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Aan het einde van mijnen arbeid gekomen , heb ik
behoefte allereerst den blik te richten naar het verleden,
en in gedachte te verwijlen bij hem, in wiens handen ik
zoo gaarne dit proefschrift had nedergelegd , aan wiens nagedachtenis ik het nu slechts wijden kan, mijnen Vader.
Weemoed vervult me bij deze berinnering, maar daarnevens
klinkt een toon van innige dankbaarheid voor wat ik in
dien Vader mocht bezitten! Zijne bezielende geestdrift voor
alles, wat ons yolk, onze taal betrof, heeft ook in mij eene
liefde gewekt voor dat, wat hem het dierste was. Ilij heeft
mij den weg gewezen , dien ik gegaan ben ..... en nu ik
het einde bereikt heb , is hij niet meer niets rest mij, dam
eene herinnering! Maar zijn vroom en diep gemoed blijft
voor mij stralen met een onvergankelijk licht, zijne nagedachtenis is mij heilig!
Aan Tir , Prof. VERDAM, mijnen hooggeachten Promotor ,
een woord van dank voor den welwillenden steun , de vriendschap, die ik, schoon niet tot Uwe eigenlijke leerlingen behoorende , steeds van U mocht ondervinden , voor Uwe
zoozeer gewaardeerde raadgevingen en hulp bij dezen arbeid.
Nog past mij een woord van erkentelijkheid aan Dr. J. J.
A. A. FRANTZEN, lector aan de gemeente-Universiteit van
Amsterdam mijnen voormaligen leermeester. voor de bereidwilligheid , waarmede ZEd. mij met raad en daad heeft
bijgestaan , aan Mr. W. v. D. POLL, Gemeente-archivaris
van Nijmegen , voor de gastvrijheid, die ik op het Nijmeegsch archief mocht genieten , voor de hulp , mij op
andere wijze geboden , terwijl ik den Heeren Dr. Du RiEtT,
Dr. BYVANCK, en Dr. DE VRIES, de Administration der
Universiteits-bibliotheken te Leiden , Heidelberg en Bonn,
die der Koninklijke Bibliotheek to 's Gravenhage hierbij
mijnen hartelijken dank betuig voor de onbekrompen wijze,
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waarop mij steeds met de grootste welwillendheid de benoodigde bronnen en boeken werden toegezonden.
En, nu ik het tijdvak mijner studie aan de Leidsche Academie
sluiten ga , nu ik afscheid van haar nemen moet , nog een
woord van diepgevoelden dank aan u, hooggeachte Professoren
FRUIN, COSUN, MULLER, KERN en TEN BRINK, Wier leerlinge
ik eenigen tijd heb mogen heeten. Veel heb ik der Leidsche
Universiteit te danken : zij heeft aan mijn Leven eene bepaalde
richting gegeven , een ruim arbeidsveld ligt voor mij en
ernstig, maar opwekkend toch klinken mij als haar afscheid
de woorden toe van mijnen onvergetelijken leermeester Prof.
MATTHIAS DE VRIES : „Wie ,zich bij de taak , die hij tot
levensdoel heeft gekozen, geen ideaal voor oogen stelt, zal
nimmer lets groots tot stand brengen ...... Nooit zal het
ons berouwen , naar iets hoogers getracht te hebben dan
hetgeen in ons vermogen was !"

VOORWOOR D.

Een stukje in den Spectator van 17 Juni 1893 , van Dr.
eene aankondiging behelzende van den onder
toezicht van WOLFGANG GOLTHER verschenen 3 d en druk van
K. BARTSCH : Deutsche Liederdichter des zu'Olften bis vierzehnten Jahrhundert, waarin door Dr. F. de studio der mhd.
literatuur in het algemeen , die der Lyriek in het bijzonder
den neerlandici wordt aanbevolen , heeft mij opgewekt, toen
ik een geschikt onderwerp voor een proefschrift zocht mij
in deze richting te bewegen. Een Gids-artikel van Januari
1889 van dezelfde hand, sterkte mij in mijn voornemen en
verschafte mij een bepaald plan , eene , althans in het ruwe,
afgebakende stof: ik stelde mij voor, in verband met de
mhd. lyriek , den inhoud te onderzoeken van het hs. van
MHER Lots VAN DEN GRUYTHUYSE, door CARON uitgegeven
voor de Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen, van het
kleine Haagsche hs. door VERWIJS uitgegeven onder den
titel: van Vrouwen ende van Minne, en van het Haagsche
hs. no. 721, om daarna, zoo mogelijk, te trachten iets te
doen „ter opheldering der raadselachtige poezie van Zuster
HADEWIJCH " (Spect. 17 Juni '93).
Vol moed toog ik aan den arbeid ! 1Vlijn eerste werk moest
natuurlijk wezen mij eene degelijke , grondige kennis te
verschaffen van de mhd. lyriek , en toen ik daarmede begon
en de spade een weinig dieper in den grond stak, bleek mij
mijn oorspronkelijk plan veel te uitgebreid en te moeielijk
voor een proefschrift. 1k begreep, dat mijne voorbereidende
studien bet leeuwendeel van mijn' tijd zouden vergers, dat ik
het gebied der Mhd. lyriek in alle rielitingen zou moeten doorvorschen, alsmede mij eenige kennis van Provencaalsche en
FRANTZEN
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Noordfransche lyriek moest eigen maken, opdat ik daarna
op een breeders , vasten grondslag zou kunnen bouwen.
Daarom liet ik dit eerste plan voorloopig varen en besloot
voor mijn proefschrift eene beperkter stof te kiezen, en wel
eene korte en zakelijke schets te geven van de uitwendige
geschiedenis en den inhoud der mhd. lyriek om als inleiding
te dienen van de uitgave van een twintigtal nog onuitgegeven gedichten uit het merkwaardige Haagsche hs. no. 721.
Den vorm der mhd. lyriek liet ik buiten besprek. Eene
grondige studie hiervan zou mij te ver hebben gevoerd ,
terwijl ze ook niet van rechtstreeksch belang was voor
mijn onderwerp, zooals ik mij dat nu had afgebakend. 1k
besloot derhalve mij hier eenvoudig te bepalen tot het aangeven van de vereischte bronnen.
Dit is dan nu het poovere resultaat mijner grootsche
planners, die ik evenwel nog eens ten uitvoer hoop te brengen.
Ik stel mij voor den verderen inhoud van het hs., voor
zoover onuitgegeven , te behandelen, daarna mijn eerst gesteld programma te volgen en zoo althans jets to kunnen
bijdragen tot de . voltooiing van het schoone gebouw onzer
volledige kennis der Middelnederlandsche letterkunde !
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IIIIDDELHOOGRUITSCHE LYItIEK. (blz. 1-121).
Inleiding. Provencaalsche en Noordfransche Lyriek. (blz. 1 - 8).

I.
Geschiedenis der mhd. Lyriek.

HOOFDSTUK I (blz. 9).
De hoofsche minnezang in de 12de eeuw uitsluitend in handen van
den adel. — Oostenrijksch-Beyersche Lyriek, KiiRENBERC-A_IsT.-Proven-

en Noordfransche lyriek in Duitschland , Vagantenpoezie. —
De West-Duitsche Lyriek onder invloed der Noordfransche, VELDEKEcaalsche
REINMAR.

HOOFDSTUK II (blz. 19).
De hoofsche ininnezang, 'in de 13de en 14de eeuw, ook in handen der
f a hr en d en als middel van bestaan; de spru chpoesie op ane lijn gesteld met de minnelyriek.— Diaters aan de vorstenhoven van Oostenrijk en

Thuringen. — WALTUER VON DER VOGELWEIDE. - De drie richtingen in
: hoofsche lyriek,volksmassige Lyriek en spruchpoesie
blijven gedurende 13de en 14de eeuw in de lyriek vertegenwoordigd
door : adellijke minnesinger, die uitsluitend hoofsche minneliederen
dichten, dichters van volksmassige liederen (a. WALTHER-NIFEN ; b.
NITHART en zijne school) en spruchdiehter. De spruchpoesie naast,
zelfs boven den hoofschen minnezang gesteld, langs tweeerlei weg:
ze stijgt , nu ook door enkele adellijke minnesinger beoefend , terwijl
tevens door WALTIIER' S optreden de hoofsche minnezang binnen het
bereik der fahrenden wordt gebracht, deze derhalve daalt. Adellijke
en burgerlijke fahrenden.
WALTHER ' S liederen

II.
Inhoud der mhd. Lyriek.
MINNELYRIEK.
Inleiding. (blz. 39).
HOOFDSTUK I (blz. 41).
Schoonheid, kleeding, blanketten, eigenschappen van gemoed en geest , vierledige invloed door haar geoefend: vertroostende,
veredelende , verjongende en verbijsterende kracht gaat van haar uit,
yeivalt en gendde, lof der vrouw (P.m, wip), namen haar gegeven.
De Vrouw. —
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HOOFDSTUK II (blz. 48).
De man.— Eigenschappen, hem door het hoofsche verkeer voorgeschreven (tougen minne, rilemen (versteckname), hOchgemilete, stcete), overdreven
huldebetuigingen, dwaze eischen hem gesteld, namen den man gegeven.
HOOFDSTUK III (blz. 50).
Verhouding van man en vrouw. Minnedienst, loon, inhoud van het
hoofsche minnelied, diu minne (wezen en werking), ire) Minne; wechsel,
liebesstreit, kriuzliet.
HOOFDSTUK IV (blz. 54).
Man en vrouw in betrekking tot derden.
huote; de dialoog bij NITHART.

Tageliet, boteliet, merker,

HOOFDSTUK V (blz. 57).
De natuur in de middelhoogduitsche Lyriek.— Lente-, zomer- en winterzangen ; liederen , waarin een wezenlijk verband bestaat tusschen des
dichters liefde en het schoone jaargetijde, (maibuhlen), andere, waarin
de beschrijving der jaargetijden niets dan een rhetorisch middel ter
inleiding is, hetzij in verband met de gevoelens van den dichter (overeenkomstig of in strijd daarmede), hetzij eenvoudig als voorspel van
het eigenlijke minnelied, zonder eenig verband met het volgende ;
herfstliederen, esslieder; beelden en vergelijkingen, stereotiepe uitdrukkingen aan de natuur ontleend.
SPRUCHPOESIE.
HOOFDSTUK I (blz. 60).
F ahr en de dichters. — Armoede; lobliet, scheltliet, klageliet; onderlinge naijver; de dichter en zijn publiek.
HOOFDSTUK II (blz. 61).
Pazie der f ahr en d en.— Herrensprilche; klaehten over diu vrOudelOse
zit, achteruitgang van maatschappij en kerk; politieke sprilche; spriiche
betreffende den godsdienst , nietigheid van het aardsche , de Drieeenheid,
God , Jezus, Maria, het Christendom; spriiche betreffende den moraal;
spriiche met geleerden inhoud; bispel , (fabel , parabel, lilgenstrophe),
spreekwoord (priamel), raadsel (raadsel-tenzone).

Noten. (blz. 71-121).
HET HAAGSCHE LIEDERHANDSCHRIFT.(blz. 125-217).
INLEIDING. Beschrijving , lotgevallen, tijdsbepaling, wijze van
ontstaan , inhoud van het hs., beschrijving van de gedichten aan het
hs. ontleend. (blz. 125).
GEDICHTEN. (blz. 452).

Lijst van verkortingen der aangehaaldo werken
en bronnen.

DIEZ L. u. W. = DIEZ, Leben und Werken der
DIEZ Poesie DIEZ, Poesie der Troubadours.
BRINKMEYER BRINKMEYER,

Troubadours.

Blumenlese aus den Werken der Trou-

badours.
BARTSCH Prov. Leseb. = BARTSCH, Provenzalisches Lesebuch.
MICHEL = MICHEL, HEINRICII VON MORUNGEN und die Troubadours.

Q. u. F. (Quellen und Forschungen) 38.
JEANROY = ALFRED JEANROY, Les origin es de la poesie lyrique en
France au moyen age.
G. PARIS = GASTON PARIS, Histoire de la littèrature francaise au
moyen age.
WACKERN. Altfr. L. u. L. = WACKERNAGEL, Altfranasische Lieder
und Leiche.
MaTZNER = Altfranasische Lieder von E. MaTZNER.
WACKERNAGEL DLG. = Geschichte der Deutschen Litteratur von W.
WACKERNAGEL (bearbeitet von ERNST MARTIN).
SCHERER DLG. = Geschichte der Deutschen Litteratur von WILHELM
SCHERER.
UHL. Abhandl.

LUDWIG UHLAND, Alte hoch- und niederdeutsche
Volkslieder mit Abhandlung und Anmerkungen.
SCHULTZ. Hof. L. = ALWIN SCHULTZ, Das hOfische Leben zur Zeit
der Minnesinger.
WE1NH. D. FR. = Die Deutschen Frauen in dem Mittelalter von
KARL WEINHOLD. 2 bd.
SCHERER D. Stud. I en II = Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Phil. Historische Classe, Bnd. 69 en 77.
CARM. BUR. = SCHMELLER, Carmina Burana.
BECKER = REINHOLD BECKER, der Altheimische Minnesang.
BARTSCH Ges.
u. Aufs. = Gesammelte VOrtrage und Aufsâtze von
K. BARTSCH.
MSH. = Minnesinger, Deutsche Liederdichter des 12ten, 43ten und
14ten Jahrhundert gesammelt und berichtigt von FR. H. VON DER
HAGEN (4 bud.).
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BARTSCH LD. = BARTSCH, Deutsche Liederdichter des I 2ten bis l4ten
Jahrhundert.
MF. = des Minnesangs Friihling von LACHMANN und HAUPT.
SCHMIDT = E. SCHMIDT , REINMAR VON HAGENAU Mid HEINRICH VON
RUGGE. Q u F 4.
BURDACH = K. BURDACH, REINMAR der Alte und WALTHER VON DER
VOGELWEIDE.
WALTHER L, Pf., W.R. = WALTHER VON DER VOGELWEIDE, ausgabe
LACHMANN, Id. ausg. PFEIFFER (D. Classiker des Mittelalters Bd. I),
id. ausg. WACEERNAGEL and RIEGER, waarin ook de gedichten zijn
opgenomen van SINGENBERG en LIUTOLD VON SEVEN.
WILLMANNS Leben Leben und Dichten WALTHERS VON DER VOGELWEIDE von W. WILMANNS.
WOLFRAM (L.) = WOLFRAM VON ESCIIENBACH

ausg. LACHMANN.

BOTENL. BECHSTEIN = Geschichte und G-edichte des Minnesangers
OTTO V. BOTENLAUBEN Von LUDWIG BECHSTEIN.
NITHART (H.) = NEIDHART VON REUENTHAL, hsggb. von MORIZ HAUPT.
WINTERSTETEN (M.) = Die Leiche und Lieder des Schenken ULRICH
VON WINTERSTETTEN, hsggb. von Dr. J. MINOR.
NIFEN (H.) = Die Lieder GOTTFRIEDS VON NEIFEN, hsggb. von MORIZ
HAUPT.
MARNER (STRAUCH) = Der MARNER, hsggb. "Von PHILIPP STRAUCH.
Frauend. =--- ULRICH VON LICHTENSTEIN, Frauendienst 2 bnd. Deutsche
Dichtungen des Mittelalters. Bnd VII hsggb. von R. BECHSTEIN.
LICHTENST. = Liederen in den Frauendienst vervat.
Frauenb. = ITLRIcn's Frauenbuch, in ULRICH VON LICHTENST. hsggb.
V. LACHMANN, reeds eerder door BERGMANN, Wiener Jahrbiichern

1840, Band 41.
KNORR = KNORR, ULRICH VON LICHTENSTEIN.
WILDONJE (KUMMER) = Die poetischen Erzahlungen des HERRAND VON
WILDONJE und die kleinen innerOsterreichischen Minnesinger, hsggb.
van Dr. K. T. KUMMER.
KI.INGEN (WACKERN.) = WALTHER VON KLINGEN, Stifter des KLINGENTHALS und Minnesinger, hsggb. von W. WACKERNAGEL.
ZWETER (ROETHE) = Die gedichte REINMARS VON ZWETER hsggb. von
GUSTAV. ROETHE.
RUBIN (Z.) = RUBINS gedichte kritisch bearbeitet van J. ZUPITZA.
SUNBURC (Z.) = FRIEDRICH VON SONNENBURG, hsggb. VON 0. ZINGERLE.

