen .

1Jde1 rlѭrie.
Cѭsten wij ѭns lampten dѭck zѭ ghevѭeden,
360 Dat zij vѭer de menschen mѭchten semen claer,
A1 en waren zij niet ghelic den vrѭeden,
Daer ѭur en gavic niet vѭѭrwaer .

365

Rѭeckelѭѭse .
Ic hѭpe zij zal wel dueren tѭt mѭrghen ;
Laet ѭns gaen rusten metten vrѭeden
En van ѭns werpen alle zѭrghen,
Blivende vѭert an met gѭeden mѭeden .
Dan gaen de dwaese ѭѭc zitten slapen ter adinker
zijde neffens de vrѭede ende haer larnpten
falgieren .

Pause .

370
Pause .

Hier but men eene tѭrte pause ; dan maecter
een varlic ,gheluit ende zij werden alle ѭntwaect, maer zij bliven zittende . Dan rѭept
men met luider stemme dese navѭlghende
Qpraeke, maer diet spreect en ziet men niet :

Hѭert, hѭert ѭver al! is bringhe een nieu ghebѭdt :
Die ѭverglѭrieuse almѭghende Gѭdt,
Die een verghere es van alle zѭnden,
Es hu naeckend.i n curten stѭnden .
Tes dien brudegѭem ; de bruidt cѭurt hem tѭ ghemѭete .
Van allere qualen bringt hij hu bѭete .
De vrѭede knieleii de wilen vѭer hemelric ende
verscieren bare lamrѭten met meerder lichte,
ende de dwase staen .

Hѭverdie .
ii, en hѭѭrdi niet dat vervarlic trѭmpet,
Amij,
Dwelc rѭept ten ѭѭrdeel, ende wij mѭeten daer met ;
356 .

eleene

365 . zѭerghen
373 . Amy, awy! myna susteren en hѭѭrt
wenscien rѭept

ghY - 374 . Awelc il1e
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375 Want ѭnser cѭnscientien zal werden ѭpenghedaen,
Ende wij zullen lѭen naer ѭnse wercken ѭntfaen .
IJdel Glѭrie .
Amij, amij! Lacen, wat ѭns ghesciet!
Want dat scheen tѭ zijne, es flu niet .
Tijtverlies.
Wee mij! wat zal is nu tѭ hande slaen,
380 Wand al ѭne licht es but ghegaen?
Rѭeckelѭѭse .
Och Uѭclt, hѭe deerlic es mij dit ansien ;
Ic en weet niet wat van ѭns zal ghescien.
Zѭtte Cѭllacie .
Wij mueghen ѭne wel bedrѭeven .
Hѭverdie.
Wilden ѭns de vrѭede mede deelen!
Zѭtte Cѭllacie.

Laet ѭns prѭeven.

IJdel Glѭrie .
385 Gaen wij terstѭnt!
Ic vreese 't zal hemlieden gheven bѭѭt,
Maer nѭchtans laet ѭne gaen bezien,
Of ѭne eneghe gracie mѭchte ghescien .

Pause .

Dan gaen zij tѭtters vrѭeden met ghemacke, niet
zegglcende tѭt dat Oѭtmѭedicheit ende Caritate
gesprѭken hebbe7z De vrѭede maeghden staen
ende keeren hemlieden tѭtters vѭlcke ende

Oѭtmѭedicheit spreect :
lie brudegѭem heeft ѭne zjjn cѭmpete tѭ weten ghedaen,
390 Hier ѭm, laet ѭne alle hemm tѭ ghemѭete ga,en,
Met dieper ѭѭtmѭedicheit ende kennisse ѭnser cleenheden,
L;nde met hѭѭgher verstanisse zjnder gѭetheden,
388 (fѭѭneelaanw) vrѭede

--

389. Q mYn susteren! De br.
.
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Caritate.

Dus sijn wij alle bereet met grѭѭter vrueghden,
Want duer Gѭds gracie zijn ѭns lampten verciert vѭl aueghden,
395 Ende met berrenden minne al raiende claer ;
Gaen wij hem teghen ende vѭlghen hem naer .
1Vu keeren hem eke dwase maeghden tѭtten

vrѭeden, hemlieden biddende en zegghen :

Rѭeckelѭѭse .

• Caritate, ѭ weerde vrauwe,
Ic bidde u ѭp alle trauwe,
Pat ghij mij van huwer ѭlije wilt deelen met .
Caritate .

400 Ken mach u niet gbeven, tsѭude mij dѭen belet,
Ken hebber niet ghenѭuch ѭm hu ende mij,
Maer gaet ten vercѭѭpers ende cѭѭpter dij.
Tijtverlies .

• helighe Hѭpe, is bidde hu ѭp alle bede,
Deelt mij van uwer ѭlijen mede.
Hѭpe.

905 Mijn ѭlije en mueghdi niet verwerveu,
Ic mѭetse behauden, ken machse niet derven ;
Ic en hebber niet ghenѭech ѭm ѭns been,
Maer gaet ten vercѭѭpers ende dѭet hu ander bereen .
Hѭverdie.

410

• heleghe Vreese, tbeghinsel der dueght,
Deelt mij van uwer ѭlijen, ѭf ghi mueght?
Vreese .
Dat ghij mij bidt, es bede verlѭren,
11ijn ѭlije mѭet is selve ѭѭrbѭren ;
Ten mѭcht ѭns beede niet prѭfiteren,
Dus en can is u niet ghesustineren .
IJdel Glѭrie .

415 U salich Ghelѭeve, dwelt niet en mach vergaen,
Deelt mij van ewer ѭlije eenen traen .
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Ghelѭѭve.
Mijn ѭlije en mach is u niet gheven,
Want is daer zѭnder niet en mach lPVen ;
Ghi hebt ghebeit al veel tѭ laet,
420 Dus radic hu dat ghij elders gaet .
Zѭtte Cѭllacie.
Uѭtmѭedicheit, zalighe maeght,
Deelt mij van uwer ѭlije, die ben versaegt .
U ѭtmѭedicheit .
Zѭtte Cѭllacie, ten mach niet zijn,
Ic mѭeter mede verchieren de lampte mijn ;
425 Mijn ѭlije en mach u niet gheschien .
Gaet liever ten vercѭѭpers ende cѭѭpter ulien .
Gѭtte Cѭllacie .
Nu cѭmet dan ende laet ѭns cѭѭpen gaen,
Oft anders wij in grѭѭten prijckel staen .
Pause .

Dan gaen zij van daer ende de vrѭede gaen
den brudegѭem teghen ende men scuift den
kernel ѭpen ende men zingt Sanetus . Die wijle
zit ѭnse Heere ende de bruidt vѭѭr ѭmen Heere
met blijscepe van cѭntemplacie, ende twee
inghelen van beede zijden werpen wierѭѭe .

Vreese.
Untfangt mij, Neere, na dijn hutsprake, ende is zal leven ;
430 Mijn langhe verbeiden bidt dat met vreesen, willet mij vergheven .
Hѭpe.
Dijne ruecke zѭet heb is raids hѭpen van verren beceven ;
Untfanght mij, Heere, na dijn huutsprake, ende is zal leven.
Caritate.
Dѭet mij vѭѭrtmeer zѭnder eenich middel den minne ghesmaken,
Untfangt mij, Heere, ende is zal leven, naer dijn huutspraken .
935

Ghelѭѭve.
Ontfangt mij, Heere, na dijn huutsprake, ende is zal leven ;
Mijn ziele hebic met vasten ghelѭѭve tѭt dijn verheven .

428 . (tѭѭneelaanw) vѭѭr ѭnse heere

beede zyde

--

432 . Ontfan he
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Oѭtmѭedicheit .
Mids dlanghe verbeien en wilic mij, Heere, niet cѭnfѭnderen,
Met uwer presentie wilt mijn cleenheit vѭѭrt sustinueren .
Pause .

Dan gaet den brudegѭern hemlieden teghen ende
zij bliven knielende .

440

Den 13rudegѭem .
Nu cѭurt, mijn utvercѭren bruden,

Cѭurt, mijn duven, ghij zijt al schѭѭne,
Ic zal hu ga,en leeden in mijnen thrѭѭne,
Daer zult ghi eeuwelic regneren ;
Met vrueghde aal is hu daer crѭѭneren,
445 Ende met eewegher minne in mi beluucken,
In zѭeter weelden zaldi mijns ghebruucken,
Want ghi alle strijden hebt verwѭnnen,
Ende als blѭiende rѭѭsen in der zѭnnen
Zijdi vѭlblѭeit in mijnder minnen
450 Nu cѭurt, mijn uutvercѭren vriendinnen,
En vѭlght mi in mijns vaders rijke,
Daer zuldi vѭlblѭeijen eewelicke .

455

Caritate.
0 vlammende vier, ѭ lichtende lantern,
Mij en staet niet langher us tѭnbeeren .
Want mijn aderen zijn al ѭntplѭken,
Ende in mijnre herten haudic belѭken
Dimn glѭrieuse Gѭdlicke minne .

Den Brudegѭem .
Nu cѭurt, mijn brut, mijn cuenighinne,
Ghi zult met mi ten hemel varen,
460 Daer zal is u blѭet mijn inadre verclaren .

Dit zegghende neemti Caritate ѭp, ende dan blij fti
daer• staende .

Vreese.
0 alder hѭѭghste gѭetheit, vѭl alder ghenaden,
Van aller belemmerthede vindic mij ѭntladen,
440 . ѭn€br . - 444 . crѭѭners - 445, belucken - 446 . mine - 452 . eewilieke
-- 469, indue
460 (tѭѭneelaanw .) neemt
blYft

454 . langhe
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Ic werde verhueght in uwer presencie ;
Dus lѭve is hu met daucbarigher reverencie .

De Brudegѭem heft dese ѭp, als dander, ende
vѭert elc besѭnder die daer naer vѭlghen, ek
als zij ghesprѭken heeft .

Den Brudegѭem.

965 Nu zijt ghetrѭѭst en wel tѭ vreden,
Want alle tempeest es duer gheleden ;
Nu zuldi bezitten dat hemeIsche lant .
Hѭpe.

U almachtich Gѭd, die ѭver al hebt dѭverhant,
Mij heeft zeer verlanct naer hu anscauwen,
470 Want nѭѭit en cѭnstic hu mestrauwen,
Om dat hu gѭetheit es sѭ grѭѭt .
Den Brudegѭem .

Die zuldi bevinden claer ende blѭѭt,
In mijn vaders huffs zal is hu leeden,
Nemmermeer en werdi van mij verscheeden .
Ghelѭѭve .
475 O afgrѭndighe wijsheit, vѭl caritaten,
llaer is mij altѭѭs tѭe hebbe verlaten
Zѭnder cesseeren al in mijn leven,
Dijne gѭetheit hebic wel beceven,
Daer is hu zѭnder verlaet ѭf dancke .
Den Brudegѭem .
480 l~u cѭurt, mijn duve, mijn wijngaertrancke,
Cѭurt, vѭlght mi in mijns vaders hѭf,
Want mij es zѭ ghenѭuchlic dijnen lѭf .
Oѭtmѭedicheit .
U ghevrѭucheliker prieel der reinder jueght,
Vѭl alre zѭetheden, vѭl alder dueght,
485 Van uwer presencie Overt mij zѭ wel ;
Machic hu behauden, ken gheer niet el,
Maer mijn snѭѭtheit es zѭ cleene .
469 . huer

--

476 . aldѭѭs
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Den Brudegѭem .
Nu cѭurt, inijn duve, ghi zijt die is meene,
Want uwen reenen, ѭetmѭedicghen grѭnt
490 Heeft mi behaeght in alder stѭut .
Nu vѭlght mi alle, zѭnder verscheeden,
Ter eeuwigher vrueght zal is u leeden,
Daer zuldi ѭntfaen uwe crѭѭne .
Cѭurt, weerde -brudekens, ghi sijt alle scѭѭne,
495 De inghelen verwachten ѭns met jubilacie,
Nu ѭntsla is u van alle tribulacie.

Pause .

Nu yaet hi ten liemele, ende die vrѭede maeghden
nijghen hem tѭe, ends als hij in den kernel es,
zѭ staet den brudegѭena ends bruet ends dander
knielen alle, ends de inghelen ,glaeven het wierѭѭc
tѭt dat B e n e d i c t zc s but es ; dan staen de
inghelen ѭp, ends de vruede blijven knielende
ends zinghen : Suscipe nѭs Dѭmine.
flier crѭѭnt hi Caritate ends steect haer een vingherlinc an de leant, ends vѭѭrt alle dander,
een tegader, binnen der pause .
Als zij alle ghecrѭѭnt zijn, zѭ gaet den brudegѭem
zitten ends de brunt neffins hem ; dan zingt
men Te deuyn laudamus, Sanetus, ends
dan knielen si alle, maer den brudegѭem blijft
alleene zittende .
Als T e d e u m gkesѭnghen es, dan gaen de vrѭede
vѭer den brudegѭem zitten ѭp et bancsken ends
men speelt pause ; daer naer Scuuft men den
hemele tѭe, ends de hells gaet ѭpen .
Lucijfer .

Waer zijdi alle, ghi quads valanten?
Stelt hu tѭ wercke als clѭucke sersanten,
llaer , esser ѭns flu wel vijve ѭntsprѭnghen,
500 Die ѭns liedeken niet en hebben ghesѭnghen,
Wa,er ѭmme dat is zeer tѭѭrnich bem,
Ende is en mach m4j niet vreken an hem ;
Maer daer zjnder nѭch veel achter bleven,
496 (tѭѭneelaanw. r . 14) blieft

501 . ben
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Dѭet dat mij die dan werden ghegheven,
505 Dat is daer mijn scade an mach verhalen,
Ic zalt hulieden hardde wel betalen .
Maer eist datsi hulieden ѭntspringhen,
Ic zal hulieden zѭ swaerlic dwinghen,
Als dat ghijs hulieden niet en zult belѭven .
510 Scerp Onderzѭuc, is stelle hu hier bѭven ;
Ziet dat ghijt wel met Sathanas bewaert,
En bringtse mij alle vrij ѭnghespaert,
Zѭ zal is hu da,n hѭѭghelic crѭѭneren .
Sceerp Onderzѭuc.
Lucifer, ghij suit nѭch wel gauderen :
515 Wij zullense ells zѭ sceerpelic angaen,
Dat ghijse nѭch wel zult ѭntfaen,
Weder hemlieden lief es ѭft leet.
Lucifer.
Spѭedt hu, den lѭѭn werdt saen bereet .

Pause.

Dan sluit men de belle, ende de dwaese cmnmen
vѭert ende spreken .

Tijtverlies .
Jѭffer Hѭverdie, zuldi zaen zijn bereet?
Hѭverdie.
520 Ja wij , ja wij, wij hebben ѭlije ghecѭcht, Gѭdtweet,
Die herde claer es ende fijn ;
Ic hѭpe wij zullen ells willecѭmen zijn .
IJdel Glѭrie.
Laet ѭns dan haestelic gaen wetter spѭet
Bij den anderen maegden, die zijn vrѭet,
525 Op dat wij met hemlieden int para,dijs gheraken
linde deeweghe vrueghde des heunels smaken .
Zѭtte Cѭllacie .
Mac}i ѭns dat ghebueren vѭѭrwaer,
Zѭ hebben' wij nu hemelrick ende ѭѭc bier naer .
507 . dasi

--

517 . Weerde hemliede

-- 523 . meter
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Hѭverdie.
Ailace! is duchte ten zal ѭns zѭ niet ghescien,
530 Want is en zie bier niemant van hemlien ;
De pѭѭrte des hemels es vaste gheslѭten,
Pus werd mijn herte met drucken dѭergѭten ;
Die maeghden zijn binnen in vrueghden grѭѭt,
En wij bier buten in grѭѭter hѭѭt .
535
Pause .

Rѭeckelѭѭse.
Wat! Laet ѭns clѭppen endѭ besien :
(ins mѭchte mescien nѭch gracie ghescien .
Dan gaense

alle

regqlaelincs vѭer

Inemelrijc

knielere ende weder zѭ spreect

[De 13rudegѭem .

Hѭut, wie er deer vuere?]

Rѭeckelѭѭse .
U Heere, Heere! dѭet ѭns ѭpen de duere
Des hemels en wilt ѭns in laten .
De Brudegѭem .
540 Hu rѭepen, hu bidden en mach niet baten,
Want rѭeckelѭѭs heeft gheweest hu dѭen :
[Uaet haestelic vanhier u spѭen .]
Tijtverlies .
Genadeghen Heere, dѭet ѭns ѭpen de pѭѭrte des leven,
Wij zijn allendelic hier buten ghebleven .
De Brudegѭem.

545 Ken mach verhѭѭren niet hu bede ;
Gaet wech, ghij en hebt hier gheene stede .
Hѭveidie .
Ontfermertighen vader, zacht uwen tѭѭren,
Wilt ѭns trѭѭst gheven ende verhѭѭren .
537 . ѭn/br.
533 . rѭѭten - 536 . mescyn
541 . leven i. pl. V . dѭen - 542 . ѭnlbr.

-

538 en 539

pQ

een

repel
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De Brudegѭem .

Ghi en mueght nu gheenen trѭѭst ѭntfaen ;
550 Ken kenne hu niet, dus mѭetti gaen.
IJdel Glѭrie,
U wѭrtel van Jesse! ѭ blѭiende rijs!
Wilt ѭns antsluiten het Paradijs !
De Brudegѭem .

Mijn paradijs werdt hu ѭntseit ;
Gaet, want ghij hebt tѭ late ghebeit .
Zѭtte Cѭllacie.

555 U ! alderhѭѭchste tresѭѭr van melѭdijen,
Untsluit ѭns de duere als flu ten tijen,
Ufte antlers es ѭns wee gheschiet .
Den Brudegѭem .

Vѭer waer zegghic hu, ken kenne hu niet .
Waect, want ghij en weet nѭch dach nѭch stѭnden,
560 Nѭch ghij en hebt gheen zeker ѭѭrcѭnden,
Hѭe langhe hu leven zal ghedueren .

Pause .

Dan staen de duase maeghden ѭp ende keeren
Iaemlieden tѭtten vѭleke waert zegghende
Rѭeckelѭѭse .

Och, wee mij, allendeghe creature, .
Wat mach vnij flu baten mijn rѭeckelѭѭs leven?
Allen trѭѭst is mij begheven,
5G5 Ic vinde mij in grѭѭter allende,
Ken weet tѭt wien is mij mѭcht wenden ;
Met grѭѭter drѭefheit ben is ѭntleit,
Alle ghenade es mij ѭntseit,
De duere des Hemels es mij gheslѭten,
570 Vѭl alder jammerhede ben is dѭѭrgѭten ;
Dus mѭet is in ѭnsalichede eewech duere .
Qch, hadic den tijt van Bender huere,
Dat is mѭcht verhalen mijn scade,
Nѭch zѭudic hѭpen ѭp Gѭds ghenade.

666 . macht
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575

Maer laece! neenic, et es ghedaen,
Want alle katijvichecien heeft mij ѭmvaen ;
Ic ben bedacht, maer tes tѭ laet .
Wee mij! wee mij ! wat grѭeter quaet
Heeft mij mijn rѭeckelѭѭs leven bejaecht!
580 Nu blijve is allendelic versaeght ;
Wat zwaerder sententie heb is vercreghen!
IJdel Glѭrie.
Uch, hѭe werdic flu wedersleghen
Ende verscrict in mijnen grѭndt!
Want ijde1 glѭrie, die mij zѭ wel anstѭnt,
535 Heefi mij ghebracht in grѭeter pѭet .
Vin alle dueghden maecte sij mij blѭet,
Zu hielt mij in mijne ieught ;
Daer hebic mij ijdelic inne verheught .
A1 mach is ѭѭc eeneghe dueght hebben ghedaen,
590 Ic begheerde prijs vѭer den menschen tѭntfaen .
Wee mij ! waer henen zal is mij keeren ?
Nemmermeer anscѭuwic dat anscijn Ons Heeren,
Dus heeft mij ijdel glѭrie bedѭrven .
Hadic in mijne mѭeders lichaem ghestѭrven,
595 Zѭ en waeric niet cѭwmen tѭt deser allenden .
Uch, werwaert zal is mij nu gaen wenden,
Want al vѭl drucs ben is van binnen!
Tijtverlies .
Aij mij, aij mij ! wat zal is beghinnen 2
Ic hebbe verlѭren deighen leven mijn
600 Ghelijc het water lѭѭpt in den Rijn,
Ende ben vergaen ghelicker wijs
Dat de zѭnne dѭet smelten het ijs .
'i'er derlicker huere was is ghebѭren ;
Mijnen edelen tijt hebic verlѭren ;
605 Dien en mach is nenimermeer verhalen .
Van rauwe mѭet tnij therte falen
Ende al mijn zinnen mѭeten ghebreken,
Ken can mijnen druc niet utghespreken ;
5?5 . tѭ spade i . p l . V . ghedaen -- 590, begheerder
591, Wy
Want is en mach nemmermeer ascauden
Dat zalich ends minlic anscyn Ons Heeren,

--

592.
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Den rauwe quelt mijn ziele van binnen,
610 Uch, wat zal is flu gaen beghinnen!
Het valt mij al teghen van alle zijdeu!
Pit cѭurt mij tѭe mids de verlѭren tijclen .
Venijnicheit, drѭetheit ende bittere hѭѭt,
Die verpersen mijn herte al tѭtter dѭѭt .
615 ,Ailaes, ach arme! wat zal is maken?
Zѭtte Cѭllacie.

Wee! zѭtte cѭllacie ende ijdel spraken
Hebben mij in grѭeter nѭѭt ghebracht.
Nlaer wel tѭ spade ben is bedacht,
In grѭѭter allende ben is ghezѭncken,
620 Met alre drѭefheit ben is duerdrѭncken,
Ende vѭl smerten es mijneu mѭet .
Ic hebbe verlѭren het euwech gѭet
Met ijdel wѭrden ende met quade .
Aij lacen! mjnen rauw cѭurt tѭ spade ;
615 Dit hebben mij dijdele spraken ghedaen,
Dat is dat gruelic vѭnnes heb ѭntfaen .
Hѭ verdie.
Wee mij! mijn hѭpe es wedersleghen,
Fѭrtune es mij alѭmme teghen,
Alle trѭѭst heeft mij ghelaten,
630 Verma,ledUde hѭverdie en mach mij niet meer batѭn .
Ic diese sѭ lustelic hebbe ghehantiert,
lien in haer nette nu wel ghepiert,
Dlids dat is tprijckel niet en becief .
Alle die mij heerden hadic lief,
635 Wee mij, daer was is gheerne bij .
Ic vinde mij bedrѭghen, aijlaes, aij mij !
Waer zjjn mijn vrienden ende grѭet ghezinden,
Die mij sceen zѭ zeere minden,
Lnde naer mij quamen met grѭѭte hѭѭpen?
640 Zij zijn mij nu al afghelѭѭpen ;
lc vinde mij rѭntѭmme int verdriet .
613 . Vennicheit -

650 . Vermeledyde

627 .
Wee my I wat zal is tѭ hande slaen 1
MiJ'n hѭpe es wedersleghen, -
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Aijlacen, hat was al min den niet .
Ic ban een vat der dѭnckerheden
Vervult met ells zeerecheden .
645 Mѭchte hemel ende eerde zincken ѭp mij,
Ende is van dese vѭnnesse mѭcht wezen vrij!
Hadic hier vѭermals in ѭѭtmѭedicheden
Anrѭepen de mѭeder der ѭntfermicheden,
Zij hadde mij in mijnen nѭѭt ansien ;
650 Maer lace, neenic, ken weet wear vlien,
Het es nu al met mij ghedaen,
Ic mѭat flu lѭѭn vѭer mijn wercken ѭntfaen .
l)ch, nimmer en mach is trѭѭst verwerven,
Gѭds rijcke mѭetic eewelic derven !

Paus B .

Bier beghinnen hemlieden de duvels tѭ ,ghelatene,
sprekende tѭt den dwasen maegden .

Scarp llnderzѭeck .
655 Wѭeschai! nѭit blijder van alle de daghen mijn!
Pѭeij, pѭij! ach, ach, ai, ken wiste wet bedrijvende zijn
Dan genѭechlic tѭ springen ѭp en neere .
Gi ziet tѭch, heere, dit is mijn weere.
Waer zijn zij nu, dese ijdele tuiten?
660 Wat hau! haer lampten zijn huite,
Dat hebic vernѭmen herdde wel,
Daer ѭm cѭmma is ghelѭѭpen zeer anal .
[Mach is met haerlieden dѭen mijn wille,]
Ic zalt hemlien lѭѭnen, zwijght al stiller
665 Ic zalse gaen slepen met mijn ghesellen
in den afgrѭnt van der hellen,
Ende wѭrghen se bider kelen .
Tspel erg zal ѭns niet vervelen,
Daer ѭm zѭ wilic derwaerts gaen .
Hѭverdie.
670 Aij m j, wat zal is tar hande slaen?
Mijn laden dincken mij al verdwijnen .
Scarp Undersѭuc.
Ten beet nѭch kaermen nѭch huilen van pijnen,
Laet ѭns flu gaen al matter spѭet ;
652, weereken - 654 (tѭѭneelaanw .) dwase
663 . ѭntbr. - 665 . 1 1. pl. v. Ic -- 667 . wѭrghe
Mnl. Dram . Pѭezie .

657 . ghenѭclic

near
27
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(phi hebt ghedreghen zeer hѭѭghen mѭst,
675 llaer vѭѭren zuldi lѭѭn ѭntfaen .
Quaden Raedt .
Scarp Undersѭuc, hѭe macht hier staen?
Ons meeater heef't naer hu grѭѭt verlanghen .
Scerp Underzѭuc .
Ziet, Quaden Raet, wij hebbent hier tѭ ganghe ;
Zegt dat ѭns meeater ѭns cѭmma bij ;
680 wij hebbent bier al ghewѭnnen vrij .
Quaden Raet .
llat zal hem dincken met alien gѭat .
Ic gaet hem cѭndeghen matter spѭet,
Ic lѭѭpe haestelic wederѭmme,
Scarp Underzѭuc.
Gaet, zeght hem haestelic dat is cѭmma .
Quaden Raet.
685 Wat, Lucijfer, meester, hau! apѭet hu zeere,
Het werdt a1 ѭnae met vѭile keere .
Lucijfer.
Scarp Underzѭuc, tѭ gѭeder tijt
Midi ghegaen, dies hebbic jѭlijt!
Scarp OndPrsѭuc.

Wij hebbender vijve in de nette ghevaen,
690 Ic hѭpe wij zullender nѭch ander bij bringhen .
t3ereet de plaetse, is cѭmma zeer seen ;
Zij cѭnen zѭ wel ѭns liedeken zinghen .
Lucijfer.
Ic cѭmma hu bij tѭt haren verdriete,
A1 hebben zij gheweest sѭ fier,
695 Wij zullense nu gaen dѭen tѭ mete,
Wij sullense gaen braen in thelsche vier .
682 . metten

- 683 . hasteliѭ -

687. tit.

-

688 . Zide

-

695 vd6r 694 .
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Scerp Ondersѭuc.

Alle tsamen met huije ende met haer !
[Sij sullen nѭch hebben tѭrmenten swaer .]
Lucijfer.

Ras! brinct mij die jѭffere vѭl hѭverdie gheswѭllen,
700 Die willic subijt gaen rѭllers
In dhelsche stet,
llaer men niet en berrent dan suffer ende glѭijende pet ;
Haren hѭverdeghen bet Overt daer haest gheciert .
Zѭndach nѭch mesdach en heef't zu gheviert ;
705 Ic zalse tѭ mete dѭers met mijn venijnighe clauwen .
Hѭverdie .
Uch! hѭe zwaer es mij dit anschijn tѭ anscauwen,
Haddic tѭch ditte gheweten tѭ vѭren !
LucijferL
llat ghi flu daerѭmme dinct, es al verlѭren .
Haddi dit ѭverdacht tѭ vѭren, ghi vuil sletere,
710 De simpele ѭѭtmѭedicheit ware hu nu betere
Dan hѭverdien ende pѭmpernijen,
Maer het dѭchten hu dѭers al fantazijen .
Hu blancketten ende hu ghestrijcsele,
[Hu paxeeren ende hu gheprijcsele,]
715 Ende al dijn ijael vernuft pareseeren,
Ten mach hu niet met alien prѭffijteren .
Zѭnder cesseren zuldi branden vrѭech ende spade,
Over hu en cѭurt nemmer ghenade ;
Dus werpae daer binnen in de glѭeijende cѭlen.
Quaden Raet.
7?0 [Her, her met haer, ter helscher stѭlen!]
Sleepse ten afgrѭnde met huije en haren .
Scerp Undersѭuc.
Wel, wel! is gaese flu ѭver varen .
698 . ѭntbr . - 703 . ѭp twee re9ets - 704, mestdach
706 . is - 708 . Tes tѭ
late dat ghi nu daerѭmme dynct - 709 .
Haddi dit van tѭ vѭren ѭverdacht,
(phi vuil sletere,
714 . ѭntbr .

-

720 . ѭntbr .
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Lucijfer.
Wa! IJdel Ulѭrie, zijt willecѭmme,
Want ghij hebt mij ghedient ter meenigher sѭmme,
725 Als ghij ghinct glѭrieuslic al wispelen ende waijende,
Ende ѭp hu teentjens gentelic draijende,
linde dѭen ghij, als een venijnich serpent,
Hu zelve maectet zeer dunne ende gent,
Uaende gherent, verchiert met selver en gaudt,
730 Als ѭf ghij den keiser van den laude hadt ghetraudt .
Niet dan de menschen tѭ behaghen, dat was hu hende ;
Ghij peinsde dat hu niemant en kende,
Maer ghi waert verdѭѭlt en dwazelic ingient,
Dus hebdi her duere deewich verdriet verdient .
735 Hu en weetic flu gheenen anderen raet
Dan dat ghij het helsche vier vѭѭr uwen lѭѭn ѭntfaet .
IJdel Glѭrie.
Och ! ѭf is nѭѭint en hadde gheleeft,
Zѭ en hadic ѭѭc nist in zѭnde ghesneeft .
Tes

Quaden Raet .

flu

tѭ late ѭm penitencie,

740 Cѭmpt en ѭnfangt nu dijn sententie ;
Wij zullen hu leeren ѭns liedeken zinghen,
Wij zullen er vrѭelic ѭp dansen ende springhen .
Lucijfer .
[Vѭert, vѭert met dese quade scijte,]
Maect ѭns van dese luffe quijte !
Scerp Onderzѭec.
745 Werdt ghedaen, Meester, hu ghebѭt ;
lc Base werpen in even zienden pѭt .
Lucijfer .
Hau! Ii,ѭeckelѭѭse, hѭe zijdi hier gheraect?
Hѭe hebdi hu dinghen aldus ghemaect
Ende int rabѭij messelic ghesteken,
?50 Den tijt us levens rѭeckelѭѭs versleten?
Met de hѭverdie waerdi gheerne een,
Um schѭsaen en brassen waerdi licht tѭ been.
?29 . gheryndt ghenaect

733 . ingien

-

742 . vrѭilic

-

748. ѭntbr. -

748 . hebdu
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Rѭeckelѭѭse.
0 allendighe creature, mѭats mij ghesciet,
Dat is mij vinde in dit verdriet .
755 Wee mij, is mѭet in deewich tѭrment zѭnder aflaten .
Lucijfer .
Wat, quaet jaer! hѭe zuldi hu ghelaeten!
Yelsabuic.
13eidt, Meester, laet mij met haer ghewerden ;
Ic zalse gaen met vѭeten terden!
Lucijfer.
Cѭmt herwaerts, au! ghij '1'ijtverlies,
760 Want zeer neerstich hebdi ghedaen dat is hu inblies,
Dwelc was juust naer mijn kas eenpaer ;
Len paternѭster tѭ lesene viel u veel tѭ swaer,
Maer ѭm tѭ dansen ende tѭ ѭveeren gheele nachten lanck,
Daer tѭe en waerdi niet tѭ cranck .
765 Dwas wel uwen danck, zulcs mѭcht men beseffen,
Maer aen den zanc der deugden en wildi niet heffen ;
Dat dѭcht hu al tateringhe ende grѭѭt dandier,
Dus leetse van hier in bet eewich vier.

770

Tijtverlies .
Aij, mijn herte es in grѭѭter persse!
Lucijfer.
Ach, ach, aij! zaudt ghij bet hebben ghevaren?
Uhi hebt mij ghedient zѭ vele jaren!
Yelsabuic.
Cѭmt hier, hau! Tijtverlies, ziedi niet dat is wincke?
Ic zal hu in dien afgrѭnd der hellen zincken .

775

Lucijfer .
Willecѭmme, Zѭtte Cѭllacie, mijne vriendinne bijsѭnder,
VPaer hebdij zѭ langhe ghedraelt, hebic wѭnder .
Zijdi nu gheel tѭnder, cѭendij niet met alien
flu verwecken, en alle zaken waren hu tѭ [ghevallen]?
(Hier ѭntbreken eenige verzen .)

761 . een P aer - 763, ѭneeren -

765, ѭp

twee regels

-

769 is

-

770 . ѭntbr.
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Pelsabuic.

Achaij, achaije! wij gaense beghecken,
780 Wij gaense tsѭllen ende hutrecken ;
Het zal haer jammerlic zeere vervelen .
Adie! dits thende van ѭnsen apelen .
Pause .

Cѭncluae .

785

790

795

800

Eerwerdighe heeren ende vrauwen,
Wij bidden hu dat ghij dit wilt ѭnthauwen .
Die hier al tsamen vergadert zijt
linde als pilgrims de weerlt dѭerlijt.
En laet hu dѭch ѭѭc niet vervelen
Van de simpelheden ѭnser spelen.
Wij kennen dat es ѭpt ruitste ghesciet ;
Twas jѭnsteghe minne, die ѭns dat net
Tuwer allere vreught ende recreacie,
Wel betrauwende der Gѭdlicker gracie,
Pat ghij suit breeder cѭnsidereren,
VOat ѭnse simpelheit mach declareren,
Ende hu in tijts hier vѭren verhѭeden,
Eer ghij gesleghen werdt metten rѭeden .
Dus bidden wij hu, neempt egempel hier an,
Ende wilt hu wachten van zѭnden vѭert dan,
Hu cѭnsciencie wilt hѭuden ѭnbevlect en puere,
want ghij en weet nѭch dach riѭch huere
Wanneer den heere cѭwmen sal,
Die nederdaelde in deertsche dal .
Hij verleene hu alle vrѭed ende wijs
Zijn zѭete hemelsch paradijs .
Amen .

Pause .

FINIS .

Dan gaen zij met vreugkde hunt : Onsen Heere
vѭren metten inghelen, ende Maria dѭer naer
metten maeghden, ende men draeght Karen
mantel.
779, acbiJ'e
.
803, verleent

-

785 vѭѭr 784

-

794 ., Want

799, Puer .en ѭnbevlect

-
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PIT NAERYOLGHENDE ES EEN SCOON SPEL
YEN SAINCT JOORIS.

ALVOOREN DIE CUENINCK SEGHT :

U vermalendijde aventuere,
Wat rauwe gaet ѭns

flu

an [hafit]!

Mѭeder .
Mij gaet en swaert mijn ziele duere .
Cѭninck.
Uch vermalendijde aventuere!
Maghet .
5 Verwaten zѭ zijt, tijd ende huere!

Gheen aermer dienre men ѭijnt en vent !
Cѭninck .

Och vermalendijde aventuere,

Wat rauwe gaet ѭns nu an harit!
Mѭedere .

lu

Mgn mѭederlic herte lijdt grѭѭten pandt,

Scuerende van jammere zenewen ende ader :

Ic sterve van rauwe.

Maghet.
0 mѭeder ende vader,

Stelt u tѭ vreden . Lachen, wacharmen,
Het mѭet dѭck wesen .

1 . flit vers lѭѭPt in het k: . dѭѭr tѭt rauwe
- 2 . hant ѭntbr. - 8. flu hant
hant - 10 . aderen - 11 tѭ 15 eindi9en reap . met rauwe tѭ vreden wesen >
verbѭrghe herte en -- 12 . wacharm e
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16

Cѭninck.
Hem mѭets ѭntfaermen,
Die alle verbѭrghe dint staet vѭѭr ѭѭghen!
15 Mijn vaderlic herte en cans niet ghedѭѭghen,
llat ghij mijn eenighe dѭchter sѭet,
Pus deerlic dlijf verliesen mѭet
Vѭѭr een vermalendijde beeste,
Fenijnde drake vul van tempeeste .
20 Dat vѭlt mijns rijcke verre ende naer
Was etende ende drinckettde sѭnder user ;
Nu heefter meer dan dusent dlijf verlѭѭren
Bij desen diere .
Mѭedere.
Wat dedic ghebѭren,
Ellendich wijf! mij stet tѭ claghene :
25 Een kint tѭt desen dѭѭt tѭ draghene!
Aij lachen, is werde huuten sinne .
Nѭijnt en was bedructer cѭninginne .
Vergave Gѭd , gheseit int dare,
Dat is eens dѭrpmans dѭchter ware!

liaghet .

30 Aij lachen, nu es tlѭt up mij ghevallen .
Ic ben die [hier nu vѭѭr hem alien
Unnѭselic] tghelach betalen zal .
Nietmin is kenne die wareijt al ;
Met rechten Tѭte est mij ghebuert,
35 Want alle menschen hebbent ghecuert,
Edele, ѭnedele, jѭnghe, ѭude,
Dat men daghelicg tlѭt werpen saude,
Ende diet ghebuerde, met cѭrten sermѭene,
Die saude den draeck hebben tzjnen verdѭene
40 Ende een [ѭnnѭsel] lammeken daermede .
14, dit stѭet - 16 . dѭchter eenighe - 20 . Achter dezen reqel staat een achuin
atreep9'e - 21 . Eten en drineken ende dreef sѭnder user - 22, ѭѭc heefter 22 tѭ 26 eindiqen resp, met diere, wiJjf, desen, ware, cѭninginns -- 26 . ware in pl, u .
werde -- 31, 32 . is ben die tghelach betalen zal - 34 tѭt 40 luiden in het hi . :
tee mij ghebuert met rechten lѭts
want elc mensche heeft cuer ele edel
ѭnedel jѭnc hѭѭt dat men daghelicx
tlѭt werpen saude ende diet ghebuerde met
cѭrten sermѭene die saude den draeck
hebben tzijnen verdѭene ende een lammeken daermede
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Cѭninck.
Mij deert zѭ zeer der jammerhede,
Ic en can mij selven niet bedwinghen .
14aghet.
Sal mij dat fenijnde dier verslinden?
Ic sterve van jammer, vats ghesciet .
Cѭninck .

45 0 lieve dѭchter, ten es mijn scult niet ;
Cѭstict in een ander mate ghevauwen !
1c heb u acht daghen lanc ghehauwen,
Naerdat tlѭt ѭp u was ghehendt
Cѭntrarie alien mijnen leeden .
Maghet.

U vader, is kent,
50 Maer tes meaval van aventuere .
Cѭninck .
Measchien tzal mij ghebueren
Of u mѭeder, die edel vrauwe,
Wiens herte lijdt grѭѭten rauwe .
Mijn ziele beghint daerѭf tѭ bevene .
Mѭeder.

55 Och Gѭd, is en sheer niet laugher tѭ levene .
Mijn mѭederlic herte dat ѭntvalt mij,
Mijn aders verscricken, mijn blѭet verwalt mij .
U Gѭd, wil ansien den bitterer rauwe,
Daer is in zij .
Maghet.

U vader, vertrect van deser auwe
60 Ende laet mij allene hier in de pine ;
(ins dine$ es hier niet laugher tѭ zijne
Wee mij, dat is ѭijnt was ghebѭѭren

is
46 . cѭstic

--

50. luidt in het he. :
0 vader is kent maer tes meaval van
aventuere 56 . ѭvervalt - 58 . gѭd der gѭden. Deze re9el eindigt met bitterer - 59 . vertrect
van hier - 60 . Achter hier staat een schuin stree ,je
p

426
Tes beter een den twee verlѭѭren .
Deer esser veele meer duere den icke,
65 Dus trect in stede .
Cѭninck .

Uch, is verscricke.

Maghet .
Adieu, vader ende mѭeder sѭet .
Mѭeder .
Adieu, mijn huutvercѭѭren blѭet.
Nѭijnt mѭederlic herte en was zѭ wee .
Nlag het.
Adieu, vader ende mѭeder! Nu lammeken, bee!
70 Wij twee verbeiden die bitter dѭѭt
Onnѭselic, van alder quaetheijt blѭѭt,
Ghij ende ic, dies ben is vrѭedere .
Die gracie Gѭds zij ѭns behѭedere .
Sinct Jѭѭris .
U hѭѭghe drivuldicheijt sѭnder beghin,
75 Hѭѭghe subatancie sѭnder wesen,
Sѭnder versceeden meer nѭch min,
Wie nѭijnt tѭnghe en hadde vulpresen
Huwen lѭf [es] inden hemel gheresen
Heleghe triniteijt warachtich,
80 Die ѭns vender dѭѭt heeft ghenesen
Bij uwer vѭѭrsienichede crachtich,
Vader, zѭne, heleghe gheest almachtich,
Wilt mij bescermen talder tijt
Vѭѭr den helsschen viant ѭndrachtich
85 Ende vѭѭr der temptacie berijt .
U Maria, reiiie maghet puere,
Mij dine is zie deer een creatuere,
Ja een maecht vѭѭr mij gaende
Ende een lammeken bij haer staende .
ijn ѭѭghen zijn al eѭn blѭet
65 . In het us . nѭ9 mJ
67 . Adie - 69. Achter
mѭeder staat een schuin streepje
bee nu lammeken
70 . Aan het beyin van dexen
re5el flѭg ghij ende ic . - 71, quatheijt
72, ale ghJi' d . b . i. v .
77 . w . n .
jѭnghe en hadde en cѭnste vulprijsen
78 . es . ѭntbr .
85 . den
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90 Mij verwѭndert, wat bedieden mach .
Ic wil bij haer rijden sѭnder verdrach
Umme tѭ wetene claerlic al tbedien .
Gѭd grѭet u maechdeken!
DZaghet.
Gheminde heere!

Dane hebt van dien,

Jѭѭris.
U schѭѭne sѭete juecht,
95 Int scauwen dijnct ghij m ij ѭnthuecht ;
U ѭѭghen zijn van tranen nat .
Wat es de cause?
17

Maghet .
Uch vraechdij dat?
Lachen, is hebber redene tѭe .
Jѭѭris.
t_ Schѭѭne maecht,] secht mij dan hѭe?
100 Mij waer leet, ghesciede u quaet.
Ende het lammeken, dat bij u staet,
Dijnct mij al tѭ vremden saken [zjjn] .
Wat es tbediet?
Maghet .
Uch ridden fijn,
Tbediet van desen valt mij tѭ suere .
105 Ic ben dallendichste creatuere,
Die ѭijnt ter weerelt was ghebѭѭren .
Hѭpe ende trѭѭst es al verlѭѭren,
Want is zie de dѭѭt vѭѭr mijne ѭѭghen .
Ende daerbij, ridden, wilt u pѭѭghen,
110 Of wѭnderlicke dijnghen saudt ghij [wacharmen]
Verwachten .

92 . tbedieden
93 tѭt 103 eindiqen resp, met maechdeken heere scauwen>
ѭѭghen zijn, cause, redene > tѭe (staet alleen ѭp een reyel) ghesciede, staet, tbediet
suere - 94 . maecht i,p l. u. juecht - 99 . Schѭѭne maecht ѭntbr . - 100 . achter
102 . zijn
ѭntbr.
110 tѭt 126 eind'~'je- en resp, met
9uaet een . schuin streep
J
verwachten, saude aerch, mesdѭen, merle niet macht, wacht dѭuse zal juecht,
rustende, ja dat ic, sterven saude (s/act alleen ѭp een re9el), sal is u vervarelicxste, bestelle er is hier du: in het ha. een reqel minder - 110, wacharmen ѭntbr .
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Jѭѭris .
Gѭd mѭet mij bescermen!
Van wien saude mij verdriet ghescien?
Ic en can gheen aerch an u ghesien .
Ic hѭpe ghij en suit mij niet mesdѭen,
115 Nѭch u lammeken mede .
Maghet.
Neen wij, ridder [cѭen],
Wij en begheerens niet, a1 haddens wij macht,
Maer is bidde u, dat ghij u wacht,
Of claerlic u leven gaet tѭ nieten,
Ghelijc dѭnse zal.
Jѭѭris .
Wilt niet verscieten,
120 Vѭlscѭѭne jueght, wel lustende
U hertz zijt up mj rustende,
Ende seght mij, wat cause dat zij,
Ja, dat is sterven saude .
M aghet .
Uch ridder [vrij],
Tbediet sal is u segghen van deser sake :
125 Bier es een de vervarelicgste drake,
Vul fenijns, van valschen bestelle,
Scietende vier al waert een elle ;
Wien hij ghecrijght, die scijnt verciѭmt .
Dien mѭet is verbeijden, tѭt hij cѭurt,
130 Ende dit ѭnnѭsel lammeken mede .
Nѭijnt meerder jammer!
Jѭѭris .
U mueghenthede
Van Christus, wie heeft dit leet verwѭrven?
115 . cѭen ѭnthr. -- 118. w i, p l, v, u
nieuten
119 . verscricken
120 . wel lustende juecht wel lustende - 123, vrJij ѭntbr. - 124 . tbediet van desen
sal is u segghen de sake/ - 128 . zij - 129 . die - 131 . ~ 'ammerhede - 131,
132 . Het ha. beet bier drie re9els, eindi9ende resp . met J'ammerhede heeft verwѭrven
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is

Maghet.
Uese drake heeft al dit lant bedѭrven,
Cѭije, peerden ende alle dier versleten,
135 Lnde hij heeft menighen mensche gheten,
Ja zѭ vele, zijt des [seker] vrѭet,
Dat men daghelics tlѭt werpen mѭet
Hier in Seteria der stede fijn,
Ende wiet ghebuert mѭet vѭetsel zijn
140 Des draken met eenen [jѭnghen] diere .
Eijlacen, nu eijscht tnngheluc [mj hiere] ;
Nѭijt een was in sulcken deere .
Nѭchtans es mijn vader [heere],
Cѭninck van Liberѭ den lands schѭne .
Jѭѭris .
145 U cѭninck der glѭrien inden hѭѭchsten trѭne,
'1'wij lati dusdanich verdriet vallen?
Schѭѭne maghet, zijt niet vervaert met alien,
Want merct redene ends wilt verstaen
Ten zijn niet dan u sѭnden, die u alaen,
150 Ende ѭѭc dit schѭѭn lant ghemeenlic,
Dwelc [es] duer n ѭnghelѭve alleenlic .
Waert dat ghij Christum diende ends heerde,
En~le ghij ant k~rsten ghelѭve keerde,
Hij saude u helpen ter victѭrien.
Maghet.
155 W ie es die Christus ?
Jѭѭris.
Die cueninck der glѭrien,
Die hemel ends heerde heeft ghemaect
Ends al dat levende es, slaept en waect,

134. perden e . alle dJ
i'nc - 135 . sѭu heeft - 136 tѭt 144 luiden in het
ja zѭ vele zJ
ijt des vrѭet dat tmen dagheliex
tlѭt werpen mѭѭt
hier in setena des stede fJijn I ende wiet

us .

ghebuert mѭѭt vѭetsel zJijn des drake met
eenen diere bedruct eJ
i'lacen nu eJ
i'st g hel"~ c
nѭijt en was in sulcken deere nѭchtans es
es mijn vader cѭninck van liberѭ den lands schѭne
145. trѭsne - 146 . laten - 147 . schѭѭn - 151 . dwelcke duer - 154 . tѭt
victѭrien helpen - 155 en 156 eindi9en resp . met christus, heeft - 156 . achter
g hemaect aiaat een schain streep9'e
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160

165

170

175

Ja eenpaerlic sѭnder sѭnde allene.
Adam brѭcht ѭns in grѭѭten weene,
Maer Christus, Gѭds zѭne ghebenedijt,
Heeft ѭns van alien quade bevrijt
Met zijnder bitter passien swaer,
Dalende in eener maghet vѭѭrwaer,
Dwelcke maghet tѭnser aller cѭnfѭѭrte
Bleef zuver maghet naer die ghebѭѭrte .
Maria es haer sѭete name.
Haer cѭne start ant cruucen rame
Ons verlѭssende uuten helsschen labѭere,
Warѭm is dit teijken vѭere .
Wie an dit truce es ghelѭѭvende,
Gheen aercheijt hem es verdѭvende,
Daer dhemel es zijn claerlic .
llus schѭne maghet, spreect ѭnvervaerlic
Ende wilt u vѭughen ten kerstendѭme .
Ic die als ridder bij u cѭme,
Sal u bijder crachten der triniteijt
Bewaren van des draken gulsicheijt,
Lnde al tvѭlc zal ghenesen 4jn der smerten .
Wat seghdij daerѭf?
Maghet .

Ja ic, met gѭeder herten!
180 Maer laet mij uwen name hѭѭren .
J ѭѭris .

Jѭѭris heet is ende was ghebѭѭien
Int sѭete lant van Capadѭcien .
Ter wapene haddic wat devѭcien ;
Dus in Gentilia der stede vermaert
185 llaer leerde is aventueren der wapenen aert
Under de maeghen ende vrienden mijn .

19

i'nen ѭ f zJi'ner aan9evuld
- 162 . De afkѭrtin9 kan hier even9ѭed tѭt zJ
1644 cѭnfѭrte - 165 . maghet ende mѭeder - 166 en 167
maria es haer sѭete sѭne christus starf
ant cruucen rame ѭns verlѭssende 168 . barѭene - 169 . dit truce i. pl. v, dit teijken -- 171 . hem verdѭvende es
ende teJ
ijken - 172 . hemel - 175 . due schѭne ataat nѭ9 ѭp den vѭri9en re9et
179 en 180 zi.~jn in het hi . drie re9els eindigende resp, met
176 . bJ
ijder ѭ biJ den
158 . alle

wѭrden

-

daerѭf, laet hѭѭren
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Nu heeft Gѭd mij zѭ gѭedertieren ghesijn,
Dat is kerstenhede hebbe ѭntfaen,
Ende gheen verdriet mach mij slaen ;
190 Zijn lѭf zij inden hemel gheresen!
Maghet.
U Gѭd Heere, is wil gheeren kersten wesen,
Sѭnden laten, als ghijt ghebiet .
Maer edel [ridder] , vѭѭr u wat ziet ;
Mijn herte dwijnct mij van vare ;
195 Ic zie den drake cѭwmen [daere] .
Jѭѭris .
Zijn macht Overt cleans, 4jt tevreden .
il7aghet .
U Gѭd almachtich finder eewicheden
Ends Maria, u mѭeder sѭet,
lc ѭffers u hier mijn vleesch ends Mѭst,
200 Miju ziele ends al dat mijner zij,
Als gѭed kersten van herten vrij ;
Hu wilds ghenade wilt up mij slaen !
Jѭѭris.
0 hemelsche claerheijt sѭnder vergaen,
Die al u dienaers helpt huuter ellenden,
205 Die helsche drake mach cѭmers tenders
Van zijnder macht, zѭѭt nѭch mach scijnen .
Danneel dede ѭѭc metten zijnen
Een drake tѭ nieuten met sѭeter bede .
Ic bidde u duer uwe ѭntfaxmartichede
210 N:nde ѭm tkersten ghelѭve tѭ vermeeren,
w ilt mij bijstaen, heer der heeren,
Dat is dien drake mach verwinnen!
Ic zal gaen den strijt beghinnen .

Jѭѭris steect den drake .

193 . ridder ѭntbr .
achter ziet staat ears whuin streepje - 194, mJijn herte
staat nѭ9 ѭp den vѭriqen reqel - 194 . dwi'nc
- 195 . daere ѭntbr. - 196 . In
J
hat hs, zjn dU twee re9els :
is zie hem Oval cѭwmen
zi'n
macht
J
wart cleans zijt tevreden 197 . eewicheJ
i't
204 . dinaers h. huuter PJ
i'nen - 205 . d, h. d. was tendѭn
ghedaen - 211 . hier ter stede - 213 . is zal hem gears bestrJi'den
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Maghet.

20

0 Jѭѭris, ridder hѭѭghe ghewijt,
215 Ghebenedijt zit flu van alien mѭnden!
Maechden herte en was nѭijnt zѭ verblijt,
Ghij sijt beter dan alle de weerelt pѭnders ;
Bij u hebbic respijt ghevѭnden
A1 hier ter deser stѭnden .
220 Dat bitter mѭrseel der swaerder dѭѭt,
Die draeck zѭude mij hebben verslѭnden .
Nu hebt ghij ghebѭnden zijn machten grѭѭt ;
Dies vlѭeije u lѭf uut alien mѭnden!
Jѭѭris.
Schѭne maecht, nu lѭf [den Heer] !
225 A1 was hij fel, [hij ligt ter neer],
Die draeck, [versiagen in dit pleijn] .
Hij leeft nѭch, maer zijn macht es cleijn,
want sichtent dat is an hem quam,
Es hij sachtmѭedigher dan ears lam .
230 Dus binten met desen gѭrdelken, siet ;
Ic zal met u rijden sѭnder verdriet,
Ende wilt den drake elderwaert leeden,
[Tuwen laude in ~etena der] steden . .
[Percѭnt alѭmme] hѭet es gheschiet
235 Ende vѭert ten kersten ghelѭve [tgansche diet] .
Cѭninck.
Nѭijnt meerder wѭnder en was beseven :
Daer al mijn vѭlt es vѭѭren ghebleven,
Laet hem nu leeden van eener maecht .

217 . vѭѭrwaer ghij - 222 . nu zѭ hebt ghij
215, v . a . mensehen
machten eleine ends grѭѭt ghebѭnden -- 221 tѭ 235 luiden in het h$. :
flu schѭne ends saver maecht lѭf den al
was die draeck fel
hij leeft nѭch maer
ijn macht es clein want sichtent dat is
zJ
an hem quam es hij sachtmѭedigher dan
een lam / dus bintet met desen gѭrdelken sѭet
ie zal met u rijden sѭnder verdriet ends wilt
den drake elderwaert leeden in steden hѭet
es ghesehiet ends vѭert dan ten kerstenghelѭve
vremde

zijn
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Mѭeder .
Heere Gѭd, zѭ mach is wel vrѭlic leven
244 Gheen meerder vruecht en mach an mij eleven
Dan dat is u sie, die mij beaecht .
Maghet .

0 vader, wilt nu alle druc begheven
Jѭѭris, dese edel rudder verheven,
Heeft ѭns verdriet al afghevaecht .
Jѭѭris.

245 Bij uwer weerden, mij dies verdraecht :
Maer Christus ende sin mѭeder sѭet
Ende u ghelѭve, zij u ghewaecht,
Heeft u in desen tijt behѭet .
CѭII ifl

ck.

Sѭ willic ѭѭc kersten warden gѭedt
Ende alle mijn vѭle, waer is can .
Lѭf hebbe Christus' pasaie ende blѭat,
Want schѭѭner mirakule nѭijnt man,
Dies bin is vrѭet, en sach met ѭѭghen .
Ter heeren deser victѭrien hѭѭghe
255 Willie ѭec gheerne kersten wesen .
250

Mѭeder.

Van grѭѭter verdriet is nѭijnt was ghenesen ;
In mijnen sinne es veal meer glѭrien ;
Verlicht flu es mijn drѭuve meinѭrije,
Dat is flu mijn lieve kint anscauwe ;
260 lc ban verlѭst van alien rauwe .
239 . yr . wesen
buiden in hat ks . :

-

Mnl. Dram. Pѭezie.

244 . ѭfghevaect,

maar

zeer ѭnduidelyi k

--

wat schѭѭner mirakule dies ban is vrѭet
en sach nѭijnt man met ѭѭghen
ѭm dies willic ѭѭc kersten wesen
van tar heeren deser hѭѭgher victѭrie
mѭeder
Sѭ grѭѭten verdriet is nѭJijnt en ghewan
ij es veal meer glѭrien verlicht nu es
in mJ
ijn drѭuve memѭrJ
i'e dat is nu mij lieve kint
mJ
anscauwe elc wilt andincken vruecht
is ban verlѭst van alien rauwe

252 tѭt 260

28
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Jѭѭris.
Nu cѭurt ghij in den ridders ghetal,
Il ;nde hѭѭrt wat is u leeren zal :
Der keratenen kercke in alder vѭuwe
Suldij jeghens sicken tѭ rechte hѭuwen,
2 65 Weduwen, weesen beschermen tiller tijt,
Ende ѭntfaermertich den aermen zijt ;
Scuwet quads infѭrmacie ends malicie
Ends dѭet rechtverdighe justicie .

21

CѭninckC

lc zal mueghende heere, al mijn levers
Als Christus' ridder hem sere gheven .
Jѭѭris .

Lѭf keijser der glѭrien, lѭf neere der heeren,
Mueghende mueghenteijt sѭnder vergaen,
Die hemel ends eerde mach minderen en meeren,
Lnde selve vrij van mѭijten staen,
275 Van tribulacie wipes ails dwaen,
Die hem als keraten purgieren van sѭnden
[Ends nemen u helich truce aen .]
Dies vlѭije u lѭf uut alien mѭnden!
Cѭninck.
U Christus, die starf die bitter dѭѭt
280 Ant hѭut des cruucen ѭm ѭna tѭ winnen,
Laet [ѭnsj u passie bijstaen ter nѭѭt!
Ic wѭrde kersten met alien sinners .
Dat ghij ѭns desen rudder sends binnen,
Tes grѭѭt mirakel bѭven vѭnden,
261 . nu cѭurt . ghij ridder inden ghetal

262 . Na dezen re9el vѭlt
9 er in het
- 268 . Na dezei re eqel vѭl9en

hs. nѭq een : g hereehticheJi't ends ѭntfermertichede
er in het hs . nѭ9 twee :

want de rechtverdighe bѭven a! den hѭme! be8itten
zijt rechtverdich ends blJ
i'ft gѭet rudders

269, 270 .

Ie zal mueghende heere mJijn levers lane
als christus ridder dus last One hem minnelic eegghen
Achter heere vѭl9 de eerst nѭq als christus, maar dit is dѭѭrqehaald . - 2 71 . Achfer
glѭrien $teat een schuin streep9 'e. - 272 . ver gant - 273, meerderen - 276 . Ach ter
hem Bleat nѭ9 eene dѭѭr9 ehaalde v . Bli'kbaar
wilds de a schri'ver
reeds aen van sѭnd en
~
,~
be9innen . - 277 . ѭntbreekt - 281 . ѭne ѭntbr . - 284. bѭven wѭnder
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Want vulmaecte vrede wij bekinnen.
Dies vlѭije u lѭf uut alien mѭnden !
Maghet.

• Maria, alder sѭetste name,
An wien is eewelic ghelѭven zal,
Lѭf u der gracien vruecht ende vrame,
290 Die ѭns ghesciet es bѭven al .
• milde gracien cѭwmen ѭns ѭver al
• vѭѭrt tѭ dienen teeweghen stѭnden .
Mijn blijscap es flu sѭnder ghetal .
Dies vlѭije u lѭf uut alien mѭnden!
295

Nemet in dancken, diet hebben ghehѭѭrt,
Tuwen ѭѭrlѭf, wij willen vertrecken vѭѭrt .
Explicit.

sѭetsten - 289 en 290 eindi9en met vruecht
285 . bekennen
287, maght
en bѭven -- 292 . Aen het begin van dezen re9ed sleet nѭ9 een dѭѭrqehaald al 294 . Achter n seaae nѭ9 een dѭѭr9ehaald tall.

[`PSPEL VAN DEN SOMER ENDS VAN DEN WINTER .]
(Fragment.)

[PER30NAG IEN .]

kѭl . a
ѭnderaan .

De sѭt .
De baliu .
De scamel man .
De rike vrecke .
Ontfarmicheyt .
De waerheit .
Gherechticheyt.
Vast hѭuden .
Ghiericheit.

kѭl. a .

LDe sѭt .]
mat hѭu, wat hѭu, waer willen dese liede?
VVat hѭu, wat hѭu, waer willen dese liede 2
Salmѭn hier yet gaen ghebieden
Vanden heere ѭft vander wet?
5 Ic sie wel, haddic langhe ghelet,
Men hadt my niet cѭwmen seggen thuus .
Ic cѭmme ghelѭѭpen vander sluus,
Dat my dѭgelen mѭghen sweten .
Waert ѭec ghereet, is sѭude wel eten ;
10 A1 ben is sѭt, in segs niet in scerne .
Tjans hѭѭt', is sie al ѭmme na een taverne,
Daer is gaen spelen mѭcht ter wѭnt .

De lezingen in daze aanteekeningen ѭpgenѭmen, zijn die van bet handschrift .
Wat in den tekst tusschen [ ] . staat, ѭntbreekt in hat hs . en is dѭѭr mJ
i' bJi'gevѭegd.
Vѭѭr de verbeteringen en dѭѭrhalingen zie de Inleiding .
List
~ van persѭna9ien vraeke en ѭmtfarmicheyt
S . In pleats van hѭy hee t hat hs, hѭѭp,
1 en 2 . Eerst stѭnd er alle dѭse

verbeterd nit hѭ p .
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Ay gѭeder baliu, flu maect my tѭut,
Waer dat alle dit vѭlt mach rien .
De baliu vanden snee .
15 Wel up, vuyl sѭt, ende dѭet u hyen
Ende maect u henen uwer veerde,
Oft is nѭpe u sѭ met inijnen sweerde,
U lendenen sullen hebben pijn .
Wat liede dunct u dat wij sijn d
20 Siet dѭck, was eeren es maes .
De sѭurer.
Baliu heere, al hebdi flu u sѭlaes
Ende alle de weerelt in bedwanghe,
Umbeit, en laet u niet verlanghen,
Wij sullen nѭch wren met viven tellen .
25 Arm ruters ende scamel ghesellen
Die hebdi flu al in uwer behѭut ;
Die winter, u neve, maket al tѭut ;
Het es flu al in u berijt ;
Umbeit, ѭmbeit, laet cѭwmen den tijt,
30 A1 mach ѭns nu ѭns baerdeken drupen,
l:er yet lane mѭetti wech slupen.
Sѭ wanneer dat is cѭmme int lant,
Dan cruupt neder ѭnder tsant.
Niement en weet dan waer ghi vaert .
De baliu.
35 Bi Uѭde, data waer, dats mijn aert .
Int spijt hem alle diet benien,
Ic sal nѭch achter laude ryen,
ѭp dat is can, eer yet lane .
In vraghe naer vrѭuwen, naer heeren ѭndanc ;
40 In let ѭp riken nѭch ѭp armen ;
A1 sѭudense hem an haer betstrѭѭ warmen,
lc sal regneren minen tijt.
Ic weet wel, hiernae cѭurt u tijt.
Cѭnsti, ghi sѭut my gherne beslupen .
41) A1 sѭudic dѭer mijn bedstrѭѭt drupen s
Uhi gaefter niet ѭmme een swartte myte .
86 . De s van data ѭnlbr. dѭѭr
18 . ramp i . pl. V. pun - 21 . B . h . als heere al
een gat in net papier . - 86 . De d van diet ѭntbr. dѭѭr een gat in het papier .
43 . hier dan - 46 . gaester
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kѭl . b.

De scamel man .
Baliu, data waer. Ic wilde wij uus quite
Waren ѭp den dach van heden,
Ende icker ѭmme mѭeste treden
50 Tѭt mijns heeren tѭ sente Jѭes ;
Want seker, baliu, is ben gheldelѭes .
In wanter, in twaelf weken niet een mite
Ende is ben al minen pandeken quite,
In weet my seker [hѭe] ghebeeren .
55 Den riken vrecken en mach niet deren
Snee, cѭude, hagel nѭ wint .
Si en werdden van gheeven weder bunt
Ghegѭrt met eenen wiechbande
60 Ende vѭer der lie dueren lѭѭpen ѭm brѭѭt
Ende liden meneghen ¼hѭngher grѭѭt .
Dan maecter die rike sijn fѭlingh me
Ende seeght : siet, waer hi lѭѭpt nu in die sne .
Dus mѭet die scamel man vѭle hѭren,
65 Als hi tѭ biddene ea ghebѭren .
Lacenl Sѭ wee den riken vrecken,
Die nu up daxme niet en mecken .
Hѭe swaerlic saelt hem nѭch up cѭmen,
Als Gѭd zijn ѭrdeel hier naer sal dѭemen,
70 Daer Gѭd sal tѭghen sine vijf wѭnden
In eenen spite van ѭnsen sѭnden .
Ach lachen, dan saelt wesen quaet,
Als ѭns die clincke up dande slaet
En baet dan smeeken nѭchte carmen .
75 Maex wet wel, Gѭd sal huers ѭntfarmen,
Die met hem liden ѭp erterike ;
llien hѭpic en sal Hi niet beswiken.
A1 ben is flu in dit verdriet,
Deen jaer en leeret dander niet .
80 Dat is vele clagede, men sѭude my niet gheven .
De rike vrecke .
Wat maecti ghescala! flau, winter nave,
Hѭe
i sy flu thuus.

52. want
xiJ
j
55. vracken - 70 . v .
hat papier we99evallen .

54 . hѭe niet in hat hs. dat hier stark afeschil
erd is . 9
81 . vracke
82 . Het ѭntbrekende is dѭѭr een 9at in
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Ghi maket tfѭlc al cѭnfuus .
Dat ghi bier vele rѭupt ѭft ka,rmet,
85 fliers niement, my dunct, die uus ѭntfarmet .
Wat dѭet gheclaegt hier ѭnder de lie?
Die scamel man .

90

Ach lachen, my dunct, dat is niement en sie,
A1 mach is rѭepen ende carmen,
Die up my hartte heeft van ѭntfarmen,
Umme my tѭ gheven yet tѭ verteerne .
Ic ben nu cѭwmen ter gѭeder liede scerne ;
Ach lachen, in weet waer gaen nѭ riden .
De rike vrecke .

Maect hem een gat, heeren, laetten liden.
Ba,liu, besiet wat dese man meent .
95 Hi sit in darmѭede sѭe versteent,
Het stint, dat hem den dievel ghebrect .
Hi rѭept, hi crijt, al waer hi ghect .
Sijn lijf stmt hem van armѭede crempen .
Scaemdic my niet, is sѭude up hem vrempen
100 Hi sit al waer hi den dievele ѭntvallen.
Ontfarmicheyt .

Ay rike vrecke, hѭe suldi nѭch vallen,
Dat ghi den scamelen nu niet en gheeft .
A1 haddi bier dusentich jaer gheleeft,
Nѭchtan mѭetti van eerterijc sceeden .
105 Besiet dan, wie u sal gheleeden ;
Penst dѭck, waer u siele sal varen .
De waerheit .

kѭl . c .

Dat seggic u alien sѭnder sparen
ѭf den
wech nu spellen
110 Hem alien die gheven
Hѭe wel saelt Gѭd hier namaela vreken,
Die up sijn vriende hier niet en letten .

93 . ere liden
90. ghave - 92 . waer is zeker wel ten ѭnrechte dѭѭr9entreept .
liden - 95 . sѭѭt - 97 . ghec - 98. crepen - 107 . sp . ran - 110. he
T7an ghave is alleen de ѭnderste hel t ѭver9ebleven .
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De rike vrecke .

Ghi dѭrster ѭmme stryden nѭch cawetten,
A1 cѭnsti beede nѭch sѭ wel preken,
115 Men sal u tѭnsent niet tѭe steken,
A1 riepti nѭch sѭ lude vѭer myn duere .
Ic achte ѭp niemende niet een luere,
Ic hebbe met Gѭde niet vele tѭ dѭene .
Als is wille, eyst met my nѭene .
120 Magic brasseren wel ende eten,
Daer met can is wel Gѭds vergheten ;
Ic late vyѭlen deer met sѭrghen .
In let up cѭude, nѭch heden nѭch mѭrghen .
Mynen arm ghebuere en sla is sheen Bade,
125 Sien sullen niet kijken in min scaprade,
Nѭch in mijn baste metten ghelde .
Te sѭmere, als is ѭec ga tѭ velde,
En latic niement mijn cѭren rapen.
Sy mѭghen up my sien en gapen ;
130 Anders en hebben sijs niet van my .
Die scamel man.
Wach lacen! suldi nѭch segghen, ghi,
Dat phi up die arme niet meer en acht?
Als ghi betaelt [den dѭѭt sinen] pacht,
Die ghi nѭch eens suit mѭeten gheven,
135 Dan wѭrd u siele tѭ scerne ghedreven .
Dat phi hier mesdѭet mѭetstu becѭpen ;
A1 haddi din sacke ghels met hѭpen,
Ten ende en mѭghen si dѭen gheen stade .
Heta den ghedaen die Gѭds ghenade .
U h i e r i e h e y t aprect tѭet den vrecken [rike] .
140 Wat dat si segghen, dѭet minen ride :
Hѭudi strac vaste ende stiff .
Maect u selven een gѭat lijf .
En truert niet, gadert altѭes gѭets [ghenѭech] .
Vѭl ghiericheden hѭut u ghevѭech .
145 Gadert u scrine vѭl van ghelde .
,
ac . . - 133. dѭ .
113 . durst . r - 116 . rie t - 127 . vѭle - 132 . ar
. ., .
en Pacht - 134. mѭeten ghe . . . - 135. tѭ scerne ghe . , ev . . 143 . gѭets gh
136 . mѭѭt su - 140 . tѭѭt den vreck -
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Waer ghi cѭurt, en si niet melde :
Die niet en heeft, men gheeft hem niet .
Wildi desen man ghelѭven?
Cѭnsti, hi sѭude u al verdѭven ;
150 Dan eѭude men [u] metten vingher wisen ;
Sulcke vѭere en salic u niet Arisen .
w ildi u hertte wel tѭet my keeren,
Ic sal u den beaten wech flu leeren .
Als cѭwmen arm liede vѭer u dѭre,
155 Met eenen stѭcke jaechse van yѭre,
Oft dѭese met uwen hѭnden biters .
Segghenser yet tѭe, dѭetse wel smiten ;
Dan alder eerst sullense swighen .
Dan segdijs vrecke, es dit quaet raet?
De vrecke.
160 Jans hѭѭft, neent ѭrient, dat wel [verstaet],
Si sѭuden alsѭ kerstaendyen pellen
sinkers gheselle
Die mi nѭch gaven alsulken raet
Dat en waere m
t quaet
165 Ja . . . .e en hѭe heet
er eg . . . .
Ic welt u segghen sѭnder sy,
Ghiericheit sѭ es mijn name .
Met
de vrecken ben is bequame
linde hebbe
e mine seere lief.
170 Ic sta al ѭmme in haer liede brief .
' lc hebbe ѭec eenen brѭeder, sifts ghewes,
Die Vast hѭuden gheheeten es .
Want wie es ghierich, vrec ende vast[hѭut],
Ende daer in versteeft wel stѭut,
175 Hem en mach selver nѭch gѭut [ghebreken] .
kѭl . b
ѭnderaan .

Vast h0 U Cl en.
Ghi ѭnthѭut u wel, wat men u bit,
Niement en gheeft ; is rade u dit •
Want wij hebbent nu gѭet singhen,
Wij liede, die ghemaleri bringhen .
180 Hebben ramp diet benien !

b . qn . . .
- 168 . are . ken
150 . vixen - 159 . Van - 160 . dat wel ve
76 . gѭut g
169 . heb . e - 171 . sijta ghe
78 . vart

Bijlage I .

ALGEMEENE PROLOGEN, ENZ .

In de Irileiding is aangetѭѭnd, dat het slѭt van den Esmѭreit niet
van den dichter is, maar van den afschrijver . Oѭk de af'schrijver van
het spel van Sint Trudѭ vѭegde tusschen de beide deelen van dat
spel eenige regels in, die hij blijkbaar uit een ander tѭѭneelstuk
ѭvernam, ѭmdat hij ze hier gѭed tѭ pas vѭnd kѭmen . 11TOg mѭѭier
was het wanneer men eene vѭѭrafspraak kѭn vinden, die bij elke
ѭpvѭering gebruikt kѭn wѭrden . In de vѭѭr deze uitgave gebruikte
hss . wѭrden er twee zѭѭ gevѭnden . De eerste staat in het Hulthemsche
hs., bl . 230° en 231x° na die Hexe met het ѭpaehrift Een beginsel van
alien spele en is uitgegeven in Hѭrae Belgieae VI, hi. 1 en 2 .
Naar aanleiding daarvan gaf Hѭffmann, bl . 162-213 eene reeks,
grѭѭtendeels ѭѭk nu nѭg belangrijke,, aanteekeningen ѭver allerlei
spelen .
De andere met het ѭpschrift Sѭttelicke bѭerde gaat in het Gentsche
hs . aan ale tafelspelen vѭѭraf en is uitgegeven in het Vaderlandsch
Museum V, bl . 363 .
23ѭa

A Een beginsel van alien spele .

Ghi heren, Gѭd daert al an staet,
Die mѭet u gheven sulken raet,
Dat ghi met peise in eendrachticheden
Uѭet nheselscap altѭes mѭet leden .
5 Minne ende bliescap sѭnder scheiden
Gheve ѭns Gѭd in sijn ewecheiden .
Men siet ghemeinlic ende hets waer,
llat alle die liede hier ende daer
Haer herte in eneghe dint vervrѭyen :
10 In steecspele ende in hѭrde ѭf in tbrnѭyen,
In dansen, in hѭven, in wel varen ;
Die ander in valken ende in spѭrwaren,
Te vliegene met haveken ende met muschetten .
Sѭm liede vѭchelen metten nette .
15 Selc hѭuden sѭtte daer si met fѭelen .
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Sѭm hѭuden si vѭghelen in gheyѭlen,
Om dat si hem tѭ sѭmertiden
Met haren sѭeten sanghe verbliden .
Sѭm lieden gerne met hѭnden jaghen .
Selc die gans keert ѭm dien craghe .
Selc keert den heerinc ѭm den rѭghe .
Selc aciet gerne metten bѭghe .
Selc verblijdt hem in sijn ghelt ;
Ach leider, dmine es saen ghetelt,
In derffer mi niet ѭf verblien .
Selc hѭert gherne melѭdien
Van ѭrghelen, van flѭyten, van sautѭrien,
In erpen, in vedelen, in rebebien,
In acaren, in luten ende in ghiternen .
Selc gheet drincken in tavernen
Alden dach metten ghesellen ;
Sѭm tijts drincken si ѭp die velle,
Sѭm tijta mѭeten si hem ѭntѭssen .
Die selke keyen ende dander clѭssen ;
Sѭm sѭe clѭten sie ane den blѭc .
Selc wѭrstelt ende selc trect den stѭc .
Selc speelt met appelen, selc met nѭten .
Die selc kѭuten, die ander cѭten .
Die selke dѭbbelt, die ander cats .
lleen apeelt tafelspel ends dander scats .
Scѭen perde die selke gerne anscѭuwen .
Selc verblijt hem in scѭen vrѭuwen .
Selc heeft ghenuechte in quaden pitsen ;
Dese bliven sѭmtijts ane die litsen .
Elc leghet sijn herte ane sine nature
linde wi aen spele van partueren .
Gѭd gheve dat elc gѭet gheselle
Sijn herte met eren in dѭchden stelle .
Men vint egempel herds vale,
A1 eest datse sѭtte spelen,
llaer subtijlheit leghet ane .
Nu hѭert ends pijnt u tѭ verstane.
Nѭta lij , ve.

23 . gheelt

-

25 . verblidan - 28. In rebebien in erPen in vedelen - 45 . Selc
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ONUITQ . STUgKEN UIT HET HULTH . HS .

B Sѭttelieke bѭerde .

Gѭdt grѭete u, heer cѭninc hѭѭghe ghezeten,
Met uwen ѭnderzaten ѭm vruecht ghewinnen .
Wij zѭuden ѭѭc gheerne vruecht ghemeten .
Gѭd grѭete u her cѭninc hѭѭghe ghezeten .
5 Haddic wat gѭedts, is sѭut wel eten
lilijde van herten ende van zinnen .
Gѭdt grѭete u, heer cѭninc hѭѭghe ghezeten,
Met uwen ѭnderzaten ѭm vruecht ghewinnen .
is diene hier ѭѭc ter feesten
lU Um vruecht tѭ bedrijvene,
Van alle zware gheeaten
lien druck tѭ verdrijvene.
En wilt hѭѭren, niet ѭm verstijvene,
Wat zѭtte bѭerde [ic] zal brijnghen vѭѭrt .
15 Zѭ zwijcht al stifle ende hier naer hѭѭrt .
12, Van drucke.

Bjjlage II .

194b

Finis est.

ONUITGEQEYEN STIIKKEN IIIT HF,T
HULTHEMSCHE HANDSCHRIFT .

A Size bevelinghe .

is bevele mi gѭde van hemelrike je bevele mi der heilegher
maghet maria gѭds mѭeder i) jc bevele [mu] den grѭten here
sente janne baptista jc bevele mi den 2) grѭten here sente janne
ewangeliste jc bevele mi alle santen ende santinnen alle pѭstelen
(sic) alle cѭnfessѭren alle martelaren alle heilige 3 ) jc bevele mi
1 Hiervѭѭr mѭerder, geexpungeerd en dѭѭrgehaald .
s Dit wѭѭrd staat er tweemaal .
3 Dѭze twee wѭѭrden waren vergeten - en zijn bѭven den regel bijgeschreven .
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den hemelschen here jc bevele mi alle gѭds ingelen van hemelrike
ic bevele mi der werder gѭds cracht jc bevele mi der werder
gѭds macht jc bevele mi der werder glѭriѭse gѭds mѭghentheit
van hemelrike jnden name des vaders ende des sѭns (sic) ende
des heilich gheest . -j- here vader in uwen handen sѭe bevelic
minen gheest .
Amen .
t in den dat ѭns lieve

195b

1)

here gѭd ghebѭren was .

B Ave regina celѭrum in latine 2) ende na
vѭlghends in dietsche
Ave regina celѭrum que dѭming angelѭrum salve radix sancta
ex qua mundѭ lux est ѭrta salve glѭriѭsa super ѭmnes speciѭsa
vale valde decѭra et prѭ nѭbis semper gpm egѭra All'a 3 ) .
Ave regina celѭrum in dietsche

issC

Ghegruet bestu cѭninghinne der hemele
ghegruet bestu vrѭuwe der ynghele
ghegruet bestu heileghe wѭrtele want
wt u ea ѭp ghedaen dlicht deser werelt
ghegruet bestu glѭriѭse scѭne bѭven al
ghegruet bestu sere scѭne ende
bidt vѭer ѭns altѭes diners lieuen
sѭns Jhm gpm. Amen .

Vѭѭr deze beide stukken acheen een diplѭmatische afdruk
het meest gewenscht . De cursief gedrukte wѭѭrden 4jn met rѭѭd
geachreven.

1 Hiervѭѭr lies dѭѭrgehaald .
s Hiervѭѭr diets, dѭѭrgehaald .
3 D. i . Hallelujah .
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C

0 intemѭrata in dietache.

Hier vѭlgen de lezingen van bet Hulthemsche hs ., die genѭeg
afwijken van den tekst dѭѭr Kausler uitgegeven in zijne Denkmaler II, 557, ѭm de vermelding tѭ verdienen .
1 . Unbevlecte ende g . - 3 . Speciale
die gaet ѭntbr .
8
7 . G . vanden heileghen gheest -- . bider w . - [28d] 10 . ѭmrinc - 12 . niinen ѭnwerdeghen
13 . Ende sijt mi vrѭuwe
s . - 15 . here - 16 . huut ѭntbr .
17 . ѭec i . pl. v . die
ly . bestu - 21 . Ende ѭntbr . - 22 . Ende hen alien d r. tѭ
sine - 24 . E . S . ewangeliste w . gheraect - 27 . Ende biddu
dat ghi mi mѭet v . -- 29 . gheminde - 30 . sente ѭntbr . 31 . lichte ѭntbr . - 33, suverhede - 3~ . het eerste de ѭntbr . 38. den huus maecte - 3 9. gѭdsѭne - 40 . Die ѭntbr .
van sm. - 42 . ghemaect - 43 . ant cr. - 48. V . m . Overt
hi - 49 . saleger - 50 . si - 51 . Beide gader wѭrden
gh. - 52 . tkint - 53 . U . tween is
De rest ѭntbreekt, dѭѭrdien er een blad verdwenen is .

s4c

D Van dinghen die aelden gheschien .
Belangrijke afwijkingen van den dѭѭr Willems in het Belgisch
16luseum, X bl. 118 vlgg. uitgegeven tekat .
1 . in ѭntbr. - 3 . Dats tѭ verstane die w . b . - 4 . Van dinghen
die s . gh . - 6 . sijn - 7. sѭnder s . - 8 . l:en arm m .
9 . qualijc jet verdieren - 11 . Ghelden s. d. haer r. - 15 . Ene
m . m . - lb . Een scѭѭp b . - 17 . Ende e. b . - 18 . Ende
even drincker n. p . - 19 . Ende even dѭbbelere wel gheghelt 20. Ende ene lѭdder die hem sѭ helt - 23. 24. ѭntbr . 25 . Ende die dѭrp man s. s . - 26 . ails ѭntbr. - 30 . Ghetrѭuwet - 31 . linde wiven die Karen m . a . - 32 . buten
i. pl . V . selve - [64d] 34 . Dat men - 35 . nѭemen
36 . Daer en sѭuden selsene lieden in wѭenen - 37 . selden
38 . van lichter h . - 41 . Den qu . - 42 . Den cѭepman
sѭnder b . - 43 . Den spelere s.b. - 44. Den s . - 45 . Den
t . ghexechtech - 46 . Ende ѭver een draghen die tale
47 . Langhe j . 1. - 50. Ende ѭntbr . - 53 . pѭrtier - 55 .
56 . ѭntbr. - 59 . Lane ende ѭnghemaect man vrѭet - 60. Ende
een tѭrt s . h . m . - 61 . ende die c. - 62 . Een man met
65 . Stamel63 . ѭntbr .
64 . scale p .
eenre w . t .
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67, calen
69 . hѭverde
aerde
66 . sѭnder yr .
74 . Ghele liede s . c .
70 . gѭat ѭntbr. - 71 . 72 . na vs. 76
75 . Minne ѭntbr . - 76 . met b .
77 tѭt 82 ѭntbr.
83 . Heilich lѭmbaert een dief ѭnversmaet -- 85. stille i. pl. v.
milde - 86. Dit vindic - 87. Dit es de sin - 88. De
r. C. - [65a] 90 . al tѭ ѭntbr . sѭe sijn
ssC

E

Van even scѭemakere een
selsenhede

Afwijkende lezingen, vergeleken met Le Lѭng's uitgave van
Velthem's Spiegel Histѭriael.,
2. wѭenende - b. peinsde
9. mѭchtic
lU . Dus
i.
pl
.
11 . deer :
. v waer - 12 . ghegaen - [66d] 16 . cnapen
17 . is mѭeten - 20 . een i. pl. v . nu - 27 . vracht hem 30 . dede - 43 . 't ѭntbr. - 47 . dear i. pl . v . dus - 48 . die
cnape - 53. cѭnsten - 59 . uwer cѭnsten - 60 . van hier
61 . sѭttelike
[67a] 62 . Gheeft here seit hi d . s .
64 . van
mijnre cѭnsten
65. ende ѭntbr.
66. Hi stacker
67 . uut
weder - 68. bent - 71 . den s .
73 . ѭec ѭntbr .
74, ѭѭc
yet tѭ dien - 75 . tѭe deer
78 . weder i. pl. v. blide
85 . In weder siden e . sersa,nt
86. elc hadde - 87 . met sl .
sѭe - 88. Want si
89 . slѭeghenne
91 . hi hem
94 . Llus bent
96, sѭe sere
98 . wader i. pl. v . vѭrder
101 . hem hѭe
103 . matte
107. selstu - 108 . V . m. c .
een deal man
[67b] 109 . inne niet ghere niet el - 110. Uwe
cѭnsten - 111 . willes i. pl . v . wan es - 115 . die i. pl . v.
dies - 116. hem i. pl. v. van
117 . thuus
76 a

F Dese pѭente mѭet een here al
hebben die sijn lant regeren sal
ende daer na werken vrѭech ende spade
ѭchte hi uerliest die gѭds ghenade
Vergeleken met Leken Spieghel, III , 12 in de uitgave van
De Vries .
2. hem
5. hi . . , sal
7. ende ѭntbr.
11. hi ѭntbr .
niet
14. En altѭes haer recht bekinnen
17 . tѭ sine
in spr. - 19 . vѭersinnech - 22 . m . van herten rive -24 . Elken mensche
25. elc pѭent
32 . ѭ .
28 . ѭver
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lude e . st .
34. g. ѭns here as
36 . e. gѭeden h . 37 . gherechtichede - 38 . mede
39 . gherecht - 40 . Vr .
43 . vervullen - 45 . in
maghen n . e . n . - 42 . in fir. e .
[76c] 98 . lansheren dien - 46. Datse die quade mѭeten ѭ.
52 . elc 1 . - 53 . llat si cr . e . v . sѭuden a. s . - 55 . alle m . k .
56 . Jeghen grѭte heren - 58 . een twint niet min - 60.13ehѭeft
65 . behѭert v. wijsheden - 66 . besteden - 67 . sѭe wee - 68 . in
ѭec ѭntbr. - 70 . Sѭe
wijfs ѭf in k. h . - 69 . wijs man
73
.
selen
sijn
75,
Si
- 77 . dangtelike
wee prinsen 78. Date dat - 79 . Die ѭntbr . - 81 . sѭe selen si - 82 . Haer
heerscap met - 83 . Ende selen werken haer dinghen al met
rade -- 86 . Dat sѭe - 87 . een lanshere vѭeghen - 88 . Ghestadich tѭ sine ende hѭvesch van tale - 9 . . siere ѭr . -- [76d]
102. vѭlmaket elken m .
97 . een h . "- 99 . ѭetmѭedech
106 . N ѭch
108 . ѭntbr . 110 . Daer
103. meneghe
112. is u
113 . langhen - 114 . Dat
hanghet ells w. a.
116. Len here
117 . Hem en eert
is - 115 . die niz
120
.
Hem
sѭe
en
wilt
121 . die es hem
118. sine p . 123 . pijnt
125 . Ende hi 1~22 . Dies heefti met ghevene
130. astrѭmijn - 131 . maect
126 . Hi v . - 128 . alsѭe
134. g t
135 . sѭe wi is
went - 132 . wel gheven
in str. - 140 . mach
136 . Ende wilder nѭch h . - 139 . een
[77a] 144. sinen ghelate - 146 . stѭuteliken - 154 . sѭe sal
155 . in die leste scare - 157 . dies - 160. allet theer
162 . alst - 164. sѭe sal dies - 168 . sѭe sal - 196 . Uchte
170. herde c . - 171 . Dan selen hem - 173 . Ende tѭ hant
174 . Ende seghe vechten met grѭter eren - 176 . hi weder
achter went - 177 . dicks - 178 . bevѭnden -- 179 . theren
1 . dies s. g. . - 180. Vant yѭre allet tvѭlc ea - 181 . Uec sѭe
selen hare ѭmme eaten - 182 . Hem vele tѭ bat in vreden 1 .
184 . ѭf bl. - [77b] 188 . ends ѭec - 189 . den scalken ends
d. q . - 190 . met grѭter - 192. ѭntfaen - 193 . ѭf sijn
194 . sѭe selen si seker r . - 196 . quads jen - 198 . Umme
200 . met g.
dat sine sere selen ѭ . - 199 . Ends die
.
vlgg
.
.
even
lansheren
203
202
linde in wien datter ene laect
L+'n es gheen lanahere vѭlmaect
Ends hi sal ѭec ewelike bedrѭghen bliven
Gѭd hulpe ѭne alien tenen gѭeden live .
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DOORHALINGEN EN VERBETERINGEN IN HET
HULTHEMSCHE HS .

Dѭѭrdien de afschrijver blijkbaar nѭn al haa,stig tѭ werk ging,
maakte hj vela fѭuten . Uientengevѭlge hebben wij een aantal verbeteringen in den tekst mѭeten aanbrengen . Om daarbij echter met
eenige zekerheid tѭ kunnen handelen, is het nѭѭdig tѭ weten, wat
vѭѭr fѭuten de afschrijver maakte . Did flu blijkt het best uit die
gevallen, wear hij zelf zijne fѭut bemerkte en verbeterde .
Deze verbeteringen zijn van tweeerlei aard. Ten eersten kwam het
vѭѭr, dat hij ѭnmiddellijk zijne fѭnt bemerkte . Dan werden de ѭnjuiste
wѭѭrden ѭf letters dѭѭrgehaald en geegpungeerd en het juiste er
dadelijk achter geschrѭven . Maar bemerkte hij de fѭut, nadat het
vѭlgende reeds geschreven was, dan werd de juiste lezing bѭven den
regel gezet. Datzelfde gebeurde ѭѭk met ѭvergeslagen letters ѭf wѭѭrden .
Waar het nѭѭdig ѭf wenschelijk scheen de dѭѭrhaling tѭ kennen
vѭѭr het vaststellen van de juiste lezing, zijn ze aan den vѭet der
bladzijdѭn ѭpgegeven . Bier vѭlgen zij alle .
Esnѭreit .

116 . meincte verb. uit
vs . 88 . scaerpen verLeterd uit scxrpen
.
De
bedѭeling
was zeker wet
De
e
is
ѭver
de
i
laeengeschreven
meinite .
.
uit
214
.
v66r balderijs
meinic tѭ - 185 . tѭerkien verb
tѭrkien flѭg dѭѭrgehaald ') blan
- 265 . verleent verb . icit verlent 279 . v66r figuere nѭg dѭѭrgehaald w - 317 . rѭuwe verb. uit ruwe -331 . eerst stѭnd er uren, maar de n is weggeschrapt - 379 . hѭeren
verb . uit hѭren
424. v6dr vaec nѭq clѭѭrgehaald vac met bѭvengeschreven e
424. aen verb . uit an - 500 . bѭegaert verb . uit
bѭgaert - 529 . v66r sidi nѭg dѭѭrgehaald sѭe - 532 . scaemde
642 . bѭeverb . uit scamde
597 . vd6r tѭe nѭg dѭѭrgehaald mi
1 Onder dѭѭrgehaalde wѭѭrden en letters staan ѭѭk steeds Punten . Dit wѭrth
das hier niet telkens afzѭnderlJi'k vermeld .
Mnl . Dram. Pѭezie.

29
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gaert verb . uit bѭgaert
650 . kint was eerst vergeten, en is bѭven den
regel bijgeschreven - 663 . beet verb . uit het - 703. de afschrijver begѭn
sijn tѭ schrijven ; de g staat nzd ѭver de s heengesckreven - 791 . mѭert
verb . uit mѭrt - 795 . dѭerijn verb. uit dѭrijn - 851 . de afschrijver
begѭn gѭet tѭ sckrijven ; de v staat nit ѭver de g heengeschreven
967. v66r mѭrdenaer nѭg dѭѭrgehaald mѭdel - 982, tierau verb . uit
tiran - 985. de eerste letters van aenganghe zijn ѭver jets anders
heengesehrevan - 1002 . in verseilt is iets veranderd, zѭѭdat de 1 een
ѭngewѭnen nѭrm hee ft ,gekregen -- 1013 . thuusweert verb. uit thuuswert
Lippijn .
16, eer was vergeten, en is bѭven den regel bijgesehreven - 34 . v66r
seven nѭg dѭѭrgehaald gѭ - 50 . leet verb. uit let - 51 . v66r
gecrѭpen nѭg dѭѭrgehaald gelѭ - 159 . beclaecht verb . uit beclacht Glѭri ant .
Titel . edel was vergeten, en i8 bѭven den regel bijgeschreven .
62, v66r dezen regel dezelfde wѭѭrden ѭp twee regels, maar dѭѭrgehaald 63 . ѭna was vergeten, en is bѭven den regel Lijgeschreven . - 107. v66r
barѭen nѭg dѭѭrgehaald ghebѭren - 144 . Ghegaert, maar bѭven de
g is eene r bijgeschrezen, zѭnder dat echter de g dѭѭrgehaald is . 152 . zd6r enech nѭq dѭѭrgehaald sal - 313. beveѭlt verb. uit bevelt
319. v66r meer nѭg dѭѭrgel4aald dan - 343. weerde verb . uit werde
377 . v66r mѭchte nѭq dѭѭrgehaald ge - 546. heerlijc verb . uit herlijc
630. bij glѭriant begѭn de afschrijver eerst met gh - 658. mѭeten
verb . uit mѭten - 672. aerde verb . uit arde - 681 . rѭedeliѭen
verb . uit rѭdetiѭen - 703. v66r varen nѭg dѭѭrgehaald Vad
800 . V66r dezen nѭg een dѭѭrgehaalde regel : Vѭer abelant salie u
verslaen - 810. becѭpen verb . uit becѭpn - 835. maeght verb .
uit maght - 863. gheswѭeren verb. uat gheawѭren - 943. r;6ѭr
steen nѭg dѭѭrgehaald step met bѭvengesehreven e - 953 . v6ѭr selt
nѭq dѭѭrgehaald selten - 1035 . Vѭ6r dezen nѭg een dѭѭrgehaalde
repel : Um den ghenen die se (bѭvengeschreven) dѭer (eerst daer) ѭntfine - 1116. hebic verb, uit benie - 1132. Vѭ6r dezen nѭg een
dѭѭrgehaalde repel : Sѭne es in heydenesae sijns ghelijc
Buskenblaser .
26. En is ѭver Die heengeschreven - 66 . V66r dezen nѭg een dѭѭrgehaalde repel : Dat seldi hebben al ghegheel -- 151 . weerden verb .
uit werden - 181 . a66r sijn nѭg dѭѭrgehaald hem
197 . v66r
rѭerde nѭq dѭѭrgehaald rѭede
Lanselѭet.
Titel. Er stѭnd mѭemder, maar de tweede m is een weiniq afgekrabd
G. maget verb . uit mget - 34 . allen was vergeten, en is bѭven den
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regel bijgeschreven - 57 . er stѭnd vent, maam de t is dѭѭrgehaald
5$ . de g van hѭd is ѭver eene d heengeschreven - 93 . saeght verb .
uit saght - 127 . eerat stѭnd er nesciet, maar de laatste lettergreep
is dѭѭrgehaald, en daaruѭѭr sien geschreven - 196 . wille staat bѭven
dѭѭrgehaald wѭude - 305, dѭeght verb . zcit dѭght - 327 . de st
van bestaen is ѭver eene v heengeschreven - 371 . v6ѭr vangen nѭg
dѭѭrgehaald vRen - 387 . ghedaen verb . zcit ghedan - 425 . vѭѭr
verdѭelt flѭg dѭѭrgehaald vel - 444 . saeght verb . uit saght
454 . vѭ6r lijf fѭci dѭѭrgehaald hjf - 481 . hebt was vergeten, en is
ѭp den leant bijgeschreven - 504 . waerheit verb. uit warheit
507 . v6ѭr dat nѭg dѭѭrgehaald din - 531 . is was vergeten, en is
bѭven den repel bijgesckreven - 601 . v66r vrѭuwe nѭg dѭѭrgehaald
wijf - 623. v66r mcse (i . pl . v. maecse) nѭg dѭѭrgehaald m
628, v66r ghewinnen nѭg dѭѭrgehaald vinden - 634 . v6Gr mѭerdenaar nѭg dѭѭrgehaald mѭd - 661 . gheiaecht verb . uit gheiacht 716 . mѭetti verb . uit mѭtti - 717 . v6ѭr u nѭg dѭѭrgehaald w
754. he is ѭver nѭ lieengeschreven - 816 . eerst stѭnd er ghehint,
rnaar de tweede h is dѭѭrgehaald . - 885 . vѭdr vri nѭg dѭѭrgehaald
fijn - 928 . mi was vergeten, en is bѭven den repel bijgeschreven
Hexe .
76 . yet verb, uit yt
Drie daghe Here .
76 . sijn bѭven dѭѭrgehaald mi
81 . v6ѭr smekiese nѭq dѭѭrgehaald
smek - 86 . v66r in nѭg dѭѭrgehaald sѭ - 117 . IT66r dezen nѭg een
dѭѭrgehaalde repel : Ic sѭuse smeken ѭm here quaetheit - 133 . versmeecse verb . uit versmecse - 245 . gecreech verb . uit gecrech
274. v66r sere flѭg dѭѭrgelaaald tѭ - 308 . eerst stѭnd er geet, dat
verbeterd werd in ghet ; de bedѭelinq is ghelt - 329 . cue derde
letter van lieghen is ѭnleesbaar, dѭѭrdat die ѭver eene andere heen,gesckreven is - 338 . pelse verb . uit plse - 368 . v66r wijst
flѭg dѭѭrgehaald wijf - 394 . den bѭven dѭѭrgehaald ende (vql . de
nѭѭt aldaar)
Truwanten.
3 . eerst stѭred er en ; de j is ѭver de e heengesehreven - 35 . zѭѭr
minneken nѭg dѭѭrgehaald mis - 77 . de i van drinken was vergeten,
en is er tusschen geschreven, waardѭѭr let wѭѭrd zeer ѭnduidelijk
gewѭrden is .
Winter ende Sѭmer.
3 . gra,cie verb . uit gratin - 16 . z6ѭr hi nѭq dѭѭrgehaald es
30. menegen verb. uit mengen - 114 . vѭѭr waerheit nѭg dѭѭrgekaald
waѭreijt, verb, xcit warejjt - 118 . z66r sat nѭg dѭѭrgehaald m
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165 . an ѭver in lieengeschreven
180 . v66r dleven nѭg dѭѭrgehaald
mijn lijf - 270 . De E van En is ѭver eene D heengesehreven
210 . vrѭech verb . icit vrѭch 242 . v66r vrѭuden nѭg dѭѭrgelaaald
br .
291 . v66r selken nѭg dѭѭrgehaald nѭsh - 310 . dѭer verb. uit
vѭer
339 . v66r dѭen nѭg dѭѭrgehaald bider, - 499 . is was
ѭvergeslagen, en is bѭuen den repel bijgeschreven .
602 . de e tiara
eten is ѭver eene d heengesc7zreven .
Rubben .
v66r
51, v6ѭr ѭf nѭg dѭѭr8,
genesen flѭg dѭѭrge7aaald gheleghen
gehaald ѭm - 79 . hѭeric verb. uit hѭric - 192 . V66r dezen nѭg een
dѭѭrgeliaalde repel : Ende de ander drie maent dat sijn die nacht 244 . Na dezen repel hier vechten si, rѭѭd dѭѭrgeliaald, maar niet
gee:cpungeerd . Het mѭest na den vѭlgenden repel staan, .waar het echter
niet herhaald is.

Biplage IV

DE NEDERDUITSCHE VERTALING VAN
DEN LANSELOET .

Beter dan uit de vѭlledigste ѭpave der varianten kan hѭt karnkter
der vertaling blijken uit een pear niet al tѭ kleine aanhalingen . Ik
Beef dus hier het begin, eenige regels nit het midden en het slѭt
vѭlgens den ѭudsten der twee bekende drukken, nauwkeurig met alle
fѭuten en zѭnder leesteekens bij tѭ vѭegen .

her beghint eyn ghenu
echtelicke ind schѭen histѭrie va den edele
Lanslѭet ind de schѭne sandrine
Lanslѭѭt
Uch gѭt here hѭe mach dat syn
Dat ich die achѭne sandryn
Aldus im hertze hebbe beseten .
Vnd my sѭ sere wѭrt verwissen
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Van mynre mѭder alle daghe
Dat ech myn liefde sѭe neder drake
Des hѭer ich sѭe mennich spitich wѭrt .
Uch haer liefde heft my sѭe seer dѭerbѭert
Myn hertz dat ich se niet gelassen en kan
lU 1ch mѭet haer sprechen altzѭ hans
Als ich sie mit ѭugen an schѭuwen
Des sѭe heft myn mѭder grѭissen rѭuwe
Ich wil wachten de junifrauwe myn
Rant sie es seer edel and fyn
15 Vnd sie sal her cѭmen harde saen .
Na dat sie myr heeft dѭers verstaen
Under desen egelentier
Pair sѭe sal sie cѭmers schier
Dat weisse ich wail in desem bѭemgaert
Sandrine .
20

Uch edel ritter van hѭgher aert
Gѭt de alle dinck vermach
De mѭit uch geuen gѭeden dach
Edel ritter van hertzen vrij
Sandrine .

457

Nu gaen wir dan in dese warande

Hier ritter md sprechen eyn luttelchin
md verstaet dѭch die reden myn
4G0 lies sѭe bedde ich uch hѭghebѭren
An si st desen bѭrn staet schѭen vnd grѭen
md wael dat he geblѭyt staet
Syn edel rѭick die daer vt gaet
In desen bѭmgaert al
465 Hie stat in sѭe schѭnen dal
Dat he van rechte blѭyen mѭet
lie is sѭe edel md sѭe gѭet
Dat be [sic] vertziert al desen bѭmgaert
Of daer quaeme emn valcke va hѭger pert
a70 Gheulѭgen ѭp desen bѭem vnd daelde
md he emn blѭem daer ѭf haelde
md daer nae nimmermer geyn
Nѭch nie en haelde meer dan emn
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Sѭlde yr den bѭem daer ѭm hassen
475 Of tzѭ kѭpen daer ѭm lassen
Dat bidde ich v dat yr myr seget
md die rechtuerdicheit sprecht
Edel ritter van hѭger aert
Cѭclusic
Yr machden knapen wyf md man
910 Nu neemt hier exempel va Sѭe wie dat
mit trѭuwe mint Als he syn liefde vent
He spreche hѭesch daer van
Want van denemercken die edel man
By qualick aprechen md valschen rade
91 5 Is he ghekѭmen in grѭissen scads
md is ghestѭruen die bitter dѭѭt
Gѭd helps die eels vt alre nѭet
By dit exempel sѭlle wir verstaen
Pat die liefde der werelt mach vergaen
920 Nler hebbet lief gѭt van hemelricken
Die en sal ѭne niet beswiken
Dus willen wyr die werelt lasen gelide
md lief gѭds tzѭ alien tziden
md bidde maria die maghet fyn
925 Dat sic in ѭnes hulpe wil syn
dat wir die liefde sѭ mѭeten draghen
Dat wir gѭds mѭghen behaghen
Dat gѭn ѭne die hemelsche vader
Nu seghet amen ells gader
( j her endet em genuechelicke histѭric
va de edele lanslѭѭt md die schѭne sandrie
Under den tekst hadden eigenlijk de varianten nit dezen ѭudsten
druk mѭeten staan. Om dit gebrek zѭѭveel mѭgelijk tѭ verhelpen
beef ik hier uit dezen druk, dien ik Ki zal nѭemen ter ѭnderscheiding
van den lateren K, alle van K afwijkende lezingen ѭp die plaatsen,
die ѭnder den tekst genѭemd zijn . Vindt men dus ѭnder den tekst
eene met K geteekende lezing, terwijl bier die plaats niet genѭemd
is, dan hebben beide drukken hetzelFde .
46 . altzѭ hans . - 50z • cѭmen ha,rde saen - 793. A1 wair dy
kѭninck md cѭne spient
97 . Veil dusent
115. in dit v.
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121 . ind grѭen -- 129. tzѭ wel
135. met myr dѭen, K mit
m . d . - 141. dѭers sѭlde einige
143. hetz - 149. seen, K
seyn - 159. henen - 160. bedrѭuet - 165. met snit
168. heft in - 188. refine - 197' . Wilt dѭch lief hairs uwes
gelijck, K ѭres gelich - 2206. gescheien - 220 11 . deser
239. genѭech - 319' . beiaecht, K bedacht - 319 6. Tzѭ -327. siecten . . . . beuaen - 351 . Warden mѭit tzѭ mime schande
384. en sach, K nie en sach - 546 . lede ѭnrast - 593 . in welt, K
in dat velt - 622 . heft - 625. aldus, K alsus - 646. heer gѭet man
666. waerheit - 698. verteert - 819. lasers - 821. besegghen
824. find dat is, K find ѭntbr. - 841 . Grѭѭt w ., K Gѭde w .
860. van haer - 861. Tzѭ bat, K Tzѭ dat - 882. dѭchte, K
brѭchte - 8$6. van myr, K ѭntbr . - 899. dat ich die edele
gaerde verlѭes, K ѭntbr . - 924. schѭua - 926. ѭetmѭedich, K
almechtich - 927. Nu wilt yr eels find mynre ѭnttaen, K ѭntbr .
937x• hebbet - 931e. Die en sal ѭns niet beswiken, K ѭntbr .
937 100 in ѭnse, K in ѭntbr .
Zѭѭals men ziet, staat K' veel dichter bij het Nederlandsch dan K .
Dit blijkt ѭp nѭg een grѭѭt aantal andere plaatsen, waarvan ik er
hier eenige ѭpgeef.
87 . Ten,
61 . van niders tzѭnghen, K van falschen tzѭngen
• Den -- 11 . Bene den ѭnder des hemels thrѭne, K Under des
h. t . - 214. die wiel, K duck wijl - 220 1. ducki vii, K duck
wijl - 258. pensen, K gѭdencken - 264. beuѭlen (drukfѭut vѭѭr
belѭuen), K beuelen - 270. mier, I{ meer - 278. vervreemt,
• keirt - 2802. Hierna in K' nѭq een regel, die in K ѭntbreekt :
Dat niemant sal gayn dair in - 319' . beiaecht - 319$ . cheder,
• weder - 3199. alle, K ale - 319 14 . reaen (drukfѭut vѭѭr
reden), K wѭrt - 332. dert, K jamert - 448. verspѭt (drukfѭut
vѭѭr n ѭf ur spѭt), K gespѭt - 892. In Kt stѭnd Reynѭut aclater
den regel. Daardѭѭr kwam in K vs . 892 bij de wѭѭrden van Lanslѭt.
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De bier vѭlgende afdruk van de prѭzastukken is zѭѭ nauwkeurig
mѭgelijk near bet haudschrift . Tѭch in de spelling, nѭch in de interpunctie is jets veranderd . Zelfs klaarblijkelijke fѭuten zijn, zѭѭ nѭѭdig,
nlleen in de nѭten verbeterd .
De ѭpachriften der stukken en ѭѭk die vѭѭr elk mirakel zijn in bet
hs . met rѭѭd geschreven .
De hѭѭfdletters zijn bijna alle rѭѭd dѭѭrgestreept . De hѭѭfdletter I
aan bet begin van elke afdeeling is meestal ter hѭѭgte van drie,
enkele malen van twee regels ; alleen de eerste en die van bet
14~ mirakel zijn vier regels hѭѭg, terwijl de eerste bѭcendien veel
breeder is . liven breed en hѭѭg is ѭѭk de 0, wear bet verhaal der
ѭverbrenging mede begint . De I van bet 5e, 19e, 208 en 2l8 mirakel
staat vѭѭr de regels .
vѭk van de gedichten zijn de ѭpschriften met rѭѭd geschreven .
Van bet eerste zijn tѭt vs . 60 dѭ meeste beginletters der regels rѭѭd
dѭѭrgehaald, verder alleen de beginletters der st :ѭphen . Van bet
tweede zijn de beginletters can den eersten en den laatsten regel van
elke strѭphe rѭѭd dѭѭrgehaald benevens nѭg enkele andere .
[la]

Dit is hѭe dat theilich weerdige sacrament vender
Nyeuwer vaert vѭnden waert Ende eѭn deel
van sine miraculen

Vs . - 72
-293

Inden name des heeren Amen Alsѭe als wij verstaen hebben
vanden ѭuders van den laude die wij hѭuden vѭer luijden die
tѭ ghelѭuen syn Als dat dit heilighe Sacrament vѭnden is
inden mѭer by eenen persѭne die hiet Jan bautѭen ende by
twee vrѭuwen deer hi stѭut ende stet eerde . deer hi dit
heilighe sacrament ѭnder va,nt Ende dese vѭerghenѭemde
persѭne alsѭ tijde als hi dit heilighe sacrament aentaste sѭe
waert dit heilighe sacrament blѭedende . dѭen liet hijt vallen
ende was zeer verueert . ende dat heilighe sacrament viel weder
sѭnder yemans tѭedѭene in die selue stede daert tѭ vѭren in
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ghelegen hadde [lb] ter tijt tѭe dat die priester quam diet
weerdelijck ѭphief glrelijck hier na bescreuen vѭlght . Dѭen
seide die een vrѭuwe . dat en hѭѭrt u nie tѭe tѭ handelen het
is die almechtighe gѭd Verbeyt is sal lѭpen ѭp tѭ nyeuvaert
e n.d e segghen den priester dat hi cѭme ende bescѭuwe dit
wѭnder ende dese grѭѭte miracule welcke priester wѭllen ende
baruѭet quam wetter ghemeynten tѭt dier stede daer dat
heilighe sacrament vѭnden was Dѭen hieft die priester ѭetmѭedelijc ѭp ende drѭeght eerweerclichlijc finder kercken van
der nyeuvaert . daer menighe scѭne teyl ;even ende ѭpenba,re
myraculen geschieden ghelic hier na bescreuen staet
Vs . ssa
-b68

Van eenen aduѭcaet
item inden iersten dѭers dit helighe sacrament vѭnden waert
ende sijn mirACUlen ѭpenbaerde ende van verre vѭle pelgrimen
dat [2a] versѭchten , sѭe dat het tѭt ludick vernѭmen waert
Ende die prelaten daer tie eenen aduѭcaet schicten die welcke
meester macharius hiet dat hi ter Nyeuvaert sѭude trecken
ѭm tѭndervijnden die waerheit van tghene dat men verre
ende wijde seyde vanden heilighen sacramente Sѭe dat die
selue meester Blacharius quam ѭp tѭ Nyeuvaert gesѭnt ende
in gѭede hue ende hi dede vѭѭr hem cѭmers Jan bautѭen
ende die anderen twee vrѭuwen die daer bij waren, daert
gheuѭnden waert ende ѭnderuraghede hen dat ghesciet hѭe
ende in wat manieren dat sijt waders Die welcke hem seiden
ѭnghelѭgen ghelijc vѭerghescreuen sta,et Sѭe dat die selue
macharius bѭueu die nam eene griffie ѭm tѭ prѭeuen ende
kutker 1) mede ѭp dat heilighe sacrament tijt mer steden 2)
daert ѭf scampelde ѭf [lb] hi ѭp eenen keselsteen ghesteken
hadde ende dѭers hi die vijfste stede rakede dѭers wѭrden alle
die vijf steden blѭedende . Lnde dѭe waert die selve meester
Macharius sѭe seer verueert ende sijnre sinners alsѭe bijster
dat hi sѭnder meer talen weder ѭm trac vander Nyeuwervaert
buijten sijnen sinners Sѭe dat die een seide dat hi sijn handers
ѭf beet van verwѭetheiden . die antler seide dat hi finders weghe
dѭers hi tѭech tѭt ludick dѭѭt bleef ende tѭt ludick bynnen
dѭѭt waert ghebracht Mer hѭe dat was kent gѭd . ende wat
wij sien ѭf hѭren dat mѭghen wij regghen ende daer van
ghetuyghenisse geuen

Wel met VerwJ
i'e tѭ lezen
2„

,,

„

„

kѭterder

d. i . ,,Prikte er" .

tѭt vies steden .

458

BIJL. V.

VAN DEN SACRAMENTE VANDER NYEUV9ERVAERT.

Van same sleeker vrѭuw
Vs . 578

Item het ghesciede Int Iaer van lxgiii . Dat een vrѭuwe was
ѭp tѭ Nyeuvaert die met kynde ghewѭrden was sѭe dat si
crancken tier hadde ende dicwils grѭѭte siec-[3a]ten ende
pinen dѭghede dat si haers lijfs ende der vruchten dicwile
duchtede Sѭe dat si by rade van veel gѭeder vrѭuwen vele
bedeuaerden ghelѭuen wѭude ѭm lichtenisse tѭ ghecrighen
Ends in desen haer tѭ vѭren quam in hѭren slaps ends haer
dѭchte dat een stemme haer tѭesprack wat wilstu verre
bedeuaerden ghelѭuen ѭm ghenade tѭ crighen Ghelѭue din
bedeuaert tѭ dѭene . den heilighen sacraments ѭp ten nyeuvaert
alstu verlѭst bist ends ghesѭnt ends diners kercganck hebts
ghedaen Dwelck die vrѭuwe altehant ghelѭuede . ends si en
hadde daer na niet meer qualen nѭch pinen tѭtter tijt tѭe
dat ha,er natuerlike termijn quam dat sy salichlijc verlѭst waert
Van sender vrѭu

Vs . 579

Item sѭe hebben w3 verstaen aen die selue vrѭuwe dat
haer mѭeder ѭp een tijt bedeuaert hadde gheweest in hѭllant .
ends int water quam haer sulcken anxt aen dat si [3b]
ghelѭuede tѭ versueken dat heilighe sacrament ѭp tѭ Nyeuvaert eer si in haer sells hugs quame Ende dѭers si ѭp tѭ
nyeuvaert quam waest seer dѭncker ends diep inden auѭnt
ends die kercke was gheslѭten alsѭe dat si beiden wilds tѭt
smѭrgens . suds ghinc thugs daersi riep Batmen een keerse
sѭude dѭers bernen Dѭe antwѭirde die ander vanden huyse .
hѭe en siet ghi niet hier bernt een scѭen licht vѭer v wat
men seide si en bekende gheen licht Mer si ghinck tѭtters
cѭster ends Beds de kercke ѭp dѭers ends haer bedeuaert
ends dѭers sach Si tlicht Bat de cѭster ѭnstack .
Vanden kinde dat int water geuallen was .

Vs .

sas

Item mertin keike sijn kynt viel wt eenre pleyten achter
gheens mannen sѭѭne ende die ghene diet saghen baden Bѭde
ende den heiligen sacramente dattett sijn lijf behѭuden mѭchte
Daer dreeft wech metten strѭme sѭmwile ѭnder dwater ende
sѭmwile bѭuen dwater Lnde Jacѭp [4a] tymmerman ende
Willem sijn brueder die vѭeren daer na met eenre scuyten
ende vischdent inden wide ende het quam leuende ѭpt sant
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Vanden kinds dat inde stills geuallen was
vs. sa E

Item peter bitten Bѭѭns des vischcѭpers kint ghinc wt
spelen met anderen kijnderen ends het viel in eenen diepen
put ѭnder een stills . ends da,er laeght in wel eѭn derden deel
van eenen daghe sѭe dat die mѭeder daer na quam ends
tract dѭѭt wt den putts ends bat den heiligen sacraments
dat sijn miracule daer in ghescien mѭchte ends sij van Karen
kijnde verhuecht mѭcht wѭrden sѭe dat vanden gheruchte dat
die mѭeder dreef' veel vѭlcx daer tѭe quam . ends drѭeghen
dat ksnt vѭer dat heilighe sacrament . ends niet langhe daer
na dat heilige sacrament ѭpenbaerde sijn miracule ends dat
kijnt [4b] waert ghesѭnt ends des ander daghes liept spelen
metten anderen kijnderen
Vanden verdrѭnckenen kinds

vs . aѭs

Item arnѭut grindel ends sijn wgf quamen tѭtten kercmeesters
ends namen ѭp haer trѭuwe ends waerheden dat haer kynt
verdrѭncken ends dѭѭt was meer dan een derden deel van
eenen sѭmerschen daghe llѭen ghelѭueden sij ends die ghene
die bij hen warm dat heilich sacrament ѭp tѭ Nyeuvaert tѭ
versѭeken wѭllen ends baeruѭet ends dat kint daer tѭ ѭfferen
Niet langhe daerna dat heilighe sacrament ѭpenbaerde sijn
miraculen ends dat kint Overt gesѭnt
Van eenen ghescѭrde kinds

vs . 586
Vs. 907

Item symeѭn die meister hadde een kijnt ends duet . ii . iaer
ѭut was waert bekѭmmert va,nden stem ends alsѭe bleeft wel
anderhalf iaer daer na Ende dѭent ѭut was vier [5a] dalf iaer
dede hi dat kint snijden vanden steep Dѭent gheheelt was laegh
langhen tijt dattet gheene ѭrine en cѭnde ghemaken Dѭe
ghelѭneden symeѭn ends sijn wijf dat kint ѭp tѭ weghen met
ta,rwe ends met wijne met gѭude ends met siluere mѭchtet ghesѭnt
wѭrden Cѭrts daer na maecte dat kijnt sgn ѭrine ends waert
ghesѭnt alsѭe dattet daer ѭf gheen ghebreck meer en hadde
Van eenen scipman ѭp de zee

vs. 1254
-i2s5

Item ѭmtrent sinte vincencius dach Inden Iare xevii sѭe
was een grѭѭt stѭrm ends een grѭѭt vlѭet Dѭen quam een
scip gedreuen vanden acht keeten ends die scipman die veer
begaf ends riep hets al verlѭren Nu warm daer vrѭuwen met
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here die vѭertijts dat heilighe sacrament vander nyevaert in
pelgrimagien versѭcht hadden ende hadden daer gracie ende
[5b] genade vѭnden . Ende wѭrden hen bedenckende ende
riepen aen dat heilighe sacrament ende ghelѭueden mѭchten
sij behѭudena lijfs tѭ lande cѭmen sij aѭuden dat heilighe
sacrament versueken wѭllen ende baeruѭet ende haer ѭfferande
dѭen Ende dѭen sift ghelѭѭft hadden ѭpenbaerde hen tlicht
ende saghen die lamp die hinck vѭer theilich sacrament Ende
sij quamen ghedreuen strѭѭms gemѭede metten scepe neffens
tkerchѭf vander Nyeuvaert in den bѭrchgraft Dѭen sij ghelant
waren quamen si tѭtten priester die dede hen die kercke ѭpen
sij ghinghen daer inne ende deden haer ѭfferhande die si
ghelѭѭft hadden Ende sg seiden den priester hѭe si gheuaren
hadden
Van wѭnderlgc teyken
De . 871
-878

item tusschen paesschen ends pinxten ѭp een achter nѭene
guam [Ga] een vrѭuwe ends si en vant gheen licht in die
kercke dѭen si haer ѭfferande dѭen sѭude Si viel neder ende
dede haer ghebet ends dѭen si ѭpsach . Bath si vier schѭen
lichten vѭer dat heilighe sacrament 1 •: nde sy danckede ends
lѭuede den heilighen sacramEnte vander gracien die si daer
ѭntfinck Ende si dede haer ѭfferhande alsѭ si ghelѭѭft hacide
ends vertѭecht den priester hѭe si geuaren hadden
Nѭch een wѭnderlijc teyken

Vs . ass
-869

Item het geuiel ѭp eenen tijt dat een priester die hiet her
Elѭut metten cѭster sѭude gaan tѭtten heilighen sacrAmente
Ende als si dyer quamen vѭnden Si dat heilich sacrament
liggen in iij parcheelen ghedeilt Men ѭnbѭet heren willeme
wt den ѭudenbѭssche ende hi vant ѭeck sѭe in Brie ghedeilt
Daer ѭntbѭet [b]
Gmen tѭt bredA den prѭchaen dat hi sѭnder
merren daer cѭmen sѭude Ende als hi die sake vernnm rѭe
haeste hi hem peer daerwaert met vele gѭeder luden ende
wide dat dat heilighe sacrament sin gracie Bѭucle dѭen Ende
als hi quam ѭp tѭ Nyevaert nam hi Jan maes den Casteleijn
die burghermeesters met vele gѭeder luden ende ghingen ten
heiligen sacraments Ende als si daer quamen si vѭnden sѭe
scѭen ends heel alat ye tѭ vѭren was Lnde si lѭueden bѭde
ends den heiligen sacraments
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Van amen ridder the in heydeniase geuangen was
Item een ridden in 13rabant gheheiten her wѭuter van
kersbeke met sinen knechten tѭech in pruychen ѭm hѭds
lachter tѭ helpen wreken teghen den heydenen . Ende als si
daer waren cѭmen sѭe wѭrden si glee-[7a]uanghen met vele
kerstenen linde het was daer een ghewѭente dat men daer
lѭten plach tѭ gheuen met bѭѭnen ende ѭnder die bѭѭnen
was een swerte bѭѭn . ende sѭ wien die swerte bѭѭn viel tѭ
deel die mѭeste verb ;r)anden in eenen viere dat men daer tѭe
maecte inden bѭssche dat daer hi staet . was hi tѭ perde ende
int haruasch hi mѭeste daer mede riden int vier Ende was
hi tѭ vѭete alsѭ hi was sѭ mѭest hi daer inne Ende dѭemen
stѭut tѭ ringhen ѭm dat lѭt tѭ wѭrpen . linde her wѭuter stѭut
llaer mede met sinen knechte alre naest hem tѭ ringhe in
grѭѭten nѭde ende sѭrghe sijns lijfs ende hi waert denckende
ѭp dat heilighe sacrament vander Nyevaert dwelck hi vriendelic
ghelѭuede tѭ versueken eer hi vleisch ate ende wijn drѭncke .
mѭcht hi vertrѭest wѭrden L+'nde het ghe-[7b]viel dattet lѭt
viel ѭp , inen knecht die alre naest hem stѭut ende hi waert
verb.rant l:nde her wѭuter waert ghecѭcht ende quam tѭt
ureda tѭt heeren heinricke van den leck . ende seidѭ hem al
dat hem gesciet was ende dat hi quame ѭm sijn bedeuaert tѭ
dѭme ѭp tѭ Nyevaert l :nde her heinrick ѭntbѭet melis heinrickssѭѭn schѭutet ѭp die tijt vanden nyewenbѭssche dat hi
quame tѭt breda tѭt hem Ende als melijs daer quam bat hi
hem dat hi heere wѭuter helpen wilde ѭp tѭ Nyevaert linde
melijs seide het sѭude qualic mѭghen sijn wantrnen ѭm des
ijs wille in langen niet geuaren en hadde Dѭen seide her
wѭuter laet ѭns varen dat heilich sacrament dat mi verlѭst
heeft uter rѭѭt van miner •l ive dat sal mijn bedevaert wel
Vs. 940
-iѭsi helper vѭlbrenghen Endesi (!) tѭghen inden nijewen [8a] bѭsch
ende saten in eenre scuyten ende quanien ѭp tѭ nyevaert .
ende hi dede sijn bedevaert danckende den heilighen sacramente . ende tѭech thuijs met grѭѭter blijscap llat heilige
sacrament si ghelѭѭit ende geeert

va . 607

-sai

Van amen kinds dat dѭѭt vial inden kelre
vs . sѭs

Item Jan van Etten hadde een kijnt dat viel in eenen kelre
ends die lisp haestelic daer tѭe ends ram dat kijnt ѭp ends
was wel . ij . vren dat men daer gheen lgf aen each Die
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mѭeder screijde ends was seer bedruct . ends sy wart denckende
ѭp dat heilige sacrament vander nyevaert ends ghelѭuede den
heilighen sacraments dat kint tѭ weghen ends vriendelgc tѭ
versueken Ende sѭ scier als si dat gelѭѭft ha.dde waert dat
kint leuende Ende die mѭeder quam ends dada haer bedeuaert met grѭѭter blijscap Dѭt heilich sacrament sij gelѭѭft
ends gheeert
Vs . 902

[8b] Yanden crѭpelen kinds
Item een kint vter lѭre was Cѭppen gheldѭlfs quam crѭpel
ѭp tѭ Nyevaert alsmen dat heilighe sacrament ѭm draghen
sѭude Inden Iare alsmen screef m iiij~ xxiii . ends die
mѭeder riep aen dat heilighe sacrament dat hat sin miraculen
dѭen wilds ends stappans wart dat kint gaende ends ghesѭnt

Vanden kinds dѭt sUn lade verlѭren hadde
Item een kint van dѭrdrecht hadde sijn lade verlѭren Inden
vs. sѭy
Jars alsmen screef m iiijC ѭp sinte andries dach sѭe dattet
mѭeste gaen ѭp twee crucken tѭt des sѭndaechs tѭe vѭir sinte
Jans dach baptisten alsmen dat heilighe sacrament ѭmdraghen
sѭude linde die mѭeder vanden kinds ghelѭuede tѭ versueken
dat heilighe sacrament vander Nyevaert Ends dѭen sij metten
kinds vѭer dat [9a] heilighe sacrament quamen spraken si
haer ghebeden ends dat kint waert ghesѭnt gaende Dat
heilighe sacrament si gelѭeft ends gebenedijt
v3 . sei
-889

Van amts sleeker vrѭuwe
Item inden iare dѭemen screef m iiij° gxx ѭp sinte Jan B
baptisten dach tѭ mid sѭurer quamen ѭp tѭ nyevaert vary
Rѭtterdamme Class class 'sѭen ends mechtelt sijn wijf . de
welcke class ѭpenbaerde vѭer den priester ends vѭer die
guede laden vanden lands dat hi met sijnen wine langhe tijt
gheweest hadde in grѭѭter armѭeden ends verdriete Ende
sunderlinghe in drien saken Inden yersten sѭ was die vѭirscr .
mechtelt beseten gheweest vanden bѭsen viant ends track in
hѭllant bi haerlem tit eenen priester die haer byder gracien
gѭds verlѭste ends waert ghesѭnt Vѭert waert si besiect [9b]
metten grѭѭten euel') ends dѭen tѭghen si tѭt sinte Cѭrnelijs g)

'1 D . i, de vallende ziekte .
2 Er is eene bedevaartplaats tar sere van St . Cѭrnelis tѭ Leur, gemeente Etten
en Leur, en eene tѭ Den Hѭut, gemeente Oѭsterhѭut .
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ends daer waert si ghenesen Vѭert sѭe geuielt Inden fare
dѭemen screef xxxix dat dese selue vrѭuwe Overt met kinds
ends finder dracht Overt si crѭpel ends sieck in alle haer leden
xv maѭnden lanck Ende als dese vѭirscr. Class aldus met sinen
wine in verdriet had gheweest Overt hi denckende ѭp dat
heilighe sacrament vander nyevaert ends ghelѭuede dat vriendelic tѭ versueken mѭcht hi vertrѭѭst wѭrden Ende ѭp sinte
Ians dach als vѭirscr . staet quamen si ѭp tѭ nyevaert ends
ѭpten seluen dach waren daer cѭmen die munt meesters van
seuenberghe den welcken die priester tѭghede dat heilighe
sacrament Ende ter atѭm als dese vѭirscr. vrѭuwe metten
anderѭn die daer warm dat [ t Oa] dat heilich sacrament
ghesien hadde Overt si gaende ends ghesѭnt Ende vѭer weder
tѭt rѭtterdamme met grѭѭter blgscap
Van eenen gheuangѭnen man
Vs . 916

Item hughe wissche dirix sѭns waert gheuanghen des sѭndages
vѭer vastelauѭntvanden bertѭenen tѭ pѭnte sente matheus lnt
Iaer m iiijC xxxvi ends Overt ghestѭet in eenen grѭѭten tѭren
ends wilaenen tallen wren ends dagen drencken ѭf hanghen
ends deden hem aen grѭѭte lelicheit Ende hem quam in sin
ghedachte dat helighe sacrament vander nyevaert aen tѭ rѭepen
ends tѭ ghelѭuen bedeuaert tѭ versueken Lѭde ter stѭut sѭe
en spraken si niet meer van dѭden ends hi wert ter stѭut vei lѭst
Van eenen blinds (1) kinds

Vs . 904

Item peter vѭppen sѭen van rѭtterdamme hadde een kint
dat blijnt was wѭrden vanden pѭcken . ends en sach in viii
weken nyets niet . ends een [l Ob] vrѭuwe quam tѭt peter vѭirscr .
ends aside gelѭѭft dat heilighe sacrament vander nyevaert
metten kinds tѭ versueken ends v ѭfferande tѭ clѭen . het sal
ѭf gѭd wills sijn ghesichte wedere crigen linde dese peter heeft
dit ghelѭѭft ends sijn kint is siende wѭrden linde dat kint
was daer iegenwѭrdich metten vader Ende gheuiel int iaer
m cccc xggvi Dat heilige sacrament si gelѭѭft
Van eenen quellenden man

v9 . 1225
-i23s

Item peel henricg sѭne van rѭtterdamme was sieck ende
ghinc quellende . ij . iaer lanck ende die meesters en wijsten
sijns gheenen raet die een seide dat sijn leuer verteert was .
dander seide hi hadde eenen bѭѭm int lijf . die derde seide
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hi hadde een apѭsteme in sin lijf alsѭe dat hi begaf alle
meesterie I+:nde deer quam een vrѭuwe tѭt hem ende seide
ghelѭѭft dat heilige sacrament vender nyevaert tѭ versueken
met uwer ѭfferandѭ ende ghi suit ѭft gѭd [lla] wille ghesѭnt
wѭrden Ende hi dede alsѭe ende hi es ghesѭnt wѭrden . Dit
gheuiel int iaer xxgvi
Van eenen mam (1) die ѭp de zee was bestѭmt (1)

Vs . 1267

Item in iaer m iiijC xxxvii was Cѭrnelis bѭuden sѭen in de
zee met eenen harincbuys ende was zeer beangt van stѭrme
ende ѭnweer . ende slѭech v ѭf vi bѭerde vѭl wafers ende die
buys lath ѭpt zide linde waren alle seer verueert Lnde Cѭrnelis ghelѭuede dat heilighe sacrament vender nyevaert tѭ
versueken ende hem deer dѭen wegen met tarwe ende silver
Ende terstѭnt waert schѭen weder ende si quamen alle tѭ
lande behѭuden

Van eenre vrѭuwen die ѭp ѭrucken ghinek
vs . isas Item int iaer xxxvii als yѭre jsѭndages vѭer sente mertens
1249 dach in den winter quain eenre vrѭuwen van frachen eenen
weedѭm aen da,t si ѭp crucken gaeii mѭeste xvi ѭf gvii weken
Lnde haer net een vrѭuwe [1 1b] dat si ghelѭuen sѭude tѭ
versѭeken dat heilige sacrament ѭp tѭ nyevaert ende haer
crucken daer tѭ ѭfferen met eenen silueren penniack Ende als
sijt gedaen hadde went si sѭ gesѭnt als sy ye tѭ vѭren was
Dat heilighe sacrament si gelѭѭft eewelijc
Amen

[12a] live dat theilighe sacrament vender nyѭuwervaert
tut breda gecѭmen es
Overmits dat mijn genedige Jѭncker Jѭhan Ureue tѭt Nassѭw
tѭt dietze ende tѭt vianden Iieere tѭt Breda etc . drѭssate van
Brabant . aenghesien ende gemeret heeft dat sijn heerlicheit
van der Nyevaert vanclen water sѭ seer verghinc dat dwater
die kercke verwan ende vernielde dat men haer niet langer
ghehelpen en cѭnde . ende den lieuen werdeghen heilighen
sacramente dat deer in rustende was gheene eere nѭch reuerencien en ghescieden als dat billicg betaeint hadde . ende
dat ѭic tvѭlc seer scuwede dat heilighe weerdighe sacrament
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daer vele tѭ versueken ѭm der grѭѭter sѭѭrchlicheit wille van
dien sѭѭrchliken watere ende ѭic ѭm ѭngheual [ t 2b] dat deer
ѭp ghesciet was in cѭrten iaren tѭ vѭren Sѭ heeft hi deer ѭm
aenghesien ende ghebeden den eereverdighen vader in Bѭde
heer Jѭhan van lѭѭn bisscѭp tѭt ludick sijnen swagher dat
hi hem ѭrlѭf wilde gheuen dat lieue heilige sacrament tѭ
mѭghen dѭen vervueren ende vender nyevaert tѭ Breda brenghen
ѭm van alien menschen tѭ bat gheeert tѭ wѭrden dwelck hi
hem ѭm sijnre ernstiger beden gheѭѭrlѭѭft ende ghecѭnsenteert
heeft ([ Ende alsѭ sin bij rade myns Jѭnckeren vѭirgenѭemt
Int Iaer ѭns heere duysent vierhѭndert negen ende viertich
dertien daghen in Merte van Breda ghetѭghen her henrick
de bie cѭerdeken ende her Jan bѭѭt cѭmmissie hebbende
vanden vѭirgen . minen here van ludick metten anderen heeren
vender capittelen van breda [13a] Capellanen ende clercken
deer de Burgermeesteren scepenen . scutten ende ghemeyne
ambachten met vele gѭeder mermen medevѭeren met grѭѭter
innicheit ѭpte Nyevaert ѭm dat heilighe sacrament van deer
tѭ vueren deer men seer schѭnen dienst ѭp dien tijt dede
ende met prѭcessien ѭm der kercken ghine met grѭuter deuѭcien ende brachten dat tѭ scepe des auѭnts seer spade met
grѭѭter vѭerspѭede met reuerencien sanghe ende weerdicheit
tѭt bade aenden werff . ende was seer dѭncker Dѭe werden
deer teghen bracht grѭѭte menichfuldicheit van tѭѭrtsen ende
kersen dat de stra,ten seer licht warm . ende mijn gѭnad .
Jѭncker vѭirgen . ende mijn ghenadige jѭuffrѭuwe Marie van
Lѭѭn greuinne tѭ nassѭwen etc . sine ghesellinne ende huijsvrѭuwe
met alien harm ghesinne ende alle die ganse ghemeynte geestelijc ende weerlijc gheleyden [13b] dat lieue werdighe heilighe
sacrament met innigher deuѭcien Inde kercke tѭt breda
Het verhaal van de mirakelen, die tѭ Breda geschied zijn,
is vѭѭr de verklaring van het spel van Been belang en wѭrdt
dus bier niet ѭpgenѭmen . Sѭmmige daarvan zijn echter zѭѭ
levendig verteld, dat zij wel verdienen uitgegeven tѭ wѭrden .
Uѭk de ѭrdinancie van bet gild is bier vѭѭr ѭns van geen
belang .
Daarentegen meende ik de beide gedichten niet tѭ mѭgen
weglaten .
Mnl. Dram. Pѭezie .

30
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Dees versen sullen ѭ bedieden ends verclaren
Die 8gueren, the in prѭchiaens chѭer sin bewѭrpeu
Yanden heiligen Sacramentѭ vander Nyewervaert,
Wat elc parceel der figueren mѭѭt ѭpenbaren ;
Sѭe mѭechdi ѭversien elcke figuer sѭnder mihѭrpen
Ende keren v met alien uwe sjjnnen daerwaert.

25a

Ter eeren Gѭds lichaem ѭm Ben betamen sѭet,
Wiens misterie tѭ zwaer ѭm grѭnden es,
Sѭu is gherne, Gѭd Beef dat jet ramen mѭet,
In tѭrt bedien daer vrѭecht bij ѭntbѭnden es,
5 Hѭe dat tsdcrament ѭp de Nieuvaert yerst vѭnden es .
Op die Nieuvaert in tijden vѭerleden
Plachmeti grѭѭte mѭerneringe tѭ dѭene ,
Tѭt welcker perѭchien in Bender steede
Een gѭet man wѭencie van mѭerNerck cѭene,
10 Die daer genaemt was Jan Bautѭene .
Dees Jan Bautѭene, bij hem twee vrѭuwen,

Inden mѭer staende wrѭcht seer diligent,
Daer hi ѭnder deerde, twas wѭnder ѭm scѭuwen ,
Vant, sѭ ghijt nѭch hier scѭut present,
15 Dat ghebenedide heilighe Sacrament .
25b

Tsacrament begѭst zeere jammerlick tѭ blѭien,
Dѭent Jan Bautѭen wetter hant aenveerde,
Dies hi vervaert niet en dѭrst mѭien
Ende liet haestelic weder vallen in deerde,
20 Sѭ den will des heeren dat uuterlick begeerde .

25

Die vrѭukens haestelick liepen ѭp de Nievaert,
Daer si den prѭchia,en bi de heeren vѭnden staen,
Ende hebben hem tgeheel mirakel verclaert,
Dies hi hem verwѭnderde ende syn van stѭnden aen
Met grѭѭter iunicheit derwaert gegaen .

0p schri t, zie aant.
-2 . van zwaer zjn de drie laafsfe letters bѭven den re9el
14 . Want - 16 . blѭen -- 17 . aenverde
19 . derde b79
.i-' eschreven
22, vѭnt stave -- 24, ane - 25 . inicheit
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Die priester metten cѭmmuyn vѭl cѭmmѭcien
Vielen ѭp haer knyen uut vueriger minnen
Lade hief tSacrament ѭp met grѭѭter devѭcien,
Te Deum singende met blijden sijnnen,
30 Ende brѭchtent met prѭcessiѭn ter kercken bynnen
Gheen scѭender mirakel in dusent jaren
Dan men ѭp die Nieuvaert dagelicx sack gescien,
Waer dѭer thѭf van Luyck begѭst tѭ vergaren,
Hen grѭѭtelick verwѭnderende van dien,
35 Dѭende Bѭners advѭcaet vѭer hen gebien .
2sa

Dees advѭcaet dѭer tbevel dee inquisicie
Ende ginck Jannen Bautѭen scerpelic interrѭgeren .
Nlacharius hiet hi ; hi creech suspicie
Ende begѭst ѭp tSacrament tѭ murmureren,
40 Dies ment daer sach met Bender griffien prѭbereii .
Daert Macharius dus prѭefcle ende vijfmael stack,
Quam hem den alder meesten gruwel an
Hi waert verwѭet . Tsacrament dat lack
Niet dan enckel blѭet, dat uut den wѭnden ran,
45 Sѭet gesien was bij menigen diverschen man .
Alst Macharius aldus deerlick had geprѭeft,
Waert seer sѭlemplick gestelt ѭp sijn stede,
Daert meer dan anderhalf hѭndert jaer heeft getѭeft,
Dѭers die Nieuvaert nѭch stѭnt in grѭѭter vreede,
50 Dwelc nu vergaen is dѭer tswaters stuerhede .
Uvermits dat Jѭncker Jan, greve tѭt Nassѭuwe,
Sijn heerlicheit vander Nieuwervaert sach vergaen,
En veel pelgrѭms by tempeest quamen in rѭuwe,
Ende den Sacrament sheen eer en wart gedaen,
55 Gynѭk hi by den bijsscѭp bier hem ѭp beraen .
liij bijsscѭps cѭnsent den raet al hier accѭerdeerde,
Dat meat sѭu halen tѭ t3reda finder kercken,
Dwelck graef Jan alsѭe cѭnfiermeerde
Lnde sandt uut den stutters met veel grѭter clercken,
60 Die zeer cѭstelic passeerden der Marcken .

33 . vergaen
60 . passeerde

-

34, verwѭnderde

36 . de

-

38 . trѭth

42 . hen --
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Op die Nieuvaert tSacrament ѭntfangen,
Keerden sij weder ѭm met blijden neest .
Een dalder bѭѭste weer ѭm tvѭlc tѭ verstrangen
Rѭes van stѭnden aen ѭp, nѭit sulc tempeest,
65 Dies si alien ter dѭѭt tѭe waren bevreest .
Jѭncker Jan graef tѭt Nassѭu in sinan persѭne,
Met hem die geestelicheit, twas Baudune,
Ende ѭic jѭffrѭu Man, die blѭem van Lѭne,
Untfinghent devѭtelick sѭnder ѭgune,
70 In prѭcessiѭn gaende tgeheel cѭmmune .
Int jaer van negen en veertich, dier ѭp let,
Twas vѭer Breda eѭn grѭѭte glѭrie,
Waest hier met grѭѭter reverencie Beset,
Alsѭe ghijt seѭuwen mѭecht in deself cibѭrie,
75 Daermen jaerlicx nѭch af hѭudende es memѭrie .
Veel scѭender miraculen, sѭe den bѭѭt dat narreert,
Heeftet Sacrament gedaen in alder stѭnt,
Sѭe ghi eѭns deels hier siet gefigureert,
Ende menigen mensch gemaect heeft gesѭnt,
80 Dwelck men u wel breder sal makers cѭndt.
A1 waren alle reliquieii versaemt aan scaculen,
Ten waer bij desen gheen cѭmparacie .
Hѭe machmen meerder hebben van miraculen
Dan Gѭd selve? Nѭit scѭender fѭndacie
85 Oft bequamer in haerder administracie.
Reael Sacrament, dwelt ѭnder tscjn des brѭѭts
Ontfermige ѭlye hebt ѭm pѭnden flu,
Vergeeft hem, die vѭl sѭndich bescѭѭts
Ellendich rѭepende es tallen stѭnden u,
90 Remissie van sijnen sѭnden ru .
74 . acѭuwet

76 . narreet -

77 . taacrament
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her na vѭlcht tlѭf vanden lieiligen Sacramentѭ vander
Nyeuwѭrvaert ends van mirakel
0 wѭnderlic were, ѭ gѭdlic ghifte,
l)aer alle verwѭndert yѭre bugen,
Alle sciencie, hant, tѭnghe, ghescrifte,
flѭe grѭѭt, hem liecht dins lѭfs betugen .
5 Du sijsts een bѭrst vѭl gracien ѭm sugen .
Hѭudt dij in ѭns een ewich vѭetsel,
Een vat vѭl glѭrien, wiens heilige dugen
(ins crachtich beluiken vѭer tsviants brѭetsel .
Alle menschelike sinnen, ѭ ingelic grѭetsel,
lU In dij hem alle bekennen ѭntsinct,
Sѭnder thѭren alleene, dѭt lijcht bevrѭetsel
Van di, daer hen tghelѭue tѭe brinct .
Tis recht dat men dins lѭfs gedinct,
Seggende met wѭerden zeer diligent :
15 Lѭf, wѭnderlic, gebenedijt Sacrament!

qqa

U heilige hѭstie, ѭ gѭdlike natuere,
Die alle begrijpen sijt tѭ snel,
Tpaessch lam is van u figuere
Ende dmanna der kinderen van Israhel,
20 Abrahams ghifte, Melchisedech bestel
Ende de arcke, daer David vѭer speelde .
Helias cѭecxke duer dinghels bevel
Es van u figuere, reyn gѭdlic beelde,
Mer hѭe grѭѭt dat u ѭijt figuere verbeelde
25 Der Juetscher wet, Bats al gheleden .
Mer ghi, Sacrament vѭl hemelscher weelden,
Din gracie gheduert in ewicheden .
Tghelѭve stelt hier den sijn tѭ vreden,
Want dijn cracht alle begrijpen verblent :
30 Lѭf, wѭnderlic, heilich Sacrament!
Een mueghende prince, die in een cѭnsili[eJ
Of die in vteemde landen tѭ trecken begeert,

7 . dingen i . p1. v . dug en
5 . singe n z . p1 . V . su gen
21 . herpe i . p1. v, arcke
18 . figuer
19 . manna
ѭ" t
verveelde R-- 25, helede -- 27 . in ѭntbr.

11. tlijcht
24 . nѭJi't i. P 1. v . u
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Hg versaemt gherne alle sijn familie
Ende al dat sijnen dienst besweert .
35 U mijnlike Christus, die dit herte verteert
Van uwen bemijnden in uwer mijnnen,
Ghij waert die prince ende die blide weert,
Die uwen apѭstelen daet bekinnen
„Vertrect thuwaerta vaders laude bynnen",
40 Lnde daet bereiden een paessch lam
Ten avѭntmael ; dies wij versinnen,
Pat aѭen dѭude figuere een eijnde nam,
Want u tsanderdaechs die dѭѭt an quam .
Sѭe liet ghi ѭns dat nummermeer en eynt .
45 Lѭf wѭnderlic, [gebenedijt Sacrament] !
79b

0 levende brѭѭt, ѭ hemelsce discretie,
Duer seven wѭnderen alle knien u bѭgen,
Ierst vleesch ende blѭet, ѭnder die specie
Van brѭѭde, van wine duer swercs betѭgen
50 Vѭlmaect Gѭd ende mensce. C)nse stervelic ѭpen
llѭch niet el dan brѭѭt ende wijn en lien .
Bedwinct ѭna sterflike ѭѭgen . Mach niet gedѭgen
Die sѭnne tѭ sieve een sterflic engien,
Hѭe sѭude ѭns die ѭnsterflike claerheit gescien
55 Te sieve dan in ѭnsterHike licht?
VVij sѭiiden verblinden, versterven in lien,
Sѭe hѭѭge, sѭe claer is die gѭdlike vrucht .
llus maect ѭns tgelѭve wel sѭnder ducht ;
Din ingelic grueten, die den duuel scent .
60 Lѭf wѭnderlic gebenedide Sacrament!

65
75a

43 . der dѭѭt
58 . mach

Dat alle die priesters daden sacrificie
ѭp een ure, dats wѭnderlic ѭm weeten,
Alle die sacramente in die celebracie
Sѭuden een Gѭd sin ende elc ѭnghespleten .
Exempel : daer veel vѭlcx is geseten,
Min wѭert cѭѭmt uut minre herten gevlѭten
Tѭt in minen mѭnde ende sѭnder vergeten
Duer u ѭѭren in u herte ghescѭten,
Nѭchtan blivet tghedincken in my beslѭten
-

47. buigen

-

49. betuigen

-

544 sѭuden

gesien

--
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Ende 'ghi alle mѭget twѭert sin breedende .
Dus cѭurt Christus uut sva,ders herte gesprѭten,
Order spriesters harden nѭchtans niet steedende,
Van hem mey als wѭert ѭrs alien bereedende,
Sin Gracie blivende altѭes siren vader ѭntrent .
Lѭf, wѭnderlic, ghebenedide Sacrament!

0 waerdich, sѭete sacrament waerachtich,
A1 deeldemen din hѭstie hier ende daer,
Tminste deelken is Gѭd almachtich,
Alsѭe vѭlmaect alst geheel vѭerwaer .
80 Exempele tѭecht ѭns den spiegel claer :
Hѭe clene stuc, wij siender ѭns in .
Oic ѭntfaen wi den lichaem eerbaer,
Als grѭѭt alst hint aent crucen zwin.
Ons ѭѭgen gheeft ѭns van dien bekin,
85 llat wij begripen met ѭnsen ghesichte
Bergen, huijsen, meer ende mijn,
Nѭchtan en ist niet binnen ѭnsen lichte ;
Die huijsen en becѭmmeren niet tsiens gesichte .
Sѭe dѭet ѭic uwen lichaem in accident.
90 Lѭf wѭnderlic, [ghebenedide Sacrament]!
7bb

U inghelike spise, die niet en mindert,
Hѭe vele dat men di nut ende breect,
Niet meer dan een kersse en hindert,
Dat mer duysentich aen ѭntsteect.
95 Gheen ѭnreijnicheit men van di en spreect ;
Hѭe ѭnreyne sѭndaers di nutten met mѭnde,
Want gelic der sѭnnen schin bier leect
ѭp ѭnreine prien als dieren ende hѭnden,
Gheen cѭrrupcie en is dies bevѭnden
100 Inder edelre sѭnnen rayen .
Lѭf Sacrament tѭt ewigen stѭnden ! Uij en maecht ѭnreynen, ѭnkuscen, ѭnpaeyen .
Alle kerstene priesters hѭe sѭndich si sayen,
1la,ken di Gѭd ende mensce ende du geves cѭnsent,
105 Lѭf, wѭnderlic, heilich sacrament!

74 ѭntkent

88 . gesiechte
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102 . Du ben maechs ѭnkeynen ѭnkusten ѭnpaeyen
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U claerheit, daer haer Gѭds cracht in spegelt',
Etivich testament, ѭm ѭns een leven,
Pat Christus heeft met sin dѭѭt besegelt,
Ende selve dѭf'ficie ierst aengeheven,
l10 Ende hem inwѭnende ѭns ghegeven,
Ende ewich leven dѭer din ѭntfanc ;
Oercѭnden sins wѭerts wij staen gescreven
Nlits di int leven sѭnder vergaen,
Bij di wѭrt Gѭd in ѭns bevaen
115 Ende wi in Cѭde, met dat ѭnse natuere
Gad waert ѭf dat Gѭds hѭѭghe bestaen
Mensche in ѭns waert, mer die figuere
Ons beelde ѭntfanct. Gѭds beelde puere
In di als een met hem beghent .
120 Lѭf, wѭnderlic, heilich Sacrament!
U behѭuder der werelt, ѭ hѭѭghe meesterie,
Wiens cracht ѭns ѭnmѭghelic sij,
Wiens grѭѭte gracie, wiens diepe misterie
Ziel ende lijf dѭet levee in my,
125 Lѭf uwer miraculen, waer ѭf tbely
Sѭe grѭѭt es dat mi tbegriep ѭntvecht.
Die bailiuwe tѭ Rѭme ghelѭѭfde daer by
Sѭe ѭns Gregѭrius selve seght .
Hugѭ van Sinte Victѭers, Gѭds knecht,
130 Sach van u grѭѭt wѭnder tѭ Parijs ;
Ghi wѭrt uut als handers tѭ hemel gherech[t]
linde Huigѭ vѭlchde u int paradijs .
Van alien tѭngen hebt lѭf ende prijs,
Die ѭns deelachtich maect der ingelen cѭnvent .
135 Lѭff wѭnderlic, [heilich Sacrament]!

76b

Een arme ruid sѭndare, is
Rѭep ѭm trѭest vѭer mijn misdaden .
Es bij mi messprѭken wѭrt, letter ѭf stic,
Van u hier in is rѭepe genade
140 Opent mijn siele in sulc berade,
Reuerencie u dѭende nacht tijt ends dach,
Ends sѭe hertelic in uwer mijnne bade,
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Dat is u tѭt mime salicheit ѭntfangen mach .
Salich lam Gѭds, sendt sѭnder verdrach
145 In my tgelѭve geduerich ataende .
Na, dit leven wilt mi geven der ingelen beiach,
Ons als scaepkens in uwer weijden hier gaende .
Tlѭven van mi sijt hier ѭntfaende .
Nu dancke is u bier, were werdelic grѭѭt prѭsent,
150 Ach lѭf, wѭnderlic, gebenedijt Sacrament!
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De Kѭninklijke Bibliѭtheek tѭ 's-Gravenhage bezit ѭnder meer lѭsse
uitgaven van vѭlkspѭezie ѭѭk het hier vѭlgende histѭrielied .
Het heeft de gewѭne grѭѭtte : de spiegel is 126 bij 62 mM . Behalve
de eerste bladzijde, het ѭpschrift en Eynde is alles met Duitsche
letter gedrukt ѭp papier zѭnder watermerk.
Elke strѭphe staAt ѭp drie regels . De telling der verzen is er hier
bijgevѭegd .
1r°

Een Schѭѭne

HISTORIE,
vArt

MAYKEN van NIMMEGEN,
Hѭe zy zeven Jaar by de Duivel
wѭѭnde, en dѭѭr mismѭedigheid
haar zelven ѭverbaf, en sturf
nѭg een Heilige Vrѭuw tѭ
Niastrigt.
[Prentje : de begrѭeting van Maria dѭѭr Elisabeth .
t'Amsteldam, by

BARENT KOENE,

Bѭekdrukker, ѭp de Lindegragt .
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DE HISTORIE VAN MAYKEN VAN NIMMEGEN .

Men zal u zingers een drѭevig Lied ;
Wilt deze Histѭrie hѭѭren,
A1 van een Dѭgter 111ayken hiet,
Te Nimmegen Gebѭѭren .
5

10

Van Nimmegen twee mylen vrѭѭm,
daer leid een Dѭrp zѭѭ veerden ;
Daer wѭѭnde zy met hare Oѭm,
Die hield haer in grѭѭte weerden .
Heer Gysbert heet deeze Capellaen,
Zyn Nigt heeft by gerѭepen,
Of zy wѭu na Nimmegen gaen,
Um Zѭut en Zeep tѭ kѭѭpen .

Ja ik Heer Oѭm sprak Maeyken stѭut,
Ik zal gaen lѭѭpen kѭene,
15 Kaerssens, Mѭstaert, Oly, Zѭut,
Dat is bier wel van dѭene .

20

Gaet heenen en besteld ѭns dat :
Kѭѭpt al wat wy behѭeven,
Gaet t'avѭnd niet laet uitter Stad ;
Daer lѭѭpen veele I3ѭeven .
lk hѭѭp den Heer zal ѭvs behѭen,
Sprak Maeyken zѭnder schrѭѭmen,
Ik zal my al myn besie spѭen :
Um t' avѭnd thuis tѭ kѭmen .

25

Be dagen zyn tѭ kѭrt beda .gt,
ѭm weer tѭ kѭmen zaene ;
Gaet tѭt myn Zuster u Meu tѭ Nagt ;
Daer is Maeyken gegane .
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Eer zy had al haer Waer gekѭnt,
't was tusschen Vier en Vyven,
lTaeyken in haer zelve dѭgt,
ru mѭet ik binnen blyven .

Zy grѭg al tѭt haer Meuje vѭѭrt,
Daer meenden zy tѭ hebben gebleven,
35 Haer Meuje die was zeer gestѭѭrd
Zy had dien Dag gekeven .

40

Gaeden avѭnd Meu spralc Maeyken snel,
Zeer heusch en gѭedertiere ;
Ja wellekѭm duivel uit de Hel
Sprak zy wat dѭet gy hiere<
lk heb Kaerssen, Oly en Zeep gekѭgt,
Van allea tѭt ѭns geryven,
T`u zѭu ik bidden ѭf ik wel mѭgt,
Te nagt bier by u blyven .

45

50

55

b een sprak zy zѭnder verdrag,
Dat hѭeft gy niet tѭ denken,
Gaet heenen daer gy hebt al den dag :
In 't Hѭerhuis zitten drinken .
Och Meuje sprak zy zeer bedrѭeft,
Hѭe zѭud gy dat mѭѭgen meenen,
lk heb Eeten nѭd Drinke geprѭeft ;
En zy begѭn tѭ weenen .
Dat is refit de Hѭeren aerd sprak zy,
Met 't eene ѭѭg laggen en 't andere schreyen,
U Nigte hѭe kan ik dy,
Zyn at u lѭѭze reyen .

1k heb nѭѭit Man vѭѭr zyn mѭnd gekust
ѭf nit zyn Kanne gedrѭnken,
Niet eene maer wel hѭnderd lust,
Sprak de Meuje zѭnder mѭnken .
60
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Maeyken die sprak met grѭѭt getreur,
Hѭe hebt gy myn zѭѭ belѭgen,
Zwygt sprak de Meuje gy Papenhѭer,
Maekt u strak nit myn ѭѭgen .
65

70

Mag ik niet blyve hier eylaea,
Zѭ mѭet ik ѭp de refs trekken,
Gy zaegd myn liever in 't diepste der saes,
Eer gy zulken Hѭer een bedde zѭu dekken .
En maekt u uit den Huyse vѭѭrt,
Of ik gryp u by de tuyte,
Zavѭnds met Sluyten van de Pѭѭrt,
Ging zѭѭ tѭt Nimmegen buyten .

Omtrent een uuren van de Stad,
daer stѭnde veel Hagen,
75 Daer zij mismѭedig neder zat,
Met weenen ends klagen .
Kwam hier flu eenen Bѭef rebel,
Sprak zy met wenende tranen,
A1 waer 't den vyand van de Hel :
Zѭѭ sѭu ik met hem gaene .
80
Van stѭnde aen dat Hels Zerpent,
Sprak met wѭѭrden fenyne,
bѭlls daer mѭst ik ѭѭk syn ѭmtrent,
De Ziel die is de myne.
85

90

Den vyand maekt hem ѭp het Veld,
als een wens sѭnder schrѭmen,
Als eene Jѭngen Held :
Is by by haer gekѭmen .
Schѭѭn Lief sprak dѭen den Vyand zaen,
Hѭe zit gy hier in drѭeffenisse,
lk belѭѭf u wild gy met my gaen
lk zal u waken een Princesse
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95

Wie syt gy dan segget dan my
Uwen naem met gedѭgen,
Wat leid 'er u aen wie dat ik zy ;
Ik heet 1'Iѭen met een ѭѭgen .

Wat Beef ik 'er ѭm wie dat gy zyt,
A1 kwam gy uit der FIelle,
Zѭ wil ik myn leven flu ter tyd,
100
Met u in 't wilde stellen .
Wild gy na mynen raet flu dѭers ;
Ik sal u een Landsvrѭuwe makers,
Zѭ mѭet gy myn belѭven sprak Mѭen
Uwe name tѭ versaken .
105

110

115

Maer dat is immers been betaem,
tѭ veranderen myn Name,
Want Maeyken is een sѭete Naem,
Zeer fraey ende bekwame.
Neen Lysbet dat is mijn begeer :
Lyntje wil dit nu weten,
Van dese Name hebt gy de keur ;
Of gy suit Grietje heeten .
Bier in sѭѭ mѭet gy syn gedult,
En dat nѭg daer en bѭven,
dat gy het niemant seggen suit,
Dat mѭet gy myn belѭven.

In alles wat gy myn gebied,
Zai ik u bedienen,
Maer mynen naem tѭ versaken siet,
120
En dѭen ik nimmermeere .
2V°

De eerste letter van uwen naem,
dat is een M wild weten,
die suit gy dan hѭuden bekwaem,
Zѭѭ suit gy Emmeken heeten .
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125

130

Dѭg liever eer ik scheiden sal,
Daer ben ik mee tѭ vreden,
lk sal Emmeken heeten ѭveral,
In Dѭrpen en in Steeden .
Dus heeft haer Emmeken vry en lѭs ;
Den Vyand ѭvergegeven,
Zy reden al na 's Hertѭnenbѭsch .
Daer sy veel kwaed bedreven .

Als Gysbregt hare Oѭm vernam,
Dat by syn Nigt niet weer en vѭnden,
135 Zѭѭ was 't dat sy niet weer en kwam,
A1 lange na dien stѭnaen .
By was daer van sѭ seer berѭerd,
Hy dѭgt al met benѭuwen,
Zy wag ergens syn vermѭѭrd,
140
A1 van de shѭѭ Rabѭuwe .
By ging na rimmegen bevreest,
ѭm syn Zuster tѭ vrage,
En sprak heeft Maeyken Nigt hier geweest,
Vѭѭrleden Maendage .
145

Zyn Zuster sprak met grѭѭt getier,
Nu Brѭeder gaet hier buyte,
Gy sѭud liever dat prѭpre Dier,
A1 in een Kѭfferken sluyten .

liѭmt gy llѭeren sѭeken hier :
En hebt gy anders Been werken,
150
Sy was een Maendag al hier,
Zѭѭ drѭnken a1s een Verken .

155

Um dat ik dѭe de schѭѭne Bruit,
Vriendelyk heb ѭnderwesen,
Zѭѭ liep sy ras ter pѭѭrten uit,
Vѭѭr den duyvel mag sy vreesen .
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Zy vraegt na u ѭf myn niet veel,
Wat maekt gy bier rumѭere,
Zѭekt aen de Ga,lg ѭf in 't Bѭrdeel,
160
Wat vraeg ik na de Iiѭere .
Wat sѭn dat jѭnge Mageken kѭen,
In 't Hѭerhuis sprak hѭe,
7.y sprak gelyk myn ѭude schѭen
Sѭѭn'n gѭede Maget sye .
165

170

175

180

Met weenen ende grѭѭt misbaer,
Is by na Huis gevaren,
Bad Nagt en dag vѭѭr haer,
Datse Gѭd sѭu bewaren .
Emmeken die Bѭeteerde siet,
Met allemans en geselle,
Want Mѭene en sѭgt anders niet,
Dan al prѭfyt der Helle.
A1 met rumѭer en grѭѭt geschil,
Dѭѭr 's Vyands lѭѭse streeken,
Sѭ werd 'er menig ѭm Emmekens wil
Vermѭѭrd en dѭѭd gesteken .
Als dѭen zѭ is den Vyand bѭѭs,
Um meerder kwaed tѭ steeken,
Met Emmeken van 's Hertѭgenbѭsch
In Antwerpen vertrѭkken .
Te Antwerpen in de vergulde Bѭѭm,
Daer gingen zy Lѭgeren,
Den Weerd hietze wellekѭѭm,
Gelyk een bander Heere.

3I'°

185

Veel bѭѭsheid warden daer gepleegd,
Zѭ lang als zy daer lagen,
Drinken dѭbbelen grѭѭt gevegd,
Dat was daer alle dagen .
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lle Vyand die gaf hem daer uit
190
vѭѭr een waerzegger wilt hѭѭren,
Tѭt hem zѭ kwamen al de Luy,
A1 die wat hadde verlѭѭren .
Emmeken al met den Vyand,
In alle bѭѭsheid versty£de,
195 Daer kwam zѭѭ menige ligte kwand ;
Die zy altyd geryfden .
Daer was altyd twist en discѭѭrd,
Tweedragt en grѭѭt gescLillen,
Daer werd zѭ menig Man vermѭѭrd,
En dat ѭm Emmekens wille .
200
In alle bѭѭsheid heeft zy daer,
Emmeken deze vrѭuwe
Met den lluyvel wel zeven Jaer,
Tѭ Antwerpen hugs gehѭuden .
205 Up 't lest heeft Emmeken verzѭgt,
Zy bad Mѭen zѭnder veinzen,
Of zy eens tѭ Nimmegen mѭgt,
Tѭt harm Oѭme reyzen .

210

Hy sprak ѭ Lief wat gy begeerd,
En dat zal u niet kvcyte,
Gaet heene rekend met den Weerd ;
Betaelt hem tѭt een myten .

Maekt al u rekeningen klaer en fyn,
En haest u ѭѭk zeer rasse,
215 Het zal een Zѭndag kermis zyn ;
Wy kѭmen regt van passe.

220

Kryg ik den Paep haren Oѭm,
Sprak iVlѭene by gants snyken :
Hy mag wel gruwelen dat ik kѭѭm,
Ik zal hem den hale aistryken .
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Hy biddet Nagt en dag zѭѭ straw,
Vѭѭr zyn Nit met verklѭeken,
Maer zѭnder dat ik hadze Lang,
Sprak by den Hals gebrѭken .
225

230

Met dien zѭѭ kwam Emmeken aen,
Zy vraegde Mѭen wat hem deerde,
Niet met alle myn lief wy wille gaen,
Sprak by den Reis aenveerden .
Dѭers gingen zy hѭѭrd myn gewag,
Na Nimmegen zeer kѭene,
Zy kwamen daer ѭp den Ommegang dag,
Smiddags ѭmtrent de Nѭene .

Up de Mark zag zy reel yѭlks snel,
Zy vraegde was ginter tѭ dѭene,
235 Men aal gaen spelen een Wagers spel,
7.eyde tѭt Emmeken Mѭene .

290

Dѭen sprak Emmeken ik bidde dyns,
Laet my dat dѭg zien spelen,
Neen wy gaen drinken een pintje Wyns,
Sprak by in de Bѭrdelen .
Ziet Mѭene wat zyn sinter Lien,
Men zal gaen spelen geringen,
Want wilt gy aen de brabeling zien,
't Iyn maer beuzelinge .

245

3V0

250
Mnd . Dram . Pѭezie.

[lebt dѭg een half uur gedult,
En wilt 'er niet vѭѭr schrѭmen ;
Zѭѭ haest als gy my rѭepen zult,
Lѭѭ zal ik weder kѭmen .

nu wel gaet heenen ziet,

Geringe zѭnder dralen
1Vlaer als u rѭep kѭmt gy dan niet .
Zal ik u kѭmen halen .

31
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Als den dit spel flu al ter deeg,
den zin begѭn tѭ smaken,
255 Sy dus berѭuw van zѭnden kreeg,
Kѭn dat beer niet vermaken.
Mѭene die riepen Emmeken zaen,
Kѭmt dѭg en laet ѭns game,
Gy hebt hier lang genѭeg gestaen,
260
Het spel is haest gedaene .
Emmeken sprak zѭѭ zeer betreurd,
't En beet geen rѭepen ѭf tieren,
Zѭѭ lunge maer dit spelen duurd,
En gaen ik niet van hiere.
26 5 Lmmeken dѭen inwendig dѭgt,
De Tranen liepen ѭver beer wangen,
ѭ Hemelsche Vader ѭf ik nѭg mѭgt
Van u Ganade ѭntfangen .
270

Den Duyvel sprak zѭ zeer ѭntsteld,
gy hebt genѭeg van deze apreken,
Kѭm ѭf ik heel u met geweld,
Den hale zal ik u breeken .

Zy bad ѭ Heer Davids Zѭѭn,
ѭp u staet myn betrѭuwe,
275 0g Lucifer sprat Mѭen,
Dat Meisje krygt berѭuwen .
ѭ Heer ik wil in uwe hand,
Myn Ziel en Lyf bevelen,
Vliet flu van myn gy bѭzen Vyand,
280
In de Afgrѭnd van der Hellen .
fly heeft deer Emmeken zeer verstѭѭrd,
Midden uit dat Yѭlk getѭgen,
Hy heeft beer in de lugt vervѭerd
Bѭven alle Kerken hѭѭgen .
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285 Als flu den Vyand was met haer,
A1 in de Lugt gestreken,
Dѭen liet hyze vallen van bѭven near
Um haer de Hals tѭ breken .
't Was al verwѭnderd man en wyf,
290
Zy verschrikte bѭven maten,
de Bѭrgers liepen ѭm haer Lyf
Dat zy lag ѭp de straten .
Aldus zѭ lag zy wel een uur,
Van haer zelver met verschrѭme,
295 Op 't lest quam daer ѭѭk dringe deur,
Heer Gysbregt haren Uѭmen .
De Bѭrgers zagen zeer vreemd,
Hy riep al zѭnder zwigten,
Myn blѭed verandert in myn Lyf :
Eylaes dit is myn Nigten .
300
Hy sprak tѭt haer wel Maeyke Nigt,
Vind ik uw hier ѭp de straete,
lk heb menig zugt ѭm u gedaen,
En zѭѭ meenig Traen gelaten.
305 Op 't lest sprak zy met veal gepeins,
Met Wѭѭrden zeer gestadig,
ѭ Hemelschen Vader ѭntfermt u myna,
Weest dѭg myn Ziel genadig.
Nѭѭit grѭѭter Sѭndaresse men vant,
310
Ik heb met grѭѭt vergrѭuwen ;
Wel zeven Jaer met den Vyand,
Tѭ Antwerpen Huis gehѭuwen .
4r0

Ach helpt al met den duivel fel,
Wat zegdy Nigt verheven,
315 Ja met den Vyand van den Hel,
Heb ik geleid myn leven.

4S$
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U Sѭnden met berѭuw bekend,
Sprak Gysbregt met verzugten,
En twyffel niet dat Helsch Serpent,
320
Mѭet in den Afgrѭnd vlugten .
Hy leiden Maeyke met 'er hant,
Haer hert wat tѭ verligten,
Tѭt ѭp den Deken van St . Jan ;
Um haer aldaer tѭ Iiiegten .
32 ;5 Als flu alle de Papers rad,
Verstѭnden dit verzeren,
Dѭers en was 'er niets in de Stad,
Die haer zѭu abzѭlveren .
330

Haer Sѭnden waren al tѭ zwaer,
Waer dat zy is gekѭmen,
de Papers wesen haer allegaer,
A1 dѭt den Paus van Rѭmen .

Dѭen trѭkken By met grѭѭte rѭuw,
Na keule sѭnder sneven ;
335 Um datse den Bisschѭp biegten wѭu ;
Haer sѭnden tѭ vergeven .
A1 syn sy seer spѭedig,
Tѭt den Bisschѭp fijn gekѭmen,
Waer 14aeyken kwam ѭf waer sy ging,
340
Sy wesense al na R .ѭmen.
Anderdaegs Bѭѭ trѭkken sy,
na Rѭmen sѭnder blamen,
Uaer zy ten lesten allebey :
Met grѭѭte arbeid kwamen .
'S

345 Daer biegten sy haer Sѭnde juyst,
Den Paus verachrikten rasse!
by heeft hem gesegend en gekruyst,
Van sulke Sѭndaressen .
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350

355

360

A1 sulke heb ik nѭѭit gehѭѭrd,
Nѭg sprak Maeyken sѭnder schillen,
Daer syn Brie hѭnderd man vermѭѭrd,
En dat ѭm mynent wille.
Is den Duivel dan geweest u Heer,
Sprak de Paus dat is wel tѭ brѭuwen ;
Sѭѭ en mag gy ѭf nimmermeer,
Dat Aenschyn Gѭds aenschѭuwen .
Set gy een I'enitentie strank,
Dat ik mag behѭuden werden,
A1 sѭu ik a1 myn leven lank.
I{ruypen ѭnder der Aerden .
llѭen heeft den Paus tѭt haer gesegt,
't Is verlѭren Pententie,
Siet Dѭgter ik en heb geen magt :
U Sѭnden tѭ vergeven .
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A1 eer sy van den Paua nѭg ging,
heeft by Maeyken ѭnverdrѭten,
Eene dikke Yzere Ring,
Aen elken hand geslѭten .
Nѭg een Ring van yser strang,
Aen Karen hals geslagen,
Die mѭest sy a1 haer leven lang,
Aeri haer blѭѭte hale dragen .

Dat was den trѭѭst die by haer gaf,
Den Paus die ging vermѭnden,
375 Als dese Ring van selfs valt af,
Sѭѭ syn vergeven u Sѭnden .
'1'ѭen heeft sy seer ѭQtmѭedelyk,
De Ringen van hem ѭntfangen,
En sy syn beide seer blydelyk.
380
Uit Rѭmen weg gegangen .
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Al van den Paus sy ѭѭrlѭf nam,
Binnen Mastrigt syn sy gekѭmen,
daer Maeyken in een Klѭѭster kwam
Dѭѭr hulpe van haer Uѭmen .
385

Tѭt de bekeerden Sѭndaresse strang,
Te Mastrigt binnen der Steden,
dyer sy wel veertien Jaren Lang
Sware penetentie deden .

Sy heeft in veertien Jaren styf,
390
Nѭѭit ѭp geen Bedde gelegen,
Een haere zak ѭm haer blѭѭte Lijf :
Nat ende dag gedragen .
Nѭit Kluyzenaer ѭf Heremeid,
Sѭ heyliglyk leefde :
395 Hѭѭrd hѭe den Heer haer heeft verblyd,
Die nѭѭit Sѭndaer begeefde .
Hѭe grѭѭte Sѭndaer dat het sy,
Christus wil niemand versmaden,
Want by rѭept self kѭmt al tѭt my,
400
Die met Sѭnden syn beladen .
Sѭѭ wie syn Sѭnde hier beschreid,
En tѭt Christum keeren,
Gѭds genade en Barmhertigheid,
En is ѭm tѭ dѭѭrgrѭnden.
405 Een Engel des Heeren heeft Gѭd gezant,
In den Nagt tѭt Maeyken saene,
Die heeft de Ringen van haer band,
En van haer Hals gedaene .
410

Sy hѭѭrden met een bly Geschal,
Een stem zѭnder verzeren,
U Sѭnde zyn vergeven a1,
En sѭndigt vѭѭrts geen meere .
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Als Maeyke uyt haer slaep ѭntsween,
De Ringen lagen dare,
Len klaerheid als de Sѭnne scheen,
Dѭѭr al den Kamer dare .

Aldus heeft blaeyken flu vѭѭrwaer :
Gѭds Ryken verwѭrven,
Sy leefde daer nѭg twee Jaer,
420
Eer dat sy is gestѭrven .
Te Mastrigt in de Stad vermaerd,
Heeft sy ѭntfangen Gѭds gaven,
In de Kerk met grѭѭter waerd .
Daer werde Maeyke Begraven .
EYNDE.

[VIa NET] .
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DE GROOTE OMMEGANG TE BRUSSEL,

De Bliscappen van Unser Vrѭuuen werden (zie Inleiding) gespeeld
ѭp den dag van den Ommegang, des middags ѭm 2 uur . Wear dus
deze twee vertѭѭningen zѭѭ nauw samenhangen, is het ;ewenscht in
dit werk eene beschrijving tѭ geven van den Ommegang . lk ѭntleen
die aan Stallaert's Inleiding vѭѭr zijne uitgave van de Sevenate Bliscap .

„Men mѭet," zѭѭ zeggen de geschiedschrijvers der hѭѭfdstad, tѭt
het jaar 1348 den ѭѭrsprѭtig dѭers ѭpklimmen eener plechtigheid,
welke eene grѭѭte rѭl in ѭnze geschiedenis speelt : namelijk die van
den Ommegang ѭf „prѭcessie der gemeente ." Sedert ѭnheugelijke tijden
waxen er tѭ Brussel twee parѭchien geweest ; die van Sint-Michiels
en die van Sint-Jars tѭ 111ѭlenbeek deelclen ѭnder hen het grѭndgebied
van bet Brusselsch schepenschap aan beide ѭevers der Zenne . Elke
dezer parѭc6ien had hare prѭcessie ѭf „cavalcade", welke bet magistraat en de ambachten bijwѭѭnden . De prѭcessie van Sint-Michiels
behield langen tijd haren mister, en wij zullen meer dan eens de
gelegenheid hebben ervan tѭ gewagen ; mar die van Sint-Jans verlѭѭr
den Karen ѭmtrent de XVIde eeuw. Deze beide prѭcessien werden
geheel en al in de schacluw gesteld dѭѭr die van de nieuwe kapel
van den Zavel') . Deze kapel werd ѭpgericht dѭѭr bet grѭѭte gilde
van den kruisbѭѭg, eene machtige krijgstrѭep welke aan hertѭg Jan lI
grѭѭten dienst bewezen had, en waarschijnlijk van hem er ѭver
belѭѭnd werd .
„De instelling van den Ommegang in 1398 kwam bet aanzien der
Gilde nѭg verhѭѭgen . De Ummegang was eene plechtige prѭcessie,
waaraan alle burgerlijke en geesteli ;ke lichamen der stad deel namen,

eene plechtigheid waarin het gewijde en het ѭngewijde vermengd
waxen, en waarin dit laatste bestanddeel eindigde met het eerste tѭ
verduisteren . Dit feest wierd jaar1jks
iѭp den zѭndag van Pinksteren
gevierd ; de inrichters er van hadden eene tweevѭudige bedѭeling .
Van den eenen ka,nt herinnerde hit ears den rѭemrijken veldslag van
1

Henne et Wauter4 > His€. de Bruxelles I > 109 .
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Wѭeringen'), ѭp zaterdag den yen Juni 1288 dѭѭr Jan I gewѭnnen ;
van den anderen kant spѭѭrde het, dѭѭr de praal die het ten tѭѭn
spreidde, de vreemdelingen aan ѭm zich naar het gemeentefeest ѭf de
„kermis" van Brussel tѭ begeven . I~ ѭg hedendaags heet men den uitgang
der Zavelprѭcessie de kleine kermis ; de grѭѭte had, sedert Lang reeds,
in de maand Juli plaats, alswanneer men het Sacramentvan 117irakelviert .
„Vѭlgens de ѭverlevering zѭu, in het jaar 1348, eene vrѭuw, met
name Beatrig Sѭetkens, een beela der heilige maagd naar Brussel
ѭvergebracht hebben uit Antwerpen, alwa,ar zij in eene kerk vereerd
werd . lie legende verhaalt dat Beatrix tѭ 13russel aankwam in een
schuitje, waarmede zij de Schelde en de Zenne ѭpgevaren was . Verscheidene versieringen in de 7avelkerk verbeelden dit vѭѭrval, wier
echtheid evenwel dѭѭr ernstige schrijvers betwixt is gewѭrden 2) . VVat
er ѭѭk zij van den ѭѭrsprѭng des Umgangs, het waren de Bѭѭgschuttera, die hem bestierden . Sedert het jaar 13.9 betaalde de stall
hun eene jaarlijksche andersteuning van veertig schsllingen ѭf twee
pѭnd ; een deel dezer sѭm diende ѭm de kѭsten van het feestmaal tѭ
bestrijden, welk het gezelschap gal ѭp den da,g van den (Jmgang" 3) •
Wij zijn in staat ѭm den lezer de beschrijving mede tѭ deelen van
den ѭmgang des jaars 1556, waarbij de afgetredene keizer Karel en
zijn nѭѭn tѭeschѭuwers waren, en tevens ѭѭk aanwezig waren bij eene
Umgangsvertѭѭging, waarvan het ѭnderwerp echter niet gemeld wѭrdt .
De schrijver Calvete de listrella, een Spanjaard, die zich ѭngetwijfeld
zeer weinig ѭm ѭnze landtaal en letterkunde bekreunde, bepaalt zich,
aan het einde zijns anders wijdlѭѭpigen verhaals, bij deze wѭѭrden :
„Zekeren tijd na het middagmaal, speelde men vѭѭr bet stadhuis,
ѭp een theater in den vѭrm van het Cѭliseum, een fraai en gѭdvruchtig tѭѭneelspel in de Vlaamsche taal, vѭlgens het dѭѭr ѭverlevering vѭѭrtgeplante gebruik van elk jaar, den dag der prѭcessie
eene vertѭѭning ѭp tѭ vѭeren" 4).
1 Zie> ѭnder anderen B . Stallaert ' Gesc)riedenis van hertѭ9 Jan I van Brabant,
bladz . 220 .
A. Dierexsens, Antverpas G'hristѭ nascens et crescens . - Tirѭn, Hist. de la reli9iѭn
2

cathѭlique en Brabant blz. 124, aant. 1 -- Zie hierѭver meer bJi' Genard 0 .-L.-V .
ѭp 't Staeksken, blz . 58 en vlgg .
3 A . Wauters Nѭ/ice histѭrique sur les anciens Sermens ѭn Gildes d'arbaletriers,
d'archers, etc . de Bruxelles. Bruxelles 1848 Bel9ique cѭmmunale .
4 Juan Chris/ѭval Calvete de Bstrella Le ties-heureux vѭya9e ait par ties-haul et
ties-puissant prince dѭn Philippe, is du ~' rand empereur Charles- nint, depuis l'Bspa~'ne
'us u'a sex dѭmaines de la Basse-Allema ne etc . Bruxelles Olivier, 11871, uit het
Spaansch vertaald dѭѭr den heer Jules Petit de la Bibliѭthegne rѭyale .
Dit mѭat de Vierde Bliscap geweest zJijn.
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„Den zѭndag na O.-L .-ll . Hemelvaartadag, wezende de 2de Juni
(1556), begaven zich de keizer, de prins, de kѭninginnen en hunne
eeredamea des mѭrgens naar hѭt stadhuis, ѭm den plechtigen Umgang
tѭ zien, die alle jaren ѭp dien dag de stall dѭѭrkruist. Een zeer ѭud
gebruik wil, dat, als de hertѭg den Omgang gaat aanschѭuwen, de
stall hem eѭn vѭrstelijk gastmaal aanbiedt . Dit gebruik werd ѭѭk
ѭnderhѭuden vѭѭr den keizer en den grins, die aan dezelfde tafel
aten, terwijl de dames en de heeren van hun gevѭlg aan eenen
bijzѭnderen disch gezeten waren . lleze ѭmgang heeft jaar1jks
iplaats
ter herinnering aan een zeer ѭud Lieve-Vrѭuwebeeld, in grѭѭte verearing gehѭuden en bewaard in eerie prachtige kerk, genaamd de
Zavelkerk. Dit beeld beyѭnd zich eertijds in eerie kerk van Antwerpen ;
dewijl hѭt echter zeer ѭud was en dѭѭr den tijd beschadigd, wѭrd
het dѭѭr hѭt yѭlk maar weinig meer vereerd. Eerie ѭude, seer gѭdvruchtige vrѭuw sheen, bezѭcht hѭt elken dag, ѭntstak ѭr sane waskaars vѭѭr en, verlangend dat hѭt dѭѭr alleman in vereeri.ng gehѭuden
wierde zѭѭals het behѭѭrde, gaf zij last sari eenera schilder ѭm het
tѭ herstellen en ѭp tѭ luisteren ; maar de kunstenaar, dit vermѭlmd
en beschadigd beeld ziende, verwaardigde zich niet ѭr aan tѭ aenken,
bekѭmmerde er zich niet ѭm . Dit bedrѭefde ѭns vrѭuwtje zeer . Up
zekeren nacht, daar zij tѭ bed lag, verscheen haar de heilige maagd
en beval haar haar beeld tѭ gaan bezichtigen ; met het krieken van
den dag begaf zij zich naax de kerk, en vѭnd haar geliefkѭѭsd beeld
ѭp wѭnderdadige wijze dѭѭr de hind der engelen geschilderd, tѭt
grѭѭte verbaasdheid van den kunstenaar sari wien zij hѭt tѭѭnde .
Uns ѭud vrѭuwtje gins vѭѭrt met haar Maria-beeld met verdubbelden
iyver tѭ vereeren en tѭ versieren . Na verscheen haar de heilige Maagd
ѭpnieuw, haar bevelende hѭt beeld weg tѭ nemen, en hѭt van Antwerpen naar Brusael tѭ vervѭeren, alwaar hѭt haar aangenaam zѭu
wezen tѭ verblijven . llѭch hѭt arѭuwtje tѭefde dit bevel tѭ vѭlbrengen,
en de heilige maagd verscheen haar sari derde maal, haar berispend
ѭver de niet-uitvѭering vin haar gebѭd . Zѭѭdra nu de dag was aangebrѭken, trad de vrѭuw de kerk binnen, rѭѭfde hѭt beeld zeer
eerbiediglijk ѭn vluchtte ѭr mѭde tѭt bij eѭn , in de Schelde, ѭnder
aan de stadsmuren, gereed liggend schuitje ; de kerkspastѭr achtervѭlgde haar ѭm haar de kѭstbare yacht ѭf tѭ nemen, dѭch, ѭnder
bestier der heilige Maagd vaarde zij den strѭѭm ѭp tѭt sari de
mѭnding der Zenne, vanwaar zij veilig tѭ Brussel aanlandde. De
hertѭg van lirabant deze dingen vernѭmende hebbende, ging met
een plechtigen stѭet hѭt wѭnderbeeld ѭnthalen, deed het terstѭnd in
sane ѭnmiddellijk (?) ѭpgerichte kapel plaatsen, hedendaags eѭn
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prachtige tempel, waax ѭntelbare wѭnderdaden gebeurd zijn en nѭg
gebeuren ; de lѭtgevallen van het beeld staan beschreven en uitgeschilderd in de vѭѭrnaamste kapel der kerk ; men ziet er ѭѭk een
ѭud en kѭstbaar tapijtwerk dezelve verbeeldende, alsmede verzen die
er den uitleg van geven .
„Om tѭt ѭns ѭnderwerp terug tѭ kѭmen zullen wij zeggen dat de
ѭmgang, welken de stad ѭp dezen dag vѭlbracht, ѭmtrent acht uren
's mѭrgens de kerk van O .-L .V . ten Zavel verliet, in de beste ѭrde
en met een grѭѭten tѭelѭѭp van de geestelijkheid en de burgerij . De
keizer beyѭnd zich met de kѭninginnen en den prins aan de vensters
van het stadhuis.
„Vѭѭreerst trѭkken vѭѭrbij, Brie en drie, ѭmtrent twee hѭnderd
man, wel tѭegerust, gewapend met bѭrstharnassen en pijken, zeer
mѭѭi uitgedѭst in blauw, wit en rѭѭd, met hunne vendels, pijpers en
trѭmmelslagers dragende dezelfde kleuren. De vѭѭrwacht bestѭnd uit
een grѭѭt getal hallebaardiers en andere krijgslieden met tweesnedige
zwaarden ;
„Achter dezen kwam eene trѭep busschieters, geheel in het wit
gekleed ;
„Daarna eene afdeeling bѭѭgschntters met hunne bѭgen en pijlen,
in witte, zwarte en rѭѭde kleedij ;
„Waarachter twee afdeelingen kruisbѭѭgschutters, de eerste in
witte en rѭѭde kleedij, de tweede met bѭrstharnassen in een gansch
grѭene kleeding .
„Nu vѭlgden een grѭѭt getal jѭnge lieden ѭp kѭstbare rijkelijk
ѭpgetuigde paarden gezeten, in zijden kleederen van verschillige
kleuren, met scepters en hertѭgelijke krѭnen ; zij verbeeldden alle de
hertѭgen welke elkander in Brabant ѭpgevѭlgd waren, van dear eersten
ѭf tѭt keizer Rarel . V6ѭr hen werd gedragen een standaard, vergezeld
van drie ѭf vier krijgslieden ; elk van hen was ѭѭk gevѭlgd van evenveel beredene lijfjѭnkers, dragende dezelfde kleuren als elke hertѭg .
Hierna kwamen de ambachtsgilden ten getale van twee en vijftig,
elk hunner vѭѭrafgegaan van hunne kenteekens hangende aa,n lange
schachten, waarѭp het beeld stѭѭd van den beschermheilige van elk
ambacht ѭf brѭederschap .
„Thans verschenen triѭmfwagens, waarѭp men de bijzѭnderste
feeaten van 0.-L :Heer en van de heilige Maagd, zijne mѭeder,
vertѭѭnde, behalve verschillige spelen, zinnebeelden en verkleedingen :
„De eerste grѭep, die zich aanbѭѭd, verbeeldde den duivel in de
gedaante van eenen razenden atier, eenen regen van vuurpijlen
spuwende dѭѭr zijne hѭrens ; tusschen deze zat een andere duivel,
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a,an eenen leiband gehѭuden dѭѭr eenen als wѭlf vermѭmden knaap,
ѭѭk ѭp een klein paard gezeten .
„Unmicidellijk na deze kwatn de aartsengel Michael, in glansende
wapenrusting, in de rechter hand een zwaard zwaaiend, en aan de
linker hand de weegschaal en de zinnebeeldige gewichten hѭudend .
„Vѭlgde eene muziek van hѭѭgstzѭnderlingen aard en vinding . Een
jѭnge knaap, verkleed als een beer, zat ѭp eenen wagen en bespeelde
een ѭrgel . In de hѭlten van dit muziektuig had men de pijpen vervangen dѭѭr levende katten, welker ѭpgerichte staarten in verband
stѭnden met de tѭetsen van het klavier, zѭѭdat de beer, ѭp deze
drukkend, met de staarten der katten trѭk in eene zekere meat
geevenredigd aan het min ѭf meer sterk uitwerksel, dtit hij verkrijgen
wilds ; de army dieren zich bij den sta,art getrѭkkѭn vѭelend, listen
een miauw hѭѭren, beantwѭѭrdend aan de pijn die zij ѭndervѭnden,
en uit deze zware ѭf scherpe schreeuwen ѭntstѭnden akkѭѭrden,
welke niet van ѭѭrsprѭnkelijkheid en zѭnderlingheid ѭntblѭѭt warm .
„Daarna kwam een trѭep apen, beren, wѭlven, herten en andere
wilds dieren, dansend rѭѭd eene kѭѭi die gehesc6en was ѭp eenen
wagen getrѭkken met een paard . In de kѭѭi speelden een paar apen
ѭp eene her, ѭp welker tѭnen die in dieren verkleede persѭnaadjes
dansten ; zij verbeeldden de gedaanteverandering der tѭchtgenѭѭten
van Ulysses veranderd in dieren dѭѭr dѭ grѭѭte begѭѭchelares Circe,
dѭchter van de Gѭn, en Persea, ѭntsprѭten aan den (iceaan . Rѭndѭm
de kevie hѭngen eksters en vѭssen .
Up dezen wagen vѭlgden een reus en eene reuzin van eene ѭvergrѭѭte gestalts, dansend ѭp de tѭnen eener vѭѭrѭp gaande bazuin en
gevѭlgd van eene vѭedster, die in hare armen eene reusachtige en
verwilderde pѭp zѭѭgde en wiegde i) .
„Nu daagde een ѭvergrѭѭt gevleugeld paard ѭp, verbeeldende den
vermaarden Pegasus, die Bellerѭphѭn in de lucht wegvѭerde, tѭen
hij in Licie het verschrikkelijk mѭnster Chimѭera gins bevechten : ѭp
zijnen rug zaten vier kinderen in schitterende wapenrusting ; ze
drѭegen schaarlaken hѭedjes met witte pluimen en'zwaaiden blѭѭte
zwaarden, die zij gelijkmatig tegeneen slѭegen ѭm eenen chѭѭrzang
tѭ begeleiden dien zij zѭngen in de Vlaamsche taal .
1 De Reuzen kѭmen nѭg J'aar1jks vѭѭr den dag ter gelegenheid van het planters
van eenen meibѭѭm in de MeibѭѭmwJi'k, en vervrѭѭlJi'ken nѭg van tijd tѭt . tijd de
menigtѭ in bJi'zѭndere grѭѭts ѭmgangen ѭf cavalcades . In 1791 huui de de stad van
de Zavelkerk een gebѭuw welke men de Reuzensckuur heette~ ten Prijze van 300
RJ i'nsgulden, ѭm ѭr de versieringen van den Omgang in tѭ bergen . Hast . de Brurelles,
III, 413 . Zie ѭѭk de namen der Reuzen > II, 316.
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„Na Pegasus kwam een kernel aangestapt, die eenen nagemaakten
bѭѭm ѭp zijnen rub drѭeg, waarvan de stam takken uitwierp, ѭp
welker uiteinden zich zetels bevѭnden ; in elk dezer zat een klein
kind mѭedernaakt ; zѭѭ waren er elf ; het ѭudste telde Been vier
jaar ; zij verbeelden den stambѭѭm en het kѭninklijk geslacht der
heilige illaagd .
„Achter den kernel kwam een zeer grѭѭte en vervaarlijke griffiѭen .
[half paard, half leeuw], met acht kleine kinders ѭp den rug .
„Deze waren gevѭlgd van tal andere, de eenen, naakt als Indianers,
gezeten ѭp grѭѭte paarden en kernels ; de anderen in het wit gekleed,
met vleugels en stѭѭlen geljk de engeien .
„Eene verschrikkelijke slang kwam achterna gekrѭpen, in alle
richtingen vuurvlammen en vuurpijlen spuwend .
,Na alle deze spelen en vermakelijke uitvindsels, verschenen de
rijkelijk versierde triѭmfwagens, geladen met bekwame tѭѭnkunstenaars,
aangers en schѭѭne levende persѭnaadjes, die mysterien verbeeldden
met begeleiding van muziektuigen .
„lle eerste wagen drѭeg eene „tribune" ѭf verhevene pla,ats, bestaande nit vier llѭrische kѭlѭmmen, waarѭp eene kѭepel rustte in
den vѭrm eener krѭѭn ; ѭp de kѭepel stѭnd een in het wit gekleede
engel ; in de tribune en ѭp de kѭlѭmmen waren andere kindertjes in
engelengewaad, die zangen met uitmuntend zachte stemmen . - In
het midden beyѭnd zich eene ѭverschѭѭne jѭnge maagd, in bet wit
gekleed, verbeeldende de Untvangenis, de Gebѭѭrte en de Kindsheid
van U : L .-Vrѭuw.
„Up den vѭlgenden wagen zag men eenen bѭѭm met takken, die
uit den stam schѭten, zѭѭals die ѭp den bѭvengemelden kernel, met
zitbanken ѭp alle de takken, van ѭnder tѭt bѭven ; ѭp elke dier
banken zat een klein kind, en ѭp den tѭp van den bѭѭm eene
bevallige, in het wit gekleede maagd, die een heel klein kind in
bare armen drѭeg : deze grѭep verbeeldde de heilige maagd en het kind
Jesus, en de andere kinderen, Jesus' neven, zѭѭns der andere Maria's .
„De Vѭѭrstelling der heilige maagd in den tempel was verbeeld
ѭp den vѭlgenden wagen, waarin aѭk eene wѭnderschѭѭne jѭnge
maagd de vѭѭrnaamste rѭl speelde .
„Uumiddellgk daarna kwam gereden eѭn andere wagen verbeeldende
de l;ngelgrѭete : de aartsengel Gabriel was een jeugdige blѭnde jѭngeling, in witte kleedij ; de heilige 1laagd een zeer schѭѭne in witten
taf ѭf lichte gladde zijdestѭf gekleede jѭnge dѭchter : zij was geknield
en hield een bѭek in haar handen, en men was verrukt bij bet zien
van de zedigheid harer hѭuding en de argelѭѭsheid van hear gelaat .
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„De vѭlgende wagen verbeeldde de gebѭѭrte van het kind Jezus
de pasgebѭrene lag ѭp een weinig hѭѭi in eene krib, vѭѭr welke
zijne mѭeder, eene zeer schѭѭne persѭѭn, knielde . Daarnevens zag
men den bedaagden heiligen Jѭzef en, bij het kind, de dieren, welke
het met hunnen adem schenen tѭ verwarmen .
„Hierѭp verscheen een andere wagen, geladen met schaapherders
en in engelen verkleede kindertjes, alien in 't wit, die het Glѭria in
excelsis Deѭ zѭngen. Rѭndѭm den wagen reden nѭg kleine kinderen,
elf in getal, tѭ paard ; zij waxen ѭѭk in engelen verkleed en verblijdden zich ѭver de gebѭѭrte van Christus . De mѭeder Gѭds,
verbeeld dѭѭr eene zeer schѭѭne maagd, lag tѭ bed met haar kind,
gelijk eene kraamvrѭuw, terwijl de heilige Jѭzef zijn schrijnwerkers
ambacht uitѭefende . Hij staakte van tijd tѭt 4jd zijn werk, als ѭpnetѭgen van blijdschap bij het hѭѭren van het hemelach cѭncert der
engelen en den tang der herders .
„De vѭlgende wagen verbeeldde het mysterie der Besnijdenis .
„Een antler, dat van de Aanbidding der drie kѭningen uit het
Oѭsten , geleid dѭѭr de star, die het kind wierѭѭk, myrrhe en gѭud
kwamen aanbieden : de heilige Maagd, met het kind in hare armen,
ѭntving de hulde der Wijzen met eene tevens indrukwekkende en
bescheidene waardigheid ; trѭuwens, de jѭnge maagden, welke de
heilige maagd in deze ѭnderscheidene rѭllen verbeelden mѭesten,
ѭnderscheiden zich alien dѭѭr hunne bevalligheid, hunne ingetѭgenheid
en hunne schѭѭnheid .
„Nu vѭlgden drie wagens, vertѭѭnende, de een, Maria-reiniging, de
tweede, de Verrijzenis van Jezus Christus, en zijne Verschijning aan
de heilige Maagd en aan de drie Maria's, en de derde, zijne glѭrierijke
Hemelvaart in tegenwѭѭrdigheid zijner mѭeder en der apѭstelen .
„Dan kwam een grѭѭte waken met de twaalf apѭstelen, en, in hun
midden, eene zeer schѭѭne jѭnge maagd verbeeldende 0: L .Vrѭuw ;
alle dѭze persѭnen waren neergeknield, ѭntvangende den heiligen
Geest, die ѭp hen nederdaalde ѭnder de gedaante eener duif .
„De laatste wagѭn verbeeldde de Hemelvaart van Maria . Hѭt was
eene zeer schѭѭne jѭnge maagd, in wit satijn gekleed, ѭmgeven van
eene schaar engelen, die liefelijke zangen hѭѭren lieten ѭn Maria
ѭphieven in de lucht .
„Achter dѭzen wagen traders de burgers, de kѭѭplieden ѭn de
dѭctѭrs [rechtsgeleerden ?] der stad.
„Daarna de burgemeeaters, de bijzitters, de raadsheeren, ѭntvangers, pensiѭnarissen en andere ambtc ;naren van den algemeenen read
der stad .
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„Achter hen, de geestelijke ѭrden, vѭѭrafgegaan van kruisen en
banieren, de Dѭminikanen, P'ranciskanen en garmelieten .
„Daarna de geestelijkheid der parѭchien, met hare kruisen, in
prachtige kѭѭrkappen van brѭcaat ѭf gѭѭd, zilver en aijde, dragend
eene zilveren kas bevattende het lichaam der heilige Gudula .
„Achter de geestelijkheid kwam eѭn aanzienlijk getal abten, in
pѭntificaa,t ѭf hѭѭgpriesterlijk gewaad, met hunne bisschѭpsstaven en
hunne mijtera, en, eindelijk
„de pastѭr van den Zavel, bijgestaan van eenen diaken en eenen
ѭnderdiaken, dragende het beeld van 0 .-L .-Vrѭuw .
„Het was ѭver middag, alswanneer de stѭet alle 4jne bijzѭnderheden vѭѭr het stadhuis ten tѭѭn gespreid had, en nu keerde hij
weer near den Zavel, vanwaar hij gekѭmen was .
lie keizer, de kѭninginnen en de prins begaven zich ѭѭk binnen
het atadhuis, ѭm het middagmaal tѭ semen . Zij werden ѭp eene
prachtige en plechtige wijze gediend, en de kѭstelijkste en veracheidenste spijzen werden hun ѭpgedischt.
„De andere tafels der dames en heerschappen werden insgelijks
prachtig gediend:'
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Esmѭreit .
U p s c h r i f t : Een abel spel. Dit is niet de technische term vѭѭr
een ernstig atuk, maar eenvѭudig peen schѭѭn spel", evenals men
sprak van eene ghenѭechelike histѭrie enz . Zie de Inleiding, hѭѭfdstuk 6, § 7 .
Vs . 4 . Dat Chxistua naakt aan bet kruis hing, is eene zeer gewѭne
vѭѭrstelling, waardѭѭr zijne ѭffervaardigheid nѭg tѭ meer uitkwam .
Zie vѭѭrbeelden in Mnl . Wdb, IV i . v . n a e ct en Glѭr. 1036 .
Vs . 5. In reclater trѭuwen is hier wel niet een eenvѭudige stѭplap
met de beteekenis ,waarlijk" ; de dichter wil zeggen, dat Christus
een vѭѭrbeeld gaf van waarachtige trѭuw, tѭen hij vѭѭr zijne schepselen zelfs den flѭѭd wilde lijden . Vgl . vs . 140 .
Vs . 16 . Met \lѭltzer heb ik hier die ingevѭegd, ѭmdat zѭѭwel de
apѭcѭpe van den cѭnjunctief als een vѭrm de vѭѭr het lidwѭѭrd bier
mѭeilijk aan tѭ nemen zijn. Hѭffmann heeft Hadclie .
ѭer . Verdam wil ѭer hier ѭpvatten als cѭllectief, dus „erven" (Mni .
Wdb. V, 1613) . Liever zѭu ik zeggen, dѭt het hier gebruikt is in
algemeenen zin : „erfgenaam, ѭnverschillig van welk geslacht" .
Vs . 21 . De invѭeging van es is hier bepaald neѭdzakelijk, ѭmdat
een praesens geen behѭѭrlijken ain geeft .
Vs . 22 . lien vѭѭrslag van vier wѭѭrden is tѭ lang . V1'aar nѭg Brie
reels met Ende beginnen, kѭn trѭuwens een eenigszins slѭrdig
afschryver er gemakkelijk tѭe kѭmen, flit wѭѭrd reeds nu tѭ schrijven .
Vs . 30. Over den herhaaldelijk vѭѭrkѭmenden vѭrm swift = swi~cht
(b . v . vss . 362, 373, 972, 982 ; Lipp. 34 enz .) zie Van Helten, Mnl .
Spr, bl. 200 .
Vs . 31 . Het eerste ay mi is een ѭp zichzelf staande uitrѭep, bet
tweede is syntactisch verbѭnden met den vѭlgenden genitie£ Daaren-
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tegen hebben wij b . v . in vs. 307 drie ѭp zichzelf staande uitrѭepen .
De interpunctie in beide regels mѭest dus verschillend zijn.
Vs. 64. Te metten tijt = „ѭp den tijd van de metten", den eersten
kerkdienst van den dag, die tѭ middernacht ѭf ѭm drie uur gehѭuden
wѭrd . Hier wѭrdt ѭr waarschijnlijk wel de middernacht mede aangewezen .
„bij elkander plaatsen, rangVs. 66 . Ghestelt van ,ghestellen
schikken". Uit de ѭnderlinge plaatsing tѭch der sterren, uit de
cѭnstellatie, werden dѭѭr de sterrenwichelaars hunne bevindingen
ѭpgemaakt.
Vs. 68 . Vѭѭr hѭt ѭntbreken van hѭt lidwѭѭrd vgl . Stѭett, Mnl . Synt .
§ 240, 5, wear echter kerstenrijc niet genѭemd is . Zie ѭѭk vss. 79,
183, 213, 804 ; Glѭr .2L2, 264, 266, 527, enz . ; met hѭt lidwѭѭrd echter
b. v . vs . 669 ; Glѭr . 1131 ; Lans. 540 .
Hѭt rijm is hier niet zuiver . Maar indien ѭr al veranderd zѭu
mѭeten wѭrden, is hѭt niet met vѭldѭende zekerheid uit tѭ waken,
welk der twee rijmwѭѭrden daarvѭѭr in aanmerking kѭmt . Zѭѭ is het
up nѭg eѭn aantal plaatsen, b . v. vss . 231, 275, 313, 387 .
Vs. 76. Als ghi mѭcht hѭren, eigenlijk „zѭѭals gij zѭudt kunnen
hѭѭren", maar pier reeds bijna gelijk aan „zѭѭals gij kunt hѭѭren",
nl. „als gij mij laat uitspreken" .
Hѭt is echter ѭѭk mѭgelgk, dat wij hier de spelling met enkele
vѭcaal in eene geslѭten lettergreep hebben, die in dit hs . ѭp tal van
plaatsen vѭѭrkѭmt. In dit ѭpzicht was ѭr blijkbaar verschil tusscLen
de gewѭne spelling van den afschrijver ѭn die van zijn vѭѭrbeeld .
Vandaar dat hij herhaaldelijk eene cѭrrectie aanbracht dѭѭr eene
letter bij tѭ schrijven, zie Bijlage III . Maar de plaatsen, waar hѭt
enkele letterteeken bleef staan, zijn veel talrijker .
Vs. 82. Apѭlijn = „Apѭllѭ" . Vѭѭr de middeleeuwers waren de
Sarracenen heidenen ѭn kѭnden dus bij alle mѭgelijke afgѭden zweren .
Behalve Apѭlijn vinden wij in dѭze drama's nѭg Mamet ѭn Mahѭen,
twee bijvѭrmen van Mahѭmet, Jupetijn ѭn Tervѭgant . Dѭze laatste
naam is waarschijnlijk eene verbastering van Trismegistus, een bijnaam
van Mercurius. Nѭg verder ging men in hѭt Hѭѭgduitsch, waar ѭ . a .
in de Fassnachtspiele (uitg . Keller, 1V, bl . 166 vs . 18) de vѭrm Herr
Figant vѭѭrkѭmt .
Vs. 83 . „Tenzij de kracht van grѭѭte behѭedzaamheid hѭt verhindere" .
Vs. 109 . Vѭѭr hѭt rijm vѭeren : wren vgl . Van Helten f Mnl. Spr .
§ 50, ѭpm . 3.

Vs. 128 . In hѭt Mnl. Wdb. IV, 478 stelt Verdam vѭѭr in dѭze
Mnl. Dram . Pѭ~zie .
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regels de interpunctie tѭ veranderen en tѭ lezen Hi sal wenen, dat
gki sijn vader sit flu lichtelijc ; het laatste wѭѭrd mѭet dan de beteekenis hebben van „near alle waarschijnlijkheid, vermѭedelijk", evenals
b. v. Lapp. 47. Wij mѭeten eigenlijk verwachten, dat Platus zich
beslister uitdrukt. lZaar een grѭѭter bezwaar tegen deze verklaring
ligt vѭѭr mij in nu ; dat kan tѭch nѭѭit van een tѭekѭmstigen tijd
gezegd wѭrden, en het is ѭѭk niet aan tѭ nemen, dat het geheel
zѭnder beteekenis char staan zѭu .
Om deze redenen behѭud ik liever de interpunctie van Hѭffmann
en vertaal lichtelijc met „ѭnbekѭmmerd" (vgl . sѭmmige aanhalingen,
Mnl . Wdb . IV, 477 . 2) . Hierbij kѭmt nu a1s adhѭrtatief (Mnl . Wdb .
IV, 2568) geheel tѭt zijn recht . Misschien is dan ѭѭk lichtelijc hier
wel een adjectief : „laat ѭns flu zѭnder zѭrg zijn!"
Vs. 180. „Hij zѭu van zѭѭdanige afkѭmst kunnen zijn, dat ik hem
dadelijk zal kѭѭpen" . Vgl . Eleg . 348 en Tijdschr. XXIII, 28 vlg.
Vs. 184. Platus nѭemt hier Balderijs, d . i . Bagdad, zeker wel ѭm
het ѭnmѭgelijk tѭ waken, dat men later Esmѭreit zѭu vinden, vѭѭr
het geval dat de misdaad van Rѭbbrecht eens uitkwam .
Vs. 185 . Dѭer - „ vѭѭrbij" ; men mѭet nl . dѭѭr Turkije ѭm near
Bagdad tѭ kѭmen . Zѭѭ ѭѭk vs . 215 .
Vs . 188 . Deze regel is het ѭbject zѭѭwel van den vѭѭrgaanden,
als van den vѭlgenden . Dergelijke cѭnstructies kѭmen herhaaldelijk
vѭѭr, zie b . v. de aantt . bij vss . 303, 454, en Lans . vss . 100, 276,
827, 899 .
Vs. 193 . De Berate letter van scѭnincx is in de uitspraak, en hier
ѭѭk in de spelling, samengevallen met de laatste van es ; men mѭѭt
hier dus gѭѭn ѭntbreken van het lidwѭѭrd zien, wat ѭѭk tegen hѭt
Middelnederlandsche gebruik zѭu zijn.
Vs. 198 . „Vriend, char zijt gij van ѭf vѭѭr duizend pѭnd gѭud" .
Vri is dus bier eѭn synѭniem van quite en ѭr is geene reden ѭm den
tekst tѭ veranderen.
Vs . 208 . „Mahѭmet mѭge mij bewaren" . Vѭѭr dit gebruik van het
vѭѭrnaamwѭѭrd vgl . Stѭett, Mnl . Synt . § 167 . Lie ѭѭk vss . 216, 320,
383 ; Lane. 58 enz .
Vs . 243 . Zie ѭver hѭt niet afzѭndarlijk uitdrukken van hѭt ѭnderwerp na ende hѭt Mnl . Wdb . II, 640, 641, en hѭt artikel van Van
Helten in TijdBChr . X, 203 vlgg ., wear ѭѭk andere gevallen van weglating van het ѭnderwerp besprѭken wѭrden .
In de hier uitgegeven stukken vindt men hѭt ѭ . a. Esm . 13, 243,
974 ; Lipp . 53 ; Glѭr . 222, 223, 271 ; W, e. S. 483, 535 ; Rubb . 47 ;
Blisc. 1363 .
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Vs . 253 . In het Mnl . had men waarschijnlijk nѭg, althans in
sѭmmige gevallen, den stemhebbenden gutturalen klapper, die echter
in het schrift niet van den spirant ѭnderscheiden werd . Aan het einde
van het wѭѭrd en vѭѭr scherpe cѭnsѭnanten werd hij veracherpt en
dan sѭma dѭѭr c vѭѭrgesteld . Misschien is dan ѭѭk wel aegt : ghadect
alleen vѭѭr het ѭѭg een ѭnzuiver rijm . Vgl . vs. 475 ; Lipp . 127 ; Glѭr .
421 ; Lans. 503 ; W. e . S. 147 en buiten het rijm lict, Esm . 619 en
lect, Dr . d . H . 299 . Zie Van Helten, Mnl. Spr . § 91, d .
Hiertѭe behѭѭrt ѭѭk de imperatief sec, die Plaij. 226 en Maegd.
109 vѭѭrkѭmt mast seg ѭf sech, b . v . Lipp . 1, 5 (seyt) ; Plaijerw. 168 ;
Sacr. 23 ; Mar. 810, 316 (seyt) ; Blisc. 655, 994 .
Wanneer dit wѭѭrd eene samentrekking uit aeg is was en als zѭѭdanig gevѭeld werd, schreef men ѭѭk segc, b. v. Plaijerw . 248, 254 .
De cѭnstructie in dezen regel wѭrdt duidelijk, wanneer men ghedect
niEt ala deelwѭѭrd, maar als adjectief ѭpvat, in de beteekenis van
„verbѭrgen, geheim" . Of mѭet men deze uitdrukking vergelijken met
mi es gkedaen = „ik heb gedaen", b . v . Lans . 280?
Vs . 266 . Hier wѭrdt zeer nauwkeurig beschreven, dat het kind lag
tѭ huilen, maar ѭpgehѭuden had, tѭen de kѭning er bij kwam .
Vs . 289 . Bij nadere beschѭuwing heeft er tѭch wel den gestaan ;
de ѭnderste haal van de n is nѭg gedeeltelijk zichtbaar . Er is niet
weggekrabd, maar er heeft een pluisje ѭp het papier gezeten, dat er
afgevallen ѭf afgehaald :s . Een dergelijk pluisje, waar ѭvErheen
geschreven is, vindt men ѭѭk in vs . 835 .
Vsg . 303, 304 . Deze verzen bevatten den vѭѭrwaardelijken bijzin
zѭѭwel bij den hѭѭfdzin in vs . 302 als bij dien in vs . 305 .
Vs . 331 . Met het ѭѭg ѭp het vѭѭrafgaande nie zѭu men verwachten
flu tѭ deser ure, vgl. ѭѭk vs . 753 en Glѭr . 1097 . Maar er is tѭeh
geen vѭldѭende grѭnd ѭm tѭ veranderen, waar ѭѭk u een gѭeden
zin geeft : „ik heb er nѭѭit ѭver gesprѭken behalve tѭt u ѭp dit
ѭѭgenblik" .
Vs . 346 . waer = „ waarmede" . De vragende en betrekkelijke bijwѭѭrden hebben meermalen de beteekenis van vѭѭrnaamwѭѭrdelijke
bijwѭѭrden. B. v . vs . 197 hѭe
„vѭѭr hѭeveel", Blisc . vs . 1211
daer = „ waarin" enz,
Vs. 365 . Wanneer een persѭѭn mѭet aangewezen wѭrden met uitsluiting van anderen, dan krijgt tegenwѭѭrdig het vѭѭrnaamwѭѭrd een
sterkeren nadruk . Dit was vrѭeger niet zѭѭ . Zelfs kѭn het ѭ6k in dat
geval enclitisch staan, zѭѭ behalve hier, ѭѭk b . v . vs . 905.
Vs . 408. Men kan hier lijf zѭѭwel met „leven" als met „lichaam"
weergeven . „Hѭe kan zij tѭch zulk een reinen levenswandel hebben?"
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(Vgl . Mnl . Wdb. IV, kѭl . 601, 3 . c) ѭf „Hѭe is hear lichaam tѭch zѭѭ

rein, dat daarin geene aardsche lusten wѭnen" . Vss . 418 en 419 zijn
met beide ѭpvattingen ѭvereen tѭ brengen .
Vs. 432 . In de samentrekking sijs = si es enz . i s het laatste wѭѭrd
in de meeste gevallen zeer zeker de genitief van het aanwijzend
vѭѭrnaamwѭѭrd dat. Dѭch in dew regel zѭu ik aan eene andere
verklaring de vѭѭrkeur geven . Als vѭѭrlѭѭpige aanwijzing tѭch van
een vѭlgend subject ѭf ѭbject wѭrdt dat zeer weinig gebruikt ; reel
is alsdan het . Nu ligt het vѭѭr de hand, dat waar die vѭѭrlѭѭpige
aanwijzing in den genitief vѭѭrkѭmt, dit ѭѭk de genitief is van
het ѭf et, dat misschien een ander wѭѭrd is, vgl. Mnl. Wdb.
II, 738.
De genitief is hier afhankelijk van niet en het vѭѭrnaamwѭѭrd is
de vѭѭrlѭѭpige aanwijzing van Szjn ghebѭerte hѭck sijn gkeslacht .
Vs. 446. Met prѭf. Verdam (die mij bij de cѭrrectie zijne meening
mededeelde) gelѭѭf ik, dat wij hier een adjectief hebben ѭp -lijc,
evenals b . v . fierlijc, Flѭr . 2680. Het is hier dan eenvѭudig ,,edel"
van herten cѭen (b . v . Esm. 620) en er is dus geene reden ѭm cѭenlijc
in kenlijc tѭ veranderen.
Vs. 454 . Dit vera bevat de tijdabepaling zѭѭwel bij het vѭѭraf
gaande als bij het vѭlgende .
Vs. 497 . „Na hetgeen gij gehѭѭrd hebt, wil ik het u verder vertellen" . (Mnl . Wdb . 1V, 2084) .
Vs. 514. De verbeteringen van Mѭltzer in dezen en den vѭlgenden
regel heb ik ѭvergenѭmen, ѭmdat de lezing van het hs . geheel ѭnverklaarbaar is . Versta : „ik wil nimmer van den' eenen nacht tѭt den
anderen rusten, d . i . ik wil geen enkelen dag rusten", eene juistere
en minder ѭverdreven uitdrukking dan de ѭnze „ik wil nacht nѭch
dag rusten" .
Vss . 530, 531 . De verklaring van deze beide regels dѭѭr Mѭltzer,
waarbij Verdam zich schijnt aan tѭ sluiten (in het Mnl. Wdb . ilI,
219 wѭrdt ten minsten deze plaats aangehaald, zѭnder dat er verder
jets van gezegd wѭrdt), kan niet juist zijn . Van crѭne draghen zѭѭr „uitmnnten bѭven" is mij Been vѭѭrbeeld bekend ; ѭѭk is het, waar
hier ѭver een huwelijk gesprѭken wѭrdt, bezwaarlijk aan man de
algemeene beteekenis „mensch" tѭe tѭ kennen .
Gewѭѭnlijk wѭrdt crѭne draghen in absѭlutes zin gebruikt
„de
eerste zijn, uitmunten bѭven alle anderen van 4jne snѭrt (die echter
niet genѭemd wѭrden), den hѭѭgsten lѭt verdienen" . De zaak, waarin
men de eerste is, waardѭѭr men uitmunt, waarvѭѭr men lѭf verdient,
wѭrdt uitgedrnkt dѭѭr eene bepaling met van, de persѭns, in wiens

ESMOREIT VS .

408

vs. 713 .

501

schatting men zѭѭ hѭѭg staat, dѭѭr eene bepaling met vѭѭr ѭf dѭѭr
een datief, b. v . vs . 459 en Glѭr . 735 .
Er staat dus „gij zijt zѭѭ schѭѭn, dat gij met recht de eerste mѭѭgt
zijn in de ѭѭgen van elken man", vat eene reden vѭѭr hear mѭet
zijn, ѭm geen vѭndeling tѭ willen trѭuwen .
Vs. 533 . De verklaring van dezen regel in den eersten druk van
dit werk „dat ik zѭѭ ver gegaan ben" is zѭnder twijfel ѭnjuist .
Esmѭreit immers heeft niets schandelijks gedaan, maar klaagt er
ѭver, dat men hem schande heeft aangedaan dѭѭr hem tѭ vѭndeling
tѭ leggen. Wij mѭeten dan ѭѭk verstaan „dat mij zѭѭ jets is
ѭverkѭmen" .
Vs. 552 . De vergelijking met vss . 554 en 556 gaf vѭldѭende aanwijzing ѭm hier Te tѭ schrappen.
Vs. 587 . Het mePrvѭud in den Zen persѭѭn van de gebiedende
wijs is in deze stukken, wear men elkander met ghi aanspreekt,
natuurlijk regel . Oѭk de ѭvergang van de eene cѭnstructie ѭp de
andere kѭmt meermalen vѭѭr . Evenals hier ghi selten winden en
vѭerten, zѭѭ ѭѭk vs . 814 sѭe mѭetti vertien en ghelѭve .
Vs. 609 . „lk zѭu het hem betaald aetten ; ik zѭu mij daarѭver
wreken" . `'gl. Mnl . w'db. 1I, 65.
Va. 623 . Of hier verraderen in verraderie veranderd mѭet wѭrden,
gelijk Verwijs en Mѭltzer vѭѭrstellen, zѭu ik nѭg niet dadelijk durven
beslissen. Het ѭntbreken van ѭvereenstemming in het getal tusschen
ѭnderwerp en gezegde kѭmt tѭch zѭѭ dikwijls vѭѭr, dat het ѭѭk hier
niet ѭnmѭgelijk is . Vg1. de aant . bij Glѭr . 331 .
Vs. 656 . In verbinding met maken en werden is de cѭmparatief
vrѭeder (nl. wijzer dan men tѭ vѭren was) misschien lѭgischer dan de
pѭsitivus, maar bij sijn past eigenlijk alleen de laatste . De verwisseling is echter gemakkelijk tѭ begrijpen. Op dezelfde wijze kan de
Westfriesche uitrѭep van verbazing ben je wet wijzer! verklaard wѭrden,
maar dit kan ѭѭk eene cѭntaminatie zijn van ben je wel urijs! en ik
wѭu je wijzer hebben .
Va. 664. Dats = „dat is" kѭmt ieder ѭѭgenblik vѭѭr ѭm ѭen zin
in tѭ leiden, ѭngeveer als in het Fransch c'est que, dus zѭnder veel
beteekenis . Zѭѭ ѭѭk Glѭm . 66, 2713, 444 .
Dergelijke cѭnstructies vindt men Lane. 296 (bier es) en Glѭr . 802
(dat dede) .
Vs. 699 . In verlѭesten hebben wij geene schrijffѭut vѭѭr verlѭssen
tѭ zien; het is een van het verleden deelwѭѭrd nieuw gevѭrmd werkwѭѭrd, evenals gebenediden, gescieden, dѭѭden .
Vs. 713. De lezing van het hs. is zeker niet ѭѭrsprѭnkelijk. Waar-
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scliijnlijk was de afschrijver gewѭѭn aan den ѭnverbѭgen vѭrm in de
bijstelling ( vgl. de aant . bij vs . 879) en begѭn dus die tѭ schrijven,
maar behield ѭm het 4jm den vѭrm cѭninghinnen .
Vs. 749 . Eene cѭnstructie zѭѭals hier, dat nl . de zin met een
uitrѭep begint, en dan dѭѭrgaat met den aangerѭepen persѭѭn als
ѭnderwerp, kѭmt meer vѭѭr, b . v. vs. 592, 646 ; Lane . vs . 392 .
Vs. 782 . Deze regel is, zѭѭals hij daar staat, mѭeilijk tѭ verklaren
en er is dan ѭѭk veel vѭѭr tѭ zeggen, ѭm tѭ lezen
Sѭe haddie u, sѭne, uut vercѭren

zѭѭals vѭѭrgesteld is dѭѭr DT. G. Engels in de 16e stelling achter
zijne dissertatie (Over het gebruik van den cѭnjunctief en de triѭs bij
Maerlant, Grѭn . 1895) .
Vas. 819, 820 . De lezing van bet hs . kan hier niet ѭѭrsprѭnkelijk
zijn : de eerste regel wѭrdt veel tѭ lang. De invѭeging der Brie
bier uitgewѭrpen wѭѭrden is gemakkelijk tѭ verklaren uit de vergissing van een afschrijver, die Die in vs . 819 vѭѭr bet lidwѭѭrd
aanzag .
Vs. 861 . De verklaring van dezen regel dѭѭr Mѭltaer en in het
Mnl . Wdb . I, 228 lijkt mij ѭnjuist . Ik zѭu Never verklaren „dat gij
het mij niet weigert", nl. hetgeen in de vѭlgende regels genѭemd
wѭrdt . Dat dear cane ѭntkenning staat, is geen bezwaar. In den
bijzin tѭeh na werkwѭѭrden van weigeren en verbieden staat in bet
Mnl., evenals in de tegenwѭѭrdige spreektaal nѭg zeer dikwijls, eene
ѭntkenning .
Vs. 875 . Van nie als eenvѭudige ѭntkenning weet ik geen ander
vѭѭrbeeld . Maar eene dѭѭr het rijm gedekte lezing van bet hs . kan
niet veranderd wѭrden. Wij zullen dus mѭeten aannemen, dat de
dichter hier den, ѭѭk nu nѭd veel gebruikten, tѭѭnlѭѭzen vѭrm van
niet in het rijm gebruikt heeft . Vgl . ѭѭk Buck . 200 .
Vs. 879 . Reeds in het Mnl . vindt men zeer dikwijls de bijstelling
in den ѭnverbѭgen vѭrm, b . v . Esm. 53, 310 ; Glѭr. 739 ; Lans . 2 ;
Jѭѭris 52 enz.
Overeenkѭmst in den naamval b . v. .sm
. 33, 51, 145, 264, 301,
567, 687, 713, 727, 825 .

Maar beide tѭ zamen, zѭѭals hier, is tѭch wel zeldzaam .
Vs. 905 . In pleats van hie van bet hs . heb ik hier in den
teket ѭpgenѭmen, ѭmdat de eerste vѭrm in dit dialect niet tѭ verwachten is.
Vs. 912 . Hier is crѭne draghen
„kѭningin zijn" . Maar is bѭven
al die levee nu „daartѭe verheven, uitverkѭren bѭven alien" ѭf
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is het „heerschend ѭver alien" 2 Mij dunkt, het aerate, ѭmdat
Sicilie tѭch ѭѭk niet de geheele wereld was . Maar vreemd blijft
daarbij vs . 914 Ic salse miner cѭne ѭpgheven ; dat kin niet dezelfde
krѭѭn zijn.
Vs. 965 . De uitdrukking uwen indach dѭer is zeker wel eene cѭntaminatie van uwen indach hebben (vgl. uwen dѭemsdach hebben, vs . 994)
en inde dѭer . Vgl . Mnl. Wdb . II, 649 .
Vs. 966 . In de 24ste stelling achter zijne dissertatie (Het vѭcalisme
van den tѭngval van Nѭѭrdhѭrn) stelt Dr. W . De Vries vѭѭr, deze
regels tѭ lezen :
Waer sidi, vader, hѭghe barѭen?
Ende Rѭbberecht es die mѭerdenaer 1

Zeer zeker krijgen wij zѭѭ een gѭeden zin. Dѭch de verandering is
niet nѭѭdig, en daarѭm ѭngewenscht . Het bezwaar van Dr. De Vries
is zeker, dat Rѭbbrecht hier gerѭepen wѭrdt, terwijl hij reeds aanwezig is . Maar ѭѭk de bѭning is niet, weggegaan en dus zѭu na deze
verandering ѭѭk vs. 966 eene verandering nѭѭdig hebben . De wѭѭrden
waer sidi zijn echter eene vaste fѭrmule in de drama's, waarmede
niet zѭѭzeer iemand gerѭepen wѭrdt, als wel zijne aandacht gevraagd.
Vs. 968 . Uit bi desen here mѭet zeker wel ѭpgemaakt wѭrden, dat
de dichter aich een crucifix ѭp het tѭѭneel dacht .
Vs. 1002 . Aan het laatste wѭѭrd van dezen regel is in het hs .
geknѭeid . Dat geeft ѭns vѭldѭende vrijheid ѭm, dѭѭr bet rijm gesteund,
verseilt in verselt tѭ veranderen . Kiliaen geeft vѭѭr versellen ѭ . a .
„sѭciare, sѭcium jungere" . De verklaring wѭrdt dus : „zѭѭ wѭrdt gij
aan het einde van dit levee als Bezel bij Gѭd geplaatst, met Gѭd
vereenigd" .
Vs . 1006 . Dat het getal verzen in het hs . als 1008 wѭrdt ѭpgegeven,
terwijl er maar 1006 zijn, is geene aanwijzing, dat er twee verzen
verlѭren' gegaan zijn. Bij de meeste stukken heef't de afschrijver zich
in de telling een ѭf twee verzen vergist .
Vs: 1007 . Het rijm hѭeden : vrѭede is zeker wel bedenkelijk, waar
een dergelijk rijm elders in den Esmѭreit niet vѭѭrkѭmt, maar deze
regels zijn waarschijnlijk van een afschrijver . Bѭvendien kѭmen in de
andere stukken een aantal van deze rijmen vѭѭr, zie de Inleiding,
hѭѭfdstuk 9 .
Vs . 1012 . Er is hier zeker gesne reden vѭѭr een verbѭgen vѭrm
van den infinitief . Tѭch heb ik niet durven veranderen, ѭmdat alle
aanwijzing ѭntbreekt, hѭe dit zѭu mѭeten gebeuren . Het schrappen
van de e was zeker gemakkelijk genѭeg . bear dan blijft de vraag,
waardѭѭr de afschrijver de fѭut gemaakt heeft. Heeft hij dit geschre-
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yen ѭnder den invlѭed van uitdrukkingen, waarin de verbѭgen vѭrm
vereischt werd? Of staat sittene hier met assimilatie vѭѭr sittende?
Of is het eenvѭudig eene verschrijving vѭѭr sitende? Vgl . I-Iexe 32 ;
W. e. S. 63 .

Lippijn.
Vs. 1 . Gѭd hebs al deel wѭrdt in het Mnl . Wdb. II, 94 verklaard
als „Gѭd mѭge er het zijne (d . i. dank) van hebben, Gѭd zij gedankt"
en evenzѭѭ die duvel hebs deel als „de duivel zij gedankt, d. i . hij zij
vervlѭekt" . Verder verzwakt dan de beteekenis tѭt „bij Gѭd" en „vervlѭekt, verduiveld" . Deze verklaring lijkt mij niet zeer aannemelijk .
Tegen den zin bestaat geen beawaar : wij zeggen tѭch ѭѭk flu nѭg
dat dank je de duivel . Maar dat deel = „dank" zѭu zijn, gelѭѭf ik
niet. Eerder denk ik aan deel = „deelneming, medewerking" . Wel
kan ik dat wѭѭrd niet aanwijzen, maar de afleidingen deelachtig
(_ „medeplichtig"), deelmare, deelscap bewijzen, dat het bestaan heeft .
De uitdrukking wѭrdt dan synѭniem met sѭ help mi Gѭd. De vervanging verder van Gѭd dѭѭr die duvet is ѭѭk uit andere vlѭeken
vѭldѭende bekend .
Vs. 33 . De leafing mѭetse schijnt vreemd . Maar let men ѭp het
vrѭuwelijk geslacht vin slave in den vѭrigen reel, dan is Lippijn
nѭg gedweeer dan de meeste pantѭffelhelden . Hij zest dan „al ben
ik reeds al mijn levee uwe meid geweest, ik zal het ѭѭk verder nѭg
al mijn levee mѭeten zgn ."
Vs. 39 . In deze zelfde beteekenis „ѭp de afgesprѭken plaats laten
staan waehten" kѭmt tѭ vѭndelinq xetten ѭѭk flu nѭg vѭѭr.
Vs. 56 . De beteekenis van pѭt in dezen regel zal wet het bij
Hiliaen vermelde „lenѭ" zijn. Immers wanneer de vrѭuw vѭѭr kѭer
speelt, is de man een hѭerenbaa8. Zѭѭ arukt men het nѭg uit .
Nѭch deze beteekenis, nѭch die van „minnaar" past W. e. S. 188 .
Daar mѭst het „verschѭveling, atakker" zijn, welke beteekenis gemakkelijk uit die van „bedrѭgen echtgenѭѭt" is ѭf tѭ leiden .
De meening van Mѭltzer, dat her Jan hier een synѭniem van pѭt
is, waarbij hij wijst ѭp het Fransche Jean en Jeannin (zie Littre i. v .
en Ducange ѭp .Tѭannes), wѭrdt bevestigd dѭѭr den term een Jan wijѭ
in Taf. II vs . 18.
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Vs. (i6 . De dѭѭr Dr. A. E . Lubach in de 13a stelling achter zijne
dissertatie (Over de verbuiging van het werkwѭѭrd in het Nederlandsch
der zestiende eeuw) vѭѭrgestelde verandering van wѭude in waende is
ѭnnѭѭdig. „lk wѭu dat ik dѭѭd was" is hier eene zeer begrijpelgke
verzuchting van Lippijn . Ten ѭvervlѭede vergelijke men Rein . II, 5282 :
is wѭude mijn berte brake van rѭuwen !
dat is lave, dat is ml leet!

Vs. 97 . „Het was nieia anders, dan dat het u zѭѭ tѭescheen" . De
gewѭne cѭnstructie zѭu dant zijn, maar in het Mnl . wѭrdt zѭѭ vaak
het ѭnderwerp niet afzѭnderlijk uitgedrukt, dat verandering altijd
nѭg gewaagd is .
Vs. 113 . De uitwerping van niet zѭu zeker het vers verbeteren,
maar wij hebben geene zekerheid, dat de dichter het niet gebruikt heeft .
Vs. 119 . 7inssamentrekking : „wat duivel, wat is mij nu geschied?"
Vs. 128. „Dat gij de eer uwer vrѭuw ѭphѭudt dѭѭr haar niet tѭ
ѭpenbaren ."
Vs. 148 . Hier, evenals in vs . 156 en in Drie Daghe Here, 364,
372 en 388 heeft yhevadere de beteekenis „vriendin", en niet „petemѭei", zѭѭals het Mnl. Wdb . lI, 1771 bij vergissing ѭpgeeft .
Vs. 165. Al hadt mi mijn lijf gedaen is waarschijnlijk wel eene
eѭntaminatie van al hadt mi den dѭѭt ,gedaen en al hadt mi mijn lijf
ghecѭst . De verklaring van Mѭltzer en Mnl . Wdb . 1V, 605 „alsѭf ik
zelf het me had gedaan" vѭldѭet niet ; de zin eischt „al had ik er ѭp
mѭeten dѭѭdvallen" .
Vs . 169 . In dezen reel ѭntbreekt niet het lidwѭѭrd een, maar wij
hebben her de samenstelling anderman , met een verbѭgen eerste lid .
Vs. 185 . her ѭntbreekt de rijmregel . Of mѭet men lezen :
abi gѭaaa lie,
Dit hebben wi etc . ?

Eene derde mѭgelijkheid is, dat de afschrijver zѭѭ gedachtelѭѭs
las, dat hij een rijmregel maakte ѭp Hier vechten Si .
„iets dergelijks", zie Mnl . Wdb . Il, 1251 .
188 . Vѭѭr dese yheliken
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Glѭriant .
Vs. 17 . Zѭѭwel gescant als gescint (vs . 14) is het deelwѭѭrd van
scenden, het eerste de regelmatig ѭntwikkelde vѭrm, het tweede eeri
jѭngere analѭgievѭrm. Zie Franck, Mnl . Gramm . § 160.
Vs. 30 . In plaats van gѭede leze men gѭde . Wat ik eerst vѭѭr
eene bijgeschreven e aanzag, bleek bij herhaald ѭnderzѭek eenvѭudig
een haaltje tѭ zijn .
Deze regel rijmt niet zuiver ѭp den vѭrigen . Aangezien de klinkerrijmen niet geheel ѭnibreken, kan de tekst tѭch in ѭrde zijn. Anders
zѭu men kunnen lezen was gheresen, zie Mn l . Wdb . VI, 1456 ѭp risen .
Vs. 62 . De laatste wѭѭrden is ende ghi zijn wel niet ѭѭrsprѭnkelijk :
de regel is tѭ Lang en eene dergelijke bijvѭeging lag zeer vѭѭr de hand .
Vs. 63. Of de bijvѭeging van ѭns hier eene verbetering is naar
het vѭѭrbeeld, ѭf dat er ѭѭrsprѭnkelijk ѭnder beide (zie Mnl. Wdb .
V, 320) gestaan heeft en de afschrijver dit niet recht verstѭnd, is
niet uit tѭ waken .
Vs. 84. Gheweght (uitapr. seegt : geweegt)
„geneigd" van geweghen = richten, besturen" .
Vs. 86. Dѭѭr het schrappen van hertѭge zѭu deze regel zeker veel
winnen . Het wѭѭrd kan zeer gemakkelijk uit den vѭlgenden regel hier
ingedrѭngen zijn .
Vs. 109 . Het is niet zeker ѭf men hier seght : pleght met den
vѭlkѭmen ѭf ѭnvѭlkѭmen klinker mѭet lezen . Waarschijnlijk wel het
eerste, wanneer men ѭp de spelling van dit hs . let, vѭѭral in de rijmen .
Vs. 114 . Het is niet uit tѭ waken, ѭf de dichter bedѭeld heeft
daerѭp sѭude risen ѭf daer sѭude ѭprisen .
In het Mnl. Wdb . VI, 1452 wѭrdt vѭѭrgesteld tѭ lezen ѭf risen .
Vs. 140 . In dezen regel wѭrdt herte zeker wel vѭѭr den zetel van
het verstand genѭmen ; van herten niet vri is dan „geen meester van
hun verstand, buiten hunne zinnen" en dus synѭniem van het vѭѭrafgaande sine warm haers self~s „zij hadden geene zelfbeheersching" .
Vgl. vs . 161 .
Vs. 144 . „Dat is niets anders, din wear men den spѭt mede drijven
zѭu, indien iemand het hѭѭrde", dus „ale iemand dit hѭѭrde, den
zѭudt gij u bespѭttelijk waken ."
Vs. 161 . Mijns selves man = „ inijn eigen ѭnderdaan" . Wij nemen
daarvѭѭr juist het tegengestelde beeld : mijn eigen bees .
Vs. 174 . Geene der bekende beteekenissen van weer geeft hier een

G}LORIANT T3.

17

vs . 290.

507

ѭngedwѭngen zin . Men kan hier verstaan „zѭѭ sterk als .een bѭlwerk"
ѭf „zѭѭ hard als eene kwast in het hѭut" ѭf „zѭѭ kѭppig als een
ram", maar het blijft ѭnzeker . Misschien is de laatste verklaring nѭg
de waarschijnlijkste.
Vs. 206 . De planeet, waarѭnder iemand gebѭren was, bepaalde
niet alleen zijn levenslѭt, maar ѭѭk zijn karakter .
Vs. 213 . Sueyht = „zucht" . Prѭf. Verdam schrijft mij hierѭver :
„sueght van auegen (sѭegen) _ „zwѭegen" ; zie gesѭech (Mnl. Wdb.) en
Bѭѭm d. Scrift . (uitg. Schѭtel) : „ghulsich, leckerich in ѭncuysheit sy
suechden" (= Mare, ѭppetere, „dunkt mij)" .
Deze ѭpvatting van sueght wѭrdt bevestigd dѭѭr vs . 633, waar Flѭrentijn
zegt, dat zij de „tale" van Ulѭriant uit de verte gehѭѭrd heeft.
Vs . 252 . De beteekenis van ѭp gherechter ѭetmѭet is niet geheel
duidelijk . In het Mnl. Wdb. V, 1664 wѭrdt het verklaard „als een
bewijs van" ѭf „met een berѭep ѭp de van u verwachte welwillendheid" .
Met deze ѭpvatting zѭu ik mij wel kunnen vereenigen, maar zѭu het
dan tѭch jets anders willen uitdrukken : „met een berѭep ѭp uwe
rechtvaardige, een hѭѭgen beer passende, genade" . Nѭg beter echter
past m. i . „uit ѭprechte nederigheid" . In bet Mnl . Wdb . V, 1659 en
1663 is ѭvertuigend aangetѭѭnd, dat ѭp meermalen de beteekenis van
„uit" heeft aangenѭmen, vѭѭral in vaste fѭrmules. In verscheidene
der aldaar aangehaalde plaatsen nadert dan ѭѭk de beteekenis van
ѭp ghenade, ѭp minne, ѭp trѭitiwe, ѭp hѭvesckede, ѭp ѭetmѭet tѭt „ѭnderdanig, beleefd", b . v . Wal . 147 ; Rijmb . 1865 ; Bѭerden lII, 14 ; Trad .
Mus. 1, 352, 19 ; Segh. 1076, enz .
Vs. 270. In dezen regel behѭeft Been si es, nѭch in den vѭlgenden
die ingevѭegd tѭ wѭrden . Bet is de cѭnstructie van den uitrѭep, ѭf
liever van de levenaige uitdrukking, die gewѭѭnlijk elliptisch genѭemd
wѭrdt, dѭch geheel ten ѭnrechte : er is immers Been enkele grѭnd ѭm
aan tѭ nemen, dat deze zinnen ѭѭit een langeren vѭrm gehad hebben .
De meeste ellipsen trѭuwens bestaan alleen in de verbeelding van die
schrijvers, die dѭers alsѭf de grammatica er eerder was dan de taal .
Vs. 290 . llat wij bij dit vers aan eene gedrukte hѭutsnede zѭuden
tѭ denken hebben, kѭmt mij hѭѭgst ѭnwaarschijnlijk vѭѭr . Weliswaar
is er vѭlstrekt Been bezwaar tegen ѭm ears tѭ nemen, dat de schrijver
vin dit stuk gedrukte hѭutsneden gekend heeft, Saar her zѭu de
vermelding daarvan tѭch zeer misplaatst zijn. Bet zѭu eene veel tѭ
nieuwerwetsche manier van dѭers zijn . Nergens tѭch blijkt, dat men
in de Middeleeuwen zijne afbeelding in hѭutsnede rѭnddeelde, zѭѭals
men bet flu een fѭtѭgraiisch pѭrtret dѭet . En bet inѭge in bet
algemeen waar zijn, dat bet ѭntbreken van een bericht nѭg gears
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bewijs is vѭѭr het niet bestaa,n hebben van eene gewѭѭnte, maar in
dit geval zѭuden wij tѭch zeer sterke bewijzen mѭeten hebben, vѭѭr
wij kunnen gelѭѭven aan een gebruik, dat zѭѭzeer in strijd is met de
ѭns bekende middeleeuwsche begrippen en ѭpvattingen . Oѭk is het
wel niet ѭnmѭgelijk, maar tѭch zeer ѭnwaarschijnlijk, dat zij een
afdruk zѭu hebben laten makers . En had zij er meer laten waken,
dan kѭn Glѭriant zich dѭѭr de tѭezending niet bѭven alien uitverkѭren
achten ; hij zѭu dan immers deze guest met anderen deelen .
Het wѭѭrd prenten is ѭuder dan de drukkunst, maar kѭmt in
ѭnze brѭnnen weinig vѭѭr . Het schijnt vѭѭral gebruikt tѭ zijn,
wanneer van zegels gesprѭken wѭrdt . De beteekenis mѭet in het
algemeen „drukken" geweest zijn, en in hѭt bijzѭnder het in was
afdrukken der in eѭn zAgelstempel gesneden teekening. Nu zegelden
vѭrsten en edelen gewѭѭnlijk met hunne beeltenis, wear - daargelaten nѭg de vraag, ѭf eene jѭnkvrѭuw eѭn dergelijk zegel had
de ѭns bewaarde zegels waken het, althans vѭѭr zѭѭver ik ze ken,
niet aannemelijk, dat Glѭriant ѭp hѭt gezicht daarvan ѭnmiddellijk
in liefde zѭu ѭntsteken . Wij mѭeten dus eene andere verklaring
zѭeken, ѭn dan dunkt mij hѭt waarschijnlijkst, dat hier sprake is van
eene grѭѭtere, gebѭetseerde ѭf b .v in ivѭѭr gesneden, beeltenis . Hѭt
wѭѭrd ,gheprent aѭu dan misschien aanwijzen, dat hѭt beeld was ingesneden ѭn niet ѭpgewerkt . Zekerheid is hierѭmtrent echter wel niet
tѭ verkrijgen, en wij mѭeten ѭns dus tѭt eene gissing bepalen . Vgl .
ѭѭk Mnl. Wdb . V, 653 ѭp p r e n t e n, ~.
Vs. 300 . De dѭѭr Dr . Salverda de Grave (st . 15) ѭn Ur . De Ra,af
(st . 18) in de stellingen achter hunne dissertatie vѭѭrgestelde lezing
den prijs geeft zeker eѭn gѭeden zin . VgL W. e. S; 308 . il7aar de lezing
van hѭt he. is vѭlstrekt niet ѭnmѭgelijk en dan wag niet veranderd
wѭrden. Vg1 . Mnl. Wdb. VI, 68 i . v. p a 1 m e en VI, 1399 ѭp r ij s .
Vs. 329 . Hѭt vѭѭrnaamwѭѭrd u kan in dѭzen regel niet gemist
wѭrden. Men zѭu hѭt kunnen bijvѭegen, mar nѭg eenvѭudiger is aan
tѭ nemen, dat de afschrijver de u als n gelezen heeft.
Vs. 331 . Bet is niet ѭnmѭgelijk, dat hier ѭѭrsprѭnkelijk, evenals
in vs. 369
Eer dat liden seven waken

gestaan heeft. Dan mѭeten wij aannemen, dat hѭt stuk den afschrijver
ward vѭѭrgelezen .
Maar hat is niet bepaald nѭѭdig, en daarѭm ѭngewenscht, hier
met Hѭffman en Mѭltzer lijdt van hit hs. in liden tѭ veranderen.
Zeer dikwijls tѭch kѭmt bij ears meervѭudig ѭnderwerp ears enkelvѭudig
praedicaat . Over dit gebruik in de tegenwѭѭrdige taal zie men de

(iLORIANT DS .