= KONRADS VON WURZBURC Partenopier und Meliur
enz. . . Lieder und Spriiche hsggb. van K. BARTSCH.
BOPPE (T.) = TOLLE, Der Spruchdichter BOPPE.
STEINMAR (M.) =
MEISSNER, BERTHOLD STEINMAR van KLINGNAU
und seine Lieder.
VROUWENLOP (ETTM.) = HEINRICHS VON MEISSEN des Frauenlobes
Leiche, Spriiche, Streitgedichte und Lieder, erlautert und hsggb.
von L. ETTMCILLER. (Yr. L. = Vrouwen Leich, Kr. L. Kriuzleich,
M. L. = Minnenleich).
WIZLAV (ETTM.) = Des Ffirsten VON RaGEN WIZLAWS IV Spriiche
und Lieder in niederdeutscher Sprache, hsggb. VON L. ETTMULLER.
WURZBURC (B.)

xv
HADLOUP (ETTM.) = JOHANN HADLOUBES gedichte hsggb. VON L. ETTMULLER; id. (Schl.) J. A. SCHLEICHER, Veber MEISTER JOHANNES
HADLOUBS Leben und Gedichte.
MuGELiN
Fabeln und Lieder HEINRICHS VON MUGELIN hsggb. VON
W. MULLER. Witt. 1848.
MONTFORT (WACKERNELL) = HUGO VON MONTFORT, hsggb. VON J. E.
WACKERNELL.

Minnelere (KOST) = HEINZELEIN VON KONSTANZ, hsggb. VON FR.
PFEIFFER (bl. 3-98).
Minneregel (CERSNE)
Der Minneregel VON EBERHARDUS CERSNE aus
Minden (1404) hsggb. von F. X. WUBER.
HADAMAR VON LABER hsggb. von SCHMELLFR.
MUSKATBLUT = Lieder MUSKATBLUTS hsggb. von E. VON GROOTE.
Coln. 1852.
SUCHENWIRT = PETER SUCHENWIRTS Werke hsggb. von PRIMISSER.
Wien 1827.
CLARA HAUL. = Liederbuch der CLARA HaTZLERIN. DR. CARL HALTAUS. 1$40.
MULLER SAMML. = MILLERS SAMMLUNG Altdeutscher gedichte.
LASSB. Ls. = LASSBERG ' S Liedersaal.
ZfdA.
Zeitschrift Air Deutsches Alterthum.
AfdA. = Anzeiger fur Deutsches Alterthum.
LEXER = Mittelhochdeutsches WOrterbuch.
LUBBEN
Mittelniederdeutsches WOrterbuch.
PETIT = Bibliographie der Middelnederlandsche Taal en Letterkunde,
door Louis D. PETIT.
Bronnen voor den vorm, de metriek der mhd. lyriek.
Grundriss der Germlmischen Philologie II. Abtheilung 1, blz.
923 (vermeldt bronnen).
MINOR, Neuhochdeutsche Metrik. Litteraturverzeichniss, blz. 473.
BARTSCH LD. Einl. XXV if.
SCHERER D. Stud. I en II, passim.
WILLMANNS, ITntersuchungen zur mhd. Metrik (Beitrhge zur Geschichte
der Alteren Deutschen Litteratur, heft 4).
RATHAY, Veber den Unterschied zwischen Lied und Spruch. Wien 1875.
PFEIFFER, WALTHER VON DER VOGELWEIDE (D. Class. I) Vorbemerkung
blz. XXXVII
LVIII en blz. 161.
WACKERNAGEL Altfr. L. u. L. blz. 225.
ROETHE, REINMAR VON ZWETER blz. 352 vgg.
AMBROS, Geschichte der Musik, II (Breslau 1864).
id. Anhang van den Minneregel van CERSNE, uitgegeven door
F. X. WOBER.
BURDACH blz. 174 vgg. fiber die musikalische Bildung der deutschen
Dichter.
WEINHOLD D. Frauen I, blz. 150 vgg.
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INLEIDING.

Provencaalsehe en Noord-Franselie Lyriek.
Het geboorteland der hoofsche lyriek is Zuid-Frankrijk ,
waar de trobadors Naar verheven hebben tot een' kunstvorm, die spoedig de grenzen van het Provencaalsche taalgebied overschreed , en ook elders , in Italie , Spanje , Portugal , Noord-Frankrijk en Duitschland navolging heeft
gevonden. De taal, waarvan de trobadors zich bedienden, is
het Provencaalsch van Zuid-Frankrijk en Oost-Spanje, een
naam, die nog aan de oude Provincia romana herinnert.
Door allerlei lotswisselingen ging deze benaming voor het
grootste deel van Zuid-Frankrijk verloren, en werd beperkt
tot het graafschap aan den linker Rhone-oever, dat nu in
engeren zin Provence heette, hoewel nog lang in de 1VIiddeleeuwen met Provencalen alle Zuid-Franschen bedoeld werden.
Evenals overal elders had ook in Zuid-Frankrijk eene
volkspoezie bestaan , die van geslacht tot geslacht mondeling werd overgeleverd en elke schriftelijke uiting voorafging. De dragers van deze kunst waren rondtrekkende zangers,
die , overal waar men luisteren Wilde , hunne liederen voordroegen. Reeds in de 8 ste eeuw komen dergelijke histriones,
scunyte, mimi, joculatores en ministrales voor, zangers, muzikanten en kunstenmakers, alien tot de befaamde ordines
vagorum et egentium behoorende. Wat deze rondzwervende
menestreux voordroegen, kan men dus beschouwen als eerste
voortbrengselen van rationale poezie.
Doch toen in de 11 de eeuw, atom in West-Europa, een
nieuwe geest ontwaakte , en voornamelijk onder den invloed
der kruistochten het ellen dne Pave (de ruwe, onstuimige
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kracht), plaats maakte voor dat zuo der fuoge 1 , (de lichaamskracht onder de heerschappij van eigenschappen des geestes),
toen het oude reckenideaal voor den adel iets van zijnen
glans verloor , omdat beschaving en ontwikkeling meer op
den voorgrond kwamen 2 , wilden de edelen jets anders in de
plaats van den ruwen zang der volksdiehters: zij haakten
naar fijner poetisch genot , en daar anderen het hun niet
konden verschaffen , werden zij zelve de scheppers eener
poezie , edel en kunstrijk , die , uit den geest van het ridderschap geboren , ook weder machtigen invloed op hare dragers
oefende.
Zuid-Frankrijk nu , het heerlijke zonneland, dat alle WestEuropeesche landen in beschaving en welvaart overtrof,
hoorde de eerste welluidende klanken dier liederen, die gewaagden van nieuwe tijden , waarin schoonheid en liefde,
Diet langer kracht en ruwheid, zouden gehuldigd worden !
Dus van den ridderstand ging deze hoofsche kunstpoezie
uit 3 , niet alleen middellijk , omdat de riddergeest Naar deed
geboren worden, maar ook onmiddellijk, daar de eerste trobadors, met name genoemd, twee aanzienlijke heeren 4 waren :
GUILHEM , graaf van Poitiers, en zijn tijdgenoot en vriend ,
de burggraaf EBOLUS de Ventadorn , hoewel van den laatste
geen liederen zijn bewaard gebleven 5 . Vele hooge edelen,
zelfs vorsten als ALPHONSUS II van Arragon en RICHARD
LEEUWENHART, volgen hun voorbeeld. Zij nu zijn de eigenlijke trobadors, doch spoedig traden naast hen ook de hofdichters op. Het hofgezin der edelen vond in dezen dichtvorm een nieuw middel om in des vorsten guest to stijgen,
een middel om den gebieder, meer nog der gebiedster aangenaam to zijn : en tevens maakten zij, als hofdichter opgetreden,
aldus de beoefening der poezie tot een middel van bestaan.
In tijd volgen zij onmiddellijk op den graaf van Poitiers.
Peels behoorden zij tot den lageren adel , waren arme ridders,
die op doze wijze aan den kost wilden komen , of kwamen
voort uit den burgerstand , als FOLQUET DE IVIARsEILLE , een
koopmanszoon , de latere bisschop van Toulouse (1205) en
wreede vervolger der Albigensen, — zelfs uit de onderste lagen
der maatschappij, als MARCABRUN, volgens een der levensbeiichten een vondeling, terwijl de voortreffelijkste van alien,
BERNARD DE VENTADORN, de zoon was van een' forniers (stoker
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der broodovens) van het kasteel der burggraven van *Yentadorn 6 . Ook geestelijken komen als hofdichters voor.
In de Provencaalsche Lyriek onderscheidt men drie tijdvakken, nl. hare ontwikkeling (1090-1140), haren bloei
(1140-1250), haar verval (1250-1290). GUILHEM IX, graaf
van Poitiers (1087 —1127) is de eenige trobaire in de eerste
periode genoemd : in zijne liederen openbaart zich reeds
een streven naar gekunsteldheid 7.
In de tweede periode, (1140-1250),waarin naast de vorstenfro/A/dors ook de hofdichters op den voorgrond treden, en
eene eervolle, roemrijke plaats innemen, wordt aan den vorm
der liederen steeds meer zorg besteed, terwijl de inhoud
zich door gevoeligheid onderscheidt : de tijd van zuchten en
smachten is aangebroken, steeds klinken de klaagtonen, in
de schoonste bewoordingen geuit, met de fraaiste beelden
weergegeven.
Voornamelijk de eerste helft dezer periode, ± 1200, is de
gouden tijd der trobadors, die allengs ook buiten de grenzen
van hun taalgebied den provencaalschen zang does klinken,
Reeds schitteren BERNART DE VENTADORN (11 40— '95) ,
ARNAUD DANIEL ( 1180-1200) , en BERTRAND DE BORN
(bloeitijd -1-- 1180—'95), de onvermoeide, kloeke 'irijgsmandichter, de vriend der jongere Plantagenets, aan Wier zijde
hij stood in den strijd tegen hunnen grijzen vader reeds
had de schoone alba geklonken van den maestre dels trobadors,
GUIRAUT DE BORNELH : reis glorios, verais lams e clardatz!
Toch worden ook al klachten gehoord over verval en
achteruitgang der kunst. De derde periode (1250—'90) kenmerkt zich door de zich verheffende didaxis, door GUIRAUT
R1QUIER aangewezen als een onfeilbaar middel om de zinkende
poezie te verheffen, te zuiveren en te veredelen.
De provencaalsche dichter heet trobaire of jocg lar 8 . Het
onderscheid tusschen beide benamingen berust geenszins op
meerdere of mindere voornaamheid van den eerste, ook de
voortreffelijkste dichters worden joeglar genoemd : het verschil ligt in het doel, waarmede de kunst beoefend wordt.
Trobaire is de algemeene naam, hetzij men uit eigen aandrift zong, of om loon dichtte. Zoodra men eehter den
nadruk bepaaldelijk hierop wenschte te leggen, dat de
beoefening van poezie en muziek als middel van bestaan
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werd aangewend, noemde men den dichter jocglar. Meer
dan eens vermelden de levensberichten , dat een edele ,
qui non se poc mantener per cavalier (die zijn' stand niet
kon ophouden) se fe jocglar e anet per cortz. De hofdiehter
is dus een trobaire, omdat hij dicht, jocglar, daar hij zich
van de beoefening der poezie eene broodwinning maakt.
boewel dus oorspronkelijk jocglar volstrekt niet eene minder
eervolle benaming was dan trobaire, begon men toch den
laatsten titel allengs hooger te stellen, toen vele jonglars
inderdaad lagere diensten gingen verrichten, de hofdichters
vergezelden om, tegen loon, hunne voordracht met viool,
harp of either te begeleiden 9 , of als conitaire en contra fazedor
optraden, de rol van den mirnus en histrio vervullende 1 0 . Zoo
werd de klove tusschen trobaire en jocglar steeds breeder en
dieper : de hofdichter, bevriend met vorsten en vorstinnen 1 1 ,
zich gemakkelijk bewegende in de kringen, waarin hij dagelijks
verkeerde en gesierd door beschaafde manieren (cortesia e
mesura), wendde zich met minachting of van den jocglar, die
allengs inderdaad met den kunstenmaker en geringsten
speelman gelijk stood.
Reeds zeer vroeg, in het laatst der 12de eeuw, ontstaat
bij de trobadors het streven, de groote eenvormigheid van
inhoud en gedachtengang der liederen to vergoeden door
bijzondere zorg aan rijm en woordenkeus besteed, door eene
gekunsteldheid van den vorm, die den inhoud duister doet
worden, voor een deel zelfs onbegrijpelijk 1 Toch verhieven
zich meer dan eens stemmen tegen deze onnatuurlijke kunstopvatting ; merkwaardig is to dien opzichte het oordeel van
GIJIRAUT DE BORNELH, volgens wien een gedicht geen waarde
heeft, als niet een ieder het begrijpen kan : in een eenvoudig
lied, zegt hij, schuilt meer kunst, dan men oppervlakkig
vermoeden zou ".
ARNAUT DANIEL voerde deze gekunsteldheid ten top 14.
Zijne gedichten zijn vol raadselachtige uitdrukkingen, nieuw
gevormde woorden en vreemde zinswendingen in zijne rijmklanken brengt hij allerlei eigenaardigheden, schept zelfs
dure of zeldzame rijmen 15.
eon' nieuwen term caras
Geheel overeenkomstig deze kunstopvatting zijn ook de
technische termen, waarvan de trobaire zich bedient : hij
spreekt van art de trobar, roemt de vlijt, aan een goed

PROVENOALSCHE LYRIEK.