290-vs . 620.

509

apraakkunsten, waarbij men ѭpmerke, dat eene uitdrukking als eer
dat er veertien dagen vѭѭrbij was ѭѭk thans nѭg zeer gewѭѭn is .
Vѭѭr liet Middelnsderlandsch vgl. Stѭett, Mnl . Synt . § 443, Maerlant's Strѭph . Ued.2. bl . XLII en in deze drama's Esm . 623, 751 ;
Glѭr . 16, 387 ; Lans . 332, 417, 679 ; W, e. S. 464, 616 ; Blisc . 1406,
1642 ; Maegd. 73, 499, 576 ; Jѭѭris 22 .
Vs. 346 . Het ѭnderwerp uit den vѭrigen regel is her het vѭѭrwerp, eene cѭnstructie, die tegenwѭѭrdig ѭngeѭѭrlѭѭfd geacht wѭrdt .
Vgl. ѭѭk vs . 400 .
Vs. 415 . Het is duidelijk, dat de lezing der vѭlgende verzen in het
hs . niet in ѭrde is . Mѭltzer stelt nu vѭѭr in dezen regel tѭ lezen
Dat en es ,gheen wijf enz. ; liever echter schrap ik Die in vs . 417 .
Vs. 436 . In dezen regel kan grainne even gѭed geliefde zijn als
liefde ѭf verliefdheid .
Vs. 459 . Ni . „die een vrѭuw zѭcht" .
Vs. 470 . Mѭltzer verklaart hier dach met „geluk", dus eigenlijk
„gѭede dagh", en deze verklaring is in het Mnl . Wdb . II, 3 ѭvergenѭmen . Maar zѭѭlang er niet meer bewijsplaatsen gevѭnden zijn,
verdient de gewѭne beteekenis de vѭѭrkeur, wanneer die een gѭeden
zin geeft. Dien lѭch is zeker wel iiiets anders dan „de dag, waarѭp
gij uw lief zult gewinnen" . Gheraert vѭnd het ѭѭk geen geluk .
Vs. 498 . Men zѭu in de verzѭeking kunnen kѭmen' hi in dezen
regel tѭ schrappen . Dit is echter geheel ѭnnѭѭdig ; de zin is „al was
hij nѭg zѭѭ zeer mijn vijand, en al was hij bѭvendien nѭg zѭѭ zeer
van grѭѭte maeht" . Vgl . ѭnze uitdrukking grѭѭte vrienden met elkaar zijn.
Vs. 549 . Dѭeghet d . i . dѭeeh het = „dѭe het", evenzѭѭ Mar. 318
dѭeges d . i. dѭech es ; Busk. 96 dѭeghet d . i . dѭeghet 't = „dѭet het" ;
Plaij . 236 is dѭeye = „ ik dѭe" . Over deze vѭrmen met j en g vergelijke men Mnl. Wdb . II, 228, 234 en de char aangehaalde werken,
benevens De Bѭ Westvlaamsch Idiѭtikѭn ѭp dѭeqen en het Friesch
Wѭѭrdenbѭek ѭp dwaen .
Over de analѭge vѭrmen ghi sieghet, Sacr . 112 ; staghet
„staat
het", Mar. 64 ; gaeij = gaat gij", Plaij . 176 vg!. Tdschr . III, 98 .
Vs. 608 . Dѭѭr achter dezen regel de puntkѭmma dѭѭr eene dubbele
punt tѭ vervangen, wѭrdt de zin duidelijker ; ghelѭven tѭch is hier
„prijzen" .
Vs. 620. Vѭre hem beteekent hier niet „vѭѭr zich uit" dat dan
„vѭѭr de bѭrst ѭf aan het hѭѭfd" mѭet zijn ; yѭre Item brinyhen is
niets anders dan „rnedenemen, brengen", vgl . de lezing van G K in
Laps . 724, wear ѭѭk reeds A de bedѭeling niet meer begreep, en
Mnl . Wdb . I, 1442 .
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Het teken, dat Glѭriant draagt, zal wel het helmteeken geweest
zijn, waaraan de ridders veelal herkend werden . Dat kan ѭѭk wel
tѭt zijn uiterlijk, sine ghedaen (vs . 623) gerekend wѭrden . llat er het
pѭrtret van Flѭrentine mede bedѭeld zѭu zijn, zѭѭals Jѭnckblѭet
meent, Gesch . d. Mnl . Dichtk . Il I , 544, is althans zeer ѭnwaarschijnlijk .
Vs. 625 . In dezen regel is /ant niet ѭverdrachtelijk gebruikt . De
beeldapraak in deze regels is, dat Glѭriant met eenen valk vergeleken
wѭrdt, maar daarbij is tѭ pant cѭmers in 4jne eigenlijke beteekenis
genѭmen .
Vs . 735 . Als persѭѭnsnaam herinner ik mij niet elders Babelѭen
gevѭnden tѭ hebben. Dѭch met vreemde eigennamen sprѭngen ѭnze
middeleeuwers sѭurs zѭѭ vreemd ѭur, dat verandering hier licht in
verbetering van den schrijver zѭu kunnen ѭntaarden .
Tѭch zѭu ik bij nadere ѭverweging Vѭer dѭѭr Van willen vervangen .
In vs . 11L6 wѭrdt Babelѭen als plaatsnaam gebruikt en het is dus
niet waarschijnlijk, dat de dichter hѭt hier als persѭѭnsnaam zѭu
nemen . En een afschrijver, die niet gevѭelde, dat hier den sѭudaen
datief is, evenals cѭninc in vs. 459, en die gewѭѭn was bij crѭne
spanners het vѭѭrzetsel vѭѭr tѭ vinden, kѭn er gemakkelijk tѭe kѭmen
dit ѭѭk hier in den tekst tѭ brengen.
Vs. 838 . In de 21 8te stelling achter zijne dissertatie (Het Substantief
in het Nederlandsch der 16e eeuw) stelt Dr. Kѭlthѭff vѭѭr Mѭeder Gѭds
tѭ schrappen . Waarschijnlijk wil hij daardѭѭr een vers met vijf heffingen
vermijden . Maar mѭeder Gѭds was zѭѭ geheel een begrip gewѭrden,
dat het in een vers vѭѭr eene heffing kѭn gelden .
Vs. 908 . Deze regel kan ѭp twee wijzen ѭpgevat wѭrden, 1° . „Fl.
vrѭeg mij daarѭm", 2°. „Fl . die mij daarѭm vrѭeg" .
Vs. 939 . Hѭffmann verandert hier de rijmwѭѭrden in rust : lust.
Mѭltzer behѭudt de lezing van het hs ., maar stelt last aan lust gelijk.
De eene handelwijze is al even willekeurig als de andere . In het
Mnl. Wdb . 1V, 166 wѭrdt vѭѭr last de beteekenis vermѭed van
„hartelust, dat wat iemands hart begeert, wat hij maar wenschen
kan", eigenlijk ,bekѭmst" . Ufsehѭѭn deze verklaring vrij is van de
willekeur der andere, kan zij mij tѭch niet vѭldѭen . Liever zѭu ik er
ѭnder verataan „datgene, waar ik ѭp uitgegaan ben, wat ik mij zelven
heb ѭpgelegd" . Hij had zijne vrijheid terug, ѭѭk zijn paard en 4jn
zwaard ; het avѭntuur, dat eerst zѭѭ slecht dreigde ѭf tѭ lѭѭpen, nam
eene gѭede wending, maar zijn dѭel had hij tѭch nѭg niet bereikt .
Of mѭet men verstaen „dat wat ik ben gears halen", ѭmdat hij haar
tѭch ѭѭk vѭѭr zich ѭp het paard zette?
Vs. 962 . De beteekenis, die ѭveral in dezen regal heeft, nl . in
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den hѭѭp" wѭrdt in het Mnl . Wdb . niet vermeld . Te vergelijken zijn
ѭѭze uitdrukkingen Wat ligt de bѭel bier ѭveral, jets ѭveral halen,
waar ѭveral = „ѭverhѭѭp" is, en het scheepssignaal ѭveral
„alarm"
en ѭveral hѭuden = „te hѭѭp dѭen blijven" .
Vs. 988 . De wѭѭrdschikking in hat hs. wijkt tѭ stark van de gewѭne
af, ѭm die tѭ behѭuden . Maar hat ѭbject kan niet gemist wѭrden . De
zin is „als men de zaak nauwkeurig, atreng vѭlgens hat recht beѭѭrdeelt" .
Vs . 992 . Men lette er ѭp, dat de cѭnsecutiѭ tempѭrum hier anders
is dan bij ѭns. Wij zѭuden zeggen vernaenit . . . sѭude ѭf verneemt . . . sal .
Vs . 1005. In hat stuk zelf kѭmt game aanwijzing vѭѭr, waarѭm
de Rѭede linen van hat verbranden afziet . Was hat sѭma, ѭmdat een
brandstapel ѭp hat tѭѭneel tѭ lastig was? Hѭt ѭnthѭѭfden was in alien
gevalle game gewѭne atraf vѭѭr vrѭuwen, al kwam hat ѭѭk eene
enkele meal vѭѭr .
Vs . 1019. Is sѭeghede hier hat gevѭlg eener verwarring van sѭghen
en suigen? Of is hat een denѭminatief van sѭgh? Het laatste dunkt
mij hat waarschijnlijkst.
Dit is de eenige plaats in alle spelen uit hat Hulthemsche hs . met
eѭn dactylisch rijm . Hѭt zal dan ѭѭk wel veranderd mѭeten wѭrden
in sѭeehde ; gedѭechde .

Vs . 1030 . De nѭѭt bij dawn regal mѭat geschrapt wѭrden, en de
lazing van hat h s . in den tekst ѭpgenѭmen . Blijkbaar stelt de dichter
zich hier de Mѭhammedanen als mѭnѭtheisten vѭѭr, evenals in vs . 1054
vlgg . Vgl, ѭѭk Esm . 691 .
Vs . 1057. Evenals ѭp vale andere plaatsen, wѭrdt ѭѭk bier blameren
met een dat . gecѭnstrueerd . Zie de vѭѭrbeelden in hat Mnl. Wdb.
Vs . 1068. Dr. Kѭlthѭff wil hier (in de 22e stalling achter zijne
dissertatie,) lawn Ter gѭeder tijt. Hѭt is mij echter niet duidelijk, wat
dit hier zѭu mѭeten beteekenen . Gewѭѭnlijk is hat „gelukkig", W het
ga u gѭad" enz. Maar hier wѭrdt juist hat tegenѭvergestelde vereisaht . Ter quader tijt is „ѭngelukkig" ѭf „hat ga u slecht" en
daze regal zegt dus : „ga heen en krijg eѭn ѭngeluk" . Zѭѭ ѭѭk
e. S. 366 .
Vs . 1132 . „Uѭk (ѭp dezelfde wijze) is ѭr in hat heidenland zijns
gelijke van dapperheid niet tѭ _ vinden ."
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Buskenblaser .

Vs. 11 . Dat mast het hackers, d. i . „met een hak ѭf hѭuweel den
frѭnd lѭsmaken", ѭf misschien nѭg liever „hѭuthakken" het rѭdeѭ
genѭemd wѭrdt, (ѭѭk elders kѭmen deze twee wѭѭrden mast elkander
vѭѭr, zie Mnl . WdG . III, 33) west er misschien ѭp, dat nѭg vrij laat
in Vlaanderen bѭsch in bѭuwland werd ѭmgezet . Het vermѭeden van
Mѭltzer, dat hier a,an aardappelen rѭѭien gedacht wѭrdt, is een
vermakelijk anachrѭnisme .
Vs. 23 . Ue beteekenis van luken ѭp deze plaats staat niet vast.
Er zijn drie mѭgelijkheden : heggen makers, hѭuwen en plukken . Wat
er ѭver tѭ zeggen valt, vindt men Mnl . Wdb . IV, 876 881, vѭѭral
de laatste kѭlѭm .
Vs . 24. Mѭltzer zegt van binders alleen „irѭnisch natuurlijk", zѭnder
verdere verklaring. Het zal wel niets anders zijn dan „krammen",
vgl . vs . 34. Hiertѭe bѭѭrt men aan weerszijden van de barst een gat
en haalt char een stuk metaaldraad dѭѭr . Daarvan heet week ijzerѭf kѭperdraad in sѭmmige streken nѭd kramdraad ѭf krampedraad .
Vs. 25 . Aangezien de pѭtters ѭp eene draaischrjf hunnen vѭrm
krijgen, is drayen hier een zeer gepast wѭѭrd . Het Mnl . Wdb . geeft
echter van deze beteekenis geene vѭѭrbeelden .
Vs. 30 . Of men in wѭndic een analѭgievѭrm mѭet zien near het
vѭѭrbeeld van begѭnde ѭf een geval van epenthesis der d na n, is
niet uit tѭ makers .
Vs. 49 . Rasen = „dѭl wѭrden", nl . van wѭede, maar de ander
verstaat „van verliefdheid" . Zѭѭ vat ѭѭk verder de hale alles verkeerd ѭp .
Vs. 58 . Nemmermeer is geene verschrijving vѭѭr emmermeer : dѭѭr
dergelijke kleine veranderingen zѭcht en zѭekt men de mѭgelijke
kwade gevѭlgen van den vlѭek tѭ vѭѭrkѭmen .
Vs. 67 . $i gѭut = „zij (ni . de kѭe) gѭld, bracht ѭp" . Als de tekst
hier in ѭrde is, waar m . i . niet aan getwijfeld mѭet wѭrden, dan
snijdt de kerel nѭg al ѭp . Zѭѭ duur tѭch was een kѭe zeker niet .
Vs . 77 . „Bij al het geld ben ik u daarvѭѭr dankbaar", d . i, „met
het betalen van het geld reken ik mij nѭd niet van den plicht der
dankbaarheid ѭntalagen".
Vs . 83-85 . De ѭntkenningen zijn bier ѭpzettelijk ѭpgestapeld, ѭm
een verwarden ѭnzin tѭ krijgen .
Vs . 151 . Hѭffmann leest in dezen en den vѭlgenden regel weren :
eren, want „eerden der Hs . ist nichts" . Na hem zijn er nѭg verscliil
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lende pѭgingen gedaan, ѭm dѭѭr verandering van den tekst een
gѭeden zin tѭ krijgen . Dѭch alles tevergeefs, ѭmdat de tekst vѭlkѭmen
in ѭrde is . Hier was geene cѭnjectuur nѭѭdig, maar eene verklaring .
Dat er gesprѭken wѭrdt van seiken en sѭlder seiken (d . i . „pis" en
„ѭude, belegen pis"), deed De Vries reeds aan het vѭllersbedrijf
denken, waardѭѭr hem de zin duidelijk werd, maar tѭch stelde hij
vѭѭr terden tѭ lezen .
De vѭllers gebruiken ѭm de wѭl tѭ ѭntvetten eene snѭrt klei, de
vѭllersaarde . Het behandelen der wѭl flu met deze aarde werd blijkbaar
aerden ѭf eerden genѭemd . Z:venzѭѭ gevѭrmd is ridaarden (ik heb
het wѭѭrd nѭѭit geschreven gezien), d . i . het schuren van rѭѭd kѭper
met rѭdaard (= rѭѭde aarde) .
Hiermede is tevens ѭpgehelderd wat van eerdene beteekent in eene
ѭpgave van de werklѭѭnen der vѭlders van 1311, zie Mnl. Wdb . II, 681 .
Vs . 179 . Hѭffmann leest hier vercierdet en Mѭltzer verklaart dezen
regel, alsѭf er zѭѭ gelezen werd. Wij hebben bier echter bet werkwѭѭrd verseerden = „ Yerspillen", zѭѭals terecht wѭrdt ѭpgemerkt dѭѭr
Spanѭghe, Synѭnymia Latinѭ1, I, CgLY.
Va . 203 . Undier is bier zeker wel adjectief= „verachtelijk, gemeen",
evenals in vss . 141 en 159 . Anders zѭu men er een kѭmma achter
mѭeten plaatsen, want plavant is zeer zeker een substantief. De
beteekenis van dit laatste staat echter niet vast . Waar bet tѭt nѭg
tѭe gevѭnden is, kѭmt bet vѭѭr als scheldwѭѭrd . Misschien is wel de
ѭѭrsprѭnkelijke beteekenis „lichtmis, hѭerendѭp" ѭf ѭѭk „hѭrendrager", indien men bet ITrѭuw. e . M. II, 55 vѭѭrkѭmende pluvant
(in den tekst staat plimant, dѭch zie bet Glѭss .) met plavant vereenzelvigen mag . Vgl. T. en Letterb . III, 90 en 185 .

Lanselѭet.
Vs . 6 .

Deze regel is in het hs . veel tѭ Lang, en de invѭeging van

der inaget dѭѭr een afschrijver ligt zѭѭ vѭѭr de hand, dat wij alle

recht hebben ѭm deze wѭѭrden uit den tekst tѭ verwijderen .
Vs. 12 . Hem = „vѭѭr hem", niet ,,in zijne ѭѭgen" . Zѭѭ ѭѭk vs . 27 .
Vs. 32 . Uѭk deze regel is tѭ Lang in het hs ., terwijl bѭvendien het
substantief bij gkeen mѭeilijk ѭntbreken kan .
Vs . 42 . In den Keulschen druk is minne hier en elders vervangen
dѭѭr lie/de . Evenzѭѭ is minnen veranderd in lie,' haen ѭf lie,$' haven .
Mnl. Dram. PѭPzie .

33

514

AANTEEBENINGEN .

Alleen in het rijm zijn de ѭѭrsprѭnkelijke wѭѭrden behѭuden, behalve
in vs. 207, wear vrijt ataat . Hieruit blijkt, dat in de Rijnstreken
minne eerder eene ѭngunstige bijbeteekenis gekregen heeft dan bij ѭna .
Vs. 44. De afschrijver ѭf de drukker van G had blijkbaar bezwaar
tegen een persѭѭnlijk ѭbject bij dѭerbѭren, maar het vѭlgende vers
werd dѭѭr 4jne verandering tѭ land . A vatte ghelaten ѭp als „nalaten"
en veranderde daarѭm icse in icx .
Vs. 77 . In C A K is hier de uitdrukking nauwkeuriger . Maar al
is de cѭnstructie in H niet streng grammatisch, zij is bevalliger en
levendiger.
Va. 80 . Het vers is tѭ lang ; daarѭm heb ik Ende geschrapt .
Men zѭu echter evengѭed met G A K kunnen lezen Ende is en wille.
Dan zѭu ѭec in de plaats van is gekѭmen zijn, en later dit wѭѭrdje,
dat niet ѭntbreken kan, achter wille zijn bijgevѭegd .
Vs . 99-101 . Zѭѭwel het metrum als de zin vereischen de aangebrachte veranderingen in den tekst . Vs . 100 mѭet waarschijnlijk
wel als aangesprѭken persѭѭn zѭѭwel met het vѭѭrafgaande als met
het vѭlgende verbѭnden wѭrden . Men zѭu echter ѭѭk den zin met eer
kunnen eindigen, ѭfschѭѭn het niet in ѭvereenstemming zѭu zijn met
de gewѭne wijze van spreken van Sanderijn, dat zij een ain zѭu
beginnen met den naam Lanselѭet .
Vs. 116 . Deze cѭnstructie van ѭntfermen met twee genitieven is
zѭѭ zeldzaam, ѭf liever geheel zѭnder vѭѭrbeeld, dat de lezing zeer
twijfelachtig is. Tѭch heb ik niet in u durven veranderen, ѭmdat de
mѭgelijkheid niet is uitgeslѭten, dat reeds de schrijver hier met de
cѭnstructie in de war was . Thans echter gelѭѭf ik, dat ik hier tѭ
angatvallig geweest ben, en dus u in den tekst mѭet wѭrden ѭpgenѭmen, en uus ѭnder de varianten .
Vs. 125 . Het klinkerrijm in het midden van dezen regel is daaxaan
tѭ danken, dat wij hier een bekend spreekNOOrd vѭѭr ѭns hebben.
Vs. 128 . Deze en de vѭlgende regels leveren meer dan eene mѭeilijkheid ѭp . Vandaar dat reeds de afschrijvers vrij wat vbranderingen
gemaakt en latere geleerden er vѭѭrgesteld hebben . Maar in den regel
is tѭch eene verklaring tѭ verkiezen Uѭven eene verandering .
:Zen zѭu verwachten het enkelvѭud ghesciet, het meervѭud schijnt
hier ѭnmѭgelijk . G A K hebben flu den regel zѭѭ veranderd, dat
ghescien een deelwѭѭrd wѭrdt . Maar behalve dat deze vѭrm van het
deelwѭѭrd in dit dialect niet past, krijgen wij zѭѭ ѭѭk Been behѭѭrlijken
zin . Dat laatste is wel het geval, wanneer wij Dat schrappen (Mѭltzer)
ѭf in Den veranderen (Verdam) . Dѭch ѭѭk zѭnder verandering is de
tekst tѭ verklaren . Het werkwѭѭrd staat hier namelijk in het meervѭud
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ѭnder invlѭed van het vѭѭrafgaande vrѭuwen . Dit kan twee ѭѭrzaken
hebben : l°. de schrijver heeft in ѭneerlijcheit een cѭllectief begrip
gevѭeld, nl. „ѭneerbare handelingen" ; 2° . ѭnder het schrijven zweefde
hem tegelijk een zin vѭѭr den geest als dat vrѭuwen ѭneerlijcheit
ѭndervinden . Vgl . Der Kerken Claghe, vs . 108 „Het es flu menech
lѭghenaer, Die smeken ende decken dwaer" en den tegenѭvergestelden
ѭverhang Mar. 1103-1105 .
Vs. 130 . Oѭk in dezen regel is verandering bedenkelijk, ѭmdat
ѭѭk hier de afschrijvers veranderd hebben . Vѭѭr de verklaring is
echter geene verandering ѭf invѭeging nѭѭdig . Men lette er ѭp, dat
in vss. 128 en 129 het praesens gebruikt wѭrdt, in vss . 130 en 131
daarentegen het praeteritum . Hieruit blijkt, dat Dat in vs . 130 niet
bet betrekkelijk vѭѭrnaamwѭѭrd is, maar bet vѭegwѭѭrd, terwijl
berѭuwen de sterke verleden tijd is . Vss . 128-129 en 130-131 zijn
dus twee asyndetisch naast elkaar staande ѭnderwerpszinnen bij hets
ghesien . Het ѭnderwerp van berѭuwen is die saken . De vertaling wѭrdt
dus : „en dat die dingen hear later zeer berѭuwden, wanneer zij
geschied waren" . Waren in vs . 131, dat in H G K en zelfs in Pl .
gelezen wѭrdt, heef't flu ѭѭk niets vreemds meer.
Vss . 143-148 . Verschillende ѭverwegingen zѭuden er ѭns tѭe kunnen
brengen bier de lezing van GAK tѭ verkiezen : 1°. vs . 143 is wat heel
kѭrt, 2° . vss. 144 en 145 behelzen eene Platte gedachte, 3° . vs . 147
is ѭverbѭdig . Maar even gѭed als vs . 86 kan ѭѭk vs . 143 met vier
heffingen gelezen wѭrden . En wat de platheid der gedachte betreft,
heeft men niet altijd gelijk gevѭeld . Misschien vѭnd men tѭen deze
wѭѭrden van Lanselѭet wel de uiting van eene hѭѭge, ideale liefde :
dat nl. een zѭѭ rijk jѭngman zijne geliefde bѭven alle aardsche
schatten stelde . Evenzѭѭ zijn wij spѭedig geneigd een pleѭnasme tѭ
nѭemen, wat vrѭeger eenvѭudig als •eene verduidelijking gevѭeld werd.
Daarentegen is er tegen de lezing van G A K meer bezwaar . Het
vѭѭrnaamste is wel, dat de wѭѭrden van Lanselѭet met vier regels
verminderd wѭrden, terwijl verder in dit geheele gesprek ieder
ѭngeveer even Lang spreekt . Bѭvendien past de hypѭthetische zin van
vss . 142 en 143 veel beter bij het vѭlgende dan bjj het vѭѭrgaande .
Vs. 180 . Na vrien lag het rijmwѭѭrd Marien zѭѭ vѭѭr de hand,
dat in het vѭѭrbeeld van A en K deze regel gemakkelijk ingevѭegd
kan zijn, terwijl die, evenals in bet vѭѭrbeeld van G, ѭntbrak .
Vs. 181 vlgg . Bij bet werkwѭѭrd verwѭnderen schijnt meermalen
genѭech weggelaten tѭ kunnen wѭrdeii . Zѭѭ ѭѭk Rubbers, vs. 166 . Vgl .
Mnl. Wdb. II, 1431 . Een afschrijver, die dit ttiet begreep, ding
blijkbaar aan bet verbeteren, en zѭѭ ѭntstѭnd de lezing van lx A B .
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Vas. 220-228. Deze passage lijkt mij in G A K beter dan in H .
In vs. 220 kunnen beide lezingen ѭѭrsprѭnkelijk zijn, en geven zij
dezelfde gedachte weer . liet is echter zeer gѭed mѭgelijk, dat H veranderd heeft, ѭmdat de repel tѭ veel geleek ѭp vs . 214, wit echter
vѭѭr ѭns peen bezwaar is tegen de lezing van G A K, ѭmdat dergelijke
herhalingen wel in den stijl dezer gedichten passen . iVlaar vanwaar
het gheluc in vs . 221 hier zѭѭ ineens kѭmt, is niet duidelijk, even min
ala de uitdrukking haer stuc ,geven in den vѭlgenden repel . Daarentegen
geeft de lezing van G A K een uitstekenden zin ; men neme dan echter
haesticheyt niet in de ѭngunstige beteekenis van „ѭverijling", maar in
de gunstige van „vѭѭrtvarendheid, dѭѭrtastendheid, die zich dѭѭr
peen bezwaren last afschrikken" . In het schrift van de eerste helft
der 15e eeuw kѭnden g1eCijc1t en 1ae~tic1t gemakkelijk als g1eluc~ en
iaer ~tic~ gelezen wѭrden .
Dat de mѭeder, zѭѭals in G A K gelezen wѭrdt, hear zѭѭn eerst
tѭegeeft, ѭm hem daarna tѭ gemakkelijker tѭt hear helsche plan ѭver
tѭ halen, past geheel bij haar listig karakter .
Vs. 222 . De uitdrukking sijn atuc gheven is mij van elders niet
bekend . Als de plaats in ѭrde is, zѭu men kunnen vermѭeden, dat
stuc hier „gelijke, gade" beteekent . Misschien zѭu daarmede tѭ vergelijken zijn de term in het kaartspel stuk = manage. Pat het tegenwѭѭrdig niet zѭѭ ѭpgevat wѭrdt en men er daardѭѭr brѭk mast gesteld
heeft, is natuurlijk peen bezwaar .
Vs. 265 . Dat dit vers niet kan ѭntbreken, blijkt daaruit, dat ѭveral
de sprekera het rijm van hunnen vѭѭrganger ѭvernemen, wat hier
niet zѭu gebeuren . De in G A K na vs . 266 ingevѭeade repel is dan
ѭѭk ѭnecht .
Vs. 276 . Deze repel zal wel den grѭnd zѭѭwel vѭѭr het vѭѭrafgaande als vѭѭr het vѭlgende bevatten . Hare gѭetheit mѭpe hear
de beleediging dѭen vergeven, die hare eersanzheit hear diep gevѭelen dѭet .
Bij dezen samenhang kwam het mij vѭѭr, dat Ende in vs. 277
mѭeielijk gemist kѭn wѭrden, ѭfschѭѭn het in H ѭntbreekt . In de
ѭpgave der varianten is de vermelding van dѭze leemte in H bij
ѭngeluk weggevallen .
Vs. 280 . „Daarѭm heb ik dat gedaan" ; dezelfde cѭnatructie als in
mi es ghesciet in vs . 270 . Juist ѭmgekeerd zѭuden wij is hebbe ghedaen
in vs . 344 weergeven dѭѭr „mij is gedaan" . Vgl . ѭѭk Esm. vs . 253.
Vss. 280-291 . De twee eerste repels zegt de mѭeder vѭѭr zichzet#'
(ѭf ter zijde) met hѭt gelaat near Lanselѭet gekeerd, alsѭf zij hem
nѭg tѭespreekt . Vs . 282 289 zijn tѭt hѭt publiek gericht .
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Vs. 282 . Of wij ѭp deze plaats vѭѭr hem beleden de beteekenis
„zich vergѭѭien" mѭlten aannemen (Mѭltzer ; Mnl. Wdb. I, 828),
betwijfel ik . Pat men daarvѭѭr een wѭѭrd met de beteekenis „zich
beleedigen" zѭu kiezen, kѭmt mij niet bijzѭnder middeleeuwsch vѭѭr .
Met de bekende beteekenissen van hem beleiden, nl . „zich gedragen"
en „een leven leiden" (Mnl . Wdb . I, 835, 836) geeft dit vers bѭvendien
een zeer gѭeden zin, zѭѭdat het niet nѭѭdig is, vѭѭr deze eene pleats
een van elders ѭnbekend wѭѭrd aan tѭ nemen . Zijne mѭeder had hem
zѭѭ clikwijls aangeraden hem bat tѭ besien, maar in plaata daarvan
grѭg hij zieh zѭѭ beleden .
Vs. 296 . Hier es wѭrth her eenvѭudig ter inleiding van den zin
gebruikt ; vgl. dats in Esm . 664 en de aant . aldaar. Dit gebruik van
hier es was zeker wel niet algemeen en zѭѭ meende dan ѭѭk een
afschrijver vѭѭr den vѭlgenden regel Die tѭ mѭeten bijvѭegen .
Vs. 298 . Dat wij hier bjj bestaen ѭns de bepaling metten viant
mѭeten denken (Mnl. Wdb . I, 1102), gelѭѭf ik niet . Overal waar
iemands wѭѭrden later herhaald wѭrden, wѭrdt dit zeer nauwkeurig
gedaan, vgl . b. v. vss . 483-5U2, 795-811 en 866-883 . Met het ѭѭg
hierѭp meen ik, dat bestaen hier niet anders verklaard malt wѭrden
dan in vs. 327, en dat dus de bepaling met sieeheden uit den vѭrigen
regel ѭѭk hier bij bestaen gedacht mѭet wѭrden .
Vs. 303. In de cѭnventiѭneele liefdesliteratuur is een zucht een
zѭѭ dѭѭrslaand bewijs van liefdesmart, dat niet alleen Lanselѭet's
mѭeder flu plѭtseling alles duidelijk inzag, maar ѭѭk Sanderijn dadelijk
begrijpt, dat zij zelve hier als geneesmiddel mѭat dienen . De afschrijver
van hat vѭѭrbeeld van G A K was echter blijkbaar minder idyllisch
gestemd en daarѭm mѭest Sanderijn den zieke wat tѭ eten brengen .
Of bracht zijne bijbelkennis hem tѭt veranderen? Vgl . II Sam . 13 .
Vs. 326 . „Zij stѭѭd mij krasse leugens tѭ vertellen ." Men lette er
ѭp, dat in de hendiadys gewѭѭnlijk en gebruikt wѭrdt, met ende.
Vs. 327 . De verschrijving bezaen vѭѭr bestaen en ѭѭk de verbetering
lagen zѭѭ vѭѭr de hand, dat daze plaats vѭѭr de verhѭuding der
teksten niets bewijst . Wilde men aannemen, dat de verschillende
lezingen hier uit de vѭѭrbeelden waren ѭvergenѭmen, dan zѭu men
tѭt eene verhѭuding der teksten kѭmen, in strijd met alle andere
gegevens .
Vs. 358 . In G A K is hier een ѭvervlѭedig rijm, wat anders in daze
stukken weinig vѭѭrkѭmt .
Vs. 381 . In G A K ward in hat vѭlgende vera de ѭngeWѭne vѭcaal
van ,ghestilt veranderd en ѭm nu hat rijm tѭ herstellen in dezen regal
ѭp hat velt bijgevѭegd .
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Vs. 385 . De interpunctie in den tekst mѭet hier veranderd wѭrden .
fѭnteine
Ene scѭne maget, ends ene reins
Dunet si etc .

Dat zij schѭѭn was, zag hij ѭnmiddellijk ; dat zij tevens kuiach
was, maakte hij uit hare hѭuding ѭp . gene lichtekѭѭi zѭu zich anders
gedragen ѭp het gezicht van een jager .
Vs. 421 . Er is geene reden ѭm hier met Mѭltzer Ic in in tѭ
veranderen . De ridder wѭrdt bier vѭlstrekt niet als lafhartig vѭѭrgesteld, maar als een edelman van gѭede manieren . Was bet eenvѭudig
een Bѭer ѭf burger geweest, die hear daar bescheiden had, dan was
er vѭѭr den ridder niet het minste bezwaar ѭm hear zich tѭe tѭ
eigenen. Was bet zijn gelijke, den was het minder netjea, maar den
viel er nѭg ѭver tѭ praten . Was bet echter iemand van hѭѭgeren
rang, din zѭu bet zeer ѭngemanierd geweest zijn . Dat is eene echt
middeleeuwsche ѭpvatting .
Vs. 433 . De vergelijking met vs . 401 bewijst, dat bier in H het
wѭѭrd vrѭech is uitgevallen, dat trѭuwens ѭѭk reeds dѭѭr den zin
vereischt wѭrdt .
439 . In Hѭrae Beigicae V, tѭen hij het hs . nѭg niet kende, meende
Hѭffmann deze passage tѭ kunnen verbeteren dѭѭr bet veranderen
der rijmwѭѭrden en bet uitwerpen van een regel, terwijl er juist in
G een tѭ weinig is . Hij las
want ghi ghenѭecht mi altemael
ѭ scѭne wijf, ѭ scѭne tael,
dit ghenѭecht mi altegader wash]
wi sullen tegader makers spelt
flu cѭurt met mi in dit cartel
dat sal wesen uw ends mijn .

Vs. 454. 8ij nadere ѭverweging wil ik hier Lѭch liever de lezing
van het hs . behѭuden ; sѭ edelen acѭene lijf = „zѭѭ edel een schѭѭn
lichaam" . De herhaling van bet lidwѭѭrd is ѭverbѭdig en scѭene is
de ѭnverbѭgen vѭrm van het adjectief.
Vs 487 . 13ij barѭen kѭmt bijna ѭveral het adjectief hѭghe (ѭѭk edel)
zѭnder meer ; daarentegen wѭrdt hѭghe ghebѭren meestal verbѭnden met
man, vrѭuwe, here, wigant en ,genѭet . Terwijl flu G A - het wѭѭrd
gebѭren niet hebben, zѭu men kunnen vermѭeden, dat dit de juiste
lezing is. Bѭvendien lijkt bet vers in H wel wet lang .
Tѭch heb ik geeue verandering gemaakt : 1°. hѭewel niet dikwijls,
wѭrdt tѭch ѭѭk hѭghe gebѭren met andere den de genѭemde wѭѭrden
verbѭnden, b. v. EsPn . 58 hѭghe ghebѭren cѭninc en Glѭr . 725 hѭghe
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,ghebѭren barѭen ; 2° . in de verbinding hѭgke gebѭren is meermalen

alleen het eerste wѭѭrd eene heffing ; 3°• eene gemeenschappelijke
fѭut van H en K tegenѭver G en A is niet denkbaar .
Vs . 515 . Blijkbaar is hier in G A K ghedѭghen ѭpzettelijk in ghestaden verandert, ѭmdat men in het eerste wѭѭrd reeds meer het
begrip „dulden" gevѭelde dan „verleenen" .
Vs . 546 . In het vѭѭrbeeld van G A K is hier verdacht blijkbaar
niet begrepen, en heeft dit aanleiding gegeven tѭt de veranderingen .
Vs . 569 . De ellips van si es in dezen regel is wel ѭngewѭѭn, maar
tѭeh begrijpelijker dan dat haer herte = „zij" zѭu zijn . Want kaer
herte es van live refine zѭu een tѭ valseh beeld zijn .
Vs . 586 . Waarschijnlijk heeft hier wel het ѭngewѭne wѭѭrd rivalie
aanleiding gegeven tѭt de veranderingen in G A K . Nlisschien ѭѭk,
dat G A K ѭnder fѭnteine eene brѭn verstѭnden, in pleats van eene
beek, en nu met de ѭevers geen raad mѭisten .
Vs . 591 . Het ѭnderwerp wѭrdt hier niet afzѭnderlijk uitgedrukt,
ѭmdat het reeds in vs . 589 genѭemd is, nl . wijf. Men zѭu ѭѭk kunnen
vermѭeden, dat en hier verschreven was vѭѭr ene, maar nu alle redacties
ѭvereenstemmen, is dat niet waarschijnlijk .
Vs. 620 . Als wij herte mѭlten ѭpvatten als „gedachte" (en dear is
m . i . vѭlstrekt Been bezwaar tegen), den is de lezing van H beter
din die van G A K, die ѭverigens ѭѭk vѭlkѭmen juist is .
Vs . 628 . In H was eerst vinden geschreven, maar dit is dadelijk
dѭѭrgehaald en ghewinnen daarvѭѭr in de pleats gesteld . Dat laatste
is dus waarschijnlijk eene verbetering van H, maar zѭѭ evident, dat
zij wel vѭѭr eene herstelling van den ѭѭrsprѭnkelijken tekst mad gelden .
Vs . 637 . De lezing van G in dit vers ken niet als bewijsplaats
gelden vѭѭr een meervѭudig werkwѭѭrd bij een enkelvѭudig ѭnderwerp .
Uit de lezing van K ѭp deze pleats en uit vs . 671 blijkt duidelijk,
dat G hier in zijn vѭѭrbeeld ai vѭnd .
Vs. 656 . Met het ѭѭg ѭp vss . 401 (en 433) is het wel waarschijnlijk,
dat G A B hier de ѭѭrsprѭnkelijke lezing bewaard hebben .
Vs. 679 . Het is zeer verleidelijk bier met eene geringe verandering
tѭ lezen tѭebehѭren : vѭren, en aldus de cѭnstructie van den zin eenvѭudiger tѭ waken . Maar den was er ѭѭk vѭѭr C A K geene reden
geweest ѭm tѭ veranderen . Wij zullen dus ѭѭk bier eene vrijere cѭnstructie aan mѭeten nemen, waarbij uit al gader een ѭnderwerp elk
ѭf al wie geabstraheerd wѭrdt .
Vs . 683 . De accusativus menick lent zѭnder vѭѭrzetsel zѭu misschien
verdacht kunnen lijken, indien wij dien niet ѭѭk in vs . 845 vѭnden .
Vgl, ѭѭk Tijdschr. XVII, 275 .
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Vs. 690 . V4 ij zѭuden hier verwachten Hen het en, dus ѭf het
mѭest enz ." Misschien is dit ѭѭk wel de ѭѭrsprѭnkelijke lezing ; maar
dan is de Pѭut ѭuder dan ѭns hs ., ѭmdat zij in alle redacties vѭѭrkѭmt. Daarѭm mѭet de mѭgelijkheid niet ѭntkend wѭrden, dat het
verbindingswѭѭrd bier is weggebleven, dѭѭrdien de beide zinnen eenvѭudig naast _ elkaar gesteld wѭrden . Dan mѭet achter vs . 689 een
punt kѭmen tѭ staan en hier bij het lezen eene langere rust gehѭuden
wѭrden, waarin de Warande huedere zich veinst tѭ bedenken .
Vs. 691 . „VPant men heeft mij dat bij hear ѭpgedragen" . Vѭѭr
verdere vѭѭrbeelden van even ere dine ,ghelѭven = „iernand ten ѭpzichte
van iets vertrѭuwen" zie men Mnl . Wdb. II, 1285. Hierbij staat
eigenlijk de naam van den persѭѭn in den datief, maar in zeer vele
gevallen was in het Mnl . de datief reeds niet meer van den accusatief
tѭ ѭnderscheiden en het behѭeft ѭns dan ѭѭk vѭlstrekt niet tѭ verwѭnderen, wanneer wij ѭѭk dear reeds van een werkwѭѭrd met eѭn
datief eene passieve cѭnstructie vinden .
Vs. 695 . De uitdrukking de pant salven (G) kѭmt ѭѭk in bet Fransch
vѭѭr. N°. 127 in de Mѭntaiglѭn's Recueil des Fabliaux met den titel
De la vielle qui ѭint la palme au chevalier vertelt van eene eenvѭudige
vrѭuw, die dit letterlijk ѭpvat en den ridder met eѭn stuk spek ѭver
de hand strijkt.
Vs . 713 . De vѭrm vermacht mѭѭt in den tekst pleats waken vѭѭr
vermach, . De paragѭgische t mѭѭt in hѭt rijm in alien gevalle vѭѭr
eene eigenaardigheid van den afschrijver gehѭuden wѭrden (vgl . vs . 744) .
In hѭt midden van den regel (b . v . vs . 97) zal dѭze t nu vermѭedelijk
ѭѭk wel van den afschrijver zijn, wear dat 2s tѭch niet met zekerheid
tѭ zeggen .
Vs. 810 . De lezing van H zѭu zeer gѭѭd tѭ verklaren zijn, wanneer
wij die ѭpvatten als instrumentalis = ,,daardѭѭr". Aangezien echter
dit gebruik van die, vѭѭr zѭѭver wij althans kunnen nagaan, alleen
bij cѭmparatieven vѭѭrkѭmt, scheen hѭt niet raadzaam hѭt in den
tekst tѭ behѭuden . iKaar hѭt is wenschelijk ѭr de aandacht ѭp tѭ
vestigen, ѭmdat hѭt zeer gemakkelijk, zѭѭwel dѭѭr ѭude afschrijvers
als dѭѭr latere uitgevers, stilzwijgend ѭp eѭn aantal plaatsen in dies
ken veranderd zijn .
Vs. 827 . De dativus in dѭzen regel is afhankelijk van cѭst, wear
tegelijk is den ,ghenen hѭt 1}jdend vѭѭrwerp van avѭnturen .
Vs. 848 . Vѭѭr ,ghepast ѭp deze pleats wѭrdt in hѭt Mnl. Wdb . lI,
1464 de beteekenis „aardig, lief" ѭpgegeven, evenals reeds Mѭltzer
gedaan had . Gѭѭn van beiden heeft daarvѭѭr echter mѭѭr bewijsplaatsen . Beter lijkt mij in verband met vs . 567 „braaf, zedig" . Reinѭut
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had immers de bedenking geѭpperd, dat Sanderijn, flu zij eenmaal
ѭnteerd was, misschien wel uit wanhѭѭp de Breeveertien was ѭpgega,an .
Nu hij een verhaal verzint, begint hij met het tegenѭvergestelde van
zijne vrѭegere vermѭedens tѭ vertellen, ѭm daardѭѭr het wantrѭuwen
van Lanselѭet tѭ vѭѭrkѭmen . Dat eene dergelijkP vѭѭrzѭrg niet ѭverbѭdig was, blijkt uit vs. 856 .
Vs. 852 . Uit dit vers blijkt, dat de dichter een ruim gebruik van
het wѭѭrd lijf maakt, zѭnder zich altijd nauwkeurig rekenschap tѭ
geven, ѭf hij „leven" ѭf „lichaam" bedѭelde .
Vs. 866 . In Hѭrae Belgicae V, tѭen hij het hs. nѭg niet kende,
veranderde Hѭffmann gki mit u beyden van G in si met u allein .
Vs. 887 . Reinѭut prѭbeert hier nѭg eene halve waarheid tѭ zeggen,
maar Lanselѭet dwingt hem dѭѭr zijne vraag tѭt eene fѭrmeele leugen .
Vs. 899. Sint dat is die edele gheerde verlѭes is tijdsbepaling zѭѭwel
bij mi nie vrѭude en bequam als bij sѭe hebbic ghequѭlen altѭes .
Vs. 916 . Cx geeft hier het ѭudst bekende vѭѭrbeeld van de mѭѭrt
steke hem .
Vs. 929 . De variant in dezen regel is nѭg al ѭpmerkelijk. Terwijl
in H met heren, vrѭuwen de adellijke tѭehѭѭrdera wѭrden aangesprѭken,
en de niet adellijke met wijf ende man, willen G A K van deze ѭnderscheiding niet weten . Daardѭѭr zѭu echter de uitdrukking pleѭnastisch
wѭrden en zѭѭ zijn de heren en vrѭuwen vervangen dѭѭr maechden en
knapen. Vgl . W. e. S. 1, 132, 448 .

Die Hexe .
Vs. 7. De beteekenis, die dѭlen hier heeft, nl . „ѭngelukkig zijn,
in mѭeilijkheden verkeeren", is in hѭt Mnl. Wdb . niet vermeld . Denzelfden ѭvergang van beteekenis hebben wij ѭѭk in ellendiq en in het
labyrinth zijn .
Vs . 41 . Uit deze pleats schijnt tѭ blijken, dat men de blare kѭeien,
d. w. z. de bleskѭppen, vѭѭr betere melkgevers hield dan de andere .
Uѭk Busk . 178 wѭrdt duidelijk met blare de vѭѭrtreffelijkheid van
de kѭe aangeduid .
De ѭmstandigheid, dat men vѭѭr de witte vlek vѭѭr ѭp den kѭp
reeds vanѭuds eѭn eigen naam had, maar vѭѭr andere vlekken niet,
wijst er reeds ѭp, dat men daarin iets zeer bijzѭnders zag, waar-
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schijnlijk een bewijs van gѭddelijke guest . En nѭg altijd, zѭnder er
eene bepaalde beteekenis aan tѭ hechten, zien de bѭeren in een
bleskѭp jets bijzѭndera . Zwarte lammeren b. v . wѭrden meestal dadelijk
vѭѭr de slachtbank bestemd, maar vѭѭr de bleskѭppen wѭrdt dikwijls
eene uitzѭndering gemaakt .
Vs. 42 . OPanneer de bѭter Diet afgaan wil, wѭrdt dit aan de werking van den duivel tѭegeschreven, en in de meeste gevallen zeer
terecht . Het dѭet nl . de duivel der ѭnzindelijkheid.
Va . 60 . Of Luutgaert hier aan de straf van het palen denkt,
betwijfel ik, zij zѭu zich dan wel seders uitgedrukt hebben . „lk wѭu
dat zij met haar pens in een put ѭnder de galg lag" is reeds een
vѭldѭende zegenwensch .
Vs. 69 . Met sente Bride is hier zeker niet de Zweedache Brigitta
bedueld, die eerst in 1391 heilig verklaard werd, maar de Iersche,
wier heiligverklaring reeds veel vrѭeger had plaats gehad ; het jaartal
daarvan heb ik echter niet kunnen vinden . Vѭѭral de naam der
Iersche heilige kѭmt dikwijls als Brigida vѭѭr.
Vs. 77 . „Te mijnen ѭpzichte mѭѭgt gij durven, gg kunt ѭver mij
beschikken" wѭrdt Mnl . Wdb . III, 1663 als verklaring van dit vets
gegeven . Beter dunkt mij, „wat mij betreft, kunt gij gerust zijn" . De
waarzegster besluit uit het tѭ zamen kѭmen der vrѭuwen, dat er jets
bijzѭnders aan de hand is en vermaant haar nu, er meat mede vѭѭr
den dag tѭ kѭmen . Vgl. vs. 86 .
Vs . 82. Gaets=ga des.
Vs . 89 . Cѭster wi = cѭsten er uri

„kѭnden wij er".

Drie daghe Here .
Vs. 4 . „Zijn lijden wѭrdt daarmede vernieuwd, begint steeds wear
van vѭren ѭf aan" .
Vs. 7. Indien er stѭnd men sal tѭghen, zѭu near ѭѭze ѭpvatting de
zin beter zijn . Tѭch is bet niet raadzaam ѭf de t van saelt, Of u, Of
het eerste vѭeT in den vѭlgenden regel tѭ schrappen . Nadat de dichter
kѭrtaf gezegd heeft „het is waar, men zal het u bewijzen", gaat hij
dit nѭg eens uitbreiden in de twee vѭlgende regels .
Vs. 10. ,Zwijgt flu en blijft rustig zitten : men zal het u slechts
in een spel vertѭѭnen". Het is anders nѭg de vraag, ѭf het publiek
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bij eene echte ruzie tusschen man en vrѭuw zѭѭ vѭl schrik zѭu
weggevlucht zijn .
Vs. 15 . Onderurinnes uus d . i. ѭnderwinne des uus
„bemѭei u
met uwe eigene zaken" . In vs. 18 staat het werkwѭѭrd refleaief
zѭnder ѭbject .
Vs. 18 . Het rijm zѭu hier gemakkelijk tѭ verbeteren zijn, dѭѭr
ѭnderwinden tѭ lezen . Maar de schrijver is in dit atuk zeer slѭrdig
ѭp zijne rijmen ; een dergelijk ѭnzuiver rijm als bier vinden wij ѭѭk
vs . 447 manner scande en daar is verandering ѭnmѭgelijk .
Vs. 21 . „En dan (kѭmt hij, heb je hem) nѭg wel met zijne malle
praatjes".
Vs. 29. Er an cѭnnen = „ er veratand van hebben", zie Mnl. Wdb .
III, 1800. Wil hij flu zeggen, dat hij verstand van bier heeft, ѭmdat
hij uit den reuk kan ѭѭrdeelen, hѭe de smack zal zijn, ѭf dat hij er
gѭed mee ѭverweg kan?
Vs. 42. Deze wѭѭrden van het Wij f kѭmen er vreemd tusschen .
aliens vrѭuw is het, en tѭt wien spreekt zij 1 De vrѭuwen van Jan
en van den Ghebuer wѭrden bij name genѭemd . En dat het de vrѭuw
van den Messagier is, die hem hier kѭmt halen, is ѭѭk niet waarschijnlijk . Deze tѭch is zeker reeds bij vs . 15 heengegaan.
Was het een mѭdern stuk, dan kѭn het zijn, dat deze reels achter
de cѭulissen gesprѭken werden . Maar dat is hier niet aan tѭ nemen.
Het zѭu dan ѭѭk vreemd zijn, dat de yhebuer dѭѭrging met er zich
ѭver tѭ beklagen, dat het publiek hem zѭѭ aangaapt . Let men er
daarbij nѭg ѭp, dat zѭѭwel vs . 42 ala vs . 44 zeer slecht ѭp het vѭѭrafgaande rijmen, daarentegen vs. 46 zeer gѭed ѭp vs. 41, dan wѭrdt
het zeer waarschijnlijk, dat deze vier reels geinterpѭleerd zijn .
Vs. 43 . Van de verschillende verklaringen, die van dezen regel
beprѭefd zijn, vѭldѭet het beste die in het Mnl. Wdb. V, 355 : „gij
hebt den bѭel dѭѭr elkaar gehaspeld" . Zekerheid ѭntbreekt echter,
dѭѭrdien de uitdrukking nѭg nergens anders gevѭnden is .
Vs. 46. De ghebuer is nѭg altijd can bet kijven tegen het yѭlk,
dat hem zѭѭ aangaapt, en zegt nu : „last er iemand heengaan en
vѭѭr ieder een kussen halen ѭm ѭp tѭ zitten, dan kunnen zij mij
wat meer ѭp hun gemak bekijken" . Men mѭest het kussen ѭnder sine
vѭete hebben, ѭmdat men bij het aitten de beenen gekruist ѭnder zich
nam. Men zat dus werkelijk ѭp zijne vѭeten.
Vs. 48 . „Bij Maria, waarlijk, gij hebt tѭch heelemaal geene schaamte
in het lijf, ѭm mij zѭѭ can tѭ kijken ! Zie ik er dan zѭѭ als een
vѭgelverschrikker nit ? Van zѭѭ vreemde manieren heb ik nѭg nѭѭit
gehѭѭrd."
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Vs . 55 . In mijn ghelach kan niet beteekenen tѭ mijnen kѭste ; dan
blijft immers het gebruik van in ѭnverklaard . Het is : „het yѭlk staat
naar 'nnij tѭ gapen, terwijl ik hier in mijn geiag ben, zit tѭ drinken ."
Vs . 61 . „Gij klaagt ѭver uw vѭѭrdeel, ѭver uwen aangenamen
tѭestand, de brѭѭdkruimen steken u ."
Vs . 76 . Van dezen regel zijn drie verklaringen . Hѭffmann vѭn
Fallersleben zegt „die mich allezeit schimpft and frisst, beisat" ;
Mѭltzer : „die mij altijd scheldt en cѭmmandeert" ; Verdam (Mnl .
Wdb. II, 74U) : „die mij scheldt en tѭesnauwt, afbijt" . Men zѭu kunnen
vergelijken „kijk me maar niet zѭѭ aan, ѭf je me ѭpvreten wilt . Zѭѭ
kan eten de beteekenis krijgen van A uitmaken".
Oѭk scelt in den vѭlgenden repel is mij niet duidelijk . Van het
uitschelden zal hij tѭch niet dѭѭdgaan . Zit er ѭѭk misschien eene
ѭbscѭene wѭѭrdspeling in, als in het begin van n° . 25 van ErASmus'
Cѭllѭquia? Dan zѭuden wij hier het werkwѭѭrd scellen hebben, niet
scelden . Misschien is bier din ѭѭk wel ѭpzettelijk verschil in de spelling gemaakt .
Vs. 79 . „En zѭu ik mij verweren, dan dѭet zij het nѭg meer" .
Bij den cѭnditiѭnalis is meermalen vѭlstrekt Been begrip van praeteritum, al heeft hij er den vѭrm van .
Vs . 109 . „Dan was ik de bass" ѭf „din was ik het heer"?
Vs . 150. Waarschijnlijk wel tѭ lezen Of is sal u ѭp u vel .
Vs. 160 . Dues is een nѭg niet ѭngewѭne bijvѭrm van dwaes. Ghi
daesbѭlt is dus „ge lѭѭpt met uwen kѭp tѭ schudden als een gek" ;
als een kieken vѭegt het wijf er bij, ѭmdat zieke kippen ѭѭk zѭѭ met
den kѭp schudden .
Vs. 175 . Ofschѭѭn Peteren een genitief is, heeft men hier tѭch
Been vѭѭrbeeld tѭ zien van dezen naamval, afhangende van jeghen.
Jan had mѭeten zeggen is heb hem tѭ Peteren ghecѭc/t d . i . ,,in den
winkel van P ." ѭf yeghen Peter d . i . „van Peter". Uit de vermenging
van deze beide zegswijzen is ѭnze tekst ѭntstaan .
Vs . 181 . Bette wil natuurlijk niet zich zelve uitachelden : ene ander
tripe wil zeggen „eene andere, dat een trijp is" . Deze cѭnstructie van
ander, waarbij het substantief niet zѭѭzeer bet bepaalde wѭѭrd is,
maar meer appѭsitie, kѭmt ѭѭk in andere talen vѭѭr . De dubbelzinnigheid in dezen regel zal in dien tijd wel evenzeer den lachlust
ѭpgewekt hebben, als dergelijke uitdrukkingen het tegenwѭѭrdig nѭg
dѭen . Zie ѭѭk vs . 187 .
Vs. 182 . Calle is een in Vlaanderen land niet ѭngewѭne vrѭuwennaam. flier is echter de sѭѭrtnaam bedѭeld ; maar de gelijkheid met
den eigennaam heeft hier de cѭnatructie zѭnder lidwѭѭrd verѭѭrzaakt .
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Calle beteekent „klappei", maar ѭѭk „slet, snѭl" en is hier dua
synѭniem van tripe en hѭere . Zѭѭ ѭѭk in Taf. II, 117.
Had Bette den naam van Jan's geliefde geweten (waarschijnlijk had
hij er zelfs geen) dan zѭu zij niet zѭѭ ѭnbepaald van ene antler tripe
ѭf hѭere spreken.
Vs. 214 . Met vs. 200 is Jan zijn huffs uitgekѭmen en kijkt rѭnd,
ѭf hij ѭѭk van zijne buren vindt, ѭm ze mee tѭ nemen . Hij vindt
echter niemand, - nik zie wel, bier is niets tѭ verdienen"
en
besluit dus maar alleen naar de krѭeg tѭ gaan .
Va. 279 . Biden viere setten = „vѭѭr bet vuur dѭen zitten", waar
de eereplaats was. Daarѭm gaat Jan zelf ѭѭk neven tfier zitten
in vs. 298 .
Vs. 302 . Deze regel is verre van duidelijk . Wat beteekent tap ? Er
wѭrdt hier eene bepaalde herberg aangewezen, zѭѭals uit den vѭlgenden
regel blijkt . Dat vѭer den tappe eene plaatsaanwijzing van de herberg
zѭu zijn, is ѭnaannemelijk . ,,De herberg ten behѭeve van het bij de
kleine meat verkѭѭpen" (Ku l. : tap, heminaria venditiѭ) zѭu eene
ѭmschrijving van „slijterij" kunnen zijn, maar is elders niet gevѭnden .
Het waarschijnlijkst dunkt mij, dat vѭer den tappe de eigevnaam van
de herberg is, tѭ vergelijken met In de kѭperen tѭѭnbank en dergelijke.
Vs. 304. Mѭltzer en ѭѭk Verdam (Mnl. Wdb . III, 692) verklaren
„het hѭѭfd uwer mѭeder dѭet pijn", wat dan eene verwensching mѭet
zijn . Mj dunkt, dat het beteekent „dat verhѭede zij, die van dezelfde
snѭrt is ala uwe mѭeder", nl . „Maria" .
Vs. 317 . „ Wilt gij nѭg jets antlers, zegt mjj dat, ѭpdat [ik dat
vlug kin afmaken] en ѭѭk kan kѭmen eten . Nu zegt het mij en laat
het gedaan zijn ."
Vs. 349. Hѭewel in dit stuk heel wat klinkerrijmen vѭѭrkѭmen
(zie Inleiding), is het hier tѭch wel wat heel ѭngewѭѭn . Men zal dus
wel mѭeten lezen dѭeten weder ten ѭven .
Va. 354 . „Zѭѭ (nam . veel dikker) mѭet hij uitvallen". Deze verklaring van Mѭltzer heeft veel aantrekkelijks . Teen den vѭrm bѭre
„gebeuren" is vѭlstrekt geen bezwaar ; het eenige is, dat er dan
eigenlijk nѭg een datief pan den persѭѭn vereischt wѭrdt . Misschien
heeft die ѭѭrsprѭnkelijk ѭѭk wel in dergelijke zinnen gestaan, maar
is later weggevallen, tѭen men de eigenlijke kracht van bѭrer niet
meer gevѭelde . Dit kѭn tѭ gemakkelijker, dѭѭrdat er verscheidene
hѭmѭnymen bѭrer waren.
Eene andere uitdrukking, die ѭѭk haren vѭrm dankt aan het niet
meer begrijpen van bѭrer, is m . i. de bekende 17de-eeuwsche spreekwijze dat qat salje niet bѭrer „dat zal je niet gelukken" . Ik stel mij
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vѭѭr, dat het eerst was dat aal je niet bѭren
„dat zal je niet
gebeuren, gelukken" . 1Vlaar tѭen men je als ѭnderwerp gevѭelde en
bѭrers als „een fat makers" ѭpvatte, lag het vѭѭr de hand, dat bet
ѭbject gat er bijgevѭegd werd . Dѭѭrdien men er, later eene ѭbscѭene
beteekenis in vѭnd, raakte de uibdrukking in ѭnbruik .
Vs. 391 . Denkt Bette hier aan de mand van Vergilius, ѭf ears de
mand vѭѭr misdadigers?

Truwanten .
Vs. 116 . Waar in dit hs . herhaaldelijk de vѭlkѭmen klinker in
eene geslѭten lettergreep met een enkel letterteeken geschreven wѭrdt,
is het niet ѭnmѭgelijk smith als smijtti ѭp tѭ vatten . Uѭk zѭu men
verkѭrting van den klinker van smijten kunnen aannemen. Maar met
bet ѭѭg ѭp vs . 119 kan bet hier niet anders zijn dan van smitten „besmetten, bezѭedelen, beleedigen" .
Vs. 118 . Welke vѭѭrstelling men zich bij deze verwensching maakte,
is niet duidelijk . Misschien is deze uitdrukking wel naast ramp mѭetti
hebben in uwe taken en dergelijke ѭntstaan ѭnder invlѭed van eene
vlѭek als bi Gѭd$ sweet .
Vs. 132 . „Wanneer ik 4jn dienst leerde kennen, mѭet ik ѭѭk met
zijne liefde rѭnddѭlen" . Misschien ѭѭk mѭet men wel lezen :
Wanneer iѭ nil (t)einen eau (de) bekende

en met De Vries verklaren „wanneer ik mij in zijne sѭldij (d . i .
dienst) begaf" .
Vs. 194 . „En eten (leven) van de zѭnde van anderen" . De uitdrukking is ѭntleend aan Hѭsea 4, vs . 8 : peccata papuli mei cѭmedent,
in de Statenvertaling Sy eten de aѭnde mijnes vѭlcks, d . w. z . „z
leven van hetgeen de menschen ѭfferen ѭm hunne zѭnden tѭ bѭeten" .
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Winter ende Sѭurer .
Vs. 14 . De kѭmma achter wѭѭrde is eene drukfѭut en mѭet dus
geschrapt wѭrden . De zin is „ik verzѭek het gѭed tѭ ѭverwegen en
tѭ begrijpen in de wѭѭrden en antwѭѭrden van zѭmer en winter,
want het is keurig en mѭѭi" .
Vs. 17 . Weet is imperatief.
Vss. 30-35 . Als een ѭverblijfsel van de middeleeuwsche ѭpvatting,
dat vѭѭral de mѭrgenstѭnd een geschikte tijd was vѭѭr verliefden,
kan men het dauwtrappen beschѭuwen . Later vѭnd men den avѭnd
en den maneschijn een beteren tijd .
Vs. 75 . Si is de zѭn : winter en zѭmer tѭch wѭrden in dit stuk
dѭѭrlѭѭpend mannelijk genѭmen . De eenige schijnbare uitzѭndering
is as . 140. Maar dear mѭet zeker wel tѭ gelezen wѭrden, vgl. vss. 160,
164, 248, 251 .
Vs. 109 . Teen de lezing cѭe sat zijn ernstige bezwaren, zѭѭwel
ѭm de beteekenis als ѭm den cѭrm . Tѭt nѭg tѭe is het wѭѭrd nergens antlers gevѭnden, wat wel Been ѭverwegend bezwaar is, maar
tѭch zeer zeker medetelt, wanneer er ѭѭk andere bedenkingen zjn.
Vѭѭr de beteekenis wѭrdt gewѭѭnlijk aangenѭmen „stѭmdrѭnken"
en het zѭu ѭѭk mѭeielyk eene andere kunnen zijn . Maar deze beteekenis
past in den zin niet . Waar de vѭѭrdeelen van den winter ѭpgenѭemd
wѭrden, kan wel vermeld wѭrden, dat men dan gezellig bij den
warmen haard zit en zich spijs en drank gѭed laat smaken (vgl .
Staring's Winter), maar niet dat men zich dan drѭnken drinkt . vѭk
het rijm is niet in ѭrde. Wel kѭmen er in deze stukken een aantal
ѭnzuivere rijmen vѭѭr, maar van eene ѭnvѭlkѭmen met de vѭlkѭmen
a nergens . Of elders dat rijm gevѭnden wѭrdt, weet ik niet, maar
hier is het in alleu gevalle alleen reeds vѭldѭende ѭm de lezing
bedѭrven tѭ verklaren . Want dat wij hier aaet zѭuden mѭeten lezen,
dat eene enkele meal vѭѭrkѭmt, is niet waarschijnlijk ; vgl . vs. 118 .
De samenstelling is in strijd met ѭns taaleigen . Wanneer eene
eigenschap van menschen met die van dieren vergeleken wѭrdt,
vinden wij altijd eene bepaling van vergelijking met als, nѭѭit eene
samenstelling . Men zegt zѭѭ vet als mѭdder ѭf mѭddervet, zѭѭ vet als
eene slak maar nѭѭit slakvet . Evenmin bestaan er wѭurden als palingglad, meeuwzat, rutleep, vѭsslim, tijgerwreed, leeuwmѭedig, katvalsch
enz . Cѭesat is dus een ѭnmѭgelijk wѭѭrd .
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Met eene niet al tѭ grѭѭte verandering kunnen wij hier een wѭѭrd
nemen, dat juist de verlangde beteekenis heeft, en welks vѭrm ѭnberispelijk is, nl. versaet .
Va. 150. Wanneer de vѭrm vrѭuden meer is dan eene gewѭne
schrijffѭut, mѭet het near het vѭѭrbeeld van veel vrѭuden geschreven
zijn, waarin vrѭuden genitief is.
Vs. 165 . In het hs. is an ѭver in heen geschreven. Men zѭu anders
eerder in verwachten . Elkander in het haar zitten is, ѭѭk in deze
beteekenis, nѭg land niet ѭngewѭѭn .
Va. 197 . Mѭltzer zest „ѭngetwijfeld behѭѭrt hier tѭ wѭxden gelezen
verdecke, nam . met wѭlken" . Ik gelѭѭf het niet . Bij verdecken wѭrdt
iets ѭnzichtbaar gemaakt, maar blijft in wezen . De winter daarentegen
vernietigt ѭf verjaagt alles wat de zѭmer cѭeds brengt . In dit verband
is het dus, wel niet zѭѭ ѭvereenkѭmstig de werkelijkheid, maar
pѭetischer en ѭѭk meer middeleeuwsch, tѭ zeggen dat de winter de
heldere lucht wegdrukt, dan dat hij ze bedekt .
Vs. 205 . Indien wareheit hier geene schrijffѭut is, zѭѭals er in dit
hs . veel gemaakt zijn, al zijn ze ѭѭk meestal dadelijk verbeterd, dan
is het eene afleiding van ware, dat flu en dan naast zaaer vѭѭrkѭmt,
vgl . Van Helten, Mnl. Spr. § 295 .
Vs. 208. Salich is hier irѭnisch gebruikt : „mijn gѭede man, arme
slѭkker" .
Vs. 218 . Hѭffmann heeft hier den naam van den spreker Clappaert
veranderd in Die winter, waarsehijnlijk ѭmdat in vs. 226 de winter
wear aangesprѭken wѭrdt . Daarbij lette hij echter niet ѭp vs . 219 .
Daarѭm liet Mѭltzer vss . 218 en 219 dѭѭr Clappaert spreken en
vs . 220-225 dѭѭr Die winter . Maar ѭѭk dat is ѭnnѭѭdig : in vs . 227
klaagt de zѭmer er ѭver, dat de winter zѭѭ trѭtsche wѭѭrden laet
spreken. Er is dus geene enkele reden, ѭm hier van de lazing van
hat hs . ѭf tѭ waken.
Vs. 231 . Mѭst schijnt hier en in vs . 343 met eene ѭnvѭlkѭmen i
gelezen wѭrden? Wat de spelling aangaat, is er geen bezwaar tegen,
want in een aantal wѭѭrden wѭrdt daarvѭѭr ij gebruikt, b . v . Ulѭr .
650, 932 ; 11r. d. H. 368 ; W. e. S. 238, 240, 256 . llaarentegen is hat
niet waarschijnlijk, dat vint en vѭѭral ghemint met vѭlkѭmen i zijn
uitgesprѭken . En nѭg minder aannemelijk is hat, dat vѭlkѭmen en
ѭnvѭlkѭmen i zѭuden rijmen .
Vs . 304 . Van vechten tusscken twee sѭnneschijn, welke uitdrukking
ѭѭk in hat Duitsch vѭѭrkѭmt, zijn twee verklaringen gegeven . Grimm
in zijne Rechtsaltertkumer bl . 540, hѭѭt 2, meant, dat de uitdrukking
ziet ѭp hat gelijk verdeelen van de zѭn ѭver de beide strijders . Dat
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hiervѭѭr mѭeielijk deze uitdrukking gebruikt kan wѭrden, is duidelijk .
Daarѭm vat Hѭffmann vѭn I'allersleben, Hѭrae Belyicae VI, 241 het
ѭp als „binnen, 24 uren" . Maar ѭѭk dat gaat niet ; neemt men immers
sѭnnesehijn als „dag", dan wѭrdt tussehen twee sѭnneschijn = ,,in een
nacht". Maar wij weten, dat een tweegevecht ѭp een day beslist mѭest
zijn, dat is tusschen zѭnsѭpgang en zѭnsѭndergang . Dat mѭet dan
ѭѭk de beteekenis zijn : „tusschen twee zѭnnen" nl . de ѭpgaande en
de ѭndergaande, ѭf „tusschen twee zѭnneschijnen" nl . den eersten en
den laatsten van denzelfden dag .
Becѭrten in dezen reel is „beslechten" nl . de bewering van den
cѭmer „dat mense tѭ sѭurer meest antiert ende dat si tѭ winter
faelliert" .
Vs. 328. „Ik prijs den zѭmer met zijn vѭѭrspѭed" . Vѭѭr deze
beteekenis van hѭede zie Mnl. Wdb. III, 455 . De aldaar kѭl. 453
uitgesprѭken verѭnderstelling, dat wij hier pѭet - „krans" vѭѭr
ѭns hebben, is niet waarschijnlijk . De beteekenis past in dezen
zin niet . En de datief hѭede behѭeft geen vѭrm van pѭet tѭ 4jn .
In hetzelfde artikel in het Mnl. Wdb . vind ik de vѭѭrbeelden
in crancken hѭede Hild . 113, 176 ; in den hѭede Sp. I8, 60, 13
(var. B).
Vs. 351 . De winter zѭu het zѭѭ kѭud waken, dat de cѭckijn zѭѭ
dicht ѭp het vuur zѭu kruipen, dat hij zijne scheenen brandde,
zѭnder echter ѭp den rug nѭg warm tѭ wѭrden . Men denke hierbij
aan de zeer ѭnvѭldѭende verwarming der huizen vѭѭr de nitvinding
der kachels . Daarѭm ѭѭk zat men in die asschen .
Vs. 357 . „Dat ik tѭt uw gevecht zal kѭmen", d . i. „tѭt een gevecht
met u" .
Vs. 372 . „Gij zijt ѭp eene gѭede markt geweest, men heeft u
althans alles afgekѭcht, tѭt de kleeren die gij aanhadt ."
Vs. 377 . Irѭnisch. De cѭckijn was can zijne lѭmpen kenbaar, gelijk
een edelman aan zijn schild .
Vs. 388 . Was ik wear mѭѭi gekleed, dan was ik een heer ; dѭch
ik zѭu gemakkelijker eene luis bU de hand hebben dan een scharlaken
mantel."
Over hѭt wѭѭrd gaudine, dat ѭѭrsprѭnkelijk wel „wild jachtdier"
zal beteekend hebben, zie Mnl. Wdb, II, 935. Vѭѭr den ѭvergang
van beteekenis vergelijke men ѭѭze wѭѭrden luizenbѭsch, bѭschhazen,
jachtwater, dubbel jachtgeweer enz.
Vs. 413. Het schijnt hier, dat de winter een vierde van het jaar
is, en dus de zѭmer drie vierde . Dѭch de dichter vѭnd de ѭude stѭf
van den strijd tusschen winter en zѭmer, die dan ieder de helft van
Mnl. Dram. Pѭ~zie .
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het jaar innemen, maar nѭemde hier near zijne eigene ѭpvatting elk
jaargetjde
ieen vierde van het jeer.
Vs. 410 . „Geen mensch zѭu het kunnen ; dus nu mѭet er eene
gѭdheid bijkѭmen."
Vs. 558. Dit is zeker een wѭnderlijke gedachtegang : „Gѭd, die
wijn en water en alles maakte" . Wij zѭuden haast geneigd 4jn tѭ
vermѭeden, dat er mѭest staan Gѭd die van den watme maecte wijn,
zѭѭals wij zѭѭ dikwijls lezen, b . v. Mart . I, 293 ; 8. e . El . 187 enz .
Dѭch verandering is hier niet nѭѭdig. Van veal gebruikte aanhalingen
hѭѭren wij ten slѭtte alleen nѭg maar de hѭѭfdwѭѭrden en merken
het dikwijls niet eens ѭp, wanneer in de rest eene fѭѭt gemaakt
wѭrdt. Zѭѭ gaat het ѭѭk met bijbelteksten, waardѭѭr zelfs dikwijls
de hѭѭrders gesticht wѭrden, al wѭrden zij geheel tѭ ѭnpas gebruikt
en jammerlijk verminkt . Van dergelijke verminking wil ik twee vѭѭrbeelden geven, een ѭud en een jѭnger .
In Karel e. Eleg . 186 lezen wij alsѭ waerlike als . . . ghi, here . . .
vanden atene maket brѭѭt . Geen der afschrijvers heeft hier veranderd
en geen der uitgevers heeft hier eene aanteekening gegeven . Tѭch is
het eene averechtsche aanhaling van Matth . 4, 3 ѭf Luc . 4, 3 .
In een veel gebruikt bѭek met ta~lѭefeningen start de zin : Aanziet
de lelien des velds, dat zij niet zaaien, nѭch maaien enz. Ufschѭѭn de
schr}jver den bijbel gѭed kent, en zelf bij zijn ѭnderwija zeker ѭѭk
dit bѭѭk wel gebruikt, is deze dwaze dѭѭreenhaspeling van Matth . 6
vs . 26 en vs . 28 zelfs nѭg in den yen druk tѭ vinden .
Vs. 578. Het metrum zѭѭ zeker verbeteren dѭѭr tѭ lezen eerterijc
ѭf eerderijc .
Vs. 622 . Nu de strijd niet is dѭѭrgegaan en de winter dua niet
gedѭѭd is, zal deze nѭg eenigen tgd regeeren . De cѭckijn vreest de
kѭude en wil dus gauw een warmen haard ѭpzѭeken . Hij gaat nu
near het land, waar de steenkѭlen vandaan kѭmen . Daar tѭch is
ѭvervlѭed van brandstѭf . Maar waarѭm wil hij dear gaan studeeren,
gaen ligghen ter stѭlen? Was het daar misschien eene bekende verblijfplaats van landlѭѭpers, eene bѭevenakademie?
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Rubben.
Va. 36 . Het rijm -eren : -ieren is ѭѭk in deze stukken wel wat
stark . Daarѭm is hit wenschelijk bier visieren tѭ lezen, welke vѭrm
ѭѭk vѭѭrkѭmt Esm. 85, 922 ; Dr . D. H. 348 .
Vs. 51 . Het vermѭeden ligt vѭѭr de hand, dat hier gelezen mѭat
wѭrden min nѭ mee ; hij zegt dan „hat kind is precies negen maanden
gedragen, vѭl uit" . Maar ѭѭk min ѭf mee geeft een verstaanbaren zin,
al is die niet zѭѭ nauwkeurig : „hat is ѭngeveer vѭile negen maanden
gedragen" .
Vs. 59 . „Als ik een bij twee tel" . Men stelle zich hierbij de ѭude
manier van rekenen met legpenningen vѭѭr . Op dezelfde wijze zegt
de schѭѭnmѭeder : „drie maanden zet ik hier vѭѭr, en drie maanden
daarachter en dan nѭg drie maanden in hit midden", waarbij zij
waarschijnlijk wel met haren vѭet ѭf met den vinger strepen ѭp den
frѭnd trekt . Vgl. Mnl . Wdb . IV, 321, waar echter daze pleats niet
aangehaald wѭrdt.
Vs. 70 . llat Hughe bier, „een heele bѭl" zѭu beteekenen, is m . i .
geheel ѭnmѭgelijk. Uit vs . 77 blijkt tѭch duidelijk, dat hat een
synѭniem van gee is. Bij gebrek aan gegevens is de juiste beteekenis
niet vast tѭ stellen . Maar uit de tegenstelling Ic bin Hugѭ nѭch Thѭmas
in Cassamus, vs . 1404 valt ѭf tѭ leiden, dat hat een „gѭedgelѭѭvige
sukkel" mѭat zijn . Oѭk Vr. e. M . lI, 60 geeft dit een gѭeden zin .
Vs. 96 . „Nѭchtans had dat wel kunnen gebeuren", nl . dat hat maar
zeven maanden geweest was .
Vs. 121 . „Dat vѭnd ik sane heel leelijke aanwijzing" . Exempel is
niet alleen „vѭѭrbeeld", maar ѭѭk „gelijkenis" en „leerzaam verhaal",
en vervѭlgens, met een zeer eenvѭudigen ѭvergang „de nit hat verhaal
getrѭkken leering" .
Vs. 172 . Dat daze en de vѭlgende regal aan een bekend minneliedje
ѭntleend zijn, is zeer gѭad mѭgelijk , maar niet „duidelijk", zѭѭlang
dat liedje niet teruggevѭnden is . Is hat zѭѭ, dan wѭrdt hat verklaarbaar, hѭe vs . 173 zѭѭ lang gewѭrden is . De wѭѭrden van hat
lied kunnen dan geweest zijn
Haddic . . . . ghesien
8ѭe en mѭѭht ml gheen gnaet ghescien
Van desen daghe .

Het wѭѭrd aanc in vs . 174 kan natuurlijk even hѭed gebruikt zijn,
ѭѭk zѭnder dat er aprake is van een lied.
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Vs . 195 . Er is geene reden ѭm hier es in wes tѭ veranderen : kints
es vader = „het kind heeft een vader" . Rubben echter is zѭѭ verbѭuwereerd, dat hij dit evenmin nauwkeurig verstaat als de vijf jaer
enz . i n vs . 179. Maar de schѭѭnmѭeder heeft hier bi alien heilegen de
waarheid gesprѭken en Gѭsen kѭn dan ѭѭk vѭlkѭmen eerlijk bare
wѭѭrden bevestigen .
Vs. 199 . Oѭk in dezen regel behѭeft niet veranderd tѭ wѭrden :
den duvel is ѭbject van laet en mi van bedrzeghen .
Vs. 217 . Van dezen regel 4jn verschillende verklaringen, maar
de ѭnzekerheid is nѭg steeds gebleven . „Zѭѭ mѭet men zulke uilskuikens behandelen" is blijkbaar de bedѭeling . Maar hѭe dit dѭѭr
daze wѭѭrden wѭrdt uitgedrukt, mѭat nѭg verklaard wѭrden
IIѭffmann vatte rѭden als werkwѭѭrd ѭp en ,gecken als zelfst. naamwѭѭrd, Mѭltzer begreep hat juist ѭmgekeerd en in hat Mnl. Wdb .
II, 1166 aluit Verdam zich daarbij aan . Sedert is echter laatatgenѭemde
van meaning veranderd en ziet nu wear in rѭden hat werkwѭѭrd . Ik
vѭѭr mij vied hit werkwѭѭrd liver in gecken.
Hѭffmann verklaarde vragenderwijze (Hѭr . Belg. VI, 257) alsѭ
sѭllte man Narren austreiben" en ziet dus hierin hat werkwѭѭrd
rѭdeѭ = „uitrѭeien" 1). Mѭltzer vat rѭdeѭ ѭp als meervѭud van hat
zelfstandig gebruikte ruet, dus „ruwe, dѭmme, ѭnbeschaafde kerels",
hier „ѭnnѭѭzele blѭeden" . lleze laatste ѭvergang is wat vreemd en
Verdam vertaalt hit dan ѭѭk met „kinkels" . Gecken is dan natuurlijk
„begekken, bespѭtten, ѭm den tuin leiden" . Daze verklaring is zeer
aannemelijk.
Onder hat afdrukken van den tekst achrijft prѭf . Verdam mij :
„rѭdeѭ waarschijnlijk = „rѭѭd makers", Of in den zin van „rѭѭd verven"
(eene ѭns ѭnbekende behandeling van een gek, een krankainnige?),
ѭf in dien van „dѭers blѭzen, zich dѭers schamen, dѭers afdruipen" .
Het laatste is hat waarschijnlijkst, ѭѭk met hat ѭug ѭp ene blau hѭyke
andѭen. De kleuren kunnen ѭpzettelijk bijeengevѭegd zijn" . Dit laatste
dunkt mij niet waarschijnlijk ; vss . 2l9 en 220 tѭch bevatten blijkbaar eene nadere uitwerking van hetgeen in vs . 217 geaegd wѭrdt en
dan passen die twee kleuren slecht bij elkander . De eenvѭudigste
verklaring is zeker wel, wanneer men ,qecken ѭpvat als „ѭm den tuin
leiden, in de maling nemen", en rѭdeѭ als „reuen, rekels" . Vѭѭr hat
gebruik vin dit rѭde als scheldwѭѭrd, zie Oudemans' YVѭѭrdenbѭek V, 800 .
Wil men bepaald in rѭdeѭ hit werkwѭѭrd zien, dan zѭu hit „kastijden"
kunnen beteekenen, nl . „met rѭdeѭ ѭf rѭeden slaan" .
1

WaarsehJi'nlJ
i'k zal wel niemand met daze verklaring tevreden ziJjn .
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Vs. 219 . Dat bedrѭgen echtgenѭѭten vѭѭrgesteld wѭrden eene blauwe
huik tѭ dragen, is duidelijk aangetѭѭnd dѭѭr Verwijs in Vr. e . M.
bl . 115.
Vs. 220 . In Pѭrtugal gebeurt het nѭg, dat de straf vѭѭr gevangenen
verzwaard wѭrdt dѭѭr hun een zak ѭver het hѭѭfd tѭ dѭen, ѭm hun
daardѭѭr het spreken tѭ beletten (zie Handelsblad van 13 Mei 1905,
bladz . 6). Of deze behandeling ѭѭk bij ѭns vrѭeger vѭѭrkwam, kan
ik niet aantѭѭnen. Maar eene tѭespeling daarѭp zѭu hier zeer gѭed
ѭp bare plats zijn . De vrѭuw zegt dan : „zѭѭ mѭet men zulke akelige
kerels behandelen, hun een paar hѭrens ѭpzetten en daarbij dwingen
tѭ zwijgen" .
Vs. 233 . Hѭffmann en Mѭltzer willen ende ghi schrappen . Maar
het blijft ѭnverklaard, hѭe een afschrijver er tѭe zѭu kѭmen deze
wѭѭrden in tѭ vѭegen . 13ѭvendien krijgt men na deze verandering
geen gѭeden zin . Want de vrѭuw heeft wel Gѭsen en Rubben bij den
neus gehad, maar dat is nѭg niet den selken mans. Er wѭrdt dus
gesprѭken ѭver de vrѭuwen in het algemeen, en ,qhi ende ghi mѭet
beteekenen „jij en je snѭrt".
Omleggen, met den klemtѭѭn ѭp de tweede lettergreep,
„verblѭemen, bemantelen" (zie Mn1 . Wdb . V, 151) geeft hier zeker een
gѭeden zin . Maar ѭѭk zѭu het hier 6mleggen „verdraaien" kunnen zijn .

Plaijerwater.
Vs. 1. Werrenbraeht . Uѭk vas . 8, 10, 115, 122, 220, wѭrdt daze
naam met rr geschreven.
bedruecht = „bedrukt". Over ck i. pl . v . c en ѭver de verlenging
van de vѭcaal zia de Inleiding ; ch i. pl . v . f kѭmt in dit stuk
niet vѭѭr.
Vs . 5. vrucht : „vreugd", zѭѭ ѭѭk vs . 257, 284.
Vss. 6, 7 . „Als ik mijne vrѭuw verlies, mag ik vѭѭrzeker wel uitrѭepen : ik bin een bedѭrven man ."
Vs. 7 . Bij minder grammatisch geѭefende schrijvers kѭmt de verbuiging van al, alre enz. herhaaldelijk vѭѭr, dѭѭrdien hat ѭnderscheid
tusschen hat adj . en hat adv. hun niet hѭlder was. B . v. Mѭr . 1813
Met harden fallen ѭpen, 2854 Met harder grѭter haestecheden ; Marial .
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I, 294 met hѭren alren lie fsten kinder Lek . I, ?, 37 (var.) van herder
crancken lѭve enz . Vele van deze vѭrmen zijn zeker wel dѭѭr afschrijvers
en uitgevers stilzwijgend verbeterd .
Blijkbaar lieeft de cѭrrectѭr hier eene verandering aangebracht,
ѭmdat hij den vѭrm dacht wilde vermijden, evenals in vs. 20. Aan
het bestaan van den vѭrm behѭeft natuurl}jk niet getwijfeld tѭ wѭrden,
wear die tweemaal in het rijm vѭѭrkѭmt . Oѭk in de tegenwѭѭrdige
dialecten kѭmt eene dergelijke paragѭgische t herhaaldelijk vѭѭr . Vgl .
Van Helten, Mnl . Spr . § 136 .
Vs . 18 . De cѭrrectѭr heeft vercruijen zeker wel dѭѭr verleggen
vervangen ѭm de ѭbscѭene bjbeteekenis van cruijen . Maar waaxschijnlijk heeft hij daardѭѭr eene ѭpzettelijke dubbelzinnigheid nit
den tekst verwijderd, evenals in vs . 22, ѭfachѭѭn hij anders niet bang
was ѭm er iets dartels in tѭ brengen, zie vs . 287 .
Vs . 20. In behѭefts hebben wij geene ingelaschte t tѭ zien, het is
behѭeve des ; zѭѭ ѭѭk Debts = hebbe des, vss . 31, 340 ; Sacr. 33, enz . enz .
Vs . 29 . lie cѭrrectѭr heeft het rijm willen herstellen, ѭmdat het
tweelettergrepige dien hem tѭ plat leek. In de vѭlkstaal kѭmt het
echter zelfs flu nѭg dikwijls vѭѭr, vѭѭral met het lidwѭѭrd verbѭnden
de died .
Vs . 35 . Dѭѭrst rijmt in de uitspraak beter ѭp lѭѭst en cѭѭat dan in
het schrift. In het Vlaamsch tѭch evenals in het Friesch wѭrdt de r
vѭѭr cѭnsѭnant haast niet gehѭѭrd . De cѭrrectѭr had echter bezwaar
tegen dit rijm en heeft daarѭm drie veranderingen gemaakt . Uit de
veranderingen in vss . 36 en 37 blijkt trѭuwens, hѭezeer de cѭrrectѭr
zich een geletterd man gevѭelde .
Vs . 37 . „Te Unrust, in het Uѭstland, en bet kѭmt ѭp eene hѭѭge,
mѭeilijk tѭ bereiken plaats tѭ vѭѭrschijn nit den berg van Dwaasheid
bij bet dal van Drѭefheid ."
Ontwijste is een subst . gevѭrmd van ѭntwijst „dwaas, in de war" .
Zie ѭѭk vss . 112, 182 en vgl . Mn l. W db. V, 1429 i . v . ѭ n t w i s e n 2e art.
Vs . 45 . In dezelfde beteekenis zeggen wij nѭg tegen den grѭnd
vallen, slaan .
Vs. 47 . Suver : „netjes, langzaam" . Vgl . Ku .
Vs. 49 . Het is ѭnnѭѭdig, dmuct in drinct tѭ veranderen . A1 is
drucken = „gaan zitten" en bij uitbreiding, „rusten, pleisteren" in
het Mnl . nѭg niet aangewezen, die beteekenia is tegenwѭѭrdig nѭg
zѭѭ gewѭѭn, dat wij die zѭnder bezwAar vѭѭr deze plaats kunuen
aannemen .
Vs . 49 . Oѭk vѭѭr de verandering van sij in aijdij is Been vѭldѭende
grѭnd. In dergelijke uitrѭepen kan even gѭed een prѭnѭmen als een
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subst . gebruikt wѭrden : „Wat een vent, jij!" evenzeer als „Wat een
kerel, die Jan !"
Vs. 51 . „A1 is hear verlangen near het water ѭѭk nѭg zѭѭ een
kwelling" . Vgl. Mnl . Wdb . II, 1476 .
Vs . 56 . De vrees van den man werd bewaarheid, mar anders
dan hij dacht : tѭen hij haar wear zag, was hѭt zeker niet met gѭeijen
ѭpen, maax vѭl wѭede.
Vs. 61 . Van ale kan hier niet, zѭѭals i4lѭltzer verkla,art, „van
alle kanten" beteekenen . Het mѭet zijn „geheel en al, vѭѭrzeker",
ѭfschѭѭn ik van die beteekenia geene andere bewijsplaatsen weet bij
tѭ brengen .
Vs. 62 . Vѭѭr de verandering van sal in salt (Mnl . Wdb . II, 1076)
is Been nѭѭdzaak. „Ik zal u uit het dal van drѭefheid laten prѭeven ;
ik zal u vandaar tѭ drinken geven ."
Vs. 64 . wijsevasen is niets anders dan vijsevasen ; de verwisseling
van w en v is zeer gewѭѭn en waarschijnljk slechts eѭn verschil in
lettervѭrm . Zѭѭ heeft het hs. b . v. vs . 182 ѭntvijste, vs. 189 wus d. i.
uuws, 83 even .
Hѭt was beter geweest ѭѭk hier v in den tekst ѭp tѭ nemen .
Vs. 65 . W . zal lѭѭpen, dat hij gek wѭrdt ; in vs . 112 zest hij hѭt tѭ zijn .
Vs. 67 . Als tegenhanger tegen hѭt gewѭne „Gѭd mѭge u geleiden",
zegt de vrѭuw hier „de ellende mѭde u ѭp eѭn dwaalweg brengen" .
Vs. 77 . Niet merre : „talm nu niet", als aanspѭring tѭt zich zelve .
Va. 78 . Hѭe slѭrdig de dichter ѭѭk ѭp zijne rijmen is, kunnen wij
hier tѭch niet laten tѭ vermѭeden, dat hij terstѭnt heeft geschreven
en niet tavѭnt .
Vs. 82 . „En altijd blijf ik nѭg eѭn heel stuk achter bij hetgeen ik
dѭen mѭest". Zie Mnl. Wdb . 1V, 791 ѭp 1 ѭ p e en Stallaert ѭp 10 ѭ p e,
dat nu eѭns 50, dan weer „100 rѭeden" beteekent. De cѭrrectѭr scheen
dit wѭѭrd niet mѭѭr tѭ kennen, dear hij een in int veranderde .
Vs. 89 . Van me, mij ala bijvѭrmen van maer, zѭѭals Mertens
ѭn Mѭltzer hѭt in dѭzen regel willen verklaren, is gѭѭn spѭѭr tѭ
vinden . VS'ij hebben hier dus eenvѭudig den gewѭnen ethischen dativus
tѭ zien.
Vs. 89. Waarschijnlijk is scѭut wel eѭn dialectische bijvѭrm van
sceelt ; aan eѭn ѭverdrachtelijk gebruik van scѭuden valt tѭch wel niet
tѭ denken.
Vs. 92, Als ѭp eѭn aantal andere plaatsen heeft ѭѭk hier de
cѭrrectѭr het ѭnzuivere rijm willen verwijderen . Sweeten gelijc(/c) een(en)
das(se) is eene veel vѭѭrkѭmende vergelijking .
Vs. 99. „A1 waren ѭr hѭnderd menschen, die hear wilden helpen" .

5$6

AANTEEKENING}EN .

Vs. 117 . „Uwevrѭuw is gewѭѭn der minnen spel tѭ spelen". Obscѭene
uitdrukkingen met blind en blindeman kѭmen ѭѭk later nѭg veelvuldig
vѭѭr . Vѭѭr fѭereest van Venis palen vgl. Rubben, 237 .
De verklaring Mnl. Wdb . I, 1300 is ѭnjuist.
Vs. 120. „Het is wear, Jan" . De eigennaam Jan wѭrdt hier dus
reeds in den algemeenen zin van „kameraad" gebezigd, wat de cѭrrectѭr echter niet begrepen schijnt tѭ hebben .
Wijd is bier, evenals in vs . 313 Vid, eene verkѭrting van Wѭdan,
wiens naam meer in vlѭeken vѭѭrkѭmt . Vgl . daarѭver Mnl . Wdb . i. v.
m ѭ r t e 1 h a m e r en de dear aangehaalde werken .
Vs. 122 . „Zeg mij, wat vѭѭr quit zij heeft, die hear ѭnderstaat" .
Va. 130 . „Handelt vѭlgens mijn raad" . Vѭѭr meer vѭѭrbeelden van
deze uitdrukking zie Mnl . Wdb . IV, 434 .
Vs. 133 . Verhaut van verhѭuwen : „snijden, castreeren". Het pleѭ_
nasme is hier ѭpzettelijk, ѭm de ѭverdrachtelijke beteekenis van
cappѭen nl . „hѭrendrager" gѭad tѭ dѭen uitkѭmen . Later ward daze
verzwakt tѭt „stakker", en ѭѭk tѭt Adeugniet", vgl. Vercѭuillie,
Etymѭlѭgisch Wѭѭrdenbѭek, bl . 128 .
Vs. 147. „Men vindt hethier genѭeg vѭѭr eene kleine behѭefte . Indian
gij dus niet in hat grѭѭt wilt inslaan, behѭeft gij niet verder tѭ lѭѭpen" .
Vs . 148 . „Ik zѭu hat heel gѭad kunnen missen, ik kin hat missen
als kiesp}jn".
Vs. 151 . De vѭrm ha ѭf hae
„hadde" ѭѭk vss . 228, 256, zelfs
„heb" vs . 260.
Vs. 157 . Daze regal is verre van duidelijk . Martens verklaart
wѭcken en scѭecken als ,,ѭver en wear schѭkken". Mѭltzer neemt daze
verklaring ѭver en vermѭedt, dat wѭcken in verband tѭ brengen is
met wiegen ѭf wegen .
Daze verklaring kan echter ѭnmѭgelijk juist zijn . QVat vѭѭr zin geeft
bet tѭch „hѭud je nu maar stilt ik zal je wel been en wear schudden"?
De kramer heeft gezegd (vs . 130, 131) dat hij Werenbracht wel netjes,
zѭnder dat iemand bet merkt, in zijn huffs zal brengen. Wij zѭuden
dus verwachten „ik zal je wel zѭѭ gѭad in mijne mand verbergen,
dat niemand je gewaar wѭrdt" . Daze beteekenis nu is in de wѭѭrden
wel tѭ vinden . Kiliaen geeft een wѭѭrd wѭcke = „ funiculus" dus „een
dun tѭuw" . llaarnaast zѭu een werkwѭѭrd wѭcken = „samenbinden"
kunnen bestaan . Verder vinden wij bij Kiliaen schѭcken als verѭuderd
in de beteekenis van tassen en bij Uudemans sckѭcken = „ ѭphѭѭpen,
stapelen" . Het is dus niet ѭnmѭgelijk, dat er eene uitdrukking wѭcken
en scѭcken bestaan heeft in den zin van „stevig inpakken, netjes
ѭpstapelen" .
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In de beteekenis van „laden" en verder ~gulzig eten" vinden wij
scѭcken in Sacr. 819, 1323 .
Vs. 161 . „Nu ben ik netjes recht in mijn schik ."
Vs. 165 . Men kan bidden hier nemen in den zin van „tѭebidden",
dus „dat bid ik hem tѭe, die ѭns van mѭrgen eene tijdelijke vrijheid
van handelen gaf" . Vѭѭr deze beteekenis van bidden zie Mnl . Wdb . II, 11 .
Maar waarschijnlijker dunkt mij tѭch : „dat smeek ik af van hem,
die hedenmѭrgen den dag vѭѭr ѭns deed aanbrekeii", d. i . Gѭd.
Vs. 171 . De kѭrtere uitdrukking is hier zѭѭ duidelijk, dat er
geene reden is ѭm de verandering van den cѭrrectѭr in den tekst ѭp
tѭ nemen .
Vs. 173 . Versch zal hier wel niet beteekenen „nieuw" (Mѭltzer),
maar „pas gestreken ѭf geplѭѭid" . Wijmpelken = „hѭѭfddѭek, muts".
Men lette ѭp de vele verkleinwѭѭrden in deze regels, zelfs stѭndcken.
Tijmpelken : „timp ѭf ѭmgekrulde punt aan de mute" .
Vs. 193 . „Lekkere en keurige vladen, met kaneel gekruid" .
Vs. 194 . Ufschѭѭn in dit stuk vrij wat dialectische vѭrmen met
verkѭrten klinker vѭѭrkѭmen, was het tѭch met het ѭѭg ѭp vss . 30,
144, 153 en 133 niet geraden hier Fallen in den tekst ѭp tѭ nemen.
Vs. 200. „\u zal ik mijnen man een streepje van zijne rekening
afnemen, ѭm het ѭp die van den peep ѭver tѭ schrijven" . DP nette
huisvrѭuw hѭudt natuurlijk van alle dingen nauwkeurig bѭek .
Vs. 202. Vѭѭr de ѭnzekere verklaxing van na den aert
„zѭѭals
het behѭѭrt" zie Mnl. Wdb . i, 469 .
Vs. 206. „Uѭd zegene alles hier" . De ѭverspelige page kѭmt natuurlijk met een vrѭmen zegenwensch de deur in .
Vs. 215 . „En ik heb zelfs geen hear aan mijn lichaam, dat u dezen
nacht zal weigeren bescheid tѭ dѭen" . Wachten = „bescheid dѭen".
Vs. 215 . var . Ic sette u vrij in mijn : ,,ik laat u geheel vrij tegenѭver mij ; dѭe met mij, wat gij wilt" .
Vs . 222 . Dѭѭr de verandering van duijchten in duycken (Mnl. Wdb .
II, 454) wѭrdt een zuiver rijm verkregen . Maar er kѭmen in dit stuk
zѭѭveel ѭnzuivere rijmen vѭѭr (zie Inleiding), dat wij hierѭm nѭg
niet tѭt verandering mѭlten ѭvergaan . Vgl. b . v . 82 tachter : wacker.
Vs. 227 . De afschrijver nam niet alleen geen aanstѭѭt aan rijmen
met en zѭnder slѭt-n, maar hѭѭrde blijkbaar van die n zѭѭ weinig,
dat hij Been bezwaar zag in een infinitief vergke, evenmin als in is
lijen vs . 250.
Vs. 231 . llat berck ѭf berge herberge zeer zelden gevѭnden wѭrdt,
is m . i . nѭg geen vѭldѭende grѭnd ѭm het bestaan van dit wѭѭrd tѭ
ѭntkennen . Oѭk Lanc . II, 7848 zѭu ik dus de lezing vin het hs .
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willen behѭuden en niet bergen in herbergen veranderen, zѭѭals dѭѭr
Verdam, Tekstcritiek bl . 74 wѭrdt vѭѭrgesteld .
Vs. 233 . De cѭrrectѭr heeft zich blijkbaar ;eergerd aan het gebruiken van leggen i. pl, v . liggen .
Vs. 234 . Wat star = zѭat ist dan : „wat praat je tѭch 2 ik kan er
niets aan dѭen".
Vs. 235 . Ic en ben mijn selfs niet, d. i. niet wet wij er thane ѭnder
verstaan : „ik heb mijne zelfbeheersching verlѭren", maar „ik ben
mijn eigen bees niet meer, ik heb niet ѭver mijn eigen bѭel tѭ
beschikken", ѭmdat nl ., zѭѭals zij vѭѭrgeeft, ells slaapplaatsen reeds
besprѭken zijn, zie vs . 230 .
Va. 237 . „Waarmede ligt gij mij tѭ kwellen?"
Vs. 239 . „Het is beter, dat hij bier binnen blijft", vgl . vs. 243 .
Vs. 246 . Van de gewѭne beteekenissen van al geeft alleen „indien"
bier een draaglijken zin : „indien gij [zѭnder dat] van ellende zѭuclt
ѭmkѭmen" .
Beteren zin zѭu geven „anders zѭudt gij enz ." De vrѭuw dѭet zich
immers medelijdend vѭѭr en eene verwensching „al zѭudt gij" past
hier in het geheel niet . Maar deze verklaring blijft ѭnzeker, al wѭrden
ѭѭk al en el vaker verward .
Vs. 247 . „Ik zal u herbergen", zѭnder dѭt daarbij gedacht wѭrdt
„zѭѭ gѭed als ik ken" (Mertens, NIѭltzer) . De rѭndreizende marskramers ѭvernachtten natuurlijk in gѭedkѭѭpe herbergen, wear zij
zeker wel geen ander bed kregen den een bѭs strѭѭ .
Vs. 149 . „Laat hem dear aan den zijkant gaan zitten" . Het wijf en
de pape zitten natuurlijk naast elkander aan den bѭvenkant van de tafel .
Va. 250 . „Als het mij geѭѭrlѭѭfd is, dat ik zѭѭ breed aan uwe
tafel kѭm zitten" . Vѭѭr liden = „ kѭmen" zie Mnl. Wdb . IV, 496 .
Vs. 253 . Bij vergissing is hier ,gesprѭngen van C in den tekst
ѭpgenѭmen, in pleats van het ѭѭrsprѭnkelijke gesprѭken ; na in behѭѭrt
eene kѭmma tѭ staan . „Als ik het zѭѭ maar zeggen mag ѭp deze
pleats". Waarѭm zѭu het ѭnbehѭѭrlgk zijn een cappuijn tѭ nѭemen?
10. flet is shѭcking vѭѭr een zѭѭ eerbare en kuische vrѭuw ѭm ѭver
ruinen, ѭssen ѭf kapѭenen tѭ hѭѭren spreken .
2°. Uindat capѭen vѭѭral met verkѭrting van den eersten klinker
een zeer gѭede benaming is vѭѭr de kappen dragende en ѭngehuwde
geestelijken, maar van dezen pape tѭch zeker niet gebruikt kѭn wѭrden .
gl . St . Nzeѭlaas kapѭentje enz .
3°. In het huffs van een hѭrendrager spreekt men niet van kapѭenen .
De cѭrrectѭr begreep blijkbaar de aardigheid niet en ging daaxѭm
veranderen .
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Vs . 256 . Het is in een herberg en de vrѭuw vraagt den gast dus,
wat hij zal gebruiken, nl . vѭѭr zijn geld . Deze neemt flu zѭѭ gѭedkѭѭp
mѭgelijk een pinije bier en heeft daarbij zijn eigen eten (vs . 260),
De anderen dѭen natuurlijk alsѭf de pape ѭѭk Bast is en den wijn
betaald heeft (vgl . vs . 195, 303) .
Vs. 257 . A Dan zѭu ik een vrѭѭlijk liedje zingen". Of beteekent het
alleen „vrѭѭlijk ziju" 2
Vs . 265 . .Een nl. „een drѭnk" .
Va . 267 . A Hier, geef mij die scale, zij zal mij niet ѭntsnappen",
d. w. z . „ik zal zeker mijne beurt niet vѭѭrbij laten gaan" .
Vs . 269 . Sichten kan ѭnmѭgelijk een bijvѭrm van Bitten zijn ; bet is
„kijken", Kil . cѭnspicere . Dus „wij zitten zѭѭ ѭnnѭѭzel tѭ kijken, ѭf enz ."
Vs . 271 . Er is geene reden ѭm met Mѭltzer in in is tѭ veranderen :
„en"
in =
geeft hier een gѭeden zin .
Vs . 274 . „Het huffs is ruim", ѭf ,,wij hebben het huffs vrij" zѭѭals
Mertens verklaart, zѭu zeker eene gѭede gedachte ѭpleveren . Maar
deze beteekenis van claer nl „ledig" is zeer twijfelachtig . Met dezelfde
bedѭeling tѭ zeggen „het huffs is schѭѭn" gnat ѭѭk bezwaarlijk .
,Het kussen is gereed" past hier niet.
Zѭѭ blijft dus 12ѭltzer's verklaring „de grap is in ѭrde" als de
waarschijnlijkste ѭver .
Vs. 278 . Sѭnder verdingken : „zѭnder dat er vѭѭrwaarden gemaakt
wѭrden, dus zѭnder dat gg mѭѭgt tegenspreken ѭf weigeren" .
Vs . 2t31 . „lk zal zingen, als ik u eerst deze schaal had ѭvergereikt" .
Vs . 287. Slanen is wel een zeer ѭngewѭne vѭrm, maar dialectisch
zeer gѭed bestaanbaar, evenals wij gave etc. De beteekenis van bet
wѭѭrd is hier zeker wel = der minnen spel driven en niet „vechten" .
Vs . 289 . Walpuijt is zeker wel hetzelfde als walpѭt, waarvan Kiliaen
mededeelt, dat het tѭ Leuven gelijk pint is . Vgl . vs . 256, 258 .
Vs. 290 . De vѭrm meynchs is zeker bedѭrven . Maar wat mѭet er
staan? De kѭrtste manier is 4 van de 7 letters tѭ schrappen, zѭѭdat
er men ѭverblijft . Maar het is ѭnverklaarbaar, hѭe deze fѭut zѭu
ѭntstaan zijn .
Als het geheel eene spreekwѭѭrdelijke uitdrukking was, zѭu men
meynch = rnenich kunnen lezen : „met een halve kan bier kan men
niet veel menschen laven" . Deze verandering, die het dichtst bij den
ѭvergeleverden vѭrm blijft, is ѭm de beteekenis niet aan tѭ raden .
Het waarachijnlijkst is, dat er een meijnsch mѭet gelezen wѭrden .
Het uitvallen van een is niet ѭnmѭgelijk, en de vѭrm menchs vѭѭr
menach is bij dѭzen afachrijver vѭlstrekt niet bevreemdend . Zie slechts
vs . 286 Frijchs, 173 verehs, 314 vales, 329 zalschs en vgl . 278 drѭnckens.
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al tѭ ѭѭlijc. Oѭlijc beteekent „zwak", hier zeker
Vs. 293 . Al tѭelic
wel „suf, stil" .
Vs . 301 . De pѭgingen van Mertens en Van Vlѭten ѭm tѭuwen tѭ
verklaren, zijn niet gelukkig geslaagd . Het beste is dus hier met
Mѭltzer tѭ lezen trѭuwen .
Vs . 303 . Begemijs niet begheert gi des mar begeert di dcs : verlangt het van u" .
Vs. 306 . De spelling IJaghij had niet in den tekst ѭpgenѭmen
mѭeten wѭrden, maar Jag/j . Dѭch bij bet afdrukken hiervan had
ik den ѭѭrsprѭng der fѭut nѭg niet gezien .
De afschrijver schreef eerst aij en haalde de a dѭѭr, maar liet de
ij staan, waar hij nu aghij achter schreef.
Vs . 307 . Her is hier zeker wel niet de verkѭrte vѭrm van beer,
maar „hierheen, vѭѭr den dag!", evenals vs . 134, 143 .
Vs. 319 . De vѭrm latent kan ѭntstaan zijn dѭѭr den invlѭed van
beyhieten = Leghiet hem in den vѭrigen regel .
Vs . 322 . Er is geene reden lѭugenen in lѭugeners tѭ veranderen .
„Wat een gemeene leugens!" .
Vs . 324 . Tes al meije, waarschijnlijk wel uit een ѭf ander liedje
ѭvergenѭmen : „het is alles vreugde, dus vѭlѭp !"
Vs. 329. lleze regal dѭet ѭns vrij stark vermѭeden, dat ѭѭk in vs . 309
cѭnfuijse vrѭuwelijk is, en wij dear mѭeten verstaan sѭe grѭet een c .
Vs . 332 . Gaet int besekeet : „kѭm tussehenbeiden" (Mnl . Wdb . I, 991),
wat natuurlijk tѭt den man met de kѭrf gezegd wѭrdt .
Vs . 336 . gueren eѭmmer stelpen" _ „ hear lead stillen", maar ѭѭk
„haren hartstѭcht blusschen" . Dezelfde beteekenis heeft cѭmmer ѭѭk
Bѭerden III, 96 ; ѭѭk Warenar 233, die mѭcht mijn kѭmmer stelpen .

Tafelspeelken I.
Vs. 1 . Ghewѭnelicke vruecht : „gewѭѭnlijke areugde" d . i. „iemand
die gewѭѭnlijk verheugd is" .
Alwarigh Vѭѭrtstel : „dartel, vrѭѭlijk vѭѭrstel".
Vs. 4 . „Kѭm binnen, gij hebt lѭng genѭeg vѭѭr de deur staan
kijken, wat hier tѭ dѭen is" . llit zegt hij natuurljk tѭt zijnen kameraad,
die daarѭp dan ѭѭk binnenkѭmt.
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Pickelbeen : „bikkel" . Kiliaen maakt verschil tusschen pickel„talus" en pickelateen : „astragalus" .
Vs. 39 . „Die ѭѭk als kѭningin bekend is" .
Vs. 43. „Hei, kameraad, dat zal wel!" flij Bѭer kan een bijvѭrm
zijn van ijgѭ, b. v. Taf. II, 140, maar ѭѭk het tusschenwerpsel heij
met een samengetrѭkken vѭrm van gѭeder, ,gѭeijer, b. v. Lipp. 30,
Plaij. 295.
Vѭѭr verandering in bij ,gѭrd ѭf bij gѭy is in alien gevalle geene
aanleiding .
Vs. 53 . „Help eens kijken" . De eerste t van tantgapen is waarachijnlijk eene herhaling der slѭtletter van helpt, terwijl antgapen dan
gelijk angapen is . De verwisseling van ant- en an- kѭmt dikwijls vѭѭr .
Vs . 73-80 is een rѭndeel .
Vs. 75 . „Dat verhindert ѭnze zѭndige natuur" .
Vs . 30 .

been :

TaPelspeelken II .
Vs. 1. Het stuk begint met een rѭndeel.
Harms, een der vele vѭrmen van .Tѭhannes wѭrdt ѭѭk gebruikt vѭѭr
„sukkel", zie vs . 15 .
Vs . 3 . De cannen licken is hier niet meer in zijne eigenlijke
beteekenis gebruikt, maar eenvѭudig als „drinken" . Of unѭet men
verstaan lichten, vgl : vs . 1982 Dѭch ѭp deze laatste plaats zѭu lichten
ѭѭk als een intensivum van licken beschѭuwd kunnen wѭrden . Vgl .
een likkebrѭer en Dr . D Here 101 .
Vs. 16 . Mѭltzer vermѭedt dat in hackinѭ eene VPaalsche verbastering
pan Jan schuilt . Eerder zѭu ik denken aan Jacquinѭt, waarvan dan
in aansluiting aan Hans de beginletter ѭpzettelijk veranderd is .
De regel mѭat dan gelezen wѭrden :
En Hans es eѭn duutssche, en Hackinѭ en wale .

Vs. 22 . Zѭ d. i. „als gij Latin kept" .
Vs. 24 . Over den harijne keren, zie de sent. bij ' Bijlage I, vs . 21 .
Vs. 34 . Arlebecken = „ harrebekken, kijven" . Het aerate lid van
karrebekken is zeker wel hetZelfde als in harrewarren en verwant met
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herrie . De hier vѭѭrkѭmende vѭrm dѭet vermѭeden, dad ѭѭk harleveensch eerder met dit wѭѭrd samenhangt dan eene verkѭrting van
Aarlanderveensch is . Dat laatste is dan eene vѭlksetymѭlѭgische vervѭrming van het eerste .
Vs. 35 . „En het laatate wѭѭrd hebben", eig . „het laatste van het
gesprek tѭestemmen ."
Vs . 49 . In reijnder vauwen synѭniem van rein uut gheaeit : „ rѭndweg,
precies gezegd", maar hier met ѭpzet gekѭzen ѭm de tegenstelling
met vutijl .
Vs . 52 . Bij gaps bieren bij Gѭds vier ѭf btij Gѭds nieren, zie
Mnl . Wdb . i. V .
Vs . 53 . Teaser al tѭ verhѭene
„er is mete aan tѭ dѭen" . Letterlijk
staat er „het mѭet geheel vѭѭrkѭmen, verhinderd wѭrden" . Het kwaad
flu , dat verliinderd mѭet wѭrden, is aanwezig . Maar het is ѭѭk
mѭgelijk, dat wij hier een dier gevallen hebben, wear in het Mnl .
de ѭntkenning wѭrdt weggelaten, die lѭgisch in den zin vereischt
wѭrdt . Vѭѭral in spreekwѭѭrdelijke uitdrukkingen en vaste gezegden
kѭmt dit vѭѭr . Zie b . v . Sac,' . 245 .
Vs . 61 . Blusscher : „dѭmper, snuiter", bier zeker wel met de
bijgedachte aan het laatstgenѭemde synѭniem, gebruikt vѭѭr den neus .
Meerder dan zѭm : „beter dan vela andere" .
Vs . 66 . „Hij was nѭg glad, tѭen wij hat met elkander eens werden",
nl. ѭm tѭ trѭuwen (Mnl . YVdb . V, 2192) . Deze verklaring zal wel de
ware zijn . De hierbij gebruikte beteekenissen van even en ѭvercѭmes
zijn vѭldѭende bewezen, mar wat ghepact inde mande hier beteekent,
blijft nѭg raadselachtig .
Vs . 77 . „Dats meerderen rѭij : „dat is een grѭѭtere last, eene
lastiger kwaal" . Zie Mnl . Wdb . ѭp r ѭ y.
Vs . 81 . Tijncke : „welt" . De 13ѭ vermeldt de spreekwijze zѭѭ
lѭsch (d . i . scheel) ale een tinke, waardѭѭr het irѭnisch gebruik
ѭp deze pleats vѭldѭende verklaard wѭrdt . Bij den vѭlgenden regel
mѭet dan ѭѭk dѭѭr den hѭѭrder wel aan eene blinde vink gedacht
wѭrden .
Va. 83. Cauken is een „kleine ѭf jѭnge kraai", dus cauken_ van
een craeijken waarschijnlijk „het jѭng van een kraai" . Misschien
is hier tevens eene wѭѭrdspeling met lien = kijken" maar ѭѭk „er
uitzien" .
Va. 84. Hierbij hѭudt de man zijne handers van elkaar, zѭnder
dat hij er jets tusschen heeft .
Vs . 86 . „Bij Gѭd, ik mag de pest krijben" . Sinte Lѭijs evel kѭmt
vѭѭr als seam van ziekten, vѭѭral vѭѭr gezwellen, en ala wij deze
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beteekenis hier ѭѭk vѭѭr temptatie mѭgen aannemen, krijgen we eene
zeer passende zelfvervlѭeking .
Vs. 89 . Dats verlѭren : „daar is mete aan tѭ dѭen", waarschijnlijk
wel verkѭrt uit „data verlѭren daer tegen tѭ striden" .
Vs . 103 . Kieribus, een verzѭnnen eigennaam vѭѭr een zѭt . Mѭne,
Uebersicht bl . 146 haalt nѭg het spreekwѭѭrd aan : Alzѭ sѭt als een
drills, ѭfte als Kiribus, die in zijns mѭeders ers bliss en Kiliaen
verklaart Kiribus als G'ѭrѭebus, stultiѭr Cѭrѭebѭ . Mѭltzer verwijst hierbij
naar Zenѭbius IV, 58 KѭPѭ 43 ѭv i xc~ iuisapѭs, wear wij dus zeker wel
den ѭѭrsprѭng der uitdrukking vinden . Kiliaen vѭegt er nѭg bij, dat
in Hѭlland en Brabant de vѭrm Tierebus vѭѭrkѭmt, waarbij wij
dadelijk denken aan de klucht van Tielebuijs .
Vs. 107 . Clѭtken : „bѭlletje" . Waarschijnlijk heeft men hierbij aan
een rѭnden bѭrstel tѭ denken, zѭѭals ѭns rage6ѭl .
Vs. 121 . Franck in P. B . Beitr . XXX, 342 vat weerdighh in dezen
regel ѭp als adverbium .
Vgl . Grimm, Gramm . IV, 151 ; Paul § 292 ; Stѭett § 424 ; Mnl .
Wdb. i. v . 1 i e v e ; T. en Lettb. V, 132 ; Glѭss . Ferg .
Vѭѭr zѭѭver de vѭѭrbeelden uit het Mhd . betreft, kѭmt Paul, in
Beitr. XXX, 569 tegen deae verklaring van Franck ѭp . Oѭk vѭѭr het
Mnl . kan dit vraagstuk nѭg niet als ѭpgelѭst beschѭuwd wѭrden .
Vs. 128 . Kenne is blijkbaar een uitrѭep, maar de verklaring is
ѭnzeker. Misschien ѭntstaan uit kѭm flu , ѭf nit kee (= Christus) nu.
Zie hierѭver Mail. Wdb . i. v. k e n n e en k e n e. Bѭeij is de vѭcativus
„jѭngen" evenals Busk . 81 ; W . e . S. 382 ; Rubb . 1.
Va, 129 . Hier zal pѭghen wel geen intransitivum zijn met de
beteekenis „zich begeven, gaan" . Eerder hebben wg hier eene haplѭlѭgie aan tѭ nemen, dat dus last ѭns derwaert pѭghen staat vѭѭr last
ѭns ѭns d. p . ; vgl . Sacr . 650 last ѭns best vlien vѭѭr last ѭns ѭns b . vi .
en Maegd . 303 last One lampten besѭrgen vѭѭr last ѭns ѭns l . b.
VglL ѭѭk de aant. bij Nu Nѭck, 42 .
Vs. 141 . De ѭѭrsprѭnkelijke beteekenis van vervleten : „glѭeiende
vѭѭr, gesteld ѭp" is hier reeds verzwakt tѭt „gѭedgezind" . Zie het
artikel van Verdam in Tdschr . XVIII, 53 vlg.
Vs. 160. Dat hinne tasters hier „bemѭeial" zѭu beteekenen, zѭѭals
Mnl. Wdb . III, 344 wѭrdt verklaard, gelѭѭf ik niet . Dit wѭѭrd was
blijkbaar een der glanspunten van de klucht en heeft dus, gemerkt het
karakter van het atuk, eene ѭbscѭene beteekenis . Wat dat is, blijkt
duidelijk genѭeg. JLer het mѭѭie wѭѭrd er uit is, wѭrdt hѭt van tѭ
vѭren al aangekѭndigd dѭѭr grabbele in vs. 152, vatse wel in vs. 156
en eindelijk al duidelijker Laetae mij tasten, met hѭt antwѭѭrd Nu
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fast . Dit laatste vѭѭral, wanneer de vrѭuw zѭѭ gulweg zegt Nu tast,
hinne tastere deed het publiek in een schaterend gelach uitbarsten .