5

geslaagd gedicht besteed, en prijst het veelvuldig gebruik
der vijl, la lima, terwijl uitdrukkingen als: een gedicht opbouwen (bastiv), smeden (forum.), bewerken (laborar), zuiveren
(esinerar), verfijnen (afinar) op eene zorgvuldige behandeling
wijzen. De poezie wilde men als eene hoogere wetenschap
beschouwd, den trobaire den eeretitel doctor der poezie toegevoegd zien ' 6. Begrijpelijk is dus, dat het bewustzijn in
een goed gedicht een kunstwerk geleverd te hebben, in
hooge mate het gevoel van eigenwaarde bij den trobaire
wekte ; velen zijn in eigen oog voortreffelijke dichters en
prijzen zich zelve herhaaldelijk bij een hunner PEIRE -VIDAL
schijnt deze eigenwaan zelfs tot krankzinnigheid te zijn overgeslagen i 7.
De lyrische gedichten der trobadors vallen in drie categorieen nl. het minnelied (waaronder de schoone pastoreta's,
alba' s enz.) het sirventes en de tenzone.
Minnelied. Het lag in den geest des tijds, dat een ieder, die
voor beschaafd en verlicht wilde doorgaan, zich eene edelvrouwe
koos, tot voorwerp van liefde en huldebetoon in de liederen,
waarmede hij als trobaire wenschte op to treden. Voor den
hofdichter was dit in de meeste gevallen eene dochter of
verwante, zoo niet de echtgenoote van den heer, in wiens
slot hij zich ophield, — hierbij zijn stoffelijk voordeel niet
uit het oog verliezende.
De trobaire was nu verplicht zijne dompna te verheffen
tot den hoogsten trap van schoonheid en eer, eene hulde
door de edelvrouwe (mi dons gelijk de dichter haar heette),
niet licht versmaad, tenzij bij den aangeboden vrouwendienst
de afstand, die tusschen haar en den zanger bestond, uit
het oog werd verloren.
Zij moest het middelpunt vormen zijner dichterloopbaan,
die men zich in menig geval denken kan „elliptisch each
entfernten Lichtkorpern abschweifende, doch der Sonne sich
stets wieder zuneigende" ' 8. De liefde, waarvan men gewaagde,
kwam niet uit het hart voort, maar moest beschouwd worden
als eene hulde , die men der vrouwe in min of meer
dichterlijke bewoordingen bracht. Zoo is ook de poezie der
trobadors, over het geheel genomen, meer verstands- dan
gevoelspoezie. De uitdrukking saber d'arnor, de drudaria
bewijst, dat het minion, evenals het dichten als eene kunst
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voorgesteld, tot bepaalde regels kon worden teruggebracht 19.
Toch gebeurde het niet zelden, dat ook het hart werkelijk
in het spel kwam en het voor den trobaire ongelukkig
afliep (men denke slechts aan GUILHEM DE CABESTAING, de
prototype van het Couchyverhaal).
Het gewone en steeds weer behandelde thema der minneliederen is des dichters klacht over zijne onverhoorde liefde,
terwijl vreugdetonen slechts zelden klinken ; in de tweede
plaats wordt met voorliefde de schoonheid der gehuldigde
dompna bezongen en wordt haar in de sierlijkste bewoordingen
een lof toegezwaaid, die, schier nimmer, gelijk in de mhd.
lyriek zeer gewoon is, op het geheele vrouwelijk geslacht
wordt overgedragen 2 O.
In het sirventes, even oud als het minnelied, verlaat de
dichter het subjectief standpunt en vertolkt gevoelens en
gedachten van geheel anderen aard. Het voert hem „aus
der hauslichen Enge auf das Forum oder den Kampfplatz,
wo er das Schlechte angreifen , das Rechte vertheidigen,
irgend eine Partei oder auch sein eignes Handeln verfechten sol'21 . Tot het sirventes behooren krijgsliederen,
opwekkingen tot den kruistocht, lofzangen, klaagliederen
(planhs) op den dood van vorsten en beschermers, ook hekelzangen, en het z.g. „historische Riigelied", het talrijkst vertegenwoordigd , dat „das Verfahren eines Fiirsten , eines
Volkes tadelt , und ihnen den Weg der Ehre und Gerechtigkeit zeigt" '2'2.
Tot de tenzonen behooren die liederen, waarin eene vraag
gesteld wordt, over welk onderwerp dan ook, door twee of
meer dichters op verschillende wijzen beantwoord 2 3.
De lust tot zwerven en avonturen zoeken, die de ridders
tijdens de kruistochten bezielde, deelde zich allengs ook aan
de trobadors mede 4, die ± 1200 zich met hunne liederen ook
buiten het Provencaalsche taalgebied begonnen to begeven,
naar Spanje en Portugal '25, Italie, naar NOord-Frankrijk en
waarschijnlijk ook naar Duitschland.
Noord-Italie. De weg van Zuid-Frankrijk leidde als vanzelf naar Noord-Italie, waar een verwant yolk woonde met
eene taal, die den trobadors hunne eigen zoetvloeiende klanken
herinnerde , ter wijl er de kunst in even hoog aanzien stood
als in Provence zelf. Vooral het hof van den kunstlievenden
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van Montferrat, (die in 1192 aan de regeering was gekomen), lokte vele zangers. die bier het loon vonden, dat hun in de vaderstad onthouden werd ' 6. En toen in het
midden der lade eeuw de dichtkunst in Zuid-Frankrijk reeds
kwijnde en verviel , traden in Noord-Italie nog eenige voortreffelijke trobadors op, die hunne Zuid-Fransche broeders
in het Provencaalsch volgden "17 . Ook in Zuid-Italie deed de Provencaalsche lyriek zich middellijk golden door de mhd., die niet
zonder invloed kon blijven op de Siciliaansche, aan het hof
der Hobenstauffen in Palermo en Napels bloeiende '8.
Noord-Franicrijk. De lyrische poezie in Noord-Frankrijk,
langen tijd oorspronkelijk, heeft zich allengs onder den invloed van Provencaalsche voorbeelden gewijzigd. De hoofsche
riddergeest in Z.-Frankrijk geboren, drukte zijn' stempel op
pastourellen, alba's en romancen, die, uit het Zuiden naar
het Noorden overgegaan in eon tijd, toen van slaafsche navolging nog geen sprake was , eon eigenaardig Noord-Fransch
karakter in den loop der tijden konden bewaren. Daarna
openbaart zich tegen het einde der 12 de eeuw opnieuw invloed uit het Zuiden in eene Noord-Fransche kunstlyriek ,
die zich in den geest der Provencaalsche ontwikkelt , en
waarin het nationale karakter onder het Provencaalsche
kleed geheel schuil gaat '9.
Talrijk waren de betrekkingen , die tusschen Provenvalen
en Noord-Iranschen bestonden. Men denke slechts aan de
tochten naar het Heilige Land , toen , uit Noord en Zuid ,
op de roepstem der vromen , de kruisridders to zamen optrokken , den door het geloof, eon door den ijver voor de
heilige zaak. Ook betrekkingen tusschen regeerende vorsten
van Noord en Zuid moesten van overwegenden invloed zijn
voor eene kunst , die juist aan de hovers hare beoefenaars
en beschermers vond ; in de eerste plaats dient dan het
huwelijk genoemd van ELEONORA. van Poitiers , kleindochter
van den oudsten trobaire , met LODEWIJK VII (1137), daarna
met HENDRIK II Plantagenet (1152). Zij had de poezie van
haar zuidelijk vaderland lief; aan haar hof vertoefden BERNART
outra
DE VENTADORN, die haar zelfs naar Engeland volgde 30
la terra Norm«nda, par la fera mar preonda — en BERTRAND
DE BORN , betrokken in de tweespalt tusschen koning HENDRIK
en zijne zoons.

8

NOORDFRANSCHE LYRIEK.

Fransche dichters daarentegen vertoefden te Guienne aan
het hof van ELEONORE 'S zoon, van RICHARD LEEUWENHART,
zelf als trobaire opgetreden met zijnen schoonen klaagzang
in den kerker te Weenen gedicht per cohort den hom faire
canson, een lied ook in Franschen tekst overgeleverd. Fen
trobaire, RICHARD DE BARBEZIEUX 3 1 , vertoefde als Bast aan
het hof van Champagne bij Blanche de Navarre, wier zoon
THEOBALD, in 1234 koning van Navarre, zelf een der voortreffelijkste Fransche kunstdichters was.
Zoo ontstond dus onder allerlei invloeden eene NoordFransche kunstlyriek, meer nog dan. de Provencaalsche
„abstrait et metaphysique" (Jeanroy), en met de vaste motieven, denzelfden gedachtengang, waardoor de inhoud der
liederen mat en eentonig werd, hoewel men ook meer dan
eens heerlijk schoone regels, vooral in de lentebeschrijvingen
aantreft.
Reeds CHRESTIEN DE TROYES aan het hof van ELEONORE'S
dochter, MARIE DE CHAMPAGNE, zong liederen in provencaalschen geest ; overigens bleef de Fransche kunstlyriek
beperkt tot twee provincien, de rijkste en, welvarendste van
het land : Vlaanderen (met Artois) en Champagne. De vele
kunstdichters, die de Fransche lyriek heeft aan to wijzen,
behooren allen in een dezer beide gewesten thuis.
Ook bier vinden we onder deze zangers vorsten als TIBAUD
DE CHAMPAGNE, koning van Navarre j- 1254. ffENDRIK III
van Brabant (1247—'60) ; hooge edelen als GACE BRULE t
1180, BLONDEL DE NESLE, wiens naam verbonden is aan de
legende der bevrijding van RICHARD LEEUWENHART ; GUI,
CHATELAIN DE COUCI f 1203 ; QUENES DE BETHUNE j 1224
enz.; buryerlijke zangers als ADAM DE LA HALLE, ROBERT
DU CHASTEL (clers) ; ADAN DE GIVENCI enz.

GESCHIEDENIS DER MIDDELHOOGDUITSCHE
LYRIEK.

HOOFDSTUK I.
De hoofsche ininnezang in de 12 de eeuw beperkt tot
den ridderstand.

Oostenrijksch-Beyersche Lyriek, Kiirenberc-Aist.

Eene, omstreeks het midden der 12 de eeuw in Oostenrijk
bestaande lyriek, waarvan de eerste sporen gevonden worden
in eenige naamlooze liederen heeft men altheimisch, autochthoon
genoemd, als zou ze zich vrij van elken vreemden invloed
en geheel onafhankelijk ontwikkeld hebben. In deze oudste
middelhoogduitsche liederen wilde men eene soort gelegenheidspoezie zien, naar aanleiding van bepaalde feiten ontstaan.
Ongetwijfeld wortelt deze Oostenrijksche lyriek in het
geheel individueel streven, om persoonlijke ervaringen en
gevoelens uit het liefdeleven in dichtvorm te uiten
wineliet) , toch is ook reeds in deze naamlooze liederen
die van den ridder VON KfiRENBERC en zijne tijdgenooten,
eenige romaansche invloed niet te loochenen ". Deze openbaart zich in de z. g. vrouwenstrophen en in een drietal
vaste, steeds weder herhaalde motieven. In de vrouwenstrophen
neemt de vrouw, in verzen haar zelve in den mond gelegd,
eene geheel andere plaats in dan elders, waar zij steeds
wordt gesteld boven den man, wiens hoogste streven moet
zijn hare liefde te erlangen. Hier echter is zij de mindere :
zij ziet tot den man op als tot een hooger wezen, om wiens
liefde zij smeekt, is hem onderdanig en nit droeve klachten,
zoo ze van hem gescheiden is.
Veel word over deze vrouwenstrophen geschreven, en men
heeft de vraag gesteld : zijn ze werkelijk door vrouwen
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gedicht, of haar door de dichters, om welke reden dan ook,
in den mond gelegd 33.
Het laatste is het waarschijnlijkste. WILLMANS heeft
vermoed, dat de liederen der z. g. puellae cantantes den
dichters tot voorbeeld hebben gestrekt voor hunne vrouwenstrophen — van meisjes en vrouwen , die in de romaansche
landen naast de jocylars van tang en voordracht leefden en
zonder schaamte en terughouding zich in hare liederen uitten.
Voorzeker is bet merkwaardig , dat deze vrouwenstrophen
het eerst worden aangetroffen in de Oostelijke landen aan
het einde van den meest gezochten verkeersweg tusschen
de Romaansche gewesten en Oostenrijk, den weg over den
Brenner en fangs het Inndal 34.
Drie vaste motieven, in deze liederen behandeld, zijn de
scheiding der geliefden, het umbev(in (d. i. de omhelzing), en de
verlatenheid der vrouw35. Indien nu deze Oostenrijksche liederen
werkelijke feiten tot grondslag hebben, derhalve gelegenheidsgedichten zijn, dan moet het toch bevreemding wekken, dat men
steeds op deze motieven terugkomt en er nooit een ander behandeld werd. Ongetwijfeld zijn ook dit zeer natuurlijke toestanden, die dagelijks en in elk liefdeleven konden voorkomen,
doch dat men uit zoovele andere feiten juist altijd deze voor de
behandeling in dichtvorm gekozen heeft, wijst reeds op
zekere invloeden, op eene bepaalde traditie : men volgde
klaarblijkelijk bestaande liederen, waarin analoge onderwerpen worden behandeld 36.
Tot deze oudste lyriek behooren, behalve de reeds vermelde naamlooze liederen 3 7 , die van den ridder van KiiRENBERC (-4— 1170) 1 ) en eenige andere Oostenrijksch-Beiersche
dichters als SEVELINGEN, REGENSBURC, RIETENBURC en AIST.
Met MEINLOH VON SEVELINGEN (Soflingen bij Ulm), bij Wien
het eerst van senelichiu swcere en trtiren gehoord wordt, begint
„der Poetische Kultus des Kumber" (BECKER). MEINLOH
beroemt zich guot frowen trot 2 ) to zijn en vertoont
zich derhalve als den eersten vrouwenridder,, die zich, volgens den eisch van het hoofsche leven, geheel aan den
dienst van liefde en schoonheid wijdt. Merkwaardig zijn
I)

Wiens naam men uit M. F. 8. 3 heeft afgeleid, noot 38.
2 ) M. F. 14. 19.
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SEVELINGEN ' S maximen , waarin zich de eerste sporen vertoonen eener didaxis, die in de gnomiek der fahrenden wortelt 3".
Onder deze eerste lyrici vindt men ook der buregrave
von REGENSBURC, waarsehiinlijk FREDERIK (1176 —'81), en
zijn jongere broeder 4 0 der buregrave von RIETENBURC, bij
wien men navolging heeft gevonden van een door FOLQUET
DE MARSEILLE gedieht lied 4 '. Onloochenbaar is romaansche
invloed in de liederen van DIETMAR VON AIST, evenals
KtiRENBERC een Oostenrijker, wiens werkzaamheid valt in
de jaren 1180 +1200'. Men heeft de gedichten, die op zijn'
naam zijn overgeleverd, tot twee liederboeken terug willen
brengen, wier inhoud zeer verschillend moet geweest zijn
en derhalve op onderscheidene perioden in des dichters
kunstontwikkeling wijzen ". Merkwaardig is ook AIST'S
tageliet, het oudste mhd. dat bekend is 4 4.
Over HERGER en SPERVOGEL, die chronologisch bij deze
eerste lyrici behooren, zie blz. 34.

Provencaalsche en Noord-Fransehe lyriek in Duitschland;
Vagantenpoezie.
Betrekkingen tusschen trobadors en minnesinger. De trobadors bezochten herhaaldelijk Noord-Italie, waar ± 1250
Italiaansche trobadors als SORREL, CALVO en ZORGI in het
Provencaalsch zongen (blz. 6). Het verkeer tusschen NoordItalie, Zuid-Duitschland en Oostenrijk door den Brennerpas
en langs het Inndal bracht alzoo de liederen der puellae
eantantes naar het Noorden (blz. 10).
Ook kunnen door de vele tochten van FREDERIK BARBAROSSA naar Lombardije de minnesinger persoonlijk met
de trobabors in aanraking zijn geko men, bekend is, althans
dat HilsEN in 1175 met FREDERIK, in 1186 en '87 met
HENDRIK VI in Lombardije was 45. Reeds BERNARD DE YENTADORN noemt BARBAROSSA in een zijner gedichten, dat van
1159 dagteekent 46,
De markgraven van MONTFERRAT wier hof voor de trobadors eene groote aantrekkingskracht bezat (blz. 6), waren
met de Hohenstauffen sinds langen tijd als vrienden en
verwanten verbonden 47 , en gelijk markgraaf WILLEM III
in Noord-Italie aan de zijde van FREDERIK BARBAROSSA gestaan had, begeleidde ook diens zoon BONIFACIUS II, in
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1192 aan het bestuur gekomen, HENDRIK VI op zijn' tocht
naar Sicilie, 1194 na den dood van TANCRED ondernomen,
ten einde de rechten zijner gemalin CONSTANTIA op Sicilie
en Apulie te handhaven. Aan BONIFACIUS ' zijde stond zijn
vriend de trobaire RAMBAUT DE VAQUEIRAS , terwij1 zich in
het gevolg van HENDRIK VI, die zelf ook als minnesinger
is opgetreden, BLIGGER VAN STEINACH en BERNGER VON
HORHEIM bevonden 48. De laatste zinspeelt op dezen tocht :
owe, daz Piille so verre ie ye lac ! 1)
Ook bestaat de mogelijkheid , dat trobadors persoonlijk
Duitschland bezocht hebben , toen in 1184 de mare door
West-Europa klonk , dat BARBAROSSA , thans op het toppunt van macht en roem , al wat Duitschland groots en
edels had, zou bijeenroepen op eenen luisterrijken hofdag
te Mainz , tot den ridderslag zijner beide zoons.
Verder kan een huwelijk als van HENDRIK DEN LEEUW,
den Welf, met MATHILDE , dochter van HENDRIK II en
ELEONORE VAN POITIERS, eene zuster derhalve van RICHARD
LEEUWENHART, er toe hebben bijgedragen, dat de liederen
der trobadors, in het oorspronkelijke of vertaald, in Duitschland bekend zijn geworden.
Behalve verscheidene beelden , uitdrukkingen en gedachten
aan de poezie der trobadors ontleend 49, vindt men ook enkele provencaalsche verzen , zelfs geheele strophen, in het
middelhoogduitsch nagevolgd 50.
Betrekkingen tusschen Frankrijk, en Duitschland. Frankrijk
strekte in de middeleeuwen Duitschland tot voorbeeld :
reeds in de iO de en 11de eeuw hield de Duitsche geestelijkheid steeds bet oog gericht op Parijs , en verwachtte
alle heil uit het Westen 5 1 . En deze afhankelijkheid bleef
waarlijk niet tot de theologie beperkt ; ook het Duitsche
ridderwezen, zich allengs ontwikkelende, vond in Frankrijk
een heerlijk voorbeeld ter navolging : niet alleen technische
termen als turnei, buhurt, tjost, puneiz, garzun, crie 5"2 (curie
en furkie door TRISTAN op de jacht gebezigd), doch ook stofnamen , namen van dansen, melodieen en instrumenten wijzen
op Fransche ontleening 53.
Men begint in navolging van courtois en vilain, in

l)

M. F. 114. 21 vgg.
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Duitschland te spreken van hovisch en torperlich, mengt
Fransche woorden in het gesprek en toont door zijn gesti4felten tiutsch, dat men met zijn' tijd medegaat. Aanzienlijke
heeren hadden Franschen aan hun hof, opdat de kinderen
deze taal vroegtijdig zouden leeren ; ridders en boeren kleedden
zich bij voorkeur in Fransche stollen en naar Franscben snit 54.
Vooral Vlaanderen en Champagne, de twee rijkste provincien
van Frankrijk, waar ook voornamelijk de kunstlyriek bloeide
(zie blz. 8) , hadden in Duitschland een' goeden naam. Een
Vlaming gold er als een man van beschaafde taal en manieren en het &men (gebruik van dietsche woorden en woordvorming) strekte den Oostenrijker tot sieraad 55.
In deze letterkundige beweging traden de Rijnlanden bemiddelend tusschenbeide 5 6 : hier kwamen Duitsche en Fransche elementen voortdurend met elkander in aanraking, —
wederom denke men aan den luisterrijken hofdag te Mainz
(1184) , voorzeker een der gewichtigste tijdstippen in deze
ontwikkelingsperiode •7.
Volgens WILLMANS 58 breidde deze Fransche invloed zich
van West-Duitschland uit naar het Oosten in den vorm van
eenen driehoek waarvan de bazis gevormd wordt door de
Rijnstreken , de top in Thuringen en Meissen lag ; daarna
drong deze invloed door tot Beieren en Oostenrijk, ten slotte
ook ire Noord-Duitschland. De eerste ridderromans waren
navolgingen van Fransche epopeOn, twee geestelijken, Pfaffe
CHUONRAT en Pfaffe LAMPRECHT hadden het Rolandslied en
den Alexander (1130 en 1150) voor Duitsche lezers bewerkt,
weldra zouden ook de Britsche sagen in middelhoogduitsch
gewaad haren intocht in Duitschland doen. Met de epiek
betrad ook de Fransche kunstlyriek den Duitschen bodem,
het eerst door den Limburger VELDEKE in zijn eigen dialect
nagevolgd.
Naast wijzigingen in den metrischen vorm , in de behandeling van verzen rijmklanken en strophenbouw , die de
mhd. lyriek onder invloed der noordfransche onderging, treft
men tal van gallicismen 59, eene enkele aan een Fransch origineel ontleende gedachte aan 6O, zelfs een paar rechtstreeksche
navolgingen f' .
Vagantenpoe'zie. Bij de spielleute der 11de en 12de eeuw
hadden zich allengs zwervende geestelijken gevoegd, die, het
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ascetisch kloosterleven ontvlucht, op avontuur het land doortrokken en van de voordracht van geestelijke liederen zich een
middel van bestaan maakten. Aan de hoven der aanzienlijken
zongen zij daarna , den adel ten gevalle en de strooming des
tijds volgende, wereldsche minne- en drinkliederen 62. Ook aan
deze Latijnsche vagantenpoezie heeft men invloed op de
mhd. lyriek willen toeschrijven, doch hoewel enkele gedachten
aan Naar kunnen ontleend zijn — als de voorstelling van minnewonden en hunne genezing, de wapenen van frO Minwe (Venus)
enz. in aansluiting aan OVIDIUS, - kan van wezenlijken invloed geen sprake zijn , waarschijnlijker is zelfs , dat aan
het Mhd. voor deze Latijnsche poesie het een en ander is
ontleend 63.
West-Daitsche lyriek onder invloed der Noord.Fransche,
Veldeke—Reinmar.
Hoewel men om den verschillenden inhoud kan spreken van
eene West-Duitsche lyriek, die zich naast de Oostenrijksche
ontwikkelt, vervalt toch de onderscheiding in : ,,une ecole tout
originale (austro-bavaroise) et une ecole imitatrice (rhenane)"64.
Duidelijk stelt JEANROY het verschil voor oogen : „toute la difference entre ces deux groupes poetiques consiste, selon nous, en
ce que le second a imite de preference la poesie francaise courtoise, toute abstraite et metaphysique, le premier une periode
ant4rieure de la poesie francaise 65. — Terwijl men bij de eerste
van eene „Richtung au f' das Thatsächliche" (BECKER) kan
spreken, derhalve handeling is waar to nemen, vorrnt in de
West-Duitsche lyriek, op enkele gunstige uitzonderingen na, de
liebesreflexion (SCHERER) schering en inslag der minneliederen.
De Limburger HENDRIK VAN VELDEKE, afkomstig uit de
omstreken van Maastricht 0, was de eerste , die in den
geest der Fransche lyriek dichtte. Hoewel hij dus als
Nederlander eigenlijk niet thuis behoort in een overzicht
der mhd. lyriek, mag zijn naam hier toch niet verzwegen
worden , daar de inhoud zijner liederen een der belangrijkste schakels vormt in de groote lyrische keten , die
uit Provence eerst Zuidwaarts loopt naar Spanje en Portugal , daarna langs tweeerlei weg naar Duitschland, om
i) Behaghel, Eneide Einl. CLVIII.
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zich van hier naar Zuid en West uit te breiden , naar ZuidItalie en de „lage laude bider zee."
Door de betrekking, waarin VELDEKE stond tot de gravin
AGNES VAN LOON kwam hij aan het hof te Cleve, waar
hem het hs. der Eneide wend ontstolen, in aanraking met de
Thiiringsche vorsten , eene gebeurtenis niet zonder belang
voor de mhd. lyriek, doch beslissend voor de epiek, terwijl hij in.
1184 te Mainz, waar hij uit zijn Eneide kan hebben voorgedragen (SCHERER), onder de keur van Duitsehlands edelen
vertoefde.
Staan VELDEKE ' S liederen, die een' geheel anderen geest
ademen dan die der overige West-Duitsche dichters, op zich
zelve als lyrische kunstproducten hoog, invloed op de mhd.
lyriek, gelijk hij zich op ander gebied den eerenaam „vater
der haschen Epik" verworven heeft , kan men hem niet
toeschrijven. Zijne liederen zijn frisch en natuurlijk, tintelen van een' gezondeu. humor, dragen den stempel eener
blijmoedige levensbeschouwing en munten vooral uit door
menige fraaie lentebesehrijving, gelijk men er ook in de
Fransehe lyriek voortreffelijk schoone vindt. Zijne vrouwenstrophen onderscheiden zich aanmerkelijk van de Oostenrijksche : de toon is gematigd, waardig, zonder eenigen
hartstocht 66.
In de tweede plaats dient FRIDERICH VON HASEN vermeld,
uit de omstreken van Worms geboortig en nauw verbonden
aan het hof van FREDERIK I, met wien hij ook het kruis
nam en naar het Heilige Land trok. In hetzelfde jaar als
zijn vorst vond hij er den dood 6 Mei 1190 in een gevecht
bij Philomelium, — gelijk de kronieken verhalen — door het
geheele leger betreurd.
In HUSENS liederen vormt de liebesre flexion reeds den
stereotiepen inhoud : het zijn ” lyrische monologe" (WILLMANS)
vol bespiegelingen over minne en het leven des harten ; de
grondtoon zijner poezie is echter ernstig en godsdienstig,
hetgeen vooral uit zijne kruisliederen blijkt. Ook zijn stijl
is bijzonder, en aan BURDACH bleek na zijne syntaxestudien,
dat HitsEN kan beschouwd worden als de eigenlijke schepper
des haschen Kunststils" 67.
Nauw aan RUSEN sluiten zich aan UOLRICH VON GUOTENBURC, BERNGER VON HORHEIM en BLIGGER VON STEINACH, de
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beide laatsten steeds in het gevolg van HENDRIK VI (zie blz. 12),
die 1 ) zelf ook als minnesinger is opgetreden, hoewel men hem
zijn auteurschap betwist heeft 68•
— te onrechte
RUODOLF VON FENIS, graaf van Neuenburg in Zwitserland
(in oorkonden 1158—'92, gestorven v6Or 1196) koos zich
evenals HusEN Provencaalsche voorbeelden.
Merkwaardig is een minnesinger uit Beieren, her ALBRECHT
VON JOHANSDORF, ministeriaal van bisschop WOLFGER VAN
PASSAU, in oorkonden van 1185-4209. Gelijk HilsEN nam
ook hij in 1190 deel aan den kruistocht van Barbarossa ;
eenige zijner liederen hebben hierop betrekking. Zij ademen
een' ernstigen geest, voortdurend zien wij hem er naar streven
een zuiver evenwicht te bewaren tusschen zijne neigingen
tot aardsche liefde en zijne plichten tegenover God en het
goddelijke. Schoone kruisliederen welders uit dezen gemoedsstrijd : het afscheid valt den dichter zwaar, maar het is
Gods zaak, die hem roept :
nit, min herzevrowe, nu entrare nih t sere,
. . . . wir sum yarn dur des rich en gotes ere
Berne ze helfe dem heileg en grabe!
Merkwaardig is ook zijn, uit lateren tijd dagteekenende,
liebesstreit, de oudste in de mhd. lyriek 69.
Naast HEINRICH VON RUGGE, HARTWIC VON RATE en
ENGELHARD VON ADELNBURC rijst de gestalte van HEINRICH
VAN MORUNGEN, een der voortreffelijkste mhd. liederdichters,
afkornstig uit den omtrek van Sangershausen, in Thuringen.
In 1217 wordt in de naaste omgeving van DIETRICH IV,
markgraaf van MEISSEN een Henricus de llforung en, miles
emeritus genoemd, wien proper alto vitae suae merita decem
talenta annuatim worden toegekend ". In dezen miles emeritus ziet men den dichter, die, 20 jaar oud, + 1187 of
nog vroeger (indien men aanneemt, dat hij in 1217 den
leeftijd van + 50 jaar zal bereikt hebben) als minnesinger
kan zijn opgetreden. Van zijn leven is overigens niets bekend. Blijkens zijne bewerking van Provencaalsche ge-

1) M. F. 5, 16.
2) M. F. 87, 21.
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dichten moet MORUNGEN de taal der trobadors, misschien
ook de Fransche zijn machtig geweest, derhalve eene ontwikkeling bezeten hebben, die bijzonder mag heeten voor
een' tijd, toen de Durchschnittsbilduny van den hoofschen
ridder zich nauwelijks boven het peil van lees- en schrijfkunst verhief 7 1 . Zijne werkzaamheid beperkte zich geenszins tot de vertaling van een enkel Provencaalsch lied :
het voorrecht, dat hij genoot, eigen arbeid aan uitheemsche,
voortreffelijke voorbeelden te kunnen toetsen, heeft hem
verheven boven het peil van slaafsche navolging ; zelfstandige bewerkingen vloeiden voort uit zijne studie der provencaalsche origineelen, de rijkere techniek, de volheid en de
levendigheid in de liederen der trobadors bracht hij in zijne
eigen gedichten over.
MICHEL heeft zijne verhandeling op deze verdienste des
minnesingers kunnen gronden 72 ; zoo ziet men, hoe AroRUN( ' EN ' S poezie geheel in provencaalschen geest is gedrenkt,
hoe uitstekend hij partij trok van de buigzaamheid, den
rijkdom zijner taal, waarin hij verschillende provencaalsche
zinswendingen wist weer te geven. MORUNGEN ' S liederen
zijn schoon, vol gloed en vuur, en de geestdrift, die hem
in het dagelijksch leven moot bezield hebben, tintelt in
zijne liederen. Ook bij hem ontbreken gelijk bij TrilsEN en
REINMAR de formeele zomer- en winterbeschrijvingen, doch
der natuur ontleent hij de rijkste beelden ; zon, maan en
sterren doen in glans onder voor de stralende schoonheid'
zijner geliefde ; zij zelve is de zon, die des dichters
leven gloed en warmte verleent, zijn liehter morgengesterne,
en gelijk diu mceninne des nachts het aardrijk met haren
glans omstraalt, als ist mit gliete umbevangen diu schOne! 1)
De gansche natuur juiche met hem mode, tooie zich in
feestdos, nu diu zit zijner hope en vreugde is aangebroken !
Bevallig is zijn tageliet, waarvan het refrein : do tagete ez,
herinnert aan BORNELH ' S ages sera l'alba9).
Ook HARTMAN VON OUWE, uit Zwaben (geboortejaar tusschen 1160—'70 dichtte 1190-1204), beroemder als
epicus, heeft eenige minneliederen gedicht, hierin gelijk zoo1) M. F. 122, 7. Zie blz. 42 n. 145.
2) M. F. 125, 26 en 143, 22.
2
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velen na hem de mode dier dagen volgende , daar de vrouwendienst allengs een wezenlijk bestanddeel van het hoofsche
ridderleven, het dichten van een kunstig minnelied een
voornaam dilettantisme geworden was.
HARTAIAN ' S schoonste strophe is eene vermaning aan de
vrouw van den kruisridder, haren echtgenoot trouw to blijven. Eenvoudig is ze, maar in dien eenvoud welsprekend
en de slotregels : si bete fiir si beidiu Me, so vent er fir si
beidiu dort, verplaatsen ons als door eon' tooversiag in het
voile leven tijdens de kruistochten. ')
Een der voortreffelijkste dichters uit deze periode is nog
REINMAR , DER ALTE, diu nab tegal von Hagenouive, uit den
Elzas afkomstig, naar alle waarschijnlijkheid een jongere
zoon van het geslacht der maarschalken van HAGENAU,
hoewel hij ook vazal van datzelfde geslacht kan geweest
zijn 73. In de hss. wordt zijn geslacht nergens genoemd,
wellicht een bewijs van zijn' roem : wie den naam REINMAR
hoorde, wist terstond, wie daarmede word bedoeld later
voegde. men er DER ALTE bitj, OM hem van REINMAR VON
ZWETER to onderscheiden. BURDACH stelt zijn geboortejaar
tusschen 1157 en '67, het begin zijner dichterloopbaan
tusschen 1177 en '87.
Van zijn leven is niets bekend, dan dat hij, waarschijnlijk
reeds vroeg, zijn vaderland verliet en zich onafgebroken in
Weenen aan het hof der Babenbergers heeft opgehouden.
REINMAR bracht de hoofsChe lyriek uit het Westen
naar Oostenrijk, waar reeds menig minnelied geklonken
had en zijne poezie dus een' vruchtbaren bodem vond. Ook
in zij-ne poezie werpt de ” liebesreflexion" meer dan eons
eene donkere schaduw op het minnelied, de govoelens, in
het dichterhart ontwaakt, in den zang een' uitweg zoekende,
geeft hij niet weer in een zuiver lyrisch lied hij objectiveert ze, stelt ze buiten zich, ontleedt ze en beschrijft ze
daarna als objecten,, die hem duidelijk voor oogen staan.
Hierdoor is quo poezie mat en eentonig : .„weil die Situation
sich nicht hnderte, war das Thema der Lieder fest gegeben74."
Zijne botelieder evenwel munten uit door frischheid en
natuurlijkheid ; de epische toon , bier aangeslagen, zet deze
1)

M. F. 211, 25.
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poezie, hoewel ook conventioneel, klem bij we gevoelen
weer vasten grond hier geen klachten en zuchten , geen
bespiegelingen , maar een tafereeltje uit het voile leven
gegrepen. We zien den bode, vol ongeduld verwacht we
hooren de fro-we smeeken : /last du den vii i'ieben gesehen?
waarop de tijding wordt overgebracht, die van hoop doet
jubelen, of iedere verwachting vernietigt !
Boven alles staat zijn klaagzang op den dood van hertog
LEOPOLD VI van Oostenrijk, tegen het einde van 1194 gestorven. Het lied, dat derhalve uit het begin van 1195 kan
dagteekenen, is eener vrouw, waarschijnlijk LEOPOLD ' S gemalin, in den mond gelegd 75.