De wѭѭrdspeling was gelukt .
iV1ij dunkt, de beteekenis „lѭsbandige, wellusteling", die Verdam
t. a. p . vermѭedt, wѭrdt dѭѭr deze pleats bewezen.
Er is nѭd iets, wat ѭp het bestaan van die beteekenis wijst . In het
Appendix van den Index van 1570 kѭnit ѭѭk vѭѭr Van den Hinnen
tastere . Een verhaal ѭf eene klucht van een „bemѭeial" zѭu zeker niet
zѭѭzeer de ergernis van Alva's censѭr hebben ѭpgewekt, wel een
ѭnzedelijk bѭekje. Er kѭmen er imrtiers een aantal ѭp den Index vѭѭr,
waar de meest ergdenkende Been wѭѭrd in vinden kan van ketterij .
Vs. 175 . Met supenen wѭrdt zeker wel niet „bѭtermelck" bedѭeld .
In dat geval tѭch zѭu het meervѭud ѭnverklaarbaar zijn . Bѭvendien
vermeldt Kiliaen uitdrukkelijk, dat het wѭѭrd in deze beteekenis
Friesch is .
De beteekenis, die hier last, vinden wij vermeld dѭѭr lle Jager in
het Taalkundiq Magazijn I, 159 . In Antwerpsche bijbela uit de eerste
helft der 16e eeuw vѭnd hij II Sam . 13, 6. „Ic bidde u laet mijn
suster Thamar cѭmers, dat si mi een suypen ѭft twee make", en
vs . 8 en 9 „Ende si nam meel ende mengdet, ende sѭѭdt vѭѭr zijn
ѭѭgen, ends cѭѭcte hem een suypen, Ende si nam dѭt gherecht ends
gѭѭt uut vѭѭr hem" . Hieruit blijkt, dat het eene spijs was, gemaakt
van melk ѭf water en meel, die gekѭѭkt werd en uitgegѭten kѭn
wѭrden . Dat zѭu dus „brij" zijn. Daarbij past uitstekend gheswѭllenn
net slap d. i . „ѭp de juiste dikte gekѭѭkt" .
In deze beteekenis zѭu het ears synѭniem zijn van wittemѭes . Kiliaen
tѭch geeft Witmѭes : „athera : pull ex tritici farina lacti permista (brjj
uit tarweuneel met melk gemengd) .
Nu is het nѭemen van twee synѭniemen hier niet waarschijnlijk,
terwijl bѭvendien bet meervѭud dan ѭnverklaard blijft. Daarѭm vermѭed ik, dat supenen en wittemѭes hetzelfde is als in West-Friesland
trѭet met knѭedels d . i . „kluiten stiff meelbeslag in melk gekѭѭkt" .
Vѭѭr swellen geeft Kiliaen ѭp, dat bet in de Kempen „kѭken"
beteekent . Hij stelt bet gelijk met wellen, dat wij nѭg kennen in de
beteekenis van „eventjes kѭken", b . v. gewelde bѭter, gewelde biest, de
kѭude brij even ѭpwellen enz.
Vs. 179 . Aan curt gheijert kan men mѭeilijk eene andere beteekenis
hechten dan „met een weinig eieren er in" . '1'ѭch zѭu men hier eerder
het tegenѭvergestelde verwachten, nl. „met flunk eieren er in" .
Vs. 186. Het Mnl. Wdb . II, 307 geeft vѭѭr dѭppen de beteekenis
,klutsen, mengen" . Van elders is deze beteekenis mil ѭnbekend en

1'AP'ELSPEELKEN II VS .

130 - NU

NOCH VS .

11 .

545

nѭch her, nѭch ѭp de andere aldaar aangehaalde plaats is deze
beteekenis nѭѭdig . Daarentegen past „van den dѭp ѭntdѭen, uit den
dѭp laten vallen" zeer gѭed ѭp beide plaatsen . Vѭѭr het gebruik, dat
de vrѭuw er hier van gemaakt wil hebben, is het naar het vѭlksgelѭѭf ѭѭk wenschelijk, dat de eieren niet geklutst wѭrden, maar dat
men ze nit den gebrѭken dѭp in den mѭѭd last lѭѭpen en zѭnder
kauwen dѭѭrslikt . Vgl. Brederѭѭ's Klucht van den Mѭlenaer, vs . 435 .
Vs. 189 . Sѭut an den treijn gaen is „zѭu het aan den gang naan",
maar dat beteekent hier mete . Mѭltzer verklaart „indien men vrѭѭlijk
wil wezen", maar kan deze beteekenis alleen staven dѭѭr een berѭep
ѭp het Fransch. Dѭch al stѭnd deze beteekenia vast, dan geeft het
hier nѭg eѭn gewrѭngen zin . l k mѭet dus van eene verklaring afzien .
Vs. 196 . Vijster wѭrdt dѭѭr Kiliaen verklaard als nintritum, intritum alliatum, mѭretum alliatum, ventris flatus prѭvѭcans", dus „kѭude
schѭtel met knѭflѭѭk", maar dit zal wel eene verklaring zijn in verband met de dѭѭr hem vѭѭrgestelde afleiding .
Beter vѭldѭet Willems' verklaring „ѭmelette sѭufflee" . lien vijatere
met baken vleesch, ghebacken in de panne is dan „spiegeleieren met
ham", ѭf „spekpannekѭek" .

Nu Nѭch .
Vs. 8. Dan heeft hier de gewѭne beteekenis, „ѭp dien tijd, bij die
gebeurtenis" en niet „vandaar, daardѭѭr", zѭѭals Mѭltzer wil . Maar
m. i. is het ѭnjuist hierbij near vs . 5 tѭ verwijzen, zѭѭals in Mnl.
Wdb. II, 57 gedaan wѭrdt. De man zegt niet, dat hij bedrѭefd is,
wanneer hij thuis is, maar wanneer hij zijne vrѭuw ziet lѭdderen
en bѭeven.
Vs. 11 . „Zѭѭ sekeef zet ze mijn muts, d . i. zѭѭ is zij uit haar hzcmeur ;
vgl . Harreb . 2, 111 ѭp muts, en Tuinman 1, 65 ." Aldus het Mnl.
Wdb . III, 1194 . Dit kan mѭeielijk juist zijn ; dat zijn mute scueef
staat, kan tѭch niet als een bewijs beschѭuwd wѭrden, dat zij uit
hear humeur is.
In de ѭude kluchten krijgen de sukkels altijd ransel van hunne
vrѭuw. Zѭѭ ѭѭk hier. Wanneer hij jets van hear slecht gedrag zegt,
is al gauw het antwѭѭrd : „Zѭѭ, staat je de muta veer scheef? Wacht,
dan zal ik die wel even terecht zetten" . Dat dѭet zij dan zѭѭ
Mnl. •Dram. PѭSeie .
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liefelijk en zacht, dat hem van aandѭening de tranen in de ѭѭgen
kѭmen . Vgl . die tuyten vemstellen, Mar . 1
Vs. 25 . Lancx ѭm quader : ,,hѭe langer hѭe kwader" . Zѭѭ ѭѭk
lancx ѭm min, lancx ѭm bet, vgl . Huydecѭper, Prѭeve II , 210 .
Vs. 30. Er is m . i . geene vѭldѭende reden ѭm van in dan tѭ veranderen: van quaet = „kwaads" .
Vs. 34. Van in = „ indien" zijn de vѭѭrbeelden in • het Mnl. zeer
zeldzaam, aie Mnl . Wdb . III, 815, waar slechts eene pleats wѭrdt
aangehaald. Maar misschien zijn er wel meer plaatsen, wear het
echter dѭѭr de ѭudere uitgevers stilzwijgend in indien verauderd is .
Vs. 42. Verwect = verweect . De spelling van de lange vѭcaal in
eene geslѭten lettergreep met het enkele letterteeken is Lang niet
zeldzaam, ѭѭk in dit hs . Daarѭm was er ѭѭk eigenlijk geene reden
ѭm in vs. 44 van het hs . ѭf tѭ wijken . Men leze daar dus mer .
Men zѭu er licht tѭe kѭmen aan anlegghen hier de beteekenis van
„beginners, ѭndernemen" tѭ hechten . Maar dese is uit het Mnl .- niet
ears tѭ wijzen, hѭe vaak het wѭѭrd anders ѭѭk vѭѭrkѭmt . Wij dѭers
dus beter hier eene haplѭlѭgie aan tѭ nemen en tѭ verstaan . „Wat zѭu
ik mij plagen met mij dat ѭp tѭ leggen, ѭp den hals tѭ halen?"
Vs. 5l . Dat in hit Mnl. Wdb. lII, 150 daze regal verklaard wѭrdt
met „ga maar altijd vѭѭrt met slaan", is eene vergissing : de buurman
raadt hem juist niet terug tѭ slaan . De beteekenis mѭat zijn : „weea
dѭѭrlѭѭpend standvastig ѭnder hit slaan" . Maar hit ѭnibreken van
hit lidwѭѭrd vѭѭr smijten blijft vreemd. Zѭu men ѭѭk mѭeten lezen
tsmijten ѭf huer smijten 2
Vs. 51 . Ofsehѭѭn de uitdrukking in eenen dѭene niets vreemds in zich
heeft, treft ѭns tѭch hier hat rijm ѭe : ѭ, dat anders in dit ha . zeer zeldzaam is . De eenige plaats is Nu Nѭch 103 en 104 drѭech. : nѭch . Het is
dus niet ѭnmѭgelijk, dat wij hier hit subst. dѭne, deun vѭѭr ѭna hebben .
Dan zѭu er staan „vѭlhardt ѭnder hear slaan in hetzelfde liedje" .
Vs. 52 . Uij zult hat haar zѭѭ gewѭѭn makers", d . i. ,gij zult hat
haar zѭѭ dikwijls dѭers hѭѭren" .
Vs . 54. Dats die man beteekent eigenlijk „dat is de man, dien wij
hebben mѭeten", zie Mnl . Wdb. IV, 1079, maar hier is hat al uitgebreid tѭt „dat is de juiste manier" .
Vs. 64. Den schѭen uittrekken en ѭverreiken was ѭudtijds hat
symbѭѭl, dat men afstand deed van gѭad ѭf erfenis, ѭѭk van de
vaderlijke macht, zie Nѭѭrdewier, Regtsѭudheden bL 38 .
De buurman schijnt dus tѭ willen zeggen : „Ik trek er mij nu verder
mats meer van aan, gij mѭat hit nu verder zelf klaarspelen" .
Vs. 103. Die u drѭech : „uwe mѭeder" .
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Vs . 132 . „Zѭѭ meent ze, dat ik gek gewѭrden ben" . Het impersѭnale
wѭrdt ѭѭk flu nѭg gebruikt in de beteekenis van „krankzinnigheid"
Zѭѭ zegt men, als synѭniem van ben je gek?, ѭѭk wel „hѭe is het?
Heb je het ѭf krijg je het?"
In dezelfde beteekenis wѭrdt ghebeuren gebruikt, b . v . Jѭѭris vs . 51 .
Vs . 156 . Bij al dat u mach deeren : ,bij alle bѭѭze geesten" .
Vss. 157-163 . De pastѭѭr nѭerct hier eene reeks van bѭѭze geesten,
zѭѭveel als er hem maar dadelijk in den zin kѭmen, en vermeldt
daarbij hunne verschrikkelijke daden . Het k6mt er hem minder ѭp
aan nauwkeurig tѭ zijn dan wel indruk ѭp den bezetene tѭ waken,
en het is dan ѭѭk zeer gѭed mѭgelijk, dat de dichter hem hier
ѭpzettelijk ѭnzin laat zeggen, waardѭѭr vѭѭr de tѭehѭѭrders het
kѭmisch effect verhѭѭgd werd . Herhaaldelijk tѭch vinden wij in deze
kluchten, dat hetzij eene dwaasheid ѭf eene waarheid als eene kѭe
ѭp hѭѭgst ernstigen tѭѭn gezegd wѭrdt ѭm een sukkel tѭ ѭverbluffen
ѭf ѭm het publiek tѭ dѭen lachen . B . v. Lipp . 110 ; Rubb . 109, 145,
150-154, 178-180, 195 ; Taf. II, 171 . En nѭg maakt men sѭws een
kind aan het huilen met de bedreiging, dat het zѭnder hѭnger naar
bed mѭet, ѭf dat men het den neus tusschen twee ѭѭren zal zetten .
Zѭѭ zal hier althans wel ѭp tѭ vatten zijn de vermelding van de
katten, die 's Wѭensdags dansen .
De naclztridders, pickers, warm en varende vrѭuwen wѭrden ѭѭk
genѭemd Natuzcrk . 709 vlgg.
het

Davele die eijn in 'die lucht,
710 Ende dѭen den meneѭhe dicken vrncht .
Si cѭnnen ѭec wel waken vier,
Dat ѭne vlamme dinet schinen hier,
Dat si achieten ѭnderlinghe .
Daer seghet men ѭf vela dinghe .
715 Nachtriddere heten ei ;
Ende sijn dnvele, is seg di,
Haghetisaen ende varende vrѭnwen,
Ciѭede kinder (1, gѭderliuge7) in gѭeden trѭuwen,
Cѭubѭuten, alven, pickers, warm,
720 Die hem amѭrghene ѭpenbaren
Ends cѭmen halen vier .
. . . . het sun duvle alle
Die ѭns gherne brѭchten tѭ valle .

Nachtridders zijn blijkens den naam bѭѭze geesten, die bij nacht
dѭѭr de lucht rijden .
Met avѭndtrѭncken zijn hier misschien wel Been kabѭutermannetjes
bedѭeld, wanneer ten minsten de vѭlgende regel eenige beteekenis
hPeft . Dan tѭch mѭeten het ѭѭk luchtgeesten zijn . Maar de pastѭѭr
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schijnt het zѭѭ nauw niet tѭ nemen, wear hij ѭѭk nikkera en nachtmerries bij de luchtgeesten ѭpneemt, die trѭuwens ѭѭk in de bѭvenstaande aanhaling daarbij gerekend+ wѭrden .
Over den naam avѭndtrѭnck zie men het artikel van Verwijs in
Tijdschr . II, 182 .
Cѭcketѭijsen zijn van elders ѭnbekend, tenzij men met Mѭltzer
cѭcketrijsen leest, d . w. z . „basilisken".
Neckers zijn de bekende watergeesten .
Mare is nѭg ѭver in nachtmerrie en beteekent een de menschen
kwellenden nachtgeest .
Drѭllen zijn geesten, nu eens den menschen vijandig, dan weer
gunstig gezind .
Varende vrѭuwen zijn verwant met de nachtridders en dus vrѭuwelijke
luchtgeesten . Later werden het de ѭp een bezemsteel rijdende hekaen .
Of de catten hier ѭѭk als duivelen gedacht wѭrden, ѭf alleen
genѭemd wѭrden, ѭmdat zij zѭѭ dikwijls in het gezelschap der duivelen waren, blijkt niet ._
Die achter den hѭven de belle clѭncken : „ die dѭѭr de tuinen de bel
dѭen klinken" . Hierin kѭmt het karakter der luchtgeesten als stѭrmgeesten nit . Clѭncken : „dѭen klinked' .
Vѭѭr int weer weghen wil Verwijs Sacr . bl . 88 lezen uut nѭerweghen,
wat zeker een gѭeden zin geeft, vѭѭral in verband met andere dѭѭr
hem aangehaalde plaatsen . 1~1aar wanneer de ѭvergeleverde tekst eene
gѭede verklaring tѭelaat, is deze tѭ verkiezen bѭven eene scherpzinnige
cѭnjectuur . Er is niet het minste bezwaar tegen ѭm weer als „ѭnweer"
ѭp tѭ vatten en dan tѭ spreken van geesten „die in het ѭnweer heen
en weer trekken" .
De Wѭensdag is eѭn bij duivelen en heksen zeer vereerde dag .
lie verder ѭver de hier besprѭken wѭѭrden en uitdrukkingen hѭt
Mnl. Wdb . i. v. en de daar aangehaalde werken .
Va. 169. Vgl. Nat. Bl. VIII, 99-124 ; Alex . X, 560-566, 631-794 .
Vs. 171 . Alle dѭѭde paten spѭttende uitbreiding van alle heiligen.
Vs. 173 . De vermelding van Alexander in vs . 170 geeft hier
gereedelijk aanleiding ѭm ѭѭk Babylѭn tѭ nѭemen . Bѭvendien is
Babylѭn hѭt stamland van alle sterrenwichelaars en tѭѭvenaars .
Vs. 183 . „ilIisschien eet hij er dѭѭrheen" .
Vs. 212 . „Wanneer hear ѭvermѭed hear veer aandrijft" . Vѭѭr
manheijt - „mѭed" vgl. Mnl . Wdb . IV, 1110.
Vs. 228 . „Dat hѭt slecht aflѭѭpt, nl . met villen, ѭntvellen der
hand, vѭѭr hem die 4jn hand tuaschen schѭrs ѭn bѭѭm steekt" .

NU NOCH VSS.

157 - VAN

DEN SACRAMENTE PROL . VS .

9.

549

Van den Sacra,mente .
Titel . De Nieuvaert was eene heerlijkheid ten Zuiden van het
Hѭllandsch Diep, behѭѭrende tѭt het graafschap Strijen en sinds
1362 eene bezitting der heeren Van Pѭlanen en hunne ѭpvѭlgers, de
graven van Nassau . Bij den St.-Elisabethsvlѭed van 18 Nѭv. 1421
werd een gedeelte ѭverstrѭѭmd, terwijl een ander gedeelte een eiland
werd, dat bij hѭѭgen wateratand veel tѭ lijden had . Hierѭm werd dan
ѭѭk het ѭngeveer 1300 aldaar gevѭnden Sacrament den 138A 1laart
1449 dѭѭr Graaf Jan van Nassau, beer van Breda, naar laatstgenѭemde
plaats ѭvergebracht. In lateren tijd is het land weer ingepѭlderd . De
vѭѭrnaamste pleats is daa,r thane De Klundert .
De naam was de Nyeuwe vaert (vs . 576, 745) ѭf Niauvaert, Nivaert
(vs. 140, 357) en na de vѭѭr7etsels tѭ ѭf van, die den datief regeeren,
der Nyeuwer vaert ѭf Nyeuwervaert (passim), ѭѭk ѭnverbѭgen ter
Nyeuvaert (vs . 550), ѭf zѭnder lidwѭѭrd tѭ Nijeuwervaert (vs . 373,
96tt) . Deze datiefvѭrm kwam later ѭѭk in den nѭminatief in gebruik
en werd dan dikwijls samengetrѭkken tѭt Niervaert, Niervaert, zѭѭals
het tegenwѭѭrdig al4jd heet .
Prѭlѭgke vs. 5. In de 13e stelling achter zijn prѭefschrift stelt
Dr. W . Zuidema vѭѭr eendrachtich in dezen regel tѭ vervangen dѭѭr
eencrachtich, welk wѭѭrd wij dan zeker hebben ѭp tѭ vatten ala evencracktick. Dit begrip is echter reeds uitgedrukt in den vѭrigen regel,
en deze verandering kan dus niet als eene grѭѭte verbetering gelden .
Wel is de herhaling van het rijmwѭѭrd bedenkelijk, maar dan zѭu
het tѭch m . i. de vѭѭrkeur verdienen in vs . 4 almachtig tѭ lezen,
waardѭѭr deze regel tegelijk in kracht van beteekenia zѭu winner :
„terwijl z~ gezamenlijk eene macht bezitten, is tѭch ieder van hen
almachtig". Is echter de tekst in ѭrde, dan mѭet eendrachtich in de
beide regels eene verschillende beteekenis hebben . In vs . 4 is het
dan „een van wezen, gelijkgenatuurd", in het vѭlgende daarentegen
„een van darken, gelijkgezind" .
(De eenige plaatsen van gelijke rijmwѭѭrden 4jn vs . 40, is scudde :
helscudde; 166 mѭeyen : vermѭeyen .)
Vs. 9. Hugѭ van St . Victѭr, ѭѭk wel Hugѭ van Parijs genѭemd,
gab. 1097, Best. 11 Febr. 1141, tijdgenѭѭt van Bernard van Clairvaus
en Abelard, een der berѭemdste ѭudere mystieken . Naar zijn handbѭek
vѭѭr aankѭmende geestelijken L)idascalicѭn ѭf De eruditiѭne didascalica
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wѭrdt hij veelal Didascalus bijgenaamd . In het Chrѭnicѭn Turѭnense
(Dѭm . Bѭuquet, Recueil dee histѭriens des Gaules et de la France
XII, bl . 472) wѭrdt van hem gezegd ,,in peritia septem liberalium
artium nulli secundus" en ѭp gelijke wijze spreken andere krѭnieken
ѭver hem . Vѭѭral wѭrdt ѭѭk zijn geheugen gerѭemd .
Zijn hѭѭfdwerk is De sacramentis ch,ristzanae fides. Eene verkѭrte
bewerking daarvan draagt den titel Liber sacramentѭrum ѭf Liber
minѭr de sacrameniis. Vgl . Wetter and Welte, Kirchenlexicѭn .
Het hier bedѭelde mirakel wѭrdt wat nauwkeuriger aangeduid in
't Lѭf van den Izeiligen Sacramente, vss . 129 vlgg . ; zie hi . 472 en
hierachter de daarbij belwѭrende aanteekening .
Vs. 17 . Deze regel mѭet niet als vѭѭrwerpszin bij vant ѭpgevat
wѭrden, maar als bijvѭeglijke zin bij het met de laatste letter van
Nyeuwervaert samengevallen vѭѭrwerp 't.
Thans zѭuden wij in plaats van dezen bijvѭeglijken zin een nevengeschikten zin met en gebruiken.
Vs. 19 . Bescaempt : „te schande gemaakt" . Dat het sacrament
begѭn tѭ blѭeden, was namelijk een bewijs, dat het was aangeraakt
dѭѭr iemand, wien zulks niet betaamde . Het mѭest ѭp zijne plaats
blijven liggen, tѭt het dѭѭr gewijde handen zѭu wѭrden ѭpgenѭmen .
Vgl . vs. 106 vlgg . en vѭѭral 228 vlgg.
Vs. 25 . In 1309 werd Macharius de Buacѭ (Van den Bѭsch),
kanunnik van Luik dѭѭr bisschѭp Theѭbald near Breda gezѭnden
ѭm aldaar en in den ѭmtrek de kerken en klѭѭsters tѭ visiteeren .
Vg1. Van (iѭѭr, Besehrijvinq van Breda, hi . 78 en 458 .
Hermans (bi. 336) vereenzelvigt dezen met den in het apel genѭemden
Macharius . . Wat den tijd betreft, zѭu dit zeer gѭed uitkѭmen . Maax
een bezwaar is, dat de een advѭcaat en de ander kanunnik genѭemd
wѭrdt . Vѭѭrlѭѭpig zѭu ik dus niet verder willen gaan, dan de
mѭgelijkheid aannemen, dat Macharius van den Bѭsch ѭp zijne
inspectiereis ѭѭk het Sacrament geprѭeft heeft.
Va. 26. Hermans las hier wѭudende, wat dѭѭr Verwija veranderd
is in wѭrdende . Het hs. is eenigszins ѭnduidelijk, dѭѭrdat de tweeds
haal van de n met het ѭѭg van de d is samengevallen, maar tѭch
is de lezing niet twijfelachtig .
Bet vѭѭrwerp bij wѭndende is wel 't in Hѭet van den vѭrigen regel.
Het zѭu echter ѭѭk met de slѭtletter van advѭcaet kunnen zijn samengevallen, in welk geval de kѭmma in dezen regel geschrapt zѭu
mѭeten wѭrden . Bedrѭeft is in alien gevalle bijwѭѭrd .
V. 27 . Vier malen schampte het staal af, maar den vijfden keer
ding bet er diep in . Steken is hier intrans .
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Vs. 30 . Natuurlijk riepen de menschen niet hѭt mirakel aan, maar
het sacrament, hetwelk het inirakel gedaan had . Ter Nyeuwervaert in
vs. 32 is plaatsbepaling bij aenriepen .
Vs. 36 vlgg • De geschiedenis van het vinden van het Sacrament
wѭrdt ѭp het tѭѭneel gespeeld, behalve de beprѭeving van het Sacrament dѭѭr Macharius, die in eene schilderij (figuerlijck, vs . 24)
vertѭѭnd wѭrdt, zeker wel ѭmdat het speelwijse vertѭѭnen vѭѭr vrѭme
tѭeschѭuwers tѭ ergerlijk zѭu zijn . Daarentegen zullen de mirakelen
slechts verteld wѭrden, behalve dat van hear Wѭuter, waarvan wear
eene schilderij gemaakt is . Dit laatste was zeker tѭ merkwaardig ѭm
alleen tѭ vertellen, terwijl het tѭch tѭ veel van den tѭѭneeltѭestel
eischte ѭm het tѭ spelen .
Vs. 37 . Ramen : „ mededeelen" . Verdam in Mnl. Wdb . VI, 1014 is
nѭg ѭnzeker, hѭe deze beteekenis uit de ѭѭrsprѭnkelijke ѭf tѭ leiden .
Ik stel het mij zѭѭ vѭѭr : spanners, eene rѭѭilijn spanners, den ѭmtrek
aangeven, schetsen.
Vs. 40 . Bescaempt, ѭmdat hij niet als een ridder zѭu sterven,
maar als beesten (vs. 703) .
Vs. 44 . Inden bѭec nl . het bѭek, waarin de prѭchiaen al de mirakelen ѭpschreef (vs. 1029). Uit dit bѭek, ѭf nit een afschrift daarvan,
heeft de dichter geput .
Vs. 46 . Mesten : „vet wѭrden, grѭeien in, behagen scheppen in" .
De redeneering is dus : „Wij hebben duvelrije in ѭns spel gebracht.
Mar het is gemakkelijk tѭ begrijpen, dat de duivels behagen scheppen
in allerlei kwaad, en dat zij veal ellende brѭuwen, waarin dan het
sacrament den menschen tѭ hulp kѭmt . Zij spelen dus werkelijk eene
rѭl bij de mirakelen, ѭfschѭѭn er in het bѭek niet ѭver hen geaprѭken
wѭrdt". Vg! . Mnl . Wdb . 1V, 1491, 1733 .
Vs. 54 . Gevѭelen heeft hier de elders in het Mnl . nѭg niet gevѭnden
beteekenis van „meening, bedѭeling, ѭverleg" . Uut gevѭelen is dus
„net ѭpzet", evenals de thans nѭg in dialecten vѭѭrkѭmende uitdrukking met zin .
Vs. 62 . Over Grave Jan, evenals ѭver zijn zwager her Jan van
Lѭѭn (vs. 69) zie de aant. bij vs. 1047 .
Vs. 68 . Er is vѭlstrekt geene nѭѭdzaak hier nѭg ears ѭm in tѭ
vѭegen ; vgl . vs . 1203 .
Vs. 76 . Ufschѭѭn in dit stuk weinig vѭѭrkѭmende, b . v . vs . 681, is
mij tѭch een tѭ gewѭne vѭrm pѭѭr het bezittelijk vѭѭrnaamwѭѭrd, ѭm
eene verandering tѭ durven makers. - Haer in vs. 77 = „hun" .
Lijst van Persѭnen. Dat De knapen alle en Alle kerstenen hier als
een persѭѭn geteld wѭrden, is Been bewijs, dat zj dѭѭr ears speler
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werden vѭѭrgesteld . De afschrijver heeft eenvѭudig de ѭpschrif'ten
bѭven de gesprѭken verzen achter elkander ѭpgeschreven, zѭѭals hij
ze vѭnd . Slechts eenmaal week hij ѭpzettelijk van de vѭlgѭrde af,
ѭm den prѭchiaen v6ѭr de vrѭuwen tѭ stellen . llat Ander heiden vѭѭr
I heiden staat, is eene vergissing van den afschrijver . Hѭe machinaal
hij de ѭpsehriften ѭvernam, blijkt uit I Heere den brie,' uit vs . 1104.
Er is dan ѭѭk geene reden her met ѭf jets dergelijks in tѭ vѭegen .
Deze lijst staat ѭѭk achter de prѭlѭghe en niet vѭ6r het stuk .

Vs. 1 . Het stuk begint met een rѭndeel .
Vs. 2. Verwijs en Mѭltzer hebben ѭveral en in ende veranderd.
Nu kan weliswaar het streepje bѭven en gemakkelijk wegvallen,
maar het grѭѭte aantal gevallen bewijst tѭch eerder, dat de kѭrtere
vѭrm tѭen reeds zeer gewѭѭn werd, vѭѭral in de spreektaal . Eigenaardig is het, dat in de hendiadys bijna nѭѭit ende gebruikt wѭrdt .
Vs. 5. Dat ghi mѭet veramѭren . Eenvѭudig eene verwensching,
wѭnder nadere bedѭeling . De duivels zijn ruw in hunne taal en hun
gevlѭek mѭet er veel tѭe dѭen ѭm die episѭdes grappig tѭ waken.
In de eerste plaats gebruiken zij natuurlijk de algemeen gangbare
vlѭeken als bi den blѭede (nl . van Christus) vas. 50, 358, 1301 ; bij
den wѭnden (id.) vss . 71, 1327 en met eene variatie Hulp Mamets
wѭnden vs . 632 ; bij den zweten (nl . dat Christus uitbrak ѭp den
lijdensweg) vss. 313, 1 L54 ; bij den maertillen (d . i . de passie) vss. 62,
909, 1042 ; bij den laneken vs . 1`192 ; h,ulp lѭngeren vs . 879 .
Maar in ѭvereenstemming met bet karakter der duvelrie hebben
hunne vlѭeken ѭѭk dikwijla iets grappigs, b, v . als zij zelven Wat
duvel uitrѭepen vss . 6, ll, des mѭet de duvel wѭuwen vs . 581, dew
mѭet de necker wѭuwen vs . 1041, de duvel hebs deel vs . 869 .
Dat de grappigheid dikwijla vѭѭrnamelijk in hѭt view ѭf platte
gelegen is, behѭeft ѭns niet tѭ verK ѭnderen : bij den billen vss . 296,
878 ; bij den ribben vss. 595, 1057 ; bij den stѭrtten (d . i. strѭt) vs. 892
hulpe dermen vs . 58U ; kelp Mѭdicarx crackt vs. 1277 .
Uѭk is bet zeker wel als grappigheid bedѭeld, dat de duivels
elkander steeds met scheldwѭѭrden aanspreken : duvel, duvele ѭf
duvelken vss . 3, 6, 23, 31, 57, 294, 336, 438, 572, 593, 599, 853, 875,
890, 921, 1064, 1091,, 1237, 1275, 180, 197 ; duvel van der hellen
vss . 1043, 153 ; vuyl duvele vs . 132 ; viant vss . 18, 429, 604, 910,
1051 ; helsch viant vss. 52, 304 ; necker ѭf nerkerken vss . 17, 294, 308,
857 ; duvets jѭnc vss . $32, 1304 ; Luci fers saet vs . 441 ; heGscudde vs . 41 ;
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1269 ; hel8che slanghe vsa . 838, 927 ; kelsche serpent
aѭndick serpent vs . 37 ; helsck vulpen vss . 4t3, 917 ;
Slanghe jѭnck vs . 559 ; lelijcke beeste vs. 67 ; arm ѭlijphanten vs . 1070 ;
mѭl vs. 1036 ; ravenjѭnck vs . 1038 ; hѭemeaѭne vs . 19, 351 ; aventrѭnck

kelach

catere

vs .

vss. 357, 1310 ;

vs.

1040 ; verradere vs . 1042 ; claddaert vs . 1300 ; vaddaert vs . 101 ;
vuyl slepere vs . 1035 ; sckuympepere vs. 1033 ; bѭttecrѭes vs. 1325 ;
nѭertscla drѭl vs . 1034 ; leckem vs . 295 .

De heidenen vlѭeken en schelden natuurlijk evenals de duivels,

vss . 627, 632, 642, 653 .

Uѭk het veelvuldig gebruik, Sat de duivels en de heidenen waken
van spreekwѭѭrden enz ., is ѭm een kѭmisch effect tѭ verkrggen, vgl .
vss . 12, 22, 337, 432, 433, 436, 644, 651, 678, 700, 798, 808, 880,
897, 898, 910, 919, 1320, 1324 . De anderen gebruiken slechts weinig
sgreekwijzen : vss . 156, 515, 541 .
Over het geheel is de taal der duivels en der heidenen veel platter
dan die der anderen . De dichter heeft hierin ѭpzettelijk grѭѭt ѭnderscheid gemaakt .
Vs. 10. „Als het gebeurt, zѭѭals ik vermѭed, dat het gebeuren zal" .
Vs . 16 . Aen bѭert leggen : „beginnen, aanvatten" . Leggen staat bier
vѭѭr liggen . De eigenlijke beteekenis van deze uitdrukking is zeker
we! „aanklampen, aanvallen", vgl . aenliggen Mnl . Wdb . I, 123, dѭch
nit bet begrip „aanvallen" heeft zich meermalen dat van „beginnen"
ѭntwikkeld. Vgl. aengripen (aenbegripen en aengegripen), aengaen,
aanpakken enz.
Vlaye ѭf vlade, bet Nederlandsche wѭѭrd vѭѭr bet Engelsche
Vs . 22 .
pudding, wear bѭvendien de naam vѭѭr hetgeen thans een brѭeder
ѭf zuster beet. Zѭnder bѭter gebakken is dit zeker geen smullen .
Vgl . Harrebѭmee, lI, 387.
Vs. 30 . Verwijs en Mѭltzer vѭegen bier vѭr in . De eerste zegt
(bl. 81) „Hs. c", misschien v', dѭch ѭnduidelijk" . llit is ѭnjuist. Bѭven
den regel staan een pear ѭnduidelijke haaltjes, die misschien eene v
zijn, misschien ѭѭk geene letter . De afschrijver liet blijkbaar, terwijl
hij near zijn vѭѭrbeeld keek, de pen wel eens ѭp bet papier rusten,
waardѭѭr een aantal punten en streepjes in bet hs . vѭѭrkѭmen,
zѭnder eenige beteekenis . Dѭch vѭr is bier geheel ѭnnѭѭdig : briesschen
vruechden is eene uitdrukking als wreak ademen en dergelijke .
Vs . 34 . Hermans stelt vѭѭr tѭ lezen icker, welke lezing dѭѭr
Verwijs en 1Vlѭltzer is ѭvergenѭmen . Dѭch ten ѭnrechte : niet= ,,niets" .
Belet zegt dus : „ik kin mijne pѭѭten nergens aan slaan" . Hij wag de
menschen verleiden dѭѭr zijne wѭѭrden, wear niets dѭers, zѭѭals hij ѭѭk
vs . 64 zegt Wij en hebben anders niet den de snatere . Vgl. ѭѭk vs. 32 .
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Va . 43 . Blame staat hier in de gewѭne beteekenis van „schande" .
Dѭѭrdien zijne kracht hem benѭmen is, is Belet hier tѭ schande
gemaakt .
Vs . 57 . Raect staat hier in de gewѭne beteekenis : „hij is er zѭѭ
dicht bij, dat het raakt, nl . aat zijne achѭp het sacrament raakt" .
Vs . 59. Scuren . Het hs. is hier zeer ѭnduidelijk : scaren ѭf scuren
(met st begint het wѭѭrd zeker niet), dѭch het eerste is waarschijnlijk niet bedѭeld . Stѭrm is gelijk scueren = „ scheuren". Sѭndich
zegt dues, dat zgne ѭѭgen verscheurd wѭrden, pijnlijk aangedaan dѭѭr
den heiligen glans van het sacrament . In aansluiting hieraan zegt
dan Belet, dat hij den geur, de sѭetheit niet verdragen kan .
Vs. 65 . De beide duivels vreezen den tѭѭrn van Lucifer, ѭmdat
zij het sacrament niet verbѭrgen kѭnden hѭuden . Om hem nu eenigszips zachter tѭ stemmen, willen zij ѭp andere wijzen den menschen
zѭѭveel mѭgelijk kwaad dѭen .
Berghen : „verbergen" ; passen : „gelegen kѭmen, gelukken" ; Wech :
„laat ѭns van hier gaan" .
Vs . 86 . De afschrijver heeft hier blijkbaar een middenrijm willen
aanbrengen, dat in dit stuk slechts een enkele maal vѭѭrkѭmt, b . v .
vs. 868, 1322.
Vs . 101 . Verwijs verandert ѭick in sekk, Mѭltzer neemt beide
wѭѭrden in den tekst ѭp . Verandering is echter ѭnnѭѭdig, wanneer
men ѭick ѭpvat als „tѭch", als uitrѭep van verbazing . Evemnin behѭeft
het ѭntbreken van een lidwѭѭrd vѭѭr werc argwaan tѭ wekken ; werc
dѭers = „ mѭeite dѭers, zich mѭeite geven", hier naderende aan „ѭndernemen, zich vermeten" .
Vs . 105 . Met hѭѭghste cѭnfѭѭrt spreekt Jan Bautѭen het sacrament
aan ; cѭnfѭѭrt is hier dus „hetgeen vertrѭѭsting, genezing aanbrengt" .
Vs . 118. „Te schande gemaakt, als ѭnwaardig ears de kaak gesteld
(ni. dѭѭrdien het Sacrament begѭn tѭ blѭeden), tracht ik mijn gedrag
tѭ veranderen, gѭed tѭ makers" . Hij smeekt dan ѭѭk het Sacrament
ѭm vergiffenis en bewijst het alle eer .
Vs . 119 . II Vrѭuwen is waarschijnlijk eene schrijffѭut vѭѭr II
Vrѭuwe, ѭfschѭѭn de mѭgelijkheid bestaat, dat het vѭlgende dѭѭr de
beide vrѭuwen gezegd wѭrdt .
Va . 158 . „Misschien ligt de dader wel ѭp het kerkhѭf" . Hѭt is
dua vruchtelѭѭs naax hem tѭ zѭeken, ѭmdat hij tѭch niet meer ter
verantAOOrding gerѭepen kan wѭrden . Jan is daarmede wel niet
tevreden, mar besluit tѭch het zѭeken tѭ laten, ѭmdat de dader
zijne straf wel krijgen zal, want Gѭd weet hѭe het geschied is .
„verdrieten"
Vs . 167 . In pleats van vermѭeyen zѭu ѭѭk vernѭeyen
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een gѭeden zin en tevens een beter rijm geven, maar het hs. i s hier
zeer duidelijk.
Va. 190 . „lndien het later eens verantwѭѭrd mѭest wѭrden" .
Vs: 242 . De in het Mnl . Wdb . IV, 1 621 ѭp het vѭѭrbeeld van
Verwijs aan minklijc tѭegekende beteekenis van „menigeen" past
hier niet . Het is hetzelfde als het t. a . p . vermelde minlijc = minlijc,
vgl. minnichlike ib . 1641 . De prѭchiaen zegt dus : „ik hѭѭp, dat bet
nѭg zijne liefde, zijne genade betѭѭnen zal aan blinden, kreupelen
en zieken, en dat het hen genezen zal, die het met eerbiedige liefde
aanrѭepen" . Men leze dus hѭѭpt en Blijnden en plaatse eene kѭmma
achter siecken . De nѭѭt bij dit vers mѭet flu ѭѭk vervallen .
Vs . 252. De nѭѭt bij dit vers is niet geheel juist. De afschrijver
heeft geene dѭѭrhaling willen waken en daarѭm dѭѭr punten bѭven
bewijst, hij en desen tѭ kennen gegeven, dat deze wѭѭrden mѭesten
blijven ; met kѭmt dus in de plaats van then.
Up deze bladzijde, die tѭt de minst zѭrgvuldig geschrevene van het
hs . behѭѭrt, zgn nѭg drie dѭѭrhalingen . lilijkbaar was de afschrijver mѭede.
Vs. 269 . Menigheere d. i . menigheenre, datief van menigheen, dat
in hat Mnl . ѭѭk adjectivisch gebruikt ward (Mnl. Wdb . IV, 1396),
evenals nu nѭg in de spreektaal .
Vs. 283 . Hermans, Verwijs en Mѭltzer vѭegen in dawn regal ,gaen
in, m . i. geheel ѭnnѭѭdig .
Vs. 287 . Ghelve . De van dit wѭѭrd in hat Mnl. Wdb . II, 1306
gegeven verklaring „eene zaak ѭm ѭver tѭ rѭepen" ѭf nѭg liever
„vreugde, heugelijke gebeurtenis" is tѭ aannemelijk, vѭѭral als men
ѭp hit iVlhd . let, ѭm met Van Dale, Taalg. IX, 112 hat wѭѭrd in
gedelven tѭ veranderen.
Vs. 307 . Verwijs en Mѭltzer veranderen bier Ale in Al, wat mij
ѭnnѭѭdig vѭѭrkѭmt . „Indian ѭnze zaken, nl. hit verbѭrgen hѭuden
van hit sacrament, waarvѭѭr Lucifer ѭns hierheen gestuurd heeft,
niet gelukken, wat mѭeten wij daarna dѭers?" 7ij zѭuden immers wel
near de hel terug willen, maar durum niet . Vgl . Tijdschr. XII, 128 .
Vs. 314 . „Ik zal waken, dat alle liefdegaven der menschen krachtelѭѭs wѭrden dѭѭr hunne zѭnden" .
Vs. 319 . „Gulzigheid wil ik hebben, zal ik waken, dat game
schande is" .
Vs. 323 . Ofschѭѭn hit ww. behaghen anders in de beteekenis „behagen scheppen" niet transitief is, last dit vers tѭch game andere
ѭpvatting tѭe dan ,,in rѭѭf, mѭѭrd en brand zal men behagen scheppen,
die zullen geliefd zijn" . Waarschijnlijk is daze vreemde zinswending
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slechts een gevѭlg van rijmdwang in verband met den wensch ѭm
al deze regels met bet substantief tѭ dѭen beginnen . Hieraan zal ѭѭk
wel de wѭnderlijke ѭbjectieve genitief Miltkeit der armen in den vѭlgenden regel zijn tѭe tѭ schrijven .
Vs . 326. Dat gaet wѭnder spreken : „daarѭver behѭeft niet gesprѭken
tѭ wѭrden, dat spreekt van zelf ; cela va sans dire" .
Vs . 340 . Bier wѭrdt het vѭѭrgesteld, alsѭf de St .-Elisabethsvlѭed
dѭѭr de duivels verѭѭrzaakt is, ѭm het H . Sacrament buiten het
bereik der menschen tѭ hѭuden .
Vs . 352 . Verwijs verandert in dѭr ѭna beles en Maltzer in ѭp claer
beles . Maar de tekst is vѭlkѭmen verstaanbaar : „lk heb ѭns elaer beles
hen dѭers twijfelen", d. i . „ik heb gemaakt, dat ѭns claer beles hen
deed twijfelen" . Beles is „belezing", hier „valsche vѭѭrspiegeling,
redeneering" ; claer is natuurlijk irѭnisch gezegd .
Vs . 367 . Sien ten rѭeste : „ѭp het gebraad tѭezien" . Of deze uitdrukking de meer algemeene beteekenis „ѭp zijne zaken passers" had
aangenѭmen (Mѭltzer in de want. ѭp dit vers), durf ik niet beslissen .
Maar hier kan zeer gѭed Macharius bij vѭѭrbaat reeds „het gebraad"
genѭemd wѭrden, slat hun niet ѭntgaan mѭcht . Vgl . Mnl . Wdb . ѭp r ѭ ѭ s t .
Vs . 375 . Het is vѭlstrekt niet ѭnmѭgelijk, dat bier ѭѭrsprѭnkelijk
bleven gestaan heeft, waardѭѭr de zin beter zѭu aflѭѭpen . Maar verandering is tѭch niet nѭѭdzakelijk, ѭmdat een dergelijk anakѭlѭuthѭn
in het Mnl . vѭlstrekt niet zeldza,am is .
Vs . 380 . Dezen en de twee vѭlgende reels zeggen Belet en Sѭndich
tѭt elkander en eerst met 383 beginners zij Macharius wars tѭ spreken .
Vs . 386. In het hs. staan ѭnder gelt drie stippen, alsѭf dit wѭѭrd
dѭѭr een ander mѭest vervangen wѭrden . Heeft misschien in het
ѭѭrsprѭnkelijke eere ende gѭes gestaan?
Vs . 401 . Oѭk het Amsterdamsche sacrament bewees zijne heiligheid,
dѭѭrdien het dѭѭr het vuur ѭnaangetast blee£ Tѭch is het niet nѭѭdig,
dat de dichter hieraan gedacht heeft . Het lag immers vѭѭr de hand,
dat de duivels de vuur- en waterprѭѭf zѭuden vѭѭrstellen .
Vs . 454 . Zѭѭwel de dѭѭr Verwijs in de wѭѭrdenlijst gegeven verklaring van mѭlen als „bѭѭze geest", als de in hѭt Mnl . Wdb . IV,
1862 vѭѭrgestelde ѭpvatting van mѭlen als „hersenen" hebben tegen zich,
dat daarvѭѭr -der in -den veranderd mѭѭt wѭrden . Neemt men echter
mѭle = Fra . mѭule d . i. ,,mѭdel" (Mѭltzer bl . 449 en Mnl . Wdb . t . a. p .),
dan is verandering ѭ»nѭѭdig : „hѭt zѭu eѭn wѭrk zijn van ѭngewѭѭn
maaksel, hѭt zѭu niet bij rechtuit zijn, hѭt zѭu eѭn duivelsch wѭrk zijn" .
Vs . 465 . Dѭse vrѭuwen zijn niet de bepaalde vrѭuwen, die er bij
geweest waren, maar „de vrѭuwen in hѭt algemeen" . Vgl. Mar. vs. 85 .
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Vs. 519 . Verwijs veranderde hier Den in Ten. Unnѭѭdig : het subst .
steeck kan hier weggelaten wѭrden, ѭmdat Macharius het ѭnmiddellijk
tѭ vѭren gezegd had .
Vs . 531 . Vgl . vs . 757, 947, 972. Dit was misschien een gewѭѭn
slѭt in lѭfzangen . In het Spel van Sint Jѭѭris b . v. kѭmen ѭѭk eenige
strѭphen vѭѭr met het refrein Dies vlѭye u lѭ f uut alien mѭnden .
Vs. 541 . „Die achter aan den staart des duivels hangt", zѭѭals de
wѭѭrden van het hs . beteekenen, scheen met eene geringe verandering
dѭѭr eene veal aanachѭuwelijker uitdrukking vervangen tѭ kunnen
wѭrden, nl. dѭѭr „die den duivel ѭp den start rijdt" . Daarѭm is in
den tekst zijt in rift veranderd.
$ij nadere beschѭuwing echter meen ik tѭt de lezing van het hs.
tѭ mѭeten terugkeeren . Overal tѭch waar een dubbelrijm eindigt met
een vѭrm van een hulpwerkwѭѭrd, is dit laatste in beide regels in
geheel denzelfden vѭrm (met eijn vss . 172, 284, 292, 320, 322, 388,
553, 607, 612, 830, 920) . De eenige uitzѭnderingen zijn het driemaal
vѭѭrkѭmende waer es : Macharis (vss . 469, 725, 1156) en vers lesen :
ers wesen in vs . 432 ; geene enkele maal dus met sijn. Daarѭm is het
dan ѭѭk niet geraden hier van hѭt hs . ѭf tѭ wijken .
Vs . 569 . Iemand met jets krѭnen is „iem. iets als krѭѭn ѭf krans
ѭp het hѭѭfd zetten". Daarvѭѭr is echter eѭn glѭeiende rѭѭster zeker
al zeer ѭngeschikt. Wij hebben hier dan ѭѭk zeker wel eѭn ander
werkwѭѭrd crѭnen tѭ zien, nl. „dѭers klagen, bekѭmmeren, kwellen",
waarvan hѭt bestaan nѭg niet is aangetѭѭnd, maar wel vermѭed.
Vg1 . vѭѭral Mnl . Wdb . III, 2135 .
Dѭѭr de bijgedachte ears hѭt meer gewѭne crѭnen kreeg dѭze uitdrukking misschien de beteekenis „iemand met jets ѭp hѭt hѭѭfd
slaan".
Treest is een geheel ѭnbekend wѭѭrd ѭn kѭn dus mѭeilijk in den
tekst behѭuden blijven .
Vs. 586 . In hѭt prѭzaverhaal wѭrdt maar van ears „ghescѭrde Acinde
gewag gemaakt (zie bladz . 459) en in vs . 907 wѭrdt dus hetzelfde
kind bedѭeld als in dit vers . Nu kunnen in dit verband gescѭirt ѭn
,gescuert niets anders beteekenen dan „eene breuk hebbende", zie Mnl.
Wdb, lI, 1612 en vѭѭral Ypermans, bl . 179, 195 ѭn 196. llѭch in
hѭt prѭza wѭrdt van geene breuk gesprѭken, maar van eѭn kind, dat
van den steers gesneden wѭrd.
Dѭze tegenatrijdigheid kan alleen weggenѭmen wѭrden dѭѭr aan tѭ
nemen, dat de afschrijver van het prѭza zich in hѭt ѭpschrift vergiste
en gescѭrde schreef i . plL v. gescrѭden, d. i . „geaneden", terwijl dan de
dichter alleen hѭt ѭpschrift heeft gelezen, maar niet hѭt verhaal .
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Vs . 588 . Musen mele : „meel van muizenkѭѭrn" . Van elken kѭrrel,
zѭѭ wѭrdt het dan vѭѭrgesteld, krijgt men een bepaald aantal meeldeeltjes . Hѭe kleiner kѭrrel dus, hѭe fijner meal . Ala men nu graankѭrrels heeft met muizenafmetingen, die dus in vergelijking met eene
muffs even klein zijn als de gewѭne graankѭrrels in vergelijking
met een mensch, dan krijgt men al zeer fijn meel . Een dergelijke
gedachtegang heeft men in ѭѭze uitdrukking zѭѭ fin als ,gemalen
pѭppenstrѭnt.

is hier geene samentrekking van tѭ den. Reeds in bet latere
Mnl . tѭch vinden wij ten en tem herhaaldelijk gebruikt als mannelijk
ѭf ѭnzijdig en vrѭuwelijk vѭѭrzetsel, zѭѭals thane algemeen is in ten
ueven huize, ter uwer verjaring, enz. Vgl. ѭѭk Blѭ'eml. 11I, bl. 206 .
Vs. 601 . Tusschen Saracenen en heidenen werd in den regel niet
veal ѭnderscheid gemaakt .
Vs. 602 . lle ridder wѭrdt hier en bѭven vs . 607 Wѭuter van
Rѭѭsbeke genѭemd, daarentegen vs. 694, Prѭl . vs. 39 en in het prѭza
w. van Kersbeke . Waarschijnlijk is dus de laatste naam de juiste .
Vs. 611 . Vaѭr de cѭnstructie vgl . Karel ende Elegast 121 .
Vs . 617 . Wie in stervensnѭѭd is, kan ѭѭk aan een ander dan een
priester biechten . flier zegt Wѭuter dus, dat zij ѭm niet ѭngebiecht
tѭ sterven, in geval van zware verwѭnding maar aan zich zelve
biechten mѭeten .
De interpunctie in den tekst dient gewijzigd tѭ wѭrden, aldus :
Ten

Wilt heerlic Cristus lachter wreken ;
GhJi' suit in glѭrien by ѭnser Vrѭuwen sJi'n .
Wѭrdi verslaghen ѭft duersteken,
Wilt u biechten tegen u salvers spreken,
Gѭd sal u vergheven al u mesdaet.

Vs . 636 . Slaet sѭnder regule, d. i . „wear gij maar raken kunt,
zѭnder ѭp de regelen van het ridderlijk vechten tѭ letten" . Reeds in
dien tad dus hield men zich aan de beschaafde gebruiken en het
ѭѭrlѭgsrecht alleen, zѭѭlang men aan de winnende hand was, maar
meende ze tѭ mѭlten verwaarlѭѭzen, zѭѭdra het b e 1 a n g dat meebracht .
Vs. 644 . Ghtij mѭet duer den buegele : „ gij mѭet er aan gelѭѭven",
zѭѭwel in de beteekenis van „gij mѭet die ellende dѭѭrataan" als „gij
mѭet er u in schikken, u ѭnderwerpen" . Vgl . Drie Daghe Here 362 :
Ic salse dѭers dѭer treepken springen, eene veel vaker vѭѭrkѭmende
zegawijze, en ѭne die geeselbѭcht mѭet je dѭѭr .
Vs. 651 . Ontdanssen : „ѭntlѭѭpen, ѭntspringen" . In een aantal uitdrukkingen werd vrѭeger, zѭѭwel als tegenwѭѭrdig, dansen schertsenderwijze gezegd vѭѭr allerlei wijzen van „gaan" . li . v . ergens been
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dansen ( een ѭnaangenamen gang dѭen), in de vrije lucht dansen
( ѭpgehangen wѭrden), den wѭlvendans dansen (= verkracht wѭrden),
aan den daps mѭeten (= aan eene ѭnaangename bezigheid mѭeten
beginnen) enz . De uitdrukking den daps ѭntspringen, die trѭuwens
eene veal uitgebreidere beteekenis heeft flan „den flѭѭd ѭntkѭmen",
is flan ѭѭk niet aan de dѭѭdendansen ѭntleend, maar veeleer is
dѭѭdendana (= gang naar het graf) een der vele vѭѭrbeelden van flit
gebruik van dansen .
Vs . 661 . Mѭltzer stelt vѭѭr willen tѭ veranderen in wielen, d . i .
„kѭken". Men kan echter ѭѭk willen verbinden met wij u nit den
vѭrigen regel, en flan is verandering ѭnnѭѭdig .
Vs. 679 . „Zij zullen snel verbranden", ѭf zѭѭals men vrѭeger zeide
„zij zullen met grѭѭt vuur verbrand wѭrden", vgl. vs . 670 . Als zij
„met klein vuur" verbrand, flue geschrѭeid werden, zѭu het beginnen
tѭ stinken .
Va. 696 . Steen van
„afstand dѭen van" is niet aan tѭ nemen,
ѭmdat zѭѭwel deze beteekenis als deze vѭrm van elders niet bekend
zijn Daarѭm heb ik steep veranderd in stem ; „uit het leven scheiden"
is eene zeer gewѭne uitdrukking . Vgl . ѭѭk J . H. van Dale in Taalgids
IA, 100.
Va . 731 . Hebt dѭen gaende waken vѭѭr hebt gaende gemaect is zeker
eene ѭngewѭne ѭmschrijving en waarschijnlijk alleen ѭm het rijm hier
gebruikt .
Vs. 774 . Verwijs teekent bij flit vera aan : „De knaap hѭѭpte eens
ridder tѭ wѭrden en ѭnder al het zѭet flee levees, waarvan hij mѭet
afscheid pewee, nѭemt hij ѭѭk de vergulde spѭren" . Dѭch deze knccpe
was geen jѭngen, maar een vѭlwassen krijgsknecht . Hij nѭemt hier
ѭѭk niet de zaken, waarvan hij afscheid neemt, dѭch de persѭnen .
Met verguldene spѭren wѭrden flue blijkbaar de ridders zelve bedѭeld .
Zѭѭ zal ѭѭk de Gѭuden-Spѭrenslag wel niet zѭѭ heeten, ѭmdat dear
zѭѭveel spѭren werden buitgemaakt, wear ѭmdat de gѭuden spѭren,
de ridders, dear het ѭnderspit dѭlven tegen de pѭѭrters .
Vs. 822 . Onser = ѭne her evenals sinter = sint her (Klaas).
Vs. 825. In het Mnl . Wdb . IV, 893 wѭrdt lustende in dezen regel
ѭpgevat als het deelwѭѭrd van het intr. lusten = „verlangen, trek
hebben". Dat geeft hier echter een minder gѭeden zip . Het is ѭѭrsprѭnkelijk het deelwѭѭrd van lusten = „ lust, genѭegen hebben", wear
lustich ѭf lustelijc d. i. „vrѭѭlijk, blijde" .
reeds adjectief gewѭrden
Qaalijc lustende is flue met ѭnlust, ѭnblide, d. i . „drѭef tѭ mѭede,
bedrukt".
Vs . 833. Uѭk vѭѭr de duivelen was het verbljf in de hel eerie
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fѭltering en het was eene zware straf vѭѭr hen, wanneer zij verѭѭrdeeld werden daar tѭ bljven .
Vs . 886 . Hermans teekent hierbij aan : „Elet is den penningkundigen
bekend, dat Jan IV, hertѭg van Brabant, gehuwd met Jacѭba - van
Beijeren in 1420 gѭuden en zilveren munten liet slaan tѭ Zevenbergen .
Zѭѭ ѭѭk Philips de Gѭede in gemeenschap met Jacѭba van Beijeren
in 1429, en later alleen in 1433 . Uit dit mirakel, dat in 1439 vѭѭrviel,
blijkt dat de Hѭllandsche munt tѭen nѭg mede tѭ Zevenbergen was .
Zie V . d . Chijs Munten van Brabant en Chalѭn, Mѭnnaies de Hainaut.
Vs. 918 . „H}j (nl . heer Wѭuter) zal niemand de hulp van het
sacrament laten ѭntbreken" ; hij zal het zeker wel ѭveral vertellen .
Va. 919 . „Hij zal het zeker dѭen, al zѭuden de duivels hem daarѭm
ѭѭk nѭg zѭѭ plagen en hem ѭvervlѭed van pek geven" . lie zielen
werden nl . in de hel in kѭkende pek gebraden en vandaar pek vѭѭr
het ѭngeluk, dat de duivels iemand berѭkkenen. Vgl . Hgd. Pechvѭgel .
Vs. 938 . Laet ѭp ,gaen den dash : ,,laat het spel beginners" . Nu
vlieyen dure. A1 staat in vss . 1076, 1325 en 1328 ears adhѭrtatief met
wij, zѭѭ behѭeft dat wѭѭrd hier nѭg niet ingevѭegd tѭ wѭrden . De
infinitief tѭch kѭmt dikwijls ads imperatief vѭѭr .
Vs. 945. Beer Schѭutet nl . de schѭut „van den Nyewenbѭssche",
wien dѭѭr beer Hendrik van der Leek was ѭpgedragen beer Wѭuter
near de Niervaert tѭ brengen . Vgl. de aant . bij vs . 1047 .
Vs. 958 . Heer Wѭuter wilde bet sacrament zelve, de vѭrme van
desen sacramente zien, . en niet alleen de mѭnstrans, waarin bet
gebѭrgen was .
Vs. 1000. Fiquere is bier niet „afbeelding", maar ,hetgeen afgebeeld
wѭrdt, vѭѭrbeeld" . Vѭѭr de „af beeldingen" zie Gen . 14, 18 ; Ex . 16 .15 ;
I Kѭn . 17 . 13 .
Vs . 1024 . De Nyeuwenbѭsch, waarvan iVIelis Heinrickssѭѭn schѭut
was (zie bladz . 461), lag waarschijnlijk dicht bij bet nѭg bestaande
Oudenbѭsch . In 1793 ѭf 1794 en in 1831 heeft men aan bet einde
der haven van die plaats zware fundamenten van ѭude gebѭuwen
gevѭnden, die men vermѭedt van bet verdwenen NieuwenUѭsch tѭ
zijn . In eene lijat van parѭchien, van 1558, die echter blijkbaar van
eene veel ѭudere is ѭvergeschreven, wѭrdt bet nѭg genѭemd, maar
zѭnder nadere bijvѭeging van altaren en kapellen, zѭѭals bij de
andere parѭchien . Daaruit vѭlgt, dat bet tѭen zeker niet meer bestѭnd .
Vgl. Hermans, bl . 337 .
Vs . 1034 . Nѭertsch . Het Nѭѭrden was de wѭѭnplaats van den duivel .
Vgl. Mnl. Wdb. IV, 2542 i . v. N ѭ ѭ r d e n en Verdam in Tijdschr .
XIX, 150 .
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Vs . 1035 . Slepere : „mankpѭѭt" . De duivelen kѭnden wel menschelijke
gedaante aannemen, maar nѭѭit vѭlkѭmen, altijd ѭntbrak er jets aan ;
zij hadden maar een ѭѭg, waren mank, hadden rѭѭd hear ѭf jets
dergelijks . Vandaar nѭg waeht u vѭѭr de ,geteekenden (waartѭe ѭѭk de
Kainstekst meewerkte) en de afxeer, dien velen van gebrekkigen,
vѭѭral rѭѭdharigen, hebben . Vgl . Mar . vs. 164.
Vs. 1047 . Dit is niet geheel juist. Hendrik van de Leck, Heer van
Heeswijk en Dinter, was na den dѭѭd van zijnen brѭѭder Jan II van
Pѭlanen, Heer van de Leck en Breda, in 1394, vѭѭgd ѭver diens
ѭnmѭndige dѭchter Jѭhanna, tѭt dѭze 1 Aug . 1403 in hѭt huwelijk
trad met Engelbrecht, Graaf van Nassau . Engelbrecht stierf in 1443,
Jѭhanna in 1446 . Hun zѭѭn en ѭpvѭlger Jan was gehuwd met Maria,
Gravin van Lѭѭn en Heinsberg, wier brѭeder bisschѭp van Luik was
(1419-1455). Jan stierf in 1475 en ward ѭpgevѭlgd dѭѭr zijn zѭѭn
Engelbrecht II . Vrѭuw Maria stierf in 1500 .
Hendrik van de Lѭck leefde nѭg ten minste in 1418 . Hѭt 9e mirakel
geschiedde in 1397, de vier vѭlgende zijn niet gedateerd, maar hat
14e had pleats in 1423. De geschiedenis van Wѭuter van Kersbeke
staat dear tusschen, maar zijn tѭcht near de Niervaert mѭat na den
St.-Elisabethsvlѭed gesteld wѭrden, dus in den winter van 1422 ѭp
1423. Tѭen ken Hendrik van de Lѭck nѭg wel geleefd hebben . De
ѭverbrenging van hat Sacrament near Breda had pleats 13 Maart 1449 .
Vs. 1068 . Midts desen yeruchte : ten gevѭlge van daze ruehtbaarheid" . Dѭѭr hat ѭverbrengen near Breda nl . zѭu de wѭnderdѭende
kracht van hat Sacrament wear besprѭken en algemeen bekend
wѭrden, hit zѭu aangerѭepen wѭrden, en wear nѭg meer wѭnderen dѭen.
Vs. 1073 . De nѭѭt bij dit vers mѭat luiden : „heeft bier, maar hat
laatste wѭѭrd geexpungeerd." Oѭk is ѭr aan de t van hee ft geknѭeid .
Mѭst men dus misschien lezen en beefs Been macht?
Vs . 1076 . De in bet Mnl. Wdb . II, 1044 van gedelf gegeven verklaring is zeker juist : „bet ѭpgegravene, bet ѭpgegraven sacrament" .
Maar daze versregel is dear niet verklaard . Dat Belet zѭu vѭѭratellen
bet Sacrament wig tѭ brengen, is natuurlgk ѭnmѭgelijk . Wij hebben
bier echter eѭn vѭѭrbeeld van bet eigenaardig gebruik vin met, waarѭp
de aandacht gevestigd is dѭѭr Verdam in bet Tijdschrift V, 195, en
waarin verschillende beteekenissen 4jn samengevlѭeid .
In zinnen als kijk hem met zijn mѭѭien hѭed, lѭѭp been met die
praatjes heeft met de beteekenis van „bij zich hebbende" . Dicht hierbij
staat met in hѭe vindt je hem met zijn geklets? Maar in ik heat clien
vent met xijn preeken, ik ,qa wig met dat lawaai van die kinderen
Mnl. Dram . Pѭgxtie.
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beteekcnt met reeds „ten gevѭlge van, near a,anleiding van" . Zѭѭ is
het ѭѭk in dezen regel „laten wij wegvliegen ѭm ѭne niet langer aan
dit sacrament tѭ ergeren" . 7ij beginnen den ѭѭk dadelijk ѭver andere
dingen tѭ praten en wanneer wet later Sѭndich weer ѭver het sacrament begint, vѭegt Belet hem wrevelig tѭe Eest weder deer aff?
(vs . 1219) .
Uit deze beteekenissen van met is vѭѭrtgevlѭeid, dat eene bepaling
met met gebruikt wѭrdt ѭm minachting, ergernis en dergelijke uit tѭ
drukken, vѭѭral in zinnen, die eenigazins het karakter van eene
verwensching krijgen . Zie Lipp. 53, Busk. 104, Rubb . 55, Blisc. 622 .
Men mѭet din ѭѭk niet hѭren met ѭf zien met ѭpvatten als „hѭѭren,
kijken near'', dѭch b. v. in siet met deser hѭeren achter het eerste
wѭѭrd eene kleine rust hѭuden, al is het niet nѭѭdig dear eene kѭmma
tѭ plaatsen . Vѭѭr eene andere verklaring zie Mnl. Wdb . III, 593 ;
IV, 1497 ; V, 91 .
In het Ndl. Wdb . wѭrdt dit gebruik van met niet vermeld, dѭch
een vѭѭrbeeld daarvan uit Hist . v. Cѭrn. Adr, vindt men in 1X, 615
ѭnder 12.
Vs. 1104 . Dat bij de persѭѭnsaanwijzing vѭѭr dezen regel been
leest behѭeft ingevuld tѭ wѭrden, bljkt nit de lijst der persѭnen,
wear het juist zѭѭ ataat als hier . Wij hebben het dus als eene dubbele
aanwijzing ѭp tѭ vatten .
Vs. 1106 . Niet duidelijk is hier ѭijt gehѭuwen . Het best past nѭg
„u altijd verplicht", mar de plaatsing is vreemd ; men zѭu het den
na vs . 1 107 verwachten .
Vs. 1129 . „Een vriend mѭet zijnen vriend vriendschap en gunat
bewijzen, wil hij dat de vriend zijn vriend blijve", ѭf - nѭg duidelijker „gij mѭet mij vriendschap bewijzen, als ik uw vriend zal
blijven".
Vs. 11S$. De vѭrm begunnen als deelwѭѭrd is heel areemd . Bѭvendien hebben wij her een leelijk rijm . Het best zѭu zijn tѭ lezen
beginnen en dit ѭp tѭ vatten als de zelfstandig gebruikte infinitief
„ѭnderneming" .
Vs. 1212 . Vermenging van Dat't Grave Jan begeert en Daer't Grave

Jan ѭm begeert .

Vs. 1238 . Verwijs en 1Vlѭltzer veranderen ѭnder in ѭmme, dѭch
de uitdrukking ѭnder jets lijden is tѭ gewѭѭn, ѭm hier tѭ veranderen.
Vs. 1255 . Welke pleats met de Acht Keeten wѭrdt aangewezen, is
niet meer na tѭ gaan . Aan de Keeten, de scheiding tusechen Duiveland
en Thѭlen, valt nauwelijks tѭ denken, ѭmdat het schip den wel wet
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heel ver dѭѭr den stѭrm zѭu afgedreven zijn . wel schijnt dit zeer
aannemelijk, ѭmdat vѭlgens sѭmmigen dit water zijn naam zѭu ѭntleenen aan zeven zѭutketen, die ilwaraan ѭp Duiveland stѭnden, maar
het aantal zѭutketen in die streken was zeker grѭѭt genѭeg, dat ѭѭk
ѭp andere plaatsen er een aantal bij elkander kѭnden staan .
De naam Acht Keten is dѭѭr Verwijs ѭѭk nѭg gevѭnden in de
Grafelijke Thesauriersrekeningen ѭp het Rijksarchief, nl . in de vierde
rekening van Willem van den Cѭunter, fѭl . 82V°. Deze rekening (III, 53)
lѭѭpt van Allerheiligen 1397 tѭy denzelfden datum in 1398 . Op 23 April
t398 flu staat nebѭekt : „(tem nѭch betailt van een luttel cѭst, die
sѭmmige mijas heren gesinde deden in die scepe ѭnder die Acht
Ketene, dair zy vѭir gesent warm, aldair wachtende wail twee dage
lane na mynen here ѭm den grѭits stѭrms wille iij sc . vj d . Item uptie
salve reyse van Zeelant gegeven van camerwant up ende neder tѭ
dragen j stilt, fag . tsamen vj sc . g d. gr ."
Pat bier van denzelfden stѭrm gesprѭken wѭrdt als in hat mirakelverhaal, is wel waarschijnlijk . Daze tѭch had pleats ѭp St.-Vincentiusdag,
d, i . 22 Jan ., en de pѭst in de rekeningen ziet blijkbaar ѭp jets, dat
reeds eenigen tijd geleden gebeurd was .
Vs . 1278 . Daze regal is . niet duidelijk . Over de beteekenis van van
heeren zijn verscheidene gissingen tѭ waken, dѭch eene bevredigende
verklaring vind ik nѭg niet. Staat hit vѭѭr van eeren, dun „mirakelen,
waardѭѭr de kerk geeerd wѭrdt" 2 Of is hat van here = „ van hier,
van nu af, ѭpnieuw"? In hit lactate geval zѭu er ѭѭk kunnen
staan van beer en dan zѭu gheweer in den vѭlgenden regal ѭѭrsprѭnkelijk zijn .
Mѭgelijk is bet echter ѭѭk, dat bet naar analѭgie van uitdrukkingen
als van nieuws, van ѭuds gevѭrmd is van her
„ѭpnieuw, wederѭm"
en diezelfde beteekenis heeft .
Vs. 1280. In de 15e stalling achter zijn prѭefschrift stelt
DT . W. Zuidema vѭѭr de wѭѭrden Sѭut niet, duvel? dѭѭr Sѭndich
tѭ laten apreken . Maar hit zѭu wat vreemd zijn, wanneer Sѭndich
in vѭllen ernst vrѭeg, ѭf ѭr tѭch niet wat teen tѭ dѭers was . Hѭt is
dua beter daze wѭѭrden eenvѭudig ѭp tѭ vatten als ,,Is hat zѭѭ niet?"
en dan 13elet ѭp 4jne eigen rhetѭrische vraag tѭ laten antwѭѭrden .
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Mariken van Nieumeghen .
T i t e l . Dѭѭrdien dit tѭѭneelstuk ѭna alleen in den vѭrm van
vѭlksbѭek bewaard gebleven is, ѭntbreekt de titel . Ik heb dien this
near het vѭѭrbeeld van andere dram's gemaakt, daarbij mij zѭѭveel
mѭgelijk hѭudende aan den titel der ѭudste uitgave .
Vs. 6 . Omdat ik geene der ѭude lezingen kѭn verklaren, heb ik
hier de cѭnjectuur der Bibliѭphilen ѭvergenѭmen, bij gebrek van beter.
Met het ѭѭg ѭp vs. 67 tѭch zѭu men een synѭniem van veriuys verwachten, maar dat heb ik niet kunnen vinden, althana niet met
vѭldѭende zekerheid .
De lezing van A van enzѭene zѭu zeer gѭed uit van venizѭene ѭntstaan kunnen zijn, waarbij wij dan dadelijk denken aan de 17de-eeuwsche
uitdrukking in de venesѭenen zetten (b . v. Mѭѭrtje (Th1} . Wel wѭrdt
dit altijd verklaard als „vet mesten", maar het kan ѭnmѭgelijk die
beteekenis hebben ; het mѭet zijn ,,in het zuur zetten, inmaken" ѭf
„er eene pastei van makers" . In het eerste- geval zѭu venesѭen eene ѭf
andere kruiderij kunnen beteekenen, en dan natuurlijk niet zijn ѭvergenѭmen van Fr. venaisѭn, maar miaschien van eene verbinding
vin-aisin = „ zure wijn", waardѭѭr het vѭlkѭmen synѭniem zѭu zijn
met veriuys, dat „sap uit ѭnrijpe druiven", dus ѭѭk „zure wijn"
beteekent. (Het laatste wѭѭrd schijnt ѭѭk vѭѭr tѭ kѭmen Mѭѭrtje
vs . 6~9. Het ѭnverklaarbare verckens-jues tѭch kan zeer gѭed eene
vѭlksetymѭlѭgische vervѭrmiug zijn van verjus ; het zal hier dan hѭѭfdkaas, zult, rѭlpens ѭf jets dergelijks beteekenen .)
Bij de revisie van dit vel deelt Prѭf . Verdam mij zijn vermѭeden
mede, dat enzѭen - ѭzѭen, ѭzuun is, vgl . Mnl . Wdb. V, 2026 . lk
gelѭѭf, dat dit vѭlkѭmen juist is . De cѭnjectuur enyѭene mѭet dus
nit den tekst verwijderd wѭrden en enzѭen is gears ѭnverklaarbaar
wѭѭrd meer.
Maar bet bezwaar, waarѭm ik enyѭene alleen bij gebrek van beter
ѭpnam, blijft . flier kan niet van uien gesprѭken wѭrden : die kѭn de
ѭѭm ѭp zijn dѭrp ѭѭk wel krijgen, daarѭm behѭefde Nariken niet
near de markt tѭ Nijmegen tѭ gears, wel vѭѭr specerijeu enz ..
Vs. 13. De tweeds helft van dit vers is natuurlijk eerst weggevallen,
nadat het ten gevѭlge van het middenrijm ѭp twee regels geschreven
was. A heeft tѭen den regel weer aangevuld dѭѭr bet slѭt van den
vѭrigen tѭ herhalen .
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Vs . 20 . Het wѭѭrd tkuys schijnt mij niet gemist tѭ kunnen wѭrden .
Zѭnder dit zѭu het vers beteekenen : „indien gij bij helderen dag niet
alles near uwen zin kunt afdѭen" . Dѭch de ѭѭm was niet bang, dat
zij verkeerde inkѭѭpen zѭu dѭen , maar wel dat zij bij dѭnker alleen
ѭver den weg zѭu lѭѭpen .
Va . 26 . Dat de lezing van U bier de juiste is, blijkt ten ѭvervlѭede uit de vergelijking met vss . 44, 129 en 363 . De verbetering
lad echter zѭѭ vѭѭr de hand, dat hieruit vѭѭr de verhѭuding der
teksten niets blijkt .
Vs . 27 . Dѭze regel is tѭ lang, zѭѭwel in A als in b" . Vѭѭral de
wѭѭrden vin den prѭlѭng dѭen mij de lezing van U vѭrkiѭzѭn . Dѭze
heeft tѭch zeker wel zijne wѭѭrden gekѭzen in ѭvereenstemming
met den tekst. Hieruit blijkt dan tevens, dat de prѭlѭng reeds
vrij ѭud is .
llat de drukker van A naar twee uitgaven zѭu gewerkt hebben, is
niet aan tѭ nemen . Maar dan heeft ѭѭk hѭt vѭѭrbeeld van S de drie
adjectieven gehad en heeft S hiervan een verwijderd. Uѭk is hѭt niet
ѭnmѭgelijk, dat hѭt vѭѭrbeeld van U eveneens de drie adjectieven had
en dat hier eigenlijk bij tѭeval de juistѭ lezing tѭ vѭѭrschijn kwam,
dѭѭrdat U hѭt langste wѭѭrd verwijderde, ѭm hѭt geheele very ѭp
een reel tѭ kunnen hebben . Vѭѭr de tekstverwantschap blijkt dus
hieruit mete.
Vs . 34 . De lezing van A is hier zeker de ѭѭrsprѭnkelijke, ѭmdat
zij alleen hѭt dubbelrijm heeft.
Vs . 59 . De verandering van saen in slaen geeft niet alleen eѭn
gezѭnden zin en is zeer eenvѭudig, maar bѭvendien, en dat is hѭt
vѭѭrnaamste, hebben wij daarmede eene lezing, waaruit al de afwijkingen gemakkelijk verklaard kunnen wѭrden .
Vs . 90 . Dѭbbel wѭrdt bier dѭѭr Van Vlѭten ѭn in hѭt Mnl. Wdb .
II, 218 verklaa,rd als ,,dubbelhartig, valsch" . Dat hѭt wѭѭrd dѭze
beteekenis kan hebben, staat vest ; maar hier zѭu ik hѭt tѭch liever
in de gewѭne beteekenis nemen . Vѭѭr scheldwѭѭrden is bet ѭѭk flu
nѭg zeer gewѭѭn : dubbele, zelfs driedubbele ,qek, kwast etc .
Vs . 105. Wanneer ten gevѭlge van hѭt middenrijm een vers
ѭp twee regels geschreven wѭrd , was de verzѭeking ѭm in dѭze
kѭrte regels tѭ interpѭleeren wel zѭѭ grѭѭt, dat daaruit vѭѭr ѭns
wear de bevѭegdheid vѭѭrtvlѭeit, de al tѭ lange regels wat in tѭ
kѭrten.
Vs . 117 . „Zij begint den wѭrm in mijn hѭѭfd in beweging tѭ
brengen, mij dѭl tѭ waken" . Krankzinnigheid wѭrd veelal tѭegeschreven aan vreemde vѭѭrwerpen in de hersenen, eѭn wѭrm, eѭn
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steep, een splinter van den schedel, enz . Zѭѭlang die vѭѭrwerpen
in rust waxen, was ѭѭk de patient rustig, maar kwamen zij in beweging, dap wѭrd de patient dѭl . Daarvan uitdrukkingen als de kei
leutert Item, de bѭlwѭrm is aan 't lѭѭpen enz.
Uѭk taudpijn wѭrd, naar men meende, meermalen verѭѭrzaakt dѭѭr
wѭrmen . Zѭѭlang daze zich rustig hielden, merkte de lijder pieta,
mass zѭѭdra de wѭrm in beweging kwam, begѭn de pijn .
Vs. 119. Aan St . Margareta wѭrdt de heldendaad tѭegeschreven,
dat zij den duivel ѭp eѭn kuasen bѭnd .
In de Klucht van Oene bl. 17, heat hit daarѭm :
De bests Griet diemen pant
Dat wasse die de Duyvel ѭp 't kusse bandt .

Vandaar dat Griet in hit algemeen gebruikt ward vѭѭr eene vrѭuw
met haar ѭp de tanden, ѭn hѭt spreekwѭѭrd algemeen was : Grieten
xijn gѭede appelen, maar bѭѭze wijven ѭf Griet is een gѭede visch,
maar slecht vleesch .
Va. 120. Winsch, ѭf zvijnach, waarschijnlijk eѭn vrij algemeen wѭѭed,
maar dat aan de meeste wѭѭrdenbѭekschr}jvers ѭntgaan is . De
beteekenis is „scheef", hier dus „niet ѭp zijne juiste plaats, ѭntsteld", Hiermede hangt zeker wel samen hat dѭѭr Oudemans uit Starter
aangehaalde windich, dat dap ѭѭk niet „ѭnrustig, schichtig", maar
„schuin, scheef" is . Zie verder De Bѭ, Bѭuman ѭn vѭѭral Bѭekenѭѭgen, 1224.
vs. 146. US hebben dѭzen regal dѭen rijmen met den vѭlgenden'
dѭѭrdat z}j hat vѭѭrafgaande 4jmschѭma niet za€ ;en .
Vs. 155 . Al is de lazing van A „kѭmt nu tѭt m}j ѭn (kѭmt) mij
beklagen" wel verstaanbaar, tѭch is de lazing van U S zѭѭveel eenvѭudiger ѭn natuurlijker, dat wij daaraan de vѭѭrkeur geven .
Vs. 157 . Bij de vѭlkѭmen ѭvereenstemming der verschillende uitgaven, valt aan de juistheid der lazing niet tѭ twijfelen, hѭe vreemd
de cѭnstructie ѭѭk is. De zip is „dat wѭѭed zal vѭѭr mij de waarde
hebben van hare ziel, dat wѭѭed beteekent vѭѭr mij hare ziel" .
De vertaling begint hier : Hѭwe the dyuell cam lyke a man untѭ
wary when that she sat under nethe the hegge. The dyuell that is
at all tymes reddy fѭr tѭ haute after dampned sѭwles heryng these
wѭrdes ѭf marye turned hym intѭ the lekenes ѭf a man etc .
yes. 158, 159 . De zip van daze regale is niet zeer duidelijk .
Mijne aerate ѭpvatting was „ik heb mij eѭn rechtvaardig uiterlijk
gegeven, alsѭf ik met Gѭds tѭestemming eѭn mensch was" . Thans
echter zѭu ik de kѭmma achter vs . 158 schrappen en ѭr sane plaatsen
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achter mensche . Rechtveerdich wѭrdt dan een bijwѭѭrd en de zin : „ik
heb mij geheel en al hit uiterlijk van een mensch gegeven, en wel
met tѭestemming van Gѭd" .
Daze vѭѭrstelling, dat Gѭd den duivel bepaald vergunninn geeft
de menschen tѭ verzѭeken, vinden wij ѭѭk in Gѭethe's Faust, nl . in
den Prѭlѭg im Himmel, en is ѭvergenѭmen uit Jѭb I, ll, 12 .
Vs. 163 . her ziet men duidelijk, hѭe uit twee regale een wѭrdt .
Vs. 166 . U heeft blijkbaar dawn regal zelf aangevuld.
Vs. 168 . l:r is been bezwaar tegen, dat de duivel bij anticipatie
Mariken reeds nu zijne bѭel nѭemt, die hij niet kwetsen en bѭѭs
maken wil . Tegenѭver de eenstemmigheid van U en S kan bier dan
ѭѭk de lazing van A niet vѭѭr ѭѭrsprѭnkelijk gehѭuden wѭrden . De
bedѭeling van de laatste schijnt tѭ zijn „dat ik mijne afkѭmst niet
verraad", maar de vѭrmen zijn grammatisch zѭѭ ѭnjuist, dat reeds
daarѭm deae lazing niet ѭѭrsprѭnkelijk zijn kan .
De Engelsche vertaling heeft bier : nѭwe wyll I gѭѭ sugar my
wѭrdes fѭr tѭ spѭke untѭ this mayde that I desplease hyr nat fѭr
men musts spѭke swetely tѭ wѭmen .
Vs. 174 . S heeft na de verandering van den vѭrigen regal hat
rijm hersteld, U niet.
Vs. I 79 . Grief in dawn regal in A is blijkbaar uit den vѭrigen
ingedrѭngen.
Vs. 183 . De ѭntbrekende . regal kan geluid hebben, b . v.
Wildy my vѭlghen?
Mariken.
Dat dѭe iѭ gheerne, vrint .

Het uitvallen van bijna een geheelen regal is echter nѭg gemakkelijker
tѭ verklaren, wanneer al de ѭntbrekende wѭѭrden dѭѭr Mѭenen gesprѭken zijn. Zѭѭ is hat ѭѭk ѭpgevat dѭѭr Van Dѭesburgh : I shall
mike yѭu a wѭmen abѭue all ѭther wѭmen fѭr I haue mѭre lѭue untѭ
yѭu than I have tѭ any ѭther wѭman nѭwe lyuyng than sayde mart'
I syt etc.
Men zѭu dan kunnen aanvullen :
Want iѭ minne u bѭven alien .

Vs. 191 . In het Mnl . Wdb. I, 962 wѭrdt berѭerte in dezen regei
verklaard als „terechtwijzing, uitbrander, standje" . Maar behalve dat
dѭze beteekenis van elders niet aan tѭ wijzen is, en ѭѭk mѭeilijk uit
de eigenlijke beteekenis ѭf tѭ leiden, past daarbij ѭpgheaѭpen minder gѭad. Men versta ѭr „ѭntsteldheid van zinnen, waanzin" ѭnder,
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vgl. vs . 185, en verklare „zij heeft de zinaverbijstering wel geheel in
zich ѭpgenѭmen, zij is wel geheel buiten hear zinnen" .
Vs. 193. „Dѭzen keer hѭb ik hѭѭp (en daarѭm klaag ik nu ѭѭk
niet) dat mijn plan niet mislukken zal" . De duivel is nl, zѭѭ gewѭѭn,
dat hij er altijd bekaaid afkѭmt, dat hij zich ѭver dѭze kans van
harts verheugt . Hierdѭѭr wѭrdt uitstekend gemѭtiveerd, dat hij vѭѭr
dѭze eene ziel zѭѭveel mѭeite dѭen wil . Maar tegelijk krijgt de hѭѭrder
eene kleine aanduiding, dat alles ten slѭtte nѭg wel gѭѭd aflѭѭpen kan .
Vs. 199. Misschien is de lezing van U S wel beter, ѭmdat de
regal zѭѭ wat lang is . Mar aangezien de lazing van A vѭѭr hѭt
ѭverige Been bezwaar ѭplevert, was er geene vѭldѭende reden ѭm
daarvan af tѭ wijken.
Va. 205 . Nѭtable van US klinkt zeker mѭѭr gewѭѭn, maar ѭѭk
curable past bier zeer hѭed, _ in den zin van „wat aandachi verdient,
achtbaar" . Het wѭѭrd is echter zeldzaam en b . v. in hѭt Mnl . Wdb .
niet ѭpgeteekend.
Vs. 211 . Het eigenaardig gebruik van maer dat verklaart )tier
gemakkelijk de veranderingen van U S .
Vas. 255-~57 . her, en evenzѭѭ in vs . 259 en 269, heeft wear hѭt
middenrijm aanleiding gegeven tѭt hѭt vermeerderen van hѭt aantal
reels en tѭt interpѭlatiѭn .
Vss. 278, 279 . flier hebben U S de teal gemѭderniseerd .
Vs . 307, De beteekenis van net is hier niet duidelijk . Het waarschijnlijkst dunkt mij, dat hѭt hier een handelsterm is : „ik zal nѭg
nauwkeuriger zeggen, wat ik verlang, maar dan gaat er ѭѭk niets
af ; dat is mijn laatste wѭѭrd" . Vgl . nauw dingen, de naaste prijs enz .
Vs. 311 . De fѭut is hier blijkbaar ѭntstaan dѭѭr hѭt wegvallen
van ale, terwijl aan hѭt einde van eѭn spreker gemakkel}jk eѭn halve
regal kѭn ingelascht wѭrden .
Vss. 312, 313. Uѭk hier heeft wear hѭt middenrijm den zetter in
de war gebracht. Misschien begѭn ѭѭrsprѭnkelijk de laatste regal wel
Ear wi scheyden sѭuwen, want nu is de regal wel wat tѭ lang.
Vs. 316 . „Kѭm, stel u geruat ; indien niet binnen een jeer shѭe
near uwen zin gaat, mѭѭgt gij mij er eѭn verwijt van waken" .
Vgl. vs. 278. Dѭeges d. i . dѭeeh des
„dѭe des" ; v gl . de aant. bij
Glѭr . vs . 545 .
Vss . 323, 324 . Misschien eindigden dѭze regels ѭѭraprѭnkelijk wel ѭp
aeye en gereye, waardѭѭr dan maleveseye in vs. 32 5 eѭn middenrijm maakte .
Vs . 340 . De gemaakte verbeteririg wѭrdt dѭѭr hѭt rijm duidelijk
genѭeg aangewezen . Maar ѭѭk de fѭut in alle uitgaven lag genѭeg
vѭѭr de hand.
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Vs. 345. U S hebben sane verklarende verandering gemaakt.
Ofschѭѭn het niet ѭndenkbaar is, dat vercѭuwen de beteekenis van
„vertragen" zѭu gehad hebben, durfde ik tѭch deze lezing van A
niet in den tekst ѭpnemen .
Vs. 347 . lleze regel is zeker niet geinterpѭleerd. Dergelijke ѭpmerkingen van den schrijver kѭtnen meer vѭѭr, b . v. vs . 432 . Maar bѭvendien is het niet ѭnmѭgelijk, dat de schrijver zijnen persѭnen zelven
deze wѭѭrden in den mѭѭd legt .
Vss . 348-355 . Een rѭndeel.
Vs. .350 . Misschien mѭat men hier wel met Van Vlѭten lezen gѭey
Tan Duyt gki. Duyt is ѭѭrsprѭnkelijk „stuk, brѭk, blѭk" en vandaar
de verachillende beteekeniasen van „geldstuk", „middengedeelte van
een wiel, wear de spaken in steken", „sukkel" (vrѭuwelijk dѭetje) .
Vs. 367 . De regel was tѭ lѭng, alweer na het middenrijm ; evenzѭѭ
vs . 377 .
Vs . 367. „Wel vent, in een ѭf ander wijnhuis" . Of met deze uitdrukking meer en minder aanzienlijke wijnhuizen wѭrden bedѭeld,
ѭf dat de adjective bier eenvѭudig epitheta ѭrnantia zijn, durf ik niet
beslissen.
Vs. 377 . Het rijm zѭu vereischen vergaren zijn en den zѭu ver,garen een abnѭrmaal sterk verleden deelwѭѭrd zijn . Maax ѭѭk zѭѭ is
bet rijm minder ѭnzuiver den het lijkt, wanneer men maar de slѭt-e
elideert. Vgl . vs . 915 en 916, wear ѭѭk de t Been beletsel is vѭѭr het
dubbelrijm ,ghenѭch hebbe : ghesѭcht hebbe .
Vs. 388 . „Ik mѭet de schuld ѭp mijne ѭѭgen werpen, zeggen dat
deze van ziekte tranen, ѭpdat men niet zal merken, hѭe bedrѭefd
ik ben" .
Vs. 397. lndien, wet vѭlstrekt niet ѭnmѭgelijk is, deze regel
betrekking heeft ѭp het vѭѭrafgaande, mѭet hierachter een punt
geplaa,tst wѭrden en achter den vѭrigen eene puntkѭmma . Maar den
mѭet ѭѭk in den vѭlgenden regel ende dѭen vernemen gesehrapt
wѭrden als een invѭegsel van A, welks redactѭr vrienden ѭpvatte als
menschel}jke vrienden, ѭmdat hij dit wѭѭrd tѭ gemeenzaam vѭnd
vѭѭr Maria en St. Servatius . US hebben hier den den ѭѭrsprѭnkelijken tekst behѭuden.
Vs. 400. Deze regel is tѭ kѭrt, maar aanvulling zѭu willekeurig
zijn. Waarschijnlijk is de eerste helft synѭniem geweeat aan Ten es
gheen wѭndere, ѭf hebben deze wѭѭrden zelve de eerste helft uitgemaakt, terwijl din de aerate helft van den vѭlgenden regel is
weggevallen, b . v. Tes ѭѭk recht .
Vs. 403 . Ofschѭѭn de namen van lichaamsdeelen in uitrѭepen lang
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niet zeldzaam zijn en vѭѭral hulpe lѭngeren vaak vѭѭrkѭmt (zie Mnl,
Wdb. 1V, 753), is het ѭpnѭemen vin eene dergelijke rij zeer ѭngewѭѭn, en bier zeker sheen gebruikt ѭm tѭ dѭers uitkѭmen, hѭe slecht
de mѭei wel was, dat zij zSb vlѭekte . Tegelijk ligt er jets kѭmisch
in, vѭѭral dѭѭr het meervѭud. Zie ѭѭk vs. 880 .
Vs. 434. De in het Mnl . Wdb . 1, 1450 ears brѭen ѭp deze pleats
tѭegekende beteekenis van „schrѭeien, zengen" past m . i. minder gѭed .
Waar wij tѭch in ears reel eene bepaling met tѭ en eene met in
vinden, zal bet eerste wѭl „naax" beieekenen . llaarѭm vat ik brѭen
liever ѭp als bijvѭrm ѭf althans aynѭniem van bruien, een plat wѭѭrd
eenigszins met het karakter van eene vlѭek en dat dus in zeer uiteenlѭѭpende beteekenissen gebruikt kan wѭrden, hier in die van
„werpen, stѭѭten", Vgl. Ndl . Wdb . IIl, 1, 1422, 1610.
Va. 435 . flier had de leafing vin US nl. dwaser in den tekst ѭpgenѭmen mѭeten wѭrden , wat bij de vale drukfѭuten in A nauwelijks
eeue verandering tѭ nѭemen is .
Vs. 447 . „llie ѭnverschillig wig alles verdѭbbelen" . Vѭѭr meer
vѭѭrbeelden van daze nѭg steeds ѭnverklaarde uitdrukking zie men
Mnl. Wdb . VI, 786 en Taal en Letteren XIV, 374.
Vs. 449. Walk gild bier, in tegenstelling met de burgers, bedѭeld
wѭrdt, blijkt niet . Wij hebben de keuze tusschen St . Aernѭuts gild,
de landlѭѭpers, en bet grѭѭte gild, de snѭllen .
Vs. 450. De regal is tѭ Lang en bet rijm is ѭnzuiver . In US echter
is bet rijm in ѭrde . Daaruit vѭlgt, dat de ѭѭrsprѭnkelijke vѭrm van
den regal waarschijnlijk geweest is
Dat verhueѭht ml , mach iѭ eulѭ levers sѭѭnwen .

Vs. 454. Wat bier en vs . 460 met ears eerat bedѭeld wѭrdt, blijkt
niet. Dat bet zѭu beteekenen „ears aerate, baste snѭrt wijn" is niet
waarschijnlijk, ѭmdat bet dan niet nѭѭdig was, dat de knecht near de
tapkast riep van den besten. Lvenmin is -bet waarsehijnlijk, dat er
eene meat made bedѭeld wѭrdt, ѭmdat dan bet nѭemen van ears
pintken in vs . 456-458 ѭverbѭdig was .
Het kan zijn dѭt bet „ears aerate baker", „ears ѭm made tѭ beginnen" beteekent, evenals thans nѭg de bedienden in gaarkeukeus ears
eerste, ears tweede enz. rѭepen, en daarmede den eersten, tweeden enz .
gang van den maaltijd bedѭelen .
Maar bet waarschijnlijkst lijkt mij nѭg, dat bet ,verschgetapte wijn"
beteekent . Vgl . de wѭѭrden van den wijnrѭeper in Le Jeic de St .
Nichѭlas van Jean Bѭdel :
Le vin afѭre de nѭuvel
A plain lѭt et d plain tѭnnell
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Vs. 963. De vertaling heeft hier eenvѭudig : with a yѭung fellѭwe
that hath but ѭne yee.
Vs. 492. her wѭrdt astrѭnѭmia ѭnder de zeven vrije kunsten
genѭemd in plaats van de alchimisterie in vs . 204. Zij werden trѭuwens
zeer verschillend ѭpgegeven, vgl . Lek . Sp . III, 14, 105 .
Vs. 499. In plaats van dѭzen ѭnverstaanbaren regel geeft
Van Vlѭten, als verbetering, ie weet een paer vinnen tѭ rѭeren,
Maar hierdѭѭr verkrijgen wij een ѭn2uiver rijm, en de verbetering meet dus ѭp eene andere wijze gezѭcht wѭrden . Eenvѭudiger is meet tѭ lezen vѭѭr weet en tѭ verstaan : „ik last
een paar kannen wijn vѭѭr ѭns alien tappen" . Vgl. vs . 874 en
Hexe 65 .
Dit vermѭeden wѭrdt bevestigd dѭѭr de vertaling : end echѭ ѭf
vs shall gyue untѭ yѭu a pѭt ѭf wyne befѭre and mѭreѭuer if
there be any men that wyll say the cѭntrary we wyll be auenged
ѭn them.
Vs. 523 . Drie rjmende regale is zeker niet ѭѭrsprѭnkelijk, en hier
is de tѭevѭeging van den nietszeggenden regal gemakkelijk tѭ begrijpen, na hat ѭmzetten van de beide vѭrige .
Vss . 524 vlgg . lie drie strѭphen van dit referein mѭeten hetzelfde
rijmschema hebben. Hѭt niiddenrijm is alweer ѭѭrzaak geweest,
dat A 12 regale heeft i. pl. v. 9 . Wel hebben U S hat getal
regale hersteld, maar tѭch is ѭѭk daar hat rijmschema niet in
ѭrde . Zѭѭlang er echter geene ѭudere uitgave gevѭnden is, blijft
de lazing ѭnzeker Dѭch zѭѭals de tekst nu is, heeft hij althans
kunnen zijn.
Vs . 547 . Of alien van A U de juiste lazing is ѭf alleen van S, is
mѭeilijk uit tѭ waken . Wel zal in hat algemeen de ѭvereenstemming
van A en U veal gewicht in de schaal leggen, maar aan den anderen
kant is hat veal begrijpelijker, dat hat ѭngewѭne alleen in alien veranderd ward, dan ѭmgekeerd . Alleen heeft hier nl ., evenals in vs . 531,
de beteekenis van „te gelijk, gezamenlijk" en hem alleen wѭrdt dus
synѭniem van hem alien .
Wij mѭlten zeker wel aannemen, dat dezelfde verandering meermalen dѭѭr ѭudere afschrijvers ѭn latere uitgevers gemaakt is en made
hierdѭѭr hit aanta,l bewjsplaatsѭn gѭring is .
Vѭѭr de verschillende beteekenissen van alleene zie men vѭѭral hat
artikel van Franck in Tijdschr . XVII, 73 vlgg.
Vs. 556. De lazing van U S is wel ѭp hat eerste gezicht natuurlijker, maar die van van A is teekenachtiger . Mѭenen verheugt zich
ѭver de handigheid, die hij reeds bedreven heeft, ѭn hѭѭpt nѭg wear
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tѭ dѭen . In daze regale . is blijkbaar vrij wat uitgevallen. Lr kan b . v.
gestaan hebben :
Wat wѭnder cѭn is hier al bedriven ;
Die hellѭ sale, hѭpe ick, becliven
Ende hebben in cѭrten veal Prѭfi$s .

Vs. 560 . In de uitgave van Van Vlѭten staat bier mѭet, wat Been
variant is, dѭch eene drukfѭut . In zijne aanteekeningen geeft hij
(hi. 55) mѭnt met de juiste verklaring „namelijk dien der hel" .
Mѭenen zegt dus „er zullen er nѭg meer den geѭpenden muil van
de hel binnenvliegen", waarbjj men denke aan de bekende vѭѭrateling van den ingann der hel ѭp het tѭѭneel .
Vs. 576 . De verandering in US wѭrdt vѭlkѭmen verklaarbaar,
wanneer wij er ѭp letten, dat Biliaen bij eestere de ѭpmerking maakt,
dat bet een Vlaamsch en wel bepaald een Brugsch wѭѭrd is .
Vs. 634 . Alweer eene interpѭlatie ten gevѭlge van bet middenrijm .
Evenzѭѭ vss . 657, 669 .
Vss . 648-655 . lien rѭndeel .
Vs. 663 . Het wij f metten witten (ni. klesderen) is Maria. Vgl. T, en
Letterbѭde IV, 65 .
In de vertaling luidt dit gedeelte : Than sayde Satan tѭ his selfe
this pѭlle shѭrne pryste that prayeth a prayere tѭ the wѭmen that is
all in whyte that lettethe me at all tyme that I may nat bane my purpѭse fѭr and it were nat fѭr his prayer that he sayeth I had ѭr this
tyme ѭther abrѭke hyr arme ѭr a ledge ѭr els hyr necke .
Vs. 6114 . In bet Mnl . Wdb . II, 1142 wѭrdt ghenitten ѭp deze plaats
veranderd in ghehitten, dѭch ib . 1427 wѭrth deze verandering waarschijnlijk ѭnnѭѭitig geacht . De ѭvereenstemming in de lezing van A
en IT maakt het rn . i. ѭnmѭgelijk bier tѭ veranderen, al is ghenitten nѭg
nergens anders gevѭnden . De beteekenis is blijkbaar „gedaan krijgen" .
Vs. 675 . De regel is tѭ lang, Waarschijnlijk is BetaeGt wel geinterpѭleerd en zѭu dus dit wѭѭrd geschrapt mѭeten wѭrden, waarbij dan
aan bet einde van den vѭrigen regel sane kѭmma mѭet kѭmen tѭ
ataan . Opelijc kan bier niet de gewѭne beteekenis „duidelijk" ѭf
,,in bet ѭpenbaar" hebben, het mѭet zijn „rѭyaal, zѭnder knibbelen
ѭf afdingen". Wel is deze beteekenis van elders niet tѭ bewijzen,
maar dat kѭmt herhaaldelijk vѭѭr bij uitdrukkingen uit de apreektaal, ѭѭk in dit stuk. En als tegenstelling van bekrѭmpen, benepen
kan ѭpenlijk zeer gѭed die beteekenis hebben .
Vѭѭr ѭne/en zѭu ik liever niet met het Mnl . Wdb . V, 493 „ѭvertѭllig" zeggen . l+:mmeken mѭst teghen den weert rekenen, d. w. z. hare
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aanteekening ѭf herinnering vergelijken met de rekening van den
waard . Nu zegt Mѭenen, dat zij gerust rѭyaal mѭet zijn en niet zien
ѭp eene mijt verschil ; ѭneffen is hier dus „ѭngelijk, wat niet gelijk
uitkѭmt" .
Vs. 678 . Behalve in vs. 450, waar de lezing van US dѭet vermѭeden dat in A eene fѭnt is, en vs . 789 vinden wij in dit stuk
nergena een rijm met eene ѭvertѭllige n, terwijl vs . 1017 vlgg. duidelijk tѭѭnen, dat de dichter dit ѭѭk vѭlstrekt niet als geѭѭrlѭѭfd
beschѭuwde . Er was dus alle reden ѭm hier de lezing van US in
den tekst ѭp tѭ nemen .
Vs . 684 . VPaar de her nѭg vѭlgende regel zѭѭ'n flauwe stѭplap is,
aarzel ik niet dien uit tѭ werpen, ѭm drie rijmregels tѭ vermijden .
Vs. 728 . Waarschijnlijk heeft Been der uitgaven den ѭѭrsprѭnkelijken tekst . De uitrѭepen aan hat begin van den regal hebben de
drukkers in de war gebracht. Bre mѭat niet als brae, maar als bra
gelezen wѭrden, en is evenals als bѭr, bѭrre (Sacr. 1096, 1328) niets
dan eene andere schrijfwijze vѭѭr brr, zѭѭals wij hat flu spellen .
Alleen U heeft is ingevѭend, dat in hat ѭѭrsprѭnkelijke niet kan
ѭntbrѭken hebben . Waarschijnlijk hebben wij dit due tѭ zѭeken in de
laatste letters van hieriѭk, heriѭ, waarvan dan als aerate deal ѭverblijft bier, her . Dit lactate is dan wel de eigenlijke vѭrm en er stѭnd
dus ѭѭrsprѭnkelijk Bre her is ѭf Bre her ick, dat is Brr, hrT, ic .
Vs. 761 . Kiliaen geeft een ww. tѭrten - irritate, maar de bijvѭeging van Sax. .
Fns verbiedt ѭns hier aan dit wѭѭrd tѭ denken .
Bѭvendien is „prikkelen , tergen" hier een tѭ zwak begmip . Wij wѭeten dus tѭrte ѭpvatten als een vѭrm van terden . Wel zѭuden wij dan
tѭrde verwachten, maar vѭѭral in verbinding met emeete is hat zeer
begrijpelijk, dat de dichter naast den indic . tѭrt een cѭnjunct. tѭrte
maakte .
Vs. 799 . Dezelfde plagen wѭrden ѭѭk genѭemd /lѭmulus 542 :
Crijgh, Duyren-tijt, sterven ende Tweedracht .
Vs. 830. Het rijm schijnt hier tѭ bewijzen, dat castienn ѭѭk tweelettergrepig uitgesprѭken ward, en hierѭm heb ik hat zѭѭwel hier als
in vs . 826 zѭnder deelteeken geschreven . Vs . 443 en 444 waken hat
echter zeer waarschijnlijk, dat -ien ; -inn vѭѭr een rijm kѭn gelden .
Zekerheid is hier dus niet tѭ verkrijgen .
Vs. 841 . Dat gheseille hier „rumѭer, ѭpsehudding" zѭu zijn (Mnl.
Wdb. II, 1609), dunkt mij niet zeer waarschijnlijk . Want wel wѭrdt
ѭns verteld, dat de Jѭden rѭѭt geschreeuw maakten bij de keuze
tusschen }iarabbas en Christus, mar niet, dat zij hat deden bij de
kruisiging . . Liever vat ik hat dua ѭp als „prѭces, geding" . In hat
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geding nl . tusschen Gѭd en de zѭndige menschen heeft Christus de
echuld dar laatsten ѭp zich genѭmen en daarvѭѭr zijn blѭed gestѭrt .
Vs. 854 . De lezing van U is zeker wel niet uit de ѭѭrsprѭnkelijke
vѭѭrtgekѭmen, maar aangevuld, waarbij het rijmwѭѭrd vѭѭr de
band lad .
Vs. 885 . Ghecѭust , ghe .scѭeyt = „ met kѭusen en schѭsnen", d . i .
„gemakkelijk". Met schѭenen aa,n lѭѭpt men immera gemakkelijker
dan blѭѭksvѭets, waarѭm bѭetelingen hunne penitencie verzwaarden
dѭѭr barrevѭets tѭ gaan . Um vѭѭr de ziel de reis naa,r de zalige
gewesten gemakkelijker tѭ waken, gaven dan ѭѭk ѭѭze vѭѭrѭuders
den dѭѭde schѭenen mede . Het nѭemen der kѭusen in deze en verwante uitdrukkingen zal wel een later tѭevѭegsel zijn, zѭѭals terecht
wѭrdt ѭpgemerkt dѭѭr Verdam in Tijdschr. XIX, 144 vlgg ., welk
artikel men in zijn geheel leze. De aldaar van de spreekwijze men
kѭmt niet ѭp kѭuaen en sehѭenen an den hemel gegeven verklarinn „de
weg naar den hemel is niet gemakkelijk" is zѭnder twijfel juist . De
tweede aldaar gegeven verklaring „vѭѭr de rein naar den hemel heeft
men nѭg jets anders nѭѭdig dan kѭusen en schѭenen" kan m . i. niet
in de wѭѭrden liggen en is in strijd met het gebruik, bѭvendien
geheel ѭnnѭѭdig, nadat reeds eene afdѭende verklaring gevѭnden is.
Later heeft men de uitdrukking met kѭusen en schѭenen ѭpgevat als
„zѭѭals men is, zѭnder eenige tѭebereidaelen tѭ waken ѭf jets ѭf tѭ
leggen". Misschien beteekent het dat ѭѭk hier reeds, vgl . vs . 984 .
Vs . 898 . Wat ѭver ende hier beteekent, is niet duidelijk . vѭk S
begreep het niet en liet flu de wѭѭrden en dringt nit . Daar wѭrdt
dus flu gelezen, dat bet yѭlk ѭvereind, rechtѭp ataat, wat echter
geen behѭѭrlijken zin geeft . Oѭk de verklaring in het Mnl. Wdb. II,
646 van ѭver ende staen als „zieh rѭeren, in de weer 4jn" lijkt mij
meer vernuftig dan waarschijnlijk . Op zijn achterste pѭѭten gaan staan
tѭch, dat ter vergelijking aangehaald wѭrdt, beteekent niet ,,zich
rѭeren" wear „met kracht vѭѭr zijne rechten ѭpkѭmen, eene uitdagende hѭuding aannemen" en is zeker wel een beeld ѭntleend aan een
hѭnd, die iemand aanvliegt . Wij mѭeten dus eene andere verklaring
zѭeken en, wanneer wij zien dat ѭѭk de redactѭr van S de uitdrukking niet meer begreep, ligt het vѭѭr de hand, dat wij hier eerie
minder gewѭnee beteekenie van ende hebben.
In de eerste pleats denk ik dan aan „rand" ; ѭver ende is dan ,,ѭp
den rand", vervѭlgens „er ѭmheen" .
Mar ѭѭk zѭu ende = „ grens" kunnen beteekenen „de grens van
bet behѭѭrl}jke" en dan is ѭver ende = „ѭnmatig, bѭvenmate" .
Beide beteekenissen passers in het verband van den zin .
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Vs . 922. Van den in dezen reel vѭѭrkѭmenden vlѭek west ik niets
tѭ waken . Het zal wel een grappige vlѭek mѭeten zijn . Dat de twee
laatste wѭѭrden eene verbastering zijn van Gѭds bliksem is niet
ѭnmѭgelijk, wear daarmede is het geheel nѭg niet verklaard .
Vs. 962 . Deze regel is veel tѭ lang . Waarschijnlijk mѭet men het
tweede gedeelte van dezen benevens de beide vѭlgende regels vѭѭr
geinterpѭleerd hѭuden . Zij verstѭren tѭch ѭѭk eigenlijk den gedachtengang .
De vertaling is hier nѭg al vrij en zelfs wat uitgewerkt : 1 shall
tell tѭ yѭu all tѭ gyther ѭn a tyme as I sat under a hegge when that
I departed frѭ my Aunte I gaue my selfe untѭ the dyuel and he cam
untѭ me and i went with hym and dwelled with hym this vij . yere
lѭuge end in that tyme haue there many wѭnders be dѭne and ѭn a
tyme etc.
Vs. 994. Een krachtig fѭrmulier ѭm den duivel ѭf tѭ weren, waren
de eerste verzen van het evangelie van Jѭhannes, die daarѭm ѭѭk
dikwijls in gebedenbѭeken en dergelgke vѭѭrkѭmen .
Vs. 995 . De lezing van US, die het middenrijm heeft, is zeker
wel d~ ѭѭrsprѭnkelijke .
Vs. 999 . Nu het blijkt, dat A en U in de lezing dѭergѭyt ѭvereenstemmen, is er geene reden ѭm deze lezing tѭ verwerpen . Kiliaen
geeft vѭѭr gѭyen ѭѭk de beteekenis „batuere" ; het is dus in ells beteekenissen synѭniem met smiten . Dѭcrgѭyen is dus hetzelfde als dѭersmiten nl . „afranselen", wet uitstekend in den zin past . Dѭѭrglѭeyen
daarentegen van S geeft Been zin en is din ѭѭk alleen eene fѭut
verѭѭrzaakt dѭѭr het vѭlgende glѭeyende .
Vs. 1004 . Geen der afschrijvers ѭf drukkers heeft begrepen, dat
dinghen hier een infinitief is ; vandaar hunne veranderingen .
Vs. 1007 . Gekwetsten werden vѭѭr een vuur gelegd ѭm tѭ stѭven.
Vs. 1021 . Deze regel is veer tѭ lang ; waarschijnlijk is is Gѭd ѭp
deerde wel een invѭegsel.
Vs. 1031 . In ells uitgaven is de tekst hier blijkbaar verward . De
wѭѭrden Ia vader lѭfsam vullen geen regel, en drie rijmregels is
zeker ѭѭk niet ѭѭrsprѭnkelijk .
Zѭѭdra la vader lѭfsa7re na vs . 1030 geplaatst was, werd daardѭѭr
vs . 1032 tѭ kѭrt en bѭvendien mists men tѭen een keer spreken van
Emmeken. Dat werd tѭen aangevuld met Uch is ick dat duet mi
claghen, welke wѭѭrden wij daarѭm weer gerust uit den tekst mѭgen
verwijderen.
Vs . 1037 . De samentrekking deet, zѭѭwel als dѭes, was blijkbaar
lateren ѭnduidelijk.
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Vs. 1083 . De lazing sitten van A is zeker wel ѭntstaan nit sliten,
maar dan mѭst de fѭut al vrij wat ѭuder zijn, en ѭѭk in hat vѭѭrbeeld van U en S gestaan hebben .
Vs . 1102 . Den flauwen stѭplap, die drie rijmregels maakt, aarzel
ik niet uit tѭ werpen .
Vs. 1120. Daze regal is wear veal tѭ kѭrt .

Die sevenste Bliscap van Onser Vrѭuwen .
Vs. 3 . Het laatste wѭѭrd van dezen regal was eren, wat dѭѭr bijvѭeging van eene e in eeren veranderd ward . Van een grѭѭt aantal
veranderingen, ѭѭk van dezѭ, is hat zeer mѭeielijk den tijd tѭ bepalen .
Eerst meende ik, dat zij vrij gelijktijdig met de vervaardiging van
hat hs . waren en nam ze daarѭm in den tekst ѭp . Bij uadere beschѭuwing ban ik tѭt de ѭvertuiging gekѭmen, dat daze bijvѭegingen van
veal later tijd zijn, zѭѭdat hier eren in den tekst had mѭeten staan .
Lvenzѭѭ vs . 7 harm, vs . 9 keren, vs . 139 verseren . In denzelfden
rijmklank is later sane e iugevѭegd in vs. 447 ververen, vs . 628 here,
vs . 790 verkeren, vs. 1046 beghere, vs . 1349 eren, vs . 1352 verseren,
vs . 1353 leren, vs . 1615 here, vs. 1627 eren, vs . 1618 harm.
Oѭk in andere vѭrmen is vѭѭr de r eepa e ingevѭegd : vs . 1346
erde, vs. 1445 erden, vs . 1484 erde ; vѭѭr een anderen medeklinker
alleen in vs . 525 verlenen, wear hei misschien reeds dѭѭr den afschrijver geschied is, en vs . 1131 weten .
Omgekeerd is er eene e dѭѭrgeachrapt in vs . 450 weeren en vs.
1613 aeeele.
llat daze veranderingen niet alle dѭѭr eene hand gemaakt zijn,
mѭlten w}j zeker wel ѭpmaken uit vss . 447 vlgg . waar in hat eene
rijmwѭѭrd eene e, is ingelascht, in hat andere dѭѭrgeatreept .
Van belang zijn daze veranderingen echter niet . De cѭrrectѭr
schijnt evenmin als de afschrijver hat verschil tusschen de zachte en
de scherpe e gehѭѭrd tѭ hebben . Van eene geregelde pѭging ѭm dit
verschil in de spelling tѭ dѭen uitkѭmen, is ten minsten niets tѭ
bespeureq.
Uѭk de dichter trѭuwens hѭѭrde dat ѭnderscheid niet meer . Hij
laat ten minsten zѭnder eenig bezwaar zachte en scherpe e en ѭ ѭp
elkaar 4jmen, b . v . vs. 722 ,gederen : begeren, vs. 828 begeert : vercleert,
as. 838 ateden : versceden, vs . 969 begeren : vercleren, vs . 1045 n:eere :
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beghere, vs . 149 verhѭren : vѭren, vs . 360 vѭren ; verstѭren, vs . 403
cѭren : tѭebehѭren, vs . 510 verstѭren : verlѭren, vs . 686 vercѭѭrne : hѭѭrne,
vs . 700 ,gebѭgen : ѭgee, vs. 706 sѭre : lѭne, vs . 909 crѭne : scѭne, vs .
1115 verhѭren : vѭren, vs . 1150 crѭne : scѭne, vs. 1398 ѭren : verlѭren,
vs . 1561 vercѭren : hѭren .

Er is dan ѭѭk geene enkele reden ѭm aan tѭ nemen, dat de dichter
self eenigszina cѭnsequent een verschil in spelling zѭu gemaakt hebben .
Vs. 10 . Indien sѭnd'en tѭt sѭnderen aangevuld mѭet wѭrden, hebben
wij hier een middenrijm . Ik heb echter sѭndaren geschreven, ѭmdat
de dichter het middenrijm blijkbaar niet zѭekt en wij zѭnder afkѭrting driemaal -are vinden (vss . 574, 613, 887) tegen tweemaal -ere
(vss . 590, 724) .
Vs. 12 . Hѭait in vreden : „bescherm" . Vgl . vs . 589 en Mnl . Wdb . I
1193 ѭp li e v r e d e n, 4 . - Gelѭve : „de gelѭѭvige wereld", zѭѭwel menschen als landen . Vgl . Mnl . Wdb. III, 1392 ѭp li e r s t ij n h e i t, 2 .
Vs. 13 . Deere is d'eere, d'heere, den heere.
Suecht : „zѭѭgdet" . Aan deze beteekenis valt niet tѭ twijfelen, maar

de vѭrm is zeer verdacht. Het eenvѭudigst is zeker wel, aan tѭ
nemen, dat de dichter vermѭecht, iѭecht, sѭecht (=sѭechdet) geschreven
heeft, en dat de afschrijver, tѭen hij de beide eerste veranderd had,
nu ѭѭk maar het derde daaraan gelijk gemaakt heeft, liever dan
twee veranderingen tѭ waken .
Vs. 14 . Deze regel behѭѭrt bij tkersten ,gelѭve in vs . 12, dus : „bescherm de geheele kristenheid, alsѭѭk ѭnzen vѭrst enz ." .
Vs . 23 . De seste bliseap was dus de uitstѭrting van den Heiligen
Geest, vgl . vs . 1719 .
Vs. 28 . Zѭѭwel bij Verdam als bij Stallaert vindt men uitsluitend
bewijsplaatsen vѭѭr de beteekenis „mѭdel, fѭrmulier" van leest . De
ѭverdrachtelijke beteekenis ѭp deze plaats is blijkbaar aan hunne
aandacht ѭntsnapt . „A1 is het ѭp een eenvѭudige leest geschѭeid, al
is het geen verheveu kunstwerk" . Vg1 . vs . 38 : „wil in ѭns werk meer
een bewijs zien van ѭnze vriendschap vѭѭr u dan van ѭѭze kunst ."
Vs. 41 . Deze regel laat twee verklarinnen tѭe, naarmate men 't van
Tkѭut als nѭm. ѭf als ace . ѭpvat . In het eerste, m . i . het waarschijnlijkste, aeval is de zin : „Ons werk vѭlnt vѭѭr het grѭѭtste gedeelte
de Schrift, vѭѭr een gedeelte ѭѭk vertellen het de geleerden" . In het
tweede geval : „De Schrift bevat het grѭѭtste gedeelte van ѭns
werk etc ." .
blijft, zѭѭ ѭѭk vss . 123, 491, 1375 ; swift in vs. 60
Vs. 39 . Blijt
= awijcht ; vgl . Van I3elten, Mnl . Spr, bL 200.
Vs. 44 . Batteren : „betwisten, wraken" . De zin is : „hij is dѭm, die
Mnd. Dram . Pѭ~zie.
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lichtvaardig het getuigenis dier schrijvers wraakt, vѭѭr zѭѭverre ten
minsten de rede daarmede ѭvereenstemt" . Wij zѭuden zeggen „vѭѭr
zѭѭverre zij met de rede ѭvereenstemmen"
Vs. 47 . L+'verials in Vanden Sacramente wѭrdt ѭѭk in dit gedicht de
kѭrtere vѭrm en zeer dikwijla gevѭnden, vѭѭral in de hendiadys
(b . v. vs. 667, 785, 996, 1511) en .in de nauwe verbinding van twee
bijeenbehѭѭrende begrippen ѭf in vaststaande uitdrukkingen (vs . 14, 60,
175, 177, '202, 221, 228, 235, 419, 507, 513, 515, 533, 557, 598, 606,
832, 860, 899, 987, 999, 1000, 1055, 1076, 1194, 1210, 1248, 1330,
1334, 1380, 1396, 1407, 1429, 1536, 1617), maar ѭѭk in andere gevallen
(47, 58, 119, 155, 279, 340, 490, 845, 847, 1074, 1129, 1150, 1291,
1463, 1497, 1506, 1518, 1538) . In sѭmmige gevallen is het niet duidelijk, ѭf wij dit vѭegwѭѭra ѭf de ѭntkenning vѭѭr ѭna hebben (b . v .
1456, 1515, 1516 enz .) .
Een vasten regal had de schr}jver hierin echter niet . Zѭѭ vindt
men mѭeder en maecht vs. 987 tegen mѭeder ende maecht vs . 1072 ; 1522,
1708, ,gars en ,gnat vs . 515 maar gars ende trѭut vs . 1182 . Uѭk elders
staan en en ende naast elkaar b . v . in vs . 556 en 557 .
Het was misschien wel de mѭeite waard de verhѭuding van daze
twee vѭrmen in hit Mnl . eens ѭpzettelijk tѭ ѭnderzѭeken . Maar bet
staat tѭ vreezen, dat een aantal uitgaven, vѭѭral de critische, daarvѭѭr ѭnbruikbaar zullen blijken, dѭѭrdat de uigevers den kѭrteren
vѭrm stilzwijgerid veranderd hebben .
Vs. 53. Later ward h' dѭѭrgeschrapt en ѭp den kant d' maget vrye
bijgevѭegd .
Gescie = „geschiedde" .
Vs. 61 . Het ha . heeft eerw'dige . Vѭluit wѭrden weert en de afleidingen alleen geschreven in vss . 183, 401, 1006, 1361 en 1444, afgekѭrt daarentegen in vas . 61, 111, 114, 124, 334, 414, 421, 430, 938,
123, 1260, 1482, 161, 1653, 1684, wear ik dus ѭveral ear heb
aangevuld .
Vѭur r gevѭlgd dѭѭr eene, tѭt den stam van hat wѭѭrd behѭѭrende, cѭnsѭnant is ae vrij zeldzaam in dit stuk : vs . 177 wagebaerden,
283 : 289 gaert : verwaert, 1034 : 1035 waerden : swaerden . In vs . 341
zal dus miw't ѭѭk wel als miwert ѭf miweert gelezen mѭeten wѭrden,
evenals in vs . 1411 derweert .
Vs. 68. Dѭt hier een regal uitgevallen is, blijkt uit de rijmen . Dit
vers mѭat een rijmwѭѭrd ѭp nat hebben, b . v.: U u2atvercѭren pat .
Nat is hier Awater", evenals in vs . 952 . De zin dezer verzen wѭrdt
dan : „de dauw van genade is, v uitverkѭren verbinding tusschen
hemel en aarde, in uw water gevlѭeid . Daze heeft ѭns in ѭwe zuivere

DIE SEVENSTE BLISCAP VAN ONSER VROUWEN VS .

44

VS .

13$ .

579

badkuip (deze beteekenis mѭet bat hier hebben, als synѭniem van
vat), het vat vѭl specerijen, gereinigd en met genade besprenkeld" .
Eenigszins anders is het beeld van den dauw gebruikt dѭѭr Kѭnrad
vѭn Heimesfurt, Unser frѭwen himel fart, vs . 1115 vlgg . :
Nu hilf uns s heiligiu vrѭuwe,
die wit dew himelischen tѭuwe
den heiliggeist alsѭ begѭt
unt dѭck it insigel nie entslѭz
dѭ er ze muѭter si erkѭs.

Vs. 69 . Hier en in vss . 72, 73, 74, 76 en 77 is in het laatste wѭѭrd
later eene e bѭvengeschreven, zѭѭdat er tѭ staan kwam gevlѭeyt,
bespѭeyt, vernѭeyt, ,q/demѭeyt . geqlѭeyt en dѭrbrѭeyt .
Vs. 74 . De spelling met gh is in dit hs . vrij zeldaaam, alleen vs .
74 ghemѭyt, 131 ghevic, 139 gheeselde, 303 ,ghe6rect, 348 hѭghe, 573
ghebuer, 724 uut ,ghelesen, 735 dѭghe, 794 ,gheminde, 893 gezaagke,
1046 beyhere, 1090 ghelijc, 1 112 gheesele, 1667 ѭetmѭedegher en vender
regelmatig in ghi en yheen . In deze laatste wѭѭrden wѭrdt g slechts
gevѭnden in vss . 51, 405, 759, 954, 1014, 1017, 1019, 1379, 1563 .
Of de afwijkingen in ѭvereenstemming zijn met het vѭѭrbeeld, ѭf
eenvѭudig verschrijvingen, is niet nit tѭ waken .
Vs . 81 . Ic blive in u hѭede : „ik blijf u bescliermen" . Evenzѭѭ een
paar regels vrѭeger Ic ѭntfinc den last van uwen aenclevene : „ik ѭntving bevel u aan tѭ hangen" .
VS. 95-100 . Melitѭ, cap. I : cum dѭminus . . . penderet in lignѭ . . .
vidit . . . matrem . . . et Iѭhannem . . . Tradidit . . . ei curam sanctae
Mariae, dicens ad eum : l:cce mater tua, et ad ipsam inquiens : Ecce
filius tuus .
Va. 102 . Melitѭ, cap . I : quern prae ceteris apѭstѭlic peculiarius
diligebat .
Vs . 112 . Veel later wend hij vѭѭr den regel bijgeschreven .
Vs. 118. Het hs . heeft wuegen . llit gebruik van w vѭѭr v vinden
wij ѭѭk vs . 297 wueren, 459 wѭnt, 581 wuerene, 655 wuere, 779
gewueeht .
Vs. 119 . Um het begin van dezen regel wend later een haakje
gezet en ѭp den kant een streepje . ѭm aan tѭ wijzen, dat hij vervangen mѭest wѭrden dѭѭr de wѭѭrden ѭnder aan de bladzijde : Ende
idle murgraumatie ѭnibeert.
Vs . 125-131 . Melitѭ, cap . 1 : Et dum apѭstѭli mundum suis sѭrtibus in praedicatiѭue sumpsissent, ipsa in dѭmѭ parentum illius
(sc. Iѭhannis) iuata mѭntem ѭliveti cѭnsedit .
Vs. 138 vlgg. Legenda Aurea : ѭmniaque lѭca flui sui, scilicet lѭcum

580

AANTEEHENING}EN .

baptismi, jejunii, ѭratiѭnia, pasaiѭnis, sepulturae, resurrectiѭnis,
quѭad visit, devѭtiѭne sedula visitavit .
Vs . 142 . Deze regel is blijkbaar nѭg afhankelijk van willic in vs .
140 . Maar de genitief is hier vreemd . De uitdrukking lѭf vneeren ѭf
vernaeeren is zeer gewѭѭn, maar nѭѭit wѭrdt daarin een genitief
gevѭnden . Eene verandering van sijns lѭѭfs in sijn lѭ f maakt wel ѭp
zeer gemakkelijke wijze den zin duidelijk, maar er is seen enkele
aanwijzing, dat bier eene andere fѭut zѭu schuilen, dan ѭѭze ѭnvѭlkѭmen kennis . Te meer aarzelen wij hier eene fѭnt in den tekst aan
tѭ nemen, als wij elders een dergelijken genitief vinden . In het Mnl .
Wdb . N, 1444, Aanm, wѭrdt eene pleats uit Vrѭuw . en M. IX. E1
beaprѭken, waar wij lezen : si en sullen meerren ewer dѭѭcht, waarin
uwer dѭѭcht evengѭed genitief als datief kan 4jn . Verdam wijat er ѭp,
dat de beteekenis rgrѭѭter waken" bier niet past, maar dat „verbreiden, bekend waken" dѭѭr den zin geeischt wѭrdt . Vatten wij
nu meeren ѭp als synѭniem van gewagen, dan is de genitief bier evenmin ѭnbegrijpelijk als bij dit laatste werkwѭѭrd. Meeren en vermeeren
zijn dan denѭminatieven van mere = mare . Vgl . vermaren, waarvan
wij thane nѭg vermaard hebben .
Up beide plaatsen hebben wij zѭѭ eene ѭngewrѭngen verklaring
Maria kѭn bier tѭch niet zeggen, dat zij Gѭds lѭf vermeerderde, wel
dat zij dien verkѭndigde . Geheel in ѭvereenstemming daarmede
klaagt de tweede Jѭѭd in vs . 182, dat zij niet in stilte haren zѭѭn
vereert,
Maer nu maect Si selken geveert enz .
Vs. 154. De vѭrm nyemens naast nieman is vѭlstrekt niet ѭngewѭѭn
(zie Mnl . Wdb . IV, 23y0), wear wel bet gebruik van bet vaeervѭud
daarbij . De lezing staa,t echter vast . De dichter zal dus „niemand"
als een meervѭud gevѭelci hebben, _ „geene menschen", zѭѭdat wij
hier eene cѭnstructiѭ ad sensum hebben evenals in vs . 190.
Vs . 166 vlgg . Ps. Jѭb . L : 3xEnѭvsas ~E avi~v ѭf 'Iѭvdac"ѭc GxѭAa~ѭv6av scu Mica saq~w, npus~b,~ѭv iѭc"S &PZiaQEVSCV )Eyѭviag ѭsi MaQla
xa9' Exa6s~v ~µEQave~OxataL nQѭs ab xaXkavisS df ѭf aQZcFpFC"S
tiѭvs zax&EVias naQ' avzcuv q~vAaxas nPѭg sb µ~ t~vYZwPaZGfai icva
EXEG~'IXG hi sw ayiw µv~µatc, ~nvv~avѭvcѭ 7csPd avs~Jg, ai aA ~8rѭs ѭ~iiwg fxFC . ѭf aE pvxaxEg anѭx~OC4EViss fI7Vѭv µfld~v sѭcѭvtuv ~swP~saa,
tѭv 4hѭv µ~J GvYZcuѭѭvviѭS avsѭss i~v naPѭvsav bQ&v .
Vs . 177 . lie beteekenis „weeklagen", dѭѭr Stallaert vѭѭr wagebaerden
ѭpgegeven, past nѭch bier, nuch Belg . Mss . I, 29 vs . 99, de eenige
verdere bewijsplaats, die ik vѭѭr dit wѭѭrd ken . Het mѭet eene ѭf
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andere beweging aanwijzen, evenals de andere werkwѭѭrden bier.
„Met de armen zwaaien" past ѭp beide plaatsen .
Wat de afleiding betreft, kan het eene haplѭlѭgie zijn uit wagen
en gebaerden .
Vs . 195 . Wat met den Pѭtestaet bedѭeld wѭrdt, blijkt niet recht .
Vermѭedelijk is deze figuur aan Ps . Jѭbannes ѭntleend, waar in cap .
29 v lg. de ~y€µtin trѭepen near Bethlehem zendt .
Vs . 221 . De afkѭrting h'e heb ik ѭveral aangevuld tѭt here, zѭѭals
vѭluit geschreven is in vss . 309, 12134, 193 en 143b ; heere kѭmt niet
vѭѭr, siechts tweemaal Ize'e nl . vs . 455 en 168 .
Vs . 236 . Verdam in zijn Mnl. Wdb . IV, 2679 eermѭedt, dѭt nacie
hier de beteekenis „wijze van dѭen", ѭf ѭѭk ,,drukte" heeft, en stelt
zich de ѭntwikkeling der beteekenis zѭѭ vѭѭr, dat het eerst „vѭlksstam", daarna „eene vreemde snѭrt van menschen", dan ,,eigenaardig
vѭlksgebruik" en ten slѭtte „vreemde manier van dѭen" was .
De beteekenis is zeker wel „mtinier van dѭen", maar de ѭntwikkeling is eenigszins anders . Nacie had nl, ѭѭk de beteekenis „natuur" .
In de Haechspelem, die in 1 561 tѭ Antwerpen vertѭѭnd werden, kѭmt
tweemaal ѭnder de Persѭnagien ѭѭk Tsmenschen natie vѭѭr, nl . in de
Prѭlѭghe der Factie van den Blѭeyenden Wijngaert van Berchem
en in hetzelfde atuk van 't Cѭrenblѭemken van Brussel . In het eerste
vinden wij bѭvendien de verklaring van den naam . Daar lezen wij
wij nl . g i j v° :
Mijnen man heet Elek, en ick Tsmenschen natie,
(Oft Tsmenschen natuere, sѭn ghy dat verstaet) .

Dezelfde beteekenis ,,natuur" heeft nacie ѭѭk Eerste Blisc . vss . 471
en 1140 en Praet 3216 . lie beteekenis „gebѭѭrte" is dus tѭt flѭg tѭe
niet uit de teksten tѭ bewijzen .
Vs . 315-321 . Vgl. Pseudѭ Jѭzef, cap . 2, wear ha . C heeft : antequam me in uterѭ pѭrtares, semper tѭ custѭdivi , cibѭ angelѭrum, ut
nѭsti, per meum angelum tѭ cѭtidie cibare feci : quѭmѭdѭ tѭ deseram,
pѭstquam me pѭrtasti
Ecce scias quѭd sicut angelus meus
usque nunc tѭ custѭdivit et semper servivit, ita et de ceterѭ semper
custѭdiet atque serviet usque ad tuum transitum .
Vs. 316 . Maria had van deser weken nѭg niets van Karen zѭѭn
gehѭѭrd en vѭlgens vs . 321 in Brie dagen niet . Hare klacht was dus
ѭp Wѭensdag . Zij sterft 6innen derden dage (vs . 371), dus ѭp Vrijdag,
evenals Christus . Up dezen dag wѭrdt dus hare ziel in den hemel
ѭpgenѭmen, terwijl zij ѭp den derden dag daarna, dus Zѭndag, ѭѭk
lichamelijk ten hemel vaart .
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Vs. 326 . Men lette ѭp de eigenaardige cѭnstructie in de tѭѭneelaanwijzing : ende seggen= „die zal zeggen" .
Vs. 369. De uitdrukking Teyn van behage was Stallaert zeker niet
duidelijk, tѭen hij die wilde ѭpvatten als „niet besmet met zelfbehagen" . Reyn van behage is synѭniem met van reynen behage . Zie
ѭѭk vss . 696, 892 en Mar . 20 en vgl . Mnl. Wdb . I, 723 .
Vs. 371 . De latere tѭѭneelaanwijzing Gѭda trѭѭp tѭe is bier misplaatst ; zij behѭѭrt bij vs . 385 tѭ steep .
Vs. 384 . Tusschen dezen en den vѭlgenden regel was in het hs .
ѭѭraprѭnkelijk geene af'scheiding . Later is er eene streep tusschen
getrѭkken, ѭm Gabriel's wѭѭrden tѭt Gѭd en dѭt Maria tѭ acheiden .
Maar bij de ѭpvѭering was er eene, zij het ѭѭk kѭrte, pauze . Vѭlgens vs . 377 tѭch mѭest Uabriel 'tpalmrijs nѭg halen . Waarschijnlijk
atelde de dichter zich dus vuar, dat ѭp bet tѭѭneel bet paradijs
zich tusschen den hemel en Marie's mѭѭning beyѭnd .
Bij de latere ѭpvѭeringPn is dat niet begrepen, ѭf heeft men eene
andere tѭѭneelinrichting gehad, en zѭѭ heeft men tѭen reeds bij vs .
363 palmrtijse ѭp den kept gezet.
Vs. 410 . Eene latere hand heeft de i van belien in y veranderd.
Evenzѭѭ werden gebenedien, vrien, gebien, benedien, gelien, melѭdien,
gebEnedien, belien, verblien, castien, belien, Brie, gescie, bedie, Marie,
yescie in vs. 411, 414, 886, 388, 89,
9, 891, 1212, 1213, 1217, 1252,
1254, 1332, 1335, 1337, 1533 en 1537 veranderd in gebenedyen, vryen,
,gebyen, benedyen, gelyen, melѭdyen, gebenedyen, belyrn, verblyen, castyen,
belyen, drye, ,gescye, bedye, l1arye en gescye . Verder werd nѭg van
cleine en gebeerdi in vs . 1429 en 1431 eleyne en gebeerdy gemaakt.
Vs. 417-420 . Van een zegen, dien Gѭd ѭver Jacѭb uitsprak, vinden wij in den Bijbel niet gesprѭken . lilijkbaar denkt de dichter
echter aan den zegen, dien Isaac 4jnen zѭѭn schѭnk . Pat hij ѭp
dezen het ѭѭg heeft, blijkt wel, als wij de wѭѭrden uit vss . 388 - 390
Datti u met des hemels dѭuwe Wilt besprayen vergelijken met Gen . 27
28 : „Zѭѭ gave u den Gѭd van den dauw dea hemels."
Vs. 432 . Waarschijnlijk heeft ynde bier de beteekenis „uitvaart" .
Zѭѭ niet, din mѭat er gelezen wѭrden Datti mi minlijc, vgl . vs . 493 .
Vs. 442 . Dear de vѭrm gheene zѭѭ vaak vѭѭrkѭmt, en altijd met
ee, heb ik gemeend ѭѭk hier en vss . 1014, 1379 en 1563 daze spelling in den tekat tѭ mѭeten ѭpnemen .
Vs. 459 . 1n hat vѭѭrbeeld stѭѭd blijkbaar wѭnt. De afschrijver
schreef eerst wart, maar verbeterde dat dѭѭr de e dicht tѭ waken .
Later had men bezwaar tegen de w en grѭg veranderen. Lerst ward
de laatste heal van de w rѭѭd gemaakt en warden er twee puntjes
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bѭven gezet . Nѭg later warden de tweede en derde heal met elkander
verbѭnden, waardѭѭr de lazing dus vѭѭrt ward .
In plants vin ,ghijt bestiert, dat dѭѭrgeschrapt ward, schreef men
later hat ,gesciet .
Vs. 461 . Het laatste wѭѭrd ѭngescѭ ffiert ward later dѭѭrgeschrapt
en vervangen dѭѭr uyt lie/den ziet . De reden daarvѭѭr zal wel geweest
zijn, dat schѭffieren in dien tijd de zeer bepaalde beteekenis had
gekregen, die hat flu nѭg heeft.
Vs . 477 . De geschiedenis van daze wѭnderdudige spijziging vindt
men in Daniel 14, vs. 3Z-38, in de Prѭtestantsche bijbels als 4ae
aanhangsel ѭp Daniel in de apѭcriefe bѭeken ѭpgenѭmen .
Vs. 485 . Van genadicheden ward hat lautste gedeelte dѭѭrgeschrapt,
de i ward in e veranderd en ѭp den kant ward bijgeschreven sѭnder
verburen. Wat de bedѭeling van daze verandering was, is niet
dnidelijk .
Vs. 487 . Een ѭngespleten vat wѭrdt Maria genѭemd wegens bare
ѭngedeerde maagdelijkheid .
Vs. 491 . Juts wech : „ik ga wed". Gѭѭ ѭѭk vs . 639 . Vѭѭr de cѭnstructie vgl . hat 17de eeuwsche dit gaet u veur : „ik ga u vѭѭr".
Vs. 502 . Daze wѭѭrcleu mѭeten verbѭnclen wѭrden met yngel nit den
vѭrigen regal ; zie Mnl. Wdb . 1V, 806 .
Vs . 510 . En willet niet verstѭren nl . Dat wѭert Gѭds . Jan vraagt
hier dus een aandachtig gehѭѭr . Of dit de gewѭѭnte der predikers
in die dagen was, zѭu ik niet durver~ beweren, maar in een tѭѭneelstuk is daze vermaning zeker niet ѭneigenaardig.
Of is verstѭren hier „vernielen, dѭen verlѭren gaan"?
Vs. 515 . In plaats van griet, dat ward dѭѭrgeschrapt, achreef men
later net .
Vs. 537 . Later ward baen dѭѭrgeschrapt en daarvѭѭr in de pleats
gesteld sѭnder waen .
Vs. 571 . In de hier vѭlgende tѭѭneelaanwijzing ѭntbreken de aardbeving en de dѭnder, die in de meeste verhalen vѭѭrkѭmen ; waarschijulijk was dit wel tѭ mѭeilijk ѭm tѭ vertѭѭnen . Um die reden is
zeker ѭѭk elders de dѭnder weggelaten .
Vs. 582 . Clare is later veranderd in claer ; ѭѭk aan fare in den vѭlgenden regal is geknѭeid .
Vs. 585 . Later ward niet seer vremde dѭѭrgeschrapt en daarvѭѭr
bier geschiet in de plaats gesteld .
Vs. 595 . Met dat wѭrdt bedѭeld bet achten uit vs . 593 . Wanneer
de ~ eerste spreker gezegd beeft : „hij zag niet zijne persѭnen aan",
antwѭѭrdt de tweede : „dat dѭet echter menigeen wel" .
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Vs. 609 . Met hem wѭrdt bedѭeld, „de menschen die aii dienen" .
Va. 619. En can niet vergeten : „ik kan de vraag maar niet uit mijn
hѭѭfd zetten" .
Vs. 632 . Men kan bidden als 3de pp my. ѭpvatten en daarbij bet
ѭndervcerp alle aannemen, tѭ abstraheeren uit Elm. Maar men kan
het ѭѭk als infinitief ѭpvatten, afhankelijk van Laet in vs . 630 .
Vs. 640. Stallaert stelt bier sun = „zin" en verstaat er dua ѭnder
„gij die ѭns verstand verheldert" . Maar ѭfschѭѭn j eene vѭlstrekt
niet ѭngewѭne schrijfwijze vѭѭr i is, kan dat hier tѭch blijkens bet
rijm niet bedѭeld zijn . Sijn is bier de zelfstandig gebruikte infinitief
en verlichtere des aijns = „ gij die ѭns bestaan verheldert, dѭѭr wiens
genade dit ellendige aardsche bestaan dragelijk wѭrdt" . Zѭѭ sluit het
ѭѭk alleen aan bij bet vѭlgende .
Vs. 719 . Ommeslach : „ѭmweg" . Wij mѭeten hier vѭѭral niet denken
aan de tegenwѭѭrdige beteekenis „zѭnder plichtplegingen, zѭnder
ѭmhaal van wѭѭrden", die uit bet Mnl, nѭg niet is ѭpgeteekend . Het
is bier in den eigenlijken zin „zѭnder ѭmweg, rechtstreeks" . Vѭѭr
Maria zѭu nl . de wed naar den hemel niet dѭѭr bet vagevuur leiden,
maar zij zѭu rechtstreeks van de aarde ten hemel gevѭerd wѭrden .
Vs. 730 . Bij nader inzien zijn tѭch de verklarfngen, waarbij dat in
dezen regel behѭuden blijft, alle zѭѭ gewrѭngen, dat ik liever de
verbetering van Stallaert ѭverneem en die lees . De fѭut is trѭuwens
zeer verklaarbaar, daar in bet vѭlgende vers, dat met hetzelfde wѭѭrd
begint, ѭѭk bet derde wѭѭrd dat is .
Vs. 735. De in dit hs . zeldzame spelling met gh is bier zeker wel
gebruikt, ѭf behѭuden, ѭm duidelijk tѭ dѭen uitkѭmeu, dat wij bier
in dѭgke een ander wѭѭrd hebben dan in dѭgen van vss . 733 en 737.
Het is nl . het zeldzame, in bet Mnl . Wdb . niet vermelde, subst . dat
samenhangt met dѭgen : „lijden", en waarvѭѭr gewѭѭnlijk dѭghen
gevѭnden wѭrdt . (Zie Mnl. Wdb . II, 263) . De laatste vѭrm fan, wear
het datief is, natuurlijk ѭѭk een vѭrm van het bier besprѭken dѭpe
zijn . Vgl . Mnl . Wdb . ѭp g e d ѭ ѭ c h .
De beteekenis van deze regels is : „Wanneer de vreugde drѭefheid
in het hart vindt, dan is bet gѭed, dat zij die daaruit lѭsmaakt . Die
lѭsgemaakte drѭefheid uit zich in tranen . Zѭѭ kѭmt bet, dat de blijdschap tranen uit de ѭѭgen dѭet strѭѭmen van hen, die ѭp vreugde
hѭpen". Andere zѭѭ gevѭrmde wѭѭrden in deze teksten zijn b . v.
begeer, behaech, beide, gedѭѭch, mesdraeh .
Vs. 747 . In den tekst is bij vergissing blѭѭt ѭpgenѭmen, wat eerie
latere verandering in bet ha. is van blѭet. Up dezelfde wijze zijn nѭet,
devѭet, genѭet, grѭet, berѭeft, verdѭeft, tѭent, brѭet in vss . 749, y35,
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938, 940, 1081, 1082, 1165, 1620 veranderd in hѭѭt, devѭѭt, genѭѭt,
grѭѭt, berѭѭft, verdѭѭft, tѭѭnt, brѭѭt . In vs . 1709 is van tѭebehѭeren de
e

dѭѭrgeschrapt . Daarentegen is ѭѭk meermalen ѭe blijven staan, zelfs
het rijm met wѭѭrden, waarin veranderd werd, b. v . vs . 937

wel in
ѭntbѭet.

Vs. 753 . Later ward

dandere iѭngers.

Vs. 785 . Vѭѭr

letter .

nѭsen,

se alle

dѭѭrgeschrapt en vervangen dѭѭr

dat dѭѭrgeschrapt ward, schreef men later

Va . 812 . Vin vriende ward later vrienden gemaakt, dѭѭr een streepje
bѭven de laatste e bij tѭ schrijven . Evenzѭѭ in vs . 1047 .
Vs. 818 . In dѭrvluegen en in muegen van den vѭlgenden regal
ward later eene ѭ ѭver de u hear geschreven en de e dѭѭrgeschrapt .
Vs. 834 . „Gѭd mѭge mij, zѭnder dat gij er last van ѭndervindt,
van uw bijzijn later genieten" .
Vs. 878 . Vbbr cѭn fѭrtacie ward liter eene haak gezet en ѭp den
kant met. Blijkbaar had de gebruiker van hat hs . geest gelezen i . pl, v .
geeft . Tѭen hij echter zijne fѭut bemerkte, heeft hij getracht met wag
tѭ werken ѭrder eene grѭѭte vlek .
Vs. 882 . Hier en in vs . 886 mѭat gebien ѭpgevat wѭrden als gebiden :
„beleven" ; zie Mnl . Wdb . II, 965 .
Vs. 883 . Tѭen vs . 886-925 tusschen haken gezet ward ѭm ѭver tѭ
slaan, ward ѭm den zin en tevens hat rijm aan tѭ vullen, na dit
vers een nieuwe reel ingevѭegd : U tѭ zien sterven vѭѭr ѭrs gemeene .
Vs. 950 . Leet ward later vexanderd in Legt.
Vs. 952 . Grader is hier genitivus : ,vѭl van hat water der genade" .
Vs. 953 . Stallaert verklaart juist : „vertrѭuw ѭna vѭѭrt uwe verzѭrging", dus „ream ѭrs verder aan vѭѭr uwe verzѭrging" . Bestel in daze
beteekenis ѭntbreekt in hat Mnl . Wdb .
Vs. 958 . Verstaet de saken is hier meer dan eene stѭplap ; hat is
eene ernstig gemeende aanspѭring ѭm gѭad tѭe tѭ luisteren .
Uit de wѭѭrden van Simeѭn nl . (Lucas 2 . 35) En ѭѭk een zwaard
zal dѭѭr uwe eigene ziele gaan ward dѭѭr sѭmmigen, vѭѭral ѭrder de
ѭudere kerkvaders, afgeleid, dat Maria gemarteld zѭu zijn . Tegen die
ѭpvatting flu wѭrdt hier pѭlemiek gevѭerd dѭѭr er ѭp tѭ wijzen, dat
de passie van Chriatus hit zwaard was, waarvan Simeѭn had gesprѭken . Met dezelide bedѭeling heeft ѭѭk hat Stabat Mater de wѭѭrden
Cuius (i . e . Mariae) animam . . . ,pertransivit gladius .
Uѭk de vѭlgende redeneering kѭmt bij eѭn aantal schrijvers ѭver
dit ѭnderwerp vѭѭr, ѭm tѭ betѭѭgen dat Maria met menschelijk gestѭrven kan zijn, al is hit ѭѭk, dat de canѭnieke bѭeken er ѭver zwijgen .
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Vs. 992 . „iVlѭet men u alles vѭѭruit uitleggen? Kunt gij dan niets
nit u zelven 2 Men mѭest u villen als een kikvѭrsch !" Achter vs . 992
mѭet een vraagteeken staan en achter vs . 993 een uitrѭepteeken .
Vs. 1005 . „Gij hebt geene werkkracht meer in uwe leden, dat het
de mѭeite waard is" .
Vs. 1016 . In dezen zin staan wel vier ѭntkenningen, this vѭlgens
de grammaticale rekenmeesters eene dubbele bevestiging . Of wѭrdt
dat weer eene ѭnikenning? Ygl. ѭѭk b . v . vs. 1378 .
Vs. 1033 . In plaats van met cѭrten waerden, dat dѭѭrgeschrapt werd,
schreef men later hѭe zermaerde .
Vs. 1055 vlgg . Cant . 4, 7 : Tѭta pulchra es arnica mea, et macula
nѭn est in te. l b. 4. 12 : hѭrtua cѭnclusus, fѭps signatus. lb . 4 . 15 :
F'ѭns hѭrtѭrum : puteus aquarum viventium, quae flaunt impetu
de Libanѭ .
Vs. 1064. Later werd genegy veranderd in genesy. Gen . 3. 15 : lnimicitias pѭnam inter tѭ et mulierem.
Vss. 1070 en 1078. „Derhalve blijkt het" .
Vss. 1073 en 1074 . Sae en rae 4jn samengetrѭkken uit sade en rade
en behѭeven zeker niet veranderd tѭ wѭrden ; vgl. hѭe, mѭe, nѭe, vre,
ste, me, salicke, weerdiche, le, ,gebie uit hѭede, mѭede, nѭde, vrede, stede,
lede, merle, salichede, weerdichede, gebiede in vsa . 1053, 1462, 1437, 31+
32, 35, 34, 1006, 1005, 796 .

Vs. 1087 . Cant . 6. 3 : Pulchra es arnica mea, suavis, et decѭra
sicut Jerusalem : terribilis ut castrѭrum sties ѭrdinata .
Vs. 1093 . Van se'e werd later de ' dѭѭrgehaald en eene r er achter
gevѭegd . Up dezelfde wijze wend in den vѭlgenden regel meere in
meer veranderd.
Vs. 1095 vlg . Veel later, waarschijnlijk eerst in het midden der
16de eeuw, werden in deze regels verscheidene veranderingen gemaakt ;
Si in Vs . 1095 en h' in vs . 1096 werden dѭѭrgehaald en ѭp den kant
vervangen dѭѭr haer zaet en zijn ; bѭven de laatste letter van ѭnaѭete
en van vѭete werd eѭn streepje genet ter aanduiding eener n.
Hѭt is zeker wel merkwaardig, dat zelfs in eѭn werk als dit zich
de invlѭed der Hervѭrming deed gelden . lle ѭѭrsprѭnkelijke tekst
tѭch is in ѭvereenstemming met de Vulgata, de latere veranderingen
kѭmen ѭvereen met de vertaling van Luther en de daaruit vѭѭrtgevlѭeide Nederlandsche vertalingen . Men ѭѭrdeele ; de pleats is
Gen. 3 . 15 :
TTUlgata : Inimicitias pѭnam inter tѭ et mulierem, et semen tuum
et semen illius : i p s a cѭnteret caput tuum, et tѭ insidiaberis calcaneѭ e i u s .
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Luther : Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir and dѭm
Weibe, and zwischen deinem Saamen and ihren Saamen . D e r s e 1 b e
sѭil dir der Kѭpf zertreten ; and Du wirst i h n in die Ferse
stechen.
Den Bibel, ed. Vѭrsterman 1532 : S y sal u hѭѭft vertreden, ende
ghi suit z ij n d e r (!) verssene lagers legghen .
Hier wѭrdt i. m . bij sg aangeteekend ,,h . dit salve" en bij de laatste
wѭѭrden : „h . hem in den veraenen bijten" . (In daze uitgave zijn ears
aantal kantteekeningen, vѭѭrafgegaan van h . ѭf th. - ѭѭk wel theb . ѭf
thebe ѭf tb . Daarmede wѭrdt aangewezen, dat de Hebreeuwsche tekat
its anders heeft dan de Vulgata .)
Uѭk later is ѭp daze pleats verschil gebleven tusschen den Rѭѭmschen en den Prѭtestantschen bijbel . De Rѭѭmsche bijbel bij Mѭurentѭrf 1599 (vѭѭr ears der baste gehѭuden) heeft : S y sal u den cѭp
verpletteren, ende ghy salt h a e r d e r versenen belistighen .
De Statenvertaling : d a i s e 1 v e sal u den cѭp vermѭrselen, ende
ghy salt h e t de versenen vermѭrselen .
De Bijbel near Biestkens : D a t z e 1 v e zal u dat hѭѭft vertreden
ende gy zult h e m in de verssenen steeken .
De nieuwste vertaling van Kuerien c . s . heeft : „d i t zal trachten u
ѭp den kѭp tѭ treffen, terwijl gij zult trachten h e t in den Kiel tѭ
treffen", zѭnder eenige aanteekening, dat hat Hebreeuwsch tweeerlei
vertaling tѭelaat.
De Septuaginta heeft : aviѭ Gѭv irrac xagѭaAѭv, xai 6v s~P~6e~S
avcѭv 7V1;FPvav, geheel in ѭvereenstemming dus met hat Hebreeuwsch .
Maar in sѭmmige hss . staat ati vvs, hetzij dѭѭrdien hat Hebreeuwsche
wѭѭrd vѭѭr sn~Pµ« mannelijk is, ѭf ѭm duideljk tѭ dѭers uitkѭmen,
dat met tѭ G n~Pµ a avz~s niet hit menachelijk geslacht in hat algemeen, maar Christus bedѭeld wѭrdt .
Enkele Hebreeuwsche en Grieksche handachriften echter hebben
hier hit vrѭuwelijk prѭnѭmen . Waarschijnlijk heeft dus ѭѭk Hierѭnymus ears handschrift met daze lazing gehad en zѭѭ in zijne latere
vertaling i p s a cѭnteret geschreven.
Daardѭѭr ward hat Maria, die - hetzij zelve ѭf dѭѭr Karen zѭѭn
der slang den kѭp verpletten zѭu, hetzij men ipsa als eene herhaling
van mulier beschѭuwde (waartѭe hit futurum gereedeiijk aanleiding
gaf), ѭf van semen illius.
Men ziet hieruit, dat Van Ballaer, ѭf wie dan de veranderingen
gemaakt heeft, ze wel heeft ѭverwѭgen . llat in vs . 446 niet veranderd
ward, is hiermede niet in strijd, ѭmdat daze regal tѭt ears gedeelte
behѭѭrt, dat bij de ѭpvѭering ward ѭvergeslagen .
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Vs. 1099 . Bider

vervangen dѭѭr

ѭetnaѭet

werd later dѭѭrgehaald en ѭp den leant

vander gebѭѭrten .

Vs. 1101 . Een mѭeder

werd later dѭѭrgehaald en ѭp den leant ver-

vangen dѭѭr eenen zѭne.
Vs. 1103 . In het hs . staat ѭѭraprѭnkelijk alleen . g ., eerst later is
er den bijgeschreven. Maar, terwijl ѭѭk in de namen der persѭnen
ѭveral Eerste, 7weede enz. gedrukt is vѭѭr . j ., . ii . enz. van bet hs.,
zѭu bier bet behѭud van bet enkele cijfer misschien een ѭѭgenblik
ѭnduidelijkheid ѭpgeleverd hebben .
Den bedѭelden tekst vindt men Isaia 11, 1 : Et egredietur virga
de radice Jesse .
Vs. 1107 . Ps . 109 . 2 : Virgam virtutis tuae emittet Dѭminus ex Siѭn :
dѭminare in mediѭ inimicѭrum tuѭrum (in de Prѭtestantsche vertalingen Ps. 110, vs . 2).
Vs. 1111 . „Derhalve is zij blijkbaar uw geesel en uwe straf". Het
gebruik van het in dezen zin, ѭm den vѭѭraf genѭemden persѭѭn aan
tѭ wijzen, is wel niet zѭѭ heel gewѭѭn, maar tѭch ѭѭk niet bepaald
ѭngewѭѭn .
Vs. 1113. Si heefti (in den tekst staat bij ѭngeluk hee ft) is later
veranderd in Sij keeftu dѭѭr ij en u ѭver de beide is been tѭ
schrijven.
Vs . 1119, 1120 . Van lien en besien werd later lijen en besijen
gemaakt, zeker wel ѭm de beteekenia van hѭt laatste : „bezijden"
duidelijk tѭ dѭen uitkѭmen .
Vs. 1121 . Met hi wѭrdt natuurlijk Lucifer bedѭeld . Maar ѭverigens
is de reel niet duidelijk . Beteekent hey „wij zullen hem nauwkeurig
vertellen, hѭe hѭt bier staat", ѭf „hij zal wel weten, hѭe bet bier
staat en ѭns dus geene ѭnuitvѭerbare taak ѭpgedragen hebben"?
Vs. 1125 . Achter dezen regel is later bijgeschreven bier ter stele,
maar gedeeltelijk weer dѭѭrgehaald .
Vs. 1130 . De persѭѭnsaanwijzing vѭѭr dezen regel is later dѭѭrgehaald en daarvѭѭr .j . ziant in de plaats gesteld .
Vs . 1144. Haer bi sijn : „hare tegenwѭѭrdigheid" ѭf „bij hear
tѭ zijn" .
Vs. 1151 . Dѭze regel werd later dѭѭrgehaald, waarechijnlijk ѭmdat
de cѭrrectѭr van meening was, dat Maria wel vereerd mѭѭt wѭrden,
maar niet aangebeden .
Vs. 1154. lie persѭѭnsaanwijzing .j . ingel werd later dѭѭrgehaald
en vervangen dѭѭr Gabriel. Dit geschiedde blijkbaar ѭm den tekst
in ѭvereenstemming tѭ brengen met de Legenda Aurea. Want vѭѭr
vs . 1167 werd de persѭѭnsaanwijzing heelemaal weggeschrapt, waar-
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dѭѭr dan nu Gabriel ѭѭk vss . 1167-1178 kwam tѭ zeggen . Tweede
ingel is derhalve dѭѭr mij ex cѭnjectura ingevѭegd .
Vs. 1165, 1166 . De laatste wѭѭrden van deze regels waren afgesleten en zijn daarѭm later bijgewerkt .
Vs. 1173 . De hierѭp in het hs . vѭlgende regel In ,geenre ghisen kan
vѭѭr den zin gemakkelijk gemist wѭrden . Dѭѭr de uitstѭѭting krijgen
de wѭѭrden van den tweeden angel denzelfden metrischen bѭuw als
die van den eersten . llit lijkt mij zѭѭ natuurlijk, dat ik ѭf dezen
regal wil uitlaten, ѭf in de wѭѭrden van den eersten angel een regal
invѭegen . Misschien is bet ѭѭk meer dan tѭeval, dat in daze drie
wѭѭrden twee ѭngewѭne spellingen vѭѭrkѭmen, nl. de q en de ,qh .
Vs. 1182 . Dat = „indien" .
Vs. 1 196. Vѭѭr langer ward later een teeken gezet en ѭp den kant
niet bijgevѭegd . Blijkbaar vatte de gebruiker van hit hs . verlinct ѭp
als „verlangt, begeert" in plaats van „verdriet" .
Vs. 1197. Achter hi ward later mi ingevѭegd . V4aarschijnlijk las
de gebruiker d'men als dienen.
Vs. 1205 . Ent = ende't = „en zѭѭals hat" .
Vs. 1211 . Daer = „ dattirin" .
Vs. 1235 . Vѭѭr lѭ f zijn twee letters uitgeschrapt . Er schijnt gelѭ f
geataan tѭ hebben . In vs. 1161 staat echter ѭѭk alleen lѭf.
Vss. 1242 vlgg . In deae regels warden later verschillende veranderingen in de namen gemaakt : jacѭp, pauwels, naatheeus in vss . 1242,
1244 en 1246 warden paulus, matijs en bertѭlemeeus.
Vss . 1299-1308 . Later warden daze wѭѭrden aan de drie maagden
in den mѭѭd gelegd, dѭѭr vѭѭr vs . 1302 en 1303, vs . 1304 en 1305
en vs . 1306 en 1307 achtereenvѭlgens j, ij en iij tѭ schrijven .
Vs. 1299 . Hѭe ѭngewѭѭn de samentrekking ѭѭk is, tѭch kan waer
si niets antlers zijn dan waer sidi, de gewѭr~e fѭrmula ѭm iemand tѭ
rѭepen . In dergelijke veelgebruiktf ; uitdrukkingen trѭuwens, waarvan
de eigenlijke beteekenis ten slѭtte niet meer gevѭeld wѭrdt, kѭmen
sѭurs zeer sterke samentrekkingen vѭѭr .
Oѭk in vs . 1246 zal waer sy wel hetzelfde 4jn, maar daar ward
de ѭѭrsprѭnkelijke beteekenis nauwelijks meer gevѭeld .
Vs . 1304, 1305 . „Geen menschelgk ѭѭg kѭn hat verdragen den glans
tѭ zien schitteren, die uit hear straalde" .
Vs. 1389. Men zѭu haast vermѭeden, dat er mѭest staan eerden :
„men behѭѭrt maagden met maagden tѭ begraven" . Up vale plaatsen
is hat nѭd de gewѭѭnte, dat een ѭngehuwd gestѭrvene dѭѭr de ѭngehuwde jѭuge mannen uit liefde (d . w. z . zѭnder betaling) near hat
graf gedragen wѭrdt .
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Vs . 1397 . Waarachijnlijk wѭrdt met de wѭѭrden Exit de Egyptѭ .
Alleluia wel bedѭeld de 113 4 8 Psalm (in de Prѭtestantsche vertaling
de 114de), beginnende met de wѭѭrden Alleluia . In exitu Israel de
Aegyptѭ, zѭѭals in andere bewerkingen van bet verhaal der Hemelvaart ѭѭk tѭ lezen staat .
Vs. 1397 . De uitdrukking cѭntenancie makers, die alleen hier gevѭnden wѭrdt, kan zeker wel verklaard wѭrden als „eene hѭuding aannemen, zich in pѭstuur zetten", zѭѭals Stallaert en het Mnl . Wdb .
III, 1819 ѭpgeven. \iaar dit past tѭch niet geheel bij hetgeen de
Jѭden dѭers . Men zѭu eerder verwachten „lawaai makers, schreeuwen".
Eene uitdrukking flu , die daar dicht bijkѭmt, vinden wij in cѭd. C van
Ps. Jѭsef, cap . 13 : Tunc ceperunt facere incantatzѭnes quam pdurinaas .
Is dat tѭeval? OF kan cѭntenancie eene verbastering zijn van incantatiѭ?
Bij vreemde wѭѭrden vindt men same eene wѭnderlijke verhaspeling .
Maar hѭe is da,n deae uitdrukking ter kennis van den Brusselschen
dichter gekѭmen?
Vѭѭr de beteekenis vergelijke men kѭutenancie, dat dѭѭr De Bѭ en
Jѭѭs ѭpgegeven wѭrdt als „gemeenzaam gesprtk" en dat wel in aansluiting aa,n kѭuten hieruit vervѭrmd kan 4jn .
Vs. 1400. Hѭrrictic dѭѭr assimilatie ѭntstaan uit hѭrdictic
„hѭѭrde
ik het ik" met de Brabantsche herhaling van het vѭѭrnaamwѭѭrd .
Vs. 1441 . Veriniets is zeker ears zeer ѭngewѭѭn praet . van vermeten,
maar in een dѭѭr het rijm gedekten vѭrm veranderingen tѭ makers,
is hachelijk.
Vs. 1459 . Ofschѭѭn er vrij wat verhalen 4jn van menschen, die
in hunne schaduw aangevallen ѭf beleedigd werden, ѭf die hunne
achaduw verlѭren, heb ik er tѭch geen kunnen vinden, waarѭp hier
gedѭeld zѭu wѭrden . Het is dus niet ѭnmѭgelijk, dat de dichter
hier ѭѭk Been bepaald verhaal ѭp het ѭѭg had, maar eenvѭudig de
Jѭden vѭѭr een verschrikkelijke gebeurtenis last vreezen .
Hѭt eenige, wat hiermede ѭvereenkѭmt, is hѭt Russische vѭlksgelѭѭf, dat de duivel geene schaduw heeft. (Germ. XXVI, 213) .
Over menschen wѭnder schaduw zie men E . L . Rѭchhѭlz, Deutscher
Glaube and Brauch, Berlin 1867, I, 59-130 (vrѭeger verschenen in
Germanic V, 69 vlgg . en 175 vlgg.) en ѭѭk Germ . XXVI, 210 vlgg .
Vs. 1493 vlgg. Dѭѭrdien in de eerste helft van dezen regel als 4ae
nmvv enk . haer gebruikt wѭrdt, kѭmt men er gemakkelijk tѭe, het
vulgende se vѭѭr een meervѭud wars tѭ zien . '1'ѭch is dit niet bedѭeld .
lle Pѭtestaet wil het lijk verbranden ѭndanka hen, die haer (nl.
Maria) willen verheffen . Uaarѭp antwѭѭrdt D ѭ u w e r e, dat zij se
(d . i . : Maria, dus het lijk) mѭeten ѭnder de vѭet werpen en vertrap-
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pen tѭt smaad van de apѭstelen . De Pѭtestaet keurt dit gѭed en
zegt : „kѭmt, helpt se (d . i . wear : Maria) van de baar aftrekken,
werpt de partrѭeldie (d. i. : het lijk) in de mѭdder en sla dan al het
gespuis dѭѭd" .
Partrѭeldie is zeker wel het fra . ,rѭatrѭuille . llit beteekent echter
niet alleen „rѭnde, nachtwacht", maar ѭѭk „zwabber" ; patrѭuiller
is ѭѭk „plassen, wѭrsen" en patrѭuillage „mѭrserij, smeerbѭel" . In
deze laatste beteekenis wѭrdt ѭѭk flu nѭg patrѭelje veel gebruikt ; in
de wѭѭrdenbѭeken vind ik bet echter niet vermeld . Vergelijkt men
hiermede de ѭverdrachtelijke beteekenis van zwabber, dan is er genѭeg
grѭnd ѭm bier vѭѭr partrѭeldie de beteekenis „vuil brѭk, kreng" aan
tѭ nemen .
Nѭg nauwkeuriger zѭu de ѭvereenkѭmst met zwabber zijn, als men
bet met „slet, flarde" weergaf, maar ik betwijfel, ѭf de dichter
dat hier zelfs den Jѭden in den mѭnd dѭrst lengen .
Vs. 1498 . „Vervlѭekt, die bet begѭnnen" . Evenals ter gѭeder tijt (vs.
1391) eene vaststaande uitdrukking gewѭrden is, zѭѭ is bet ѭѭk met
ter drѭever tijt . Men zal dit wel tѭ beschѭuwen hebben als eene
verkѭrte uitdrukking vѭѭr ter drѭever tijt waren si ghebѭren ѭf iets
dergelijks.
Vs. 1501 . „Ik sta tѭ starѭѭgen, alsѭf bet nacht was" . De wѭѭrden
recht als den catere kunnen hier niet bij behѭѭren, ѭmdat een kat
juist w~l zien kan bij nacht . Misschien heeft de afschrijver ѭѭk wel,
juist ѭm dit aan tѭ wigzen, achter nachte een punt geplaatst . Er vѭlgt
dus „juist zѭѭ als de kater weet ik niet, wear ik mij bergen mѭet" .
Ditzelfde beeld, dat de kater rѭndlѭѭpt, zѭnder tѭ weten wa .arheen,
vinden wij Plaij.179 . Waaraan dit ѭntleend is, weet ik niet ; bet zѭu
kunnen zijn van het katkneppelen, het bekende spel .
Vs. 1514. Achter dѭzen regel is nѭd jets geschreven, thans ѭnleesbaar ; de eerste letters lijken wel wat ѭp hiem .
Vs . 1515 . Aangezien het aantal der ѭntbrekende regels niet nauwkeurig tѭ bepalen is, hen ik met de telling gewѭѭn dѭѭrgegaan . Vѭѭr
de inhѭudsѭpgave van dit gedeelte lieb ik uit de verschillende bestaande verhalen genѭmen, wat mij hier hѭt waarschijnlijkste vѭѭrkwam .
iVlaar vѭlkѭmen zekerheid is daarѭmtrent natuurlijk niet tѭ verkrijgen .
India, waar Thѭmas predikte, is waarschijnlijk wel Abyssinia,
hat land van Paap Jan.
Vs . 1531 . Dit vers is later dѭѭrgebaald en daarvѭѭr in de pleats
gesteld : Vѭl gratien sydfj ѭverghevlѭeyt.
Vs . 1537 . In plaats van wats gescie, dat dѭѭrgeschrapt ward, zette
men later met herten blye .
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Vs . 1574 . Deerlijc beteekent hier zeker wel „aandѭenlijk", welke
beteekenis, vѭlgens Stallaert, in Fransch Vlaanderen nѭg aan dit
wѭѭrd eigen is .
Vs. 1594. Begeven werd later vervangen dѭѭr niet sneven .
Vs. 159? . Naast dezen regel heeft nѭd jets ѭp den kant gestaan,
dat weg;eschrapt is .
Vs. 1620 . Pseudѭ Jѭzef in cѭd . C : et nihil viderunt nisi sѭlummѭdѭ lapidem qui erat plenus manna .
Vs. 1632 . Later werd sift veranderd in sijdij .
Vs . 1633 . Later werd Vѭer dѭѭrgehaald en ѭp den kant vervangen
dѭѭr bij christus.
Vs. 1641 . Des heilieks geests vriendinne werd later dѭѭrgehaald en
daarvѭѭr ѭp den kant geschreven met vele maniere, dat weer veranderd sehijnt in zuete m .
Vss . 1714, 1716, 1717, 1719 . Van exempel, tempel, sempel, ѭmwempel werd later exempele, tempele, semrѭele, ѭmwempele gemaakt .

De V Vrѭede ende de V Dwaeze Maegden .
Vs. 7 . Naer ѭns intencie mѭet met vs. 9 verbѭnden wѭrden : „wel
verwachtende van uwe edelheid, dat gij het naar ѭnze bedѭeling a1s
jets degelijks zult aannemen" .
Vs. 39. De eigenlijke beteekenis van berѭѭven nl. „iem . ѭpenlijk (in
tegenstelling met stelen) zijn eigendѭm ѭntnemen" gaat ѭver in die
van „zijne rechten ѭntnemen" en verder „achteruitzetten", zѭѭals hier .
Geene enkele neiging kan tѭt haar recht, tѭt ѭntwikkeling kѭmen,
dѭѭrdat de gѭdlicke minme alle geestvermѭgens in beslag neemt .
Vs. 47 . Het rijm en de zin vereischen de dѭѭr ѭns gemaakte verandering, waarbij mijn zelfs als datief ѭp tѭ vatten is . Vѭѭr mijn=mi
vgl . dijn = di in vs . 436 en de tegenѭvergestelde verwisseling van
vѭrmen in mij = mijn, vs . 231 . Vѭѭr zelfs, dat echter niet van ѭѭstelijke herkѭmst behѭeft tѭ zijn, vgl . Van Aelten, Mnl . Spraakk . bl . 457.
Vs. 58 . Dit vers mѭet verbѭnden wѭrden met trѭѭnen in vs . 56 .
Vs. 79 . In dezen regel heb ik in de spelling van den klinker eene
verandering gemaakt, ѭm duidelijk tѭ dѭen uitkѭmen dat vss . 79 en
80 een anderen rijmklank hebben dan de beide vѭrige . De dichter
hѭѭrde blijkbaar het ѭnderscheid tusschen ѭѭrsprѭnkelijk langen en
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ѭѭrsprѭnkelijk kѭrten klinker nѭg duidelijk . Van de 51 rijmen met
eene npene e is er slechts een in dit ѭpzicht ѭnzuiver, en dat eene
geval is zelfs nag tѭ verwijderen dѭѭr eene zeer eenvѭudige tekstverandering, die ik dan ѭѭk niet geaarzeld heb tѭ waken . In vs . 178
nl. rijmt hѭѭftzeere ѭp ѭntbeeren ; vѭѭr het eerste lezee men hѭѭftzweere .
Wij hebben bier dus geene vier rijmregels .
Nu bet vaststaat, dat de dichter ѭnderscheid maakte, was het de
vraag, ѭf niet in de uitgave de beide klanken verschillend gespeld
mѭesten wѭrden. Er is echter vѭlstrekt geene zekerheid, dat de
dichter eene vaste spelling had, en daarѭm heb ik hierin niet
veranderd .
Vs . 113 . Blijkens het rijm mѭet Hѭverdie hier vierlettergrepig
gesprѭken wѭrden . Daarentegen heeft bet in vss . 209 en 237 drie
lettergrepen . Waarschgnlijk is wel meestal de eerste uitapraak bedѭeld,
mar dѭt is niet met zekerheid uit tѭ waken .

Vs . 117 . Laet zyen is blijkbaar eene cѭrrectie van een afschrijver,
die meende, dat er een rijm ѭp knien nѭѭdig was . Zѭu het de ѭѭrsprѭnkelijke lezing zijn, dan zѭu hier een regel ѭntbreken met het
rijmwѭѭrd ѭp beste .
Vs . 126 . „Lie eens tѭe, dat al mijne sieraden zeker keurig staan,
zѭnder dat er jets pan mankeert" . De dѭѭr Verdam, Meal. Wdb . IV,
2361 aan nistich tѭegekende beteekenis van ,;slѭrdig" past bier niet .
En terwijl het wѭѭrd nergens anders gevѭnden is, kan er geen bezwaar zijn bier de eenig passende beteekenis aan tѭ nemeii, al is
dan ѭѭk de afleiding geheel duister . Samenhang mat nest - „ kѭket
meisje" blijf't echter mѭgelijk .
Vs . 137 . Mѭet men ѭѭk lezen stѭet gheel ѭp de duere, d . i. „zet de
deur wijd ѭpen, dat iedereen u zien kan"? Zѭѭals bet er staat, weet
ik er mats van tѭ waken .
Vs . 149 . „En neem die hear van mijne mѭues ѭf" .
Vs . 154 . Zѭѭdra de afschrijver de eerste helft van dit vers vѭѭr een
geheel hield, mѭest hij wel gemakkelijk tѭt eene invѭeging kѭmen .

Vs . 166 . De bier vѭlgende regels bevatten heel wat mѭeilijkheden,
die niet alle met vѭldѭende zekerheid ѭp tѭ lѭssen zijn .
Het wѭѭrd wijsheyt past in dezen regel vѭlstrekt niet . De wijsheid
tѭch kan mѭeilijk eene deugd zijn, wear de dwaze maagden naar
trachten en bet in een adem nѭemen van wijskeyt en prѭncken is van
den schrijver van dit stuk in bet geheel niet tѭ verwachten . En wat
zѭu „bevallige wijsheid" zijn? Maar IJdel Glѭrie stelt zeker wel prijs
ѭp „bevallige manieren" en dit brengen wij dan ѭѭk in den tekst
met wijzen, waardѭѭr tevens bet rijm hersteld is .
Mnl. Dram . PѭSzie.
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Tѭen de afschrijver eenmaal zich verschreven had met wijsheit,
zѭcht hij het rijm tѭ herstellen dѭѭr eene tѭevѭeging aan het vѭlgende halfvers. Met al wardi de bruit leverde hij echter een zeer
slecht rijm, zѭѭals verder in het stuk niet vѭѭrkѭmt .
Liever dus dan ѭns met dit slechte rijm tevreden tѭ stellen en
het ѭntbreken van een regel aan tѭ nemen, verwijderen wij dat ѭngeschikte tѭevѭegsel.
Vs. 167 . „Als gij van prѭnken spreekt, dan ben ik vѭѭraan, dan
draag ik het vaandel" .
Vs. 168 . Hѭverdie rekent zich de hѭѭgste van alien, maar IJdel
Glѭrie kѭmt tѭch zeer dicht bij hear en is bijna haars gelijke . Zij is
dan ѭѭk druk bezig haar cѭmplimentjes tѭ waken . Het is duidelijk,
dat daarbij het wѭѭrd dutter niet past, welke beteekenis men dear
ѭѭk pan hechten wil . lk heb het dus vervangen dѭѭr dѭctѭr, dat in
handachrift wel zѭѭveel ѭp het andere wѭѭrd gelijkt, dat verwisseling wag aangenѭmen wѭrden . De zin is dan : „ja, dat is wear,
daarin zijt gij uitgeleerd, zijt gij leermeester" .
Vs. 169 . Rѭeckelѭѭse vreest, dat de wederzijdsche ѭphemeling nѭg
misschien een geruimen tijd zal dѭѭrgaan, en zegt : „nu, maak er
een eind aa,n en laat ѭns gaan ."
Vs. 170 . Geene van de twee beteekenissen, die benen zѭu kunnen
hebben, ѭfschѭѭn vѭѭr Been van beiden tѭt nѭg tѭe bewijsplaatsen
gevѭnden zijn, nl. „fluiten" (zie Mnl . Wdb. I, 385) en „lѭѭpen",
geeft bier een gѭeden zin . Dѭch met eene gerinae verandering, nl . in
beide, is de gedachte juist zѭѭals wij die verwachten : „Mij dunkt, al
wacht ik ѭѭk lang, niemand zѭu aan mij denken . Daarѭm zal ik mij
maar ѭngenѭѭdigd bij de anderen vѭegen" .
Va. 172 en 173 . Het rijm wijst reeds vѭldѭende aan, dat deze twee
regels verwisseld zijn . Van pincken is mij in dezen zin uit bet Mnl .
Been vѭѭrbeeld bekend, maar wij hebben nѭg de tautѭlѭgische samenstelling hinkelepink .
Vs. 173 . Of by geere een bestaande uitrѭep is, weet ik niet . Maar
in uitrѭepen is zѭѭ grѭѭte verscheidenheid, dat ik niet durf veranderen .
Vs. 174 . lleze aanvulling geef ik bij gebreke van beter . Misschien
ѭѭk spreekt Zѭtte Cѭllacie in dit vers de anderen aan .
Vs. 178 . Waarachijnlijk mѭet Heere wel uit den tekst verwijderd
wѭrden . Het geeft bier een leelijk middenrijm en minder zuiver dan
wij verder in dit gedicht vinden .
Vs. 183. In dezen regel stѭѭd waarschijnlijk een wѭѭrd, dat de uitgever (bet was in 1846) niet durfde ѭverschrijven . Tѭt mijn spijt .kan
ik bet ѭѭk niet raden .
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Vs. 184 . Wat de ,,rѭmmeP' is, die haar dreigt tѭ ѭntvallen, blijkt niet .
Vs. 204 . Het hier vѭlgende vers heb ik uit den tekat verwijderd .
Het past niet in hѭt verband : wear Tijtverlies zich verѭntschuldigt
ѭver het sѭber ѭnthaal, is de vermelding van fijnen wijn geheel
misplaatst . Oѭk wѭrdt daardѭѭr het rijm verstѭѭrd . Dit is dѭѭr den
afschrijver ingevѭegd met hѭt ѭѭg ѭp vas . 237 vlgg., maar hij zag
daarbij ѭver hѭt hѭѭfd, dat bier alleen ѭver hѭt eten gesprѭken
wѭrdt.
Vs. 215 . Dat hier eѭn afcchrijver aan het uitbreiden geweest is,
is duidelijk. De wѭѭrden van Hѭverdie hebben daardѭѭr al hѭt vѭѭrname verlѭreri .
Vs. 221 . Hѭt ѭntbreken van hѭt rijm in deze negen regels wijst
genѭegzaam eau, dat de tekst bedѭrven is . Maar tegen de wijze,
waarѭp ik getracht heb tѭ verbeteren, zal men misschien bezwaa,r
hebben .
Hѭt rijm hulicden : zijde schijnt bedenkelijk, wear de dichter de
zachte en scherpe ѭpen e zѭѭ gѭѭd uit elkancler hѭudt .
Maar hѭt is vѭlstrekt niet nѭѭdig, dat wie het eene paar klanken
gѭѭd ѭnderscheidt, dit ѭѭk met de andere dѭet . Op de lagere schѭѭl
maakte ik nѭѭit fѭuten in hѭt schrijven met ei ѭf ij, want ik hѭѭrde
hѭt verschil, evenals b . v. van au ѭn aau , maar tusschen e en ee en
ѭ en ѭѭ hѭѭrde ik hѭt niet ѭf ѭnvѭldѭende .
Eѭn rijm ie : ij kѭmt in dit stuk niet vѭѭr, maar de dichter ѭnderscheidde tѭch blijkbaar de i-kla,nken niet scherp . In Hѭverdie b. v.
was de slѭtklinker flu eens meer diphthѭngisch (vss . 103, 113), dan
veer de zuivere la,nge i (vs . 207) . Uѭk wijzen daarѭp spellingen als
tit (vs . 241), lideken (vs . 246), zelfs liken (vs . 250) , die tѭch zeker
niet van den uitgever zijn, en die ik dan ѭѭk alleen vѭѭr hѭt gemak
van den tegenwѭѭrdigen lezer veranderd hѭb . Um daze redenen hѭb
ik gѭѭn bezwaar gezien in hit rijm lieden : zijde, dat ѭverigens sane
zeer eenvѭudige tekstverbetering is .
Slepende rijmen met ѭn zѭnder n zijn ѭr in dit gedicht eѭn aantal .
In vs . 223 kѭmt dѭѭr mijne aanvulling eѭn lettergreeprijm in den
tekst . Maar daar had de dichter zelf gѭѭn ѭverwegeud bezwaar tegen,
zie vss . 135, 147, 352, 695 .
De ѭmzetting in vss . 226 ѭn 227 zal zeker gѭѭn bezwaar ѭpleveren,
als rѭan let ѭp de beteekenis van maer dat = „ѭp vѭѭrwaarde dat" .
Misschien heeft wel juist hit minder gewѭne hiervan den afschrijver
in de war gebracht .
Vs. 233 stѭѭd in hat hs . ѭp twee reels. l k heb daarvan een
gemaakt en aangenѭmen, dat er eѭn vers is uitgevallen . Waarschijnlijk
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heeft hier het middenrijm den afschrijver in de war gebracht, evenals in vs. 703.
Ik zie echter geen kans den ѭntbrekenden regel aAn tѭ vullen .
Vs. 236 . „Dat zegt gij gѭed, maar gij bedient mij tѭ flauw, niet
i~verig genѭeg.
Vs. 237 . Hier heeft de afachrijver weer den tekst duidelijker willen
makers, maar daarmede het rijm dѭers verclwijnen.
Vs. 238 . Over het gebruik van den infinitief, waar men een deelwѭѭrd zѭu verwachten, zie Verdam, Tekstcritiek, bl. 81 en Stѭett,
Mnl. Synt . § 417 en hier vs . 725 .
Vs. 250 . De regel is wel wat Lang, en wѭrdt dѭur bet schrappen
der wѭѭrden Ja ende peen, ѭѭk wat den zin betreft, beter.
Vs. 260 en 264 . Bet ѭntbreken van het rijm tѭѭnt aan, dat de
afschrijver bier veer een regel tѭt twee heeft uitgebreid . Misschien
vѭnd hij het wel regelmatiger, als ieder twee regels sprak .
Va. 268 . Auweet beteekent „wacht", zѭѭwel cѭncreet als abstract.
llat het hier „tijd, wanneer men den nachtdienst deed, nachtwake"
zѭu beteekenen, kѭmt mij ѭnaannemelijk vѭѭr . De dwaze maagden
gaan immers, nadat het lied gezѭngen is, naar eene pleats, wear
veel menschen bij elkaar zijn . Het is dus nѭg dan, ѭp zijn hѭѭgst
avѭnd . De nacht kѭmt in de Pause na vs. 302.
Dѭch „het liedje van den nachtwacht" past in dezen zin zeer gѭed .
Nѭg hѭѭrt men ѭnder het yѭlk en ѭnder kinderen allerlei variaties
ѭp het lied van den nachtwacht . Van cѭuplet tѭt cѭuplet wѭrdt dan
telkens ears uur genѭemd . Nu eens bevat elk cѭuplet eene zedeles,
dan weer eene dwaasheid, sѭma ѭѭk is het een verhaal, waarvan ѭp
elk uur eѭn gedeelte verteld wѭrdt ѭp de wijze van de getijdenliederen, waarin de passie wѭrdt verhaald .
Tijtverlies en Zѭtte Cѭllacie zingers flu ѭѭk zulk een nachtwachtlied,
zeker wel heel .lichtzinnig . Daarbij zingers zij ѭpzettelijk leelijk en
schel, zѭѭdat Hѭverdie dan ѭѭk al spѭedig uitrѭept : ,,'t is genѭeg,
beware me, wat een zingers!" ') .
Vs. 307 . Mate kan hier zѭѭwel subst . als adv . zijn : ,,in ѭvervlѭed
en behѭѭrlijx" ѭf ,,in ѭvervlѭed en in behѭѭrlijke hѭeveelheid" . Oѭk
kan het een hendiadys zijn : in ѭvervlѭedige mate" .
Vs . 310 . Hut is een vѭrm van huden, maar hier is verwarring van
1) W Het dѭncker auweet" is „misschien het bekende : „Bewaer J'e vier en keersJ'e
wel" in eene ѭf andere variatie ~; in den mѭnd der dwaze Maagden, die J'uist zѭѭ
slecht ѭp hare lamPen Passen, zѭu dit liedje eene irѭnische werking dѭers" . Kalff

Gesch, der Nederl. Letterk, in de 16de eeuw I, 220 .

DE V VROEDE ENDE DE Y DQVAEZE MAEGDEN VS .

`L33

DS .

460 .

597

dit ww . met hѭuden, evenals het dikwijls met hѭeden verward wѭrth.
Oѭk in de tѭѭneelaanwijzing na vs . 366 vindt men hut = hѭudt.
Vs . 313 . Vgl . vѭѭr de verandering van gherepareert in g7aepareert
vss . 307, 320, 324, 334 .

Vs . 314 . Tѭen de afschrijver tѭ laat bemerkte, dat hij dezen regel
had ѭvergeslagen, heeft hij dien na vs . 317 ingevѭegd en er nѭg een
rijmregel bijgemaakt .
Vs . 342 . Omdat zij vѭѭr ѭns ѭѭg wad heel vreemd is, heb ik de
spelling kicke niet in den tekat laten staan, evenmin als lideken in
vs . 246, liken in vs . 250, mijns in vs . 246 en tit in vss . 241 en 687,
vѭѭral ѭmdat daarnaast ѭѭk kijeken in vs . 146, bekijken in vs . ::92,
liedeken in vss . 500, 692, 741 en tijt, b . v . vss . 572, 795 vѭѭrkѭmen .
Tѭch zijn de eerstgenѭemde schrijfwijzen geheel in ѭvereenstemming
met de spelling van het hs . Geregeld vindt men b. v . den uitgang
-lic, slechts ѭenmaal -lijc nl . in vs . 181 ; geregeld -licke, slechts eenmaal -lijke, nl . in vs . G8 en ѭѭk eenmaal -like in vs . 483. Zelfs vindt
men -licke in het rijm verbѭnden met hѭѭchalijke in vs . 67, met kijcken
in vs . 145 en' met rijke in vs . 452 . Verder staat in de tѭѭneelaanwijzing na vs . 372 hemelrie en in vs . 528 kemelriek en ,ghelic in vs . 361 .
lleze schrijver ѭf afschrijver gebruikt dus zѭѭwel in ѭpen als geslѭten lettergreep de enkele i vѭѭr den vѭlkѭmen klinker . Daaruit vѭlt,
dѭt b . v, varlic tѭ lezen is ala vaerlijc enz .
Vs . 357 . De lezing ter ѭpenbaer is zeker wel ѭnjuist . Maar bij de
ѭnzekerheid, ѭf er flu tes ѭpenbaer ѭf int ѭpenbaer gelezen mѭet wѭrden, heb ik niet durven veranderen .
Vs . 372 . Van allere qualm is een mengvѭrixi van den tweeerlei genitief :
Vs. 373 . Ufschѭѭn de in dѭzen en den vѭlgenden regel dѭѭr mij
uitgewѭrpen wѭѭrden den zin niet verstѭren, kunnen zij tѭch even
gѭѭd gemist wѭrden . En hѭt is niet waarschijnlijk, dat de dichter
zѭѭ lange regels zѭu geschreven hebben .
Vs . 377 . Meer gewѭѭn zѭu zijn wat es ѭna gheseiet, vgl . b . v . vs . 557 .
4laar dit is gѭѭn vѭldѭende reden ѭm eerie ѭverigens vѭlkѭmen juiste
uitdrukking tѭ veranderen.
Vs . 386. Bѭnt ,gheven zal wel beteekenen „de verwѭndering" ѭf „de
verѭntwaardiging ѭpwekken", maar eene zekere verklaring is nѭg
niet gevѭnden . Zie Nd1. WdG. III, 369 .
Vs . 389 . Lvenals in vs . 373 heeft ѭѭk bier de afschrijver gemeend
den naam van den aangesprѭken persѭѭn tѭ mѭeten invѭegen .
Vs. 460 . Iiet wuѭrd indue is inij ѭnverklaarbaar. Het ziet ѭr uit
als eѭn baetaardwѭѭrd, maar eѭn 1+'ransch ѭf Latgnsch wѭѭrd, waaraan hѭt beantwѭѭrden zѭu, kau ik niet vinden . De beteekenis mѭѭt
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zijn „wil, gedachte, gemѭed." . lk heb dua inadre in den tekst ѭpgenѭmen, waarvѭѭr het wel verlezen kan zijn .
Vs. 483 . Met eene zeer geringe wijziging zѭu het van elders niet
bekende ghevrѭucheliker in een zeer gewѭѭn wѭѭrd ghevѭucheliker veranderd kunnen wѭrden . Dit laatste beteekent „betamelijk", maar als
men ѭp het gebruik van gkevѭech let, zѭu het ѭѭk wel de hier vereischte beteekenis van „aangenaam, wellief" kunnen hebben . Dѭch
m . i . is er geen bezwaar tegen het behѭuden van ghevrѭuchelic . De
dichter wilde hier een weerslag hebben ѭp ghenѭuchlic uit het vѭrige
vers, dacht daarbij aan vreuchde en maakte nu de parallel gheneuchte :
ghenѭuchlie - vreuehde : ghevrѭuchlic . Het is dus waarsehijnlijk een wѭѭrd
van zijn eigen maaksel, „tѭt vreugde stemmend" .
Oѭk de uitgang -er heeft mete bevreemdends . Bij manneljke wѭѭrden was deze uitgang van bet adjectief vѭѭr den aangesprѭken persѭѭn vrij gewѭѭu (zie b . v . S. e . W. 13, Sacr. 542, Lipp . 30, Plaij, 295) .
Bij het verflauwen van bet gevѭel vѭѭr declinatievѭrmen, dat in de
middeleeuwen zich reeds sterk vertѭѭnde, is het zeer begrijpelijk,
dat deze vѭrm ѭѭk in andere geslachten vѭѭr den vѭcatief gebezigd
werd. . Ten slѭtte werd de vѭrm ѭp -er . niet meer als naamvalsvѭrm
gevѭeld en wend b . v. rѭder mѭat als eene eenheid ѭpgevat, waarvan
zelfs een meervѭud gevѭrmd werd . Zie Lans. 606 (var .) en vѭѭr meer
vѭѭrbeelden Mnd . Wdb. VI, 1481 ѭp rѭdeynѭnt .
Vgl . ѭѭk den vrѭuwelijken genitiefvѭrm in den dat . plur. vs. 372
en na wat vѭѭr mannelijke en ѭnzijdige wѭѭrden in vs . 578, benevens
Lane . 324, Truw. 115, Mar . 1118 .
Vs. 487. Vgl . vs. 45.
Vs. 497 . Yalant : „duivel, bѭѭze geest" . Behalve hier kѭmt het
wѭѭrd ѭѭk nѭg vѭѭr Lanc . II, 33968, wear het gebruikt wѭrdt vѭѭr
eene vrѭuw, die elders quade figure en quadersse heet . De vrѭuwelijke
vѭrm valande kѭmt vѭѭr Wal. 8945 en Segh. 4630, 9130 en als
valanghe in Ep. Fragm . bl . 216, vs . 144 . Vgl . Segk. Glѭss . en Grimm,
Myth . 4 828.
Oѭk in het Mhd. is valand, vѭlland = „duivel, bѭѭze geest" .
Vs . 559-561 . Deze wѭѭrden zgn ѭntleend aan Matth . 25, vs . 13 .
Dit vers behѭѭrt niet meer tѭt de gelijkenis, maar bevat de waarschuwing, die daarin gelegen is . Dit heeft de clichter blijkbaar niet
begrepen en zѭѭ legt hij deze wѭѭrden den Brudegѭem in den mѭѭd .
Vs. 566. Vѭѭr macht, dat zeker fѭut is, kan men misschien
even gѭed mach als mѭcht lezen. Het laatste is echter de geringste
verandering, ѭmdat a en ѭ in hss . dikwijls mѭeilijk tѭ ѭnderscheiden z}jn .
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Vs . 592 . Het is duidelijk, dat wij bier weer met eene nѭѭdelѭѭze
uitbreiding van den afschrgver tѭ dѭen hebben, tenzij men wil aannemen, dat er vѭѭr dezen regel een vers uitgevallen is .
Vs. 627 . Bij de meeste ѭvergangen van den eenen persѭѭn ѭp den
anderen, rijmt de laatste regel van den eersten spreker ѭp den eersten regel van din vѭlgenden . Dit heeft zeker den afschrijver verleid
bier nѭg een regal in tѭ vѭegen, waartѭe hij vs. 379 herhaalde.
Maar hierdѭѭr kwamen er clrie rijmregels, wat zeker niet ѭѭrsprѭnkelijk is .
Vs. 638 . flier is waarschijnlijk eene zinssamentrekking van Die mij
sceen mij zѭ zeere minden, d . i. „die bet mij tѭescheen, dat mij zѭѭ
zeer lief hadden" .
Vs. 686 . Het adjectief vѭile bij keere schijnt vreemd, en ik weet er
Been tweede vѭѭrbeeld van . Tѭch is dat natuurljk geene reden ѭm
de lazing tѭ wantrѭuwen . Waarschijnlijk hebben wij keere bier ѭp tѭ
vatten als „wending, gang" en vervѭlgens „trek" als visschersterm ;
zie vs . 689 . Quaden Raet zegt dan : „wij zullen ze met vѭile trekken,
met vѭile netten binnenhalen" .
Hebben wij bier een vrѭuwelijk keere, ѭf mѭat er keeren gelezen
wѭrden? Ik dank bet laatste .
Vs. 698 . Men kan niet zeggen, dat bier eene bepaalde schakel in
de redeneering ѭntbreekt . De ѭntbrekѭnde 4jmregel kan dus zeker
ѭѭk wel ѭp andere wijze aangevuld wѭrden .
Vs . 708 en 709 . Het rijm wijst de nѭѭdige verbeteringen duidelijk
aan . De ѭmzetting der wѭѭrden in vs . 709 is nѭѭdig ѭm bet middenrijm tѭ herstellen.
Vs. 714. Rijmwѭѭrden ѭp yhestrijesele zijn niet talrijk ; waarsehijnlijk
waxen beide wѭѭrden wel van des dichters eigen maaksel . Aangezien
echter in den ѭntbrekenden regal zѭnder twijfel de ѭpschik van
Hѭverdie genѭemd wѭrdt ; zal ѭnze aanvulling wel niet zѭѭ veal daarvan verschillen .
Vs. 729. Dat gheryndt= „geringd, ringen dragende" zѭu 4jn, kan
ik mѭeiljk gelѭѭven, zѭѭwel ѭm den vѭrm, als ѭmdat de beteekenis
bier m . i . niet past .
Het maakt ѭp mij den indruk, dat de dichter bier een middenrijm
gewild heeft, dus gherent. Dan mѭat Gaende gherent beteekenen „been
en wear dravende, lѭѭpende", miaschien wel ,,trippelend" .
Vs. 770. Blijkens bet rum ѭntbreekt een regal, dien ik echter niet
weet aan tѭ vullen .
Vs. 778 . Hierna ѭntbreken eenige regels, maar bet is niet tѭ zeggen
hѭeveel. In ѭvereenstemdning met bet vѭѭrafgaande was tѭ verwachten,
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dat na nѭg enkele regels van Lucifer eene klacht van Zѭtte Cѭllacie
vѭlgt, waarѭp Lucifer zijn vѭnnis geeft . Waarschijnlijk ѭntbreken
dus 10-20 reels .
Vs. 798 . De spelling vѭert dan heb ik niet veranderd, ѭmdat het
zeker wel eene pѭging van den schrijver is ѭm de beide vѭrmen zѭertan
en vѭѭrdan, vѭrdane met elkander in ѭvereenstemming tѭ brengen .

Sint Jѭѭris .

Vs. 5. Zijt is hier gebiedende wijs en tijd ende huere de aangesprѭken persѭѭn .
Vs. 11 . De afschrijver begѭn de wѭѭrden van elken spreker vѭѭraan
den regel en kwam er tѭen gemakkelijk tѭe daar de eerste helft van
het vѭlgende vers bij tѭ nemen . Daardѭѭr 4jn tal van fѭuten in den
tekst gekѭmen .
Vs. 21 . De invѭeging van ende dreef is gemakkelijk tѭ verklaren
dѭѭr aan tѭ nemen, dat de afschrijver vѭѭr de tweede maal aan ende
drinrkende begѭn en er flu maar wat van maakte.
De ѭinschrijving eten ende drincken vѭѭr „leven" is zeker wel ѭpmerkelijk . Vgl. ѭѭk vs . 157 .
Vs. 31 . De aanvulling van den tekst flier en elders schijnt misschien
wel wat vermetel, maar er zijn in het hs . blijkbaar zѭѭ grѭѭte uitlatingen, dat wij er wel tѭe mѭeten ѭvergaan .
Vs. 46 . ,,Eѭn ik het mar ѭp eene andere wijze schikken" . Vѭlgens
de Legenda Aurea hѭѭd de kѭning, nadat hij reeds acht dagen uitstel
gekregen had, tevergeefs zijnen ѭnderdanen al zijn gѭud en zilver
en de helft van zijn rijk, als zij zijne dѭchter wilden vrijlaten .
Vs. 51 . „Misschien wѭrd ik nѭd krankzinnig van smart" . Vgl. de
sent. bij Nu Nѭch vs . 132.
Vs. 58 . De regel is in het hs. t ѭ lang . De fѭѭt is tѭ herstellen dѭѭr
uitwerping van der gѭden ѭf van bitteren . Ik heb hѭt eerste gekѭzen,
ѭmdat de a}schrijver blijkbaar herhaaldelijk dѭѭr tѭevѭegsels zijn
tekst vrѭmer ѭf stichtelijker wil waken . Zie vss.77, 165, 268.
Vs. 59 . Het in dezen regel ѭntbrekende rijmwѭѭrd ѭp rauwe, dat
de afschrijver dѭѭr bier uit bet vѭlgende vers vervangen heeft, kan
mѭeilijk anders dan auwe geweest zijn . Dit wѭѭrd = „drassige weide"
past bier uitstekend, vgl . in Legends Azerea : ad lacum prѭcessit . Dѭeh
de afschrijver begreep blijkbaar niet, waarѭm jѭist dit wѭѭrd bier
gekѭzen was .
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Vs . 64 . „Er zijn er, die veel meer waard zijn dan ik" . Men zѭu
eigenlijk verwachten „gij zijt veel meer waard dan ik" .
Vs . 65 . lie afschrijver vѭnd blijkbaar een halven regel tѭ weinig,
zelfs vѭѭr een bedrѭefden vader .
Vs . 70 . Deze regel is in het hs . t ѭ lang . Blijkbaar zijn de wѭѭrden
Ghij ende is uit vs . 72 hierhePn verdwaald. Um aijne fѭut tѭ bedekken wѭrd nu het begin van vs . 72 dѭѭr den afschrijver veranderd,
maar ѭp eene zeer ѭngeschikte wijze .
Vs . 75 . ~Unstѭffelijk wezen" . V4'ij zѭuden daarvѭѭr juist bet ѭmgekeerde zeggen, nl . wezen zѭnder substantie .
Vs . 76 . „Geheel en al zѭnder tѭ verschillen" . De Brie eenheden
tѭch der triniteit hebben al de eigenschappen, die zg gezamenlijk
hebben, ѭѭk ieder vѭѭr zich in dezelfde mate .
Vs . 80 . Reeds in bet iblnl . kѭmt bet vѭѭr, dat men bet relatief als
eѭn derden persѭѭn gevѭelde, en dus het werkwѭѭrd daarbij ѭѭk in
den derden persѭѭn zette i . pl . van den lsten ѭf 2den b. v . Sacr. 1020,
1143, naprѭL 21 . Vgl . Stѭett, Mnl . Synt. § 436 .
Vs . 127 . „Vuur schietende als een hel" . Eene zeer treffende vergelijking in een middeleeuwsch tѭѭneelstuk, wanneer men bedenkt, dat
de ingang van de hel ѭp bet tѭѭneel dikwijls (ѭf gewѭѭnlijk?) in den
vѭrm van eѭn drakenkѭp was .
Vs . 131 . Met jammer in jammerliede tѭ veranderen rieeft de afschrijver eene pѭging gedaan ѭm hѭt rijm tѭ herstellen .
Vs . 172. „Dear de hemel hem ѭngetwijfeld tѭebehѭѭrt" .
Vs . 196. lilijkbaar begѭn de afschrijver nѭd eѭns aan den vѭrigen regel .
Vas . 204 en 205 . Behalve dat tendenghedaen gѭѭn redelijken zin
geeft, is ѭѭk bet rijm zeer bedenkelijk . Er is bier geene aanleiding
vѭѭr den stcѭphenvѭrm en dus mѭeten vss . 204 en 205 ѭp elkander
rijmen . De af'schrijver heeft zich in vs . 204 vergist en tѭen getracht
dѭѭr eѭn gekruist rijm zijne fѭut tѭ verbergen .
Vs . 211 . De verbetering lag bier nѭg al vѭѭr de hand .
Vs . 213 . In de tѭѭneelaanwijzing na dit vers kan steken zѭѭwel
„slaan" als ,,steken" beteekenen . Vѭlgens de eene vѭѭrstelling tѭch
trѭf Jѭris den draak met 4jne speer, waardѭѭr hij zwaar gewѭnd
wѭrd en zѭѭ dѭѭr de maagd gebѭnden kѭn wѭrden, vѭlgens eene
andere vѭѭrstelling slѭeg hij hem met het kruis, waardѭѭr de draak
machtelѭѭs wend . Welke vѭѭrstelling de dichter bier vѭlgt, blijkt niet .
Vs . 262 . De in bet hs . nѭg vѭlgende regel is eѭn invѭegsel van den
afschrijver, die de beschrgviug der riaderplichten nѭѭ wat verduidelijken wilds . Zѭѭ ѭѭk na vs . 2Gs .
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Vs. 269 . Tѭen de afschrijver al mijn leven zѭu schrijven, begѭn hij
reeds als Christus. Dit werd dѭѭrgehaald, maar daarmede verdween
al, da,t na werd vergѭed dѭѭr lanc .
De wѭѭrden laet ѭns hem minnelic segghen zijn duidelijk van den
lateren afschrijver .
Vs. 277 . De vergelgking met de beide vѭlgende strѭphen tѭѭnt aan,
dat bier een reel -is uitgevallen met een 4jtnwѭѭrd ѭp dwaen .
Vs. 289 . „Lѭf zij u wegens de vreugde en de hulp van uwe genade,
die ѭns geschied is ."
Vs. 291 . ,,Uwe rijke genade mѭge ѭver ѭns kѭmen, dat wij u
vѭѭrtaan eeuwig dienen ."

Sѭurer ende Winter.
Vs. 7. Het Ls. heeft in sluus geen hѭѭfdletter . Het is dua niet
zeker, ѭf het bier niet sѭurs de naam der stad is . Maar bet kau ѭѭk
zeer gѭed appellatief zijn, dus „ik kѭm van de haven" .
Vs. 11 . Tjans hѭѭp zѭu alleen kunnen beteekenen bij Sint Jans heap.
Maar behalve dat de heap, vѭѭr zѭѭver mij bekend is, niet in dergelijke uitdrukkingen vѭѭrkѭmt, is ѭѭk de vѭrm hѭѭp zeer verdacht,
lk heb daarѭm verandert in kѭѭy = hѭѭde, dus „hij Sint Jans hѭѭfd" •
vgl. vs. 160 .
Vs. 20 . „Let tѭch ѭp, wat heeren een smet is, waarmee men
heeren beleedigt."
Als was niet eene gewѭne verschrijving is, heeft in bet vѭѭrbeeld
zeker wel gestaan wats eeren ~naes .
Vs. 24. „Wj zullen nѭg weldra ѭvervlѭed hebben" . Saren ѭf tsaren
beteekent zѭѭwel Ana kѭrten tijd" als ,,vѭѭr kѭrten tijd" . De uitdrukking met viven tellen is mij van elders niet bekend, maar de bedѭeling
blijkt bier duidelijk genѭeg . Het kan zeer gѭed zijn „zѭѭ ѭvervlѭedig
hebben van jets, dat bet niet per stuk, maar bg vijven geteld wѭrdt" .
Vs. 45 . „Al zѭu ik van den hѭnger zѭѭ wager wѭrden, dat ik dѭѭr
bet bedstrѭѭ heendrѭѭp" . Vg1. Nѭѭrd en 7,uid, 21, 172 .
Vs. 58 . Waarschijnlijk ѭntbreken hier drie regels, waarvan de eerste
begѭn met Nѭ, en de laatste b . v. geluid kan hebben
Ends wi mѭeten dѭlen achter lands .

Vs. 73. „Als de klink ѭns ѭp de handers slaat" . Deae uitdrukking
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is verre van duideljjk, maar zeker wel synѭniem met die clinke slaet
ѭpten dume (Mnl. Wdb . III, 1553) _ „ men sterft" . De laatste zegswijze is zeer gѭed verkla,arbaar : „de klink valt in den duim, de deur
is ѭp slѭt, het is gedaan ." Dan zѭu in de eerste, hetzij dѭѭrdat men
ze niet meer begreep, hetzij ѭm eene kѭmische wijziging tѭ vnaken,
dume dѭѭr hande vervangen zijn . Is dit niet zѭѭ, dan zijn beide uitdrukkingen nѭg ѭnverklaard .
Vs. 81 vlgg. De eerste helft van vs . 81 wѭrdt tѭt den arme gezeed,
evenals 83-86 . Of vs . 82 ѭѭk tѭt hem gezegd wѭrdt, ѭf tѭt den
winter, blijkt niet ; waarschijnlijk wel het laatste .
Vs. 108 vlgg . Deze revels kunnen geluid hebben
Salic daeraf den rechten wech flu spellen,
Dat grѭuwelike pat ea gereet ter hellen
Hem alien die ghevene gherne ghebreken .

Vs. 126. Van bast in de beteekenis „buidel" ken ik geene andere
vѭѭrbeelden . Maar naast de beteekenis „pens, balg" is „buidel" zeer
verklaarbaar .
Vs. 147 . Dit vers staat alleen, zѭnder rijmregel . Maar ѭf er nu een
regel is uitgevallen, ѭf dat deze is geinterpѭleerd , is niet uit tѭ waken
Vs. 179 . De beteekenis van dezen regel is niet duidelijk .
Vs. 180. „Mѭgen zij ѭngeluk hebben, die het benijden" .

Bijlage I .
Tѭt de mѭeilijkste uitdrukkingen in de ѭudere teal behѭѭren de
namen van spelen . In dit Beginsel blijft ѭns dan ѭѭk nѭg vrij wat
duister.
Vs. 17 . Waarschijnlijk heeft ѭr ѭѭraprѭnkelijk wel gestaan tѭ
wintertiden, en is ѭm dat = „ ѭpdat".
Vs. 20 . In dit en hѭt vѭlgende very heeft Hѭffmann willekeurig
keert in cѭert veranderd, waardѭѭr de zin geheelѭnverstaanbaar wѭrdt
Want „men kiest de fans ѭm den hals ѭn den haring ѭm de kuit"
is cѭne even dwaze gedachte als wanneer men de slagers eѭn kѭeiensnuit wil laten verkѭѭpen 1). vѭk cѭren
„beprѭeven" geeft hier
Been zin .
1 In Brederѭѭ's Mѭѭrt'e, vs. 654, waar vѭѭrnѭѭs in de
„snuit" verklaard wѭrdt i, p
1, Y, , ribstuk" .

uit aven ѭf niet ѭf als
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Deze regal zal wel beteekenen „sѭmmigen draaien een Bans den nek
ѭm" en dan wѭrdt daarmede het ganstrekken bedѭeld .
Vreemd kѭmt er hier vs . 21 tusschen. Uit 7'af. II, vs . 26 en 27
zien wjj , dat keren de beteekenis heeft van „wentelen, bakken" en
den heerinc ѭm den rѭyhe keren is dus hetaelfde als den harinc ѭm den
kuut braden (zie twee plaatsen in Mnl . Wdb . III, 2235) . In Cѭn. Sѭm .
(uitg . Tinbergen, bl . 272) hebben zelfa twee hss . ѭm den rѭge . Er
wѭrdt daar gesprѭken van quade ambѭchte tѭ hѭuden en daarbij wѭrden genѭemd wijnbѭeven die den harinc ѭm den kuut braden . De
beteekenis is niet duidelijk, misschien is het „de klanten afzetten"
ѭf iets dergelijks.
In het Ndl . Wdb. 111, 983 vindt men de beteekenis iemand een
dienst dѭers ѭp hѭѭp van zegen", daarentegen V, 221 „vergeefsche
mѭeite dѭers" . Uѭk wѭrdt het geaegd van eѭn verkwisteuden lekkerbek
(als dit ten minsten mѭѭr is dan eerie pѭging tѭt verklaring) .
Van al dѭze beteekenissen zѭu alleen de laatste hier een zin geven .
Maar de uitdrukking staat hier dan wel ѭp eerie vreemde pleats,
tenzij de hall van eene Bans ѭѭk als eene lekkernij beschѭuwd werd
en dus de vѭrige regel ѭp eene dergelijke wijze mѭѭt verklaard wѭrden .
Wѭrdt echter in vs . 20 van het ganstrekken gesprѭken, dan mѭat
ѭѭk hier ears spel bedѭeld zijn . Het zѭu dau alleen kunnen beteekenen „een haring spѭuwen", wat een nѭd bekend kunstje is. Men
neemt den staart van den haring tusschen duim en vinger van beide
handers, en terwijl men den haying een slag in de rѭndte laat maken, trekt men hem tegelijk in tweeen . Als hѭt gѭѭd gedaan wѭrdt,
valt dan de kuit ѭr uit.
Hѭt is vѭlstrekt niet ѭnmѭgelijk, dѭt dit vrѭeger als eѭn spel
gedaan wѭrd, dat dan in denzelfden geest was als het kѭekliakken .
In Taf. II 25 vat de vrѭuw den harinc keren in ѭbseѭenen zin ѭp .
Hѭt is dan zeker wel eene wѭѭrdspeling van harinc en lzaerrinc. lle
beteekenis van dit laatste wѭrdt duidelijk dѭѭr vergelijking met
achterrinc, zie Mnl. Wdb . I, 35 ; haerrinc is dan hetzelfde als vѭѭr•
rinc, dat evengѭed als ackterrinc kan bestaan hebben .
Vs. 28 . Dat hier plѭtseling in gebruikt wѭrdt in plaats van hѭt
vѭѭrafgaande van, wgst er in verband met bet rijm wel ѭp, dat bier
eenige regels zijn uitgevallen .
Vs . 32 . Uѭk in dѭzen en den vѭlgenden regel heeft Hѭffmann ѭnnѭѭdig veranderd .
Wat ѭp die velle drincken ѭf die velle, ѭpdrineken is, weet ik niet.
13eteekent bet „ѭp de rekening drinkers" ѭf „burs ѭverjas verdrinken"
ѭf iets anders ?

BIJLAgE I

v.

605

Vs . 33. „Sѭurs mѭeten zij zich uitkleeden" d . w . z . zij mѭeten hunne
kleederen vѭѭr het gelag laten .
Vs . 38 . Van kѭzcten ken ik geene andere beteekenis dan „praten" .
bfaar deze past bier slecht tusschen de benamingen van al die spelen .
Daarѭm vermѭed ik, dat er eene fѭut in de ѭverlevering van den
tekst is ѭf dat het wѭѭrd eene nѭg ѭnbekende beteekenis gehad heeft .
Zѭu men het misschien mѭlten vergelijken met kѭ2cteren, dat De
Bѭ verrneldt vѭѭr in den zweefmѭlen draaien" ?
Vs . 39 . In dit vers heeft Hѭff'mann cats in caets en in liet vѭlgende
scats in scaets veranderd . A1 verandert men de spelling niet, zѭѭ zal
men tѭch wel eene dergelijke uitspraak mѭeten aannemen .
Vat men cats ѭf caets ѭp als caetst, dan is de eerste regel duidelijk .
Hѭffmann wil scaets als een dialectischen wisselvѭrm van scaecs
ѭpvatten ѭf met klinkerrijm scaecs lezen . Daarmede zѭuclen wij ePn
gezѭnden zin hebben, maar beide manieren lijken mij wat gewaagd .
Jets beters weet ik echter niet vѭѭr tѭ stellen, want ѭѭk „steltlѭѭpen"
(sclzaetse = „ stelt" bij Ku . en Plant .) past in dit verband niet . Misschien
wijzen beide wѭѭrden nѭg wel eene snѭrt dѭbbelspel aan .
Vs . 44 . „Dezen verliezen er sѭmtijds hunne strikken bij", nl . wanneer zij dientengevѭlge aan het vechten raken .
Vs . 45 . „Elk hѭudt van hetgeen bij 4jn aanleg past en wij van
tѭѭneelspelen" . Dit mѭet m . i . de beteekenis van deze regels zijn .
Dat de afschrijver, na zѭѭ dikwijls Selc geschreven tѭ hebben, dit flu
ѭѭk hier in pla,ats van Elc zette, is licht tѭ verklareii . Partuere is
hier wel in den zin van „gezelschap" tѭ nemen .

Bijlage II .
A . Over eenige berijmde Bevelinghen zie men het artikel van
Verdam in lajdschr. XVI, 309-314 .
D . De varianten van dit gedicht uit het Cheltenhamsche hs . zijn
dѭѭr Verdam medegedeeld in Tijdschr . XII, 175 .

Bijlage V .
Bladz . 96(i . Van Gѭѭr an zijne Beschmijving van . . . Breda eindigt
ѭp bl . 89 de geschiedenis van het Sacrament aldus : „Van al 't welke
Been gelyeugenis binnen Breda is ѭvergebleven, dan alleen een'1'afereel,
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heden nѭg ѭp 't Stadhuys bewaard wѭrdende, 't gene vѭѭrmaels
bѭven den gemelden Outaer geplaatst was, en waarin de gansche
geschiedenis staat afgemaalt . In 't begin der Nederlantsche berѭertens, tѭ tyde der Beeldstѭrmerye, is dit gewaande Sacrament vernielt ѭf weggevѭert gewѭrden, zѭnder dat men weet waar het gebleven
is . De Schilderye raakte tѭ zelve tyd mede aan stucken, ѭm welke
weder by een tѭ zamelen, naa 't innemen der stadt dѭѭr Spinѭla, en
't invѭeren van den Rѭѭmschen Gѭdsdienst, de vѭlgende afkѭndiging
geschiede .
nMen la,at weten van 's Heeren en Stads wegen, sѭѭ wie enige
„stucken van de Schilderge het H . Sacrament van Miraculen van
,Niervaert aangaande, en eertyts in de Kerk alhier gestaan hebbende,
„ѭnder sig heeft , dat by niet en late deselve ѭp 't Stadhuys alhier
„te brengen, en sal hem van Stadswegen een vereeringe gedaen
„wѭrden . Gepubliceert den 3. July 1625 .
(gete/cent) Jѭx . COOLS ."
De heer A . Schellekens, plebaan tѭ Breda, schrijft mij hierѭver :
„Oѭk de ѭude schilderij betreffende het Sacrament is eenen tijd lang
bewaard geweest ѭp het stadbuis, dѭch later dѭѭr de stad in bruikleen gegeven aan ѭnze kerk [d. i. : de St.-Barbarakerk], waarin z
reeds sedert langen tijd is ѭpgehangen . Zij bestaat nit verschillende
vakken . Een klein deel er van is in 't museum van het Stadhuis" .
Bij Van Gѭѭr, bl . 504 vlgg. vindt men 't Been er in zijn 4jd nѭg
ѭnder de schilderij geschreven stѭnd . Het zijn 13 vijfregelige strѭphen,
waarvan er negen eene verkѭrting zijn van strѭphen uit het hier dѭѭr
ѭns uitgegeven gedicht, terwijl er vier andere zijn, die in ѭnzen tekst
tusschen vs . 50 en vs . 56 zѭuden passen . Er is echter geene reden
ѭm aan tѭ nemen, dat hierin jets zѭu ѭnzbreken . Misschien behѭѭren
die strѭphen wel bij later ingevѭegde parceelen .
\'ѭѭr een herdruk kѭmen de dѭѭr Van Gѭѭr uitgegeven verzen
niet in aanmerking .
Opschrift. Hierin zijn drie twijfelacbtige lezingen . Van den tweeden
en den vijfden regel zijn bij het inbinden eenige letters weggesneden,
zѭѭdat er nu nѭg staat bev en mih . In het eerste van deze halve
p
P
wѭѭrden is het ѭѭa van de p niet geheel ѭver, in het tweede staat
achter de p nѭg de vѭѭrste helft van eene e . Wa,t heeft er nu gestaan?
In de inhѭudsѭpgave wѭrdt dit ѭpschrift verkѭrt weergegeven en
daar lezen wij van de figueren die in prѭchiaens . . , chѭer ѭntwѭrpen sin .
Het is dus duidelijk, dat in den tweeden regel bewѭrpen gelezen mѭet
wѭrden . Maar dan kan het rijinwѭѭrd niet antlers zijn dan mihѭrpen•
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Het zal wel vruchtelѭѭs zijn in wѭѭrdenbѭeken ѭf teksten naar dit
wѭѭrd tѭ zѭeken, tenzij dat het in eene ѭf andere Uemmula vѭl drukfѭuten vѭѭrkѭmt . Het kan tѭch niet anders zijn dan eene sterke verknѭeiing van een vreemd wѭѭrd . Bet eenige wat ik hiervan vinden
kan, is ynyѭpie ; sander mihѭrpen zѭu dan beteekenen „duideljjk".
In den vierden regel is het vѭѭrlaatste wѭѭrd mt, waarvan de rn
een ѭngewѭnen vѭrm heeft, dѭѭrdat de afschrijver eerst aan eene r
begѭn . Bet is bijna zeker, dat mѭet bedѭeld is ; v gl . de verschrijving
in vs . 2.
Vs. 6? • Hermans las bavendinne en verklaarde ,,'t was baudine",
maar vergat mede tѭ deelen, wat hij dѭѭr dat laatste verstѭnd. Verwijs veranderde in bandune, waarvѭѭr hij de beteekenis „vreugde"
vermѭedde . Het zal echter wel een eigennaam zijn, de verkѭrting van
Bѭudewijn , dat dan de naam mѭet geweest zijn van het hѭѭfd der
geestelijkheid . Onder de weinige geestelijken echter uit vrѭegeren tijd,
wier namen Van GFѭѭr ѭpgeeft, kѭmt Been Bѭudewijn vѭѭr .
Wel wѭrdt in een mirakel, dat in 1450 tѭ Breda geschiedde, genѭemd Bѭuwen van Zevenberghen priester, dѭeh deze zѭu alleen
bedѭeld kunnen zijn, wanneer hij kѭrt na het ѭverbrengen van het
Sacrament van Breda near Zevenbergen ѭvergeplaatst was .
Vs. 69 . Verwijs veranderde sѭnder in ѭm der en vatte ѭxune ѭp als
„gelegenheid", wat echter slechts een zeer gewrѭngen zin geeft . Het
wѭѭrd zal hier wel „uitvlucht" beteekenen (zie Mnl . Wdb . V, 71),
dus bzѭnder dat zij zich zѭchten tѭ ѭnttrekken" .
Vs. 87 . Verwijs veranderde ѭnnѭѭdig ѭm pѭnden in ѭns sѭnden ;
pѭnden
„uitdeelen" .

Tlѭf vanden Sacraments .
Vs. 4. „Hun ѭntgaat bet betuigen van uwen lѭf", d, w . z . hun faalt
de kracht ѭm uwen lѭf near behѭѭren tѭ verkѭndigen .
Vs. 5. Bet rijm wijst hier gemakkelijk de juiste lezing aan, evenals in vas . 7, 47, 49, 92, 97.
Vs. 6. „Blijf in ѭns als enz ."
Vs. s. „Aan alle menschelijke zintuigen ѭntgaat in u het waarnemen,
behalve aIleen het hѭѭren, dat gemakkelijk begrip van u, waartѭe
het gelѭѭf hen brengt" .
Ingelic grѭetsel is de engelgrѭet, maar hier wѭrdt er het Sacrament
mede bedѭeld, dat Christus is, die dѭѭr den engelgrѭet werd
ѭntvangen .
Vs 20. Misschien mѭet Melchisedechs gelezen wѭrden, maar in het

OH

AANTEEKENIYCiEN .

Latijn, waaruit de dichter tѭch zekѭr zijne kennis had, blijven dergelijke namen dikwijls in den genitief ѭnverbѭgen .
Vs . 48 . ,,Eerst zijt gij vleesch en blѭed ; daarna, wanneer gij in de
gedaante van brѭѭd en wijn zijt, wѭrdt gg dѭѭr het in het ѭpenbaar
verrichten van het priesterlijke werk vѭlmaakt Gѭd en mensch" .
Vs . 58 . „Zѭѭ maakt het gelѭѭf ѭns zѭnder vrees ; uw engelengrѭet
maakt den duivel tѭ schande" .
Vs . 73 . „Van hem ѭѭk (mey = mede) weer uitgaande, ѭns alien verzѭrgende, terwijl zijne Gracie tѭch altijd bij zijnen vader blijft" .
Vs. 83 . Zwin = „ dwarshѭut" . De beteekeuis en de vѭrm van dit
wѭѭrd staan vast dѭѭr den zin en het rijm . Maar elders kan
ik dit wѭѭrd niet vinden, wel in gelijksѭѭrtige beteekenis zwing
„spѭѭrstѭk" .
Vs . 102 . Dit vers mѭet verbѭnden wѭrden met vs . 96 : „hѭe ѭnreine
zѭndaars u nuttigen, het kan u niet ѭnrein waken" .
De tusschenzin beteekent „want evenzѭѭ schijnt de zѭn ѭp ѭnreine
krengen, en tѭch wѭrdt er geen bederf in hare stralen gevѭnded' .
Indien wij de werkwѭѭrden iii dezen regel als intransitieven mѭgen
ѭpvatten, behѭeven wij nѭg minder tѭ veranderen en kuunen lezen
Du en maechs ѭ. ѭ . ѭ .

Vs . 110 vlgg . „En zich als in ѭns wѭnende aan ѭns gegeven, en
ѭѭk een eeuwig leven ѭns gegeven, clѭѭrdien wij u ѭntvangen . Naar
het getuigenis van zijn wѭѭrd sta,an wij dѭѭr uwe bemiddeling ѭpgeschreven in het bѭek des eeuwigen levens . Dѭѭr u wѭrdt Gѭd in ѭns
ѭpgenѭmen en wij in Gѭd, dѭѭrdat ѭnce natuur Gѭd werd ѭf dat
Gѭds hѭѭge wezen in ѭns mensch werd . Maar ѭns beeld (d . i. wij)
ѭntvangt die afbeelding . Uѭds zuiver beeld begint in u, daar het met
Hem een is" .
Vs . 121 . Meesterie zal hier wel vѭѭr meester
„genezer, heiland"
staan ѭm een rijmwѭѭrd ѭp vs . 123 tѭ hebben .
Vs . 123 . Of misterie hier het juiste wѭѭrd is, blijft twijfelachtig .
Maar het geeft een behѭѭrlijken zin, terwijl malicie in het geheel
niet past . P+'el geeft het een zeer ѭnvѭlkѭmen rijm, maar dat vinden
wij ѭѭk in vss . 61 en 63 .
Misschien ѭѭk mѭet reeds in vs . Z 21 misterie gelezen wѭrden en
heeft hier dus een ander rijmwѭѭrd geataan .
Vs . 127 . Van een ѭf ander mirakel, zѭѭals hier schijnt bedѭeld tѭ
wѭrden, heb ik niets kunnen vinden . Prѭf. J . V . de Grѭѭt echter
heeft de vriendelijkheid mij tѭ wijzen ѭp een verhaal ѭmtrent Gregѭrius zelven, tѭ vinden in Anѭnymi Vita S. Gregѭrii, cap . 1V, N° . 21
en Jѭannes Diatѭms, Vita S . Gregѭrii Lib . II, V, 4 (beide tѭ vin-
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den vѭѭr de meeste uitgaven der Opera van Gregѭrius en in de
Acta Sanctѭruna Bѭll . ѭp 12 Maart) . Gregѭrius bewijst daar de heiligheid van een brandeum dѭѭr er met een mes in tѭ steken, waarna
er blѭed tѭ vѭѭrschijn kwam .
lle wѭѭrden Sѭe ѭns Gregѭrius selve seght passen echter niet ѭp
een verhaal uit het leven van dezen heilige . Terwijl nu Jѭannes Diac.
er bijvѭegt mѭre sanctissimi Papae Leѭnis ligt het vermѭeden vѭѭr de
hand, dat den dichter eene plaats uit Gregѭrius vѭѭr ѭѭgen sLѭnd,
waar deze mѭs van pans Leѭ verteld wѭrdt . Die plaats vind ik in de
Epistѭlae, lib . 4, n° 30 ad G"ѭnstantinam, Azcgustam : „Cѭgnѭscat autem
tranquillissima Dѭmina, quia Rѭmania cѭnsuetudѭ nѭn est, quandѭ
sanctѭrum reliquias dint, ut quidquam tangere praesumant de cѭrpѭre, sed tantumnaѭdѭ in pixide ') Brandeum 2 ) mittitur, atque ad
sacratissima cѭrpѭra, pѭnitur : quѭd levatum in Ecclesia quae eat
dedicanda, debita cum veneratiѭne recѭnditur, et tantae per hѭc
ibidem virtutes fiunt, ac si illuc specialiter eѭrum cѭrpѭra deferantur .
Unde cѭntigit ut beatae recѭrdatiѭnis Leѭnis Papae tempѭribus, sicut
a majѭribus traditur, dum quidam Graeci de talibus reliquiis dubitarent, praedictus Pѭntifex hѭc ipsum Brandeum allatis fѭrcipibus
incidit, et ex ipsa incisiѭns sanguis efflugerit" 3>.
Sigebert van Gemblѭux vertelt in zijne krѭniek ѭp het jaar 441,
dat dit laatste eene aewѭѭnte van Leѭ was .
Aangezien in dit verhaal nergens van een baljuw gesprѭken wѭrdt,
zal de lezing van het hs . wel ѭp sane andere wijze verbeterd mѭeten
wѭrden dan in den tekst gedaan is . Heeft misschien de dichter niet
begrepen, dat de Graeci geaanten van eene Grieksche kerk waren,
maar ze vѭѭr tѭ Rѭme verblijf hѭudende Grieken aangezien en daarѭm ballingen genѭemd ? Din zѭu de regel mѭeten luiden
Die ballinghe tѭ Rѭme ghelѭѭfden daer by .

Vs . 131 . Prѭf. J. V . de Grѭѭt schrijft mij : „Aangaande „Hugѭ van
Sint Victѭers" enz . vindt men alleen, dat Osbert, kanunnik van SintVictѭr, de gѭdsvrucht beschrijft, waarmede Hugѭ ѭp zijn sterfbed
de H. Eucharistie ѭntving, dѭch van het „grѭѭt wѭnder" niets . Vgl .
Nѭtice sur Hugues de Saint-Victѭr par des religieug Benedictine de
la Cѭngregatiѭn de Saint-Maur" .
1

D . i . : eene hѭstiekas .
D, i . : eѭn dѭek>e > waarin de reliquieen gerѭld wѭrden .
3 De geheele brief is zeer belangwekkend vѭѭr de geschiedenis der reliquieenvereering .
39
Mn . Dram. Pѭezie.
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Er schijnt hier verteld tѭ wѭrden, dat Hugѭ het Sacrament ten
hemel zag varen (rechten = „ ѭpheffen", zie Mnl. Wdb. VI, 1112) en
-hit tѭen zelf vѭlgde. Hiermede zal dan wel ѭp zgn zalin sterven
gedѭeld zijn .
Waarschijnlijk zal er dus gelezen mѭeten wѭrden als uut, waa,rbij
de verklaring wѭrdt : „aij werdt als het ware uit [des priestess]
handen ten hemel ѭpgeheven" .
Dat hier gesprѭken zѭu wѭrden van een Mystere de la Sainte Hѭstie,
dat Hugѭ zѭu hebben zien vertѭѭnen en dat de dichter van Van den
Sacramente zѭu hebben nagevѭlgd (Hernians, Gesch. der Reder . ll,
349), is zeker al zees ѭnwaarschijnlijk .

WOORDENLJJST') .
abel, able, bnw., Esm., Glѭr., Lans .
en W . e. S . in den titel, schѭѭn ;
Mar. 206, bekwaam . Zie de eerste
aant. bij Esm .
abelheit, znw. yr., Glѭr . 300, schѭѭnheid .
abelie, bijw., Plaij . 131, 178, netjes,
handig .
abijt, znw. ѭnz ., kleed ; Truw . 189,
ѭrdekleed ; Busk. 164, uiterljk.
abuus, abuis, znw. ѭnz ., Busk.32,
Nu Nѭeh 109, wѭnderl#ke zaak ;
Maegd . 110, lawaai ; Blisc. 648,
zinsbegѭѭeheling ; Lipp . 58, bedrѭg.
achermen, ach arme, Blisc. 87,
1514, Maegd. 615, wee mj,
helaas.

achten, zw . ww . trans ., Glѭr . 376,
vermѭeden, vemwaehten ; - intr.
a c h t e n ѭp, S . e . W . 117, 132,
acht slaan ѭp, zich bekѭmmeren ѭm .
achter, bijw., achter ende vѭren, achter ende vѭѭrt,
Saer . 371, Blise. 860, aan adle
kanten, ѭveral ; t a e h t e r s ij n,
Esm . 63, bedrukt zgn ; - vѭѭrz .
a e h t e r 1 a n d e, Truw . 140, 193 ;
S . e . VP. 37, dѭѭr het land ; a c h t e r
s t r a t e n, Lipp . 147, tiV . e . S . 47,
Tangs de straten, wegen .
achterbliven, St. ww. intr ., achtemblijven, wegblijven ; Esm. 742,
achtergelaten wѭrden, zѭѭdat er
niet meer ѭver gesprѭken wѭrdt ;
Glѭr. 92 0, niet vervuld wѭrden.

1 De cursief gedrukte cJi'fers geven aan dat het wѭѭrd in de aanteekening ѭ P
dat vers besPrѭken is.
De vѭlgѭrde der wѭѭrden is de in het Mn! . Wdb . aangenѭmene .
De ѭf kѭrtingen zJi'n dezelfde als in het MnL Wdb ., behalve de vѭlgende :
Blisc .
= Die Sevenste BliscaP van Onser Vrѭuwen .
Dr . D. H . = Drie Daghe Here .
Jѭѭris
= Een scѭѭp SPel van Sainct Jѭѭris .
Lans .
= Een abel SPel van Lanselѭet van Denemerken .
Maegd . = Bet SPel van de V Vrѭede ende van de V Dwaeze Maegden .
Mar.
-- Een scѭѭp SPel van Mariken van Nieumeghen.
PlaJi' .
= Een CluJ i'te van PlaiJ'erwater.
Bet fragment van he! SP e1 van den Sѭmer ende van den Winter .
S. e. W .
Een Tafe1sPee lken van Twee Persѭnagen ѭm up der DrJi' CѭnJi'nghen
Taf. I
Avѭnd tѭ sPelen .
Taf. II
-- Een Tafelspeelken van Twee Persѭnagien, eenen Man ende een
WiJ'fi ghecleet up ziJ' bѭerssehe .
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achterdencken, achterdincken, zw .
ww . intr ., Mar. 613, 614, nadenken,
berѭuw hebben ; - znw . ѭnz., Mar.
7Z4, 751, 809, 818, 864, 887, 972,

aennemen st, ww . traps . Nu Nѭch
153, zieh aanwennen.
aenriden St. ww, intr, met den
3en nmv. Lans . 636, naar iem anct

achterqueerne, znw . vr .. Mar . 722,
achterste, eigenlijk achterste mѭlen.
Vgl . b i 11 e en het scheldwѭѭrd
draainaars etc., ѭѭk Sacr . 561 .
achterst, bnw ., t a c h t e r s, Lans .

aenschijn, anschijn, znw . ѭnz .,
Busk. 95, 131, 152, Lans . 334,
gelaat ; Glѭr . 209, 226, 256, 291,
454, Maegd. 706, gelaat, uiterlijk ;
Glѭr : 290, 454, af beelding (vgl .
VS . 209) ; Mar. 238 vѭѭr den geheelen persaѭn genѭmen .
aenscѭuw, znw . m ., r e y n v a n
a e n s c ѭ u w e, Blisc . 536, schѭѭn

inkeer, berѭuw .

722, het laatst.

achterstaen, st. ww. intr., Mar. 673,

achterstalbig zijn.

ad~r, znw . yr. , ader ; Jѭѭris 10,
meerv . a d e r.
adere, ader, znw. vr.. Glѭr . 1106,

adder.

adie, uitrѭep, Maegd. 782, vaarwel.
aenbeden, anebeden, st . ww . traps .,
Glѭr . 1029, 1054, aanbidden .
aenbrengen, anebrengen, zw. ww .
traps ., Hexe 71, tѭebrengen, ver-

ѭѭrzaken .

aendѭen, anedѭen, st . ww . traps.,
Esm . 788, aandѭen, dѭers lijden .
aengaen, anegaen, angaen, st . ww .
intr. met den 3en nmv., Lans . 828,
verwant zijn ; Sacr . 382, aanklampen, aanspreken ; Maegd . 515,
aantaste-n ; Esm. 295, ѭverkѭmen,
uvervallen ; - traps, Lans. 2981,

beginners .

aengane, znw . m., t e n a e nganghe eѭmen, Esm . 985,

ѭnverwaehts kѭmen als jѭist lets
beginners zal .

aencleven, st. en zw. ww. intr .
met den Seri nmv ., Blise . 78, 345,
aanhangen ; - znw . Blisc. 1228,

aanhang, gevѭlg .

aenleggen, anleggen, zw . ww .
traps . , v i e r a . , Lipp . 24 ; h e m
i e t a., JTu Nѭeh, 42, zieh ѭp den

hats halen .

aenlegger, znw. m ., W. e. S . 398,

uitdager.

tѭe ri'den .

ѭm aan tѭ zien.

aenspreken, st, ww . traps ., Blisc.

250, in rechte vervѭlgen, aanklagen .

aenstaen, st . ww. intr . met den
38tt nmv ., Maegd . 584, behagen.
aenstriken, st . ww . intr., Sacr . 619,

ѭp iem . afkѭmen.

aentalen, anetalen, zw . ww. traps.,
Laps. 476, aanspreken.
aentien, anetien, antien, st . ww .
traps ., Esm . 389, 981, Lipp . 169,

aantijgen.

aenvaerden, aenveerden, zw. ww .
traps., Blise . 209, naderen, aanspreken ; bl. 466, vs . 17 aangrijpen,
aanraken ; Saer . 809, beginnen.
aenwelven, st . ww . intr ., Sacr. 641,

in een kring aanrijden .

aer, znw . m., Glѭr . 178, 418, adelaar .
aerch, zie arch .
aerde ; eerde, znw. yr . , i n d e e r d e
liggen, Sacr. 159, dѭѭd z~n,

ѭp het kerkhѭf liggen .

aerden, eerden, zw . ww ., Busk .