HOOFDSTUK II.
De hoofsehe minnezang in de 13ae en 14ae eeuw niet
langer beperkt tot den adel, maar ook in handen
der fa hrenden als middel Tan bestaan.
Dichters aan de vorstenhoven van Oostenrijk en Thiiringen.

Gelijk in Z. Frankrijk, 0. Spanje en N. Italie vindt men
ook in Duitschland enkele hoven, waar de dichters samenkomen en onder hooge bescherming des vorsten de kunst
dienen 76. Zoo ook hadden de Babenbergers in Oostenrijk
als beschermers der dichtkunst een' goeden naam.
Aan het hof van LEOPOLD VI vertoefde REINMAR, die
hem in 1195 den boven genoemden schoonen klaagzang
wijdde. Zijn jongste zoon FREDERIK, 1198 in het Heilige
Land gestorven , was WALTHER ' S vriend en beschermer ,
hoewel bij diens broeder LEOPOLD VII (1198-1230) , dien
de bijnaam gloriosus et liberatis sierde, dezelfde WALTHER in
ongenade viel en steeds gebleven is 1).
Ook FREDERIK II BELLICOSUS, in 1246 bij de Leitha tegen
koning BELA van Hongarije gesneuveld, was een dichtervriend, en zelf ook dichter ". Onder zijne regeering, hoe
weinig schitterend ook , bloeide toch de dichtkunst in
Oostenrijk, vooral van NiTHART en zijne school 78.
')

Zie blz. 22 n. 90.
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Nog treden als beschermers der dichtkunst de vorsten van
Thuringen op. Zij hadden reeds vroeg betrekkingen met
West-Europa aangeknoopt; zoo zond LODEWIJK DE IJZEREN
o. a. (1140—'72) twee zijner zoons naar Parijs en beval ze
LODEWIJK VII aan , deze zoons behoorden later tot de eerste
Duitsche vorsten, ' die als beschermers der uit Frankrijk
afkomstige hoofsche poezie beroemd zijn geworden ". De
oudste LODEWIJK DE VROME (j- 1190) was gehuwd met
eene gravin van Kleef, een huwelijk van veel belang voor
het letterkundige leven in Thuringen, daar het de aanleiding
van VELDEKE ' S verblijf aldaar werd. LODEWIJK ' S jongere
broeders , FREDERIK en HERMAN, spoorden VELDEKE aan
zijne Eneide te voltooien, wat op HERMAN ' S slot „Nouwenborch
bi d'Onstroet" 1 ) geschiedde. Deze HERMAN is later, als
regeerend vorst (t 1217), de veel seroemde zangersvriend.
Aan zijnen Wartburg knoopt zich de sage vast van den
seingerkrieg „eine der leersten and dock beriihmtesten"
(WILLMANS), die schilders, dichters en musici rijkelijk stof
voor heerlijke kunstwerken verschaft heeft.
Een eigenaardig beeld van het leven op dezen Wartburg
geeft ons WALTHER in zijn : der in den Oren siech vor ungesiihte si, daz ist min rat, der laz den hof ze Di/rengen fri 2),
en met een wanhopig : ich han gedrungen unz ich niht mer
dringen mac ! verlaat hij hem. Het is er den dichter te
druk, te woelig, en het schoone beeld, dat de moderne
kunst van het leven en den persoon des landgraven ontworpen heeft, moet veel van zijnen glans verliezen, als de
historie bij monde van tijdgenooten ons de naakte werkelijkheid voor oogen stelt. Ook WOLFRAM VON ESCHENBACH, die
aan het Thiiringsche hof vertoefd heeft 8 °, laat zich in dien
geest uit, als hij van den Wartburg sprekende des flirsten
ingesinde liever iizgesinde zou willen noemen, en de drukte,
die er steeds heerscht, als smcehlich gedranc voorstelt 3).
Toch heeft ook WALTHER later (1213) 8 / jubelend uitgeroepen : ich bin des milten lantgraven ingesinde ! 4 ) en handhaafde hij HERMAN ' S onvergankelijken roem door dien eenen
1) Eneide vs 13477.
2) LACHMAN 20, 4, PFEIFFER 99.

a ) Parz. VI 526 vgg.
4) LACHMAN 35. 7.
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voortreffelijken regel : der Difrnye bluome schinet dui (len sné !
bowel nu in Thuringen dichters als VELDEKE " en
MORUNGEN vertoefden 83, WALTHER ' S zangen , waarschijnlijk
ook WOLFRAM ' S sehoone tagelieder op den Wartburg klonken,
schijnt de lyriek er geen wortel to hebben geschoten. Toch
zou men uit eene plaats bij WOLFRAM 1 ), waar gesproken
wordt van niuwe(r) tdnze, der ans von Dareng en vil ist komen
tot een' betrekkelijken bloei kunnen besluiten. Nog worden
later enkele Thiiringsche dichters vermeld , als DER HER VON
KOLMAS -4- 1200) ; DER TUGENTHAFTE SCHRiBER (-± 1220) ;
KRISTAN VON HAMLE (± 1225) ; KRISTAN VON LUPIN (-4- 1300)
en HEINRICH HETZBOLT VON WIZENSE (± 1325) 84.
Walther von der Vogelweide.
„Der nahtegalen der ist vii" zeide GOTTFRIED VON STRAZBURC
± 1210, en terecht , want door geheel Duitschland klonken in
de 13de, ja nog in de 14de en 15de eeuw, de lyrische zangen
van tal van dichters, uit alle Standen, wier namen grootendeels
met de liederen zijn bewaard gebleven. Toch komen ook vele
naamlooze liederen voor , terwijl aan den anderen karat
enkele dichternamen, zonder meer, tot ons gekomen zijn 83.
Aan de spits dezer lyrici staat WALTHER VON DER VOGELWEIDE en bekleedt under hen eene eereplaats , hem reeds
door een' tijdgenoot toegewezen. Na REINMAR ' S dood, der
nahtegalen leitevronwe had GOTTFRIED uitgeroepen, welhiti 801
iv baniere tragen, wer leitet nu die 1 ieben schar ! Wie anders,
dan hij, die dienzelfden REINMA.R zulk een' schoonen klaagzang
had gewijd ! Reeds twijfelt GOTTFRIED niet meer (Tristan 4796)

• • •

ich wane ich si wol vinde,
din die baniere fileren sol
it meisterinne kan ez wol,
diu von der Voyelweide,
hei, wie diu jibe). heide
mit Wilier stimme schellet !
. diu sol, iv leikerinne sin !

WALTHER ' S geboortejaar en land is niet bekend ; men heeft
allerlei gissingen geuit 86 en hoewel men nu zijne geboorteplaats in het Eisak-dal in Tyrol heeft gezocht , waar nog

1 ) Parz. XIII, 367.
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eene hofstede zijnen naam draagt , en men in 1874 , door
het plaatsen van eenen eenvoudigen gedenksteen voldaan
heeft aan de behoefte des harten „den genius des dichters
aan zijne geboorteplaats te kunnen vereeren" 87 , is hiermede
zijne Tirolsche afkomst volstrekt nog niet bewezen en blijft
de waarschijnlijkheid bestaan, dat hij overeenkomstig zijne
bekende uiting : ze Osterriche lernte ich singen uncle sages
ook werkelijk uit Oostenrijk stamt 88 • Men heeft getracht uit
WALTHER ' S gedichten eene volledige biographie samen te
stellen , doch behoudens enkele vaste feiten berust alles op
hypothese , hoe aannemelijk ook , als in WILLMANS ' voortreffelijk boek , voorgesteld. Slechts eens wordt zijn naam
schriftelijk uit dien tijd medegedeeld , ni. in de reisrekeningen
van WOLFGER VON ELLENBRECHTSKIRCHEN, bisschop van Passau,
waar onder diens uitgaven vermeld staat : Walther° cantori de
Vogelweide pro pellicio V solidos longos, Nov. 1203 door den
dichter in Zeisenmilr aan den Donau in ontvangst gen omen ".
Hier wordt WALTHER in een' adem genoemd met den joculator FLORDAMOR en den mimus GILI0TH0 als de zwervende
zanger,, die van zijne kunst moet leven.
Nog zijn feiten, als tijdsbepalingen, aan een paar sprache
vast te knoopen :
1°. Toen in 1197 bij den dood van HENDRIK VI de pretendentenstrijd uitbrak , schilderde WALTHER Duitschlands
verdeeldheid in den merkwaardigen „spruch" '): ich hOrte ein
wazzer diezen. Alom in de natuur te midden van strijd en woeling
toch orde en recht, niet alzoo in Duitschland. Belara dick,
belfere I roept hij uit en eindigt met eene opwekking tot
PHILIPS VAN ZWABEN , de kroon te aanvaarden en aan alle
verdeeldheid een einde te maken ".
2°. Op den dood van zijn' beschermer en vriend hertog
FREDERIK VAN OOSTENRIJK, in 1198, zinspeelt WALTHER 2)
en na een weemoedig : mir ist verspart der Scelden ton 3) verlaat hij Weenen , waar hij van den regeerenden hertog niets
te wuchten heeft.
3°. Toen PHILIPS VAN ZWABEN, die in Sept. 1198 gekroond
LACHM. 8, 28, Pr. 81.

19, 29. PF. 98.
LACHM. 20, 31. PF. 82.

2) LACHM.
3)

II.
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was, het volgende jaar met zijne gemalin, eene Byzantijnsche
prinses, het Kerstfeest in Maagdenburg vierde, is ook WALTHER
tegenwoordig geweest. Hier dichtte hij zijn onsterfelijk 1):
ez gienc eins tages, als unsei herre wart geborn
von einer maget enz.
en de onvergelijkelijk schoone verzen :
er trat vil lise, im was niht OA,
im sleich ein hagebornia kiineginne ncrch,
rOs' cone dorn, ein tube sunder viten!
Oak bier zong hij, naar alle waarschijnlijkheid, getroffen
door de vorstelijke gestalte van PHILIPS, der junge siieze
man, wien der Weise op het blonde hoofd, een' verhoogden
glans verleende 91 : ,,dia krone ist, eltei . danne der kanec Philippes si !" `')
4°. WALTHER' S optreden tegen den paus, de gebreken in
de kerk en tegen de geestelijkheid dagteekent van ± 1213.
INNOCENTIUS III noemt hij den nieuwen JUDAS :3 ), en die
hem volgt, stort zichzelven in het verderf: hij moge sante
Peters sleutels hebben, zeker niet zijn Jere , ook de geestelijkheid spaart hij niet 4) en den aflaat noemt hij ongeoorloofd 5).
Toen in 1213 INNOCENTIUS bevel gaf, dat in alle groote
kerken een offerkist (truncus concavus) zou geplaatst worden,
opdat men de voor een' kruistocht benoodigde gelden op
deze wijze door giften zou kunnen verkrijgen "a, klonk zijn
scherpe hekelzang 6) :
sagt an, her stoc, Mt iuch, der West her gesenclet,
daz it in richet and uns Tiutschen owlet nude phendet?
terwijl hij den pans de spottende woorden in den mond legt :
iv tiutschez silber veil in iOne,n welschen schrin,
it pfaffen, e,zzent hilenr and trinkent win,
nude lent die toerschen, ti'utschen leien . . . , vasten!
1) LACHM. 19, 5. PF. 100.
2) LACHM. 19, 5. PF. 100.
3) LAcint. 33, 20.
4) LACHM. 33, 31; 34, 24. PF. 113 en 114.
5) LACHM. 33, 5. PF. 111.
6) LACHM. 34, 14. PF. 116.
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5°. In 1217 moet WALTHER in Oostenrijk zijn geweest,
blijkens zijne zinspeling op des hertogs voorbereidende maatregelen tot een' kruistocht : (18 er sparte If gotes vast —
daarin door den adel tot schade der gernden nagevolgd.
6°. In 1219 begroette hij hertog LEOPOLD VII bij zijne
terugkomst te Aquileja, waardig en vol zelfbewustzijn, met
het herzOge l'iz Osterriche, ez ist iu wol ergangen 1 ), waarvan
het slot ons den dichter in al zijne fierheid en kracht
vertoont.
7°. Van FREDERIK II kreeg WALTHER na eene smeekbede 2) ± 1220, eene kleine bezitting in leen, waardoor
hem een inkomen, dat de zorgen des levens wegnam, werd
verzekerd. Jubelend roept hij .uit 3) : ich han min lehen, al
die went, ich han min léhen ! Algemeen is aangenomen, dat
dit de kleine bezitting in Wiirzburg is geweest, waar WALTHER zijne laatste levensjaren heeft doorgebracht, en waar
hij ook, naar alle waarschijnlijkheid, na 1230 gestorven is.
Eene legende verhaalt, hoe volgens eigen wilsbeschikking
op zijn graf dagelijks de vogels worden gevoederd 92 . ULRICH
VAN SINGENBERG, een zijner voortreffelijkste leerlingen, wijdde
hem een' schoonen klaagzang 4).
WALTHER trad op als dichter van : hoofsche liederen,
liederen „der niederen minne" en „sprache I"
In zijne jeugd kwam hij naar alle waarschijnlijkheid
te Weenen met REINMAR in aanraking , Wiens hoofsche
liederen hij ongetwijfeld heeft nagevolgd, blijkens zijn :
ze Osterriche lernte ich singers unde sagen. Toch kan hij
geen leerling van REINMAR genoemd worden, daartoe is hij
veel te zelfstandig 94, en waar WALTHER invloed onderging,
verwerkte hij het ontleende geheel, zoodat hij het als zijne
eigen vinding beheerschte.
In WALTHER ' S liederen zijn de gewone beschrijvingen van
zomer en winter, door HUSEN en REINMAR uit de hoofsche
poezie gebannen, hersteld, en na hem treft men ze, schier
in ieder minnelied als stereotiepe inleiding aan, in betrekking
tot de gevoelens, die den dichter bezielen of zonder eenig
1)
2)
3)
4)