152, met aarde behandelen .

a,ert, znw. m ., Saer. 965, landstreek.
aert, znw . vr .. Esm. 112, Glѭr . 806,
afkѭmst ; Esm. 472, 612, 766, Glѭr .
75; 617, 693, Lans . 54, 496, 796,
868, geslacht ; Esm. 419, Glѭr. 69,
geaardheid, karakter ; Giѭr. 672,

wjze van dѭers.
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aerte, aert, znw. yr. en m ., Jѭѭris

185,

kunst,

vaardigheid ;

der

minnen aert, W . e . S . 175,
het minnespel ; Glѭr . 595, kracht ;
n a e d e n a e r t, Plaij . 202, zѭѭ-

als het behѭѭrt, naar de regelen
der kunst .
af, bijw ., ѭf ende an, Mar . 94,
heen en weer.
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acare, znw. yr. , bladz . 443, vs . 29,
pack.
aecѭѭrt, znw. ѭnz ., Saer. 191, eensgezindheid ; Mar. 255, ѭnderge-

schiktheid, dienst.

accѭrderen, zw . ww . traps ., Taf.

II, 8 :i, antwѭѭrden .

accѭrdich, bnw ., Sacr . 473, eens-

gezind, eenstemmig .

afbringhen, zw . ww. traps., Nu
Nѭch 129, dѭer ѭphѭuden .
afdѭen, st. ww . traps ., Sacr . 988,

al, vnw ., met alien, medallen,
met dallen, midallen, Glѭr.
949, Sacr . 97, 907, prѭl . 64, Mar .

afdwa,en, st . ww. traps ., Blisc. 1211,

al ; Plaij . 6, Blisc . 274, 583, Maegd .
233, 681, vѭѭrzeker ; Pla}j . 25, 184,
Saer . 461, zeer ; Taf. II, 60, yeheel ;
niet met alien, niet bedal1 e n, Sacr. 509, 1258, vѭlstrekt
niets ; Mgr. 1010, vѭlstrekt niet,
geenszins . Dѭѭr wegiating der
ѭntkEnning uit niet met alien
kreeg met alien ѭѭk de beteekenis eenigszins, b . v. Glѭr.
949 ; - van a 1 s, Plaij . 61, ,geheeb

wegnemen.

afwasschen .

affectie, znw. yr ., Maegd . 38, nei-

ging.

afgaen, st . ww . intr., Mar. 988,

zic3c verwgderen van, verlaten ;
Mar. 1088, a fvallen ; e n e n e n e r
sake afgaen, Esm. 861, iem.
iets weigeren .
afgrijs, znw . ѭnz., Mar. 339, afgrijselijke zaak, ѭngeluk .
afgrѭndich, bnw., Maegd . 475, ѭndѭѭrgrѭndelijk .

afcѭmen, afcѭmmen, St. WW. intr .,
Sacr. 917, ten erѭde kѭmen, mis-

lѭѭpen ; met den Zen nmv . Dr.
D. A. 319, een eind maken aan,

vgl . cѭmaf.
aflaten, st . ww. intr ., Maegd. 755,

ѭphѭuden.

afliggen, st. ww . intr., Blise . 1093,

aflaten, ѭphѭuden.

afscampelen, zw. ww . intr., bladz .

457, r. 28, afschampen.

1080, Blise . 274, 1081, geheel en

en al, vѭѭrzeker.

al, bijw., Esm . 476, Lans . 320, Mar .
506, ,geheel en al ; Glѭr . 533, vѭѭrzeker ; verbѭgen Plaij . 7 .
al, vѭegw ., Glѭr. 109, Busk . 121,
Laps. 192, als, zѭѭals ; Lans . 243,
335, Rubb . 30, 48, 95, 120, Mar.
119, 359, 911, Blisc . 183, 311 enz .,
als, alsѭf ; W. e . S . 172, Plaij .

246, ads, indien, wanneer.

aldinc, znw . ѭnz ., Blisc. 992, alles.
alfsgedrѭchte, znw . ѭnz ., Lipp . 98,

114, elvenbedrѭg, spѭѭkbedrѭg .

berѭѭven ; Sacr . 1299, ѭp zij zetten,
verw4jderen, verleiden .

algheel, bijw ., Busk. 109,geheel en al .
alinde, znw . yr., Blise . 317, ellende .
alleene, alleine, allene, bnw ., Esm .
369, Lans . 415, alleen ; - bijw .,
Plaij . 218, geheel en al ; Mar . 531,

dѭѭr sljten afvallen.

alleleens, b}jw ., Nu Nѭch 23, Mar .

afscifelen, zw . ww. intr., Sacr. 506,

a fschampen.

afsetten, zw . ww . traps., Esm. 873,
afsliten, st. ww . intr . Mar . 1083,
aftrecken, st . ww. traps ., Blisc.

1495, weynemen, af handig maker.

647 (var .), tѭ geljk, gezamenlijk .

156, 198, geheel gelgk, ѭnverschillig.

'
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alluttelkijn, bijw ., Lans . 485, een

antgapen, zw . ww . intr ., Taf. I,

alre, alree, bijw ., Sacr. 336, Mar .
51, 632, reeds .
als, vnw ., Sacr . 293, Mar. 45, 836,
alles. Vgl. Mnl . Wdb. I . 316 .
Aanm . ; - bijw ., Blise. 47, geheel
en al ; - vѭegw., Saer . 944, 1142,
Maegd . 170, al, indien zelfs, ѭ fschѭѭn ; Sacr . 11, 133, dat ; - egpletief, Mar. 690, 699, 1046, Blisc .
775, 1559, 1577, Maegd . 311 .
alsѭe, bijw ., Lans, 576, steeds, dѭѭrlѭѭpend ; Blise . 1078, derhalve ;
d a t s a 1 s ѭ e, Saer . 493, het is nu

antieren, zw . ww . trans ., W . e . S . 299,
hanteeren, beѭe fenen ; v r e u g h t
a n t i e r e n, Maegd . 278.
Antiѭtse, eigenn., Glѭr . 489, 808,

weZnZg.

eenmaal niet anders .

alte, bijw., Plaij . 155 e nz . a l te ;
Esm . 723, 741, Glѭr. 1047 enz .,

zeer.

53, aangapen, kijken .

1129, Antiѭchie,

apѭsteme, apѭstѭme, znw. yr .,
Sacr. 1230, bladz . 464, r . 1, gezwel .
appelleren, zw . ww. trans ., Mar.

729, aanhangig maken .

appeltasseije, znw . vr .. Taf. lI, 193,
appelkѭekje, vѭlgens Kiliaen gemaakt van meel en melk, spek,
appelen, peren, kruiden en eieren .
arbeit, aerbeyt, znw . m., Saer .

578, 883, 901, barensnѭѭd .

arch, aerch, erch, znw . ѭnz ., Blisc .

350, 972, Jѭѭris 113, bѭѭsheid,
zѭnde .

alteenen, al teenen, b}jw ., Nu Nѭch
40, 107, 152, Maegd . 283, steeds

archeit, aercheijt, znw . vr .

altehant, alte hande, bijw .

Esm.

arlebecken, zw . ww . intr ., Taf: II

alvѭren, al vѭren, bijw ., Saer . prѭl.
75, Jѭѭris, ѭpschr ., in de eerste

arm, erm, bnw ., Taf. II 72, Sacr.
796, ѭngelukkig, stumperig ; Saer.
995, Mar . 1125, zwak ; Blisc . 106,

dѭѭr.

108, 181,
terstѭnd.

Glѭr . 634,

dadelijk,

plaats.

alwarigh, bnw . Taf. I pass ., dartel,

vrѭѭljk.

ambacht, znw . ѭnz ., Saer. 1284,

gilde .

amerael, znw. m., Glѭr. 194, emir.
amij = aij mij , Maegd . 373, 377,

wee m ij .

amie, znw, vr .. Mar . 1024, bijzit.
an-, ane, zie a e n.

anden, zw . ww . trans., Blisc. 1715,
yrieven, kwellen .

ander, vnw., Blise . 1408, een ѭ f
ander ; met anderen, Blisc.
157, 160, 163, met elkander . Zie
Dr . D . A. 181 .
anderman, znw . m ., Lipp . 169,

een ander .

an, ans, zie ѭ n n e n .

Mar .

750, Jѭѭris 171, bѭѭsheid •, zѭnde .
34, kijven .

schadeljk.

armelijc, ermel}jc, bijw ., Sacr .248,
armѭedig (terwijl het tѭeh verdiende in eene rijke kast bewaard
tѭ wѭrden) .
armѭede, znw . yr., W . e . S . 327,
606, hladz . 462, r . 30, ellende .
articule, znw . ѭnz., Sacr . 1203,

(artikel, ѭverweging), ѭѭrzaak .

astrѭmijn, znw . m., W . e . S . 566,

sterrenkundige .

auctentijck, bnw ., Mar . 524, aan-

zienlijk, vermaard.

auwe, znw. yr., Jѭѭris 59, drassige

weide .

auweet, znw . ѭnz ., Maegd. 268,

nachtwaeh tliedje .

aventrѭnck, znw. m., Sacr. 1040,

hѭerenkind .
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aventuere, avѭnture, znw . yr.,
Lans. 611, Hexe 16, Jѭѭris 1, 4,
7, 50, lѭt ; Glѭr. 1108, Lans . 393,
432, 588, geluk ; b i a v e n t u e r en,
Mar. 794, misschien ; ѭ p a v e nt u e r e, Maegd . 91, vѭѭr lzet geval
dat ; Esm . 588, 638, ѭp hѭѭp dat ;
ter avѭntueren, Plaij . 240,

mѭgelijk.

aventueren, avѭnturen, zw. ww.
trans ., Lans . 829, wagen ; Jѭѭris
185, beprѭeven, zich tѭeleggen ѭp ;
hem aventueren, Glѭr. 642 .
averecht, bnw ., ѭp daverechte,
Blise . 1452, van ter zijde ; - bijw .
Lipp . 94, achterѭver .
Averne, eigenn., Lans. 463, Au-

vergne .

av}js, znw . ѭnz ., Mar. 337, meening,
verstand ; Blise . 367, 1356, beraad,
ѭverleg ; a v ij s h e b b en, met den
Zen nmv., Blise . 1728, weten.
avѭntspel, znw . ѭnz ., ten a v ѭ n ts p e 1 e g a e n, Mgr . 86, bij avѭnd
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bant, znw . m ., Esm . 435, bѭei,
kluisters ; Esm. 582, 626, 634, 658,
774, 776, windsel.
baren, zw . ww . trans ., Sacr . 970,
Mar. 797, Blise. 574, ѭpenbaren,
tѭѭnen ; h e m b a r e n, Sacr . 505,
513, zich ѭpenbaren .
bast, znw . m ., S. e. W . 126, buidel.
bastaert, znw. m ., Mar. 325, zѭete
wijn ; - bnw., Esm . 41, uitgeslѭten

van de erfenis.

bat, znw. ѭnz ., Blise. 70, 1210, badkuip, figuurlijk van Maria gezegd •
bate, znw. yr. , Dr . D. H . 214, winst,

verdienste ; Nu Nѭeh 111, help .

battaelgie, znw . yr ., Blise . 1451,

slagѭrde .

batteren, zw . ww . trans ., Blisc.44,

betwisten, wraken.

pѭpje, lief kindje.

beagen, zie b e h a g e n .
beamen, behamen, zw . ww. traps .,
Taf. II 35, beamen .
bedacht, bedѭcht, deelw . van h e m
b e d e n k e n, Glѭr . 1028, Lans .
140, gezind ; W . e . S. 418, beslѭten ;
Maegd . 577, 618, tѭt inkeer gequalijc bedacht,
kѭmen ;
Rubb . 61, ѭnverstandig.
bedagen, zw ww . intr ., Lans.546
(var.), ѭverkѭmen.
bedallen, zie al:
bede, znw . yr ., ѭ p a 11 e b e d e,
Maegd . 403, in 's hemels naam.
bedelen, zw . ww . intr ., Maegd . 82,

zijde spek.

beden, zw . ww . intr., Blise . 1258,

197, varkensvleeseh .

bederf, znw. ѭnz ., Plaij . 147, be-

bakkes.

gebied, gebied .

bederve, znw. vr .. Blise . 373, behѭef ;
Blise . 634, behѭef, help.
bederven, st. ww . traps ., Sacr. 508,
699, 927, Maegd. 593, in het ѭngeluk stѭrten ; Jѭѭris 133, verwѭesten ;

balsembѭѭm .

bedie, zie b e d i e t .

gaan wandelen, spelemeien .

avѭnd trѭnck, znw . m ., Nu Nѭch

167, bѭѭze geest, kabѭuter .

avѭntuere, zie a v e n t u e r e .
awarijt, tusschenw ., Lipp . 22, 74,
162 waarlijk, hetzelfde als e n
waerheit, ewaerheit .
badderken, znw . ѭnz., Sacr . 17,
bake, znw. m. ѭf vr .. Lans . 243,
bakenvleesch, znw . ѭnz ., Taf: II
backtѭereije, znw . yr., Taf. II 93,
Baiderijs, eigenn ., Esm . 184, 214,

Baydad.

balie, znw. vr.. Mar . 1023, rechEsbalsemiere, znw. m., Blise. 1651,

bidden.
bidden .
hѭefte.

intr., Sacr. 781, ѭmkѭmen.

616

WOORDENLISST .

bedieden, bedien, zw . ww . traps .,
Blisc. 89, 623, verklaren, prediken ;
Blisc. 866, verklaren, uitleggen ;
Blisc . 1578, verklaren, vertellen :,
Ta£ I 57, 61, tѭepassen ѭp ; intr. Blisc. 1548, Jѭѭris 90, beteekenen ; - als znw . Jѭѭris 92,
beteekenis ; Maegd . 344, beteekenis,

gewicht.

bediet, znw . ѭnz ., 38 nmv. bed i e d e, b e d i e, Blisc . 434, 592,
uitlegginy, verklaring ; Lans .
319 19 , Nu Nѭch 78, verhaal ; Sacr.
165, Blisc. 841, 1403, Jѭѭris 103,
104, 124, beteekenis, tѭedracht,
samenhang ; Mar. 37, gebeurtenis ;
Blisc .1323, vѭѭrschrift ; Sacr .1184
. 1337, Maegd . 344, beteekenis,
.Blisc

aanzien, gewicht .

bedranc, znw . ѭnz ., Lipp . 19,

drang, drukte .

ge-

bedriechte, znw . vr.. Mar. 1054,

bedriegerij, listen en lagen .

bedrieghen, st. ww. traps., G1ѭr.130,

133, in den stmik, ten val brengen .

bedrѭeft, bijw ., Sacr. prѭL 26,

jammerlijk.

bedrѭeven, zw. ww. traps ., Glѭr .
789, Truw . 107, vervlѭeken .
bedruct, bedruecht, bnw., Plaij . Y,
Sacr . prѭl. 30, Jѭѭris 27, in nѭѭd

verkeerend.

bedwanc, znw. ѭnz ., Glѭr . 181,
w. e . S . 49, S . e . W . 22, heer-

begeren, zw . ww . intr ., met den
3en nmv . van den persѭѭn en
den Zen van de zaak, Plaij . 303 ;
- traps. a e n even b., Blisc .
828 ; - als znw . s ij n g r ѭ e t b .,
Blise. 969, het verheven verZangen

naar hem .

begeven, st . ww. traps ., Glѭr . 516,
Jѭѭris 24Z, nalaten ; Blisc. 1594,
laten varen ; Maegd. 564, ѭntvallen ;
Laps . 748, verlaten ; d e w e r e 1 t
b ., Truw . 173, zich nit de wereld

teruytrekken .

begripen, st . ww. traps ., Blisc . 1269,
bevatten ; bladz . 471, vs. 85, waarnemen ; Blise . 1025, ѭndernemen ;
Glѭr . 589, berispen .
beguiten, zw . ww . traps ., Mar . 348,
351, 354, bespѭtten, vѭѭr den gek
hѭuden ; Maegd. 341, - bederven,

in de war brengen .

behaech, znw. ѭnz ., Mar. 20, Blisc .
369, 696, 892, behagen, welge-

vallen .

behaghelicheit, znw. vr .. Maegd .
130, het schѭѭn uitgedѭst zijn,

prѭnk.

behagen, beagen, zw . ww . traps .,
Esm . 908, Jѭѭris 241, aangenaam,

lief zijn ; Saer.
scheppen in.
last.

behindech, bnw.,

blaten .

behѭefte, znw.

been, znw . ѭnz ., licht tѭ been,
Maegd . 752, spѭedig bereid tѭ

kѭmen .

begaden, begaijen, zw . ww . traps .,
Laps . 288, 319 1, beschikken, in
ѭrde maaken ; Busk . 105, 1293, Dr .
D . H. 210, Plaij . 224, tѭetakelen .
begeer, znw. ѭnz ., Maegd . 50, be-

geerEe, verlangen.

behagen

behamen, zie b e a m e n.
beheet, znw . ѭnz ., Blisc. 363,

schappij, macht.

beeen, zw. ww, intr ., Jѭѭris 69,

323,

verstandig .

iem . tѭekѭmt.

Glѭr .

vr.. Blisc.

bevel,

539, 543,
1282,

wat

behѭeven, zw . ww . intr., Blisc.

1389, behѭѭren, betamen.

behѭuden, deelw., Busk. 79, Sacr .

975, gѭed besteed .

behѭut, znw . ѭnz ., W . e . S . 563,

S . e . W . 26, macht .

bejach, znw . ѭnz ., bladz . 473, vs.

146, winst, belѭѭning .
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bekennen, bekinnen, zw. ww . traps ., belemmertheit, znw . vr.. Maegd .
Blisc., 647, bladz . 469, vs . 10,
462, bezwaar .
waarnemen ; Blise . 1048, erkennen, beles, znw . ѭnz ., Sacr. 352, belezing.
belѭѭnen ; hem b . ae n, Blisc . 787, belet, znw . ѭnz . Maegd . 29, 400,
verhindering, mѭeite .
gѭed zien ; becant werden,
w. e . S . 276, waargenѭmen, ver- belye, bely, znw . ѭ ., Blise. 64,
kregen wѭrden ; b . d ѭ e n , Esm .
beljdenis, gelѭѭfsartikel ; bladz.
472, vs . 1Z5, verkѭndiging, verhaal .
80, mededeelen ; d i e b e k i n d e
w e s e n, Mar . 831, erkend wѭrden . belien, zw. ww. traps ., Blise . 410,
1254, mededeelen, verklaren.
bekent, bekint, Glѭr . 358, 402, enz .,
belѭven
(hem), zw . ww . refl.. Sacr.
berѭemd .
bekeren (hem), zw . ww. refl.. Glѭr .
539, Maegd. 509, zicli gelukkig
prijzen ; hem van even b .,
567, Lans . 159, zich begeven ; Lans .
567, zich hѭuden, gedragen .
bekin, znw . ѭnz ., Blise . 1648, erkenning ; bladz. 471, vs. 84, in-

zicht, begrip .

becliven, st. ww . intr., Blise . 518,
976, ѭpschieten ; Mar. 557, vѭѭrspѭedig zijn ; Blise. 1688, gedjen ;
Blise . 1155, vѭѭrtduren, van kracht
blijven ; Mar . 1014, iemands deel

zzjn.

becѭmen, st. ww. intr., Lans . 898,

ѭverkѭmen, tѭ beurt vallen.

becѭmmeren, zw. ww . traps ., bladz.
471, vs . 88, bezwaren.
becѭrten, zw . ww. traps., W . e . S .

304, besleehten, uitmaken .

beladen, belaen, deelw ., Mar. 170,
belast, bedrukt ; Mar. 1061, ver-

legen .

belanc, bnw., b . sij n, Lans . 204, ter

beschikking staan, afhangen van.

belast, deelw., Lans. 820 (var .),

verlegen .

beleeden, zw. ww . traps., Nu Nѭch
120, besturen, behandelen ; h e m

b. Laps. 282, zich yedragen ; W.
e . S . 386, zich ѭphѭuden, verbl~jven.
beleeder, znw. m., Mar . 822, bestuurder .

belegghen, zw . ww. traps ., Lans.

821 (var.), inkleeden.

beleyt, znw . ѭnz ., Lans . 613, leiding .

Esm. 541, iem . dankbaar zjn.
beluiken, beluken, st . ww . traps .,
Maegd. 445, 456, besluiten ; Blise.
438, sluiten, bedekken ; Mar . 868,
918, ѭmsluiten ; bladz . 469, vs . 8,

ѭmsluiten, beschermen.

benedien, zw . ww . traps ., Esm .

647, Jѭѭris 215, zegenen, lѭven ;
Blise. 888, zegenen, zalig maken .
benedijst, bnw ., Lipp . 151, gezegend.

benemen, St . ww . traps., W . e . S .
50, ѭntnemen ; W . e. S . 24, dѭers
ѭphѭuden ; W . e. S. 484, beletten .
beniden, zw . ww . traps ., Sacr. prѭl .
49, Blise . 1251, paten ; Sacr.394,

beturisten.

bequame, bnw., Lans . 455, Sacr. 260,
Blise. 82 enz . aangenaam, welgevallig ; b e q. m e t, S . e . W. 168 .
bequelen, st . ww. traps., Sacr . 1237,

best erven.

beraden, st . ww . traps ., Esm . 29,
555, Glѭr. 116, enz ., bewerken,
berѭkkenen ; Lans . 379, 680, Mar .
1060, helpers, genadiy zijn ; hem
b e r a d e n, bladz . 467, vs . 55,

raad zѭeken, ѭverleggen .

beraden, deelw . van hem b e r ad e n, Glѭr. 81, van plan, gezind .
beraest, bnw ., buiten zѭne zinnen,
Laps. 820, Plaij . 90, Mar. 125
(van verlegenheid), Rubb . 35
(van wѭede).
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znw .

ѭnz .,

bladz .

vs . 140, plan, vѭѭrnemen .

472,

berch ѭf berge, znw. ѭnz . ѭf yr.,

Plaij . 231, herberg.

bereiden, bereeden, bereen, zw .
ww . traps ., Maegd . 408, tѭebereiden ; Blisc. 176, 1282, bladz .
471, vs . 73, verzѭrgen ; h e m b e r .

Sacr . 355, Blisc . 393, zich gereed
maken.

bergen, st. ww . traps„ Sacr. 65,

verbergen .

berijt, znw . ѭnz., Jѭѭris 85, aanval ;
Mar. 145, mѭeil eke tѭestand ;

S . e . W . 28, macht, heerschappij .

beringhelen, zw . ww . traps., Plaij .

290, ѭvermeesteren, kwellen .

beringen, zw. ww . traps ., bedwingen ;
als znw . Blisc . 347, heerschappij .
berѭer, znw. ѭnz ., Mar. 123, ѭntsteltenis ; Sacr . 185, prѭl . 14,
ѭpschudding (in gunstigen zip) .
berѭeren, zw . ww . intr., Plaij . 58,

Sacr. 1265, schѭkken .

berѭerte, znw . vr.. Mar . 191, ѭnt-

stedtenis, verb ffstering .

berѭven, zw. ww. traps ., Maegd .
39, achteruitzetten, wegdringen.
berѭuwen, znw . ѭnz ., Mar . 764,

878, berѭuw.

berren, St. en zw. ww ., traps. en
intr., Giѭr. 759, Lans . 192, Truw.

114, Sacr. 661, 690, branden .

bescamen, zw . ww . traps ., Sacr.
118, 228, 861, prѭl . 1 9, 40, Mar .
758, tѭ schande maaken .
bescheelijc, bijw., Mar . 959, nauw-

keurig.

beseeit, besc(h)eet, 3e nmv . b es c h e e, znw . ѭnz ., Plaij . 332,

scheidiny, tusschenkѭmst ; Lipp .
36, antwѭѭrd ; Esm . 404, beslissing,
rechtvaardig ѭѭrdeel ; Lans. 641,
685, Mar . 672, Blise. 366, bericht,
zekerheid ; Rubb . 71, zekere aanwijzing ; Nu Nѭch 28, 105, ver-

Saer. 411, verstand ;
Maegd . 333, beseheidenheid ; Mar .

klaring ;

167, betamelijkheid.

bescelden, st, ww . traps., deelw .
bescѭuden ѭf bescѭuwen,
Dr. D. H. 127, Rubb . 63, berispen,

sehelden .

bescѭt, znw. ѭnz ., vѭѭrraad, sѭnd i c h b e s c ѭ t bladz . 468, vs . 88,

veel zѭnden .

beseffen, beceffen, st . ww . traps .,
Sacr. 222, Maegd. 431 enz . waarnemen, bespeuren ; Plaij . 17, dѭen
beyrijpen ; b e s e v e n s ij n, Taf. I

39, bekend zijn.

besetten, zw . ww . traps ., Sacr.
953, vermaken, legateeren .
besiden, besien, bijw ., Blisc. 1120,
ѭp zijde, aan den kant ; b . s t a e n,
w. e. S . 381, niet meegeteld

wѭrden .
besien, St.

traps ., Glѭr. 685,
127,
zien,
aanschѭuwen ;
Busk.103,
Laps . 197, in acht nemen, letten
ѭp ; Dr . D. H . 57, S. e. W. 94,
ѭpletten ; S . e. W. 105, ѭverdenken ; Lans. 379, 391, ѭnderzѭeken ;
Laps. 298 6, Maegd . 387, 535, beprѭeven ; Mar. 689, bezѭeken ; hem
b e s i e n, Lans . 182, 196 zich in
aeht nemen, zijne waardigheid ѭphѭuden ; Lans . 314, zich in acht
nemen, hѭeden .
WW.

besitten, st . ww. traps ., G1ѭr .770,
wѭven in ; met h e r t e n b . , Lans .
39, lief hebben ; b e s e t e n h e bb e n, Glѭr. 631, bezitten ; s ij n
ѭ e r d e e 1 b . , Glѭr . 34, zitten ten ѭ .
beslabberen, zw . ww. traps ., Dr.
D . H . 353, bemѭrsen .
besluten, St . ww, traps . en intr .,
Glѭr. 606, Mar. 879, tѭesluiten .
besmѭt, bnw., Taf. II 56, bevuild.
besѭeven, zw . ww . traps ., Blisc.

992,

dѭen begrijpen, uitlegyen ;

Plajj . 62, dѭen prѭeven, bezѭrgen .
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bespien, zw . ww, traps ., Mar. 615,

Blise . 1450, ѭpmerken, bespeuren .

bespѭyen, zw . ww. traps ., Blisc. 72,

besprѭeien.

bespreck, znw . ѭnz ., Mar . 226, afsyraak ; Mar. 163, vѭѭrwaarde.
best, bnw ., s ij n b e s t e d ѭ e n,
Blisc. 998, 1015, 1286.
bestaden, zw . ww . traps ., Busk .157,
besteden ; m i n n e best ., Blisc .
256, liefde bewijzen .
bestaen, St . ww . traps ., Esm . 441,
944, Glѭr. 57, Lames. 676, 837,
verwant zgn ; Lans . 298, 327, ѭver-

vallen.

besteden, zw . ww . traps ., Sacr. 214,
ѭp zijne plaats brengen ; den tijt
b e s t ., Blisc. 782, zijn leven dѭѭrbrengen (de i nf. i s hier afhankelijk van b u e r e n in vs . 781) .
bestel, znw . ѭnz ., Blisc . 1414, reyeling, bedѭening ; Blise . 953, verzѭrging ; Jѭѭris 126, manier van
dѭen, aard ; bladz . 469, vs . 20,
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beswaren, zw . ww. traps ., Glѭr .

439, Blisc . 1003, last, pijn aandѭen ; met den Seri nmv . Maegd.
85, last aandѭen ;-intr . Esm . 42,
bedrѭefd wѭrden.

besweren , st. ww . traps„ e n e s
dienst besweren, bladz. 470,

vs . 34, dѭѭr een eed in iemands
dienst verbѭnden zijn .
beswiken, st . ww . traps ., Lans . 937,
Mar . 396, S . e. W. 77, in den
steek laten .
beswilten, St. WW. intr ., Mar. 879,
bezwijmen.
betamen, zw . ww. intr., Blisc. 81 .
131, passen, aanstaan, behagen ;
Blisc . 407, vergund zjn .
beterden, St . ww. traps ., Mar. 869,
betreden .
beteren, st. ww . intr ., Busk . 78, beter
wѭrden ; achterwaert beter e n, Nu Nѭch 15, slechter wѭrden.

tѭt rede brengen, klein krijgen .

bedstrѭѭ, bedstrѭѭt, znw . ѭnz .,
hem an sijn b. warm en, S .
e . W. 41 ; dѭѭr sij n b. drupen,
S . e . W . 45.
bevaen, st. ww. traps ., Esm . 428,
809, Glѭr . 736, Blisc . 310, bevan-

er aan tѭe .

bevellen, zw . ww. traps ., W . e. S .

lietgeen i em . in ѭrde maalCt.

bestellen, zw . ww . traps ., Sacr. 674,
behandelen ; Dr. D. H . 307, 364,
bestelt, bnw., Dr. D . H . 67 , yesteld,
bestier, znw . ѭnz ., Blisc . 1449,
regelinq ; Blise. 222, 1652, gedrag,
handelwgze ; Blisc . 768, gebeum-

tenis .

bestieren, zw. ww. traps ., Blisc .
459, reyelen, inriclaten ; Blise.
773, leiden ; Blise ., 915, vѭѭrzien

yen, ѭmvangen .

505, dѭen bedaren, stuiten .

bevѭelen, zw. ww . traps ., Sacr .

1180, bespeuren, waar-nemen .

bevreden, zw . ww . traps ., Blisc .

589, 783, besehermen.

bevredere, znw . m ., Mar. 1096,

beschermer .

van .

bevredinghe, znw. yr ., Mar . 299,

158, verschalken .

bevreest, bnw ., Maegd. 53, met

bestѭppen, zw. ww . traps., Plaij .
besuren, zw. ww. traps., Glѭr. 510,
641 enz ., bezuren, ѭndervinden ;
W. e . S . 11Z, met mѭeite maken ;
die werelt besuren, Lans .

431, de rampen der wereld ѭndervinden.

beseherming.

ѭntzag vervuld .

bevrѭeden, zw . ww, traps ., Rubb.
99, begrjpen, inzien ; hem beyr., Rubb . 184, begrjpen .
bevrѭedicheit, znw . yr ., Mar. 1108,

beteekenis.
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bevrѭetsel . znw . ѭnz ., bladz . 469,

bleyne, znw . yr ., Blise . 1211, puist,

bewaernesse, znw . yr ., Mar. 937,

blijf, znw . ѭnz ., s ѭ n d e r bl ., Glѭr .
238, Blise . 1051, vlug, dadelijk ;
een bl . sijn, Lans . 78, 518,

vs. 11, begrip .
bescherming .

bewaren, zw . ww, traps ., Esm .
827, Glѭr . 829 enz ., beschermen ;
Glѭr . 381 , Maegd. 511, zѭrgen
vѭѭr, in ѭrde brengen ; W. e . S .
519,

lucndhaven.

bewegelic, bnw., Sacr . 278, rѭerend,

tre ffend.

beweren, zw . ww. traps ., Mar. 381,

afweren.

bewerpen, st, ww . traps ., bladz .

466, r . 2, schilderen.

bewijs, znw. ѭnz ., Blise . 865, verhaal, verklaring ; Sacr. prѭl . 11,
naprѭl . 45, Mar. 1143, Blise. 52,
1694, Maegd. 3, vѭѭrstelliny, leer-

zame vѭѭrstelling, tenctenzstuk.

bibliven, st. ww . intr., W . e . S .
90,

aan iemands zijde staan .

bieden, St . ww . traps., Blise . 1076,

aandѭen .

bienlijc, bnw ., Sacr .984, aanbiedende.
binden, st. ww., traps ., Busk. 24,
krammen ;ghebѭndenliggen,
Nu Nѭeh 5, gevangen zjjn, be-

drukt zijn.

binnen, vѭѭrz ., b i n n e n d e r s t r at e n, Dr. D . H. 171, 385, in ѭnze
straat ; t e b i n n e n s ij n, Sacr .
1022, Blise . 475, gѭed weten ; tѭ
binnen waken, Blise . 355,

dѭen weten .

bitterlijc, bnw ., Lans . 910, treurig.
blaecѭѭghen, zw . ww, intr., Mar .

smet .

744, achterwege blijven, gedaan
zijn ; een bl . laten, Glѭr . 552,
796, achterwege laten .
blijsmѭets, bijv. uitdr., Sacr. 172,
verheugd.

blindeman, znw . m ., d e n b 1.1 e ij en,
Plaij . 117,
bliven, st. ww . intr ., Blise . 373,
aehterzveye blijven ; b 1 i v e n b i,
Mar . 412, zich hѭuden aan ; va n
k i n d e b1
., Rubb . 94, 98, bevallen ; ener sake tѭ even waert
b1
., W . e. S . 536, 555, de beslis-

sing aan iem. ѭverlaten .

blѭѭt, bnw. en bijw ., Glѭr. 767,
w. e . S. 370, Maegd. 586, Jѭѭris
71 , berѭѭ fd van, zѭndem ; Mar.
678, ѭnbeschermd („kan ik hem
eens ѭp eene ѭnbeschermde plaats
wѭѭden, terwijl hij zich blѭѭt
geeft") ; sijn hant ѭpt blѭѭte
s 1 a e n, Mar. 413, ѭngewapend
sEaan, er kaal van a fkѭmen ; Blise .

747,

ѭnbeschermd,

alleen ;

-

Sacr. 962, Blise . 1258, Maegd. 460,
blijkbaar, duidelgk ; Mar. 599,

Blise . 417, ѭpenlijk, rѭnduit.

blѭuwen , st . ww . trans ., Dr. D. H.

128, slaan .

blusscher, znw .m .,Taf.II, 61, dѭmper .
bѭel, znw . m. (ѭѭk wanneer het
van eene vrѭuw gebruikt wѭrdt),
Mar . 168, geliefde, liefje .
bѭerdement, znw . ѭnz ., Lipp. 186,

870, 881, wѭedend kjken, vlammen sehieten.
blaer, bnw ., Busk . 178, Hexe 41,
klucht.
met eene bles.
bѭete, znw . yr ., Mar. 931, Maegd.
blame, znw . yr ., Sacr. 43, Blise.
371, betering, herstel .
243 enz ., schande ; Blise. 134, bѭeten, zw. ww . traps ., Sacr. 611,
schimp ; Blise. 1670, zѭnde.
verbeuren, verliezen .
blasen, st . ww . intr ., Mar. 624,

bluffen .

bѭeven, zw. ww. intr., Nu Nѭch

7, ѭndeugend zjjn.
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bѭffer, znw . m., Dr. D . H ., 200,

bluffer .
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van spijs ; tѭ bѭven bliven,
w. e . S . 203, het winner .

bѭvenbinden, st . ww. intr ., Taf. II

bѭye, bѭeye, znw. m ., Busk. Sl,
w. e . S . 382, Rub . 1, Taf. II
128, Maegd . 162, 182, jѭngen,

bra, tirade, znw . yr., Taf. lI 100,

bѭken, zw. ww . traps ., Dr . D. H.

brabbelen, zw . ww . intr., Taf. II

bѭllaert, znw. m., VP, e . S . 178,
192, 236, windbuil.
bѭlle, znw . m ., Dr. D. H . 44, kѭp .
bѭlleken, znw . ѭnz ., Sacr. 1224, kѭp .
bѭnnes pseis, Maegd . 196, pardѭn,

brabbeleere, znw . m ., Taf. II 72,

kameraad .

94, beuken.

neem me niet kwal#k .

bѭѭt geven, Maegd. 386 .
bѭѭccruit, znw . ѭnz ., Taf. II 190,

bѭѭnenkruid (?)

bѭѭrt, znw . ѭnz ., a e n b . 1 e g g e n,
Sacr . 16, aanpakken, beginnen ;
a e n b. seylen, Blisc. 1470,

39, de bags zijn .
knit.

151, kletsen .

yraatjesmaker .

brabbelinghe, znw. yr., Mar . 714,

811, beuzelpraat .

braden, braen, st. ww ., traps. en
intr. Taf. II 178, 184, bakken ;
Maegd . 696, rѭѭsteren ; W . e . S .
331, zich, warmer ; Maegd . 112,

aan de hand zjn.

1328, brr.

brandere, znw . m ., Taf. II 123,
b7•andijzer ; k u s t d e n b r a nd e r e, laat je brandmerken .
brant, znw . m ., Glѭr. 813, vuur ;
Glѭr. 793, 926, 938, zwaard .
bras, znw . m ., Sacr. 936, rѭmmel,

vs . 10, steelcspel.

brasser, znw . m., Mar . 472, drinker,

luifel .

brasseren, zw . ww. intr., Plaij . 107,

behѭѭren, betamen .

tire, tusschenw., Mar. 728, brr.
breeder, zw . ww . traps., Blisc. 483,
verspreiden ; bladz . 471, vs . 70,

aanvalben.

bѭr, bѭrre, tusschenw ., Sacr. 1096,
hѭrde, bѭerde, znw, yr., bladz . 442,
bѭrdessche, znw . ѭ ., Taf. II 112,

bѭren, zw . ww . intr ., Maegd . 199,
bѭren, bueren, zw . ww . intr., ge-

beuren, Blisc. 781, ten deel vallen ;
Dr. D. H . 354, uitvallen .

bѭrlen, zw. ww. intr., Mar. 881,

bѭel.

kameraad.

S . e . W. 120, slempen, smullen .

verbreiden .

1094, klѭek, funk.

breet, bnw ., h e m b r e e t m a ke n,
Blisc. 1456, zich blѭѭt yeven, het
tegenѭvergestelde
van z i c h
klein makers.
breke, znw . yr., Mar . 9, gebrek .
breken, st . ww . traps ., Blisc . 1011,
ѭpenbreken ; W . e. S . 426, stuiten,
vgl . ghebreken .
brengen, bringer, zw. ww, traps .,
yѭre hem b r., Glѭr. 620, Lans .

bewerken .

breviei, znw . ѭnz ., Mar . 993,gebeden-

brullen.

bѭrre, znw ., Lipp . 7, 25, 138, water.
bѭsehalie, znw. yr ., Lans . 585, bѭsch.
hѭt, bѭdt, znw . m., stuiver, n i e t
e e n b ., Maegd . 349, niets.
bѭttecrѭes, znw. m . Sacr . 1325,

bѭtmuil. Vgl. Mnl . Wdb . I, 1395

bѭuwelije, bѭudelije, bnw . Saer.
bѭuwen, zw . ww, traps ., Glѭr. 1119,
bѭven,
vѭѭrz ., s p i s e b ѭ v e n
s pi s e, Dr . D. H. 399, ѭvervlѭed

724 (var .), medenemen.
bѭek.

brief, znw . m ., i n eves brief
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s t a . e n , S. e . W . 170, bijiemand
geeerd zijn ;- b r i e f k e n, Mar.
673, rekening .

brijschen, brieschen, zw . ww. intr.,
Sacr. 30, 764, 1295, brullen.
brѭen, brѭeden, bruien, zw . ww.
traps ., Mar . 4 :-34, werpen, stѭѭten .
brѭetsel, znw . ѭnz ., bladz. 469 vs . 8,

dacht, znw . m ., Plaij . 7, 20, day.
dachvaert, znw. yr., Plaij . 69,

rendez-vѭws .

daer, bijw . en vѭegw ., Esm. 27,
Hexe 30, terwjl, tѭen ; Blise.
1211, waarin ; lѭts daer, Sacr.

1173, dat is tѭt char aan tѭe .

gebrѭed .

daerbi, b}jw ., Blisc . 240, 531 . Jѭѭris
109, daarѭm .
daerbѭven, bijw ., Saer. 1245, daar-

stichten .

daermede, bijw ., Jѭѭris 40, bѭven-

trѭuwde vrѭuw .

daermet, bijw ., Sacr. 147, 530,
1026, en nu (in afscheidsfѭrmules) .
daesbѭllen, zw . ww . intr ., Dr. D .

rѭmp, Zich.aam.

dalen (hem), zw . ww. refl ., Lans .
21, 475, zich vernederen .
Damast, eigenn., Esm . 59 enz .,

brullen.

dangier, znw . ѭnz ., Maegd . 767,

114, busje .

danc,

zjden .

dancbarich, bnw ., Maegd .

brѭuwen, st . ww. traps ., Blisc . 274,
makers, d e n d u v e 1 b r ., ѭnheil
brue, tusschenw., Blise. 1050, brr.
bruut, znw . yr., Lans. 562, 725,
verlѭѭfde ; Rubb . 103, jѭnggebue, tusschenw ., Blisc . 1137, brr .
buere, znw . m ., Ylaij . 274, grap .
buic, buijck, znw . m ., Sacr. 638,
burrelen, zw . ww . intr ., Sacr. 1294,
buskers, znw . ѭnz ., Busk. 50, 68,
but, znw. m ., Taf. II 28, 32, bѭt
(visch).
buten, vѭѭrz ., Hexe 31, mast, bebuten, bijw ., Nu Nѭch 4, buitenshuis.

chiere, znw . yr., Sacr. 941, ѭut haal,

gѭede chiere, Maegd . 209,
272, feest, vreugde.
cibѭrie, znw. yr., bladz . 468 vs . 74,

hѭstievaas .

cierheit, znw. yr., Maegd. 130,

prѭnk.

eissen, zw . ww . traps., Blisc . 1098,

dѭen ѭphѭuden, verzѭenen .

dach, znw. m ., lѭch setters,
s t e 11 e n , Lans . 418, Mar . 616, bescheiden ; gѭede, blide lѭch,
Esm . 751, Glѭr . 302, 339, 979,
Laps . 56, 714, Nu Nѭch 2, geluk,

vѭѭrspѭed .

enbѭven.
dien .

A . 160, schuddebѭllen .

Damascus.

verEѭѭn, aanstellerij.
znw. m .,

Lans.

147,

203,

344, Mar . 237, aril, tѭestemming ;
Mar . 326, guest ; Ma,egd. 765,

genѭegen.

dankbaar .

464,

danckelijc, bijw., Taf. II 218, Mar.
1142, dankbaar .
dancken, zw . ww . traps ., Esm. 609,

betaald zetten .

dat, betr . vnw . ѭnz ., wѭrdt ѭѭk
gebruikt na een mannelijk, vrѭuwelijk ѭf meervѭudig antecedent,
b .v . Sacr . 79, 992 .
dat, vѭegw ., Esm. 323, terwijl ;
Sacr. 1117, zѭѭdat ; Blisc. 1182,
1469, S . e . VG . 80, indien ; S . e .
W. 84, ѭf . . . . al.
dats - dat is, Esm . 664.
deduut, znw . ѭnz ., Blisc . 1180,
vreugde .
deel, znw. ѭnz., e e n d e e 1, Glѭr.
1121, nѭg al ; Gѭd hebs deel,
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Saci•. 1187, Gѭd bescherme het ;

diefte znw, yr ., Hexe 49, schu7

1574, aandѭenlijk.

lenen zw . ww, trans. Sacr. 194,
betarraen • Maegd. 236 bedienen.
dienlJi'c bnw . Sacr. 986 , daenende
'
.
dier, znw . ѭnz ., Mar. 565, mews' ~'e .
diere > bnw, h e m d . m a k e n > Dr .
D . H. 324 a zich ѭp waarde h ѭuden ,

467 vs . 46, jammerljk .

dier ~'heliJ'c, bJijw ., W . e . S 577,,

Lipp . 1, Nu Nѭch 174, Gѭd hebpe ;
die duvel hebs deel, Busk .
110, Rubb . 21, 242, Sacr . 869 .
deere-den heere, Blisc . 13 .
deerlijc, bnw ., Maegd. 603, drѭevig ;
Maegd . 381, vreeseljk ; Blisc .
deerlijc, bijw ., Jѭѭris 17, bladz .
deghe, znw. yr., van d ., Mar. 723,
degeljjk ; dat hebdi tѭ deghe,
Sacr. 413, 849 = d a e r h e b d ij t
j uyst, vs . 841 .
degen, znw . m., Esm . 456, 726,
Glѭr. 225, 854, Lans . 710, 850,
held, ridden ; Esm. 186, Rubb .

29, knaap .

deis, uitrѭep, Taf. II, 86, Gѭdl
ww. trans
., e e n b e d d e
decken,
zwn
d., Mar . 57, 72, 108, 361 ; de
t a f e 1 d ., Plaij . 202 .
deelareeren, zw . ww . traps ., Maegd .

794, verklaren, ѭndermiehten .

delven, st. ww . traps ., Hexe 60,

begraven .

dere, deere, znw. yr., Jѭѭris 143,

ellende .

deren , zw . ww . ѭnpers., ѭ n s d e e r t,
Hexe 84, wij hebben zwarigheid .
derven, zw . ww . traps ., W . e . S . 140
Plaij . 148, Maegd . 406, missen .
derven, ѭnr . ww . traps ., Truw .

184, behѭeven .

desterier, znw . m ., Glѭr. 924,
strjdrѭs.
deught, dueght, zie d ѭ get .
duenken, znw . ѭnz ., Mar. 523, liedje .
Vgl. dѭne .
deur, zie dѭѭr .
deus, znw . m ., Lans. 630, Gѭd .
devѭcie, znw . yr ., Jѭѭris 183, nei-

,gang, rѭepang.

die, betr . vnw ., Esm . 950, in eene
afhankelijke vraag.
dief, znw . m ., Mar. 409, schurk.

keri'.

zich laten bidden .

eveneens ѭnverschilli9 wie .

diese vnw. W . e . S . 171, mengvѭrm van d i e en d e s e .
dievel znw . m ., . e . W. 96, 100 ,

duivel.

dJi'cken zw . ww . intr. B usk. 13 ,

di'kwerken .

die, dicke bJijw . Esm . 322, Lans .
124, W . e. S . 123 . dz'k "w2ls .
dicke bJijw. Blisc . 515 dich t ѭpeen.
dingen zw. ww . intr . Mar . 1004,

pѭ9en streven.

dine znw. ѭnz . Glѭr. ѭpsehr., vs .
7 verhaal ; ѭns dinex es
Jѭѭris 61 het is in ѭns belan9.
dineken ѭnr. ww . trans., Mar. 692,
van plan zi,7'n • Nu Nѭch 3 enz . >

dunken.

distant znw. m ., Maegd 255, bѭven-

tѭѭn .

discѭert >

znw, ѭnz .

tweedrachi,

Glѭr . 114,

discrecie znw . vr . Sacr . 72 wi'sheid ; Maegd . 333 bescheidenheid .
distruweren > zw. ww. trans ., W .
e. S . 169 verstѭren.
dѭbbel, bnw ., Mar . 90, dubbel .
., W. e. S .
dѭbbeleren > zw . ww. intr

243 verdubbelen.

dѭcht zie d u e h t.
dѭ chter > znw. vr. PlaJij . 8, zegt de
man dit tѭt zJi'ne vrѭuw .
dѭemen > dѭmen zw, ww. trans.,
sun
J
ѭrdeel d., S . e . W. 69 .
dѭemsdaeh r znw . m. Esm . 994,

da9 van het vѭnnis, ster da9 .
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dѭen, ѭnr . ww . trans, Lipp . 165,
tѭ staan kѭmen ѭp ; Lans. 231
(var.), tѭestaan ; Esm. 83, Ta£ I

75, verhinderen ; Blise . 1000, zich
gedragen als ; m i e sgh e d a e n,

duerdrincken, st, ww . traps ., Maegd .
620, drenken .
dѭergѭyen, zw . ww. traps., Mar .

999, afranselen.

duereaerden, zw . ww . traps, Taf .
II 37, ѭver den hekel halen .
dѭerliden, St . ww. traps ., Maegd .

Lans . 280 ; tѭ dѭene hebben
met, S . e . W . 118, geven ѭm ;
als znw., Glѭr. 277, stand, rang ;
466, 786, dѭѭryaan, dѭѭrleven.
duersmiten, St . ww . traps., Sacr.
W . e . S. 240, card .
1272, afranselen.
dѭghe, znw . yr., Blisc. 736, drѭefheid.
dueresteken (hem), st . ww. refl .,
dѭgedelijc, duegdelijc, bnw ., Sacr .
Plaij . 59, 66, Sacr . 759, zich
prѭl . 15, deecgdzaam ; - bijw .
haasten tѭ gaan .
Bliss. 353, krachtig .
dѭrvliegen, st . ww . traps ., Bliss .
dѭghen, zw . ww . traps ., Lans . 309,
818, dѭѭrbѭren, treffen .
810, 882, Dr . D. R. 124, 371, dѭppen, zw . ww . traps., Taf. II

den .

dѭghen, zw . ww . intr. Maegd.
251, deugen.
dѭghet, duecht, znw . yr ., Esm . 646,
Laps . Z73 enz ., geluk, vѭѭrspѭed ;
Glѭr. 296, Sacr . 1122, 1129, 1180,
genade, guest ; Taf. TI 172, kraeht.
dѭctѭr, znw . m ., Maegd. 168, leer-

meester.

dѭle, znw . m ., Lipp . 183, verbijsb

tering

dѭlen, zw. ww . intr., Hexe 7, ѭnge-

lukkig zijn.

dѭlinge, znw . yr ., Bliss . 1595,

ѭnzekerheid .

dѭne, dѭѭn, znw. m ., Nu Nѭeh

51, dean .

dѭѭm, znw . m., Taf. II 114, damp.
dѭѭr, znw . m ., Mar. 571, dwaas.
dѭѭr, duer, dѭre, duere, vѭѭrz .,
Esm. 909, Glѭr. 659 enz . ter
wille van ; Esm . 179, Jѭѭris 209,
bij (in bezweringen) ; Esm. 185,

186, uit den dѭp laten vallen.

dѭrijn, znw . m ., Esm . 795, dѭѭm .
dѭrper, bnw., Lans . 251, ge-

meen.

dѭrperheit, znw . yr ., Glѭr . 677,
Laps . 109, 123, 259, 356, gemeen-

heid, ѭneerbaarheid.

dѭrpernie, znw . yr., Glѭr. 673, Lans .
107, ѭneerbaarheid .
dѭrpman, znw . m ., Jѭѭris 29, dѭrpe-

1in,q, Bѭer.

dѭrren, is der, ѭnr . ww ., Hexe
86, Dr. D . A. 206, Rubb . 150,
180, durven .
dѭrven, ie derf, ghi dѭrst, ѭnr .
ww ., Glѭr. 589, 1120, Dr . D . H .
34, S . e . W . 113, behѭeven, mѭlten ;
Dr. D . H . 316, tiV. e . S . 520,

behѭeven, nѭѭclig hebben .

dѭu - de ѭude, Sacr. 908 .
dѭuwen, zw . ww. traps. en intr .,
Plaij . 25, drukken ; Nu Nѭch 94,

in het nauw brengen.

215, vѭѭrbij, aan gene z#de van ;

drabben, zw. ww . intr., Bliss . 228,

tѭt ѭp den grѭnd van mijn hart .

dracht, drachte, znw . yr., bladz .
463, r . 3, zwangerschap ; Mar. 102,

dѭer m}jn herte, Lans . 261,
dѭerbiten,

st .

dѭѭrknagen .

ww . traps ., Lans . 915,

dѭrbrѭeyen, zw . ww. traps ., Blise.

77, in vlam zetten.

dr2ck lѭѭpen .
kind .

draeien, drayen, zw . ww . traps .,
pѭtten dr ., Busk . 25 .
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draeiJ'ken

draad 'e.

znw . ѭnz .

Taf. II 84,

dragen st. ww . traps . Blise . 374,
bren9e-n .

dreelincxken > znw . ѭnz . Sacr . 817,
trѭetelkind 'e .

drieghen zw . ww. trans ., Taf. II
113 aannaaien .

driven, st . ww . intr . Dr. D . H . 305,
slaven zwѭe9en.

drѭelen

drѭeYlen , zw . ww . intr .

LiAP . 54, 73 > stѭeien .

drѭeve > bnw. Mar . 376 > trѭebel .
drѭgghe bnw, W . e . S . 97 > Blise.
1506 > dѭr> verdѭrd .
drѭl > drѭlle znw. m . Nu Nѭch 16/,
Sacr . 1034, bѭѭze geest.
druYt, zie d r u u t .
drucken > zw . ww, intr. PlaJi' . 49,
Jc aan zitten rusten .

druckich > bnw.
bedrukt.

Blise. 701 enz . >

druAen

st. ww . intr. S . e . W . 30,
de baard druiPt van den
adem die zich bJi' kѭude daaraan
afzet . Vgl .betstrѭѭ .
druut druYt > znw . m. LipA . 37,
beminde >; Nu Nѭch 71 > lieverd
irѭnisch >• Mar . 463 > vent.
druve > znw. vr. Blise .1657 > druiventrѭs van Maria gezegd .
dueht dѭcht znw. vr. Laps . 304,
w. e . S . 234, vrees.
duehten zw . ww. intr. met den
3e" nmv. W . e. S . 487, vreezen
druipen

bezѭr9d zjn
vѭѭr.
.

du e znw, vr, bladz . 469 vs . 7 dui .
duJi'chten 1 zw . ww . intr ., PlaJi' .222
duiken neerhurken .

durst
J

telw . Sacr. 840, Mar . 583,>

duizend .

duYt> znw . m. Mar. 350 > sukkel.
duken St . ww, intr . Blisc . 1503,
zich ber9en.

dul > bnw .
zinnig .

Nu Nѭch

Mnl. Dram. Pѭezie,

59 >

krank-

dulheJi't > znw . yr ., Sacr .846
zinnigheid.

krank-

duncken mJi'n , Sacr. 680, mengvѭrm uit mJi' duneke en nae
miJ'nen duncken . Vgl. mael .
dunne > bnw . Dr . D. H . 284, sehraal .
dѭrm, zw . ww . intr ., Busk . 22 ,
Laps . 780, bl jven.
duvelJi e, duvelrJi e znw, yr ., Sacr .
prѭl . 43, 55 > week van duivels .
dwaen ѭf duaen > dwѭech > gedwegen St . ww . traps . Dr. D . H .
296 > Blise. 72, 1211, 1302, Maegd .
193 enz, wasschen ѭѭk handen
wasschen wat men vѭѭr het eten
deed ѭmdat men de sPJi'zen met
de handen aanvatte ; Jѭѭris 27r ~>
bevri'den .

dwin ghelant znw. m .
heerseher.

w.

e . S . 591,

dwingen St . ww . trans ., W . e . S .
37 > 51 beheer~chen bedwingen ,
Rubb . 175, aandrjven ; Maegd .
508, straffen ;, -- intr ., Jѭѭris 194 ,
benauwd zi7'n.
,

dwingher, znw . m . > W . e. S . 593,
beheerseher tiran .

een > vnw. en telw . Jѭѭris 142 ,
ierazand ;> Sacr . 421, 676, iets ,
Sacr . 498, een g eheel •~ e e n z iJ' n
met, Maegd . 124, 751, er bjzjn ,
met een vѭѭrz . verbѭnden > W, e >
S . 534, elkander,• een vѭѭr al,
Nu Nѭch 29 > 213 > eens en vѭѭr
9 ѭed ; teen e a'd e r Taf. II
173 > tѭ eenen male > geheel .
eendrachtich > bnw . Mar . 684, tѭestemmend ; Sacr. 4 gel2~
"k~rena~
tuurd >; ib . a g eljk9ezind.
eenick vnw . Sacr . 695, een van
>

beiden.

eenicheit > znw . vr.
eenzaarnheid .

Maegd . 77,

een P aer, bnw . Mar . 33, geli'kmat'2g,
standvasti ; Mae d . 761, in ѭver40
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eenstemminy met (ѭf is het bier
het bijw . : vѭѭrtdurend?)
eenpaerlije, bnw ., Jѭѭris 158, eenbaar, ѭp zich zel f staande, zѭnder
gebijke.
eer, bijw ., Blisc 300 e e r w y (zѭnder
dan) ; - vѭѭrz . eer yet lane,
S . e . W . 31, 38 ; eerlanc termijn, Blise . 1408 ; eerlane,
Blisc . 1426 .
eerbaerheit, znw . yr ., Maegd . 213,

gѭede manieren .

eerde, eerden, zie a e r d e, a e rden .
eere, znw. yr ., in d e e r e van,
Glѭr . 232, ter eere van . .
eerlijc, bnw . en bijw ., Glѭr. 271,
edel ; Lans . 745, fatsѭenljk ; Saer .

1285, eervѭl, met eerbied .

eers, ers, znw. m ., Dr. D. H . 336,
Saer . 433, aars, achterste ; Busk .

189, cunnus.

eersgat, znw . yr ., Mar. 369, aars ;

ib . 377, cunnus.

eerst, rangtelw ., m e t t e n e e rsten, ten eersten, Nu Nѭch
209, Mar . 169, in het begin ;
tiers t, tiersten, Esm . 545,
Dr . D . A . 227, ѭm tѭ beginners,
vѭѭraf ; - znw . Mar . 454, 460,

verseh getapte win (?)

eesch, bnw., Taf . II 203, heesch .
eestere, znw . ѭnz ., Mar. 576, twin, hѭf.
eglentier, neghelentier, znw . m .,
Lans. 51, wilde rѭѭs.
eijerpaender, znw. m., Taf. II 2,

eiermand .

eyghen, bnw ., rxlѭr. 1071, Lans .

202, in iemands eigendѭm, hem
tѭebehѭѭrende ; v r i e y g h e n,
Esm. 123, ѭnbetwist in iemands
eiyendѭm .

el, vnw., W . e . S . 182, Blisc. 98,
1091 enz ., anders ; g e e n e l,
Blise . 1068, niemand anders .
ele, vnw ., Sacr. 701, elkander .

elkerlijc, vnw ., W . e. S . 129, elk.
die, znw . yr., Jѭѭris 127, hel.
elvinne, znw . yr., Lipp . 103, 105,
129, 142, elvin, vrѭuwelijke elf.
emmer, bijw ., Esm . 160, 413, Mar.
73, vѭѭrzeker ; Esm. 416, 600,
Blisc . 321, althans ; Mar. 215, in
alien gevalle ; Mar. 686, ten

minsten .

emmermere, bijw., Lans . 763, W . e .
S . 547, altijd, vѭѭr altijd ; Glѭr .
329, ѭѭit eens .
en = in, vѭѭrz ., zie e n t r ѭ u w e n
en ewaerheit.
en, ѭntkennend bijw ., hetzij alleen
staande, b .v . Rubb. 36, ѭf met
een ѭf meer andere ѭntkenningen
verbѭnden ; ѭѭk in verbinding
met m a e r = slechts, b.v. Rubb .
95, 102 . Na een ѭntkennenden
hѭѭfdzin staat het dikwijls als
v ѭegw . in den zin van ѭf, dat niet,
zѭnder dat, vѭѭrclat, enz . b.v . Esrii .
117, 341, 545, Dr . D . H.101,104 enz .
en = e n d e, vѭѭral in de verbinding van twee nauw samenhangende begrippen, maar ѭѭk
elders, b .v . Lans . 114, wife wel
in den zin van indien, b . v . Esm .
343, Mar. 683 .
ende, vѭegw., aan het begin van
een uitrѭep b .v . Esm . 461, 877
enz . ; als relatief b.v. Glѭr . 222,
Sacr . 355 . Oѭk neemt het de
functie van andere vѭegwѭѭrden
ѭver, b .v . Glѭr. 1059, Lans . 208
enz ., terzvijl ; Esm . 343, W. e. S .
236, Mar . 169 enz ., indien. Opmerking verdienen nѭg a e r m
ende aerni, Glѭr. 736 en Een
man e n h e e t W ., Plaij . 1 . Vѭѭr
meer b}jzѭnderheden ѭver dit en
de beide vѭrige wѭѭrden zie
men het Mnl. Wdb .
ende, znw . ѭnz ., Mar . _ ~ 9~4, rand
ѭf grens.
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endelvers > znw. ѭnz .

Sacr. 432,

het laatste vers de 9ebeden vѭѭr
een stervende .

engien

znw, ѭnz, bladz. 470 > vs .

53, werktui
ѭr aan ; Mar . 185,
zip , 9eestesѭr9aan .

enYѭen znw . Mar . 6 > ui .
enzѭen > znw. Mar. 6 > ui
entrѭuwen > en trѭuwen bJi'w . Esm .
142, 210, Li .124 enz, waarli'k

waaraehti9 .

envYe > znw . vr . Blise . 58, ni'd
~ .
erch zie arch .
ergueren zw . ww . intr. Blisc . '265,

redeneeren .

erm, zie a r m .
erp e> znw .vr, bladz .443 vs . 28, harp .
erre > bnw . Dr. D . H. 275 > Truw .
112, bѭѭs .
erren hem zw. ww . refi . LipP .

12, bѭѭs wѭrden .

eten > st. ww . traps . Dr . D . H . 76,
uitmaken ? >; Truw . 194, leven
van ; eten ende drincken >
Jѭѭris 21, leven.
eve1, znw. ѭnz . Sacr .1239, Nu Nѭch

201, ziekte .

even > bnw . Taf . II 67 > glad .
even bJi'w . a 1 even, Mar . 329,

zѭѭzeer .

ewaerheit

uitrѭep > Rubb . 27, 41,

161, in waarheid waarli'k
~ . Vg l .

awarJi't .
exempei znw . ѭnz . Dr. D. H . 9 >
vѭѭrbeetd ; Blise . 1714, vѭѭrbeetd
ter navѭl9in9 ?; bladz . 443, vs . 49,
leerzame vertѭѭning ,• Rubb . 121 ,

.
bewi's aanwi'zing
~

expedicie > znw . yr ., e xp . d ѭ en,
Sac r. 1193, de taken a dѭen

z0ѭdat iemand vertrekken kan .

fabele > znw . vr. Mar . 534> praat .~'es

verdichtsel.

fae
, 1ggeeren

fatgieren faellieren ,

ZW . WW . intr., W . e . S . 300, ver-

zwakken > verminderen >; Sacr. 314,
kraehtelѭѭs wѭrden >; Mar. 880,
Maegd . 319, bezwi'ken ; Maegd .
366 ѭphѭuden dienst tѭ dѭen,
het ѭpgeven s ѭ n d e r f., Mae g d. 3
zѭnder missen .
faes > znw . yr ., Nu Nѭch 76, praat'es
~ .
;
1

falen

zw . ww . intr .

Mar . 197,

missen >; ib . 235, in den steek laten >
ib . 303, nalaten ; lb . 754, tѭ kѭrt
.
schieten ; Maegd . 606, bezwi'ken
~

fantasJi'e >

znw . vr.

Maegd . 287,

muizenissen >; lb . 712 > dwaasheden .

fasen = faersen , zw . ww. traps .
Taf. II 200, ѭpvullen
fel > bnw . Esm . 320, 942 > Glѭr .
528, 570, verbitterd
vi'andi
Esm . 341 > 350, W . e. S . 55, 67,
wreed kwaadaardig •> Lans . 525,
632, hardvѭchti9 > barsch >• Sacr .
904, kwaadaardi9 nl . de ziekte .
feni'n znw. ѭnz . Jѭѭris 126, ver i
Blisc . 1079, verrader .
fenJi'nt bnw . Jѭѭris 19, ,43 > 9i ti9 .
fiertel > fierter, fiertere znw . m .,
Blisc. 425, 1191 enz ., li'kkist
.
~
figuerliJ' c, bJi' w ., Sacr. prѭl . 24, 38,

in a beeldin9.

figure znw . vr . Maegd . 60, 9edaante
Glѭr . 455 niet uitgedrukt na den
h a r e n gestalte uiterli'k
~ ,• Glѭr .
208, 225 enz . a beeldin9 > beeld >
Sacr .1000 het.9een a 9ebeeld wѭrdt

vѭѭrbeetd.

;; e n e n sine n
fil'n znw . m, erѭde
f iJ' n dѭe n Esm . 174> dѭѭden .
fi'n bnw . Plai' . 193, 203, keuri
Jѭѭris 138, uitstekend .
fѭberdie > znw . yr., . Busk. 27, 29,

zѭtterj.

fѭbitasie znw . vr . Lipp .192, klucht .
fѭlen zw . ww . intr ., bladz . 442,

vs . 15, schertsen .

fѭligh
n
znw . yr. . S . e. W . 62, spѭt .
fѭndacie > znw . vr, bladz . 468,

vs . 84, stlchtin
h~ instellin9 .
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fѭnteine > znw . vr . Laps . 355, 358,
brѭn figuurlJ i'k van Maria gezegd
Lans . 360 > 385, 416 . 586, 657,

gans mierrentant Taf. II 142 > een
kѭmisehe vlѭek .
gaPaert znw . m. Dr . D . H . 36,

fѭelken > znw. ѭnz . PlaiJ' . 220, spѭt
sJi'n f. met enen hѭuden

gapen zw . ww . intr ., gape n ѭp,
Dr . D . H. 55, aangapen .
garnate znw. yr . . Mar. 45b > eene
zѭete wJi'nsѭѭrt dѭck niet nader
bekend .
gast znw . m . en vr. Esm . 892,
gast • Esm . 209, aan ѭnze zѭrgen
tѭevertrѭuwd persѭѭn • Mar . 980,

beek .

iem. vѭѭr den 9ek hѭuden .

fѭreest > znw . ѭnz . Lans . 347, 413,
wѭud >; Esm . 39, 41 > bѭschland
ѭmdat Sieilie bekend stѭnd als
zeer bѭsehrJi'k ; fѭreest van
Venis Palen, Plai'J .11'7 .
znw . vr . Blise. 1123,
fѭrneYse
ѭrnuis hier de hel .
fѭrtse > fѭѭrtse znw . yr ., Sacr .1287 >

9 eweldenarg.
.7

fѭrtsier, fѭertsier, znw. ѭnz . Esm .
989, kѭ er .
fѭsset > znw . ѭnz .
Maegd . 264 ,

sehelle stem

alset .

fѭute > znw . vr, s ѭ n d e r f . > Mar .
681, zѭnder missen .
fraeY > bnw . Mar. 233,
ifunk, be-

kwaam .

g ade slaen
a ; hten .

Mar . 527, letter ѭp,

bJi'w . Busk . 34 > aan
elkaar Lans . 442 > Hexe 65 > Rubb .
194, tѭ zamen .

gader tѭ

gaerde , zie g h e e r d e .
gaert znw . vr. Blise. 288 > rѭede .
gay, gaeJi' > bnw . Dr . D . H . 358,
Maegd. 104, vrѭѭljk .
galge > znw. yr ., h e t g e e t hem
tѭ g al g en uut , LipA. 38, het

mѭge met hem ѭp de galg uitlѭѭpen .
garc znw. m, hem t ѭ ga n ~'h e
s t e 11 e n Maeg d . 169, ѭp weg
gaan ;~ t e ga ngh e, Maegd . 678,
aan den gang ~; d i t e s ga r c
Maegd. 296, zal ik u maar vѭѭr9aan? ; der minnen garc
Glѭr . 575, vgl . P as .
gans
bnw. Blise. 1518, zuiver,>
ѭp- reeht .

paper .

vent .

gat =ge h a t Rubb. 102 .
at znw, ѭnz . Mar . 900, S . e . W.
93, dѭѭrtѭcht.
gaudeeren zw . ww . intr. Maegd.
514, zich verheu9en.
gaudine znw . vr . W . e . S . 388,

ѭn9edierte .

gave, bnw . Mar. 1134 ѭn eschѭnden

nѭ9 9ѭed leesbaar.

ge- . De werkwѭѭrden met g esamengesteid, eig . perfeetief,
versehillen dikwJi'ls in beteekenis niet van de enkelvѭudige .
Over het gebruik dezer sa menstellingen zie Mnl. Wdb . II 941
vl gg.
gebaer, znw . ѭnz .
Sacr. 1291,

hѭuding, gedrag.

gebenedien zw . ww . trans ., Blise .
411 > Jѭѭris 160, zegenen, zali 9

spreken

geberen

zw . ww .

Blise. 1434,
enen later
g e b e rep Blise . 197, 1473 > later
be9aan ;~ hem g eberen r S . e .
W . 54, zich hѭuden .
gebiden, gebien st . ww . trans .,
Blise . 882 > 886 > beleven .
gebieden st, ww, traps . en intr
.,
S . e. W . 3 a 'kѭndif en ; bladz . 467,
vs . 35 > ѭntbieden ; Esm . 44, 962 ,
scheppen ; tѭ enen weert g.,
Hexe 83, ѭver iem . beschikken .

lawaai

maker ;
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gebiet znw . ѭnz . Bliss . 79 >
besehikking .

bevel,

geblѭit gheblѭYet biiw . Lans .
489, W . e . S . 241, in blѭei.
ebѭѭrte
ebѭert znw . vr. Esm .
31, gebѭѭrte • Esm . 180, 433, 508,
a kѭmst •

Esm . 161, klein kind
a 'stammeling, ѭp-

Glѭr. 49 > 112,
vѭlger .

e bѭren

deelw, d e g e b ѭ ѭ r n e
w e r d e n > Bliss. 1266, gebѭren
wѭrd en.

gebrekelJi'c bnw . > g. sJi' n Mar . 746,
ѭntbreken in den sleek laten.

gebreken st. ww . trans ., W . e . S .
417 > stuiten vg1 . b r e k e n ; intr ., Lans . 688, misses ѭpt9aan
Glѭr . 387, Lans . 300 enz, > ѭntbreken >

mankeeren
sehelen ;>
kraeh-telѭѭs wѭrden

Mae d . 607,

ѭn ers . met an,
Dr. D . H . 102 .
gebruken , ghebruJi'ken zw. ww.
traps . en met den 211 nwv . Sacr.
806, geiiieten hebben ; Saer.1248 >
ѭndervinden ; s i n e n w i 11 e g,
liar . 383, 679 ; Maegd . 446, ѭmaan met .
gebueren zw . ww. intr . Jѭѭris 38,
ten deel vallen • ii e t g ii e b u e rt
m i'J > Jѭѭris 51, ik wѭrd gek
vgl, ѭvercѭmes .
gedam znw . yr. en ѭnz . > (ilѭr .
623, uiterigk ; Lans . 387, hѭudin .
daen > deelw, Busk. 52, 122, 147,
Lans . 511 > 649 > yevѭrmd er nitbezw#ken •

ziende ;
g. w e r

Mar .

den
d a e r m e t
mede nit!

411, ten erѭde
> Bliss. 50, eindi9en
g ., Sacr . 752, daar-

g edecken zw . ww .
9eheim hѭuden .

traps . Esm . 264 ,

edelt > Lnw. ѭ nz . > Sacr . 1076, ѭpgegravene .

g ederven zw. ww . traps .,
205 > masses > laten rusten .

het

W. e. S.

zw . ww . intr. Sacr. 599,
van jets gѭѭds) .
edin he znw . ѭnz . Mar . 729,

gedJi'en

9ebeuren

prѭces.

gedѭgen zw . ww . traps . Jѭѭris 15,
verdra en • Lans . 516, Mar . 609,
Bliss. 249 > tѭestaan ; W . e . 5 .181 >
tѭe9even .

gedѭѭch
b
1 znw . ѭnz ., PlaJi' . 36, Mar.
956, verlѭ .
gedrѭѭni znw. ѭnz . Mar. 945,
c edran9 .

gedueren zw . ww. intr ., Esm .
171 > Lans . 619, W. e . S . 111,
Maegd . 311 rust h..ebben > het
nit hѭuden .

ggeduerich bnw. Bliss . 340>
vastig .

stand-

gedwas > znw . ѭnz . > Dr . D . H . 184,
verbeeldin ; Blise .1464 i'delheid
nietswaardige zaak.

geelt znw . ѭnz . Busk. 65 enz . > geld .
eerde znw, vr . Lans. 798, 802
enz, bѭѭm.

geere biJ' , uitrѭeP, Maegd . 173 .
Is dit bJi' Geerde?
geere geeren zie g e r e > g e r e n .
geert deelw. Sacr . 830 > 9eeerd .
geerft deelw . Sacr. 1056 > van een
er vѭѭrzien re eerende .

.,
gehermen hem
zw . ww . refl
Plai'J . 88, zich rushg hѭuden .
gehѭren zw . ww . traps . LiPP . 14,
ten erѭde hѭѭren .

~ e hulAen zw . ww. traps . Esm . 340,>
. 879, helpen bates .
(bѭr
geYѭle znw . vr, bladz . 443 vs . 16 >
kѭѭi .

g

eiѭnstich a bnw ., Mar .
vriendsehapp eigk .

215, 9unsti9,

gecken zw . ww. traps . Rubb .217
in de maling semen .

geckerdie

dwaasheid .

geeѭust

znw .

bnw . >

kѭusen aan .

vr.

Mar.

. 137,
(bѭr
885,

met
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znw .

praatjes.

ѭnz .,

Blisc .

1012,

gecriel, znw . ѭnz ., Mar . 433, ge-

kriѭel .

gecrigen, st . ww . traps ., Esm. 113,

121,

in

zijne macht krijgen ;

Jѭѭris 128, tѭ pakken krgyen .
gelach, znw . ѭnz., Dr . 1?. H . 55,
het zitten drinkers ; e e n g. d r Inken, Lipp . 44 ; tgelach bet a 1 e n, Jѭѭris 32 .
gelaet, znw . ѭnz ., Esm. 163, 945,
Laps . 167, Blisc. 1436, manie7°

van dѭers.

gelaten, st . ww . traps ., Lans . 45,
laten varen ; ib . var. nalaten ; h e m g e l., Sacr . 245, Mar . 79,
359, zich hѭuden ; Maegd . 654,

g., Lans . 670, uitmunten bѭven

alien.

gelѭet, znw . m ., Lans . 192, gbѭed.
gelѭfte, znw . .vr. Lans . 231, belѭfte.
gelѭve, znw. ѭnz ., Blisc . Y`?, de

gelѭѭvige wereld .

gelѭven, zw . ww . traps ., Glѭr . 608,
prjzen ; Glѭr. 372, 884, enz .,

belѭven .

gelѭven, zw . ww . traps ., met den
Zen nmv. van de zaak, Lans .
861, 890, Hexe 46, gelѭѭven ;
enen ener sake g . : iemand
in iets vemtrѭuwen, Glѭr . 867,
zeker van iem . verwaehten ; Lans .

691, Blisc . 1288, iem, iets ѭpdrayen .

gelve, znw . yr ., Sacr . 287, vreugde,

heugelijke gebeurtenis .

756, tѭ keer gaan, tieren.

gemaect, deelw ., b a t g h ., Lans .

speer .

gemac, znw . ѭnz ., Dr. D . H. 61,
rust, aangename tѭestand ; m e t
ghemake(n), Dr. D . H . 10, 96,

gelavie, glavie, znw . yr., Glѭr . 584,
gelden, st. ww. traps., Busk . 67,

ѭpbrenyen.

geleven, zw . ww . traps., Esm . 649,
Glѭr. 173, 286, beleven .
geliden, st. ww, traps ., Maegd . 128,

verdragen .

gelieflijc, bnw ., Blisc. 127,

behaaglijk, aangenaam .

690,

gelien, zw. ww . traps . ; Blisc. 889,

vertellen, nѭemen .

gelieven, zw . ww . traps ., Maegd .

17, 42, behagen .

geliggen, St. ww. intr., Esm . 251,
gelegen zjn ; g. van kinde,
Rubb . 28, bevallen .
gelijc, bnw ., Glѭr. 227, 256,gel~kend ;
ge n e n g . Glѭr . 460, uitmuntend
bѭven alien ; d i e r g. Glѭr . 198,
W e . S . 577, evenzѭѭ ; i n d i e r g .,
Esm . 303, ѭp dergelijke wijze ;
dese gheliken, Lipp . 188, lets

dergelijks.

geliken, St. WW . intr . met den
38n nmv ., Esm . 886 ; gelijken ѭp ;
Glѭr . 267, gel~k z#n aan ; g e n en

669, welgemaakter, schѭѭner.

Rubb . 22, rustig, met rust ;Hexe

111,

zachtjes ; n a e r m ij n g. ;
Mar . 46, naar mijn zip ; t e m i n e n
g., Maegd . 301, ѭp mijn g . ; t e
g e m a k e, Lipp . 65, ,gesteld („hѭe
vaart gij?") ; tѭ g. stellen,
Plaij . 52, tevreden stellen ; t e g .
dѭers, Glѭr. 283, ѭnthalen .
gemeen,
bnw ., int gemene,
Glѭr . 4, Blise . 1428, gezamenlijk ;
Plaij . 241, in het ѭpenbaar.

gemeene, gemeyn, bijw ., Sacr .
prѭl . 36, vs . 867, Blisc. 584 enz .,

gezamenlijk.

gemeenlijc, bijw ., Jѭѭris 150, in

het geheel .

gemeijnt. In Sacr . 1284 is dit een
bij wѭrm van g e m e e n : gezamenb~kѭfgemeijndeambachten
mѭet als eene samenstelling ѭpgevat wѭrden : stedelijke gilden.
Lie Mn1. Wdb . II, 1335, 1339 .
gemeten, st . ww . traps ., v r u e c h t

631

WOORDENLIJST .

g., bladz . 444, vs . 3 sche1?pen
genieten .
gemint bnw . Jѭѭris 94 > waard .
gelnѭede znw . yr . ѭf ѭnz, > 9unst
strѭѭms l, tstrѭѭms d .i . tѭ
des strѭѭms gemѭede
bladz . 460 > r. 9 met behulp van
den strѭѭm .
emѭet > znw . ѭnz . > Lans . 434 > ѭntmѭeting ; sѭnder Y emens g,
Glѭr. 703, zѭnder i em. tѭ ѭntmѭeten • i n m iJ' n g., Lans . 591,
mj tѭ vѭren .
gemѭetsele znw . ѭnz . Taf: II 145 >
ѭntmѭetin9 .
gm ade znw . vr. Blise . 1576> verg i 'enis ~; bi uwer g•h enaden
Mar . 1094, met uw verb ; t e r
enaden cѭmers >
Mar. 863,
g
935, made vinden ; Glѭr. 428,
zich verѭѭtmѭedi9en vѭѭr .
genaken zw . ww . traps ., Maegd..
302, nabjkѭmen .
gename bnw . Blise. 132 > aangenaam .
generen zw . ww . trans., W . e. S .
103 > vѭeden laten grѭeien.
genesen

st .

ww . trans ., W . e . S .

;
.
376 > behѭuden gelukkig makers
- intr. genesen van kinde
Rubb . 8 bevallen.
genYnde znw. vr . Blise . 632 > j'ver,
innigheid.
genYpen zw . ww . trans ., Blise .
1044, in het nauw brengen .
gm itten zw . ww. traps . Mar . 664,
.
9 edaan kri'9en
~
genѭech > bnw, d a t s m y g ., Maegd .
265 > daar ben ik mee tevreden >
g•. h e b b e n Blise. 1419, er genѭe9 van weten ~~ g . d ѭ e n Saer .
201, bѭng zi'n
~ instaan vѭѭr ; vgl .
Stallaert I 488 .
genѭechelJi e, bnw ., Maegd. 482 ,
welg evalli g •~ Mae g d. 208, 245,
281 > 657, vrѭѭli'k • Maegd . 22

a

zalg'i ,• Sacr. 1179, zali9 van
persѭnen .
genѭegen, zw . ww . met den 3A 11
nmv. > Esm. 1018, Busk . 200, 208,
Lans . 439 e nz . beha9en • Busk.
169, vѭldѭende zi'n tevreden
stellenz •, hem 1 a t e n g ., Lipp .163
Dr. D . H . 156 enz , tevreden z#n .
genѭѭt , znw . m. Glѭr. 768, 1044 ,
Lans . 98 enz , ridden van hѭѭge
gebѭѭrte • Blise . 938, 1586 > 9eli'ke
~
wedergade .
gent bnw . Taf: 1 23, edel •> Taf.
II 79,
Maegd . 164, mѭѭi >
Taf. II 33, lie,• Maegd . 134, 728 ,
bevallig .
gentelic, bJi'w ., Maegd . 726, bevalli9.
gepaeit bnw . Dr . D . H . 217, 287,
tevreden • Mar . 316, gerust . Vgl .
.
Pae"en
~
gePast bnw . Lans . 848brag >
zedig ;- bJi'w. Glѭr .1118 > 9eschikt
behѭѭrljk. Vgl. p a s s e n.
gePJi'n znw . ѭnz . Mar . 931, rraѭeite >
verdriet.
gePJ ri esele ) znw. ѭnz ., Maegd . 714,
9eprѭnk.
gequel, znw. ѭnz . PlalJ . 51, last,
kwelling Blise . 954, ziekte >; Mar .
63, ramp, leed .
enaden
hem st. ww . refs. Esm .
g
93, raad vinden.
geradich bnw . Lans . 775 > verstandi9 .
eraect
bnw . Lans . 452, se/wѭn ;
g
G-lѭr . 269, vѭѭrtre eli'k beschaa d.
genaken > zw . ww, deelw . geraect en gerѭcht intr ., Mar.
686, kѭmen ; genaken aen
Lipp60, Glѭr . 436, Hexe 88,
i'
kr?9
, en • - traps . Hexe 109 > raken.
gere znw, m . Mar. 572, be9eerie
verlangen.
erecht
bnw Esm . 634, 859Glѭr.
g
840, Lans . 106, ѭ recht waarachtig .
;
a
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zw . ww . traps . Maegd .
van ; h e m g er e d e n > Dr . D . H . 269 > zich

334,

vѭѭrzien

klaar maken .

gereet bnw. W. e . S . 38Rubb . 83,

b# de hand

ter besehikkin ; -

bJi'w . Esm. 720, Busk . 90> Nu
Nѭch 106 > 118, spѭedi9, dadeli'k.
~
gereetscap > znw . vr. Bliss . 1188,
1199, tѭebereidselen .
gereide znw . ѭnz, zadel ; i n t g,
w. e . S . 16, ѭnderwe9.
gereide, greide znw. ѭnz . > Mar .

324 > lust be9eeren .

gereiden zw . ww . trans ., Dr . D. H .
321 > Rubb . 205, W. e . S . 407 ,

tѭebereiden , 9ereed maken.

gereidn , greien
zw . ww. intr
.,
Mar. 11, beha9en, passen.
gerec znw . ѭnz, t ѭ gh e r e k e
PlaJi' . 161, in rni'n schik.
gereke znw . ѭnz . ѭf yr
.', t e g h ereken Mae gd . 94, uit9edѭst .
gerecken zw . ww . trans ., Dr. D . H .

395, bereiden.

geren zw . ww. traps . Maeg4 .486 >
Jѭѭris 55, be9eeren ; W . e . S . 69 ,

lie hebben.

gBrief, znw . ѭnz . Esm .195 9actin9,
Mar . 665,- be9eerie ; Laps . 135,
lust ; PlaJi' . 205, ѭnthaal.
gerieven
St . en zw . ww lntr .
W . e . S . 174, PlaJi' . 189, Sacr.

1092, van dienst zi'n
~
pte2'z'aer
dѭer he pen ; Maegd. 289, beha9en.

geringe, bJi'w . - PlaJi' . 326, Sac r.
143 enz . > snel vlug, spѭedi9,
Maegd . 131, haasti9.
gerѭmpelt bnw. Taf. II 66, 9e-

rimpeld.

gers znw . ѭnz . Lans . 729 > Bliss.
515 } 1182, 9ras .
geruehte znw . ѭnz . Sacr . 1068,
ruchtbaarheid aam ; Maegd. 81,
straat9erucht drukte • bladz . 459,
r . 8 misbaar .

gesaet

bnw . Taf. II 65 > in een

zak 9epakt.

gescal znw, ѭnz . Laps . 120 > W . e .
S . 128, 9ezang der vѭ9eis ;, W . e . S .
18 > Nu Nѭch 67, Bliss. 1433,
S. e . W . 81, lawaai,• Mar. 1076,
Bliss . 198, 9epraat, ѭmsla9.
gescien st . en zw, ww . intr. >• de
y en . t. i s missehien sѭurs g esciet vѭѭr gesciede b . v .
Bliss . 248, 543 ѭp de eerste
Ph ats kan - het ѭѭk deelw. zJi'n
ent haer waer gesciet
g e s c i e als samentrekking van
gesciede Sacr. 216 •E sm .618 >
Laps . 128 ѭver kѭmen ,; m i g eS c i e t enz . > Laps. 270, Bliss . 248,
1724, mi' ѭverkѭmt ik dѭe • m i e s
e s c i e t Rubb . 132, Bliss . 624,
het staat met mi'~~; Maegd. 425,
ten deel vallen >• Glѭr. 731 > aan
de hand zi'n
~ • Bliss. 512 > tѭt
stand kѭmen,9rѭeien,; van e n e n
Mae d . 382, van iem . wѭrden .
eseienhje
sun,
Sacr . 983, 9eJ
~'

schieden.
znw . vr .
g esciente
9 ebeurtenis .

Sacr. 851,

gesciet znw . ѭnz, bladz . 457, r . 23,

9ebeurtenis .

g eseille znw . ѭnz . Mar. 841 > prѭtes.
Mar . 885 > met
geseѭeYt> bnw.
schѭenen aan .

g escѭin, gescuert bnw. Saer .66,
907, eene break hebbende .
escѭt
znw . ѭnz . Glѭr . 451 > pj'l .
g
geseten bnw . Esm . 9 Lans . 671,

wѭѭnachti9 .

gesiehte znw . ѭnz, bladz . 471,

vs. 88 ? 9ezichtsvermѭ9en .

gesindich, gesinnich bnw. W . e . S .

216, verstandi9 .

esint bnw . Glѭr. 204
estemd
Maegd . 637, bevriend.
gesmaken zw . ww . trans ., Bliss .
957, ѭndervinden .
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g esnѭut

bnw .
sneeuwd .

W. e.

S . 281, be-

gesѭnde

znw . vr . Blise . 34 > Jc e-

gestade

bnw .

zѭndheid .

zaam .

gestaden

Blise . 1660 > duur-

zw, ww, trans ., Lans .

287, 515 var. , tѭestaan .

gestadich

bnw .

Glѭr. 325, 365,

standvasti9 , 9etrѭuw .

gestellen zw . ww . traps ., Esm 66 ,
bJi' elkander plaatsen , ѭpstellen .

gestelpen zw . ww. trans ., Sacr .
762 > keeren tѭ9en9aan .

gestelt deelw. Glѭr. 97, 9eneZ'9d .
gestille znw . ѭnz
' 1ѭr . 5 1140,
Lans . 516, stilzw2?gen
"
.
gestilt =- g e s t e l t Lans . 382 .
gestѭert deelw. van s tѭ r e n , Mar.
400, ѭntsteld ; van h e m s t ѭ r e n,
Esm . 1.62 Glѭr . 408, Lans . 526 ,
Blise . 214, bѭѭs .
gestrJi'esele, znw . ѭnz . Maegd . 713,
9esmeer smeersel.
g esuchten zw . ww. intr . Maegd .
82, zuchten .
gesus znw, ѭnz . Dr. D . H . 190,
9 eheim.
gesustineren
zw, ww . trans .,
Mae gd . 414, help en b2"staan.
geswѭllen, bnw . Maegd . 699, ѭp9 eblazen.
getal znw . ѭnz, s ѭ n d e r g, Esm .
700, Jѭѭris 293, ѭnmetel2"kѭnbeschri' eli'k.

getelt bnw . Esm . 199 > cѭntant .
getide znw, ѭnz ., q u a e t g., Hex e
70, ѭn9eluk . Vgl
. d a c h.
g etidelike bJi'w ., Maegd .70 bi'n'ds.
~
getrѭuwe bnw . Glѭr. 309, 315,
vertrѭuwd stilzw?9
i'
, end ,' g. S iJ n
b li v e n > Glѭr . 512, 517 > beschermen .

evadere znw . yr ., Li . 148 156,
Dr. D. H . 364 > 372, 388 > vriendin .
gevaen deelw . Esm . 671, 716, e-
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ghevaen leiden
Esm . 381, in degevangenisbrengen .
geval znw . ѭnz . > Lans . 611 var)
lѭt ; Busk. 86, Blise. 1.422, gem/c.
gevallen st . ww. intr . Glѭr . 1078,
Saer .9 h', ebeuren ѭverkѭmen .
geveerte znw . ѭnz . Blise . 224,
van9~
en •

main ier van dѭes handeling ,• Blise.
182 > 1478, drukte, misbaar,; Sacr .
298, Mar . 792, B1ise .1410 wѭnderlikee Jc ebeurtenis .

geven
st . ww . trans ., e n e n
sucht g ., Lans . 303 >; e n e n
s i r iJ' t g ., W . e. S . 530, 542, d e
beslissin9
ѭpdra,len
vg l . b enenlen en ѭPnenlen ; hem
g e v e n Sacr . 765, zich be e ve n,
hem sculdich g ., Gfѭr 40`'~ >
zich sehuldi9 erkennen'~ g e v e n
0 111Mae d . 362 .
gevѭech znw. ѭnz . Lans . 239, 754,
Nu Nѭch 47, Maegd . 266behѭe 'te be9eerie ; S . e. W . 144,
nѭѭddru t vѭѭrraad.

gevѭelen a znw. ѭnz ., Sacr . Prѭl .64
meenin9.

gevѭelen

zw . ww . trans., Mar .

611, beJg ri?'pen.
,
evѭuwen St . WW .
p lѭѭien .

traps . Jѭѭris 46,

gevre d et bnw . Busk. 192, Blise .
118 > tevreden > 9erust .

g evrѭechelic
J

bnw. Maegd . 483,
tѭt vreu yde stemmend, aan genaam .

gevrѭe de n zw . ww . trans ., Taf. IT
201, Blise . 238, 1367, be ri' en

Blise. 666, verstaan .
gewach dѭen , Glѭr. 340,

980, mede
deelen ze9,9en , raden ; Blise . 718 ,
bench ten.

gewaerlJi' c

waarachtiJ .

bnw .

Blise .

1589,

gewagen st . en zw . ww . > yen . t.
g e w 0 e c h intr. met den 2Q11
nmv . > Esm . 330, Hexe 102 enz . >
9ewa9en van ; - traps ., Glѭr. 198 .,
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Bliss. 1146 enz, vertell en, med e-

deelen.

gewarich bnw . Glѭr . 1040, waar-

aehtii9 .

geweerden, zw . ww . ѭnPers, m i
~~eweerdetBlise . 1~`'42 > a'k

verwaardi9 mJi' .

geweght deelw . Glѭr. 8¢ 9enei9d .
geweldich bnw . Esm . 59 > Glѭr.
828 enz, ѭppermachti~'~sѭuverein ,•
met den Zen nmv. > Lans . 69,

bezittende meester .

gewelt
geweelt , gewѭut , znw .
ѭnz . Esm. 117, Glѭr . 431, 561,
Lans . 330, macht
Mar. 217,
9ebied • Esm . 119, Lans . 263,
beschikkin9 >• Glѭr. 809, kracht •>
in ewer ghewelt Esm . 133,
14
J u •~ in miere ghewѭut
Esm . 219, waar ik er de vri'e

beschikkin9 ѭver heb ,
veili~' e phats .

ѭp eene

gewerden, st -. ww . intr . Glѭr . 482,>
ebѭren wѭrden • e n e n 1 a t e n .
Sacr . 499, Bliss . 287, Maegd . 757 ,

zi'n
gang laten 9aan .
J

geweren
zw . ww. intr., Sacr .
1279,
zich verdedi9en , tѭ9en-

spartelen.

gewerken zw . ww . trans ., Esm .
691, Lans . 380, seheppen .
gewiJ't > deelw, h ѭ ѭ c h g> Sacr.
395, Jѭѭris 214 .
•e
g winnen st . ww, traps . Esm .115
Lans . 5 Bli sc . 474 enz, verkri"en
verwerven >• W . e . S . 268, bere nken
'
>
Mar. 404 > Blisc.1164 ѭndervZnden >
Esm . 338, G1ѭr . 26~,
~ 818, ver-

wekken .

gewѭut zie g e welt.
ghi ende ghi Ru bb . 233, JaJ en

'e sѭѭn.

gichte, gifte, znw . yr ., Sacr . 992,
Blise .914, gave .
gilde
znw . vr. Mar. 449, gild,

brѭederschap .

i'ѭelken, znw . ѭnz ., PlaiJ" . 219,
gJ
kѭѭiJt e. Vgl . gg e y ѭ 1 e

gise znw . vr . W . e . S . 399, Blisc .
1173b wi'ze
ewѭѭnte.
gissehe a znw . yr ., m e t t e r g i s S c h e n
Esm . 134, ѭp den gis .
g1 . Mnl. Vti db. II 1981 .
gissen zw. ww . trans . en intr.,
Esm. 122, bedenken ,• glssen ѭp,
Rubb . 153, denken aara .
iterne
znw . vr, bladz . 443 vs . 29,
g
gitaar.
glides , st . ww. intr
., la.ten g,
Lans . 937 7 ,

Saci, 417

laten varen.

var . ,

glѭrie, znw, yr., Bli se . 329
• enz .

9tans,
J heerli'khea'd,• Jѭѭl is 257,
zali9e vreugde • in Maegd. naam

van eene der dwaze maagde n
IJdel Gl0r'1 e
dwaze praal-

zucht rѭemzucht .

glѭrieusliJ'c,

biJ'w .

prat end trѭtseh .

Maegd . 725,

Gѭdwѭuds uit 1 ѭep , Mar . 77, Gѭd

betere 't.

gѭeder, zie Aanvullingen en
V e r b e t e r i n g e n.
gѭegheluc uitrѭep w a t g .> Maegd .

96, wat drѭmmel !

gѭelJi'c bnw. Lans .298', lekker.
gѭet bnw, t ѭ mJi' p e n gѭe de
Mar . 103 , tѭt miJn genѭegen,
zѭnder er9ernis • i n t g ѭ e 1Jj e
nemen P1aJ1 .102 135 > ten 9ѭede
hѭuden niet kwali'k ne men t e
gѭede bringhen W . e . S .
502, tѭt een gѭed erѭde brengen,

in ѭrde makes .

gѭetgrѭndich bnw . > Sacr . napr. Z

van edelen aard rechtsehapen .

gѭetrѭnt, biJ'w ., TaL II 183, rѭnd-

uit j ѭpenhartieJ .

~' ѭJi' , bJi' ~' ѭiJ ' , uitrѭep a Nu Nѭch
41, 98, 100, bi' Gѭd!
gѭѭm znw, m, aandacht >• g ѭ ѭ m
n e m e n met den 28n nmv . Esm .
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270, Glѭr. 56, Nu Nѭch 230,
Mar, 2 letters ѭp , zѭrgen vѭѭr
Esm . 356, vѭѭrziehti9 zi'n
met .
~
gѭrderieme znw . m. Maegd. 139,
9ѭrdel.
graet znw . In. Esm.1017 Busk .207 >
trap • Bliss . 1664, trap tѭest and .
greYn, greYne znw . ѭnz . > Mar .
701 > Bliss . 1209 > puik lief.
grief, znw. ѭnz . Sacr . 1061 > Mar .
275 > 381, 1105, teed ellende >
Mar . 249 > bezwaar > 9 evaar'~ g r .
geven Mar . 401 .
grieflJi'e bnw . Mar. 526, bedrѭevend .
griet znw. ѭnz . Bliss . 515 > zand .
grieven zw . ww . traps . Mar . 298 >
verdriet dѭers >; Mar . 71, lastig?
ѭnaangenaam zijn .
griffle znw . vr . Sacr . 4"22 503,
728, priem.
grѭeten
zw . ww, trans ., Jѭѭris
93, ze9enen .
grѭetsel, grѭetsele znw . ѭnz. Taf.
II 146 > bladz . 469 vs . 9 > grѭet.
grѭllers zw. ww. intr . Sacr. 6 >
ruilen .
grѭnden zw . ww . trans ., Rubb .
162, dѭѭr9rѭnden, dѭѭrzien,' Mar .
852 > Bliss. 1599, bladz . 466 vs . 2 >
ri'pen bevatten • s ѭ n d e r g r.
be9g
Mar . 1123 > Bliss. 394, 552, 1218,
ѭnbe ri' eli'k ѭnmeteli'k .
grѭnderen zw . ww . trans ., Bliss .
586, be9~
ri'pen .
grѭut znw. m. Esm . 931 > Sacr .
1175, Bliss. 897, stemming, bedѭelin9 •> Lans . 272 336 > Bliss .
563, Maegd . 583, binnenste, 9emѭed • Maegd 489, hart, karakter .
grѭѭt znw . m ., Dr . D . H . 331, Mar .
93, 353 (g r ѭ ѭ t k e n), een halve
stuiver .
grѭѭt bnw ., grѭet ende smal
;
Trues . 192 , grѭѭt en klein alien
Hexe 67 . alles.
grѭѭt b1 w . Glѭr .

498,

645Trues .
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138, Maegd . 637, zeer ; g rѭ ѭ t
ende elene Dr. D . H. 251,
Bliss. 465, geheel en al .
grѭtelJi'c, bJi'w . Bliss . 336 > in hѭѭge
mate verre .
gnu, znw, m., Mar . 216, ag~
' ri'zen.
gruelJi e
drie
lettergr, bnw . >
Maegd . 626, 9rѭwelZ"k .
guetelJi'c > bnw . Blise .1316eschikt >

mѭѭi .

gugelen , zw, ww . intr . , Taf. II
89, gѭѭchelen .
gugelrѭc znw . m . Taf. II 88,
g ѭѭchel ~'as.
guYle znw . In ., Mar. 883 drinkebrѭer al ebrѭk.
uit
ui'te znw . m . Plai' . 121,
122, schurk .
gaiters, zw. ww. intr. PlaJi' . 196,
den spѭt driven .
guide, znw . vr . Sacr . naAr. 34,
35, gild .
guldJi'n bnw . r Laps . 702, gѭuden
van gѭud .
haer, znw. ѭnz . Glѭr . 121, Mar .
536 > haar, kleini9heid zier .
haeste, znw . m . en yr., m e t h a e st e n > Glѭr . 246, Lans . 705 enz . >
spѭedi~g snel.
haeste > haest
Mar. 837,
bJi'w .
Bliss. 559 enz ., s ѭedi9, snel .
haestelic bJi'w ., Maegd . 683, snel >
spѭedi9' .
haesten > zw . ww . intr. Bliss . 343,
zieh s ѭeden.
haesticheYt, znw . vr . Lans . 220
var . ) vѭѭrtvarendheid .
hackers > zw . ww . intr . Bask. 11,
hѭuthakken .
handelen > zw . ww, trans ., Sacr.
119 > 230 > in de hand nemen .
hangdief, znw . m . Glѭr.1048 heal.
h angen st . ww,
intr . > d a e r h a n e t
m e e r a e n > Bliss. 263 > daar zit
meer aan vast .
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hann enen

zw . ww . intr ., Tat. II

2> ,,happen" zeggen .

hant, znw . vr. Glѭr . 6'25 hand ;
II a e r m i'
J n h ., Maegd. 256 die
b2"
m2?
"
past
; wetter h . >
lѭr .
~
,
925, bi' de hand ;~ i n h . ga e n ,
Rubb . 165, van de h . gaan ; an
h . g a e n Jѭѭris 2 ѭverkѭmen >
ѭp h . cѭme n Mar . 333 > naded e r h.
rep ,
2'nvallen ,; v a n
l
a
n
t
e
n
Mar.
548,
ѭp
zi'de
p
,~
zetten > niet willen weten van ;
h . s l a e n a e n > Hexe 101 > ѭnder~zemen ; Bliss . 1489, besla9 le99en

ѭ

tѭ hande slam,Maegd .

"79 670, ѭndernemen be innen
di e h . S a 1 v e n > Lans . 695 > eene
ѭѭi geven .

bevinden >; Sacr. 1094, Fuse ..1436 >
1476, zich edra . en .

hedemeer, bJi'w . Dr. D . H. 20, 40,
heden . V gl . h e m e r.
heerlJi'c bnw. Glѭr. 546 > ridderli'k.
heerwert biJ'w . Sacr . 951 > hierheen .
heescen > St . WW. trans ., yen . t.
h i e s c h > W, e . S . 479, eisehen
r

uitda9en .

heffen aen > st . ww . Maegd . 766,
aanhe en be9innen .

heYdenesse heYdenisse znw . .,
yr
Esm . 183 > Glѭr . 264 > Sacr . 960
enz, het heidensehe land .
heildѭm > heilichdѭm znw, ѭnz . >
Bliss . 186 > 225, reliquie .
heilen zw. ww. traps ., Busk. 34,
heel maken .

hanteren > hantieren zw . ww . trans .,
Esm 921, hanteeren ; Sacr. 1099,
Bliss . 1241 > be handelen •> Mar.
beѭe enen
m u sJi' k e h .
507 >
Maegd . 293, maken •> h ѭ v e r d i e
h . Mae d . 631, plegen ; die
k e r c k e h . > Sacr. 1082 > druk

heilich
bnw, die h e i l egh. e
Rubb . 180 ; de reliquieen .
heimeli'c bnw . Glѭr .467 hea'meli'k
verbѭgr en ; heimelike stѭut,
Esm . 329, een ti'd
waarѭp men
~

har en zw . ww . intr . W . e . S. 42 ,
als er een scher p e
scherp z i'n
wind waait" .
harinc den keren zie aant. bladz .
603 .
haspen zw . vѭw . intr, en trans .,
Dr. D. H . 205, haspelen .
have, znw . vr . Glѭr . 349, Lans.
101 > 172, have bezittin9en .
hebben met een deelw. verbѭnden
is dikwJi'ls ~'eene ѭmsehrJi'vin g
van den yen . tJi'd, b . v. Esnl.
1c
hebbe hem ghe442
m i n t : ik bemin hem. Zѭѭ ѭѭk
Esm . 782, Glѭr . 219, 631 > Lans .

heYse, znw . m., Sacr . 840, hen g sel .
helscap > znw . ѭnz . Mar . 618 > de

bezѭeken .

a

39 .

Vg1. Esm .

706 d ѭ ѭ t h e b-

b e n . Zie Mnl . Wdb . III 198
- ѭnthѭuden h . > Lans . 693,
in dienst hebben ; -- h e m h e bb e n > Nu Nѭeh 190, zich gevѭelen

ѭnbesp ied meent tѭ zi'n
~ .

heYmelicheit znw. yr., Blise .1377 >
geheime 9edaehte.

helbewѭners .

helscudde >

znw .

helsehe schurk .

heltsch

helsch .

bnw .

m.

Sacr . 41,

Bliss. 1023, 1075 ,

hemer, biJ'w . Dr . D . H . 26, heden .
Vgl . hedemeer .
hende > znw . ѭnz. Maegd . 782,
einde >• ib . 731 > dѭel .
henden > zw . ww. intr . Jѭѭris 48,
eindi9en uitvallen .
henen bJi' w . v a n h
1364, vanhier.

e n e n Bliss .

henne , hinne 1 rѭpe znw. yr ., Taf:
IT 148, 158, W . e . S . 335, hen .
kip .

hennetaster > hinnetaster z nw . in .,
Taf: II 160, sul.
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her, znw . m . Esm . 64, 71 > Sacr.
p rѭl . 69 enz, beer.
her, bJi'w., PlaJi' . 134, 143, 307,

Mar . 892, bier ! vѭѭr den day! ;
h e r h e e r > Sacr . 642 > hierheen.

herde, znw . m ., Sacr . 1148, Blise.
1365, herder.
herde bijw ., LiPP . 41, Glѭr . 281,
Sacr . 769 enz, zeer.
herders, zw . ww . traps, en .,
intr
Nu Nѭch 39verdra9en ; lb . 65,
vѭlhѭuden .

herderen r zw. ww . intr . Nu Nѭch
51, standvasti bli'ven .

herre > znw. yr., Jѭѭris 254, eer .
here, beer, znw . m . Esm . 222,
ri'k man ; Dr . D . H . 167 enz .
tѭt mJi'ns heren se .
h u y s S . e . W . 50> naar de kerk .
heeren > zw . w w . traps : Jѭѭris 152,
.~

>

;
bags

eeren .

heeren van Sacr, 1278 .
heerinc > znw . m, bladz . 443,
vs . 21, haring .
herte > znw . ѭnz . en vr . Esm. 432,
998 > enz, hart ,• als liehaamsdeel
b . v . Esm . 377 • als zetel van bet
evѭel b . v. Esm . 427, 651, Li .
67, Mar. 387 •, als zetel van bet
karakter > b .v. Esm . 576, 620,
998> Glѭr. 780, 899, Lans . 57 ,
708 >; als zetel van bet verstand >
de gedachte b . v . Glѭr .14U > Lans .
620, PlaJi' . 145 ; - Lans . 920,
9ezindheid, bedѭelin9 •> Mar . 517,
vriendin ; ter herten gaen
Maegd . 12, indruk makers >; h e t
h. ѭ n t v a l t mJi' > Jѭѭris 56 > ik
bezw"m
z • met ggѭeder herten ,
Jѭѭris 179, ѭpreeht .
bet , andere spelling vѭѭr h e e t
Esm . 273.
hen zw . ww. traps . S . e . W .15
verkraehten >

utuere > paedicare .
eJfinds

hierneder, b i'w
J . Lans . 119 >
ei b . liier naar beneden.

hindere >

verdriet.

znw .

ѭnz .

Mar .

703,

hittich bnw . en bijw ., Blise . 77 ,
1142, vurig.
hѭe bijw ., Esm . 197, hѭe duur?
hѭe vѭegw., Sacr . 48, prѭl • 44 ,
hѭewel .

hѭe, hѭede znw . yr ., Esm . 287 ,
1007, Glѭr . 609, Rubb . 98B lisc
' .
1053, bewakinJ, besehermin9 •, Esm .
83, behѭedzaamheid ; W . e . S . ~3 _ ~
vѭѭrspѭed .

hѭeden > zw . ww. traps . Lans.584 ,
bewaken y; Dr . D . H. ~U verhѭeden .

hѭere > znw . vr. Hexe 102 > Truw .
114 > als scheldwѭѭrd > zѭnder
verdere beteekenis .
hѭet > z nw . in ., krans ; den h .
d r agh e n W . e . S . 550
crѭne draghen vgl. vs . 296 .
hѭet znw . ѭnz . Dr. D . H . een inhѭudsmaat , +_ 10 HL .
hѭet zie hѭѭt .
hѭf 7 znw . ѭnz . Glѭr . 701, 949, hѭ
hѭ hѭudin9.

hѭge znw. In . en yr ., vreugde ;
in g ѭeden hѭghen
Esm .864 >
~
Glѭr. 60, wel9emѭed , 9elukki9.
huge, bnw. Esm . 664, 687 > Glѭr.8
bѭѭ

ebѭren

aanzienli'k ;

Esm .

445 > 867, W . e . S . 364, edel >
Glѭr. 435, 781 vgl. 413J, W . e . S .
193 > 227, trѭtsch • i n t h . b 1 i v e n >
W . e . S. 98, de ѭverhand hebben .
hѭge, hѭech, biJ'w . Blise . 1193 > in
de bѭѭ9tѭ in den hemel >• Esm .
449 > 668, uit aanzienli'ken
stand ;
~
W . e . S. 225, trѭtsch ; LiAP . 15 ,
laat > Blise. 241 > zwaar.

hѭgelJi'c, hueg7heliJ'c bnw . Mar.
981, zali9 .
hѭѭcheli'ke
hѭechlic >
hѭgelike
J
i'w
.,
Maeg'd
.
38,
verheven
bJ
>; Blise .
394 > 40U> pleehtig , vѭl vreuJde .
hѭY, zie hѭѭt .
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hѭyke, Nuke, znw. yr., Ruhb . 219,
Dr. D . H . 199, huik ; d e h . t e g e n

den wint hangen, Blise . 597 .

uitrѭep, Sacr . 427, Mar. 1064,
wel, kѭmaan 1
hѭndelije, bnw ., Mar . 1058, beestachtig .
hѭnt, z nw . in ., den hѭnden
ghelevert sun, Nu Nѭch 6,
aan de heidenen ѭvergeleverd zijn .
hѭѭftzweere, znw . yr ., Maegd. 178,
hѭѭ fdpjn.
hѭѭp, znw . m ., t e n e n h ., Rubb .
106, tѭ zamen.
hѭѭt, hѭet, znw . ѭnz ., 3e nmv.
hѭde, hѭve, hѭy, Dr. D. H .
13, Mar . 121, 165, hѭѭ fd ; t j a n s
h ѭ y, S . e . W. 11, b j St . Jars
hѭѭ fd (vgl. yr. 160) .
hѭren, zw. ww . traps., Blisc . 1117,
yehѭѭrzamen ; - intr ., Mar . 770,
belzѭѭren .
hѭrencater, znw. m ., Plaij . 317,
hѭerendѭp .
hѭrt, znw . m ., Rubb . 158, Mar . 431,
stѭѭt.
hѭrten, zw. ww . traps ., Mar. 740,
stѭѭten.
hѭuden, St . ww . traps ., Esm . 12,
hѭ2cden, ѭnderhѭuden ; Blise . 1589,
hѭuden vѭѭr, gelѭѭven ; Blise . 41,
vѭlyen, zich hѭuden aan ; Dr. A H.
126, behandelen, paaien ; - intr.
Glѭr. 951, 958, Lans . 710, zich
ѭph.ѭucten, vertѭeven ; Dr . D. A .
10, zich hѭuden, blijven zitten ;
Blise. 187, haperen ; e r a f h .,
Dr . D . H. 81, er ѭp letten ; hem h ѭ u d e n, Lans . 130, zich
gedragen ; hem h . a e n, Blisc .
755, vertrѭuwen ѭp ; - geb . wijs
hѭudt ѭf hѭut, Esm . 200,
Busk . 68, Dr . D . A . 199, Nu
Nѭch 37, Sacr. 631, 1303, Blisc.
1359, pak aan, ziedaar, alsjeblieft!
bѭut, znw . yr. (?), Esm . 392, kruis.
hѭla,

hѭut bnw . Mar . 421, genegen .
hѭuwen d eelw . g h ehѭut, zw.
ww . intr. ! Lans . 745, 823, huwen.
ѭven zw . ww . intr . Esm . 542,
Lans . 234, ѭmgang hebben, m e er
ѭf minder innig ; PlaJi' . 107, 197,
262 > bladz . 442, vs . 11, eestvzeren .
hѭveren zw. ww, intr ., Maegd . 763,
eestvieren.
hѭvesch > bnw . Lans . 23, 440, 452 ,
477, wet9emanierd, beschaa d ,
belee d ;> Glѭr . 269, Lans . 11,
reehtschapen zedig >• Glѭr . 310,
beseheiden .
hѭvesehelike bi w . Lans . 933 enz,
hѭ eli'k eerbiedi wel emanierd
heusch .
hѭveseheit > znw . vr. Glѭr . 569 ,
hѭ eli'kheid enz ..
hueghelJ
i'c, zie h ѭge 1 iJ' e .
huwen , st. ww. traps ., 3e P. h u t ,
Mae d. 310, 366, hѭuden.
huYt > znw. m. 3e nnw. h u Ji' e
Maegd. 697, 721 > huid .
huke zie h ѭYk e:
hulen > zw . ww . intr . Taf. II 180,
happen, sissen.
hulpe > znw . vr, t ѭ h, s t a e n > Glѭr.
932, bi'staan.
hulPen st, ww . traps . LipA . 26,
Glѭr. 880 enz ., helpen • Dr . D . H
231 ? 9ѭed dѭers ,; Truw . 169, beha9en r; - geb. wJijs h u 1P e,
h u 1pt, als uitrѭeP > Glѭr. 711,
Mar. 174, Esm . 926 enz.
huere znw . vr . Mar. 1020, uur .
hutrecken zw . ww. traps ., Maegd .
780, uittrekken.
uve znw. yr ., Bhse . 1449, helm .
huwelJi'c, znw, m . en ѭnz ., h, d ѭ en,
Glѭr. 42, 93, huwen ; h . waken
Glѭr. 85, een huwel2 k in arde
makers nl . dѭѭr de familie .
huwen zw . ww intr ., deelw . g h ehuw t Dr . D . H. 3.
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idel, iJ'del, bnw ., j'dele
tuiten
J
Maegd. 659, j'deltuiten .
ierst werven, eerst w ., bJi'w ., Rubb .
115, vѭѭr den eersten keen .
jet, bJi'w ., Esm . 641, eeni9szins, sѭurs .
jewerrjnc, Yewerinc, bJi'w ., Laps
557, Rubb . 158, er9ens .
jewers, fevers, Yevers, bJi'w . Mar .
83, 353, Maegd . 76, 284 , ergens
Mar. 502, misschien, sѭurs.
i ѭ uitrѭe Taf. II 74, 140, bj Gѭd
iJ'> tussehenw . Sacr. 441, 784 > 1301 .
immer , bJi'w ., zje e m m e r .
in vѭegw ., PlaiJ' . 193, 203, en ; Nu
Nѭch 34, indien .
inadre, znw. ѭnz ., Maegd . 460 ,
binnenste , 9emѭed.
inbringen zw . ww . trans ., Esm .
43, aandѭen .
jndach , znw . m., Esm . 965, eindeda9, ster da9.
jnde, znw . ѭnz ., Bli$c . 710, 823 ,
einde flѭѭd ,; Bliss. 432, nitvaart ? • van jnde tѭerde
Esm. 476, van het eene einde tѭt
het andere , van begin tѭt einde .
jnden, zw. ww . traps ., Laps . 816,
eindi9en .
in dien flat, vѭegwѭѭrdel . uitdr. ,
Bljse. 93, in deze ѭmstandi9heid
flat aangezien.
inge, enge> bnw . Mar . 79 > benauwd vg1. een b e n e p e n gezjeht .
ingient bnw . Maegd . 733 > bedacht .
Vgl . engien .
inguun , znw . m ., Taf. II 192 ,
ajuan, u2 .
inhebben, zw. ww. traps ., Nu
Nѭch 137, inhѭuden.
incѭmen, st. ww . intr . Glѭr . 1091 ,
zjn intѭcht hѭuden .
rѭpe - zje in -insehieten, st . ww . traps ., Mar .
560 , binnenvlie9en.
rnsel
znw . ѭnz ., Bliss . 1726, einde .
y
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insteken, st . ww, traps ., Sacr. 349,
inblazen.
intencie , znw. yr ., Maegd . 7, bed ѭelin .
invierich, bnw, en biJ'w ., Bliss 76,
1142, zeer vurig .
inwesen , znw . ѭnz ., Bliss . 913,,
aard , wezen .
YvѭriJ'n, bnw., Esm . 989, van ivѭѭr .
J'a, bJi'w . DikwiJ'ls wѭrdt het gevѭlgd dѭѭr een vnw . en daarmerle verbѭnden by . J' a i c, Nu
Nѭch 48 ; J' a gh i, Busk . 124 ;
J a s e , j a e s, Esm . 82, Rubb . 99 ,
Sacr. 885> Bliss . 221, 295 ;~ J' ae t ,
Rubb . 89, N u Nѭch 56, enz . •,
J ' a mJi', PlaJi' . 89 . Oѭk als uitrѭep> b . v . Sacr. 17, wel ;> J' a.
m a e r, Mae~,gd . 126, 146 .
J'aer , znw. ѭnz ., tѭ s i n e n j a r e n
cѭme n, Esm . 248, vѭlwassen
wѭrden •~ e e n g ѭ e t j ., Maeg4 .119 ,
9eluk •~ e e n qu a e t j ., Hexe 103 ,
ѭn9eluk • als scheldwѭѭrd e e n
qu a e t j ., Bask . 124, Truw . 122 ,
Maegd. 756, ѭn9eluk .
J'aerlѭѭP > znw . m . Rubb . 107, t "dkrin9 , termjn
, .
J'agen zw . ww . traps . Bliss. 1476,
na'a9en
zѭeken .
~
J'acke znw . vr . Bliss . 1448, schѭbbe.?•ak , pantser.
J'ammerlJi'c, bnw, en bJi'w., Esm
676, Glѭr . 931, ramp zal29, 9ruwel#k ; Esm . 617 > deerljk .
Jan eigenn ., PlaJi' . 120, kameraad .
J'egengaen, St . ww . intr., Dr . D . H •
53, tѭ9enlѭѭpen .
J'ent, zje gent .
J'ѭget, J'uecht, znw . yr., Bliss. 550 ,
kracht, schѭѭnheid ; lb . 346, kracht
zali9heid ~; Maegd . 587, jeu9di9e
ѭnbezѭnnenheid , urea9de •, Lans .
517', PlaJi' . 285, Bliss. 11, 1269 ,
Jѭѭris 120, jѭnkvrѭuw .
Z

640

WOORDENLIJST .

J'ѭeghtbѭrren, znw . m . Busk. 106 ,
ver 'ѭn9in9sbrѭn .
JѭliJ's, bnw ., Sacr . Prѭl . 12, s c hѭѭp ,
verh.even.
J'ѭlJi't> znw . ѭnz . W . e . S . 122, Nu
Nѭch 4, Mae~' d. 688 enz ., vreu9'de ,
vermaak .
J'ѭn helinc, znw, m . en ѭnz ., Esm .
77 , 103 , enz . ~'in9elfing, kind .
.l'ѭnste, znw . yr ., Taf. II 216, Sacr.
1025, Mar . 195, 9unst, vriendschap > lie de ; Mar. 391 > eerbiedi9e lie de.
J'ѭnsteliJe, bnw., Maegd . 239, vriendeli'k,
J belee d .
J'ѭnstich, bnw ., Maegd . 790, vriendeljk .
J'ubilacie, znw . yr ., Maegd . 495,
9e'ubel, tѭ zap9 .
J'uge , znw . m., Mar . 730, rechter .
J'usticie > znw . yr., Glѭr . 1011 > terechtstellin9 .
J'uust, bnw ., d i t s y u u s t Blise.
208, dat tre t .
J'uweel, Yuweel znw . ѭnz . > Lans .
92, Dr . D . H. 170, kleinѭѭd, 9eschenk • Glѭr . 771, Lans. 444 ,
prѭnkstuk .
.~

~'

,

cadet, znw . m ., Mar. 620, heer,
banJer .
caf, znw . ѭnz . Dr. D . H . 82 . 320,
kleini9heid.
cagie znw . vr, kѭѭi L u c i f e r s k .,
Mar. 618, hel.
Cacabѭ , znw . m ., Mar . 885, de
helsche ketel, hel .
ca1engieren zw . ww. traps ., Blisc .
1490, ѭpeischen , d a t d . i, hѭt
lJi'k i c u d. i . van u c a l e ng i e r e : ik eisch dat van u ѭp .
ealle, znw. yr ., Tat. II 117, lieve
irѭnisch >; Dr. D. H . 182> snѭl.
OѭrsArѭnkelJi'k is hѭt misschien
babbelaarster, vgl . Mnl. Wdb .
III 1127 .

camercatte, znw, yr ., Mar . 565 ,
cekamerde vrѭuw bjzit.
camerlinc, znw . m ., Lans . 543 ,
kamerdienaar , page .
camp, znw. m ., W . e . S . 317, enz .
twee9evecht ; e. semen, ib . 522,
de uitda9in9 aanne-men • t e
ѭnes c . ѭf'enentec .cѭmen ,
w. e. S . 357, 482 , ѭp de kamplaats verschjnen
cant, znw . m ., aen elcken c . ,
Mar. 545> aan alle kanten > in
alle landen .
caPPѭen, capPuJi'n, znw . m ., PlaiJ' .
133, 253, kap ѭen, hѭrendra9er.
caprѭes,
znw . m . Nu Nѭch 11,muts .
.
care , znw . yr. , Esm . 878, vriendin .
caritate , znw . yr . , Sacr. 453, Maegd .
475, hemelsche lie de ;~ Sacr . 244 .,
996, Maegd . 35, eerbiedi9e lie de ,
Sacr. 777, christeljke lie de ,
Sacr . 283, 314, 1080, prѭl . 60 ,
naP rѭl . 24, lie dewerk lie de9ave .
cas, znw . m., 9ѭval, zaak,• n a e r
m iJ' n

k a s, Maegd.

761, naar

mjn
, zip , in mi'n
,7 belan9.
casteleYn znw. m . Glѭr. 773,
Sacr. 866, burchtheer.
castien , zw . ww . traps. , Blisc .254 ,
1253 > vermanen waarsehuwen >
Mar . 826, 830, stra en ; - h e m c . ,
Dr . D . H . 211 , zich spiegelen .
castuYme
cѭstume
znw . yr
.,
Sacr .908, 9ewѭѭnte .
cater, znw . m . , die helsche c . ,
Hexe 26, Sacr. 1269, duivel ,
lѭѭAen als ѭen c ., PlaJi' . 179 ,
Blisc. 1502 , rѭndlѭѭpen zѭnder
tѭ weten waarheen .
catJi'f, zie k e i tJi' f.
cauken, znw . ѭnz ., Taf. II 63 ,
,7'ѭn9e kraai.
cause znw . yr . , Mar. 142, Jѭѭris
97, 122, ѭѭrzaak.
cave, znw . yr ., Taf: II 113, schѭwsteep .
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ca u wetten > zw . ww . intr. > . e. W
113 > kwetteren kakelen > sehelden.
k e uitrѭep > Nu Nѭch 70, Mar . 64,
Maegd. 252 enz . Christus !
keer, znw . m . f Dr. D. H. 106,
handelwi'ze
.~ > manier ;> Rubb . 227,>
streek ; Maegd . 686, trek met een
net) •; met enen kѭrten kere >
Esm . 578 > Blise . 1608, spѭedi 9 ;
in alien keere Maegd . 142,
aan alle kanten >; b u t e n k e r e >
Esm. 357 > Glѭr. 157, W . e. 5 .120 >
zinnelѭѭs, waanzinnq
i< •> Esm . 948,>
radelѭѭs.
keest znw . m . en ѭnz, > Blise . 26,
570, pit, mer9.
key , uitrѭeP , LipP . 149, Christus .
keYen zw . ww . intr. bladz. 443,
vs . 34, met ; een steep naar een dѭel
werpen .
keYserinne znw . yr ., Lans . 537,
beheerseheres.
keYtJi'f, ketJi'f, catiJ'f > znw . m.,
Taf. II 155 > Sacr . 1228> Blise .
1475, ѭngelukkige •> Esm. 12, 802,
Lans . 206, Nu Nѭch 81 enz,
ellendelin9 , plѭert • Dr . D . H . 18,
205 > Blise . 1037, lummel ;> Lans .
286, stѭmmelin9 .
keYtivieheit 1 katJi'vicheit znw . yr
.,
Blise. 397, Maegd . 576, ellende .
kene kenne uitrѭe Taf. II 128
Maegd . 250, kѭm aan . Vg1 . Mnl .
Wdb. III, 1305 > 1309 .
kenlJi'c, kinliJ'c bnw. Sacr . 207,
duideljk.
kennen > kinnen > zw . ww. trans.,
Blise . 1535 > weten • W . e . S . 287,
Sacr . 121 enz, erkennen.
kennissc > znw . vr . Mar. 303 > verstand be9rip ; Maegd. 323, 391,
erkenning.
keren uitrѭep , Busk . 76, 104 enz . >
Christus.

keren > zw. ww . traps . Taf. II 24,
27 > bladz . 443 vs . 21, ѭmdraaien >
Mnl . Dram . Pѭezie.

bakken >; Blise. 680, a wenden >
tѭgenhѭuden • Lans . 836, wenden
inrichten
inkleeden : - intr.,
Esm . 568, Glѭr. 306, term9keeren
.,
Jѭѭris 153, zich bekeeren 9; - refl
hem k . van, Lans . 24"r > zich
a wenden> h e m k . t e e n e n >
Lans. 176, 473, zich bij i-em. aansluiten > aan iem. tѭevertrѭuwen >
hem . k . tѭt jet, Rubb . 129,
zich tѭete99en ѭp .
keni en benedicite, uitrѭeh, Mac ;~,~~d .
197, dѭnder en dѭria .
kerien > zw . ww. traps . LiAp . 29,
vegen.
kerkers teen > znw, vr. Glѭr . 900,
943, 9evan9enis.
kersѭuwe a znw . vr . Blise. 386,
1526, 1650, madelie 'e fig. refine
niaagd .
kerstaendYe > znw . vr . S . e. W .161 >
kastan?'e .
kerstenheit > znw . vr . Esm . 73,
Glѭr . 834 > 935, Christendѭm,
gelѭѭ ; Esm . 804 , Glѭr .
ehri.
~ teli'k
~
527, christenland .
kerstenri'c znw, ѭnz . Esm .68 669,
Lans .

540, christenland .

keure > keuren zie c ѭ r e > c ѭ r e n .
kiesen > st. ww, traps . Esm . 786,
Glѭr . 1034, smaken ѭnder,I aan ,
ljden.
kJi i 1 znw . ѭnz .,. W . e . S. 453, twist.
kitte > znw . vr. Mar. 461 > kan .
claddaert > znw . m . Sacr . 1300,
vuilik.

claer, bnw . Sacr. 90, schi.tterend
Mar. 376 > Blise . 1397, fielder
;
Busk . 123, blank ten c l a r e n
Blise. 882, duideli'k fielder
; int
c1are
Mar. 479, duideli'k
p reties ~; PlaJi' . 241, Jѭѭris 28 > rѭnduit •> int dare cѭmen > W, e .
S . 248, tѭt eene beslissin9 kѭmen .
elaer, bJi'w . Blise. 166, 612 > 1292
enz, waarlgk.
41
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claerheit, znw . yr ., Jѭѭris 203, glares ;
Sacr . 162, Ma,egd. 338, liclat.
claerlijt, cleerlijc, bijw ., Blisc. 1604,
Jѭѭris 118, blijkbaar, duidelijk .
clage, znw. yr., Esm . 504, Busk . 92,

kdacht .

clagen, zw . ww . trans., Esm . 631,
klagen ; Esm . 322, 347 enz ., beklagen , ѭver lets klayen ; Dr. D . H.
59, iem. beklagen ; el a g e n v a n,
Dr. D . H . 61, klagen ѭver .
clap, znw . m ., Dr . D . H . 21, Sacr .

1266, praatjes, gepraat .

clappaert, znw . m ., W . e . S . 142,
166 enz ., snapper, praatjesmaker •
clapstѭel, znw . m ., Rubb . 241,

praatsEѭel .
eater, znw. m ., Plaij . 125, ratel.
Cleyken, eigenn ., Mar . 84, Cleysken,
Klaasje .

cleine, clene, brew ., Esm. 508, Lans.
12, W . e . S . 450, Blisc. 585,
Bering ; hem t e c 1. d ѭ e n, Lans .
83, 570, zich verZagen ; e 1 . e n d e
g r v e t, Dr . D . A. 300, Nu Nѭch

186, alles, geheel en al .

cleinheit, cleenheit, znw .vr ., Maegd .

45, geringheid.

clere, znw. m ., Mar. 1093, Biisc .
1183, geestelijke ; Mar. 496, Blise.

41, geleerde .

eleven, st . en zw . ww . intr ., c i .
a e n, Mar . 241, aan vast zjn ;
an thaer ei., W, e . S . I6i, in

het haar zitten.

clicken, zw . ww . intr ., n i e t c 1 .
t e g h e n, Mgr . 965, niet halen bij.
clincke, znw . yr., d i e c 1 . s 1 a e t
up die hande, S. e . W. 73,

men sterft .

cliptanden, zw . ww . intr ., VG . e . S .

43, klappertanden .

clѭeck, clѭѭc,

brew ., Sacr . 607,

klѭek, dapper ; Saer . 502, vermetel ; Mar. 233, Mink, ervaren .

clѭckzeel, znw . ѭnz ., a n t e 1 . h a n-

g e n, Saer . 897, dadelijk ѭveral
bekend zijn.

clѭncken, zw . ww . trtins ., Nu Nѭch

1154, dѭen klinken .

clѭѭc, zie c 1 ѭ e c .
clѭssen, zw . ww . intr., bladz . 443,

vs . 34, met den bat syelen ѭp de
beugelbaan .

clѭten, zw . ww . intr., biadz . 44 .E
VS . 35,
cl . ane den blѭc,
waarseh . den bal tegen eene paal
slaan ѭ f gѭѭien, dus zѭѭ jets als

kѭlven.

clѭteren, zw . ww. intr ., Hexe 42,

klutsen, stampen .

clѭtken, znw . ѭnz ., Tat . II 107,

bѭlletje .

clѭve, znw . yr ., Mar. 618, knip .
cluse, znw. yr ., Truw. 135, 139,

172, kluis.

elute, clu}jte, znw . yr .,

Truw .

142, Taf. II 167, Plaij . ѭpschr .
klucht .
enape, znw . m ., Busk . 17, knecht ;
Sacr . 623 enz ., k7•ijgsknecht .
cnapper, znw . m ., Mar . 1000, tand .
enecht, znw . m ., Esm . 17, jѭngen,
zѭѭn ;

a 1 s e e n k n ., W . e . S .

432, vlug.

enѭppe, enѭp, znw . m ., Taf II 105,

knѭѭp .

cѭene, brew ., Esm . 292, 620, edel ;
Dr. D . H . 328, brutaal ; Hexe ii,

gerust .

cѭenlijc, brew ., Esm, 446, dapper,

edel.

cѭeniijc, bijw ., Rubb . 38, gerust.
cѭken, zw . Raw . trans ., Mar. 925,

klaarspelen.

cѭchuut, znw . m. . Nu Nѭch 130,

kѭekѭek ; Tat . II 123, hѭrendrayer,
lummel.

cѭcka,ert, znw . m ., Dr . A H . 212,
.
suffer
cѭcketѭijs, znw. m ., Nu Nѭch 159,
bѭѭze geeat .
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eѭekJi'n

znw, m. W. e . S . 330 enz . >

Blisc . 995, schѭѭier .

cѭllacie > znw. vr . Sacr . 714> 9ebed
reek ; Maegd . 616, es rek.
cѭlve znw, yr ., Laps . 633 > knѭts.
cѭmaf > znw . ѭnz. > e e n c . v a n
let make n Maegd . 169, er een
makers .
Vbgl . a f
eZnde
'
aa7a
cѭmers .
cѭmers, st, ww . lntr. Mar. 198,
uitkѭmen zjn • a e n e n e n c.
Rubb . 239, zjn ei en wѭrden
t e v ѭ r e n c . Esm. 168, geѭpenbaard wѭrden >; met den Seri nmv. >
W . e. S . 521, tѭt iem . kѭmen .
i' . 336, minnecѭmmer, znw . m . PlaJ
pjin hartstѭcht.

W. e. S.
sehan de ;

348 > beseh aamd > tѭ
S . e . W. 83, verle en ;

in de war.

cѭnfuse cѭnfuJi'se znw. ѭnz . en
vr. PlaJi' . 309, 329, Blisc. 232,
1076 > sehande > hѭѭp.

cѭninghinne znw . yr ., Esm . 830 ,
879, prinses.

cѭppers > ѭnz, ww . intr, a n let C .,
Dr. D . H . 21, verstand van lets
hebben >; Esm. 93 enz . > weten .
cѭnrѭѭt > znw . ѭnz . Blisc . 746,
schaar menigte .

cѭnst znw . vr. Esm . 818, wjsheid
Glѭr. 298, talent • Rubb . 31,
kennis >;
sac van cѭnsten >
Busk .38

ѭѭcheltasch .

cѭmmere > znw . vr. LiPp . 64 enz,

cѭnstich bnw . Mar . 207, 538, ge-

cѭmmissie, znw . yr., Sacr . 1187,
ѭpdrackt .

cѭnt > bnw . Blisc. 560, bekend >; c.
ana k en > G1ѭr. 541, S . e . W. 13,>

vs . 26, ѭntrѭering.

cѭntemplade

vriendin .

cѭmmѭde, znw . yr ., bladz . 467
cѭmmune, cѭmmuyn, znw . ѭnz .,
bladz. 467 vs. 26, bladz . 468 vs .
70, gemeente.

cѭmpѭst, znw. ѭnz ., Dr . A H . 321
enz., cѭn/Iturentaart.
cѭncille, znw. yr ., Sacr . 63, cѭncilie,
vergadering .

cѭndeghen, zw . ww. trans ., Maegd.
682, mededeelen .

cѭndicie, znw . yr ., Sacr . 815, uѭѭrwaarde .

cѭnfessѭr, znw . m., Blisc. 1179,
belijder.

cѭnfѭnderen (hem), zw . ww. refl .,
Maegd. 437, zichh verѭntrusten .
cѭnfѭert, znw . ѭnz ., Sacr. 106, prѭl .
31, Blisc . 1540, Jѭѭris 164, help,
trѭѭst, genezing,

cѭnfѭrtaeie, znw . yr., Blisc. 878,
versterking.

cѭnfѭrteren, zw, ww. traps ., Maegd .
317, versterken, bemѭedigen .

cѭnfuus, bnw., Dr . D . H . 290,

leerd bekwaam .

zeggen .

znw. vr.

76 > beschѭuwin9ѭverpeinzin9,

Maegd .

cѭntenancie > znw . vr. Blisc . 1397,
lawaai , gepraat .

.

cѭntrarie > znw. vr . Blisc . 296 > het
tѭ9enѭver9estelde.

cѭntrarie bi'w . Sacr. 1066, teg en .
cѭntrarie > vѭѭrz . Jѭѭris 49, tegen .
cѭnvent, znw. ѭnz . > bladz . 472 vs .
134, samenwѭning .
l Cѭѭl eigenn . Dr. D. H . 36
Cѭd,
enz . Nicѭlaas.
cѭpen,
,
zw . ww. trans, c . ѭ m, Esm .
932> 960, kѭѭpen _
vѭѭr
~; c. J' e g hen,
Esm . 932 > 960, k . van ; Glѭr. 599,
Sacr. 912 > bladz . 461 r . 20 > lѭskѭѭpen .

cѭApe espin

znw, ѭnz ., Taf. II

95, spinnewebben .

cѭre > cuere znw . yr ., g ѭ e t t e r
c ѭ r e Dr. D . H. 174, vѭѭrtre eli'k ; w e l t e r c . Taf. II 143,
uitstekend >; Sacr . 857, Blisc .1550 >
zeer g ѭed ~~'uist ; Nu Nѭch 184 >
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zeer ; tuwer kueren, Mar.
995le ermacht ; Mar . 509, ins an1017, naar 2cw verlangen .
nang.
wren, cueren, zw. ww . trans ., cragen, zw., ww . trans ., Mgr . 148,
Glѭr. 988, beѭѭrdeelen ; Jѭѭris 35,
kelen .
yѭedke2cren, besluiten .
crake, znw.vr.. Sacr. 331, grѭѭt schip .
cѭrliaen, znw . m ., Dr. D. A . 154, craken, zw . ww . intr., Plaij . 107,
elde7ideling, bѭmperd.
262, pret maken. .
cѭrre, znw. m ., Lipp . 168, kreny . crane, bnw., Lans. 521 2, Blisc. 291,
Vgl . Mnl . Wdb . ѭp cѭme.
n
Maegd . 348 enz ., zwak, ye7 •iny.
cѭrrectie, znw . yr ., tѭt uwem c., crancken, zw. ww . trans ., Blisc.
Blise. 266, ѭnder uwe verbetering .
1455, krenken .
cѭrrupcie, znw. vr., Sacr. 255, cranselijn, znw. ѭnz., Taf. II 183,
bladz . 471 vs. 99, bederf, vezѭekmansje, kѭekje .
deling.
creature, criature, znw . vr .. Esm .
tѭrt, bnw ., ѭp een tѭrt, ѭpt
280, 332 enz ., schepsel, mensch,
kind .
c ѭ r t e, Nu Nѭch 26, Blisc . 196,
210, weldra, spѭedig ; 't e ѭ r t s t e creiten, zw . ww . traps ., Mar . 329,
kwellen.
ende dlancxte, Mar . 220,
kѭrt en gѭed alles.
crempen, erimpen, st . ww . intr.,
tѭrt, bijw ., Lans . 807, weldra .
Blisc. 1034, S . e . W . 38, krimpen ;
cѭrtelijc, cѭrtelinge, bijw ., Blise,
Mar. 996, ѭvereind gaan staan .
633, 758, weldra.
crevele, znw ., yr. (?), Sacr . 1238,
cѭrten, zw . ww . trans ., Esm. 686,
kriebel.
een erѭde maken aan .
crijt, znw. ѭnz ., Esm. 978, W. e .
tѭrts, curts, b}jw .
Mar . 440
S . 202, 479 enz ., krjt .
(var.), weldra ; Blisc. 1463, ѭp cr}jschen, st. en zw . ww . intr.,
kѭrten afstand ; Nu Nѭch 153,
Mar. 137, krijten, weeklayen .
ѭnlangs.
criseltanden, zw, ww. intr ., Sacr .
cѭst I znw. m . en yr . , t e s v e r1307, tanrleknamsen.
lѭren, behѭuden cѭst, Sacr, criten, st. ww . intr., W . e . S. 46,
900, 975, het is vergee fsche, beschreeuwen.
lѭѭnde mzѭeite.
crѭne, znw . yr . , crc
dragen,
cѭstelijc, bijw ., Mar . 442, rѭyal ;
Esm. 530, .9 1 2, Glѭr. 458, 734,
bladz . 467 vs . 60, prachtig .
817, bѭven anderen hѭѭglijk geeerd
cѭten, zw . ww . intr ., bla,dz . 443
wѭrden ;
crѭne spannen,
vs . 38, bikkelen .
Esm . 998, Glѭr . 572, geeerd wѭrtѭurs, znw. m ., blaegd . 300, lѭѭp,
den ; Lans : 82, I31ise . 1150, eene
beweging .
krѭѭn dragen .
tѭut, bnw ., c . ѭ f h e e t, Blisc . 91, crѭnen, zw . ww . traps ., Sacr. 569,
alles .
dѭen klagen, kwellen.
cѭuten, zw . ww . intr., bladz. 443 crѭneren, zw . ww . traps ., Maegd .
vs . 38.
444, 513, krѭnen .
crabbeleere, znw . in . , Taf: II 71, eurabel, bnw ., Mar . ?O :i, achtbacrr .
zwaar bier.
cure, znw . yr . , Nu Nѭch 216, vZaay,
cracht, znw . yr ., Esm . 820, alver- curinge, znw. vr .. Sacr . 490, keumѭgen ; Glѭr . 500, geweld ; Glѭr.
ring, beprѭeving.
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carts, zie c ѭ r t s .
cuuscen, zw, ww . trans ., Taf. II
107, Blise . 1302, reinigen.
labbermulen > zw, ww, trans . > Sacr .
1317 > likken > kussen.
labuer, labѭer, znw . m . ѭf ѭnz .
Mar . 59, arbeid ,• Jѭѭris 168, ellende.
lacer lachen a laece tusschenw . >
Blisc . 84 > Jѭѭris 11 enz . > helaas.
laehter > znw . m . Esm . 512, enz . >
schande • Lil'P. 34, ramp.
lachteren > zw. ww . trans . > Blisc .
1725, berispen a keuren .
laet bJi'w, 1 . b e i d e n > Maegd .
419, lan9 wachten .
leeYe znw, vr. Sacr. 682, lade dѭѭs .
laYe > znw, yr . Blisc . 974, vlam .
lac > bnw . Rubb . 221, minziek >
wulpsch, .
lamPtѭ znw, yr . Maegd . 303 enz,
lamp .
langen , bJi'w. , LiPp . 43, lan g.
1 angen zw, ww . trans., Taf. II
150, vѭѭr den da9 helm .
langen , zw, ww, ѭnPers . Blisc.
687 > 1412, verlangen.
lane, bnw . > ѭm tlanxte treeken, Dr . D . H. 396, zien wie de
bees is.
lane bJi'w ., Blisc . 1429, langzaam •
ѭver lane, Esm . 239 , na lan9 en ti'd.
~
lanchs bJi'w . Busk . 190, an de
len.q te .
laneke znw, yr . , Sacr. 821, 1292 ,
Maegd . 234, z#
z" de v
het
lichaam .
lanex biJ w. 1, ѭ m s ѭ 1 . sѭ, i~u
Nѭch 25M Mar
.1097 hѭe lane e7 h
lent, znw, ѭnz. Sacr. 131, grand,
aarde .
last, znw. m .
lѭr. 940 > dat wear
men ѭp uitgacct .
lastich bnw ., Blisc . 215, wat last
ѭ gevaar ѭplevert .
,

T

lateѭ > s t. ww, trans., Lans . 340,
Mar. 561 enz . verlaten,• Blisc .
315, in den steek later .
lau > bnw . W, e . S . 222 > warm .
leest > z nw . in . Blisc . 2b' vѭrm >
mѭdel .
leet > left bnw . Lans . 742 > ѭnaangenaam ; Esm . 31, Busk . 176,
Hexe 6 Blisc. 516 enz . , vervlѭekt bѭѭs .

leggen zw, ww . trans . > 1 e g g e n
a n Glѭr .1 6, Busk .162, best eden
aan • Glѭr. 181, ѭnderwerpen aan,•
l egge n ѭp, R ubb . 59 teller bi' •
sJ i'n herte 1 . an, G lѭr. 717,
753, zi'n zinnen ѭp iets stellen .
leider, tusschenw,
bladz . 443
vs . 43, helaas .
lest, zie 1 e e t .
leken st . ww . intr . en trans . bladr
471 vs . 97 neerstrѭѭmen • bladz .
467 vs . 43, later -vlѭeien .
leeker, znw. rn . Sacr . 295deu gnz'et .
lesen st . ww . trans . W . e. S . 35,
verzamelen > Lans . 214, 326 > Rubb .
9 vѭѭrdragen , ѭverlaid zeg9en
vgh s i rge n • W . e . S . 566,
leeren • Sacr . 715, Blise .169 235,
ѭverlaid ѭpzeggen bidden .
letsel znw, ѭnz ., zѭnder 1 .
Maeg•d . 127, zѭnder dat er iets
aan ѭntbreekt .
letter > zw . ww. intr. Esm . 549,
Mar . 18 > S . e . W . 5 vertѭeven >
trans. Li1'P. 40, ѭphѭudralen >•
den • LipA . 132, Lans . 417 > Mar.
621 > hinderen > mankeeren .
letter, znw . yr . > Sacr. 1098, brie
letli > lucre,
yr., Taf. II 144 ,
lu~~aviel,
•
n iet eѭn 1 .
vѭd,
S . e. W . 117, vѭlstrekt niets.
leveit > znw . ѭn z .,
534 > Jeluk,
genѭegen .
licht znw . ѭnz . Mar. 394, kaars
Sacr. 732 > 1305 > geziehtsvermѭgen ,
bladz . 471 vs . 87, 00g.

>

--
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liehte bi'w . Mar. 913
spѭedig.

lichtelJ
i'c

bnw . Esm .

kѭmmerd.

emakkeli'k
128>

ѭnbe-

lichtelJ
i'c, bJi'w ., Maegd. 212, gemakkeli'k
~ ~; Lipp . 47, vermѭedeli'k.

lichten zw . ww, traps., Taf. II 198,
ѭphe en ѭf likken vgl. vs . 3).

lichtenisse > znw . yr ., bladz . 458
r . 7 verlichting.
liden
St. ww, intr . Plaia' . 250,
Bliss. 119, kѭmen ; Bliss. 115,
230, gaan,; S . e . W . 93, dѭѭrgaan
Lans . 648, vѭѭrbi' aan ; Glѭr . 331,
368 , Mar . 440, verlѭѭpen ,; l a t e n
l . Sacr . 41 6 , Zaten varen.
liden, st . ww . traps ., Bliss. 167 ,
180 227, enz, ѭrdergaan li'den
~
,
dulden.

liden lien zw . ww. trails . Lipp.
170, Glѭr . 403, W . e . S . 289,
Blise . 1100, bekennen erkennen .

liedeken > lieken znw . ѭnz . Maegd .
246 > 250, lied ,~'e,• ѭnes 1 . s i ngh e n ib . 500, 692 > 741 .
lief, bJi'w, m i l i e v e r Esm . 312,
Mar . 109 enz . Ziever ;, v gl. de
cant . bJ
i' Taf. II 121 .
lief'kint, znw . ѭnz ., Rubb . 61, 133 ,
187, mi'n waarde .

liefman znw, m ., Mar. 382, mi'n
~
waarde .

liegen St. ww, intr . met den 3den
nmv . >
Lans . 857, vѭѭrliegen ,

bladz . 469 vs . 4 in den stѭck
later
ѭptgaan ,; - znw,,
ipp .
100, leu9en, bedrѭg .
liggen
St . ww, intr.
Mar. 208,
295,J eleJenzi'n •~ ѭ pt sceiden l .
Bliss . 1013, ѭp sterven 1. ; he n
qu e 11 e n, PlaJi' . 237, li99en tѭ
pZagen .
lJi'f > znw. ѭnz . Esm . 35, 155, 342,
758, LiPp . 165, Glѭr. 1114 > Nu
Nѭsh 50 > S . e . W. 142 > bladz .
461 laatste regel, Zeven,; Esm .

408 > Lans . 569, levenswandel >
Esm. 349 ? , 408, 890, 916, Glѭr .
1099, Lans . 17 ? , 349, 532 ~"? ,
565
, lichaam ;, Esin . 349 ?
Glѭr . 502 > Lans. 17 ?
532 ? >
565 ) persѭѭn ,• siJ ' n 1 i'
J f de i1 en
m e t Esm . 54, vleescheli'ke emeenschap hebben let ѭp ѭ e c
in vs . 52 : antlers zѭu er i
ll . n ѭ g
cѭil tweede kind kunnen gebѭrѭn wѭrden ; in Glѭr. 237 zal
wel ditzelfde bedѭeld z>)jn ѭf
whѭѭp ѭѭk g ezamenl i'k hѭt Zeven
dѭѭrbrengen ѭmen gѭeden zip
ѭPlevert .
lieken > zw . ww, trans., d e c a nn e n 1 . > Taf; II 3drinker . Vgl .
uut1eCken .
licteken znw . ѭnz ., Lans . 787 enz,
bewi's
~ > kenteeken >

lit, znw . ѭnz .

Jѭѭris 49, medes i'
J n 1 e d e n
v e r l i e s e n > Sacr. 903, hѭt gebur9er , ѭnderdaan ;a

bruik van zi'ne beenen verliezen
vgl . bladz . 462 en Mnl . Wdb .

IV 683 .
litre znw. yr ., bladz . 443 vs . 44,

us, strik.

lѭcht, zie lucht .
lѭdder, znw . m ., Busk . 188, hѭeren3ager • Busk . 166, Nu Nѭch 218,
smeerlap ;> W . e. S . 375 > landlѭѭper .

lѭdderen > zw . ww . intr . Nu Nѭch 7 >
de bѭѭr spclѭp.

ѭ dderlJi' c, bJi' w . W . e . S . 80 > lui
en lekker.

lѭeten > z nw . in .
467, Zѭmperd .

Tat: II 10 > Mar .

lѭfsam bnw . Sacr . 109napp rѭl .
10, Mar . 1032, eerwaardig .
lѭѭ ѭpen zw . ww . traps . Blise.105
lѭѭchenen ѭntkennen .

lѭi > lѭci bnw ., Trues . 178, mi .
lѭiaert, znw. m . W . e . 5 .102 120,
luiaard .
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lѭllaert, znw. m ., Busk . 179, 196,
Truw . 117, cellebrѭeder. Vgl .
Mnl. Wdb . IV, 745 .
lѭllen, zw . ww . intr ., Sacr. 2, 8,
dѭmmelen.
lѭnen, zw . ww . traps ., Esm . 793,
Busk. 118, strafen .
bilge, znw. yr ., tnv . 1 ѭ n g e r e n,
Plaij . 315, 328, Sacr . 879, Mar .
403, 880 in verschillende vlѭeken.
lѭngergat, znw . ѭnz ., Plaij . 315,
luchtpijy (?) . VgL Mnl. Wdb.
IV, 754 .
lѭѭftutere, znw . m ., Mar . 539,
vleier .
lѭѭc, znw . ѭnz ., Sacr. 1322, ui, yrei.
lѭѭn, znw . ѭnz ., Esm . 997, Maegd .
376, 652, lѭѭn, vergeldiny ; tѭ
lѭne, Lans . 751, Blisc. 1154, als
yenadeyift, geschenk, vgL Mnl.
Wdb. IV, 770.
lѭѭs, bnw ., Lans . 919, zѭnder ; het
kan hier echter ѭѭk reeds het
achtervѭegsel zijn, zѭѭdat dan
v r ѭ u d e t ѭ e s als een wѭѭrd
mѭet gelezen warden .
lѭpe, lѭppen, znw . ѭnz . (?), Plaij .
82, vijftig rѭeclen.
lѭrinen, zw . ww . inti• . , Truw . 169,
leeglѭѭpen.
lѭs, bnw ., 1 ѭ s v an , Blisc. 502, yr
van, zѭnder .
lѭssen, zw . ww . traps ., Blisc . 530,
1703, verlѭssen, lѭskѭѭpen .
lѭst, zie lust.
lѭven, zw, ww . trans ., Lans . 233
(var.), belѭven .
lucht, lѭcht, znw . yr ., Esm. 66,
uitspansel ; t e r L z i t ten, hlnegd .
97, een luchtje seheppen.
lude, bijw ., 1 . e n d e s t i 11 e, Dr .
D . H . 241, yeheel en al .
luden, luijden, zw . ww . intr.,
w. e. S . 136, geluid waken, zingen ;
Sacr. 383, klinken , sclzjnen.
luffe, znw . yr ., Maegd. 744, slet.

luken > st. ww . trans ., Busk . 23.
lust, lѭst z nw . in ., Esm .138 > Busk .
107, Mar. 571, lust beg eerie
Sacr . 978, lie de .
vrѭѭli'k
lustelJi e, bJijw ., Maeg4 .631
.
J
bljde.
lusten zw . ww . ѭnpers . Dr . D . H.
274 > ѭed bekѭmen • Maegd . 340,
wel tѭ mѭede z "n .
lustende > bnw. Jѭѭris 120> ѭp9ewekt
1
. 25,
wel9emѭed ; q u a 1 i'
J e .Sacr
bedrukt.
luut > znw, m . Blisc . 799 > geluid stem .
maeht znw. vr. Glѭr. 996, strjdmacht •> Lans . 139, yele9enheid
a 1 u m a e h t > Lans . 574, 700,
Kubb . 209.
mael > znw . m, t e male, Esm .
160 enz,
eheel en al ; m e t
eenen smaels > Sacr . 657, ѭp
een keer, mengvѭrm uit m e t
eenen male en eens maels ,
vgl . duncke n en Mnl. Wdb .
IV 964.
maer, vѭegw ., PlaJij . 37, wel >; m a e r
d a t > Mae d . 226, ѭp vѭѭrwaarde dat.
maerte > znw . vr . Truw . 108 enz . >
meld dienstmaa9d.
maertille znw . yr., Sacr . 62, 909 ,
1042, ѭlteriny .
maer > znw . vr . S . e . W . 20, vlek >
smet.
maetsuwe > znw . vr . Blisc . 1452,
knѭts .
waken, zw . ww . traps. Esm . 816,
seheppen,; Dr . D . H . 42, acr.113 ,
dѭen ;> hem nl. a 1 s Esm . 900,
zich verrnѭmmen ~~ g h e n ѭ e c h t e
m . Mar. 423, beha era sche en
ie make 't Macgd . 24, het
,9aat ~
male, zn~~T . vr . PlaiJj . 260, tasch .
malicie
znw . vr. Jѭѭris 267,
bѭѭsheid .
7iai'.

j
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man, znw. m . Esm . 273, 290,
~'ѭn9en kind ; lѭr. 161 > ѭnderdawn >; a 1 s e e n m a n Sacr . p80,
ink mѭedi9,; dais die man
Nu Nѭch 54, dat is de manier,
manheit > znw . yr ., Nu Nѭc11 212,
cѭѭed .
i
maim, zw, ww . traps . Hexe 34,
ѭ rѭe en bezweren,
maniere > znw, vr. W. e . S . 190,
ei9enschap , manier van z7i, 'n
Maegd . 294 sѭѭn •> d e m . m a k e n
a 1 s Blise . 605, zieh gedra9en ,
bJ i' manieren Taf . II 51 > behѭѭrli'k .
manierlJi'c bnw, Taf. 171 > atsѭenli'k betameli'k.
mare . znw . m . > N u Nѭch 1ѭ9,
nacht9eest .
mat, bnw, met den 2411 nmv . > Laps .
242, mѭe,; m . make n Glѭr . 127,
ѭverwinnen klein kri' en .
mate, znw . m . Maegd . 307, behѭѭr
like vѭldѭende maat Jѭѭris 46,
wi'ze • met maten Dr, D. H.178
betameljk
, , beseheiden ; b ѭven
mate n Dr. D . H. 291, ѭnbescheiden buitenspѭn 9 ; E sm. 883 ,
buiten9eraaeen zees.
materie , Blise . 20, 48, stѭ verbaal .
medallen zie a 1.
medecine, znw . yr ., Glѭr, 171 ,
la enis.
merleplichtere mephchtere znw .
m. Blise . 353, 743, helper .
ricer, biJ'w . hi n e . . , meet W .
C . S . 449 > niemand anders > n i e
nicer, Esm . 331, Glѭr . 319, 649,
1097, nѭѭit anders • m e er nѭ
in I n Jѭѭris 76, J eh eel en al ;
meet ende min bladz . 471
vs . 86, apes ; - bnw . verbѭ9en, Dr.
D . H . 397, Crѭѭter,
meereh znw . ѭnz . W . e . S. 351,
merg .
meest bnw . Sacr. 837, Mar . 1075
C

Maegd . 286, 9 rѭѭtst ;~ Sacr. Prѭl. 3
machti9 st.
meester > znw . m . Esm . 62 enz . >
eleerde dѭctѭr, wichelaar • Sacr .
1227, yeneesheer, heelmeester.
meesterie znw . yr. bladz . 472
vs . 121, ~~eneeskunst,; Sacr . 1231,,
9 edѭkter .
meY, bJi'w . bladz. 471 vs . 73 > merle .
melnen, zie m e n e n .
meYsen znw . ѭnz . Mar. 375 enz . >
meisje.
meeken > melde enz . zie m i c k e n >
milt enz .
meleslabberken znw . ѭnz . Sacr .
818, melkmѭrsert'e sehѭѭtkind e
lieveliny .
meleteile > znw, yr. Bask . 25, 33,
melkkѭm.
melѭdic znw, yr . , Blise .891 1215,
ureadde , zali9heid.
memѭrie znw. vr. , Mar . 590, denkvermѭ9en • Mar, 1064, Jѭѭris 258,
d edachte zip .
menen meinen, zw . wwn
traps. en
intr., Esm . 116, Glѭr. 503, 798,
810 > Lans.103 enz, van plan zi7'n
,
Glѭr. 235 > Lans .681 Maeg4 .244
bedѭelin >; Laps . 338 > er vѭѭr zullen
zѭr9en • Esm . 930> ernst rnake?a
met ; Maegd. 488, lie hebben ,
Blise . 1405 > beteekenen >; - znw .
Blisc, 1424, bedѭelin .
menichsins bJ i'w . Taf. II 189 > ѭ
vele wizen .
meninghe , meYpinghe znw . vr .
Mar . 737, bedѭelin9, ѭprechtheid ,
Mar . 882, achtin9 .
menscelieheit > znw, yr . Blise .698 >
rnenscheli'ke natuur, m . lever.
mere, meere znw, vr. Lipp .190 verhaal ; Sacr . 203, Blise .1045, bericht .
mengendach znw . m . Glѭr. 612,
d
van mѭt en .
meret > znw . vr . Laps . 97, mark,
9 ѭudstuk,
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mere , znw, yr . , Saer. 600, yeb ed ,

land .

mere , merke , znw . m . , m .1 e g g e n
ѭf hѭuden yen, Busk . 20 ,
Lans . 30, 218, W . e . S . 220 ac/it

e n e n l igge n, Glѭr . 754, b#

iem. li99en .

met, bJ i'w ., Lipp . 28, W. e. S . 562 ,
bѭvendien,• met h e b b e n, Maegd .

30, tѭt zi'n dienst hebben .

slaan , letters ѭp .

met dat, vѭegw ., Mar . 176, 968 ,

Blise . 40, 785, J ѭѭris 148, aa-n
zien , letters ѭp , apmerken •, Glѭr .
241, Lans . 36, ѭpletters ; m . n a e r ,
Glѭr. 6 lust
a e7 en naar .

meters , st. ww . traps . Rubb . 143 ,
tellers ,• Hexe 65, Mar . 449 ? ,
874, laten tѭppen • Rubb . 240,

mercken , zw . ww . trapss en intr . ,

merren, zw. WW . intr . , Esm . 843 ,

Lipp . 37, vertѭeven zieh ѭphѭuden • LipP . 31, Dr. D . H. 276,
Plai'~ . 77, tѭeven, talmen ,; Li pp .
11, 20, Blise . 1568, tѭeven weybli'ven .

met dat terw#l, tѭyeli'k dat .

drinkers.

mettentJi't > znw . m . Esm. 64, mZ'd-

dernacht .

midallen , zie al .
middel, znw. ѭnz ., z ѭ n d e r m .
Mae ~'d. 433, ѭnmiddellgk , 7 echt-

streeks.

inertdach , znw . m ., in . v a n d e r
w e k e , Mar . 10, weekmarkt.
mes, znw, ѭnz ., met qu a d e n
m e s s e n Hexe 39, met stѭmpe
messen ѭf eenvѭudig
met beuls.
messen . ,• a e n ' t m e s Mar . 466 ,

middel , bnw ., Mar. 402 vyr) het-

mes --, zie m i s - .
messygier, . metselgier, znw m .,
Glѭr . 250, 260, Dr. D. H. 1, bѭde .
finesse znw . vr . Lipp . 54, ilex e

zie de aant .
mi~ken mecken

mesten, zw, ww . intr. Blise . 996 ,
zieh messen • Sacr. Prѭl . 46, be -

milliѭen telw . Mar . 439, mill 2ѭe1z .
milt, melde, bnw ., Sacr . 6~3,
~ ѭvervlѭediy •, S . e . W . 146, mild .
minYѭet, mJi'nJ'ѭѭt, bnw . Ta• f. I
47, Blise . 421, lie
minklJi' c, bnw. Sacr. 242, vrien-

aan het vechten .

99, mis .

hayen scheppen in.

met vѭѭrz . Lipp . 53, Busk. 27,
104, Dr . D . H. 21, Rubb . 55 ,
Blise . 642, in uitrѭePen, vgl .
de aant . bJi Sacr. 1076 Esm .
762, Lans . 463, 691, Blis c . 884 ,
in iemands huffs , d 'Zenst , Blisc .
1353, vѭlyens • in ct dl ѭefh eit ,
Maeggd. 567, tѭt mine d7 . met
vrѭuden sJi'n, Esm . 811, bh"de ,
metter kele hebbe n, Sacr .
436, 515, bi' de keel h ., metter
hint, Esm. 902, L ans, 596, aan
ѭf bi' de h. hѭѭden,•
lѭi .925,
bj de hand , 9ereed hebben •, in e t

9een tusschen twee andere zake n
is , t ussch en- .

miede znw. yr ., Blise. 601, lѭѭn ,

yeschenk waarmede men ѭmkѭѭpt .

mihѭrPe ? , znw. yr., bladz .4 66 0P-

schrift

kѭrtzichtiyheid myѭpic ;
zw . w w. intr
.,

S . e . W . 67, acht sl aan .

mile , znw . yr ., g r ѭ t e m . , Mar
.

16, 9eѭ9 raf isehe mi'l .

deli'k, yenadiy .

mineken,

zw . ww . intr., Blise .

676, verminderen, minder wѭrden .

minlJi e, bnw . en bJi'w., Sacr. 206,

213, vѭl lie de en eerb-ied ;, Sacr .
1137, Blise . 829, vriendeli'k .
iiiinne, znw . yr ., Glѭr . 197, La ns .
42 enz ., lie de,• Dr . D . H . 240 ,
vreedzame schikkiny •, Glѭr . 4&i,
Mar . 260, 812 ? 9 e lie de,• in Gѭds
m i n n e, Maegd . 219, ter Gѭds
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liefcle, ѭm Gѭds wille, in (hѭds
naam .

minnekijn, znw . ѭnz ., Esm . 455,
Lipp. 40 enz ., yelie fde .
misbaer, znw. ѭnz ., Sacr. 1218,

gejammer, verdriet .

misbaren, zw. ww . intr., Esm . 534,
550, weeklayen ; - refl ., Esm . 315,

misval, znw. ѭnz ., Lans . 430, 731,

Sacr. 68, Jѭѭris 50, ѭngeluk,
tegenspѭed,

misvallen,

St. WW .

intr., Nu Nѭch

228, ѭngelukkig aflѭѭpen .

misvergen, zw . ww . intr ., Mar. 363,

lets sleehts van iem . vergen.

misdaet, znw . yr., Esm . 731, Nu
Nѭch 193, Blise. 1125, vergrjp .
misdrach, znw . ѭnz ., Blise . 895,

miswanen, zw. ww . traps., Sacr .
1159, wantrѭuwen . Het ww . staat
bier met een vѭѭrwerpsgenitivus,
en daardѭѭr schijnbaar intr .
miswinde, znw . yr . en ѭnz .. Blise .

misgaen (hem), St . ww . refl .. Sacr .

mite, Znw . yr. . Busk . 59, 146, Mar .

mishaech, znw . m . ѭf ѭnz . (?),

een muntstuk van - penning,
ѭѭk in het algemeen klein geld-

jammeren .

verkeerd gedray, zѭnaen .
159, misdѭen.

Mar . 594, ѭnbehaagljkheid, eltende .

miskief, znw . ѭnz . , Mar . 1106,

narigheid .

miscѭmen, st. ww. intr . met den
aeR nmv., Lans 313, ѭverkѭnzen
(van jets sleehts) .
mislaten (hem), St. ww. refl., Mar .

914, uitgelaten zijn, jammeren .

mismaeet, bnw ., Sacr . 56, leelgk,

ѭnyelukkig.

inispr}jst, bnw ., Blise . 260, baakbaar.
misprisen, zw . ww, traps., Lans.

406, Taken, verwjten .

xnisquame, znw. vr.. Blise. 334,
'ramp .
misraect, bnw:, Dr. D . H . 346,

slech .t afyewerkt, mislukt .

misscien, zw . ww . intr.,' Blise . 332,
454, ѭverkѭmen (van jets sleehts) .
misse, znw . vr.. Lipp . 54, Hexe
94, mis .
misselijc, bnw ., Lipp . 40, verschillend, velerlei ; L<tins . 567, Saer.
161, ѭnzeker ; Lipp . 107, Lens . 88,

v7•eemd, wѭnderlijk ; Lams . 941,
schandeljjk.
misselijc, bijw ., Maegd . 749, schanclelijk .

missen, messen, zw. ww . intr .,
Blise . 30, feilen, dwalen.

714, ѭngeval .

384, 675, S . e . W . 46, 52, mijt,

stuk, kbeinigheid.

wits, mids, vѭѭrz ., Sacr. 254, 810,
1068, Blise . 453, 1265 enz . enz .,

dѭѭr, wegens, ѭm .

Mѭdicac, Mѭnicat, eigenn ., Sacr .
1277, Mar. $70, 998, naam vin
een duivel .
mѭeye, mѭle, znw . vr .. Esm . 317,
Glѭr . 488 enz ., tante.
mѭeyen, mѭien, zw . ww. traps .,
bladz . 446 vs. 18, lastig vallen ;
ghemѭyt wѭrden, Blise . 74,
gedreven wѭrden ; - refl . hem
m ѭ e y e n, Blise . 1202, zich bekѭmmeren ; g e m ѭ y t (deelw. van
hem m .), Blise . 1530, bezѭ7gd,

zѭrgvѭl .

mѭer, znw . m . en ѭnz., Sacr. 24
enz , veen .
mѭerneringhe, znw . yr . , bladz. 466

vs. 7, veenderij .

mѭerwerek, znw, ѭnz ., bladz. 466

vs . 9, veenarbeid .

mѭet, znw . m ., Esc. 445, Glѭr.
68, 191, Lans . 212, Maegd . 674,
inbѭrst, karakter ; Maegd . 621,
yemvecl, hart ; Esm . 840, Lens .

660,

W. e . S . 312, stemming ;

Esm. 600, Rubb . 185, gevѭel, ge •
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dachte ; met gѭeden mѭeden,
Maegd. 366, welyemѭed .
mѭeten, ѭnz . ww . intr., Esm . 487
enz . mѭeten ; Esm . 115 enz . (in
wenschende zinnen), mѭyen .
mѭgen, ѭnr . ww . intr . en traps .,
Esm . 407 enz ., kunnen ; Esm.
334, mѭlten lijden, hѭuden van ;
Dr . D . H . 352, Nu Nѭch 179,
184, lusten ; gerne mѭlten
s i e n, Lans . 74 .
mѭgent, mueghent, bnw ., Jѭѭris
269, 272, machtig .
mѭgentheit, mueghenteijt, znw.
yr., Hexe 36, Blisc . 1627, Jѭѭris
272, almacht .
mѭy enz ., zie m ѭ ѭ i .
mѭie, zie mѭeye .
mѭl, znw . m ., Sacr . 1036, mѭl (het
dier) .
mѭlder, znw . m ., Busk . 9, mѭlenaar.
mѭle, znw . yr ., Sacr . 454, maaksel .
mѭnt, znw . m ., Mar . 560, ingang ;
rѭde m ѭ n t, Esm . 263, 474,
548, Lans. 606, Mar . 245, vriendelijke benaming vѭѭr een kind
ѭf vѭѭr een vѭlwassen meisje ;
ter wѭnt spelen, S, e . W . 12,
eten ; enen hѭveschen m,
d r a g h e n, Glѭr. 310, bescheiden

rseel znw, ѭnz . Trues . 151 ,
Jѭѭris 220, brѭk.
mѭuwe znw, yr., die m, make n ,
Rubb . 234, den gek aansteken
bedriegen .
dies weetic ѭns
mѭuwen
m ѭ u w e n > Blisc . 275 > missehien
daar weet ik mѭuwen aan tѭ
passen , vgl. ,, hJi' weet van
wanten" .
mueghent zie m ѭge n t .
murmeracie, mѭrmeracie, znw. yr .,
Blisc . 237 > 1677 > 9errѭr, ѭnrust ,
Mar . 329, angst .
murmereren, mѭrmereren, zw . ww .
intr . Blisc . 1597, mѭm elen in
het ѭnzekere raten .
museel znw . ѭnz . Rubb . 243, snuit.
musenmeel znw, ѭnz . S er . 5-fib
1274, "n meet .
musket > musehet znw, ѭnz . ?>
bladz . 442 vs . 13 > vznkendie >
eene snѭrt s- erwer .
mute, muut znw, vr . Busk. 96,
W . e . S . 63 > 280, 353, kѭѭi > i n
d e m. = binnen >• Sacr . 1010 > gevan9enis.
muten muYten zw . ww . traps .,
Mar . 352 > in eene kѭѭi sluiten >
kѭѭien kameren .

mѭiaert mѭYaert znw . m. W . e . S .
120 enz , at.
mѭѭihc,
blJ w., Maegd. 9 4 , 105,>
J
115, mѭѭr .
mѭert > znw, vr . Esm . 369, 791 ,
mѭѭrd ;> Esm. 676, Lans . 911,
9ruweldaad • d i e m, s t e k e
h em, Lans . 916° var, hi',~ mѭ9e
dѭѭd vallen.
mѭre, znw . vr. Blisc. 1496, sli'k
mѭlder.
mѭrgen znw . m. > gѭeden mѭrg e n Glѭr . 297 > yeluk . Vg1 . d a c h
J a e r en Lans . 641 .
mѭrmeracie zie m u r m e r a c i e .

na bn w . en n a ѭ f b r e e t Blisc.
830> 9rѭѭt ѭ klein veel ѭ wein i.9 .
na, bJi' w . Esm . 924, nabj, .
nachtludder > znw . m . > Nu Nѭch
167, bѭѭze 9eest .
nacre , znw . vr . Blisc . 2~}6 natuur,
wi'ze van dѭer.
naeet bJi'w . Sacr . 112, Blisc. 498,
duideljk.
naer, bJi'w. LiPP . 47, 109, W . e. S .
162, naderbj.
naerdat vѭe w. Jѭѭris 48, pad at .
naerspreken , pasPreken a st. ww .
intr.
lѭr. 165, 167, beschim en .
naervѭlgen zw . ww . traps . W . e .

nѭi
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S . 584, ѭpvѭlgen ; Blise . 20, ver- peen, bijw ., n e e n i c, Glѭr . 723,
vѭlyen, vѭѭrtzetten .
Mar. 350 enz . ; n e e n s, Nu Nѭch
naerwerpen, St . WW . trans., Nu
24, Sacr. 123 7, Bliss . 231 ;
Nѭeh 64, achternayѭѭien .
n e e n t, Sacr. 2 3, 676, Bliss. 345,'
naest, bnw., t e n a e s t, Taf. II 199,
S . e. W . 160 ; ѭ f n e e n, Bliss .
522, 1432, zѭѭ niet. Vgl. j a e .
ten naasten bj .
naest, b}jw ., Mar. 125, nabij.
neghelentier, znw . m., Lans. 51,
naken, zw . ww . intr ., Maegd . 332,
eyelantier, wilde rѭѭs .
370, nade7°en ; - ѭnpers . he t necker, znw . m ., Nu Nѭch 1 6 9,
nikker, watergeest ; Sacr. 17, 1045
n a e c t, Blise . 710, 1186, het
lѭѭyt naar.
enz ., Blise . 991, dicivel.
namaels, bѭw ., Glѭr . 23, Rubb . 4, nemen, st. ww. traps ., Esm . 661,
ѭntstelen ; W . e . S . 526, benenzen ;
Nu Nѭch 210, later, daarna .
nap, znw. m., Dr . A H . 301, beker.
W. e . S . 522, aannemen ; Esm .
narreren, zw. ww. trans., bladz .
527, Rubb . 114, tѭt echtyenѭѭt
nemen ; w a 1 e n . ; Esm. 482, ,gѭed
468 vs . 76, verhalen .
nat, znw . ѭnz ., Blise. 67, 952, water.
ѭpnemen ; q u a 1 ij e n., Lans .
nature, znw . yr ., Esm. 413, 444,
275, 277 .
Glѭr. 190, 207, karakter, yeaarcl- nemmeer, bijw ., Lans . 356, nѭѭit
meer ; Esm . 379, 917, niet meer .
laeid ; Glѭr . 845, wezen, bestaan ;
Blise . 1664, stѭffelijk bestaan ; nemmernieer, nemmermee, bijw .,
Maegd . 59, wezen, schepsel,
Glѭr . 1048, Lens. 346, pѭѭh nieer ;
Rubb . 196, in het geheel niet meer ;
mensch.
natuerlijc, bijw., Blisc. 957, vѭlgens
Esm . 525, nѭѭit ; Esm . 577, zeker
niet, in geen geval.
de (menschelijke) natuur .
ntituerlicheit, znw . vr .. Blisc. 734, nernat, znw . m ., Bliss . Z16, ijver,
menscheljjke natuur .
gelѭѭ fsjver .
nauwe, bijw ., Plaij . 306, Mar . 181, net, znw . ѭnz ., Lipp . 142, Dr . D .
Blisc. 40, nauwkeuriy ; Mar . 121,
H . 35, Maegd . 689, jaclitnet.
Bliss . 314, nauweljks .
net, b}jw ., Mar. 307, precies.
navѭnt, bijw ., Lans . 298, 325, in nicht, bijw ., Maegd. 178, niet.
den avѭnd .
pie, bijw ., Esm . 152, 230 enz .,
neder, bijw ., Lans. 15, 21 enz .,
pѭѭh ; Esm . 875, Busk. 200, niet.In een aantal zinnen mѭet pie
laag ; Lans . 119, Mar . 1095, naar
beneden (Mar. ging met harm
dѭѭr ѭѭit vertaald wѭrden, b . v .
ѭѭm uit Italie terug, dus uit het
Esm . 281, 373, 469, 758, 97~,
hѭvenland near het benedenland) .
Glѭr . 603, 827, Lans . 523, Bliss .
neder, bnw ., Lans. 187, 285, Bliss.
4 enz . Vgi. Mnl . Wdb. IV, `338x .
594, geriny .
nieghers, bijw ., Mar. 133, ne7gens .
ilederbeten, zw . ww . intr.. Glѭr. nyemare, nieumere, znw . vr.. Sacr .
628, van het paard stappen ;
924, Mar. 408, nieuwstijding .
L<tins . 798, 870, nedez •dalen.
nyemens, ѭnb . vnw ., Bliss . 154,
niemand .
nedergaen, st. ww . intr .. Glѭr . 699,
ѭndergcuc-n.
niesent, b}jw ., Trurv . 113, pѭѭh
nederrisen, st . ww . intr ., Saer. 111,
Binds, pѭѭh, in het geheel niet .
vallen .
niet, ѭnb . vnw ., Esm. 507, 622
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en ., niets ; tѭ niete dѭen,
Maegd . 695, 705, vernielen .
nyeu, niewe, bnw., Plaij . 76, v7•e emd ;

stand >• Blisc . 834, mѭeite , last ;

nyeut, ѭnb . vnw ., Blisc. 110, 544,
niets ; tѭ nieuten dѭen,
Jѭѭris
208, vernietiyen ; tѭ
nieten gad, Jѭѭris 118, ver-

nѭpen > zw. ww . trans . > Sacr. 512,

nigen, st. ww. intr ., W . e . S . 217,
lia,egd . 116, buigen, eene bulging

nѭtabel, bnw ., Blisc . 1693, Mae~'d .
1, aehtbaar • Mar. 535, nit stekend .
nѭteli' c bnw . Mar . 392, nѭѭdi .
nuYle
znw . yr .
Taf. II 44,

Sacr. 894, ѭnbetrѭuwbaar.

lѭren gaan .
maken .

nistich, bnw., Maegd . t :'7, kezcrig.
nѭ, zie nѭde .
nѭch, bijw., Lans . 390, 433 . 466,
Mar. 194, nѭymaals ; Truw . 170,
Nu Nѭch, 32 enz ., nѭq meer ;
W . e. S . 218, nu verder ; Lans .
160, nzc, nu tѭch ; n ѭ c h a 1 s ѭ e,
Busk . 160.
nѭde, nѭey, nѭ, bijw., Lans . 421,
Trnw . 149, 170, Plaij . 50, Mar.
386, 648, Blisc. 172, nѭѭde,

ѭngaarne .

nѭden, zw . ww . trans., Dr . D . H.
274, Maegd. 106, 121,uitnѭѭdigen ;
e n e n jet n ., Maegd . 46, ver-

zѭeken .

nѭene, znw . vr.. Mar . 66, middag ;
S . e . W . 119, etenstijd .
nѭenmael, znw . ѭnz ., Mar . 504,

middagmaal.

nѭyael, bnw ., Esm . 833, Glѭr, 67,
251, Lans . 10, 26, enz ., edel ;
W . e . S . 13, vѭѭrtreff'elijk, schѭѭn ;
Lans . 792, 864, deugdelijk, be-

trѭ2cwbaar.

nѭѭit, nѭѭint, bijw . . Maegd . 737,
nѭѭit ; Lans . 375, in het geheel
niet ; Esm . 893, Lans . 589, Dr.
D . H. 147, Rubb . 21, Mar . 279,
Blisc. 5, ѭѭit ; vgl. n I c .
nѭѭt, znw. yr. en m., Esm. 318
(te verbinden met 309), Lans .

308, -gevaar ; Mar. 598, gevaar,
ellende ; Mar . 790, ellendiye tѭe-

tes nѭѭt, tes van nѭe, Mar .

699, Blisc .
nѭѭdi9 .

1302,

1437, 1et is

S, e. W. 17, steken .

nѭsen zw, ww . intr.
Blisc .
785,
deren ,

sehaden .

m ui l, bek .

nutteliJe

bnw .

936, nuttig .

Blisc.

Mar . 298 ,

hinderen

736, 933,

ѭch, ѭchte, vѭegw ., Esm . 310, Lans .

301, Mar . 653,

ѭf.

ѭf, ѭft, vѭegw., Esm . 680, 802,
Glѭr . 183, Lans . 723, Dr. D. H .
133, V6'. e . S . 311, Maegd . 106,
indien ; Lans . 541, ѭm tѭ zien ѭf ;
Mar . 657, alsѭf.
ѭffer, znw. m ., Plaij . 124, schatting .
ѭfficie, znw . ѭnz . en vr.. Blisc .

605, ambt, ѭѭk kerkelijke bediening ; bladz . 472 vs . 109, kerkdienst, mis.
ѭfficier, znw . m ., Sacr . 1097, prѭl .
77, Blisc . 604, ambtenaar, 2vaardiyheidsbekleeder, zѭѭwel kerke-

lijk als wereldlijk .
ѭfsliten, zie a f s 1 i t e n .
ѭge, ѭѭgen (bladz . 471 vs. 84),
znw. ѭnz ., v ѭ e r ѭ ѭ g e n, Sacr .
prѭl . 73, aanwezig ; v ѭ e r ѭ g e n
1 e g g e n, Plaij . 1, uitleggen , vex°klaren ; vѭer ѭghen bring h e n, W . e. S . 100, aantѭѭnen,

bew jzen.

ѭlas, ѭlaes, tusschenw ., Esm . 561,

Blisc . 306, helaas.

ѭlijc, bnw., Plaij . 293, suf.
ѭm, ѭmme, vѭѭrz., Lans . 447, ter
wille van , in naana van ; Dr. D .
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H. 316, Sacr. 977, Maegd . 401,

ѭnberen, zie ѭ n t b e r e n .
ѭnbesceet, znw. ѭnz ., Blise . 179,

tevergee fs r

ѭnbetame, bnw., Blise . 748, ѭnbe-

407, ten behѭeve van, vѭѭr ; Saer .
78, dѭѭr ; ѭ m n i e t, Rubb . 201,

e ѭ p e n ѭ m,

Esm .

199, 932, kѭѭpen vѭѭr.
ѭmbeiden, zie ѭ n t b e i d e n .
ѭmbekant, zie ѭ n b e k e n t .
ѭmmebellen, zw . ww . trans. , Sacr .
898, ѭmrѭepen, rѭndvertelten.
ѭmdat, vѭegw ., Dr . D . H. 340,
Sacr. 1058, Mar. 261, 768, Blisc.
537, Maegd . 140 enz ., ѭpdat.
ѭmcѭinen, st . ww. intr ., Mar . 40

(prѭza), aan het einde kѭmen,

ѭnvetamzelijkheid, sehancle.
hѭѭrbjk, niet passend .

ѭndaet, znw. yr ., Esm . 791, 963,
973, misdaad .
ѭndanc, znw . m ., S . e . W . 39 ,
haat , ~ vlѭek • ѭ . h e b b e n , Glѭr .
182, Lans . 522, W. e. S . 293, vervlѭekt zi'n ;> ѭ . w e t e n > W. e . S .
609, haters •~ mJi'ns ѭndanes,
Lans . 344 var. , ѭnvrjwilli g,

gedwѭn9en .

nl . van het werk.
ѭmiancs, bijw ., Glѭr. 53, al bang .
ѭmleggen, zw . ww. traps., Rubb .
2 3 3, Blisc. 599, verdraaien ѭf

ѭndanc, bJijw. Lans . 563, ѭndanks .
ѭrder, vѭѭrz ., Busk . 174, maiden
in , vlak vѭѭr ;, met een pers . vnw. ,
Hexe 75, Blisc. 1288, gezamen-

znw . m .,
ѭmweg ;
ѭmmeslach,
s ѭ n d e r ѭ . , Blisc. 719, rech t-

ѭrder, bJijw., zie t ѭ n d e r .
ѭnderdaen, bnw ., Esm, 715, Lans .

ѭmtrent, vѭѭrz ., Esm. 586, ѭm ; bijw., Lipp . 123, rѭndѭm .
ѭmvaen, st . ww . traps ., Blisc .579,
669, Maegd. 576, ѭmvangen .
ѭmmewelven, St . WW. traps ., Sa,cr .

ѭrdergaen St . ww, trans ., e n e n
let ѭrdergaen, Esm . 943 ,

ѭmwempel, znw . m., bewimpeling ;
S ѭ n d e r ѭ . . Blisc . 1719, rѭnduit

-ѭnderhѭricheit, znw . yr ., Blisc.
1393, ѭnderdanigheid nederigheid.
ѭnderlinghen, bJijw ., Dr . D . H .383,

verblѭemen.
streeks .

55, ѭmwrѭeten .

gezegd .

ѭmwympelen, zw . ww. intr ., Blisc .

616, er dѭekjes ѭm winder .
ѭnabel, bnw ., Mar. 536, ѭnbekwaam .

ѭnaerdich, zie ѭ n e e r d i c h.
ѭnbefaemt, bnw ., Blise . 37, ѭnbe-

sprѭken.

ѭnbekent, ѭmbekant, bnw., Giѭr.
508, ѭnbekend ; Glѭr . 13, ѭnverstandig ; Mar . 515, ѭnbeschaafd,

lѭrry .

ѭnbekentheit, znw . vr .. Sacr . 1161,

ѭnbeschѭftheid, heiligschennis .

ѭnbequaem,
ѭnbequaine, bnw .,
Mar . 274, ѭnaangenaam ; Blisc .

464, $lecht, af8chuwelfjk.

li'k met.

675, ѭnderdanig.

iem . iets ѭntrѭѭven dѭѭr hem tѭ
verdrin9en .

ѭnderhaspe > znw . yr., Dr . D. H.

4 :1, warbѭel .

alien tѭ zamen.

ѭndersprect, znw . ѭnz ., Rubb . 76,

vѭѭrwaarde.

ѭndertiden, Blue. 180, nu en dap.
ѭnderwinden, ѭnderwinnen (hem),
St. ww . refl .. Busk . 37, Mar. 630,
Dr . D . H. 15, 18, ѭndernemen,

zieh bezighѭ2cden met, zicla bemѭeien met,
ѭndier, bnw., Busk . 141, 1 .39, verachteljk, gemeen, akelig.
ѭndrachtich, bnw., Jѭѭris 84, ѭnve7•draagl jk.
ѭneerdichlijc, bijw ., Sacr . 517, bѭѭsaardig.
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ѭneffen, bnw ., Mgr . 67 15, ѭnyelijk,

ѭn pѭet znw, ѭnz, schade verlies
tѭn~'ѭede maker, Lipp . 59,
dѭer ѭnt9elder ; Mar . 990 > d ѭen

ѭnere, ѭnnere, znw . yr ., Esm . 524,

ѭngrѭndelJi'c > bnw. Mar. 1059 > ѭn-

ѭneren, ѭnneren, zw . ww, trans .,

ѭnhuegelJi'c > bnw. Mar . 1047 > in

ѭngeblaemt, bnw ., Mar. 309, ѭn-

ѭncѭndich > bnw . Sacr . 165 > ѭnbe-

ѭngelet, bnw ., Esm . 258, Glѭr . 730,

ѭneѭnstich

ѭngemeten, bnw ., Esm . 538, 808,
Blise . 489, ѭnmeteljk, ѭnuitsprekelijk ; . - b}jw ., Sacr . 153, ѭn-

ѭnnen ѭnr, ww . 1 ste en 33(e pers .
. n n e met den 3 01il
an, cѭnJѭ
nmv, van den persѭѭn en den
2clen ѭf 4den van de zaak Esm .
1005, Glѭr . 666, Lans . 273, 756,
ѭnnen a n s mi Gѭd
769,

ѭneerbaarheid.

wat verschil maaakt.
schande .

Lipp . 87, tѭ sehande maker .
verispelijk , geeerd.
zѭndem dralen .

metelijk .

ѭngenѭechte, znw . yr., Mgr. 426, ver-

driet ; Mar. 502, mѭeilijkheid, strjjd .

ѭngeraect, bnw ., Mar . 52 9, ѭnbe-

schaafd.

ѭngereet, bnw ., W. e . S . 223, Blise .

87, niet bij de hand, niet ter beschikkiny ; Plaij . 43, Mar . 958,
mѭeilijk.
ѭngeschelt, bnw ., Sacr . 467, ѭnbeschaafd, ѭngeleerd .
ѭngescѭffiert, bnw ., Blise. 461, zѭnder blaam, sehande .
ѭngespaert, bnw ., Esm. 111, Sacr.
141, 119, Blise. 1122, Maegd.
512, zѭnder d7 •a len, ѭnverwijld .
ѭngespleten, bnw., bladz . 470 tis.
64, ѭngedeeld, geheel .
ѭngetelt, bnw .,' Esm . 133, 988,

verliezen .

dѭѭr rѭndeli'k ѭn eilbaar .
drѭe heid .
f

kend.

kwaam.

bnw . Mar . 532, ѭnbe-

G1ѭr . 5~
0`'
9unt .

a'ndz'en Gѭd het mi'

ѭnneren zie ѭneren .
ѭnnѭsel bnw . Jѭѭris 130, ѭnschul-

dig .
ѭnnut > bnw . Blise .995> ѭnbruikbaar.
ѭnpaeYen zie ѭ n tpa eYe n .
ѭnpeis, znw . m ., Dr. D . H . 119,

ѭnvrede verdriet.

ѭnprѭfiJ't > znw. ѭnz . Mar . 676 > na-

deel.

ѭnrastznw,

vr . Lans . 546 var . ,

ѭnrust kѭmmer.

ѭnreeht a znw, ѭnz . Mar . 141 > ѭnredeli'kheid • Mae •d . 215, ѭnbe-

tameli'kheid.

zѭnder teller .

ѭnsaehtieh > bnw . Mar. 938 > vree-

tamelijk, lѭsbandig .

ѭnsa1ich > bnw . Dr. D . H . 376, ѭn-

huichelen, rѭnduit .

ѭnsalieheit znw, vr . Maegd . 571 ,

ѭphѭuden .

ѭnscamelJ
i•c , ѭntscamelJi'c, bJi'w . r
Mar . 99, 694, schaamtelѭѭs schan-

zѭnder tѭ vreezen vѭѭr .

ѭrscѭut, ѭntseѭut znw, yr ., Esm .

ѭngetijdich, bnw ., Mar . 564, ѭnbeѭngeveinst, bnw ., Glѭr . 54, zѭnder
ѭngeven, zie ѭ n t g even.
ѭngeviert, bnw ., Blise . 1244, zѭnder
ѭngevreest, bnw ., Sacr .1210, veilig,
ѭngewedere, znw. ѭnz ., Sacr. 340,
sleek t weem, hevige stѭrm .

seli'k.

9elukki9 .

verdѭemenis .

deli'k .

384> 396, erkenniiig van iemands
ѭnschuld rehabilitatie .
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ѭ n s h e r, Sacr. 822, anze

ѭnsѭete, bnw . en bijw ., Blisc. 1095,

1510, hard .

ѭnspѭedicheit, znw . yr ., Mar . 1107,

ѭngeluk, ѭnaangenaamheid .

ѭnsprekelijc, bnw . en bijw ., Mar.

745, 894, ѭnuitsprekelijk, ѭnbeschrijfelijk.

ѭnst, ѭnste, znw. yr., Esm. 114,
gunst ; Lans . 24, `~60, genegenheid,

lie fde.

ѭnstaken, ѭnstelt, zie ѭntstaken,
ѭntstelt.
ѭntbeiden, ѭmbeiden, zw. ww. intr.,
geb . wijs ѭ n t b e y t, Mar . 37,
910, 1114, well (verbazing) ; lb .
114, ja wel ! ( verѭntwaardiging) ;
S . e . W. 23, 29, wacht maar!
(bedreiging) . In Mar . 704 kan
het zѭѭwel waeht even als wel
beteekenen .
ѭntberen, ѭnberen, zw . en St . ww.,
met den 2x811 nmv., Maegd . 49,
454 missen ; met den 4' 01 l nmv .,
Dr . D. H. 91, Mar. 1072, vrij

kѭmen van, ѭntgaan.

ѭntbieden, st . ww . trans ., Blisc.

498, 695, 937, laten weten, bemichten ; Blise . 420, tѭespreken,
uitspreken ѭver (?) .

ѭntbinden, st . ww . traps ., Blisc .
736, lѭsmaken ; Maegd. 62, verlѭssen ; Taf. I , 73, Blisc . 1643,
uitlegyen, verklaren ; Lans . 815,
nauwkeurig mededeelen ; v r u e e h t
ѭ ., bladz . 466 vs . 4, verwekken.
ѭntdansen, zw . ww. intr., Sacr.

651, ѭntlѭѭpen .

ѭntdecken, zw . ww . traps., Esm . 47E,

Blise . 643, ѭpenbaren, mededeelen .
ѭntdѭen, St .

WW .

traps., Glѭr. 905,

1090, Blise. 645, ѭpeners, ѭpenmaken ; Glѭr . 1037, uitbreiden ;
hem ѭntdѭen, Mar . 868, 918,

zich ѭpeners.

.,
ѭntdragen (hem), St . ww . refl
Mar. 568, 1033, z2ch ѭphѭ2cde7a ,
verbli'ven
~
>; i n e e n le v e n h . ѭ . >
Mar. 591, 697, eep leven lei den .
ѭnteren, zw . ww . trans ., Lans .
138, sehe-nden , bezѭedelen , Glѭr .
112, in ellende bren9en .

ѭntfaen , ѭntfanghen st . ww . trans . ,
Esm . 923, ѭntvan~en,; diee d ѭѭt ,
drѭefheit ѭ ., Esm . 682, 755 ,
ljden ѭndervinden >; Esm . 767,
aannemen,• ѭ p t f. a e n, Glѭr .
845, ѭntѭ . van,• v ѭ e r tgѭ e d e ѭ .,
Mae gd . 9, 9unsti9 ѭpnemen .
ѭntfanc, znw . m., bladz . 472, vs.

111, het ѭntvan9en .

ѭntfermen , zw . ww ., trans ., Mar .

732, zich ѭpt fermen ѭver ;, refl .

met den 4defl nmv. Esm . 387 ;
intr ., S, e . W. 75, 85 ,• ѭnAers . ,
Lans. !16, Sacr . 656, Jѭѭris 13'
ѭptgaen st . ww, intr. Lans . 527,
ѭntlѭѭp en • Hexe 24, we aan

verdwi'nen
;, Blisc. 308 > ѭntvallen >
,~
bezwi'ken
~
~; Mar . 1092, a vallen ,
lѭs9aan .

ѭptgeven st . ww . trans . LiPP . 79,
Rubb . 224, ѭntstrjden heeten

lie9en ; Mar. 252, nit het hѭѭ d
p raten .
ѭnthueeht , deelw. , Jѭѭris 95, bedrѭe d.
ѭnthѭuden

st . ww . trans. Lans .

693, in dienst hebben ; Mae d. 316,
beh ѭuden , redden ;h e m ѭ n t,
hѭuden, S. e . W. 176, zich
inhѭuden , zich weerhѭuden .
ѭmenѭpen zw . ww . trans . Mar. 7 ,
verklaren.
ѭntladen , St. ww, trans. , h e m ѭ .
V a n Sacr . 490, zich kwjten van .
ѭntleden, zw, ww. trans ., Dr . D .

H . 158, uit elkaar seheuren .

ѭntleggen zw. ww . trans . > Sacr .
1127, Maegd . 567, wei9eren.
ѭntliven , zw . ww. trans . , Esm .702
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enz . > van lief levee berѭѭven
dѭѭd brenJ en .

>

tev

ѭntmaken > zw. ww . traps . > Blise.
540, ѭ lѭsses tѭ niet dѭe' n,
en .

ѭntmeten f sty. ww . traps., Lihp . 22,
Rubb. 222, dѭѭr valsch meters ѭnt-

steles dѭѭr drѭgredenen 1cm . lets
nit lief hѭѭ d rates .

ѭntѭssen > ѭntdѭssen > zw . ww . traps .
en refl. > bladz. 443 vs . 3 3 > ѭntkleeden uitkleeden .

ѭptPaeYen , ѭnPaeyen zw . ww.
traps . > bladz. 471 vs . 102 > verѭntrusten r hinderen .

ѭptpluken, ѭptPluYekes st . ww .
intr . , Sacr . 86, Blisc .893, Maegd .
455, ѭpen9aan .
ѭptpluuc znw . m . Tat. II 105,
ѭpening, ѭntvѭuwing, mededeelin9 .

ѭntrechten > zw . ww . traps. > Nu
Nѭch 55, terecht brengen in ѭrde
makers tѭt rede brengen .

ѭntriden st . ww . intr., Glѭr. 761 ,
ri'dende
ѭptgaan .
.~

ѭntscriven > st . ww. traps .

PlaiJ' .

200, dѭѭr sehri'ven ѭntnemen .
ѭutset, deelw . LiAp .131 verdraaid .

ѭntsien > st . ww. traps . Glѭr . 355,
Blise.

556,

eeren >

vreezen >

hem ѭ . van, Lans . 639 > vreezen .
ѭntsient bnw . Glѭr. 786, leeljk
hacheljk .

ѭntsinnen zw . ww. intr. Esm
154> 160, Sacr. 873, krankzinni g
wѭrden .

ѭntsltten > st . ww . intr. Esm . 805,
Mar . 664, ѭntrjden ѭntkѭmen .
ѭntslaen > st . ww . traps . > Maebgd .
496, bevrjden

ѭptspripgen t St . ww. intr. , PlaJi' .
267, Mae d. 499, 507, ѭntsnappen
ѭptstaken > ѭnstaken > zw . ww .
trans . Blise. 496 , ѭntsteken .
ѭnstellen, zw . ww.
ѭntstellen
traps . LlPp . 130, Lans. 65 > Mar.
flint . Dram . Pѭezie .
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105, in d e war makes de cѭed
werkinJ van lets verstѭren • Esm .

92, 217, 297, Lans . 617, Rubb .93 ,
van streak makes •- h e m ѭ n ts t e 11 e n > Mar. 102 9 > vre ezen .
ѭntstucken b i'w
J . Sacr. 300 , aan
stukken.
ѭntswic ten > zw. ww . intr . > Bhsc.
1611 . ѭntr~ aan vѭѭr Gѭds gmade
is niets ѭnmѭgelJi'k" .
ѭntveehten zw . ww . Intr. bladz .
472 vs . 126, ѭptgaan.
ѭntvlien st . ww, intr, s ѭ n d e r ѭ.,
Taf. II . 39 , zѭnder missen.
ѭntvreemden
zw . ww . trans .,
Lans . 278 vervreemde7t .
ѭntwaect > bnw. Maeg4 .366 Arѭza ,
wakker . Vgl . Mnl, Wdb . V1541
0P ѭ n w a k e en Tjdschr. X1X
250
ѭntwee bJi'w . Glѭr. 485, Sacr .410 >
Mar . 893, in twee"en , nit
2
elkaa7 ,
gebrѭken.
ѭntweeken zw . ww. intr . Mar. 58,
wakker wѭrden .
ѭntwJi'ste, znw . yr ., PlaJ i' . 38, 112,
182, dwaasheid v erwarr2ng.
ѭnverduldicheit > znw . yr., Nu Nѭch
141, wanhѭѭp , melanchѭlia.
ѭnvergѭuden bnw . Lans . 87 > ѭnver9ѭlden.
ѭnverhѭlen > bnw . > Hexe 8, 37,
zѭnder tѭ verberg en rѭndu't
~ •
ѭnversaget, bnw. Taf. 154, ѭnverschrѭkken
gerust •
Lan s .
280, halѭ and Sacr . 537, ѭnbeschaamd .
ѭnverseheden > bnw Mae~'d . 79,
gezamenljk
, .
ѭnverslen bnw ., Bhse . 325, ѭnverzѭrgd • Blise. 1674,
674 > ѭnvѭѭrbe7 •ezd.
'
ѭnverstandelJi'c, bnw, Mar . 695 ,
ѭnredeljk.
ѭnvervaerlJi'c bnw., Jѭѭi is 173,
g~
..
vlbg

ѭnbevreesd.

ѭnvrede

znw . m . en yr. Rubb .
42
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182, 0 nvr2endel2"kheid ѭnheuschheZ'd ; PlalJ" . 37, ѭnrust .
ѭnvtѭme, znw, vr . Sacr . 1201,
ramp , ѭnhea .
ѭnwe erdich bnw,, Mar . 750, sch~an-

deljk .
Onwetende, bnw ., Mar . 695, dѭm .
0ѭgen, zle ѭ geg
ѭѭitbiw.
Esm . 970, Sacr . 1106,,
J
1116, alt 2" d ; Lipp . 27, eens, nu
eenmaal .
ѭѭmken a zn w . ѭnz ., Mar . 642 ,
kameraad .
ѭer, Lnw m . Esm . 16 er genaam .
ѭer - ѭir, zie ѭr- .
ѭestei s > bnw . > Hexe 61, 73, Duitsch .
ѭetmѭe dellc
J biJ"w . Sacr, 1289, vѭl
eerbied Bl ise . 733, nederi9 .
t ѭedzch bn w . Blise .426 Maegd .
323, eerb2ed2 g nederi9 ; Esm . 393 ,
Blisc . 11 > 1667 enz . > genadi9 .
ѭetmѭedlchelt zn w . vr . Sacr. 320,
Blisc. 445Maegd. 647, 710 > ѭѭtmѭed nederz'9heid, zel verlѭѭeheping.
ѭetmѭet znw . m . Sacr . 103, 226 ,
ѭ
Blisc . 146, 1386, vrѭme eer~31,
Blisc . 1099, 1126, 1699 ,
baed
neder2 ge 9 ѭdsvrucht ;, d ѭ e r e n e s
ѭ . > Glѭr . 839, W . e . S . 5, bi'
~ iem .'s
dѭer
ѭf
ѭp
0etm0et
enc
~de'
,
9
E s m. 573, Glѭr . 252ѭp hѭѭp van
9 enade ѭf ѭnderdanig.
ѭpbreken, s t . ww . trans. }
lѭr.
583, ѭpenbreken r ѭpenscheuren.
ѭpdat vѭ egw .> Sacr . 803, Maegd .
29 ~~.~
ѭp dat ;, Laps . 234, Blisc.
40 enz, ѭp vѭѭrwaarde dat
in Zen .
ѭPdѭen st . ww . trans . Blisc . 326,
ѭ endѭen.
ѭpenbaer, bnw . Esm . 587, 637,
ѭpenl z~"k zichtbaar • i n t 0 . , Blisc.
810, bi3z kbaar ; i n t ѭ. van, acr.
198, in tѭ9enwѭѭrdi9heid van ; t e r
.
ѭ . Maegd. 357, bli'kbaar
~

ѭPenbaerlJi'c bnw . Sacr . 551, vѭѭr
alien zichtbaar .
ѭpenbare , ѭPPenbaren, bJi'w ., Hexe
104, duideli'k zeker.
• enbaren zw, ww . intr . Esm . 247,
Sacr. 391 , ѭpenbaar wѭrden , zich
vertѭѭnen •
- h e m ѭ.
Sacr .
naprѭl . 4 zich vertѭѭnen > aanwezig zjn .
ѭPenlJi'c, biJ'w . Mar . 675, rѭyaai.
ѭPgenemen st . ww . trans ., W . e . S .
447 = ѭpnemen .
ѭpgeven st . ww . trans . Esm . 914,
ѭver.geven ѭverlaten ; v gl. g e v e n.
ѭAheffen st. ww . intr. Maegd . 266,
aanhe en,. beginnen .
ѭAhѭuden st . ww. trans . Esm . 232,
77770, 828, Mar. 342,>
271, 6 45
ѭpvѭeden, verzѭrgen .
ѭpcѭmen, st. . ww . intr. Sacr. 45 ,
S . e . W . 68, bekѭmen ѭpbreken .
•Pnemen, st. ww. trans ., W . e . S .
~,
4 ~1, 456 enz ., in handen nemen
ter beslechting als scheidsrechter ,
tѭgm ѭver g e v e n .
ѭPrecht bnw. Sacr. 413 > echt .
ѭprlsen, st . ww . intr. Glѭr . 114 ,
Blisc. 1104, vѭѭrtkѭmen .
• A set znw . ѭnz . Laps . 319 11 , Nu
Nѭch 128, Mar. 1003 plan , ѭndernemang.
znw .
m ., Mar . 430,
ѭpsteker,
grѭѭt mes.
ѭpvѭeren, zw. ww. trans., Mar . 1009,
in de h.ѭѭgte dragen .
ѭpwegen, zw . ww . traps ., bladz .
459 r. 29, wegen ѭm een gelijk
geuriclat tѭ verkrijgen (dat dap
geѭfferd werd) .
ѭracie, znw . yr ., Sacr. 713, 812,
gebed .
ѭrbѭer, ѭrbѭre, znw . m ., Blisc. 90,
hetgeen gѭed is ; Dr . D . H. 219,
werk .
ѭrbѭren, ѭѭrbѭren, ѭirbѭren, zw .
ww . traps ., Mgr . 547, beѭe fenen ;
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Maegd. 412, gebruiken; - als znw.,
Saer. prol, 74, bedrij].
ordeel, znw. onz., Dr. D. H. 85,
ueroloekinq , kwelling.
ordeneren, zw. ww. trans., Esm, 89,
beramen; Saer. 398, 659, opsteZlen,
in orde maken,
oerghelyoes, bnw., Glor. 202, trotsch.
oreonde, ooreonde, znw. Yr. en
onz., ooreonden = te 001'eonden, bladz. 472 vs, 112,
volgens get1tigenis.

oreonden, zw. ww. trans., Blisc.
387, berichten; Blise. 1600, getuigen; - als znw., Maegd, 560,
bericht,
orlof, oerlof, znw. TIl., Mar. 667,
Blise. 1226, verlof, vergunning;
b i 0 r l o v e ~ Blise. 856, Maegd.
192, met uno verlof; Blise. 471,
afscheid; Mar. 427, Blise. 1234
enz., vaarweZ!
orsa, uitroep, Maegd. 216, 273,
welnu, komaan!

orspronek, oerspronek, znw. m.,
Saer. 1254, oorzaak:
ort, oert, znw. m., zie inde.
ou, tusschenw., Sacr. 1, 4, 7, Mar.
460, 810, Blise. 572, 655 enz., hei!
out, bnw., Saer. 908, dou==de
oude; van oudts, Mar. 78,
reeds lang.

oveeren, zie h 0 v ere n.
over, voorz., Esm. 344, Glor. 887,
uoor (van tijd); laten over,
Lans, 411, voor; Dr. D. H. 401,
gedurende, onder; - bijw., over
en de w e d e r, Blise. 229, heen en
weer.

overal, bijw., Glor. 962,indenhoop;
Maegd. 306, in alZe opzichten.
overbrengen, zw. ww. trans., Sacr.
1167, ten einde brenqen ; Lans.
699, opmaken.

overeen, bijw., Mar. 706, biieen,
te zamen,

overeendragen, st. ww. trans. ,
Blise. 285, ouereenkomen , vaststel,len.

overgaen, st. ww, trans., Mar. 169,
aanspreken; - intr., Mar. 581,
overkomen.

overglorieus, bnw., Maegd. 368,
zeer roemrijk,

overhant, znw. vr., Maegd. 468,
oppermachi,
overhooft, znw. m., Maegd. 40,
meerdere, opperheer.

overeomen, st. ww. intr., Taf. II
67, het met elkaar eens worden;
NuNoeh 216, oceroallen ; h e t
ove re 0 m the In, Nu Noeh 132,
h,ij ioordi gek.
overlanc , bijw. ~ Esm. 239, metterti;jd; Dr. D. H. 335, »oorlanq,
van ouds.

overlije,

bijw., Blise. 228, 1118,

buitenqeicoon , buiiensporiq.

overluut, bijw., VV. e. S. 440, 468,
Rubb. 53, openlijk , ronduit.
overmoedieh, bnw., W. e. S. 347,
troisch., bruiaal,
overmoet, znw. m., Glor. 797,
hooqmoed , trots,

overquali]c , bijw., Maegd, 231, zeer
slecht.
oversere, bijw., Plaij. 45, zeer
snel,
oversien , st. ww. trans., Blise. 1237,
doorzien , inzien.
overslaen, st. ww. trans., Mar.
962, ocerloopen, een. ouerzicht
geven van.
overste, bnw., Esnl. 815, 825,
Glor. 1, 576, W. e. 8.195, hoogste,
opperstei - znw., Blise.· 1371,
1375, hoogste, hoofd.
overvloeyen, zw. ww. intr., Blise.
1531, o'vervZoedig ziJn.
o waeh, tussehenw., Dr. D. H. 14~,
Saer. 1270, 0 wee!
o wi , tussehenw., Esm. 562, Lipp.
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48 > ѭ wee • met den Zen nmv . >
Esm. 676, Lans . 910 .
ѭxuun > znw . yr . bladz . 468 vs . 69,
uitvlucht .
acht znw, m. S . e . W . 133,
schattin9, tѭl .
PaeJi'en zw . ww. trans ., Nu Nѭch
203, Blise . 281, 97, erust stellen
Sacr. 369 > 597 > tevreden stellen.
Vg1 . gepaeit.
Pgender, znw. m . Taf. II 2 > mand.
paertie, zie Pa r t i e.
paYiJ'n znw . m . Esm . 124, 206,
heiden a ѭѭk Mѭhamedaan, vg1 .
de cant. bJi' Sacr. 601 .
payment, znw . ѭnz . Glѭr. 947 > betalin9, verdiende lѭѭn .
pais, Peis znw . yr., Dr. D . H. 172
enz . vrede • tѭ eise brie en
Bliss . 1124 > verzѭenen • b i'
J d e
p a i s e , Maegd . 233, met uw
verlѭ .
Palet znw . ѭnz . Sacr. 626 > hakbѭrd .
pallullen zw . ww. traps . Maegd .
105, ѭpschikken .
Pandeken verkleinw . ѭnz . > S . e . W .
53, pand .
pant znw. ѭnz . Glѭr. 303, kleinѭѭd >
schat >; Jѭѭris 9 verdriet >• t e
Aande setters Lans . 483 > tѭt
pand 9even, verpanden.
papeiJ'e znw . yr., Taf. II 74, pip,
snѭt.
Parabele znw . vr. Mar. 533> spreekwѭѭrd.
Aarceel, parcheel znw. ѭnz, > bladz .
460 r . 28 > stuk • bladz . 466 ѭPsehr,
yak van een schilderi'.
pareersel znw. ѭnz . Maegd. 126,
ѭpsehik sieraden .
pareren zw, ww . trans ., Maegd .
313, in ѭrde makers.
pareseeren , zw . ww, traps ., Maegd .
715, vertѭѭnen .
arlement znw . ѭnz . W . e . S . 409,

498 enz, reel-tskwestie, p
p rѭses ,
twist.
partie, paertie znw, yr ., W . e . S .
290, p arti'
~ •> Esm . 194, Glѭr . 801,
eslaeht amilie ; Esm . 779, kwartier van een wa en .
artrѭeldie znw . vr . Bliss . 1496,
zwabber > vuil brѭk kren9.
Partuere znw . yr ., bladz . 443 vs .
46, 9ezelsehap .
Pas znw, ѭnz . en m . Mar . 947,
ti'd ti'dsti • t e a s s e Mar .
160, 247, ce ast in ѭrde naar
;~ pas h e b b e n Mar .
den zip
665, 9ele9enheid in U is pas
ѭѭs 'e ; Glѭr. 411, 510,
h ier : p~
we tѭeht vgl . vs . 575 .
prisen zw. ww. intr . Sacr. 66,
ele en kѭmen
elukken • Lans .
848 > ѭversteken ? v gl . d e BJ i'vѭegsets en verbeteringen .
Passeren zw . ww . intr ., Nu Nѭch
48, 9emakkelk
i'k
a .9gars .
.
passJi'en, zw . ww. traps . Bliss.
1078, dѭers li'den martelen .
Pattѭѭis znw . ѭnz, n a e r ѭ n s p,
Maegd . 202, 262, ѭp ѭnze bѭerenmanier .
Aeinsen, PeYsen zw . ww, traps .
en intr . . ѭ m Glѭr . 53, Lans .
783 > denken a'an ѭver ; Mar. 291,
bedenken >• Mar . 470, c~ elѭѭven ,
Rubb . 177, twi' elen.
Peis, zie Pais .
Pecel znw. yr., Taf. II 192 > pekel .
els, pelse znw . m . en yr., Dr. D .
p,
H. 111 > 174, 180, 373, 377 > ѭider~
ѭf bѭvenkleed met ѭf zѭnder bѭut .
penitencie znw, vr . Mar . 1049,
Maegd. 739 enz, bѭetedѭenin9 .
l'permine, znw . m ., Lans . 698, halve
duit • lb . 695, 702 muntstuk in
let al9emeen .
PerlesJi'n znw . m . Hexe 27 > duivel ? .
Persse znw. vr. Maegd . 769, druk>
benauwd heid.
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660, vervѭl9en, pi'niJen.
.?

pitse, znw. yr., bladz . 443 vs. 43,
streek, q u a d e p i t s e n, balda-

den naam van .

playsaut, plisant, bnw ., Mar. 546,
schѭѭn ; Sacr . 1014, bekѭѭrlijk,

Aersequeren zw . ww . trans ., Sacr.
Persѭen, znw . m ., in den p . van,
Blisc: 1106 > in de rѭl van, in
estelencie znw . vr . Mar. 799, be-

digheid.

aanbiddenswaardig.

smetteli'ke ziekte .

plackaert,
pleckaert, pleccaert,
Mar. 660, 680, 982, 986, mѭѭi-

632, verstrikken .

pla,nteyt, znw . yr ., Mar . 566, ѭver-

Peutertier, zie pu t e r t i e r e .
Pieren
zw. ww . traps . Maegd.

pJi'n, zie pine .
Pickelbeen

bikkel .

znw . m . Taf. 130>

PitgherJi'm znw. m . Esm . 869 enz . >

petJrim.

J'znw . yr. en m . > Glѭr .
Pine, pun,
600, stra • Blisc . 1023, pi'ni9in
,7
9,
pi"n ; Sacr . 893, barenswee • Lans .
>

279, Mar. 420> verdriet ellende ,
60, ellende_
evaarli'ke
tѭestand • Glѭr . 116, 997, 1043 ,
rnѭe2'te, ѭverlast ,; Mar. 796, Blisc .
183 > 1022, 1311 > mѭeite die men
zich geeft, inspanninJ ; Truw.
147, zwaar werk.
pinen zw . ww . trans .• Blisc. 252,
stra en >• Glѭr . 462 > .~ la9en kwellen >• - intr. Esm . 45, 52 enz . >
werken > rn ѭeite d ѭen zich inspanpen,• Mar . 293, als ѭmschr
, i'vend
werkw . , drei9en, be9innen • h e in
pine n Nu Nѭch 42 > zich kwelten mѭeite 9even • Blisc . 1306,
zich bezi9hѭuden met .
Jѭѭris

J

Pincken

zw . ww . intr. Maegd .

172, brѭken.

pY nѭes , bnw . Lans . 189 vac,
stekeli9 , 'n9evѭeli9, fr. epineux .
znw . yr ., tsijn al
PYAe
e
n
Blisc
. 287, het zi'n
p y P
~ alle-

pipe,

maal

uiten het beteekent nets.

PiPen st . ww . intr. Blisc . 1026,

uiten .

it
znw . m, put,
den
Kexe 51, ѭp stra e van levend
ѭ

be9raven tѭ wѭrde-n .

prater , huichelaar.
vlѭed.

planten, zw . ww. traps ., Mar . 548,
plaatsen, zetten, van d e r h a n t
pl ., ѭp zij zetten, hier zeker wel
ѭm het rijm gekѭzen .
plat, bnw ., i n t p 1 a t t e, Taf. II

117, cѭnduit .

plat, plat ute, bijw., Dr . A H .
234, Maegd . 260, cѭnduit, dui-

deljk.

plateel, znw . yr ., Maegd.

schѭtel.

229,

plattebѭllen, zw . ww . traps ., Sacr .

9, den kѭp platslaan .

plavant, znw. m ., Busk.

203,

smeer-

lap .

plegen, plien, st. ww . traps . en
intr ., teg . t . pleget, plecht,
pliet, yen . t . plach, Esm.
421, 486, Glѭr . 110, Rubb . 10,
108, Mar . 829, Blisc . 1277, plegen,
gewѭѭn zijn, dѭer ; met den Zen
nmv ., Blisc. 1240, zѭrgen vѭѭr ;
der gracien pl ., Blisc . 760,

genade bewijzen .

pleir., znw. ѭnz ., Glѭr. 7"r4, Jѭѭris

226, vlakte .

pleyte, znw . yr ., bladz . 458 r . 31,

schuit.

plien, zie p 1 e g e n .
plisant, zie p 1 a i sa n t .
plѭmp, bnw ., Glѭr. 1039, dik, zwaar.
plѭije, znw. yr . en m ., Nu Nѭch,

20, 21, tѭestand, stemming .

pѭeij, pѭij, uitrѭep der duivels,
Maegd . 656 .
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zw . ww . intr ., Maegd . 51,

streven trachten •- h e m p ѭ g e n
Taf. I 16 > Sacr. 145, zi'n
~ best
dѭen >• Taf. II 129, zich spѭeden
Jѭѭris 109, zich haastig verw1i, 'deren.
pѭf znw . m . , LiPA . 56 , hѭrendrager
w. e . S. 188, verschѭvetin9.
pѭmPernie, znw . yr. , Maegd . 711,
praleri~".
Aѭnden zw . ww. traps . > bladz.468
vs . 87, uitdeelen.
pѭpt znw . ѭnz . Jѭѭris 217 > schat .
Pѭѭrt znw, yr ., Dr. D . H. 303, stall .
Pѭѭt, pѭet, znw . m . Hexe 65 > pѭt .
pѭѭt znw. m . Sacr . 34, klauw > hand .
pѭPelen zw. ww . intr . Sacr . 715,
Bhse . 169, prevelen bidden.
Pѭrren zw . ww, intr ., Laps . 381,
zich bewegen .
prasinge> znw . vr. Mar. 819 > geleuter.
Psemen zw . ww . traps. Glѭr . 290,
454, teekenen , bѭetseeren.
presentatie znw . yr ., Taf. II 217,
vѭѭsstehipg , vertѭѭning .
presenteren
_
zw. ww . traps . Sacr . ,
213 > vѭѭrstellen tѭѭnen • h e rn p r . ,
Blise . 797, zich aandienen .
prieel znw, ѭnz. Sacr . 766, Maegd .
483 (fig.), lustѭѭrd .
Arie , l~lYe > znw . yr., Sacr . 785 .
bladz . 471 vs . 98, kreng .
PrJl ckel > znw. ѭnz . en m . Maegd .
428, 633, gevaar .
rls
PJ > znw. m . B1isse . 1729, Maegd .
590Z0 • Glѭr. 1130, rѭem •
draghen W e . S . 308,
den palm der ѭverwinning we9dragen • v a n p ri s e Lans . 402 ,
waardi9 , uitstekend.
prl'ncipael • bnw . Lans . 9 536 ,
vѭrs te,li~"k hѭѭg ,• Bliss. 1698 , uit_
stekerad • - biJ'w. Lans . 791 > uitstekend a dѭende.
p risen, zw . en st. w w . traps . s m.
a

plJ1s

>

146 > W . e. S . 119 > pri'zend verklaren nѭemien.
prѭeven zw. ww, traps . Sacr . 379
enz . anderzѭeken • Nu Nѭeh 21 ,
Maegd . 384, beprѭeven • Nu Nѭch
73, ѭp de prѭe stellen nl . hѭe
lapg hJi' het kan uithѭuden
Bliss. 1388, bewi'zen
~
, aantѭѭnen .
prѭndel znw, m. Maegd . 184,
rѭmmel. .
PrѭeYs> bnw . W . e . S. 271, 470,
ѭp9ewekt, krachti9 >• Glѭr. 201,
Lans .189 er.
prѭper, bnw . Glѭr . 502, eigen •,
Lans . 792 > 864, 889W . e . S .13 >
Plai'J . 174, gesehikt, keurig, mѭѭi .
prѭpѭѭst, znw . ѭnz . Sacr . 366 ,
Mar . 1016, vѭѭrnemen.
Puit zie pu u t .
puperm zw. ww . traps . Mar . 759,
stra en .
punicie znw, vr. Mar . 784, 837, stra '.
Punct, puent znw . ѭnz. Mar. 946 ,
948, tѭestand.
purglelen , zw, ww. traps . , Jѭѭris
276, reings en.
p ute znw . yr. , Esm. 363, Glѭr.
1003, hѭes maar ѭѭk eenvѭudi g
als scheldwѭѭrd gebruikt .
putensѭne znw . m . Esm. 972,
hѭerenzѭѭn ellendeling .
A utertiere , peutertler, b nw . , Glѭr .
. 669, 944, laaghard9
1067, Saes
kwaadaa rd2g > wreed > 9 evaarli'k.
~
putler, puytier, znw . m . Mar . 446 ,
564, hѭerenlѭѭper .
uer,
puere , bnw . Mar . 1019 ,
P
wives hezlz9 > vѭlmaakt • -- bJi'w.
Dr . D . H . 193 > Mar. 1061 > Bliss .
1029, geheel en at vѭlkѭmen >
Mar. 809> 911, waarli'k
~ .
Bliss . 993,,
uut,
P
u
Y
t
znw
.
m
.
p
1512, kikvѭrsch.
quaet znw . m . en ѭnz ., Glѭr . 890 ,
schuck • Lans . 60, ram
q u.
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s i n g e n Lans . 63 kwaadspreken .
inblazen ; w a t s die r ti e t, Glѭr .
quale znw . yr ., Blisc .16 2 , kw -lap9 ;
39, 857, wat is e7° tѭ dѭen?
Maegd. 372, ramp, ellende .
racy, znw . m. en raye, yr ., Blisc .
qualJi'c, qunlike bi'w.
Lans . 935,>
9, 978, bladz . 471 vs . 100, strain.
J
ѭnbehѭѭrli'k ; Laps . 699, armѭeda9 rayen, zw . ww . intr., Blisc . 1305,
in arinѭede >• ilex e 86 > nauwelJa ks ,
Maegcl . 395, stralen.
Truw. 179, 0 ngcarne Hexe 107 , raken , zw . ww. trans ., m i e n
r a e c t, Sacr . 781, het tre ft mij
gemeen •~ u . V a r e n , Sacr . 363,
ѭn9elukkig wѭrden .
niet, is mij ѭnverschiZlig .
qualJi' cvaert znw . yr., Sacr. Prѭl . rame, znw. ѭnz ., Jѭѭris 167, lijst,
48, ѭn9eluk, verder .
raam, rek, mik .
quansuYs , quantsJi's , biJ'w., Truw. ramen, zw . w w. traps ., Sacr . prѭl .
173, Mar. 633, zѭѭge naamd .
:3'7, mededeelen ; bladz . 466 vs . 3,
uant znw. In . Taf. II 170, kametre ffen, jѭist weergeven .
raad .
ramѭeldie, znw. yr ., Blisc . 1497,
uelen St. ww . intr. Glѭr . 390, 429,
rѭmmel, gespuis .
Lans. 732 > 734, 900Sacr.888 , ramp, rampe, rampt, znw . m .,
li'den, zѭѭwel licharraelJ"a k al s
Lipp . 158, Busk . 28, 186, Truw.
geestelJi'k.
118, Sacr. 1235, kramp ; Nu Nѭch
uellen zw. ww . trans. Glѭr. 432,
137, ziekte (krankzinnigheid) ѭf
dѭen l7i, 'den r• - intr . Sacr . 1226,>
ѭngel2ck ; S . e . W . 18 (var.), (pijnziek zJi'n .
lijke) ziekte ; Blisc. 1398, ramp,
quetselJi'c bnw . Blisc. 1670 > kwetѭngeval . In verwenschingen als
send schadend .
Busk. 198, Dr . A H . 26, Nu Nѭch
quJi't, quite bnw . Esm . 754 > Busk .
103 kin het zѭѭwel ungeluk als
145, 151, Mar. 1081, Blisc. 330,
kramp zijn . Vgl . de hedendaagMae d . 744, . e . W . 47, v 'Ja"
sche verwensching „krijg de
• u i t e s iJ• n
kramp !"
S . e . W. 53, niet meer hebben.
rantsѭen, znw . ѭnz ., Sacr. 704,
quispele znw . m . Nu Nѭch 144,
lѭsgelcl .
wi'waterkwast .
rasen, zw . ww. intr., Taf. II 10,
quistgѭeYken znw. m. Mar . 445 ,
zѭtteklap uitslaan ; Plaij . 65, gek
verkwister .
wѭrclen ; Hexe 15, dѭl wѭrden
., Mar .
quiten hem zw, ww. refl
van wѭede ; Mar. 625, id. van
1086, zich kwi'ten zi'n lieht dѭen .
verlangen ; Busk. 49, wѭѭrdspeling met de beide laatste
rabѭJi' , znw . ѭnz . Mae d . 749, h et
beteekenissen.
rasschen (hem), zw . ww. refl., Sacr.
9ewѭel der wereld .
raeht, yachts, zie r e e h t, r eCh t s
720, zich haasten .
raden St . ww. trans . Esm. 677, cast, raste, znw . m . en yr., Esm.
inblazen dѭen Jc elѭѭven .
425, Lans . 361, Dr. D . H . 245,
raet > znw . m . Lans . 64, Mar. 340 ,
rust.
hulp > trѭѭst • Esm . 88, 122, 130, rasten, zw . ww . intr., Glѭr . 544,
922, ѭverle
939, 1117, rusten, gesteld zijn ѭp .
plan ; r a e t ѭ
Blisc . 216, maatre9elen tegen , ravenjѭnck, znw, ѭnz ., Sacr . 1038,
Esm . 674, meenin9, r a e t g e v e n
jѭnye raaf.
>

q

bevr 7i'd
.

verlѭst

van

>

si
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re, cede, znw . m . en yr ., Sacr.

40, 305, kѭѭ7 •t s .

re, bijw., Saer. 338, gereed, Izaastig.
reael, bnw ., Lans . 864 (var.),
bia,dz . 468 vs. 86, kѭninkl#k, edel.
rebebie, rebebe, znw. yr ., bla,dz.
443 vs. 28, viѭѭb met drie snaren.
recht, znw. ѭnz ., t e r e c h t, Esm .
787, vѭlkѭmen ; Blisc . 717, 733,
met recht, eigenl jk ; t e r e c h t e
h ѭ u d e n, Jѭѭris 264, handhaven ;
tѭ reehte stellen, Rubb . 188,
ѭrdenen ; bi, met rechte(n),
Esm. 834, 891, 993, Mar . 209,
Blise . 1372, met reden ; van
r e c h t e, Lans . 373, terecht ; lb .

493, uit den acrd der zaak .
recht, bnw., Esm . 829, 908, bill#k ;
Mar. 312, jѭist, geheel ; Jѭѭris
34, reehtvaardig, eerljk.
recht, racht, bijw., W. e. S . 245,
Mgr. 56, Blisc . 16, 672, jѭist,
precies ; Busk. 121, Plaij . 112, 161,
enz. geheel en al, zeer ; Blise .

327, zeker.

rechtevѭert, bijw., Lans. 246, Sacr .

450, dadelijk.

rechts, rachts, rechs, bijw ., Plaij .
144, geheel en al, zeer ; Nu Nѭch
54, Mar . 184, jѭist .
rechtveerdich, bijw ., Mar. 158, ye-

heel en al .

redelijc, bnw ., Mar . 777, Zerstandig ; Sacr . 1145, Blisc. 345, 356,

betamelijk. behѭѭrlgk.

reden, redene, znw . yr ., Mar . 867,
verstand ; Mar. 150, Blisc. 333,
redeneering ; Hexe 14, reden ;
Blisc. 1555, redelijkheid .
reen, reenen, zie r e i n, r e fi n e n .
reepken, znw. ѭnz ., Dr . D . H.
362, hѭepeltje . Dѭѭr een hѭepel
ѭf beugel tѭ kruipen was een
bewijs van ѭnderdanigheid .
refuys, znw. ѭnz., Blisc . 991, uit-

schѭt.

regeeren , regieren zw . ww . trans .,
h e in r . Mar. 304, 445, zich

9edra9en, zieh bedwin9en .

regement, regiment

znw . ѭnz . >

regnacie

znw . vr .

Mar. 1135,

regneren

zw . ww . intr ., S . e . W .

Sacr . 101b', gang van zaken, Mar .
963, levenswjze .
regghelincs , bJijw. Mae g d. 536 > ѭp
de rj af.
levenswjze .

42, re eeren .

reYen

zw . ww . intr.

Mar. 92,

dansen . Vgl . ?,zѭnder speelman

bruilѭft hѭuden ."
refine reYa reeve

bnw . > Blisc .

101 > 813, rein ѭnbesmet •> Blisc .
945, ѭnbevlekt • Esm . 408, Glѭr .
276 > 819, Lans . 168 rein kuisch >
Lans . 188> Blisc . 536, 9 2 6 > whѭѭp .

Waar van eene yrѭuw gesprѭken
wѭrdt is het niet altJi'd duidelJi'k ?
ѭf kuisch ѭf schѭѭn bedѭeld wѭrdt ,
b . v. Glѭr . 637 > Lans .11 > 174 enz .
reYnecheit znw . vr. Glѭr. 323,

kuischheid.

reinen > reenen zw. ww . trans .,
Mar. 773, reini9en.
reJi'nvaen znw. m . Taf. II 190,

reinvaren zilverschѭѭn .

refine > znw, yr. Sacr.269 513 > keen.
recѭѭrt > znw, ѭnz . Blisc .1581 > verhaal > ѭ m c ѭ r t r, ѭm kѭrt tѭ gaan .
recreatie > znw. vr . Maegd . 5 791,

verlusti9ing .

recreeren zw . ww . traps . , Maegd .
274, verlusti y en.
remissie
znw. yr . r bladz . 468
vs . 90, kwjtscheldin9
.
.
repareren zw. ww . traps . > Sacr .
1149, versterken.
respJi't > znw . ѭnz .
Glѭr . 1060,
uitstel 7; Dr . D . H. 267, ver1pѭѭzin g,
Jѭѭris 218, verlѭssin9 , s ѭ n d e r
r . > Mar . 318> ѭnverwi'ld
~ •, Blisc
1662, vѭѭrtdurend.
1
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riders, rien St. WW . intr . > S . e . W .
14, 37, 92, lѭѭ en draven trek ken.
ri's znw . ѭnz . Glѭr . 958, kreu elhѭut,• een r . dra g hen, Glѭr.
300, de krѭѭn spannen .
rike > znw . ѭnz . Esm . 943, re9eering heerscha i'.
Glѭr. 19, Lans .
11r'ke rje, bnw .
447 > 749, machѭ9 ; i n v r ѭ u d e n
r i'J c Glѭr. 1084 > vervuld van
vreu9de • ѭf is het hier een samengtell
cs
znw . vgl . W . e . S . 243?
ringeneren zw. rѭw . intr. PlaiJ' .
348, rer eeren.
rune, znw . m. Sacr . 749, kring.
rinne > znw . yr. Mar. 409, kѭѭi >
gevangenzs .
ripe > bnw . Taf. I 71, ernsti9 , de ti9 .
risen, St . rѭw . intr ., Glѭr. 114 ?,
Blise.874s 1541, 1727 vѭѭrtkѭmen >
ѭntstaan >; Bliss. 1169 > tѭ vѭѭrsch#n kѭmen ; ib . 1429, vѭѭr den
da9 kѭmen, tѭ hѭѭp lѭѭpen ; Sacr.
716 > Mar . 884> ѭpstaan • Bliss . 948,
neerdalen ;a - traps . Blise . 720,
naar bѭven vѭeren.
rivalie > znw . vr . Lans. 586 > never.
riveel > znw . ѭnz . LiPP . 2, pnet.
riviere > znw . yr . Sacr . 771 > jaehtveld landstreek .
rѭde, znw. m. Rubb . 217, rekel >
uilskuiken . Zie Mnl . Wdb . VI
1312 .
rѭden > zw . rѭw . traps . Busk. 11,
rѭѭaen .
rѭede > rѭe znw . vr. Bliss . 1104,
r-i's s ruit ; Sacr . 433, Blise .1107
rѭede • W. e . S . 605, h.eerseha i'.
rѭeken > rueken zw . rѭw. trans .,
Mar. 1015 > 1050, bekѭmmeren >
kunnen schelen .
rѭem > znw. m . Glѭr. 782 > grѭѭts rack.
rѭemish > bnw . Glѭr . 13 > snѭevend.
rѭede > znw . yr . Mar . 555 (rѭѭt),
Bliss . 1479, ѭpschuddin9 , tumult.

rѭeven zw . rѭw . traps ., Busk .197 ,
Mar. 117, bewe,'ren , in beweJinsJ
breny en ;, - intr., Mar. 930, 932,
zich bewe9en .
rѭghe znw. m, bladz . 443 vs . 21
vischkuit.
rѭi'~ , znw. m . . ~ , Taf. II 77, last ,
Maegd . 201, 261, ѭmslaJ , cѭm~'limenten .
rѭe, znw . Dr. D . H . 111 > een r.
t a k e n zѭѭveel taken als vѭѭr
ee~y~ e rѭk rѭѭdz'g is, ѭf is hier de
salnenstelling r ѭ c l a k e n?
rѭller , zw. rѭw . traps . , Maegd . 700,
naar beneden wenpen.
rѭmenie > znw . yr . ? Mar . 443,
458, Spaansche wjn
. .
rѭntѭmme bJi'w ., Maegd . 641, aan
alle kanten .
rѭke > rѭѭck znw . m. Lans . 490,
Sacr . 84 > Bliss . 878 > reek.
rѭesgat znw, ѭnz . Dr . D . H . 391,
sehѭѭrsteen .
rѭѭst, znw . ѭnz . Sacr . 367 > Mar.
715, 9ebraad.
rѭettaert > znw . m . PlaUJ . 219,
meerkѭl .
rѭtelen > zw . rѭw. intr . Taf. I 30,
reutelen rammelen .
ru > bnw. > Busk . 41 > ruin, hang.
rude > ruide > zie r u u t.
rudeliJ'c, bJi'w ., Maegd . 110, wѭest >
luidruchti9 .
ruYme , bJi'w. Sacr . 909 > ruimsehѭѭts rѭyaal.
rumen, zw . rѭw. traps . Glѭr. 710,
719 > 882, ruimen > venlaten.
rusten > zw . rѭw . intr . Mar . 393 ,
beqraven
lieJ9en ; - traps . > Trurѭ.
,
113 > Jѭѭris 121, dѭers nusten ,
stellen .
cuter, znw . In . S . e . W . 25, la zdlѭѭ er.
ruuschen zw. rѭw . intr . Taf. II
108, kiateren kletsen .
ruut rude ruit ruide bnw . Mar.
,~
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1084 > ruw, zwaar Bhsc.
°
798,
ѭnb'emanierd ,• bladz . 472 vs . 136,
ѭnwetend • Maegd. 7, 789, ѭnѭp9 esmukt kunstelѭѭs .
sachten zw . ww. traps . Maegd .
547ver zachten .
sachtich saechtlch bnw . Mar .
357, vriendeli'k
~ •
saeftier, znw . vr . Rubb . 164, ѭn bekwaam week man knѭezer , beanhags .
saen biJ'w . Dr . D . H . 288, Truw .
128 enz, s~'ѭedi9 .
saghe znw. yr., Lans . 856, Rubb .
147, p rant ~'e .
saghen , zw. ww . trans ., Lans .
220 1 , vertellen
saisѭen saeJs sѭen, znw . ѭnz .,Taf. I
35, Mar. 717, ti'd ta" dsta .
sake znw . yr ., Lans . 694, Bhsc .
213, 273, 9eval ; Rubb . 68, zakelike
~
aanwi'zinq tѭgenѭv er vermѭeden .
salich , bnw . Sacr . Prѭl. b'3, zala'g,.
Lans . 466, 9lukk2'
e
9 , W . e . S.
208, arm .
salicheit > znw. yr ., Glѭr.. 3 .~4
~ > 364
aardsch 9eluk .
saligen zw . ww. traps . Bli sc . 853,
eeren, rѭemen .
saluut znw . ѭnz . G1ѭr. 4r~ 3, 9rѭet .
salven > zw . ww . trans ., enen die
h a n t s . > Lans . 605, een fѭѭl'
?even .
sane znw . m. Esm . 488, Rubb .
174, Sacr. 1220, zany, manner
van s reken .
wren b i'w
., S . e. W. 24, weldr a.
J
saten > zw . ww . intr ., Dr . D . H .
136, bedaren ; Maegd . 258 , p assen,
- h e m s . Lans . 183 var, zach
verbinden.
sautѭrie znw . yr . ? , bladz . 443
vs . 27, eiter met 1 0 snaren .
scale znw. 'rr., t e s s e .
lѭr. 49,

Sacr . 1195 > Mar. 530 > het is
'ammer.
scaden zw . ww . intr ., dat mѭehte
n i e t s c . Glѭr . 52, dat zѭu niet
kwaad zi'n .
scaemde > scaemte znw . yr., Esm .
532 > sch.aamte >; Blise . 1076,
schande .
scaetsen ? > zw . ww, intr ., bladz .
443 vs . 40, steltlѭѭ en . V gl . Verdam in Versl. en Meded . der Kѭn .
Akad . > 4.e reeks 1907 deel VIII,
bl . 375 . Of mѭeten wiJ' verbinden
scats sPelen?
scacule > znw, yr., bladz . 468 vs .
81, schakel.
scale, bnw . Dr . D . H . 369, listi9.
scamel bnw . S . e . W . 25 enz . ,
armѭedi9.
scamAe > znw . m. W e. S . 318,
schande schimp .
scande znw. vr . Esm. 705, 856,
schande > smaad • Lans. 206 > schande~
t " ke land • Dr. D . H . 49,
schaamte >• Dr . D . H . 148, ramp.
scandeleren zw . ww . traps . Glѭr .
1058, tѭ schande bren en .
scandich bnw . Mar. 140 smadeli'k.
seaPrade znw . vr . S . e . W . 125,
plankenkast etenskast .
scarp > bnw . Esm . 88, scherpzinni9.
scarphѭeste znw . m . Taf. II 76,
drѭ9e hѭest ? .
scat znw . m . Esm . 133, Mar . 585,
geld ; Esm 340, lѭs9ell
seats sAelen ? J bladz . 443 va . 40,
steltlѭѭ1pen . V gl . scaetsen .
scatten > zw. ww, trans ., Taf. I
32> Sacr . 10, Mar . 130, denken >
vermѭeden .
scauwen zie s c ѭ u w e n .
scheiden scheden sceen st . ww
intr., Dr . D . H . 363, Sacr . 940 ,
Mar . 705, wegqaan van eene
ph ats '~ van den 1Ji' v e s . Sacr .
696, ѭverli'den • Mar . 1005, Blis .
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569,

wegJaan van een persѭѭn ,

Sacr . 445, ѭp hѭuden met •~ Lipp .
198, Lans . 154, 281, uiteenJ aan.
Sѭurs wѭrdt degene die bliJ'ft
als het ѭnderwer
enѭemd
b . v . PlaJi' . 50, Nu Nѭch 201 • traps . W . e . S . 408, 509, beslechten , bijieg9en
.
,

seheden, ww . traps . ѭf intr ., Nu
Nѭch 80 Is dit een biJ'vѭrm van
schanen, ѭf is het sceiden in den
zip van ѭѭrdeelen
seelden, st . ww . traps,, deelw,
gescѭuden, Lans 104 > W . e . S .
384, nѭemen, uitsehelden vѭѭr .
stele, sceele, znw . m ., Blise . 1613 ,
deksel .

scellen 2 , zw . ww . traps ., Dr. D . H .
77, schillen , villen .

scenden, scinden, zw . ww . trans .,
deelw, gescent, gescint, gescant, LiAp . 91, GlѭI . 14 , 17
enz . , tѭ schande brenren
~ , schandvlekken,• Glѭr, 989, 1013, beschimpen • Esm . 362, Dr . D . H .
143, W. e . S . 410, verderven , ѭ n
9elukki9 maken,

schePPen st . ww . trans ., Saer .
Prѭl. 33, gesѭndieheit seh .
schePPen st. en zw . ww, s c ept
r u m e, Sacr. 909, vѭѭruit maar .i
nѭg meer !

sceren, znw • m ., Glѭr. 144, 221 ,
S . e • W . 10, scherts ,; Dr . D .
H . 92 , S . e, W. 91, spѭt, schimp ;
tѭ seerne driven S. e • W .
135, schande aandѭen •
scherl en , zw . ww • intr. , Nu Nѭch
15, krabben, scharrelen .
scheuke , znw •v r ., Mar. 187 hѭer> slet .
scier, sciere bJi' w . , Lipp. 8, Mar .
995 enz ., spѭedi9.
scieten > st . ww, trans . Sacr .155 >
werpen,

schiJga' t > znw . ѭnz . PlaJi' . 330, als
stheidwѭѭrd .

schJl n znw . ѭnL . > bl • dz . 468 vs . 86,
..!c edaante,
scJi'tp utte znw, m . > Busk . 158,
beerput•

scicken > zw, ww, traps > bladz . 457
r .16 zenden •, Mar. 682, regelen ~;
intr. Mar. 173, zzch schz'kke
kѭm e n ,• - h e m s c ., Mar. 464,

9

zich vѭegen , plaats nemen .

schjllen , zw . ww . intr . , Mar. 384 ,
sc,• helen n Zl Zdl el geen halven
cent minder ѭm zJl'n ."
stilt , znw . m. en ѭnz . , v a n d e n
stilde gebѭren Lans . 465 ,
uzt

adelli1'k
,

een

geslacht ,

smell se . kel e n, Dr. D.
380, de bѭnd 'es verhangen,
antler gelaat tѭѭnen .