LACHM. 28, 15. PF. 152.
LACHM. 28, 1. PF. 149.
LACHM. 28, 31. PF. 150.
L. D. 30, 115 Pf. blz. 309 ; noot 93
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verband, eenvoudig als voorspel van het eigenlijke minnelied.
Tot WALTHER ' S schoonste hoofsche liederen behoort dat,
waarin eene schoone vrouw boven de mei wordt gesteld 1) „so
die bluomen 2cz dean g rase dring ent" en zijn lof der tiutsch en 14p').
In de liederen der „niederen minne" wordt eene liefdesbetrekking gesehilderd met een meisje uit het y olk, in tegenstelling met de minne an hate stat, van den hoofschen
vrouwendienst , waarin ook WALTHER den tijdsmaak gehuldigd had. Deze liederen heeft men aanvankelijk gesteld
aan den aanvang zijner dichterloopbaan, als zou hij zich
hieruit opgeheven hebben tot den dienst eener edelvrouwe 95.
BURDACH evenwel bewijst, dat die voorstelling geheel onjuist
is ; daar WALTHER in deze liederen het hoogtepunt zijner
kunst bereikt, en ver boven REINMAR staat, nu hij stijl en
vorm van het hoofsche minnelied verbindt met een' inhoud,
die aan het volksleven zijne schoonste trekken ontleent,
moeten ze ontstaan zijn na zijnen hoofschen minnedienst.
Toch is WALTHER niet de schepper dezer volksmeissig en lyrile;
hij spreekt het eerst uit, en op voortreffelijke wijze, wat
reeds velen zijner tijdgenooten hadden gevoeld ; deze nieuwe
kunstvorm wortelt in eene reeds langen tijd bestaande
reactie tegen de gekunsteldheid en onnatuur der hoofsche
lyriek 9G (zie blz. 30).
Tot de schoonste liederen dezer niederen minne behooren
ongetwijfeld under den linden en het fraaie gedichtje, waarin
diu Liebe boven diu schcene gesteld wordt 3).
Ten slotte . gaf ook WALTHER aan de oude gnomiek der
fahrenden in sprache vervat en in HERGER herleefd, een'
nieuwen zinrijken inhoud. De spruch, uit eene enkele strophe
bestaande, is de oudste en meest oorspronkelijke vorm der
lyriek, waarnaast, deels onder romaanschen invloed, voor
de hoofsche minnepoezie de vorm van het lied, uit meer
strophen bestaande in twang kwam 97. Had nu de spruch
voor WALTHER niet dan didaxis tot inhoud, een beroep op
de mil to van des dichters gehoor of een hekelend woord
1) LACHM.
2) LACHM.
3) PF. n u .

45, 37. PF. 5.
56, 13. PF. 39.
9. L. 39, 14 PF.

n°.

14. L. 49, 25.
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naar aanleiding zijner kerg e, WALTHER voegt er een nieuw
element aan toe, aan de staatkundige gebeurtenissen, die
OM hem heen plaats grijpen , ontleend. Hem kan men
noemen den stichter der eigenlijke spruchpoesie, gelijk deze
na hem ook door edelen werd beoefend.
Tot WALTHER 'S merkwaardigste politieke gedichten behoort
zeker eene trits 1 ) tot verheerlijking van het keizerschap in
den persoon van OTTO IV (1211) 98, waar WALTHER met
voorbijgaan van den Pau g, de wereldheerschappij verdeelt
tusschen God en den keizer met het majestueuze begin :
her iceiser, ich bin frOnebote
and bring iu boteschaft von g ote :
it habt die erde, er hat daz hintelriche . . . .
Met een enkel woord herdacht ik reeds zijne s:priiche
tegen pans en geestelijkheid. Dichterlijk schoon is nog zijne
voorstelling van het reine, ware Christendom onder het
beeld van een' weinenden klOsenwre tegenover de heerschzuchtige Kerk, wier streven alleen gericht is op vermeerdering
van macht en aanzien. Aandoenlijk is zijne schildering, hoe
to midden van den algemeenen strijd, de woelingen van pfaffen
en leien, terwijl dill goteshics g estOrt worden, de dichter 2)
..... verre in einer Wise
(hOrte) vii michel ung ebcere.
da weinte ein, lc lOsencere :
er klag ete g ote siniu leit
..... hill, herre, diner kristenheit !
WALTHER' S welsprekende, sarcastische taal moet eenen
ontzaglijken indruk op de Duitsche gemoederen gemaakt
hebben en een spruch, van zijne lippen klinkende , kon
duizenden de partij des pausen doers verlaten 99. Doch ook
al richtte WALTHER zich tegen de geestelijkheid, den persoon
des pausen, nooit heeft hij zich aan het dogma, de leer der
heilige Moederkerk vergrepen. WILLMANS vermoedt dan ook,
dat hij juist in deze jaren zijnen Teich tot lof der Trinitat
zal gedicht hebben, opdat men in zijn' strijd tegen den Paus
niet aan zijn oprecht geloof zou twijfelen.
1) PF. 134-136; L. 11, 30-12, 30.
2) PF. 81 III. L. 9, 35.
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Adellijke minnesinger, dichters van y olk smassige liederen,
adellijke sprnehdichter, fahrenden.
Adellijke m inn es in g e r. In de verschillende Liederhandschriften zijn met de lyrische voortbrengselen tal van namen
overgeleverd, waaruit blijkt, hoe de gansche riddermaatschappij der 13 d e eeuw zich op het dichten van minneliederen
heeft toegelegd. Het groote Heidelbergsche handschrift noemt
een keizer, twee koningen, tal van hertogen, graven en mindere
edelen.
Naast HENDRIK VI wordt KiiNEc CHUONRAT der junge vermeld, naar alle waarschijnlijkheid de ongelukkige KONRADIJN,
die in 1268 op 16-jarigen leeftijd onthoofd, reeds zeer vroeg
als minnesinger moet zijn. opgetreden ; verder KUNIO WENZEL
VON BEHEIM j- 1305, zoon van OTTOCAR; marcgrave HEINRICH
VON MISSEN (1218—'88), zoon van WALTHER ' S beschermer
DIETRICH IV, wiens gedichten duidelijk invloed van WALTHER
verraden '"° (volgens ZWETER : der edele Mizencere). Nog vindt
men een' herzOge VON A.NEHALT (t 1225); herzOge HEINRICH
VON PRESSELA (regeert 1270—'90), maregrave OTTO VAN
BRANDENBURC , snit dem prile (1266-1308) en verder tal van
edelen van hoogeren en lageren rang 10).
Met een enkel woord wensch ik de voornaamste dichters
te vermelden :
OTTO VON BOTENLOUBEN, Graaf van Henneberg (f 1245)
behoorde tot een aanzienlijk Frankisch geslacht, dat aan de
Thiiringsche landgraven verwant was ' 02 . OTTO kan, naar de
gewoonte dier dagen aan het hof van HENDRIK VI zijne opvoeding hebben genoten en in deze omgeving , waar de
lyriek bloeide , met haar zijn bekend geworden. In 1206 "3
ondernam hij een' tocht naar het Heilige Land en huwde
BEATRIX, dochter van JOCELIN IV, seneschalk van het koninkrijk Jeruzalem. Toegevende aan de zich in Duitschland
in dezen tijd algemeen openbarende neiging tot vrome
„Schwarmerei" en „Himmelssehnsucht" verkocht BOTENLOUBEN in 1234 zijne goederen en stierf 1245, in het door
hem en zijne gemalin gestichte klooster Frauenrode bij Kissingen. Aan de sage van den sluier , volgens welke BEATRIX
besloot zich in het klooster terug te trekken hebben we
OTTO ' S schoonste liederen te danken , alle haar gewijd "4.
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Voortreffelijke liederen dichtten KRISTAN VON HAMLE
± 1224, naar alle waarschijnlijkheid uit Thuringen, en HER
ULRICH VON LICHTENSTEIN uit Stiermarken , in oorkonden
het eerst 1227 vermeld, (t 1275 of '76). Eene uiterst merkwaardige gestalte in de mhd. lyriek is LICHTENSTEIN door
zijn' Frauendienst (1255), een doorloopend verhaal van zijn
leven geheel aan den dienst zijner frowe gewijd, in strophen
van acht viervoetige jambische verzen , waartusschen zijne
minneliederen zijn ingevlochten. Hij vertoont zich als het
type van den hoofschen ridder uit de 13 d e eeuw, die in dien
dienst tot alles in stqat is , en zich zelfs tot de grootste
dwaasheden laat brengen, om van haren silez redenden
munt een' enkelen gruoz tot habedanc te erlangen. Eerst
doet hij, als vrouw VENUS verkleed , eenen tocht van Venetie
tot Weenen , en brengt het land , dat hij doortrekt , in rep
en roer : met iederen ridder , die zich daartoe bereid verklaart, strijdt diu gotinne, hem daarna een' ring van bijzondere kracht schenkende. Daarna verschijnt hij als koning
ARTUR bij Wien zich tal van ridders voegen om die tavelrunde
te vormen. In 1257 voegde LICHTENSTEIN er nog zijn frauenbuch aan toe , merkwaardig voor de zeden van dien tijd.
Zijne liederen, 58 in getal, waarbij zich twee Bachlein voegen
en een leich, alle in zijn' Frauendienst vervat, munten uit
door welluidendheid , en hoewel het steeds herhalen derzelfde
motieven iets eentonigs heeft , wordt men toch meer dan
eens getroffen door schoone gedachten, fraaie en stoute beelden.
ULRICH ' S schoonste strophe , is ongetwijfeld zijn 4de lied.
In dem walde sileze dcene
sing ent kleiniu vogelin,
An der heide bluomen schcene
blfiejent gegen des meien schin.
Also billet min hOher moot
mit gedanken gegen it gilete,
din mir richet min gemilete,
sam der troum den armen tuot.
ULRICH is zelf met zijne kunstgewrochten nog al ingenomen
en getuigt meer dan eens onverholen : diu liet din waren
sinnerich — diu wise kunde bezzer nicht gesin — die rime waren
g esetzet meisterlich enz.
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Uit Zwaben afkomstig is HER WAHSMUOT VON KUNZICH
± 1250, door GEDRAT, waarschijnlijk een gernde, bespot om
zijne sentimenteele, platonische liefde 1 ). Merkwaardig is deze
uiting , omdat ze geheel den indruk weergeeft, door dergelijke hoofsche minneliederen , waarin slechts eene mode
gevolgd werd , maar waaraan het hart weinig deel had, —
gemaakt op menigen tijdgenoot , die even als GEDRAT terstond al de onnatuur en gekunsteidheid er van doorzag.
Nog zijn Zwabische dichters Her Mic VON WERBENWAC
± 1275 en Her WALTHER VON KLINGEN t 1286. De laatste
stichtte het klooster Klingenthal bij Bazel , gedreven door
dezelfde vrome neigingen, die OTTO VON BOTENLOUBEN en
zijne gemalin bewogen hadden de wereld te verzaken, en
die zich in de 13 de eeuw uitten in tallooze klachten over de
vergankelijkheid en nietigheid van het aardsche , den bedriegelijken schijn van fro Welt, die hare dienaren met smaad
en teleurstelling loont.
Aan het einde der 13de, begin der 14de eeuw staan nog
HER KUONRAT DER SCHENKE VON LANDEGGE, Grave WERNHER VON HONBERC, HER KUONRaT VON ALTSTETEN, HER
OTTE ZEM TURNE, KRISTaN VON LUPIN, HER HEINRICH HETZ-

en ALBREHT MARCHSCHAL VON RAPREHTSAls „Endglieder in der langen historischen Kette,•
die letzten ritterlichen Sanger des Mittelalters" worden genoemd : HUGO VON MONTFORT, OSWALD VON WOLKENSTAIN
(zie blz. 33) en grave HEINRICH VON WiiRTEMBERG.
HUGO VON MONTFORT, in 1357 te Bregenz in Tirol geboren, ging reeds op 14-jarigen leeftijd op avontuur uit en
begon toen, volgens eigen getuigenis 2 ), zijnen minnedienst.
Na een avontuurlijk levee vol veete en krijg stierf hij in
1423. Zich zelven karakteriseert hij als een stegreifdichter 3).
Merkwaardig zijn op rijperen leeftijd des dichters talrijke
klachten over zijne vroegere levenswijze, toen hij slechts
wereldsche liederen zong, den frowen and den tOchterlin diende.
Afstand wil hij doen van lichtzinnigheid en werelddienst
BOLT VON WiZENSE,
WILE.

)
1)
3)

L.D. 56, 1 vgg.
136; II vs. 20 en XLII vs. 67.
WACKERNELL XXXI vs. 147 dis buoch kin ich gemachen den
BARTSCH,

WACKERNELL XV vs.

sechsten teil wol zrossen.
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en ernstig zijn de laatste levensjaren, waarin veel persoonlijk leed hem trof 'O5.
Ten slotte zijn nog van grave HEINRICH VON WaRTEMBERG
(1448-1519) een drietal liederen bewaard gebleven 'N.
Dich.ters van v o lksmas si g e liederen. Reeds v6Or het
begin der 13 d e eeuw vertoont zich eene reactie tegen de
onwaarheid, de onnatuur der hoofsche kunst. Bij REINMAR
blijkt al uit enkele aanduidingen, dat den hoorders het
aanhoudende triiren, de eindelooze klachten der hoofsche
minneliederen vervelen 1 ). Den overgevoeligen minnezanger
noemt men spottend ein argez minnerlin, en dat STEINMAR
(± 1300) dezen term ein altez mare noemt, is een bewijs, dat
hij reeds uit den eersten tijd der lyriek moet dagteekenen.
Aan den anderen karat gevoelden ook de dichters zelve,
Welk eene tegenstelling er bestond tusschen hunne hoog
verheven liederen en de werkelijkheid, hoe onnatuurlijk de
geheele minnedienst was, en men begon het ijdele minnen
an hOhe scat, zonder hoop op lohn te verwenschen. Karakteristiek is MoRuNGEN's :
we waz hilfet mich
daz min sunne ist IV Began !
sist mir ze ha and ouch ein teil ze verne !

2)

HARTMAN besluit na zijne klacht : waz tout mir ein ze
hOhez zil de hoofsche samenleving te verlaten , en bij
HOHENVELS klaagt eene jonkvrouw, als. zij een meisje uit
het y olk van de mei-vreugde en het reien hoort gew'agen : laz
erbarmen Bich .... [got] geschuof mich riche, hi ware ich am ! '07
Uit de veranderde inzichten en geestelijke behoeften van
publiek en dichters beide ontstaat het streven, den inhoud
der lyriek te louteren , haar te ontdoen van onnatuurlijkheid
en onwaarheid, haar nieuwe levenskracht te schenken, opdat
zij niet zou ondergaan in smakeloos gerijmel zonder eenige
verhefTende gedachte.
WALTHER nu deed den eersten stap in de goede richting
en weer zijnen tijdgenooten, hoe in de lyriek deze nieuwe
levenskracht te wekken "8 : hij was de eerste, die in de
hoofsche poezie elementen uit het volksleven bracht (zie blz. 25).
1) M. F. 158, 11; 175, 8; 197, 9 enz.
2) M. F. 134, 14, 37 vgg.
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Ook andere zangers streefden er naar, volksmeissig te dichten,
doch van de dichters, wier liederen bewaard bleven, is er
slechts een, N1FEN, wien het gelukte, WALTHER ook maar
eenigszins te evenaren. HER GOTTFRIED VON NiFEN (in oorkonden 1234—'55) heeft in zijne volk:smeissig e poezie den
juisten toon getroffen, hoewel ook reeds bij hem in de plaats
eener refine realiteit platheid en ruwheid komen. Naast zijne
strenge hoofsche liederen vinden we het bevallige vogelliedje 1 ) en dat der jonge, danslustige moeder, die, als de
tonen der vedel klinken, geen rust meer heeft :
sol ich niht zer linden
rei g en, owe clirre not !
. . . . amme, nirn daz kindelin
dar ez niht en weine
met het wiegende refrein wigen wagen, gigen gagen.
Naast WALTHER ' S volksmeissige lyriek openbaart zich ter
zelfder tijd eene nieuwe richting in NiTHART ' S poezie. Evenals
WALTHER wordt ook NITHART beheerscht door eene oppositie
tegen de overdreven hoofsche minnepoezie beiden hebben
dus hetzelfde uitgangspunt, hun doel is evenwel verschillend.
TerWij1 WALTHER het volksleven dienstbaar wenscht to maken
aan de hoofsche lyriek, die daaruit slechts nieuwe levenskracht putten kan en slechts op deze wijze kan herboren
en verfrischt worden, gcbruikt NITHART het als object op
zich zelf, om het in zijne liederen, geschetst zooals het in
werkelijkheid is, to stollen tegenover den eentonigen inhoud
der hoofsche poezie : NITHART schept aldus een nieuw middel
om de ridderwereld to vermaken. Beschrijvingen van meivreugde en wintervermaken op het land, verhalen van de
„clorperheid" en domheid der rijke boeren, bij wie zich allengs
eene zekere weelde vertoonde, een streven om de ridders
in levenswijze en kleederpracht na to volgen, kortom allerlei
tafereeltjes uit het bonte volksleven zullen, voorgedragen
in eon' vorm, die de herinnering aan de kunstlyriek blijft
bewaren, nieuwe bekoring bijzetten aan eene poezie, die eenmaal uit den riddergeest geboren, hare roeping, de hoofsche
kringen to vermaken, getrouw zou blijven, in letterlijken
zin getrouw tot in den dood.
1)

HAUPT. 52, 7.
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Tusschen het streven van beide dichters bestaat dus een
hemelsbreed verschil en gelijk uit enkele uitingen van
WALTHER kan worden opgemaakt, kantte hij zich scherp
tegen de poezie van NITHART 109.
Her NITHART VON RIUWENTAL was een ridder uit Beieren.
Van 1217—'19 nam hij deel aan den kruistocht van
LEOPOLD VII van Oostenrijk, viel in 1230 in ongenade bij
den hertog van Beieren en begaf zich naar Weenen, waar
hem aan het hof van FREDERIK II, den StriPbare, eene
goede ontyangst te beurt viel. Tot 1245 kan men zijn spoor
volgen.
NiTHART ' S gedichten vallen in twee categorieen : lenteliederen, tot het reien in de open lucht zuo der linden
gezongen, en winterlieder voor den dans binnenshuis. Nog
hekelt hij in tal van andere liederen, zeker niet de minst
verdienstelijke, de pronkzucht en dwaze weelde der rijkgeworden boeren. Gewoonlijk vinden we in de eerste een
tooneeltje tusschen moeder en dochter : deze wil aan den
reidans mededoen, door gene weerhouden Ith. En als de
winter nadert en de vroolijke schare in die stuben dringt,
weerklinkt weder N1THART ' S gezang tot een' nieuwen dans,
die meer dan eens op eene hevige vechtpartij uitloopt.
Merkwaardig zijn in NITHART ' S liederen enkele zinspelingen
op de onrustige, despotische regeering van FREDERIK BELLIcosus, in wiens gunst hij zich nog wel verheugen mocht
uitingen als VrOmout 2z Osterriche ist entrunnen of leit mit
lamer wont in Oster lande ') bewijzen, dat ook NITHART niet
blind was voor de ellende, waaraan Oostenrijk ten prooi
was, niettegenstaande de schitterende pracht, die het hof
ten toon spreidde 11.
Op NtTHART ' S naam staan nog tal van liederen, die hem
te onrechte worden toegeschreven en van later dagteekening
zijn Zijne liederen vonden veel navolging, zoowel bij
adellijke minnesinger als burgerlijke fahrenden, die naast
hoofsche minnepoezie ook liederen dichtten als die van
NITHART.

In de eerste plaats een hoogadellijk minnesinger her BUR(in oorkonden 1216—'44) uit de om-

KART VON HOHENVELS

1)

HAUPT. 32, 4 ; 31, 10.
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geeing van Koning HENDRIK VII, den zoon van FREDERIK II.
Eenige zijner liederen zijn geheel in NITHART ' S geest gedicht,
en waar hij als hoofsch minnesinger optreedt , vertoont zich
in zijn lied nog een nieuw element : aan het jachtleven ontleent hij enkele beelden , hierin de voorlooper der latere
jachtallegorieen
Onder deze dichters verdient ook bovenal vermelding der
Schenk ULRICH VON WINTERSTETEN, uit een Zwabisch riddergeslacht 14, die evenals HOHENVELS en NiFEN aan het hof
van HENDRIK VII vertoefde. Zijne liederen onderscheiden
zich, behalve door de volkstilmlichen refreinen ook door bijzondere zorg aan het rijm besteed , dat den inhoud geheel
beheerscht. leder motief heeft zijne typische rijmklanken,
die bij herhaling van dat motief ook steeds weder gebruikt
warden 115. Onder deze conventioneele dichtvormen gaat de
persoonlijkheid des dichters geheel schuil : wat hij zingt,
hebben er honderden vOOr hem gezongen , wat hij beweert
to lijden is de fictieve smart van velen geweest, en de hoop,
die hem verblijdt , heeft ook anderen in dezelfde klanken
een' jubelkreet ontlokt. — Geheel in NiTHA.RT ' S geest is de
twist tusschen een meisje uit het yolk en hare moeder, waar
uit het merkwaardige vers : si gelfent sinen sane tac uncle naht
in dirre gazzen tot eene zekere populariteit zijner liederen
kan besloten worden. In het midden der eeuw staan der
TALER, der von SCHARPFENBERC, Her GELTAR, aan het einde
grave KUONRaT VON KILCHBERC ; nog in de 14de eeuw leeft
de NITHARTs-poezie in de liederen van den Tiroolschen landheer OSWALD VON WOLKENSTEIN (+ 1367-1445) 116. Met her
STEINMAR (± 1275) en meister JOHANS HADLOUP (± 1300)
waren naast de lente- en zomerzangen de ernte-, herbst- en
esslieder in zwang gekomen, waarin de herfstvreugde geschilderd wordt, als men met een' vroolijken maaltijd het einde
van den oogsttijd viert en met overvloed in schuur en kelder
den naderenden grimmen winter tart.
Spruchpoesie. Reeds vroeg in de middeleeuwen waren de rondtrekkende zangers of spielleute (diu g erndiu, varndiu did) de parids der West-Europeesche samenleving, door de kerk vervolgd,
door het recht weinig beschermd en naar de meening des tijds
zelfs van de eeuwige zaligheid buitengesloten (WILLMANS).
:Koch lion de riddermaatschappij dier dagen deze zwervende
3
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zangers niet missen , en waren ze welkome gasten " 7, zoo
zij op feesttijden, of ook in het gewone, dagelijksche leven
op de kasteelen der edelen zich aanmeldden en met zang
en spel eenige afwisseling brachten in het eentonige , vaak
doodsche burchtleven. Vooral epische stoffen " 8 schijnen in
den smaak hunner hoorders gevallen te zijn en gelukte het
hun dezen gedurende eenigen tijd aangenaam bezig te houden,
dan konden zij van hunne milte verzekerd wezen.
Bij deze spielleute voegden zich allengs geestelijken en monniken, vaganten, die een zwervend, avontuurlijk bestaan verkozen boven het strenge, ascetische kloosterleven (zie blz. 13), en
gelijk hunne wereldlijke broeders van de voordracht hunner
liederen een middel van bestaan maakten. De aanraking
met deze clerici was van gunstigen invloed op de spielleute :
zij brachten hun den. rijken schat van sagen en historie in
de kloosters verzameld , konden daardoor hunne kennis vermeerderen, en tot hunne geestelijke ontwikkeling bijdragen.
Reeds begonnen de spielleute in de achting der ridderwereld
te rijzen , zelfs treedt tegelijkertijd met de eerste adellijke
minnesinger een burgerlijk fahrende op den voorgrond, van
wien enkele strophen onder de oudste lyriek zijn opgenomen.
Deze strophen, overgeleverd onder den naam van SPERVOGEL, kunnen niet aan een' enkelen dichter worden toegeschreven, maar zijn ongetwijfeld het werk van twee fahrenden,
waarvan de jongste dezen naam draagt , de oudste waarschijnlijk HERGER heet 1).
Hij was blijkbaar een boerenzoon, die in plaats van den
ploeg het speeltuig ter hand nam en het zwervend leven
van den spielman (hij vertoefde aan den Midden-Rijn en
in Beieren) verkoos boven dat van den landman 2 ). Men
kan hem den vader der Duitsche didaktiek noemen en als
zijn' onmiddellijken opvolger SPERVOGEL beschouwen "°.
In het laatst der 12de eeuw komt derhalve uaast den
minnesang ook de spruchpoesie op, doch streng van deze gescheiden de eerste uitsluitend in handen van den adel, de
laatste alleen door de fahrenden beoefend.
' ) Naar M. F. 26, 21.
(Noot 119).
2 ) M. F. 26, 30.

SCHERER

noemt hem

SPERVOGEL

Anonymus.
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WALTHER nu volgt in zijne poezie deze beide richtingen
der lyriek en verheft en veredelt zoowel de eene als de
andere. Hij is de eerste adellijke minnesinger, die, door den
Hood gedwongen als fahrevde optreedt en als zoodanig,
op het voorbeeld der gernden de burgerlijke spruchpoesie ter
hand neemt.
Door en na WALTHER staat de spruchpoesie niet langer
beneden de hoofsche lyriek, maar naast en weldra boven
haar. Dit geschiedde langs tweeerlei weg, ni. door het rijzen
der spruchdichtung, en door het dalen der hoofsche lyriek.
WALTHER gaf den stoot tot het eerste, daar de spruchpoesie
op zijn voorbeeld ook door adellijke minnesinger kon beoefend worden. Vindt men nu sprache bij adellijke dichters,
dan moet men onderscheid maken tusschen minnesinger, die
naast hunne hoofsche liederen enkele spruche dichtten, en
adellijke fahrenden.
Tot de eerste soort behoort ULRICH VON SINGENBERG,
TRUHS1EZE VON SANT GALLEN (in oorkonden 1209—'28), jongere tijdgenoot en leerling van WALTHER, over Wiens armoede hij schertst, zich in zijn' eigen behaagliAen toestand
verheugende, doch Wien hij later een' schooners klaagzang
wijdde '). Op WALTHER ' S voorbeeld dichtte hij eenige spriiche,
waaronder ook politieke 1'22.
Zoo staan ook enkele spriiche op naam van her LIUTOLT
VON SAVENE "3 , een voortreffelijk minnesinger, eveneens een
leerling van WALTHER.
Nog vindt men sprfiche naast minneliederen bij her RUBtN,
WALTHER YON MEZZE en REINMAR VON BRENNENBERC , alien
uit het midden der 13de eeuw.
In het laatst der 13de eeuw treedt nog Wall y IV,
vorst van Riigen (t 1325) op als minnesinger en spruchdicht@r, zelfs als dichter van herfstliederen
Tot de adellijke fahrenden behoort naast WALTiIER VON
DER VOGELWEIDE in de eerste plaats her WOLFRAM VON
ESCHENBACH, die sedert + 1203 aan het hof van HERMAN
VAN THURINGEN vertoefde, beroemd door zijne epische werken,
niet minder door zijne schoone tagelieder.

1)

L. D. XXX 108-115.
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In de gedichten van her REINMAR VON ZWETER 1240
bereikt de spruchpoesie haar hoogtepunt. Naar alle waarschijnlijkheid behoort hij tot het geslacht der heeren VON
ZEUTERN, dat in den Paltz, in de nabijheid van Heidelberg
gebloeid heeft "4. Aan het hof van LEOPOLD VII van
Oostenrijk, te Weenen, werd hij, volgens eigen getuigenis i)
opgevoed en kan daar ± 1219 WALTHER hebben leeren
kennen 125, die toen, als spruchdichter in zijne kracht, invloed
op den jongen REINMAR schijnt geoefend te hebben, in wiens
gedichten voornamelijk de didactisch-polemische strekking
van WALTHER ' S spriiche op den voorgrond treedt.
Na 1230 vertoeft REINMAR in Bohemen aan het hof van
WENZEL I en verzamelt er in den winter van 1240 op '41
zijne spriiche „im Ehrenton" tot een goed geordend geheel.
Omstreeks dien tijd verliet hij Bohemen om zijn zwervend
leven te beginnen en aan verschillende hoven in MiddenDuitschland zijn geluk te beproeven. Men meent, dat hij
ten slotte, vermoeid van zijn zwervend en avontuurlijk leven,
wars van het wereldsch gewoel, na 1252 als monnik is
gestorven. Behalve eenen geestelijken Teich heeft REINMAR
slechts spriiche gedicht, die ten getale van ± 300 als hekelzangen, lof- of klaagliederen het maatschappelijk, staatkundig
en kerkelijk leven in Duitschland van ± 1230—'60 begeleiden "6. Bij de meistersinger bleef hij in hooge eer en gold
als der Erenbot vom Rein '27.
Nog treffen we adellijke fahrenden aan in REINMAR DER
VIDELER ± 1240 en der TANHASER (1240—'70). De laatste
heeft veel rondgezworven : in zijne leiche spreidt hij groote
kennis ten tom van aardrijkskunde, geschiedenis en allerlei
sagen, eene kennis, die zich echter hoofdzakelijk tot het
noemen van namen beperkt.
Ten slotte verdienen vermelding fahrenden als der. edele
VON WENGEN, her PFEFFEL, DIETMAR DER SETZER enz.
Doch ook langs anderen weg werden spruchpoesie en
hoofsche lyriek tot elkander gebracht WALTHER toch, als
fahrende opgetreden, brengt het hoofsche minnelied, door
hem zelven beoefend, ook binnen het bereik der gernden,
zoodat men nu ook burgerlijke fahrenden aantreft, die zoowel
')

ROETHE, ZWETER 150, 2.
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aan spruchpoesie als minnelyriek hunne krachten beproeven.
Den adel was het een gruwel, dat ook in den mond der
spielleute het lyrische lied zou levee en alleszins verklaarbaar
is de uitroep van den Zwabischen dichter uit het laatst der
13de eeuw : swer getragenen icleider fled, der ist niht minnesang es Wert! 129. De stroom was niet meer te keeren, en reeds
DER MARNER, die WALTHER Zijnert meester noemt, clicht
behalve sprache ook minneliederen (± 1250). Twee burgerlijke zangers, die geen fahrenden zijn, vindt men in DEN
TUGENTHAFTEN SCHR1BER, kanzler van den Thiiringschen land.graaf, van 1208—'28 in oorkonden als HENRICUS NOTARIUS
of SCRIPTOR vermeld ' 30, en den SCHUOLMEISTER VON EZZELINGEN + 1280.
Zuid-Duitsche fahrenden naast MARNER zij n BRUODER
WERNHER, vermoedelijk nit Oostenrijk + 1250, „der ewig
scheltende vagante" (Roethe), Meister SIGEHER 1250—'72,
veelal aan het Boheemsche hof vertoevende, Meister FRIDERICH
VON SUNBURC + 1270, uit Tirol, van Wien slechts sprache
zijn overgeleverd, Meister KUONRAT VON WiiRZBURC (± 1287),
meer bekend als episch dichter, Meister BOPPE (+ 1275) uit
Bazel, de sterke bijgenaamd, DER WILDE ALEXANDER en DER
KANZLER ( + 1300) 1 31.
Noord-Duitsche fahrenden uit het laatst der 13de eeuw
treft men aan in : Meister RAMZLANT, SINGlIF, STOLLE,
HERMAN DER DAMEN, SUEZKINT DER JUDE VON TRIMBERC,

Meister HEINRICH VON MEISSEN ( 1318),
die den bijnaam VROUWENL OP ontleende aan den bekenden
strijd met REGENBOGE en RUMZLANT (zie blz. 47), de eerste
meistersinger, en, naar men meent, stichter der eerste meistersinger-school te Mainz ; REGENBOGE (-I- 1325), naar de
overlevering de meistersinger BARTHEL, smid van zijn ambacht,
eindelijk nog HEINRICH VON MUGELN (-(- 1345—'70), nit den
omtrek van Pirna geboortig, en meestal verkeerende in de
omgeving van zijn' beschermer, keizer KAREL IV, te Praag.
Nog wiejst de 15de eeuw namen aan als MUSCATBLUT en
MICHAEL BEHEIM (1416— ± '74), doch allengs ziet men de
lyriek geheel in meistersanc overgaan.
Tegelijkertijd valt bij de fahrenden het streven waar te
nemen als singer, sager en sprecher aan de hovers, ook buitenslands op te treden 132 of als herolde en knappen von den wapen

DER GUOT/ERE ;
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zich aan vorsten, edelen of steden to verbinden 133. Fictieve
namen als SORGNIT, LOBDENFRUMEN, IRRGANG, WUNNSAM,
SUOCHENWIRT en derg. geven den aard dezer spielleute duidelijk
genoeg aan.
Zoo ziet men de hoofsche lyriek allengs geheel van
het tooneel der mhd. letterkunde verdwijnen: „kaum zwei
Men§chenalter hatte ihre Bliithe gewNhrt, zwei Jahrhunderte,
(so zash war ihre Lebenskraft) brauchte si um \Toll abzudorren"
(WACKERNAGEL).