.

een

sclltknecht, znw • m, Lans . 462,
wapenkn ech t.

schlm pich
d eli'k .

bnw, > Mar . 186, sma-

scinden zie s c e n d e n ,
semen, st . ww . intr., Blisc, 571 ,
1305, sclzatteren blznken >• W . e . S .
343, Jѭѭris 206, bl z,7"ken • Glѭr.
186, ѭpbreken • Taf. II 55 > enz.
schi'nen • Mae d. 638, tѭeschi'nen .
scite, znw. vr . Maegd. 743, slet ,
canaille .

scѭfeerep zw . ww. traps . Esm . 90 ,
ѭnteeren , tѭ schande brengen ;
hem Sc ., LiPp . 72, Lans. 373 ,
zich scharnen.

scѭffiellnge > znw • yr., Blisc. 179 ,
smaad mishandeling .

scѭcken zw . ww . traps ., PlaJi',157,
Zn' pakken • Sacr • 819, 1323 > laden ,
.9ulzig eten .

scѭmmelen , zw ww . intr . Dr . D
H. 199, 218, schѭѭnmaken .

scѭѭp , bnw . Mar . 19, helder > licht .
scѭѭnspel znw, ѭnz,, Nu Nѭch 70 ,
lieverd.

stѭp, znw . ѭnz .
spѭt schimp .

Dr . D . H. 92 ,

668

'VOORDENLI.J 8'1\

scoren, scuercn, Z""V. ww. intr.,
Esnl. 299, Lans. 1975, 550, 923,
Sacr. 59, Jooris 10, scheuren.,
brreken.

scors, zie s c h u s,
schossen, zw, ww, intr., Maegd.
752, slempen.
scout, znw. vr., my. scouden,
scouwen, Esm. 391, 717,734,
Lipp. 153, enz., schuld.
.
scouwen , zw. ww. trans., ESIU. 905,
Mar. 450, aanschouwen, zien;
in t s c., Jooris 95, als ik u
aanzie, naar het uiterlijk.
seouwen, zw. w «, trans., Sacr. 932,
sehuwen, mijden.
scrappen , zw. ww. intr., Maegd.
I

345, schrapen.

screppen, zw. ww. intr., Maegd.
345, sterk schrapen.

scrijn, serine, ZIlW. vr., Esm. 990,
kast; S. e. W. 145, geldkist;
Blisc. 1312, 1504, 1613, doodkist.
scroden, st. ww.. trans., Sacr. 586,
sniJden.

scu , .ZIlW. m., Busk. 104, Dr. D. H.
50, voqeloerschrikker.
scuympepere, znw. m., Sacr.1033,
peperdief·

sculdich, bnw. , s c. s ij n, Blisc.
590, 1374, behooren.
scuere, znw. m., W. b. S. 76, vlaag.
seueren, zie scoren.
schus, znw. vr., Nu Noch 229,
schors.

schutte, znw. m., Sacr. 1284,
schutter.
seborie , znw. vr., Blisc. 946, hosiiecaas.
seer, seere, znw. onz., Lans. 337,
Blisc. 1093, smart, pijn,
seer, bnw., Esm. 60, gewond, smarrtelijk.
segenen, zw. ww. trans., Mar. 294,
610, het
maken.

kruisteeken.

ooer iets

seggen, zw. ww. trans., Mar. 505,
519, 521, uoordraqen ; Rubb. 17,
ooerreden; doen gelooven; s. van,
Lipp. 98, spreken. over; 1a e t us.,
Dr. D. H. 164, laat u gezeggen;
over den uitroep seg, segt of sec
zie de aant. bij Esm. 253.
segie, znw, vr., Mar. 823, zetel,
troon.
seike, znw., vr., Busk. 152, 155,pis.
zeinen, zw. ww, trans., Maegd. 224,
zeqenen.
sekeren, zw. ww. intr., W. e. S.
483, borqen. stellen.

secreet, bijw., Blise. 240, in uertrouioen.
seete, znw. vr., Blise. 189, godsdienstige seete; Blise. 239, duialitu].
sele, die selke, vnmw. zelfst. en
bijv., Dr. D. H. 126,127, W. e. S.
69, 223, 234 enz., menig, sommige.
selkerhande, bijw., Blisc. 1713, in
die mate.

selle, znw. vr., Truw. 172, eel.
sempel, zie s im peL
sent, sint, bijw., Esm. 152, 171,
Lans. 299, sedert, daarna.
sentencie, znw. vr., Sacr. 702,
Maegd. 581, 740, vonnis.
zericheit, znw. vr., Maegd. 644,
gebrek.

sermoen, znw. m., Lipp.14,preek;
met
corten
sermoene,
J ooris 38, 0111 kort te gaan.
sersant, znw. m., Maegd. 498,
dienaar.

serteyn, bijw., Mar. 702, Blisc. 696,
793, zeker.

sesken,

znw.

onz.

Taf. II 84,

negenmanneken, g1

1000t.

set, znw. m., Dr. D. H. 36, bile
setten, zw. ww, trans., Rubb. 190,
stellen, neerzetten (vg1. aant.
vs. 59); Hexe 80, Dr. D. H. 279,
Laten. zitten; set ten an, Esm.
778, er in maken. (borduren);
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7° eJ' egh e n W . e . S . 89, veJ
liken met ; s . ѭnder ѭver,
Esm . 342, 991, Lipp. 102,
v
W. e. S . 263, tѭ pand stetlen
tѭ vѭndelinge s ., Lipp . 39,
laten wachten >• h e m s e t t e n t e >
Lipp . 27, Glѭr . 756, 1053 > zich
beg even tѭt, ѭveryaan tѭt .
sY sѭnder = fra . sans si S . e .
W . 166, ѭnbewimpeld .
siehten > zw . ww . intr . PlaJi' . 269,
kj ken.
siehtent bJi'w . Jѭѭris 228 > sedert.
., in alien siden,
side, znw . yr
w. e . S . 8 aan alle kanten (nl .
van het Plein .
sien st . ww . traps . en intr . , Bask .
91 > bezien ѭnderzѭeken • Maegd .
127, 0pletters ; ѭp enen s . ,
Maegd. 242, tѭedrinken >; s i e n
0 m > Glѭr . 472 > uitzien naar .
sien > znw . ѭnz . > bladz. 471
vs. 88, 009.
zien st . ww . intr. Maegd . 746,
kѭken.
siere > znw . yr., Dr . D . H . 280,
ѭnthaal .
siJ'n ѭnr. ww, deelw . g h e s iJ' n .
Glѭr . 913, Lans . 322, 583, BliSc .
641 > 762, Lans . 298' 446 > Blise .
148, 628, zjn,
, • - als znw ., Blise .
640, bestaan .
simPel, sempel bnw ., Blise . 57 ,
617, 1038, 1717, Maegd . 7 710 ,
eenvѭu ig .
sin, znw . m ., Esm . 398, 926, Lipp .
118, Glѭr . 588, Lans 552, Mar .
407, Blisc. 51 > JѭѭrI's 26verstand'>
Maegd . 136, ѭѭrdeel,; Blise . 48,
beteekena'°,'
~ Gl ѭr . 11091, Vti, e . S .
423, 438, 9emѭed stemming ;
Mae g d . 21, veclan9en ; W . e . S .
288, wjze.
singen st. ww . traps . Lans . 62,
152, ѭverlaid zeyJc en , rѭndbazuinen .

S.

669

silken, st . ww, intr ., Glѭr . 781,
l,
Mae d . 275, zakken .
sinne znw, yr ., Blise . 529, tie de .
Sinxendach > znw . m . Blise . 1720,
Finksterda9 .
slachten > zw . ww . intr . Mar . 506,
Jc elj ken.
slam, st„ ww . traps . Jѭѭris 149 ,
189, tre en • Jѭѭris 202, wenden
van hem sl. Laps . 804, 876
hem slam, Mar .
uitslaan >
49, zich be9even •, - intr. , Mar .
304, 9aan, zich wenden ,• PlaJi' .
.
287, vechten in ѭbscѭenen zip)
slave znw . vr . Lipp . 32, slav2'n .
slavlne znw, yr ., Truw. 148, pJz .
slecht > slicht bnw ., Laps . 220b0 ,
9erin9>• Mar . 173, Blise . 238, eenvѭudi9, ѭnsehuldiJ •> Blise . 28, 52,
ѭn9ekunsteld .
slechtelJi'c , slichteliJ'c , biJ'w . Blis c .
1695, eenvѭudi9 .
slechten > slichten zw . ww . traps >
Blise . 919, e enen .
s1epere znw. m . Sacr .1035, mankp ѭѭt .
slet > sletere znw, yr ., Taf. II 121,
Mar . 602, Maegd . 709, stet,
arde, ѭѭk van eene vrѭuw
gezegd .
sliPPe> znw . vr . Lipp . 95, zѭѭm
van den rѭk rѭk.
slѭw bnw, en bJi'w ., Taf. II 62 ,
sehee •> Mar . 901 > p lѭmp, ѭnhandi9 .
slѭt slѭd r znw . ѭnz ., Sacr. 151 ,
990, bureht.
slurf > znw . m . Taf. I 27, sukket
A

~

slѭѭ .

sluten st, ww, traps . Glѭr . 917,
ѭpsluiten .
sluus > znw . vr . S . e . W . 7 > stuffs .
smaken r zw . ww . traps . Mar . 772,
ѭnder9aan .
smedich bnw . Mar . 106 smadeljk.
smekelJ i'c smekeleec bJi'w . Dr . D .
H. 378, vleiend .
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zw. ww . traps . en intr . ,

Dr . D . H . 117, 125, Nu Nѭch
133, 191, vleien vriendelji7c behandelen ; Sacr . 178, S . e . W .
74, vleiend vrac~ en , smeeken .
smete znw . m . LiAA .178 Dr . D . H .
16, 330, Nu Nѭch 43, slay .
smiters st, ww . traps . en intr . ,
Busk . 174, 204, Nu Nѭch 51,
116, 139, Bliss . 1465, 1499 enz,
slaan.
smitten, zw, ww . traps . Trues .
1W, beleediyen .
smѭren zw . ww. traps ., Taf. II
148, braden.
snabbelinge, znw . vr . Mar. 713 ,
praatje .
smater, snatere znw . m . PlaJi' . 90 ,
yepraat wѭѭrden • Sacr. 64, 408 ,
mѭѭd .

snateren, zw. ww . intr. Sacr. 928,
p step.
yr
spaterin ge
b snatteringhe, znw, .,
Taf. II 45, yepraat .
sneven > St . ww . intr. liar. 951,
desalen • Taf. I 41, Blise . 343, 502 ,
missen • Maegd . 738, sterven >
S ѭ n d e r s n . > Bliss. 845, veili9.
snѭeren, zW . ww. traps . Mar . 118 ,
binders bѭeien .
snѭde bnw. Taf. II 69, leeli'k
,~ ,
Mae g d . 45, 9eriny .
snѭѭtl1eit > znw . yr., Mae gd
b . 487 ,
yerinyheid .
snѭtele > zn w. m . > Taf. II 186, snѭt ,
druipnews.
snѭttѭlf > znw . m. Sacr. 642 > snѭtdѭlt vuilik .
snѭuwen, zw . wW. ѭnpers ., W . e. S .
281, sneeuwen .
Sѭ, sѭe bJi'w .,LiAp .171 aldus dat •>
Glѭi . 853, 0p Bezel de wi'ze
~ • Glѭr.
1132, 00 k • S . e . W . 32, tѭ eli'k
BBliss
. 1070 > 1111, derhalve • Li PP .
124, tѭch • Esm . 75, 383, 553 enz,
e xpletief •~ - vѭe. bgw. Bliss. 648,>

ѭ •> sѭe . . . sѭe W . e . S . 266,
hѭe . . . des te .
sѭber, bnw ., Mar . 946, arm treurig .
sѭberlJi'c, bJi'w ., Mae ~'4 .271, sehraal.
sѭck, znw . vr. Bask. 162, zeuy.
sѭecken zw . ww . traps ., Sacr .1244 ,
bezѭeken >• - met den 2e11 nmv . >
Maegd. 41, zѭeken .
sѭet bnw., Sacr . 73, welraekend ,
Mar . 713 > ѭnbeteekenend >• Jѭѭri s
16 > 66 enz . > lief.
sѭeteliJ'c, bJi'w. Mar. 169 Blisc .1310 ,
1315, zacht ,~'es vѭѭrzichtiy .
sѭetheit > znw . vr. Sacr . 60, 73 enz . ,
aanJ ename year .
sѭ gen
b > zw . ww . trans ., iѭr . 1019,
zui yen .
sѭl > znw . m . Sacr . 103 7~> vu2l .
sѭlaes > znw . ѭnz . Mar . 139, trѭѭst ,•
Mar . 698, yelie de • S. e. W. 21 ,
vѭldѭeniny , ureayde .
sѭlfer > sѭlver, sulfer, znw . ѭnz ., Mar .
985, Maegd . 702, zwavel .
sѭlferArieme znw. nt, Mar . 7 ,
zwavelstѭk .
sѭlveren > zw . ww. trans ., Bliss .
264, ѭplѭssen, de mѭeili'kheid
~
weynemen.
sѭm > zѭm vnmw, ѭѭk die s ѭ m >
Dr. D . H . 125 > Taf. II 61,
sѭmmi9e .
sѭm bJi'w ., Bliss . 140 6 , sѭmtz"ds .
Sѭmme, znw. yr., . Maegd . 724, keen.
sѭmmen zѭmmen, zW. ww . trans .,
Sacr . 246, Mar . 711, ѭpnѭemen ,
vermelden .
sѭmmeren > zw . ww . trans ., Mar .
486, berekenen .
sѭnder, vѭegw . Dr. D . H. 247, 369,
Mar . 160, behalve .
sѭnderlinge, bJi'w . Laps . 61, 947,
in het bi'zѭnder, vѭѭral.
sѭne znw . m., Rubb . 93, 97,
schѭѭnzѭѭn .
sѭnneschiJ'n znw . m. en ѭnz., Glѭr .
615, W . e. S . 304 .
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sѭrge > znw, yr.,
sm . 107, 211,
W . e . S . 356, Mae g d. 365, bezѭrydheid, vrees f• Esm . 591, verdriet •f Sacr. 1201 > Mar. 243,
yevaar .
sѭr~'ehJ c , sѭѭrchUj e bnw . > Sacr .
931, bladz . 465 r . 2, yevaarli'k
~ .
sѭrgen zw . ww . intr. Sacr . 334,
Mar. 76 enz, f vreezen .
sѭtheit znw . vr. Esm . 1014, Lans .
952, klucht .
sѭtkJi'n , znw, ѭnz ., Busk .143, dwaas.
sѭtternie znw . yr., Glѭr . 1142,
klucht.
sѭudan sѭudaen > znw . m . > Glѭr .
194 > 735 > sultan .
sѭudeYnick, bJ i'w ., Mar . 105,, plѭtselin9 .
spade, znw . yr., Bliss. 804, 881,
1674, Mae gd. 6, tjdruimte .
spannen St . ww, trans ., yen . t .
spi e n Lans . 82 > binders .
s p aren zw, ww, traps . Glѭr . 566,
Lans . 4 59, 158, Sacr . 1027,
behѭuden r behѭeden ;~ Esm .132 ? f
137 . Sacr. 146, sparen , ѭntzien ,
- intr . Esm . 132 ?Glѭr . 680 ,
Dr . D . H . 226 > Taf. II 140 > Sacr.
362, S . e . W . 107, dralen , tѭeven ,
V4T . e . S . 514, 9ematiyd zjn
, .
specie, znw . vr. Sacr . 74, Blise .
71, 879, 1630, 1654, speceri'.
~
sPel znw, ѭnz . Lipp . 62, Busk .
199 > Lans . 442, vreu9de, pleizier
Lans . 726, zaak ei g. pret ѭf
tѭѭneelstuk .
enensJi'n sp • spelen, W .e .S .
323, iein, zjn bekѭmst 9even.
spelen f zw. ww. intr ., sp ga e n
Lans . 118, 134, W . e . S . 27,
spelemeien .
spellen f zw . ww, traps . Rubb . 231 ,
vѭѭrps tep f vѭѭrrekenen.
sA ereke f znw . m . f Mar. 1001, vѭnk .
sPeten zw . ww . traps . Mar . 353 ,
aan bet spit steken .

spie bgel znw . m. f Glѭr. 657, Lang .
904, vѭѭrbeeld uitsteke ndѭ.
sAien zw . ww . intr. La ns. 150,
ki. .ken lѭe7 en Glѭr. 6~~ Lans .
556 > 604 > zѭeken .
acr . 1060, Mar.
spJr t > znw . m .
405, 425, verdriet • Bli sc . 173,
; S . e . W . 36, s "i t lb
273, hѭѭp
' .
71, beschamin9.
spillen , zw . ww . intr ., Dr. D . H.
205, spannen .
spitich bnw . Lans . 43, bѭѭs.
sP liters st . ww . traps . Glѭr . 892,
nit elkaar trekken ; Lans, 916,
W . e. S . 45, Bliss. 172, breken ,
barsten .
sPѭet, znw . yr ., Lans . 370, Jeluk ,
Esm. 100, 129 enz . f haast, spѭed.
spѭre, znw. m . > v e rgu l d e n e
s P ѭ r e n f Sacr. 774 f ra'dders.
sA ѭren f zw, ww . lntr, s p . n a ,
Bliss. 154, traehten naar .
sAѭrren f zw . ww. f hem sp . t ege n
d e g a e r t Blise . 288, t eende
rѭede s ѭrrelen de verzenen tѭ en
de prikkels slaan.
spѭrwaren, zw . ww, intr., bladz .
442 vs . 12, met sperwers .l'ayen .
spѭuwen, st. ww . trans ., Sacr. 880,
spuwen.
sp rake f znw, yr ., Mae g d. 616, 625,
yesprek.
sprelden zw . ww. trans ., Lipp .
142, uits annen ; - intr. Sacr .
804, zieh verspreiden .
spreken st, ww . traps . . Lans . 696,
705, tѭt iem. spreken ; - intr. ,
spr. J' egh e n Esm. 615 met
een zakeliJ'k ѭbject), Lans . 689,
spreken tѭt iem . • n a ѭf n a e r
s p r. f Glѭr. 165, 167, beseh2' mpen ,
s ѭ n d e r s p r. Sacr. 326, van zeif.
sAripgen, st . ww . intr ., W, e. S .
22, 269, ѭptspruiten .
stale, znw, yr., Glѭr. 874, S . e .
W . 138, hulp .
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staen > st . ww . intr . Esm .

211 > zichh
bevinden zi'n • Here 93, Mae cl .
676, estel d zi'n • Maѭ d . 162, er
uitzien ;
, W . e . S . 533, betamen ,
Mae d. 114, aan staan ; Mae d .
454, mѭ eli'k z'i'p • Jѭѭris 24, tѭ
dѭer zi'n ; 1 a t e n s t . Glѭr. 660,
Esm .
aehterlaten • s t k e n a n
596, er in r ewerkt zi'n ; s t a e n

an, Esm. 390, bladz . 442 vs . 1,

in de heersehappi
i'n ; s t k e n
.~' zJ
t ѭ h e n Mar . 495, hѭt ѭ nemen
; stken tѭt Mae d . 16,
teen
9 ericht zi'n
~ ѭp .

staert > steert znw . m . Maegd . 300,
sleep .
start, znw .

m . Esm . 102, 164,
Lans . 730, Dr. D . H . 88, tѭestand ,
ѭmstandi9hѭller • Lans .168 > levenswi'ze • Maegd . 257, hats ; Sacr.
prѭl. 58, statie .
start > znw . m . Mar . 640 > vѭetstuk.
staPPans, bJi'w . Dr . D. II . 250 356,
bladz . 462 r . 13, dadeli'k.
~
stat stele, ste znw . vr . Esm . 939,
Lans . 425> W . e. S . 138 > Bliss .
135, 145, 178, 226, 234, 1129,
Mae d . 546, hats ; Glѭr. 604,
610 >

;
771, Bliss . 58, 1728, stall

de hemelsce st .

Bliss. 66 ,

hѭt hemelsehe Jerusalem,;

ѭnz .

Mar. 52, Maegd. 56,
In den 3e' nmv . stele en hѭt
my. stellen is hѭt riѭt uit tѭ
maker ѭf wiJ' vѭrmen van stat
ѭf van stele vѭѭr ѭrs hebben .
stellen > zw . ww. intr., bladz . 471
vs . 72, bli'ven.
stet, znw. ѭnz . , Mae ~'d . 701 , a c~epaalde ruimte , perk .
St . WW . Intr., Sa cr . 27 ,
steken •,
Glѭr .
388,
hinderen ,
Taf. II 101, stѭѭten •, Nu Nѭch
2'12 prikkelen, aandri7'ven
,
,• Sacr.
794, veehten • v, ѭ 1 s t. Glѭr. 422,
vѭl zi'n
~ ;- trans ., den h ѭ r e n

steken,

s t . > Lans . 378, 390 > uitstrekken
(ѭm tѭ blazѭn >• Sacr . 34, 169,
724, uitstrekken
ѭm tѭ gaan
.
wѭrker)
stellen zw . ww . traps ., Esm .1001 ,
Li . 85, Rubb . 116, 119, 156,
Mae g d. 152, zetten tѭt riehten ѭp,
sehikken tѭt ;, s t. b ѭ v e n , Maegd .
510, aan hѭt hѭѭfd St . ; h e in s t . Mae d. 164, zich ѭpmaker, tѭѭien ,; Lans . 391, zich
hѭuden .

sterken > zw . ww . traps . en intr
.,
Bliss . 43, stѭrk makers ,; ib . 1690,
stѭrk wѭr'den .

sterven > st . ww . intr. > d e d ѭ ѭ t
s t. v ѭ e r PlaJi' .150 hѭt besterven .
stichtere > znw . m . Bliss . 351,
sche er :
uit hѭt ѭude sche t
gJi' iets nieuws ."
stJi'f, bJi'w. Busk . 69, PlaJi' . 25,
Nu Nѭch 11, kraeht2'g ,; Nu Nѭch
49, vѭlhardend.

stic zie s t u c.
stil > stel bnw . a Busk. 155, bѭlegen .
stille > znw. vr . Lans . 516 (var
.),
stilzwi' en .

stille > znw . yr. en ѭnz . Sacr.584 >
bladz . 459 r . 1 > 4 > seereet.
stinekende , bnw . , Mar . 592, hateli'k
~ .
stѭfferen , zw . ww. traps . Nu Nѭch
46, ѭpvullen vѭѭrzien van .

stѭc, znw . m ., den stѭe treeken
bladz . 443 vs . 36, elkander eѭn
stѭle nit de handers traehten tѭ
trekken .

Stѭle, znw . yr. 2 Nu Nѭch
'V
143,
stѭѭl band lien de Priester bJi'
zJi'ne bediening draggt .
stѭrm, zw . ww . traps . Taf. II 147 ,
vertѭѭrnen,
hem stѭrm,

LiPp . 195, Taf. II 90, Mar. 972,
bѭѭs wѭrden .
stѭrte > znw . m. Sacr . 892, Mar, 430 ,
470, stmt .
stѭten, St. ww . traps . Nu Nѭch 34 ,

WOORDENLIJST.
139, stѭmpen, slaan ; - hem s t .,
Lans . 155, zich ergeren . - Het
deelw . g h e s t ѭ e t, bladz . 463
r . 18, zal wel eene fѭut zijn
vѭѭr ghestѭct, van stѭcken :
gevangen zetten .
stѭut, bnw ., Glѭr . 45, funk .
straet, znw . yr ., Lans . 340, weg ;
binnen der straten, Dr . D .
H . 171, 385, in ѭnze straat .
straffelijc, Uijw ., Mar . 347 (lѭѭt),
hard, streng.
strac, bijw ., S . e . W . 141, stevig .
strange, bnw ., Mar . 770, 783, 1050,
1057, streng ; - bijw ., Mar. 329,
1077, sterk, stevig .
bijw ., Blise. 202,
strangelije,
krachtig .
strene, znw. yr ., Nu Nѭch 17, streny,
kluwen .
striken, st . ww . intr., Plaij . 86,
Taf. I 3, Sacr . 619, Maegd . 93,
gaan, kѭmen .
strѭѭtken, strѭetken, verkteinw .,
Truw. 154, strѭt .
stuc, stic, znw. ѭnz ., Mar. 966,
1047, lѭad ; Lans . 222, gelijke (?) .
stupen . stuypen, zw . ww. intr .,
Blise . 176, 226, buigen .
sturberen, zw . ww . traps ., Blise.
465, vernielen, schenden .
stuer, bnw ., Dr . D . H. 65, W. e . S .
56, Mar . 741, barsch, hard, wreed.
stuerheit, znw . yr ., bladz . 467 vs .
50, wѭestheid .
stuwen, zw . ww . traps ., Mar. 980,
dringen, stѭѭten .
substancie, znw . yr., Jѭѭris 75,
wezen ; s . sѭnder wesen, ѭnstѭffelj/c wezen .
subtijlheit, znw . yr . , bladz . 443 vs .
51, scherpzinnigheid, verstand .
sueht, znw . m ., Mar . 646, gezucht .
suegen, zw . ww . intr ., Glѭr . 213,
zuehten, zwѭegen .
sulfer, zie s ѭ 1 f e r .
Mnl. Dram. Pѭ~zie .
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supen, znw . ѭnz ., Taf. II 1'75, brij .
sure, suere, bnw ., W . e . S . 274,
verbitterd ; tѭ sueren, tsuren
m a k e n, Dr . D . H . 84, 338,
ѭndraaglijk maken, dѭen ѭpbreken .
sussen (hem), zw . ww . refl ., Plaij .
54, bedaren .
sustin(u)eren, zw . ww . traps .,
Maegd . 438, schragen, hebpen .
suvele, znw . ѭnz ., Sacr . 337, zuivel
ib . 22, bѭter ; ib . 1323, kaas .
suver, bnw ., Glѭr . 579, rein, kuisch ;
- bijw., Plaij . 47, netjes, bedaard .
suverheit, znw . yr., Glѭr . 363,
Laps . 355, kuisehheid, maagdelijkh,eid .
suverl}jc, bnw., Glѭr . 7, 675, Sacr .
prѭl . 11, schѭѭn .
swaer, bnw ., Mar . 37, bedrukt .
swaerde, swaerden, znw . yr , Blise .
1034, zwѭѭrd, huid .
swaerheit, znw . yr., Sacr . prѭl .
56, tѭ grѭѭte ernst, het zwaar ѭp
de hand zijn .
swaerlike, bijw ., Esm. 401, met
kracht .
swellen, st . ww . trans ., Taf. II
175, kѭken .
swellen, St. ww, intr., Mar . 406,
ѭpzwellen.
sweren, St . ww . intr., s. ѭ p e e n
• c r u u s , Lipp . 135, Rubb . 150 ;
ten heileghen s ., Rubb . 180 ;
ѭp sinen tant s ., Glѭr. 863 .
(Hierbij tikte men met den navel
tegen den tand) .
swere, znw. ѭnz ., Blise. 672, wѭlk.
swester, znw . yr., Truw . 177, geestelijke zuster, vgl . Saer . 1083 .
swichten, zw, ww. traps., Blise.
917, dѭen zwichEen .
swiehtere, znw . m., Blisc. .350, 742,
ѭnderdrukker, verdrijver .
zwin, znw . ѭnz ., bladz . • 471 vs. 83,
dwarshѭut .
43

WOORDENLIJST.

674
tabbaert,

znw .

m .,

Busk .

180,

mantel, langer ѭf kѭrter, zѭѭwel

vѭѭr mannen als vrѭuwen .
tafelspel, znw. ѭnz ., bladz . 443 vs .

40, verkeerbѭrd .

tale, znw . yr ., Esm. 328, Lans .
446, 815, W. e . S . 254, bladz .
457 r . 32, het gesprѭkene, wѭѭrden .
talen, z .w . ww . intr., Taf. I 44,

praten .

tamelijc, bnw., Blise . 1286, eerbaar,

zedig .

tampteren, zie t e m p t e r e n .
taut, znw . m., ѭp den t . smiten,
Busk . 204, ѭp den bek slaan ;
nemen,
metten tanden
g r i p e n, Blise . 202, 1043, blink
aanpakken . Vgl. s w e r e n .
tap, znw . m ., Dr . D . H . ?Z, 302,

krѭeg .

tas, zn«* . m ., Blise . 1465, 1499,

hѭѭp .

tasten, z~* . ww . trans ., Dr . D . H .

44, slaan .

tateringhe, znw . yr ., Taf. II 46,
Maegd . 767, geleuter .
taverne, znw . yr ., W . e . S . 71,
S . e . W . 11, herberg.
tee, znw . m ., Rubb . 50, teen .
teelken, znw . ѭnz ., Rubb . 15, teentje .
teer, bijw ., Maegd . 236, zwak, flauw.
tegengaen, st. ww. intr ., Maegd .
329, 396 , tegemѭet gaan .
tegenvallen, st. ww . intr ., Maegd .

611, tegenlѭѭpen .

teken, znw . ѭnz ., Glѭr . 620, 635

helmteeken .

tellen, zve . ww . trans ., Esm . 91,
104, Lans . 329, verteZlen ; met
viven tellen, S . e W . 24 .
tempeest, znw . ѭnz ., Sacr . 66,
stѭrm ; Maegd . 466, ѭngelukstijd ;
Jѭѭris" 19, wѭede .
temperen, zw . ww . trans ., Maegd.

90, 99, mengen , beslaan .

temptacie, znw . yr ., Jѭѭris 85, vem-

zѭeking ; Ta,f. II 86, Blise . 166,
kwelling .

tempteren, tampteren, zw . ww .
trans ., Blise . 1014, verzѭeken ;
Plaij . 106, Taf. II 86, kwellen .
tenden, Jѭѭris 205, ten erѭde .
terden, zw. en st . ww . intr ., Sacr.
500, Blise . 1052, 1092, treden,
stappen ; - traps ., Sacr. 316,
treden, trappen ; Dr . D . H. 151,
Mar. 76 t, biaegd . 758, trappen,

sclzѭppen .

term, zw. ww. intr ., Mar . 442,

smullen .

termijn, znw . ѭnz ., Blise . 1351,
erѭde ; Saer. 1006, tijdstip, tad ;
ѭ p c ѭ r t t. , Blise. 780, in kѭrten

tijd ; Taf. lI 19, vѭѭrwaarde.

tessche, znw. vr.. Busk . 3, tasch .
teve, znw . vr .. Hexe 32, teef, slet.
tѭ vѭren, bijw ., Dr. D. A. 381,
vrѭeger, vѭѭrheen ; Blise . 360,
bѭven alien ; u t e v ѭ r e n, Lans .
144, vѭѭr u ; hier tѭ wren,
Esm . 8, eens, eertijds.
tѭ wren cѭmen, Esm . 168, vѭѭr

ѭѭgen kѭmen, geѭpenbaard wѭrd en ;
Dr. D . H . 382, de bags wѭrden .
tѭ wren legghen, Glѭr . 79, 196,
274, Lans . 109, 357, vѭѭrstellen .
tѭ wren segghen, $list . 1116,

vѭѭrspellen ; Esm . 604, G1ѭr.205,
met zekerheid zeggen .
tѭ wren spreken, Blise. 960, vѭѭrspellen .
tѭ wren weten, Esm . 319, 327,
Laps . 437, 831, Blise . 956, zeker
weten.
tevreden, bnw ., Esm . 986, verheugd ; Blise . _ 443, 968, Jѭѭris
196, gerust ; hem t . stellen,
Jѭѭris 12, berusten .
tfi, tusschenw . met den 28ri nmv.,
Laps . 186 enz ., fѭei .
tide, tijde, bijw., bladz . 456 r . 4
V.

ѭ ., spѭedig .
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tѭemaken > zw . `vw . trans . Mar . 158 >

tijt, znw . m. en vr .. Glѭr. 101, Blise .
126, levee ; W . e . S . 163, jaaryetijde ; in tijt, in tijts, tѭ tye,
Lans . 314, W . e . S . 491, 611,
Blise . 1534, bij tijds ; t e g ѭ e d e r
t., Maegd . 687, tѭ juister tijd ;
s a 1 i g h e t . , Lans . 466, yeluk ;
t e r g ѭ e d e r t . , Blise. 1391, eig .
yedukkig, maar bier welaan (vgl .
d la bѭnne heure) ; t e r q u a d e r,
d r ѭ e v e r t ., Glѭr. 106, W. e .
S . 366, Blise . 1498, vervlѭektl
tijtken, znw. ѭnz., Mar. 353, kuiken.
tilijc, tijlic, bijw ., W . e . S . 489,
tijdiy ; Plaij . 81, 8,, vrѭeg.
tijmpelken, znw . ѭnz ., Ylaij . 174,

tѭerisen > st . ww . intr ., Blise . 629,

tijneke, znw. yr. , Taf . II 81, zeelt .
tyntelen, zw. ww . trans ., Blise. 603,

tѭnderbringen
zw . ww . trans .,
Glѭr . 135, W . e . S . 178, ѭnder-

tiran, tirant, znw . m ., Esm . 982
Glѭr . 1065, Sacr . 540, 739, 784,

tѭndergaen 1 st . ww . intr. W . e .
.
415, verlѭren yaan .
tѭnderhѭuden st ww . trans . Hexe
16, W . e . S . 246, er ѭnder hѭuden

tier,

znw .

m . , bladz.

gezѭndheicl.

458

r.
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timp, punt aan de mѭts .

peilenn

geweldenaar, wreedaarcl, bѭѭswicht .

tjan, uitrѭep, Taf. II 134; Nu Nѭch,
110, 168, 226, S . e . W . 11, Java,

uitdѭssen lief vѭѭrkѭmen 9even .

tѭestrѭѭmen tѭe9ebraeht wѭrden .

tѭesteken st . ww . trans . S . e . W .

115, reiken, 9even .

tѭeven zw . ww . intr ., bladz . 467
vs . 48, verblJi'ven • - trans ., Mar.
87, ѭpwachten tѭ wѭѭrd staan .
tѭeverlaet > znw . m .
Glѭr . 858,
Mar. 341, hѭѭp en trѭѭst • Glѭr .
8889, huip en trѭѭst .
tѭgen zw . ww . trans . Dr . D . H . 7 >
Mar . 211 , 837 , S . e . W . 70, tѭѭnen .
tѭnder, bJi' w ., t, s iJ' n Maegd . 777,

versla9en , ѭntmѭedi9
d zi'n
~ .

tѭnderbliven a st . ww, intr . W . e . S .
191, 411, de minste zi'n lief ver-

liezen .

wer en vernederen .

ѭnderdrukken .

bij St . Jan !

tѭngeblat znw . ѭnz . Sacr . 1235,

H . 123, tѭ9enlѭѭpen .

tѭnvreden > tѭnvreet bnw . > Rubb .
42, ѭne
9rust verstѭѭrd ; Mar . 356,

tJ'egengaen
tѭe

st. ww . intr. > Dr . D .

er> da er-

bJijw . Lans.508 >

daarenbѭven buitendien.

tѭebehѭren > zw . ww . intr . > W. e .
S . 517, betamen ; Blisc . 403, tѭekѭmen >; n a t. > Blisc. 1709 , zѭѭals

lzet behѭѭrt in 9ere9elde vѭl9ѭrde .

tѭe gaen

st . ww . intr. > Busk . 155,

tѭ li'
~ gaan .

tѭehѭren > zw . ww. intr. > Blisc .
1362, tѭekѭmen .
.
tѭecѭmen, st . ww . intr., Esm .368
.
20,
W
.
e
.
S
.
455,
Blise
. 627,
Lipp

840, gebeuren, plaats grijpen ; Mar .
40, 293, Maegd . 612, ѭverkѭmen .

tѭeluken, st, ww . trans ., Blise .

1312, sluiten .

tѭng .

misnѭe d .

znw . m ., Sacr . 1136 stern,
wѭѭrd : » laatmi'n wѭѭrd tѭt u,
dѭѭrdrip9en verhѭѭr mi'"
~ .

tѭѭn

tѭren > zn w . m . > Esm . 18, Mar. 540,
Blisc . 867 enz > v erdriet • LipA .
101 > twist ; Glѭr . 490, wrѭk >' lѭr .
702, ѭverlast .
tѭrment,
znw . ѭnz ., Esm .
313, 387, 653, Blisc . 1023 > kwellan9 ; d e e wieh t . Maegd . 755.
tѭrmentelJi'c, bJijw . Mar. 268, Je-

weldi9, zeer .

tѭrmenten zw ww . trans ., Blisc,

999, kwellen .
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tѭt, vѭѭrz ., Busk . 7'7 bij, bѭven .
tѭuteren, zw . ww . intr ., Sacr. 306,
sehѭmmelen, schudden .
tѭuwe, bijw ., Glѭr. 1056, tѭe .
tѭuwen, zw. ww . trans ., Lipp . 61,
lѭѭien, behandelen .
tѭverenbѭec, znw . ѭnz ., Hexe 56,
tѭѭverbѭek .
trade, znw . yr., Blise . 1663, weg,
gang .
traen, znw . m., Truw . 153, Maegd .
416, drѭppel.
treden, st . ww . intr., S . e . W . 49,
lѭѭpen.
trein, znw . m ., a n den t r e ij n
g a e n, Taf . II 18 .'J .
tree, treke, znw . m., Truw. 187,
w . e . S . 326, Nu Nѭch 136, Sacr .
423, streek, handelwijze, manier .
trenten, zw . ww. intr ., Mar . 821,
stappen .
tresѭer, znw . ѭnz ., Blisc . 63, schatkamer, juweelkistje .
triakel, znw . ѭnz ., Saer .149, yeneesmiddel.
.Maegd
tribulacie, znw . yr ., Blisc .883,1675
. 496, Jѭѭris 275, kwelling,
angst .
trijpsae, znw . m ., Truw . 115, penszak, let .
tripe, znw. yr ., Dr . D . H. 181,
pens, lel .
triumpheren, zw . ww . intr ., Sacr .
556, Mar . 442, vreugde bedrijven .
trѭѭn, znw . m., Esm . 825, 1003, enz .,
hemel ; d e s h e m e 1 s tr ., Glѭr .
457, Lans . 81, 111, W . e . S . 295,
uitspansel . Waar het meerv .
gebruikt is, als Maegd . 56, ѭf in
inden hѭѭchsten trѭve,
Jѭѭris 145, kan het ѭѭk sfeer
beteekenen .
trѭester, znw . m ., "Esm . 593, helper.
trѭuwe, znw . yr., Esm . 5, 140, 722,
Glѭr. 231, trѭuw ; Glѭr. 686,
Lans . 458, 931, HeYe 13, Maegd .

133, ѭprechtheid ; b i m ij n d e r
t r ѭ u w e n, Glѭr . 794, ѭp mijn
wѭѭrd ; s }j n t r . g h e v e n, Rubb .
235,hzcwen ; ѭp alle, in rechter
t r., Glѭr. 169, Hexe 44, Maegd .
150 enz. . waarachtig, waarl jk .
trѭuwen, bijw ., Glѭr. 562, getrѭuw ;
Saer. 231, ѭp mine eer, naar
waarheid .
trѭuwen, zw . ww. traps ., Esm .
520, Glѭr. 152, Lans. 286, huwen .
truwant, znw. m ., Truw . 168, landlѭѭper, bedelaar .
truwanten, zw . ww. intr., Truw .
145, 147, 193, landlѭѭpen, bedelen .
tsau, znw. m ., Truw . 132, sѭldij (?) .
tsgelijcs, vnmw., Blisc. 1584; desgeljke .
tsѭllen, zw. ww. traps ., Maegd .
780, sѭllen, heen en weer gѭѭien .
tsѭmmels, bijw ., Plaij . 70, 101,
sѭmtijds, nu en dap .
tu, bijw ., Esm . 859, tѭe.
tuigen, zw . ww. traps., Blisc . 1557,
getuigen .
tuischer, znw . in., Mar . 564, dѭbbelaar .
tuft, znw. yr . (?), Mar . 136, Maegd .
139, vlecht, bk .
tuit, znw . yr ., Maegd. 659, slet ;
vgl . idel.
tuten, zw. ww. intr ., Blisc . 1398,
tuiten, suizen .
tuterluere, znw. ѭnz . (?), Maegd .
138, ѭpschik (?).
tweester, rangtelw ., ѭ n s t wee5 t e r e, Sacr. 369, met ѭns beiden .
twi, twij, bijw ., Mar. 90, 280,
Jѭѭris 146, waarѭm .
twint, znw . m ., uenk ; met eene
ѭntkenning, Esm. 305, 441, Glѭr .
401, Blise . 105, Been zier, niets .
twivel, znw . m ., Blisc. 759, twij fel,
ѭnzekerheid .
twivelen, zw . ww . ѭnpers ., Blisc .
302, 1622, twѭ feZen .
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uterlijc, bijw ., Blisc . 408, uiterst ;
bladz . 466 vs . 20, blijkbaar.
uterste, bnw., 't u t e r s t e, Sacr .

vaer, znw . m ., Glѭr . 1112, Lans.
428 enz., vrees.
vaerlijc, bnw., Maegd . 366, ver-

uutbacken, st. ww . intr., uutghebacken hebben, Mar .

vaert, veert, znw . yr., Glѭr . 525,
535, tѭcht ; metter, ter vaert,

150, dѭѭd .

589, uitgepraat zijn, niets meer
kunnen.

uutbringen, zw . ww . traps ., Glѭr.

960, naar buiten brengen.

uutgaen, st . ww. intr., Lipp. 38,

uitlѭѭpen ѭp .

uutgenѭmen, bijw., Blisc . 942, uit-

stekend.

uutgescheden, bnw ., Sacr. prѭl .

38, uitgezѭnderd .

uutgeven, st . ww . traps ., Sacr .

385, uitstrѭѭien, vѭѭrwenden .

vaarlijk.
Esm.

131, 662, spѭedig, vlug ;

ѭ p die v., W . e . S . 516, ѭy weg ;
ѭ p e n e v. s ij n, Esm. 336,
ergens ѭp uit z #n ; s ij n d e r
vaerde gaen, lѭѭpen enz.,
Mar. 372, Maegd . 188, S . e . W .

16, zijns weegs gaan .

valant, znw . m., Maegd. 497, duivel .
valeur, znw . vr.. Sacr. 404, waarde .
valken, zw. ww . intr., bladz. 442

vs . 12, met valken jagen .

uutcraken, zw. ww . intr ., Aege

vallen, st. ww . intr., Lipp. 15,
wѭrden ; Jѭѭris 146, gebeuren ;
Glѭr . 1078, Lans . 588, Sacr. 720,

uutleeken, zw. ww. traps ., Dr. D .

vamdrach (?), znw. m ., Maegd . 167,

uutpѭlen, zw . ww . traps., Hexe

vangen, st. ww. traps ., Glѭr . 761,

uutspringen, st. ww . intr., W . e.

vanden, zw . ww . intr., Sacr. 380,

uuttappen, zw . ww . intr ., Maegd.

varen, st . ww . intr ., Laps . 561,
593, yaan ; Esm. 129, 549 enz .,
trekken, reezen ; Lans . 818, vertrekken ; Saer . 844, Mar. 375,
657, Blisc . 1500, S . e. W . 34, 106,
hee7agaan, belanden ; Glѭr. 59,

110, uitbarsten, algemeen bekend
wѭrden .
H . 101, uitdrinken.
108, uitrukken .

S . 64, ѭntluiken, ѭntspruiten .
346, ten einde taypen .

uutverkiesen, st. ww . traps., Esm .

782, bѭven alien verkiezen.

uutvercѭren, bnw., Esm . 450 enz.,

uitverkѭren, bѭven alien bemind .

vaddaert, znw . m ., Sacr .

vadsige vent .

vadde, znw . yr . ,

meelkѭek.

1301,

Taf. II 180,

vader, znw . m., Glѭr . 550, be-

scherme7 •.

vaec, znw, m ., Esm . 424, Glѭr. 705,

slaap, neiging tѭt slaap .

vaelyant, bnw ., Lans . 773, dapper.
vaen, St . WW. trans ., Esm . 716,
Lipp . 143, Dr . D. A. 35 enz .,

vangen .

tѭ beurt vallen, ѭverkѭmen .
vaandrig.

gevangen nemen .

beprѭeven, willen .

981, Sacr . 493, handelen, tѭ werk
gaan ; Busk . 87, Hexe 1, 4, Nu
Nѭeh 12, het hebben (i c v are :
het gaat mg) ; Glѭr. 1101, Dr . D .
A. 225, i e v a r e : het vergaat
mij ; is hebbe gevaren,
Esm . 533, mij is ѭverkѭmen ;
w e t w a r e n, Busk. 119, gelulc
hebben ; bladz . 442 vs . 11,smullen ;
1 a t e n v ., Lans . 566, nalaten ; Sacr. 883, aflѭѭpen ; h e t e s s ѭ e
g h e v a r e n, Esm . 316, het staat
er zѭѭ bij .
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bijw .,

Lans .

699 (var .),

spѭedig ; Taf. I 43, Taf. II 126,

terstѭnd .

varuwe, varwe, znw . vr.. Busk .

51, 74, kleur .

vast, bnw ., Glѭr . 543, zeker, ѭnver-

anderljk .

waste, bijw ., Glѭr . 917, Lans . 336,
Hexe 60, Mar 484, vast, zeker,

stevig, sterk .

vasten, zw . ww . intr ., bans . 362,

gebrek hebben
dri.nken .

aan

eten e n

vasthѭut, bnw., S . e . W . 173, vast-

hѭudend, gierig .

vat, znw . ѭnz ., d a t e d e 1 v .,
Glѭr . 597, Maria ; a e r d e n v .,
Sacr . 995, mensch ; v . d e r d ѭ n ck e r h e d e n, Maegd . 643, zѭndig

mensch.

eaten, zw . ww . traps ., Blisc . 563,

vatten .

veder, znw . yr ., bans . 804 (var.),
vlerk .

veeten, zw . ww, traps ., Mar . 283,

hat en.

veisen, zw . ww . intr., Blisc . 193,
veinzen ; s ѭ n d e r v ., Mar . 221,

zѭnder arglist .

eel, velleken, Mar . 90, scheldwѭѭrd.
vellen, zw . ww . traps ., Glѭr. 797,

ten val brengen, klein maken .

venijn, znw . ѭnz ., Esm . 401, gif,

bѭѭsheid .

venijnich, bnw ., Maegd . 705 ; 727,

bѭѭsaardig.

venijnicheit, znw . yr ., Maegd . 613,

bitterheid .

ver, znw. yr., Hexe 72, vrѭuwe .
verbaren, zw . ww . intr ., Rubb . 144,
zich vertѭѭnen ; - h e m v., Blise.

1407, zich ѭpenbaren .

veibeiden, zw . ww . intr . en traps .,
Esm. 515, r2csten ; bans . 611,
NSaegd . 48, Jѭѭris 129, afwachten.
verbenen, zw, ww . traps . Truw .

128, Mar . 660, vex°schalken, teleurstellen .

verbidden, st . ww . traps ., e n e n
i e t v ., W . e. S . 545, Mar. 787,

dѭѭr verzѭeken vex°krjgen, dat hij
er van afziet .
verbiddersse, znw . yr ., Blisc . 895,
zij die verbidt .

verbliden, zw . ww . intr ., Sacr .
prѭl . 48, zichh verheugen .
verbѭѭst, bnw ., Plaij . 34 (war.),

bedѭrven .

verbѭren, zw . ww . trans ., Glѭr . 987,

verbeuren .

verchieren, zw . ww . traps ., Blisc .

1655, versieren, kѭstbaar makers .

verdagen, zw . ww . intr ., Glѭr . 272,
versch ijnen ; Lens . 546, ѭverkѭmen .
verderven, st. ww . traps ., Esm . 46,

vernietigen, dѭѭden .

verdienen, zw . ww . traps . en intr .,
met den Zen nmv ., Esm . 346, ver-

dienen ;

Sacr.

1126, zich vem-

diensteljk makers ; a e n e n e n v .,

Blise. 835, van iem. genieten ;
data gѭet verdient, Esm .

838, chat heeft zij waarlijk wet
verdiend.
verdiente, znw : yr ., Esm . 391, 717,
Glѭr . 582, Truw . 117, Mar . 153,
schuld ; Saer . 850, ve7•diende lѭѭn.

verdingen, zw. ww . traps ., Esm •
383, vѭѭr iem . pleiten ; - intr .,
Plaij . 278, vѭѭrwaarden makers.
verdѭemen, verdѭmmen, zw . ww.
trans ., Jѭѭris 128, vervlѭeken ;

Mar . 432, dѭers verlѭren gaan ;
v e r d ѭ e m t, Esm . 844, ѭngelukkig gewѭrden.

verdѭen, st . ww . traps . en refl .,

Sacr . 703, Mar. 436, Jѭѭris 703,
vernielen, dѭѭden.
verdѭlen, zw, ww . intr., bans . 425,
449, verdwalen .
verdѭѭft, bijw ., Taf. II 111, vervlѭekt .
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Maegd . 733, ѭp

verdѭѭlt,

bnw .,

verdѭѭrt,

bnw ., Rubb .

een dwaalspѭѭr .
dwaasd, mal.

56,

ver-

verdѭven, zw . ww . traps., Sacr .
465, 1165, Mar . 619, S . e . W .

149, beclѭtten, lets ѭp de mѭues
spedden ; Blisc . 1082, Jѭѭris 171,
krachtelѭѭs, mѭedelѭѭs makers.

verdrach,

znw .

ѭnz ., Plaij . 299,
verschѭѭning ; s ѭ n d e r v., Blisc .
712, zѭ7ader mij tѭ sparen ; Nu
Nѭch 180, Sacr . 949, Jѭѭris 91,
bladz . 473 vs . 144, uitstel ; v.
n e m e n, Blisc . 1040, er van
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blinders ;

- deelw . v e r d n 1 t,
Sacr . 439, dwaas, in de war .
verdwinen, St. ww, intr., Lans .

533, verkwjnen ; Blise . 514, verlѭren gaan ; Maegd . 671, krachtelѭѭs wѭrden .
vereent, bnw ., Blisc. 1404, verschrikt, ѭntsteld .

vereysen, zw. ww . refl ., Mar. 777,
bevreesd wѭrden ; - intr ., Mar.

1037, vreezen .

vererren, zw . ww. intr ., Mar . 727,

bѭѭs wѭrden .

van lets vrijstellen, verschѭѭnen ;
hem v ., Blisc. 1147, zich ѭuttrekken.

erfraeyen, zw . ww . traps ., Blise .
979, verlaeuyen ; - intr ., Saer .
598, Mar . 229, zich verheugen .
verfrѭyen (hem), zw . ww. refl .,
Mar . 239, zich vemheugen .
vergaderen, vergaren, zw . ww .
intr ., Glѭr. 651, Maegd . 294,
bladz . 467 vs . 33, samenkѭmen.
vergaen, st . ww . intr., Esm . 366,
759, Glѭr . 536, aflѭѭpen ; Lans .
320, W . e . S . 572, eindigen,

112, Teed dѭers, ѭpbreken.

verganc, znw . m., Sacr . 1178, einde .
vergers, zw . ww . traps ., Plaij . 227,
met kraeht vragen (nl, ѭm ѭpengedaan tѭ wѭrden) .
vergere, znw . m ., Maegd . 369,

342, dѭen ѭverstrѭѭmen .

vergeven, st . ww . traps., Esm . 326,
vergiftigen ; Jѭѭris 28, geven,

afzien.

verdraghen, st. ww . intr ., Dr. D .
H . 373, eene ѭvereenkѭmst, verdrag aanyaan ; even e n e r
sake v ., Plaij . 301, Nu Nѭch
227, Blisc. 441, Jѭѭris 245, iem .

verdriet, znw . ѭnz ., Esm . 678,
686, Glѭr . 548, Maegd . 734,
ellende, ѭnheil ; Blisc . 670, letsel ;
s ѭ n d e r v., Jѭѭris 231, gaamne.
verdrieten, zw . ww . traps ., Mar.
verdrincken, st . ww . intr ., Sacr .
67, 1257, vergaan ; - traps ., Sacr .
verdriven, st . ww, traps ., Esm .
560, verjagen ; Busk. 44, dѭers
verdwijnen ; W . e . S . 589, uit

het weld slaan, het zwijgen ѭpleggen ; v . van, Blisc. 1062, ѭptzetten, berѭѭven van ; - intr.,
Esm . 872, verdwalen .

verdrѭeven, verdrueven, zw . ww .
intr., Blisc . 732, bedrѭe fd zijn .
eerdrucken, zw . ww . traps ., W. e . S .

197, wegdringen .

verdullen, zw . ww . traps ., Sacr.

333,

krankzinnig makers, ver-

ѭphѭuden .

ѭnderzѭeker, naspeurder .
verleenen .

vergruwen, zw . ww . intr ., Mar. 979,

ripen .

verhael, znw . ѭnz ., Sacr . 658, Mar.

1011, praat, tegenpraten .

verhalen, zw . ww. traps., Maegd .
505, 573, 605, herkrjgen, terug-

winnen .

verhanghen (hem), st. ww . refl .,
Mar . 148, zich ѭphangen ; Lans .
197 1 , zich vergѭѭien.
verhert, bnw., Mar . 781, verstѭkt .
verheugen, zie v e r h ѭ g e n .
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verhijt, b}jw ., Mar . 114, vervlѭekt .
verhѭeden, verhѭen, zw . ww. traps .,
Taf. II 53, Maegd .2Z9, verhinderen ; -hem v ., Maegd. 795, zich

wachten.

verhѭghen, verhueghen, zw. ww.
traps., Glѭr. 648, Lans . 113, 558,
678, Maegd. 249, verheugen, verbljden, behagen ; - intr., Blisc.
1272, zich verhe2cgen.
verhѭren, zw. ww . traps., Glѭr.
633, hѭѭren ; Blisc. 149, weigeren

tѭ hѭѭren ; Blisc. 1115, ѭngehѭѭrzaam zzn .

verhѭuwen, zw . ww, traps., Plaij.

133, castreeren .

verjѭlisen, zw. ww. traps., Blise .
1176, verblijden ; - intr., Blisc .
1545, zich verheugen .
veriuys, znw . ѭnz ., Mar . 67, sap

van ѭnrjpe druiven .

verkeren, zw . ww. trans ., Esm. 487,
Laps. 836 (var .), veranderen ; Sacr .
1011, verwisselen ; v e r k e e r t,
Lipp . 88, 171, verdraaid ; - intr.,
Busk . 74, 149, veranderen ; Blisc.
921, 1350, eindigen ; Blisc . 965,
ѭvergaan in ; Blisc. 790, verbljjven ; - refl ., Esm. 784, ѭveryaan

tѭt iets anders .

naprѭl . 1, verheven, aanzient#k
Mar . 539, in aanzien.
vercѭrten, zw . ww . intr ., Mar . 500,

tѭ kѭrt dѭers, benadeelen .

vercѭut, vercaut, bnw., Maegd.

248, verkѭuden .

vercѭuwen, zw . ww . intr ., Sacr.
324, Mar . 345, verkѭelen, vertragen.
vercrancken, zw . ww . intr., Mar.

1118, ellendig wѭrden, verlѭren
gaan.

vercrѭken, zw . ww . traps ., Plaij .
173, kreuken, Mgr . 661, breken.
vereru}jen, zw . ww, traps ., Plaij .

18, verschuiven.

-vercruypen, st. ww . intr., Mar. 905,

wegkruipen, ѭntgaan .

verlaet, znw . m . (?), s ѭ n d e r v .,
Saer . 621, zѭnder ѭphѭuden .
verlaetheit, znw . yr ., Mar. 828,

stilstand, rust .

verlacken, zw . ww . traps., Mar .

588, bedriegen, verbeiden .

verlangen, zw . ww . traps . en intr .,
Saer . 1078, uitstellen, treuzelen ;
S . e . W . 23, vervelen ; Sacr . 1262,
begeeren (?) ; - ѭnpers., Glѭr . 1105,

verlanyen, wensehen .

verlasten, zw. ww. traps ., Blisc.

1458, ѭverlast aandѭen .

verkinnen, zw, ww . traps ., Glѭr.
634, herkennen .
verclaren, vercleren, zw. ww .
traps ., Sacr . 845, 1242 enz ., vemtellen, verzekeren ; Blisc . 861,
prediken ; Blisc .122, verheerljken ;
Biisc. 971, verhelderen (fig.) ;
v e r c 1 a e r t, Esm. 611, verheugd' ;
- intr. Maegd. 321, lich,t

verlaten, st, ww. traps ., Mar . 505,
vrijstellen ; - h e m v. t ѭ t, Maegd .

verclenen, zw . ww . traps ., Blisc.
730, geringschatten ; - h e m v .,
Maegd . 69, zich verѭѭtmѭedigen .
vercѭmbienen, zw . ww . traps .,
Blisc. 1166, verkѭndigen.
vercѭren, bnw ., Sacr . prѭL 72,

verleiden, verleden, zw . ww . traps.,
Lipp . 141, Plaij . 67, Sacr. 467, ѭp

geven.

476, vertrѭuwen ѭp .

verleden, verleiden, verleen, zw .
ww. traps., Mar. 168, 801, kwetsen,
beleedigen ; Mar. 475, ѭnaanye-

naam zijn ; Saer. 419, leed dѭers,
kwalijk ѭpbreken ; - intr . met
den 20n nmv., Maegd . 47, een
afkeer hebben van.

een dwaalspѭѭr brengen, misbeiden.

verlichten, zw. ww. traps., Blisc.
916, verlichten ; - intr., Blisc. 22,

814, verlicht wѭrden.
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verliehtere, znw. m., Blise. 740,
vertrooster.

verliesen, st. ww. trans., Rubb. 148,
uit het oog cerliezen. Zie ook
verloren.
verlingen, zw. ww. intr., Blise.
1195, verdrieten, vervelen; vgl.
v e r I an gen.
verloessen, zw. ww. trans., Glor.
901, uerlossen.

verloesten, zw. ww, trans., Esm.
699, »erlossen.

verloren, deelw. en bnw., Esm. 2,
in het verderf; ESIU. 556, 710,
- te gronde gericht; Glor. 658, Lans.
377, 389, Nu Noeh 36, 92, Saer.
900, Blise. 1022, Maegd. 411,
vergeefs gedaan, vergeefsch; t e s
v., Taf. II 89, Nu Noeh 125, Saer.
486, 773, Mar. 162, Blise. 1399,
het is onvermiJdeliJk, er is niets
aan te doen; v. geven, Saer.
1232, de hoop opgeven. Vgl. eo s t.

vermaen, znw. onz., Lans. 2808,
Mar. 962, Blise. 109, 1580 enz.,
mededeeling, vermelding, openbaring, verslag; v. doen met
den 2 en of 4 en nmv., Blisc. 1517,
verkondigen; 0 m eo r tv., Blise.
46, 300, om kort te gaan.

vermaert, vermeert, bnw., Esm.
920, Glor. 258 enz., vermaard,
beroemd.

vermalendien , zw. ww. trans., Esm.
150, J ooris 1 enz., ueroloeken.
vermanen, zw. ww. trans., Suer.
1158, Blisc. 206, ueriellen, melding
maken. van; om el aer v., Nu
Noeh 9, eerliik gezegd.
vermeiden (hem), zw. ww. refl.,
Esm. 423, Maegd. 160, zich verlustigen.

vermeren, zw. ww. trans., Saer.
546 (?). 831, Mar. 508, Blise. 142,
1184, 1283, Jooris 210, beroemd
maken, bekend m., verkondigen,

oerbreiden. In Sacr. 831, Blisc.

1283, Jooris 210 is het misschien
het homoniem "vermeerderen"
en niet "vermaard maken".
vermeren, zw. ww. intr., Blisc.1347,
meer worden.

vermet, znw. onz., Mar. 725, onderneming, plan.

vermeten (hem), st. ww. refl., verl, t,
v e r mat en vel' m i e t, Esm.
956, Blisc. 1441, zich voornemen,
van plan ziJn; Dr. D. H. 63, 262,
wagen, durven, elliptisch voor
hem v. te s egghen, zoowel
zeker van iets ziJn als zich ?eroemen.

vermiden, vermyen, st. ww, trans.
en intr., s o n d e r v., Blisc. 413,
1256, zonder missen, zeker ; ib.
1208, zonder ophouden ; -.-! hem
v., ib. 1535, zich ontzien, zich
schamen,

vermoeden, st. ww.
v. op enen, Hexe
denken.
vermonden, zw. W1V.
77, spreken; Mar.

trans., hem
29, iem. uertrans., Taf. I
1124, Blisc.

255, 392, verkondigen.

vermossen, zw. ww. intr., Mar. 633,
vervuilen.

vermulen, zw. ww, trans., Taf. II
179, uersmaden.
vernemen, st. ww. trans., W. e. S.
285, Sacr. 950, Maegd. 661,
gewaar worden, opmerken; Glor.
729, hooreni Esm. 395, 735, Dr.
D. H. 288, erkennen , inzien,
beqrijpen.; Mar. 398, Blisc. 1474,
navragen, vragen naar.

vernielen, zw. ww. trans., Nu Noeh
221, Mar. 431, oermoorden.
vernoy, znw. onz., Dr. D. H. 236,
verdriet.

vernoyen, zw. ww. trans., Blise.
1533, verdriet doen; ib. 1636,
verdrieten, vervelen; - hem v.,
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Bliss. 73, bѭѭs zijn, ѭnaangenaam

vinden.

vernuwen, zrv. ww . traps ., Dr . D. H .

4, vernieuwen.

verpersen, zw . ww. traps ., Maegd .
614, bedrukken .
verpѭrren, zw . ww . intr ., Mar . 1049,

vertrekken.

verre, znw . m ., Saer. 302, stie7°.
verre, bijw ., v . e n d e b r e e t, v .
e n d e II aer, Bliss . 88, Jѭѭris 20,
wijd en zijd ; v . n ѭ c h b i, Esm .
669, ver weg nѭsh nabs.
verrѭeren, zw . ww. intr ., Mar. 931,

verwjderd ; ib . 1029, verschillend,
„dat is er ver van a f ' .

verscieten, st . ww . intr ., Sacr . 89,

snel van de eene plants naar de
andere gaan .
verscinen, st. ww . intr ., ѭpdagen ;

dit were es ѭp ѭns vers c e n e n, Bliss. 1049, is ѭns

ѭpyeleyd .

verscѭven, bnw ., Busk. 132, 173,
Dr . D. A. 350, vervlѭekt, ramp-

zalig .

verscreect, deelw ., Sacr. 97, ver-

schrikt.

zich bewegen .

verseerden, zw . ww . traps ., Busk.

waardig .

versellen, zw. ww . traps ., Esm•

325, tѭt zachtheid stemmen .

versenden, versinden, Bliss . 318,
tѭezenden ; Plaij . 178, wegzenden.
verseren, zw. ww . traps ., Mar . 254,
433, Biise . 139, feed aandѭen,
pijnigen ; - intr ., Bliss . 923, 1185,

verrѭt, bnw ., Dr. A H . 359, nietsversachten, zw . ww. traps ., Maegd.
versaech, versage, znw. m., Bliss .
442, vrees.
versaecht, bnw ., Maegd. 422, 580,
beangst ; v . van, Glѭr . 1134,

bezѭrgd vѭѭr.

versaem,

znw.

verzameling .

m ., Bliss . 1416,

versagen, zw . ww. traps ., Mar.
834, bang makers ; h e m v., Blise.
659, 954, vreezen ; - intr., s ѭ nder
v .,
Sacr .
238, ѭnbevreesd ; Blise. 1329, ѭngetwijfeld,

zeker.

versamen, zw . ww . traps ., Bliss .
745, 780 enz ., bijeenbrenyen ; intr ., Blise . 33, 759, 1711, bjeenkѭmen ; Saer . 418, zich vereenigen ;
V . i n j ѭ n s t e n, Mar . 195, 227,

179, verspillen.

1002, vereenigen .

1352, last l jden, minder wѭrden ; als znw ., Mar . 554, verdriet ; -

deelw., v e r s e e r t, Lans . 160,

bedrѭefd.

versetten, zw. ww, traps ., Nu IVTѭch

11, recht zetten.

versien, st. ww . traps ., Bliss . 333,
inzien, beyrjpen ; Blise. 493, 1201,

1679, verzѭrgen, beschermen ; -

intr ., v . i n, Blise . 433, maatregelen

nemen vѭѭr.

versieren, zw . ww. traps ., Lans .

495, Blise. 456, verf7°aaien, versaeren .

zich vereenigen, paren .
versieren, zw . ww . traps ., Taf. II
173, pas ge10, verzinnen.
streken ѭf geplѭѭid .
versinnen, zw . ww . traps ., Glѭr .
424, Blise. 278 enz ., begrijpen ;
versceiden, versceeden, st . ww .
Laps . 31, W. e . S . 12, Bliss .
traps ., Maegd . 474, seheiden ; intr ., Jѭѭris 76, verschillen ; Bliss.
59 enz ., ѭverwegen ; Taf. II
116, verzin7ten ; Bliss . 429, ѭrdi747, heengaan, sterven ; s ѭ n de r
v ., Maegd. 491, tegelijk ; - deelw .,
neeren ; Bliss . 702, zich herinneren.
Bliss . 777, verspreid ; ib . 480, 839, verslaen, st, ww . traps ., den
versch, bnw., Plaij .
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1 u s t v., Plaij . 159, 322, bѭeten ;
h e m v., Rubb .133, zieh ѭntstedlen,

vekѭmmeren.

versliten, st. ww . trans ., Jѭѭris 134,

verscheuren .

versmachten, zw . WW . traps., Esm .
370, dѭѭden ; - intr ., Plaij . 216,
Sacr . 447, versmѭren ; Taf. II 6,

verdrѭgen .

versmaden, zw . ww . traps., Sacr.

274, Mar . 528, 529, 733, veraclaten,
verstѭѭten ; Blise . 1070, smaad
aandѭen .

versmeken, zw . ww . traps ., Dr.
D . H . 133, Sacr. 468, paaien,

ѭmkѭ ѭpen.

versmѭren, zw . ww . traps., Esm.

675, 941, dѭѭden ; Esm . 47, wurgen ;
Esm . 156, 380, levend begraven ;
- intr ., Busk. 154, Mar. 538, 642,
dѭѭd gaan, ѭmkѭmen ; - deelw .
V e r s m ѭ e r t, van zijn zinnen
berѭѭfd ; Glѭr. 141, Lans . 224,
verslingerd ѭp ; Rubb . 57, Taf.
II 115, drѭnken, smѭѭrdrѭnken .

Is dit laatste ѭѭk bedѭeld Dr .
D . H. 223, ѭf is het daar een
bastaardvlѭek
versѭecken, versuecken, zw . ww .
traps ., bladz . 458 r. 20, bladz .
459 r. 20, bladz . 461 r . 17, bladz .
465 r . 1 enz., bezѭeken ; b e d ev a a r t v ., bladz . 463 r . 22,

ѭndernemen.

versѭeten, zw . ww. traps., Mar. 62,
166, verzachten ; Mar. 285, 468,
mѭѭier makers, (e s n i e t ѭ m v .,

kan men niet mѭѭier wenschen) .

verspachieren (hem), zw . ww. refl.,
Maegd. 273, wandelen .
verspreken, st . ww . traps., Dr.
D . H . 207, Truw. 119, tiV . e. S .

465, berispen, uitschelden .

verstaen, st . ww . traps ., Esm. 10,

Laps . 650, luisteren naar ; Mar.
408, Blise . 1579, vernemen ; Lens,

486, 506, begrijpen ; d ѭ e rs v ., t ѭ
verstane geven, Esm . 74,
760, Hexe 90, mededeelen, dѭer
weten.

verstandenisse, verstanisse, znw .
yr., Mar. 590, Maegd . 392, vex°-

stand, begrip.

verstant, znw . ѭnz ., Taf. II 169,
beg?°ip ; i n s ij n v . s t e 11 e n, Mar.

543, in zijn zip zetten, eeren .

versteeft, bnw ., S . e . W . 174, ver-

stѭkt.

versteken, st . ww . traps ., Mar. 516,

939, verstѭѭten, versmaden .

verstellen, zw. ww . traps ., Mar. 116,

verzetten.

verstenen, zw. ww . intr ., Mar . 774,
ve r s t e e n t,
verharden ; - deelwe
Mar . 438, 750, verstѭkt ; Mar. 192,

S . e . W . 95, wezenlѭѭs, raclelѭѭs .
versterven, st. ww . intr ., Mar. 907,
bladz . 470 vs . 56, step°ven, machtelѭѭs wѭrden ; Glѭr. 521, dѭѭr

sterfgeval ѭvergaan .

verstijf,

znw . m . (?),

help, steun .

Mar .

416,

verstiven, zw . ww . traps., Blisc .

376, 1685, versterken ; n i e t ѭ m
verstijvene, bladz . 444 vs . 13,
niet tѭ verbeteren ; - als znw .,
Blisc. 980, versterking .
verstѭpt, bnw ., Maegd . 252, ve7°kѭuden .
verstѭren, zw . ww ., Blisc. 362, bѭѭs
wѭrden (?) ѭf dralen (?) ; ib . 510,
hinderen (?) ѭf verwerpen (?) .
verstrangen, zw . ww . traps., bladz .
468 vs . 63, ѭverweldiyen.
verstuycken, verstuken, zw . ww .
traps., Sacr. 807, 1249, Mar . 680,

917, verzwikken, breken .

versubtilen, zw . ww . traps ., Nu

Nѭel' 1J3, dѭѭr slimheid ѭverwinnen, verschalken .

versuchten, zw . ww . intr., Sacr.
11 69 , Mar. 804, 817, zuchten .
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versweren, st . ww . intr., Sacr . 763,

afzweren .

verswinen, st . ww . intr., Lans . 533
(var.), wegkwijnen.
vertalen (hem), zw . ww . refl ., Lans .

22, zieh verdedigen .

verteren, zw. ww . trans ., Lans . 698,

S . e . W . 90, verteren, ѭpmaken ;
Blise . 972, dѭen verdwijnen .
vertien, st . ww. traps ., Esrn. 813,
a fzweren.

vertѭgen, zw . ww. traps., Taf. II

130, vertѭѭnen .

vertrecken, st . ww. traps., Esm .
164, 237 enz ., vertelben .
vertrѭѭsten, zw . ww . traps ., Sacr.
585, 663, 908, 1270, naprѭl . 27,
bladz . 463 r . 7, vertrѭѭsten, hel-

pen, beschermen, redden .

vertwifelen, zw . ww . traps ., Mar .

344, verleiden,
brengen.

in

verzѭeking

vervaerlijc, verveerlijc, bnw ., Blisc.

1089, 1091, Maegd. 373, verschrikkelijk, angstwekkend.
vervaertheit, znw . yr., Mar . 829,
yruwel, gruweldaden .
vervallen, st . ww . intr., Sacr . 510,
ten deel vallen, ѭverkѭmen ; Mar .

177, bezwijken .

vervaren, st . ww. intr., W. e . S .

579, weygaan, vergaan .

vervaren, ververen, zw . ww. traps .,

Blise . 1435, verѭntrusten ; h e m v.,
Nu Nѭch 53, Mar . 334 enz., bang
wѭrden .

vervelen, zw . WW . intr., Maegd.

668, 781, verdrieten, zuur vallen ;

mi verveelt van, Maegd .

787, mij verveelt .
vervleten, bnw ., Mgr. 306, gesteld
ѭp ; Taf. II 141, gѭedgezind.
vervliegen, st . ww . intr ., Sacr . 1325,

1338, wegvliegen ; Mar. 608, vѭѭrbijgaan .

vervremen, zw, ww, traps ., Mar .

983,

vervreemden, ve7 •w gderen.

vervrѭyen, zw . ww . traps ., bladz .

442 vs . 9, verheugen .

verwachten, zw. ww, traps . en
intr., Maegd . 241, bescheid dѭen ;
is verwachte, Jѭѭris 111, m
staat tѭ waehten ; v . n a e , Saer.

171, wachten ѭp.

verwaente, znw. yr., Sacr. 536,

vermetelheid.

verwallen, zw . ww . intr., Jѭѭris 57,

kѭken (?)

verwandelen, zw . ww. intr ., Glѭr .
211, veranderen ; --- h e m v .,

Esm . 501, zich vertreden.

verwaren, zw . ww. traps ., Sacr.
967, Blise . 289, bewaren, verzѭr-

gen ; Plaij . 201, veilig maken ;
W . e. S . 397, handhaven ; Glѭr.
518, afweren .
verwaten, st . ww . traps., Sacr . 455,
Jѭѭris 5,'vervlѭek n,
verwateren, zw . ww . intr ., Sacr.
929, prѭl . 64, waterig wѭrden.
verwegen, zw. ww . intr ., Blisc . 289,

6verwegen, zwaarder zijn .

verweken, zw. ww . traps ., Nu
Nѭeh 42, verteederen .
verwecken, zw. ww . traps ., Taf. lI

209, Blisc. 1610, 1616, ѭpwekken,
dѭen ѭpstaan ; h e m v., Maegd .
778, zich ѭpbeuren, vrѭѭlijk zijn .

verwermen, zw . ww . traps ., Mar .
468, verwarmen ; - intr ., Mar . 806,
warm wѭrden, speller gaan (van
het blѭed).
verwerren, zw . ww . traps ., Blisc .

276, in de war makers, verhinderen.

verwerven, st. ww . traps ., Esm . 15,
verkrjgen (zѭnder inspanning) ;

Jѭѭris 132, ѭp den hats halen .

verwijt, znw. ѭnz ., Mar. 75, schande.
verwinnen, st. ww. traps ., W . e . S .
393, Zvinnen ; W . e . S . 287, 289,

292, 298, ѭverwinnen ; Esm . 511,
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tѭ bѭven kѭmen,• Sacr . 1119, 1199 ,
ѭverstel en .
verwѭeden > zw. ww . intr . Sacr . 51 ,
297, 4 2 4 enz ., dѭl, gek wѭrden .
verwѭet, bnw., Mar. 407, bladz.
467 vs . 43, krankzinni9 .
verwѭetheit, znw . yr ., bladz . 457
r. 34, krankzinni9heid .
verwѭnderen, zw . ww . ѭnpers . ,
Glѭr . 234. Over de weglatin g
van 9enѭeeh zie de aant . bJi'
Laps . 181 .
viant, znw. m ., Lipp . 100 enz . ,
duivel .
vier, znw, ѭnz ., Hexe 80, Dr . D . H .
279 enz ., vuur.
vierweeehstede , znw . yr ., Hexe 31 ,
viersprѭn9 1 waar de duivel zich
bJi' vѭѭrkeur aan de mensehen
vertѭѭnt .
viJ'ster, znw, m., Taf. II 196, ѭmelette sѭu ee .
vilein vileYen znw . m. Sacr . 540,
ellendelin9.
viliaert, znw, m ., Esm. 37, 9ri'saard
.
~
vilѭnie, znw . yr ., Lans . 107 var. ,
9emeenheid .
vinden venden , St . ww . trans . ,
Esm, 375, bedenken ; Esm. 405 ,
Blisc. 1219, 1409, bevinden,• Nu
Nѭch 86, zich ѭp iem . wreken
vingerlinc znw . m . Maegd . 496,
ring .
virtuut, viertuyt, znw . yr ., W . e . S .
9, 467, Sacr . 384, 1008 ; Sacr . 896,
wѭnderkracht ; Sacr. 548, geluid ;
Blisc. 1629, gear.
viseren, visieren, zw . ww . trans .,
Esm . 85, 922 enz ., bedenken ;
Dr. D. H . 348, klaarmaken .
visentacie, znw . yr ., Blisc . 825, 926,
beyrѭeting .
visiteren, visenteren, zw . ww .
traps ., Mar . 967, Blisc . 134, bezѭeken ; Blise. 1280, 1289, ѭnderzѭeken .
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visѭuwe, znw . m., w. e . S . 59 ,
meenin9 , inzieht .
vice, vJi'te, znw . yr ., Taf. II 91 ,
levenswi'ze levens eschiedenis .
vlade vlaeYe, znw. yr ., Nu Nѭch
178, 210, Sacr . 22, via, brѭeder .
vlagen st. ww. trans ., Nu Nѭch
228, villen, ѭntvellen.
vleeschhuus, znw . ѭnz ., Lipp. 16 ,
57 , vleeschhai .
vlie gen,
st . ww . intr ., bladz . 442
b
vs . 13, met vѭ9
~ els 'a9en .
vlien, st . ww. intr ., Esm. 526 ,
vluehten , verwi'derd
bli've-n
.
~
~
vlieten , St . ww. intr ., Esm. 402 ,
vlѭeien •, Mar .
111, dr2 ven ,
zwemmen .
vlѭeien , zw . ww . intr., Maegd. 75 ,
ѭverviѭeien .
vlѭet, znw. m ., Esm . 483, Glѭr .
587, ѭvervlѭed ,• Lans. 358, brѭn.
vines, bJi'w ., Sacr . 921,
uks ,
weldra ; Mar. 955, zѭѭ even.
vѭederin e znw. vr . Truw. 111,
vѭer .
vѭegen , vuegen zw . ww . trans .,
Blisc .
118, 779, besehikken ,
Maegd. 18, inriehten >• in db e s t e
v., LipP . 164, Busk. 170, in de
beste
lѭѭi slaan
ѭed raten
hem v., Sacr . 83, zich er tѭe
zetten • Mar. 977, zich stellen ,
Jѭѭris 174, zich vѭe9en bij,
intr., Glѭr. 164, passen, betamen ,
Glѭr . 214, nei~' en.
vѭere znw. vr. Sacx . 61, S . e. W .
151, handelwi'ze , streek.
vѭet, znw . m ., ѭ n d e r v ѭ e t e
1 e g g e n , Lipp . 181, ѭp den 9rѭnd
werpen ѭm tѭ trappen • u u t d e r
perden vѭeten Sacr. 808,
uit het 9edran9 ;~ ѭ n d e r die
v ѭ e t e n, Mar. 286, in puin
9escѭrt
bedѭrven >• s i n e n v.
biden anderen stellen
Mar . 471, iemand bi'staan
.
~
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vѭgelen, zw. ww . intr ., Taf.II 187,

vѭѭrders, vѭrders, znw, m ., Glѭr.

vѭgelen, vѭchelen, zw . ww . intr .,
bladz . 442 vs . 14, vѭgels vczngen .
vѭght, znw . m ., Esm . 959, h .eer.
Vgl . vѭѭght .
vѭiseken, verkleinw ., Mar. 166,

vѭѭrhanden, bijw ., Taf. I 13, aan-

het minnespel spelen .

stem .

vѭlblѭeien, zw . ww. intr ., Maegd .

449, 452, tѭt vѭllen vlѭei kѭmen .

vѭlbringen, zw. ww . trans., Rubb .

193, vervublen.

vѭldѭen, st . ww. traps ., W. e : S.

403, vѭlbrenyen .

vѭlherden, zw . ww . traps ., Glѭr.

1139, ten elude brengen, vѭlvѭeren .

vѭle, znw . ѭnz ., e e n p a e r vѭles,

Plaij . 4, een paar mensehen .

vѭlcѭmen, st . ww . intr., Blisc . 939,

75, 799, vѭѭ7•ѭucters.
wezig.

vѭѭrnemen, znw . ѭnz ., s ij n v .
ghebruycken, Mar . 867, zijn

eigen hѭѭfd vѭlgen .

vѭѭrspel, znw . ѭnz ., Glѭr. 1141,

Laps. 951, ecrste gedeelte van
eene vertѭѭniny.

vѭѭrt, bijw ., van tijd en rangѭrde,
Esm. 498, Blisc. 1331, Maegd.
438 enz. vender, vervѭlgens, vѭѭrtaan ; van plaats, Mar. 290 enz .,
vender, weg ; v a n n u a e n
v ѭ ѭ r t, Mar. 273, in het vervѭlg ;
vѭѭrt ape, vѭert dap, Laѭs .
256, Maegd . 798, vervѭlgens,

vѭѭrtaan .

vervubd wѭrden.

vѭѭrtbringen, zw . ww. traps ., W.
e . 5. .466, Maegd. 245, vѭѭr den

115, haastig, spѭedig.

vѭѭrtgaen, st. ww. intr ., Lipp . 197,
heengaan ; Dr. D . A. 386, slagen ;
Maegd. 32, vѭrderen .
vѭѭrtgebringen, zw . ww . traps .,
w. e . S . 194, vѭѭr den day

vѭllijc, vѭllec, vullic, bijw ., Dr .
A H . 155, Rubb . 243, Taf. II
vѭllen, zw . ww. traps . en intr .,
Truw . 174, vѭlZen, de wѭl ѭnt-

vetten .

vѭlsinnen, zw . ww. traps ., Blisc .

352, ten vѭile begs°ijpen.

vѭlstaen, st. ww . intr ., Mar . 1087,

Blisc. 1518, vѭlharden.

vѭlstandich,
vѭlstentich,
bnw .,
Mar. 1099, Blisc . 339, 981 enz .

vѭUaardend.

vѭndelinc, znw . m ., Esm . 250, 447,
513, 602, Lipp . 39 enz ., vѭndeling .
vѭncken, zw . ww . intr ., Blisc . 974,

branden .

wѭnt, vѭndt, znw . m ., Esm . 264,
473, vѭndeliny ; Dr. D . H . 369,
Maegd. 107, Jѭѭris 284, bedenksel,

gedachte .

vѭѭght, znw. m., Lans . 274, heer.
Vgl . vѭght .
vѭѭrbaer, bnw., Blisc. 1384, uit-

stekend, eded .

vѭѭrder, bijw ., Glѭr. 312, verder .

daq brengen, laten laѭѭren.

brengen, aantѭѭnen .

vѭѭrtcѭmen, st, ww . intr ., Sacr.
698, Maegd . 88, 518, vѭѭr den
day kѭmen ; Truw . 104, Mar . 820,

meegaan, vѭѭrtmaken ; Esm . 32,
vѭѭrkѭmen, plaats hebben .
vѭѭrtmeer, bijw ., Maegd. 433,
vѭѭrtaan .

vѭѭrtsetten, zw. ww . traps ., Sacr .

310, vѭѭrsEellen .

vѭѭrtrѭepen, st . ww . traps ., Esm.
745, Glѭr. 50, W . e . S. 518, naar

vѭren rѭepen, vѭѭr den day rѭepen .

vѭѭrtstel, znw . ѭnz ., Tat. I 8 enz .,

vѭѭrstel .

vѭѭrtstellen, zw . ww. traps., Mar .

643, vertѭѭnen .

vѭѭrtterden, st. ww . intr., W . e . S .

476, naar vѭren , kѭmen .
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vѭѭrttrecken > st . WW . trans ., W .
e. S . 383 > naar vѭren trekken >

ѭp de eerste plaats stellen .

vѭѭrwaert

bJi'w ., v . g a e n Hexe

100, vѭѭr den wind 9aan .

vѭren bi'w . Mae d. 195, 211, 218,
289 > vѭѭruit eerst >• Nu Nѭch 68,

vѭѭruit d u s
maarl • daer
675> daarvѭѭr ;

v. :

vѭѭruit dap

vѭѭren Maegd .
van yѭre J' ah e n > S . e. W . 155> weJ'agen
;
~~
van vѭren stellen > Mar . 549,
vѭѭrѭ stellen . Zie ѭѭk t e vѭren .
vѭrenbringen zw. ww. trans ., Sacr .
1087 > 1.233 vѭѭrstellen inblazen >

vertellen.

vѭrengaen , st . ww. intr ., Blise .
1455 > 1461, Maegd . 289, vѭѭraan

gaan .

vѭrenhebben zw. ww . traps . Nu
Nѭch 91 > Sacr . 3 485, vѭѭrhebben >

bedѭelen van plan z7
i, 'n.

vѭrensingen st, ww . intr ., Rubb .

245 > vѭѭruit het eerst zie9en .

vѭrme > znw . vr . Sacr. 95 .E> gedaante ,

werkeli'ke
9edaante de zaak zelve .
~

vѭuwe znw. vr, i n r e Ji' n de r
v a u w e n > Taf. II 49, preties
geze9d ; i n a 1 d e r v . Jѭѭris 263,

zaak > Glѭr . 379 > vr J
i' van 1; met
den 28 11 nmv . > Esm . 1.05 veilicJ ;

Esm .

198uitte

er van a

Esm. 598, ѭnbezѭr9d verzekerd >
Pla i'J . 199, gerust, ѭnbevreesd ,
enen vri settee PlaJ
i' . 215
var. iem . vri'heid
geven ; Esm .
J
739 > Gl0r. 474, Lans . 333, 354 ,
720, Blise. 62, 127 > 414, edel ,
aanzienli'k,
machѭg ~; met e d e 1
J
verbѭnden > Esm .928 Glѭr . 1015 ;
van herten vri > Esm. 576,
Glѭr . 780> Lans. 57, e delaardz g,
edel,; van herten niet V 1 1,
Glѭr . 14~ )baite n z ~" ne zannen •, Bask . 32 > Blise. 642, wѭnder°hJ"k ,
enen 3e nmv) vri hebb en,
Glѭr . 448, verwѭnderen .
vri bijw ., Blise . 763, ѭnbelemmer d
zie ik 9 ѭed ? ;~ Mar . 21, 675, gerust zѭnder aarzelen >• Sa cr.106`'~ >
Mar. 143, 676, 893, M aegd . 680,
waarli'k
~ gewis ;a vg l. het h edendaagsche ge r u s t .
vѭren lnne znw . vr. Lans . 80,

105, bi'zit .

vrient znw . m. en yr
., Glѭl . 885,
vriendin •> Mar . 649, 655 enz . >

blѭedverwant .

ѭp alle manieren .

vrient > bnw . Esm . 345, 492, 837,

~' lѭѭien, vѭegen.

vrilJ
i'c, vrJi'lic bijw., Bll'sc . 298, ge -

vѭuwen > st . ww, traps . Blisc . 757,
vrame zie v r ѭ m e .
vrede > znw . m. Bask. 61, vrede ,
rust ;> Lans . 530, Rubb . 40, ge-

mѭedsrust >• Esm . 256, Glѭr. 609,
veili9heid ; in sinen vrede >
Esm . 1012, rushg,• i n u r e d en
h ѭ u d e n Blise. 12, beseherm en .

vredelic bJi'w. Sacr. 1144, Bli sc .
358, vriendeli'k,
9enadig.
~
vreesen
hem
zw . ww, refl.
Saer. 480, vreezen.
vremPen st . ) ww . intr., S, e . W .
99, 9~
ri'nzen . V gl . w r i mpe n .
vri bnw, met den 4en nmv . der

genegen .

rust met vertrѭuwen ; PlaJi' . 192,

283, waarli'k zeker
vrѭ vrѭe
nw. W, e . S . 315, bl2 de .
vrѭcht znw . yr.,
T
435 ,

vreu9de

vrѭet > bnw . E sm . 851, w"z s met
den Zen nmv . > Esm. 574> L ans.
324 tѭmPar. 896 > Hexe 87 , 0p

de hѭѭgtѭ van z eker van ; s iJ n s
sins vrv

lѭr . 588, b2

z2

n v r-

stand >; v r. s Ji' n met den 2°'1 ѭf
4en

nmv. > Esm . 207Mar . 1027,
1036, Blise . 51, weten L1pp . 155,
inzien beyrJi'pen • vrѭ e d e r s 1J n,
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Esm . 6 .56, Glѭr. 11`7, Mar . 849,
Jѭѭris 72, weten ; vrѭe t werden,
w. e. S . 6, tѭ weten kѭmen ; v r ѭ e t
m a k e n, met een vѭѭrwerpszin,
Lsm. 484, 624 enz ., dѭen weten ;
Glѭr . 953, 983, aanraden ; Esm .976
.

Lipp . 125, wijs makers. Vgl . w ij s .

vrѭme, vrame, znw . yr., Nu Nѭch
131, Blisc. 507 enz ., nut, vѭѭrdeel, belang ; Blise . 1171, vѭѭrrecht ; Mar. 883, aanzien ; Jѭѭris
289, genѭE.
vrѭmelijc, bnw ., Plaij . 40, flunk,

kdѭek .

vrѭmen, vrѭemen, zw . ww . intr .,
Hexe 94, Dr . D . A . 166, Nu Nѭch
Z15, Mar . 278, Blisc . 941, tѭt

vѭѭrdeel zijn, baten, helpers .

vrѭmicheit, znw . yr ., Glѭr. 514,

1132, dapperheid, flinkheid .

vrѭѭm, bnw ., Glѭr. 44, 155, blink,
klѭek ; Sacr. 884, gezѭnd.
vrѭude, znw. yr ., Esm . 538, 651,
694, 700, Lipp . 46, Glѭr . 852,

w.

e.

S . 133, 471, Rubb .

169,

Blise . 49 enz ., vreugde, blijdschap .
vrѭudelѭes, bnw ., Lans . 919, zѭnder

vreugde .

vrѭudenrijc, znw. ѭnz ., W. e . S .

343, het rijk der vreugde, vreugde .

Vgl. rike .
vrѭuwe, znw . yr., Esm . 240, 363,
378, vmѭuw ; Esm . 308, 310, 712,
Glѭr . 123, I.ans . 89, echtgenѭѭt ;
Esm . 6, 888, Glѭr . 637, edelvrѭuw,
gehuwd ѭf ѭngehuwd ; Glѭr. 295,
Lans . 7, W . e . S . 297, heerscheres ;
Glѭr. 605, Beliefde ; ѭ n s v r ѭ u w e,
Truw. 107, Maria ; v a r e n d e
yr ., Nu Nѭch 163, luehtyeest ;
vrѭuken vanden
levers,
Mar . 446, snѭt .
vrucht, z_iw . yr ., Mad. 891, prij .
vuegen , zie v ѭ e g e n .
vuyl, vul, bnw ., Lans . 206, gemeen,

geil.

vuYten zw . ww . intr . Mar. 882

vuil van 9erin~' e waarde wѭrden.
vuYlJi'c, vuYtic, bnw. ѭf biJ w . Sacr.
1120 > vuil drassi9 .
vulPen znw. ѭnz . Sacr . 443, 917,
wetp .
vurt > bnw, Taf. II 121 > verrѭt.
wa, waeije, tusschenw ., Piaij . 45,
Maegd . 723, wet ; w a j e n, Taf.
II 38, wet kѭm !

wach, w a c h 1 a c e n, tusschenw .,
S . e . W . 131, helaas.
wacharmen, tusschenw ., Nu Nѭch
14 enz ., helaas ; Mar . 76, ѭch fit!
wachte, znw. yr ., Blisc . 113, besch,erminq ; w . II e ni e n , Blisc .
1234, beschermen .
wachten, zw . ww. intr., Esm . 142,

172, wacht hѭuden, ѭp den lѭer

liggen ; Glѭr 124, 186, ѭppassen,
vѭѭrzichtig zijn ; Plaij . 214, Maegd .
239, beseheid dѭers ; -trans ., Glѭr.
608, 872, bewaken ; Lans. 611
(var .), afwachten ; Mar. 74, 362,
ѭpwaehten, belѭeren ; - h e m
w a e h t e n,

hѭeden .

Jѭѭris

117,

zich

waeijen, zw. ww . intr., Busk . 26,
Maegd . 725, draaien, zwaaien .
wad, zie w e 1 .
waen, znw. m ., Lans . 635, verbeelding ; s ѭ n d e r w ., Blisc. 1601,
Maegd . 126, zeker, stelliy.
waen, bijw. ; Lans. 197, vanwaari'
waen, tusschenw., Taf.IL 72, wet hei 1
waer, bnw ., Plaij . 120, het is waar ;
waer se~gen, Lipp . 150, de

waarheid spreken .

waer, bijw., Esm. 346, waammede ;
Blise . 324, waarѭm ; Plaij . 180,
232, . Blisc. 1322, S . e . W . 1, 14,
94, 106, waarheen ;- w a e r s y,
Blisc. 1246, 1299, waar zit gj?
waerbi, bijw ., Blisc. 219 enz.,

waarѭm 2
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waerde, znw . yr ., Glѭr. 959, waeht .
waerde , waert enz . zie w e e r d e
weert .
waerѭmme zelfst, gebr ., Blise .683 ,
reden .

waert (tѭ), ter aanduiding van de
Plaats waar, tѭ 1 a n d e waert
Mar. 84, ѭp het land ,• t e m Iw e r t s Mar . 200 ѭp mi'~ .
waerweert, biJ'w ., Lans . 918, werwaarls.

wagebaerden, zw . ww. intr ., Blise .
177, met de armen zwaaien .

wagelen zw. w w . intr . Sacr .561 >
trillen > schudden •, vgl. t ѭ u t e r e n .
wagenspel znw. ѭnz . Mar. 708, spel
dat ѭp een wa9en vertѭѭnd wѭrdt.

wale bJi'w ., w . n em e n Esm. 482,

Jg ѭed ѭpnemen niet kwali'k nemen.

walpuJi't, znw . m .(?), PlaiJ' . 289,pint .
vl an t , vѭegw . Lans . 3196, tѭtdat .
wandelen > zw . ww . intr., ans .
582, 651, rѭndlѭѭpen • Mar. 288 ,
978, 1026, ѭm9aan, verkeeren,• refl ., h e m w., Saer .118, zich ѭmwenden .

wanen, wanen zw, ww. trans .,
Esm . 127, 464, Hexe 21, Dr . D . H.
16, W . e . S . 75, Rubb . 236 > wanen ,
meenen, Laps. 32, 93, Dr. D . H.
282, vast gelѭѭven .

wanen, wenen bJi'w . Esm . 178 ,
Lans . 413, Hexe 74, Blise . 6435,
769, vanwaar.
wanhaech > zn w . ѭnz. > Mar . 525 ,
verdriet.

w anhag en zw . ww intr . Mar.
7

.

misha9en.

787 ,

wane, bnw . Es m . 240,

wankelbaar,
ѭnstandvasti9,
wanѭf, bJi w . Taf. I 62 > waarvan .

want vѭe gw ., W . e . S . 532, Sacr.
165, Blisc.1566

0 mdat.

Vgl, w an .

waAen znw . ѭnz., my . w a p e n,
w a p e n e Esm. 596, Glѭr . 74,
Lans. 465, wapen .
Mnl. .Dram . Pѭezie .

wapene

znw . vr. W . e . S . 616,

wapem ustin9 ,• Jѭѭris 183, wapenhandel kr~9
i' sdienst .
wa er znw, m . Mar . 999, zwee
met lѭѭden kѭ els .
wd

rande, znw. yr., Laps . 484 ,

lusthѭ , bѭѭm9aard .

warandehuedere, znw . m ., Lans .
580 en z,, bѭsehwachter, vg1 . vs .
583, bѭsch h uedere.
ware , znw . vr, w . n e m e n , Blisc.
468, verhѭeden .
warli chten > zw . ww . intr. Taf. II 81 >
weerl2'chten , met de ѭѭgen ѭnkelen.

wassen, st . ww . intr . Rubb . 146 ,
grѭe2'en ,• Mar . 144, ѭpzwellen.
wat, vnmw,, met een Zen nmv.
Mar . 272, 435 . HierbiJ' gaat
he tt bnw. ѭѭk bi' manl . en ѭnz .
wѭѭrd en dikwJi'ls ѭp -- er nit
b .v. Lans . 323, Truw. 115 ,
Mar . 1118 • - wat miJ'ns
wat sal mJ i'ns ghescieen ,
Mar. 175 .

wat, uitrѭep, Lipp . 64, Busk. 166 ,
wet!

watta n =w a t d a n Esm . 234,
hѭe nu ? apes gѭed en welmaar >
Glѭr. 58, Busk . 200, welnu, wat
zѭu dat ?

wech, znw. m ., ѭp w egh e n ,
Nu Nѭch 204, Sacr . 25, ѭp we9,
hee9e9aan
n
• ut den we g he ,
Maeg d. 114, ѭ p zi'de.
~
wech, weech, bJi'w . Sacr .67 > Blisc .
1137 , laat ѭns we99aan, 9a we~' •
ditss w ., Blisc . 491, 639, 1692,
char ga ak • vg1. g an c . Oѭk in
sainenstellingen w e e c h g aen
Truw. 125, wechslupe n S .
e . W. 31, weechvlie en
Lans . 877 enz .
wechswemmen st . ww . intr . Sacr.
.
412, we.9driven
.?

wecht wicht, znw . ѭnz . Esm. 46 ,
kind.

44
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weehvaren, st. ww. intr., Esm. 209,
heengaan, wegtfrekken.

wedden, zw. ww. intr, met den
2en nmv., Dr. D. H. 201, Blise.
1487, wedden.

weder (weer) - of, voegw., Sacr
654, Blisc. 1725, Maegd. 517,

weerlijc, werlije, bnw., Saer. 1085,
Blisc. 598, 610, wereldlijk.
weert, bnw., Esm. 144, 866, lief,
dierbaar.
wegen, zw, ww. intr., Nu Noeh

161, heen en weer trekken.
wel , bijw., Esm. 654, zeer; mi
wert w., Maegd. 485, aangeof - o].
weder - no, voegw., S. e. W. 57,
naam te moede; w e l up, S. e.
noch - noch.
W. 15, pak u weg.
wederomme, bijw., Maegd. 683, ieruq. welgeboren, bnw., Lans. 462, vrijwederseggen, zw. ww. intr., Blisc.
geboren.
welnaer, bijw., Mar. 538, bijna.
1039, tegenspreken, uieiqeren.
wederslaen, st. ww. trans., Maegd. welvallende, bijw., Mar. 167, welluidend.
582, ontstellen; ib. 627, tegenuierken; vernietigen; - hem w., welvaren, znw. onz., Hexe 97,
welvaart.
ib. 352, ontstellen, beoreeed worwelvoeehlijc, bnw., Mar. 231, geden.
wedertael, znw. vr., W. e. S. 14,
schikt, bruikbaar.
wenen , zie wan en.
aniuioord.
wedeeupe, weedteupe, znw. vr., wensehe, winsehe (te) , Sacr. 1080,
naprol. 27, naar wensch.
Busk. 130, blauwkuip.
weec, bnw., Mar. 908, zwak.
werden, worden, st. ww. intr.,
wcel , bijw., Hexe 63, wel.
verl, t. waert, ESIU. 495, worweelde, znw. vr., Sacr. 806, Mar.
den; Blisc. 1343, geschieden.
546, Maegd. 446, »reuqde.
were, znw. vr., Maegd. 658, bezigweeldelijc, bijw., Lans. 184, slap,
heid; in die w. sijn, Mar. 573,
weekelijk.
beeiq zijn.
ween, znw. m., Blisc. 97, 338, Jooris weren, zw. ww., trans., Blisc. 450,
159, droefheid, ellende.
afioeren, verdriiven.
"veer, znw., Glor. 174, ram (?).
were, znw, onz., w. doen, Sacr.
weer, znw. vr., bladz. 459 r. 2
10 1, moeite doen, zich uersiouien ;
v. 0., tegenstand, strijd.
te werke bringen, Lans.
weerc1e, znw. vr., Esm. 69, aan29, in het uierk stellen, uiting
zien; Saer. 984, Blise. 1444, uiaargeven aan; te w. g ae n, Saer.
deerinq, eerbied.; b i u w e r wee r431, 870, handelen, plaats grijpen;
c1 en, Blise. 1361, J ooris 245,
te w. leggen, Saer. 350, aammet uw uerlo].
leggen; te w. stellen, Lipp.
weerdieh, bnw., Mar. 157, waard.
85, Rubb. 116, aan het uierk zeiten,
weerdicheit, werdicheit, znw. vr., were (waarseh. schrijffotrt voor
lYIar. 711, waarde; Blisc. 1275,
swerc), znw. onz., Mt,r. 888,
eer; Rubb. 206, eerbied.; b i u w e r
euierk.
w., Maegd. 199, 218, 272, met werken, zw. ww. trans., Esm. 776,
uw uerlo].
beioerken , borduren ; Lans. 399,
weerdinne, znw. vr., Dr. D. H.
maken ; - intr., w. n a, Esm. 84,
239, 283, 297, huisvrouw.
handelen also
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wernen, zw. ww. intr. met den
2°11 nmv., W. e. S. 540, weigeren.
werpen, st. ww. trans., h e m w.,
Plaij. 45, vallen.
wers (te) , bijw. Dr. D. H. 387, erqer.
wesen, znw. onz., Lans. 213,
geaardheid; Jooris 76, stotfelijkheid.
wet, znw. vr., S. e. W. 4, stadsbesiuur ; Esm. 125, Glor. 755,
geloof; bi Inij nder wet, Glor.
778, op miJn woord, eig. bij mijn
geloof, vgl. fra. par rna foy.
weten, st. ww. trans., gaen w.,
Blise. 801, onderzoeken; t e w.
doen, Maegd. 389, laten weten.
wetentheyt, znw. vr., Glor. 427,
kennis, verstand; Saer. naprol. 8,
herinnerinq.
wetere, znw. m., een w. sijn,
Saer. 188, weten.
wide , bijw., Esm. 314, 920, Glor.
484, uer.
wieehbant, znw. m., S. e. W. 59,
wiegetouw.
wiel , znw. m., bladz. 458, laatste
regel, kolk, water.
wigaertrane, znw. vr., Glor. 844,
wijngaardrank.
wigant, znw. m., Esm. 55 enz., held.
wijf, znw. onz., Esm. 341, 350,
407, Blise. 99, enz., vrouw, gehuwd of ongehuwd : Esm. 36,
53, 915, Lans. 173, echtgenoot;
Lans. 350, bijzit; - mv., w ij f's ,
Dr. D. H. 206.
wijo (wiho), znw. m., Taf. II 18,
horendraqer.
wijs, bnw., met den 2en nmv., w.
sijn, Esm. 213, Glor. 445, weten;
w. m a k e n , Glor. 957, aamraden.
Vgl. v r o e t,
wijt, bnw., Glor. 48, uitgestrekt;
w. werden, Glor. 1098, W. e.
S. 133, opengaan; w. maken,
W. e. S. 471, doen opengaan.
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wljtmoider, znw. m., Busk. 2,
taruiemolenaar.
wile, znw. vr., die wile, Blise.
326, 1298, in dien tusschentijd;
all e w ij 1en, Maegd. 51, altijd.
wille, znw. m., Esm. 224, Lans. 85,
162, Dr. D. H. 2, 194, wensch,
aenoeqen; Lans. 220J 2 , 227, 319,
395, 932, mingenot; W. e. S. 40,
beschikking, heerschappij; h a e r s
willen ghebruyeken, Mar.
383, pleizier hebben; 0 m bet e r s
w., Busk. 171, om bestwil; om
u wen w., Dr. D. H. 387, door
uwe schuld.
willich , bnw., Mar. 1012, gewillig,
bereid.
wilt, bnw., Saer. 580, woest; in t
wilde slaen, Mar. 304, van
den rechien weg afdwalen; sin en
t ij tin t w i 1del eye n, Mar.
562, een onqereqeld. leven leiden.
wilt, znw. onz., Lans. 381, een
stuk wild.
wimpelken, wijmpelken, znw. onz.,
Plaij. 173, hoofddoek, muts.
winken, wenken, zw. ww. intr., als
e e n w., Blise. 580, in een oogwenk.
winnen, st. ww. trans., Esm. 188,
546, 663, Rubb. 54, verwekken;
ane enen w., Glor. 423, macht
over iem. verkrijgen; win n end e
Ian t, Blisc, 518, bouwland.
winseh, bnw., Mar. 12U, scheef',
ontstelll.
wisch, znw, m., Truw. 184, bosje;
e n e n w. u u t s t eke n, als teeken dat iets te koop is; vgl,
"goede wijn behoeft geen krans"..
wise, znw. vr., my. wij zen, Maegd.
166, mamieren.
wisen, zw. ww. trans., Mar. 512,
voordoen; Blisc. 255, aantoonen,
leeren ; S. e. W. 150, nawijzen;
Mar. 786, bij vonnis toewi;jzen,
als st1'"af opleggen.
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wiser, znw, rn. Mar . 50, zѭnnew#zer.
wis elen zw, ww . intr . Maegd .

725, draaien.

wissel > znw . m . Bliss . 106 > ruil.
wit, bnw. Busk . 123, blank,; d wJi' f
metten witten d.i . metten
witten cleederen > Mar. 663,

Maria .

wittemѭes > znw . ѭnz . Taf. II 176,

Sacr . 819, brj.

wѭeschai
uitrѭeP der duivels
Maegd . 655 .
wѭcken > zw . ww . trans . PlaJi' . 157

inpakken .

wѭllen > bnw, bladz. 457 r . 6 >
bladz . 459 r. 20 > bladz . 460 r . 6 >

in een wѭllen pel9rimskleed .

wѭnder, znw . ѭnz . Esm . 10, Glѭr .
733 > W . e . S . 495, PlalJ . 15, lets
ѭn elѭѭ i'ks ; Glѭr . 530, ѭn elѭѭ i'ke dapperheid • i c h e b b e
w, het ghevet ml w,, het
h e e f t m i w . > Glѭr. 136, 750,
W . e . S. 192 > Sacr . 372, Maegd .
112 > 776, ik verwѭnder er mi'~ ѭver .
wѭnderen , zw, ww . intr . met den
3en nmv . Esm . 351, Maegd. 86 ,
>

verwѭnderen .

wѭrden, zie w e r d e n .
wѭuden, st. (?) ww. intr ., Glѭr.
1069, macht hebben ; Busk . 80,
Truw . 123, zegenen, besturen ;
vѭѭral in vlѭeken en dergelijke
w ѭ u t s Gѭd, Busk . 86, La,ns .
366, gave Gѭd! ; Gѭdwѭuds,
Mar. 77, Gѭd beware! ; des
mѭet de duvel (necker)
w ѭ u w e n,
Sacr.
581,
1045,
Bliss. 1131 .
wѭuteren, zw . ww . intr ., Sacr . 307,
gelukken, vlѭtten. Vgl . Tjdschm .
XII, 128 . ~
wrange, bnw ., Lipp . 42, zuur,

drѭevig .

wreden, zw . ww . intr ., Mar . 802,

verharden, ve7°stѭkken.

wreet, bnw ., Esm . 719, Bliss . 1058,
1116, hardvѭchtig ; Bliss . 964,
hard, zwaar ; Bliss . 1031, 1457,
1464, verschrikkelijk, wѭest .
wreken, st . ww . trans ., yen . t .
w r a c, Glѭr . 2 3, wreken.

wrimpen, zw. ww . intr., Mar. 995,
grijnzen ; vgl . vrempenV
wrѭeghe .

wrѭe9in9 .

znw .

yr., Mar. 860

VERBETERINGEN EN TOEVOEGSELS.

A . De vѭlgende lezingen mѭeten in den tekst ѭpgenѭmen wѭrden,
in plaats van hetgeen er thans staat :

Esmѭreit vs . 96, hebdt - 98, bleven ; - 116, meinic - 138, is - 185,
Tѭerkien - 206, payijn (zѭnder kѭmma) - 215, Turkien - 251, men - 256,
Sѭe magicx - 289, den - 607, gheslaehte ; - 852, ende - 1002,

Sѭe werdi

Lippijn vs . 55, en
Glѭriant vs . 30,

- 73, en
gѭde - 45, stѭut (i . pl. v. sterc) - 302, ѭerghelyѭes -214, ghevueght - 301, alien - 367, Ende - 608, wacht : - 641,
dѭer - 735, Van (i. pl. V . Vѭer) - 762, bѭem - 827, si - 853,
Sѭe - 1030, gѭde - 1035, dѭer

Buskenblaser vs . 144, Ey Lanselѭet vs . 167, an - 212,

162, an leggen

Maer - 224, versmѭert (zѭnder kѭmma) 337, trѭuwen? - 280, scheden . - - 385, zie aant. - 425, verdѭelt ; 454, scѭene - 71-3, vermach
Truwanten, ѭpschri ft : (her beghint die sѭtternie) .

Winter ende Sѭmer

vs . 14, wѭѭrde

dwinct . - 260, sinct,
Rubbers vs . 14, alle

(zѭncter kѭmma) - 140,

tѭ - 259,

(in plaats van es al)
Plaijerwater vs . 7, dacht - 30, Eij - 64,vijsevasen - 81, tsmѭrgens 120 en 121 mѭeten vѭѭr aan den regel beginners - 221, naeh - 253,
in, gesprѭken - 298 mѭet insprinyen : het is de tweede helft van
297 - 306, Jaghi

Nit Nѭch vs . 42, Hѭe,
Vanden Sacramente prѭl .

vs . 31, cѭnfѭert, - 32, Nyeuwervaert,
74, danckelijc - vs . 87, sѭete ,- 242, hѭѭpt - 243, Blijnden . . . .
siecken, - 273, cleinen - 314, ick - 328, Aen - 422, Ic - 432, lesen507, en - 541, zijt - 551, Duer - 614, wreken ; - 615, sijn. - 616,
duersteken, - 647, sijn - 727, af, - 728, griffin - 809, aenveerden -

CJ4
988,
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lѭdt - 1026, a,dyeuw - 1049, Nassauw - naprѭi . vs . 17, dede

Mariken vs .

6, enzѭene - 270, a,en u, beelde - 350, Duyt
407, werdt - 435, dwaser - 536, Dѭnabele - 659, hi - 761, ѭft 945, u hier ѭnder - 963, dien - 1037, mi
Die Sevenste Bliscap vs . 22, sir - 53, geseie - 55, verblie - 69,
erden, - 94, my - 151, biddier - 242, Jhesum - 341, myweert -439, sage!

- 456, gracien - 602, wѭnde - 729, versint, - 730

die (i . pl. v .

dat) - 882, gebien - 992, besѭeven? - 993, pѭut! -

1097, bi (i . P1 . V . di) - 1113, heefti - 1199, gereetscap, in dat jѭlijt

(zѭnder kѭmma) -

1419, genѭech ; - 1529, getrѭuwe

(zѭnder kѭmma) -

1589, gewaerlic. - 1660, gestade
Maegden vs . 100, bet - 133, gѭet - 683, wederѭmme . -

783,

Cѭnclusie

Sint Jѭѭris vs .

274, staen !

B . In de nѭten en de aanteekeningen zijn de vѭlgende verbeteringen nѭѭdig :

vervallen de nѭten bj Glѭr . 990 en 1030 - bi . 80,
lees : A K mѭet - lb. r . 3 v . ѭ . vѭeg bij : 80. H Ende ѭec hl . 88, r . Z v . ѭ . lees : 277 . H. Ende ѭntbr . - bL 99, r . 12 v. ѭ . lees :
crarcke - hi . 101, r . 15 v. ѭ. lees : G vaertsc s . west e . n . - hi. 106,
r. 8 v. ѭ . lees : 713 . H vermacht - bi . 133 ; r . 1 v. ѭ . lees : 129 i .
pd . v. : 199 - bi . 160, r. 2 v. ѭ . lees : 7 . Hs daeh C enz . - bi . 166,
r. 5 v . ѭ . lees : 107 i. pl. V . : 108 - lb. r . 2 v. ѭ . lees : 121 i. pl. V . :
123 - bi . 173, schrap de eemste nѭѭt - bi . 183, de aant. bij vs . 52,
vѭeg bj : wat eene dѭѭrha,ling der h lijkt, kan ѭѭk het afkѭrtingsteeken achter n in den vѭrigen regel zijn - bi . 205, vѭeg,bij : 115 :
Het is niet duidelijk, ѭ f er ghemist ѭ f ghemest staat - hi . 216, r . 2
V. ѭ . lees : 632 i. pl. v . : 628 - bi . 226, sehrap de nѭѭt bj vs . 166 hi. 228, schrap de hѭѭt bj vs . 242 - hi . 242, schrap de nѭѭt bl. 243, r . 1 v. ѭ . tusschen Meesteren en hem mѭest eenige ruimte
yebleven zjn - hi . 252, r . 1 v. ѭ . lees : is i. pl. v. : in - bL 264, r . 2
V . ѭ . lees : 1073. heeft bier, maar het laatste wѭѭrd geexpungeerd bi . 279, r . 11 v. ѭ . lees : ѭft - hi . 288, r. 6 v . ѭ . Zees : 262 . A mi
ѭntbr. - hi . 290, r. 10 v . ѭ . lees : 311 i. pl . v . : 310 - ib . r. 8 v . ѭ .
lees : 311 i. pl. v . : 310 - bi . 294, r . 6 v . ѭ . lees : grave - lb . r. 5
v . ѭ . tees : Shertѭghen - bi . 297, r . 8 v . ѭ . lees : 454 A U en bL 302, r. 8 v . ѭ. vѭeg bj dat i. 'pl . v . : selken rѭere in U zulc
gerѭep staat - hi . 304, r. 3 v. ѭ . lees : ghemaect - hi. 313, r . 2 v. ѭ .
lees : Gѭdt d. h. en hѭehste - bi . 326, r . 7 v. ѭ . Zees : 1087 i . pl. v. :
1078 - bI . 328, r. 10 v. ѭ . lees : eemighen i. pl . v. : eenighen Bladz . 66 en 67

r. 4 v. ѭ.
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bl . 350, r. 1 v . ѭ . vѭeg bij : 686 . vercѭrne, later veranderd in vercѭѭrne - bl . 569, r . 16 v . b. lees : 376 i. pl. v . : 367 .
C . L i p p ii n vs . 30 . In het Mnb . Wdb . II, 2026 wѭrdt gѭeder verklaard als een znw . ѭp

-scar, thans -erd, vgl . lievemd, zѭeterd,

lѭmperd. Er is echter veel vѭѭr, het als een buigingsvѭrm van het

bnw . t ѭ verklaren, waarbij men nѭg niet aan ѭntleening uit het
Hѭѭgduitsch behѭeft tѭ denken, zѭѭals dѭѭr Van Helten Mnl. Spr.
bl . 391 verniѭed wѭrdt. Dat het hier en Plaij. 295 althans dѭѭr de

schrijvers als de vѭcativus van het bnw. gevѭeld werd, blijkt uit
S. e. W. 13, wear het bijvѭegelijk gebruikt wѭrdt . Oѭk van andere

adjectiva kѭmt deze wѭrm vѭѭr . In Sac?° . 542 b . v . is het tѭch wel

niet mѭgelijk aan een subst . bѭѭzerd tѭ denken en nѭg minder
kunnen wij een subst . zien in het ѭnz . glzevrѭucheliker in Maegd. 483
(vgl . d e aant . ѭp dit vers) .

Dat de vѭc . van gѭet als aanspraak : „mijn waarde" gebruikt
werd, blijkt uit Lipp . 132 (gѭede) en Mar: 376 (gѭey) .
Eene samentrekking van dit yѭedem hebben wij waarschijnlijk wel

tѭ zien in Bѭer, Taf. 143, en misschien heeft het ѭѭk wel gestaan

in Maegd . 173, waar het mѭeilijk verklaarbare bij yeere wel eene
verschrijving kan z}jn van hij Bѭer.

G 1 ѭ r i a n t vs . 863 . VgL Tijdschri ft XXII, 157 . Vѭlgens Le Rѭy,
Etudes sur les Myst~res, Paris 1837, p . 21 (aangeh . Hist . Lilt. de
France XX, 632) was dit gebruik in zijn tijd in het Nѭѭrden van
Frankrijk nѭg in twang.
G 1 ѭ r i a n t vs . 1140 . Terwijl deze dichter geregeld den vѭrm

swift gebruikt, is het niet aan tѭ nemen, dat h}j hier swicht met
ѭnvѭlkѭmen i zѭu hebben. Wij mѭeten dus her de spelling van
den vѭlkѭmen klinker met het enkele letterteeken aannemen, ѭf in
swichten een intensivum van swighen zien .

L a n s e 1 ѭ e t vs . 848 . In de aant . ѭp dit vets is verzuimd bij tѭ
vѭegen, dat in het Mnl . Wdb . VII, 181 de vrѭegere verklaring van

y7aepast wѭrdt teruggenѭmen . Het wѭrdt daar nu ѭpgevat als deelwѭѭrd van passea in de beteekenis van „heenvѭeren, heenbrengen" .
Wil men in ghepast Never geen bnw . zien, dan zѭu het m . i ., met
het ѭѭg ѭp den gang van het verhaal, de vѭѭrkeur verdienen hier
een wѭrm van het intr . passen : „ѭversteken" aan tѭ nemen, tie

Mnl . Wdb . VI, 182 .

Vanden Winter ende den Sѭurer vs . 622. Het in de aan-

teekening uitgesprѭken vermѭeden wѭrdt bevestigd dѭѭr de twee-

spraak Van den ѭuden ende langhen Aernѭut in de
Veelderhande Geneuchlijcke Dichten, waar ѭp bl . 81, 82
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Aernѭut ѭp de vraag van den Meester, waar h}j ter Schѭlen ging,
antwѭѭrdt :
Te Sin! TruYen vѭѭr de steep kѭlen
Van daer sѭѭ lieP ick weder henen t
Te Tricht al ѭp de Mase
Daer wѭrden ick Klerek van deux ase .
R u b b e n vs . 217 . In de aant . ѭp dit vers had nѭg bijgevѭegd
mѭeten wѭrden, dat in het Mnl. Wdb . VI, 1312 Verdam tѭt de
vrѭegere verklaring is teruggekeerd .
M a r i k e n van N i e u m e g h e n vs . 76 . De interpunctie in dezen
regel mѭet gewijzigd wѭrden, aldus :
Wachermen, tijte,
Het laatste wѭѭrd is nl . geen bijvѭrm van tijt
„tijd", maar het yr .
subst. tijte = „kuiken„ ; vgl . vs . 353 .
Ib . vs . 345 . Bij nadere ѭverweging kѭmt het mij tѭch wenschelijk
vѭѭr, de lezing van A in den tekst ѭp tѭ nemen . Vgl. Sacr . 324.
Ib. vs. 882. Versta : „de meening, die men van mij heeft, mijn
naam, mijn rѭem zal hier gering wѭrden" .
lb . vs . 932 . Te vergelijken hiermede is zeker wel de duivelsnaam
Tѭrtelblisse in het vѭlksbѭek van Malegijs (uitg . Kuiper) bl .
229, 248, 249 .