INHOUD DER MIDDELHOOGDUITSCHE LYRIEK.

Minnelyriek.
Inleiding.

Bij eene nadere studie der middelhoogduitsche minnelyriek valt terstond in het oog, welk eene groote tegenstelling er bestaat tusschen het werkelijk leven en wezen der
ridders en hunne liederen, waarin zij gewagen van de teederste, schuchterste liefde, de reinste vereering. Dew gevoelspoezie is dan ook in lijnrechte tegenspraak met alles,
wat de geschiedenis. omtrent deze onbeschaafde, en nog ruwe
middeleeuwsche samenleving leert. ,,Der Ritterschaft gehort
sie an und wie wenig atmet sie von dem ritterlichen geist !
Selbstgefiihl und trotziger Sinn, frohes Geprange und munterer NVaffenschall tOnen uns aus diesen Liederen nicht
en tgegen , kein Thatendrang, keine Waffenfreude, kein
Ritterstolz, keine Lust an Abenteuern ; nur Minnewerben,
nur Preis der Geliebten, Klagen fiber ihre Halite, Freude
fiber gehofften Lohn. Die Minne allein herrscht ! (WILLMANS).
De streng hoofsche lyriek is dan ook geheel ongeschikt om
een eenigszins getrouw beeld to geven van de middeleeuwsche samenleving, want wat ze ons van toestanden en verhoudingen schildert, is geheel onwaar en bloot conventioneel ,
terwifi in de epiek het ridderleven zich tot in de kleinste
bijzonderheden afspiegelt, verleent dit der lyriek kleur noch
Loon. Eerst als door WALTHER ' S liederen en NITHART ' S poezie
de frissche adem van den volksgeest is gevaren, en de „liebesreflexion" voor het reeele leven des harten moet wijken,
wordt ons de dichter een mensch van gelijke beweging als
wij : zijn hart voelt men kloppen in zijne poezie, men ziet
de plaats, waar hij leefde en liefhad, en men begrijpt zijne
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liederen des to beter, nu men de omstandigheden kent,
Viraaronder ze gezongen zijn.
Deze tegenstelling tusschen poezie en werkelijkheid vindt
hare verklaring in de ontwikkelingsgeschiedenis der lyriek.
Zij was eene plant van vreemden bodem, niet wortelende
in den grond, waar men haar Wilde doers groeien en bloeien ;
waar zij weliswaar leefde, doch als eene kasplant en
eerst tot vollen wasdom zou komen, indien men haar de
lauwe atmosfeer, waarin zij ademde, deed verlaten en in
de frissche buitenlucht plaatste, waar zij nieuwe levenssappen kon opnemen.
.In Zuid-Frankrijk toch had de lyriek zich krachtig en
frisch ontwikkeld, en was een wezenlijk bestanddeel der
ridderwereld geworden : de voordracht van een kunstig gevormd minnelied behoorde er tot de eischen, den hoofschen
ridder gesteld. Ook in de Duitsche riddermaatschappij, geheel op Romaansche leest geschoeid, werd het lyrisch gezang eene modezaak, en gelijk de ridder zich in het hoofsche leven moest kenmerken door kunstzin, galanterie,
sierlijke taal en manieren, werden hem ook voor het minnelied, zoo nauw met dit leven sainenhangende, dergelijke
voorschriften gegeven. De etiquette wees der lyriek den
weg, dien ze gaan moesten, stelde haar grenzen, die ze niet
mocht overschrijden.
Gelijk bijv. in Zuid-Frankrijk de afstand, die bestond
tusschen de dompna en den dienenden trobaire nooit uit
het oog , mocht worden verloren, vindt men tusschen den
Duitschen ridder en zijne frotve eene dergelijke verhouding,
die in een Germaansch begrip wortelde. De vrouw toch
stood buiten de oud-Germaansche samenleving en moest
in strenge afzondering en terughouding hare refine deugd
bewaren. Zoo ook treedt zij op in den minnezang: onverschillig voor de klachten barer vereerders, koud en onbuigzaam. zonder genade en hard, hierin tevens de herinnering
bewarende aan de Provencaalsche dompna, die, hoewel met
welgevallen luisterende naar het lied van den trobaire,
nimmer tot hem mocht" afdalen.
Het middelhoogduitsche minnelied moet bet ideaalbeeld
schilderen van het hoofsch verkeer tusschen man en vrouw
(WILLMANs) en daar nu eenmaal een bepaald thema ge-
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geven was , en iedere ridder, die op hoofschheid wilde
bogen, zijne krachten aan het minnedicht met dit gegeven
thema moest hebben beproefd, spreekt het vanzelf, dat
allengs stereotiepe beelden, gedachten, zinswendingen in
zwang komen, zelfs typische rijmgroepen ontstaan. Zoo is
de inhoud der Middelhoogduitsche lyriek terug to brengen
tot bepaalde rubrieken en vaste motieven, waarvan er verscheidene ook in de Romaansche lyriek voorkomen' 3 4.

HOOFDSTUK I.
De vrouw.
Iedere minnesinger stelt zijne frowe voor als het ideaal van
schoonheid en deugd: als om strijd warden in de , verschillende liederen hare voortreffelijke eigenschappen naar lichaam
en geest geprezen.
Zij is schoon, zeer schoon, de schoonste van alien' 3 zij
siert een geheel land' 3 6 , en doorstaat de vergelijking met
beroemde schoonheden als Venus, Helena, Diana, Lavine' 37.
Zij is een kunstwerk van God, die door WALTHER als schilder
en beeldhouwer wordt voorgesteld : Got niht an it vergaz, er hat
sinen vliz an wip geleit, hat it lip gebildet wol . , des sol der
werkman geest sin 13 8 . Hierbij voegt zich, in de spruchpoesie
de gedachte aan MARIA , naar wie de vrouw geschapen zou
zijn , waaruit weder de verkeerde voorstelling ontsproot, als
ware ze naar God zelven geformeerd' 3 9 . In de plaats van
God stellen anderen de natuur' 4 0 . Naief is de voorstelling,
dat God het schoone beeld blijkbaar in eene goede luim geschapen heeft' ', en terwijl velen Hem voor Zijne heerlijke schepping danken, vindt men verwijten van anderen,
dat Hij juist daardoor des dichters lijden veroorzaakt
heeit l 4 2. Voor den man is de vrouw geschapen 43 , hjj zelf
tot haren dienst geboren !
Naast het znw. diu schcene komen tal van bnw.
voor ; de meest gewone zijn : schcen, wolgestalt, minneclich, wolgetdn, waarnaast andere als fin, rcEseleht,
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geziert, wolgevar enz. 144 . Vooral treft den minnesinger de
glans, het stralende in vrouwenschoonheid, een bij MORUNGEN zeer geliefd thema in vergelijkingen met zon, maan
en sterren 145 (herhaaldelijk treft men aan de werkwoorden
liuchten, glesten, schinen ; de znw. liehter schin en varwe,
glast ; de bnw. liehtgema 1, glanz, durchliuhtic, durchlieht en
kial.)146 . Ook de afzonderlijke, schoongevormde lichaamsdeelen dwingen den dichter bewondering af; hij prijst den
wolgeschaffen zarten /11) 147 , den glans der oogen, noemt ze
lachelich, vrcelich st'end, wol geschikket, en vergelijkt ze met
twee sterren 148 , doch vermeldt nimmer de kleur (slechts
eens worden ze vergeleken met eins edelen valken oogen
bran) 149 ; vooral de heldere glans schijnt den minnesinger
to hebben getroffen. Ook de wolstende bretne bra worden
herdacht150.
De rceselehte wangen, op hare beurt, ontlokken den
dichter een' toon van bewondering ; hem treft hare lelieblankheid; bet frissche, zaehte rood, dat aan een rose in
touwe doet denken. Naast WALTHER ' S liljenreisevar geven
bnw. als rOsevar, li jenvar, liljenwiz, rOsenrOt en derg.
dezelfde gedachte weer : men prijst den rceselehten liljenschin, vergelijkt ze met rosen rot gestroit ty 'wizen sne, ook
de prozaische vergelijking met melk en bloed wordt niet
gemist. Klan lieht, liehtevar, sam en robin geglOdet wijzen
op den glans der frissche wangen 151.
Welsprekend is de minnesinger als hij den mond zijner
frowe beschrijft en weder talrijk zijn de bij mend geplaatste
bnw., die deels betrekking hebben op de frissche, roode
kleur, als rOsevar rot, rceseleht, durliuhtic rat, gerceter munt,
rOtsiiez, reitgelOhend, kleinvelhitzerOt, scharlache ook wordt
bij rose in touwe of robin genoemd 152 — deels op den bevalligen
vorm als lieb, suez, kleinvelsiiez, zuckersfiez, freudenrich, minnerich, minneclich, sendebernde, kuslich, lachelich, lceselicit en here of, bij WiZENSE : it mundes vreche, daz stellet
sick als ez vunviu spreche! 153
De tanden (zene) worden als wiz, eben, hermine vermeld,boven
helfenbein geprezen 154 . Het gelaat in zijn geheel wordt lieb,
vin, klar genoemd, het voorhoofd (tinne) heet minneclich, offen,
lieb, de kin brinnende, wolgestellet, de huid is linde,wiz i 55 . Het
zacht
haar is lang, gekruld (reide lokke, reideloht, krisp,
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als zijde, de blonde kleur (val, gel, goltvar) wordt meer vermeld dail het bruin ; zelfs komt geverwet her voor 1 5 6.
Geprezen worden de slanke gestalte, het kleine middel,
de blanke, ronde hall, de sneeuwwitte keel (blank, lil jenvar, glanzend als een adamast), bet blanke, klare neckelin,
de blanke armen, de zachte, weeke hand (wine pant stereotiep bij het reien), de lange vingers, de voeten wolgemezzen,
smd en hol' 5 7.
Bij enkele dichters als DER TANHUSER (-I-1250), KRISTAN VON
LUPIN en HETZBOLD VON WIZENSE (einde 13 de eeuw), zijn vrouwenbeschrjjvingen tot in de kleinste bijzonderheden zeer
geliefd ; daarna treft men ze aan bij MONTFORT, SUCHENWIRT,
WOLKENSTEIN en in het liederboek van CLARA HaTZLERIN 1 5 8,
waar de verschillende attributen tot vervelens toe herhaald
w orden.
Ook over vrouwenkleeding treft men in de liederen enkele opmerkingen aan ; naast WALTHER ' S 1 ) siva ein edeliu
schcene frouwe reine, wol gekleidet uncle wol gebunden enz.
worden nog afzonderlijk vermeld: schapel, gebende,
risel l 5 8 , klachten worden gehoord, dat daz binder it f die bra
hinderlijk is aan de schoonheid, en HADLOUP verwenscht de
groote hoeden, in Oostenrijk gedragen, waaronder de rceselehten wengelin sehuil gaan: wan wceren (sie) geflozzen Tuonouwe ab ! Ook de sweeriu winterkleit, waardoor kel
en blank neckelin, soms ook die kende wiz aan het oog
worden onttrokken — an hiuten lint toot winter we ! zijn
den dichthr eene ergernis: uns nement it winterkleit die
suezekeit! 1 6 0
Veroordeeld en streng gelaakt wordt het riben, anstrichen:
swaz mit varu'e ist aberzog en, da wirt man late an betrog en (VRIDANK), en de natuurlijke schoonheid van een eenvoudig meisje uit het yolk wordt gesteld boven de kunstmatige van menige edelvrouwe1 6 1.
Hoe gaarne de minnesinger echter uitweidt over de schoonheid zijner frotoe, die tot in de kleinste bijzonderheden zijne
bewondering wekt, toch stelt hij, in tegenstelling met den
trobaire de eigenschappen des geestes nog boven de uiterlijke
bekoorlijkheid 1 6 2 . Be hoogste lof, der vrouw in bet Middel1)

PF. 5, 11.
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hoogduitsche minnelied toegekend, is zich in schcene en
tugent boven anderen te verheffen. Het is der hoofsche
vrouw niet genoeg schoon te zijn, ook liebe en gfiete moeten
haar sieren en waar de vraag gesteld wordt, wat meer in
haar is te prijzen : schwne of liebe, wordt steeds en onvoorwaardelijk ten gunste van het laatste beslist. WALTHER's
uitspraak : der liebe get diu schcene nach was den hoofschen
minnesinger een axioma 1 63 . Gewoon zijn dan ook uitdrukkingen als : schcene bi der gilete, schcene und ere, schcene
uncl zuht; veroordeeld wordt diu schcene eine 0:tete . . . . waz
sol ein schanez wip gar ane tugent und an ere ?164
Vele tugende sieren' haar : si ist an tug enden gar volcomen; de dichter hoort haar deswege roemen en wenscht
haar te leeren kennen : ich fuor ie welnde, unz ich Bich vant ;
gelijk hare schoonheid, bloeit en schittert ook hare deugd '65.
Talrijk zijn wederom in het minnelied de bnw. der vrouw,
in betrekking tot hare geestelijke eigenschappen, toegevoegd.
Met het oog op haren hoogen stand heet zij : hOchgeborn,
edel, here' 66 ; op eenen voortreffelijken geest, een rein gemoed wijzen : guot (giletlich, bezzer dan guot), lieb, avert,
kluoc, rein, wolgemuot, scelic, swldenbcere, wiplich, state, suez,
vilgemait, gehiure, tart, ahtbcer, lobebcer, lobesam, helferich,
biderbe' 6 7, aller missewende vri, vor valsche behuot enz.
zij is wandels fri, wan daz eine, nl. dat den dichter genade en
loon ontzegd blijven168.
Haar goede zeden en beschaving worden geprezen door
kiusche, wolgezogen, zuhtik, an der zuhten niender lam ; zij
moet zich hileten vor unvrouwenlicher tat, is it worte gewcere, senfter sprfiche niht ze balt; men prijst haar guot
g elceze, guot gebwrqe, senfte site' 6 9; terwijl wise, vernunftik,
sinnik, sinnerich, wolbescheiden gewizzen op eene ontwikkeling der vrouw wijzen, die ook inderdaad in de middeleeuwen boven die van den man stond 1 70 . Aldus gesierd
door de voortreffelijkste eigenschappen van lichaam en geest,
ook in ontwikkeling staande boven den man, }poet de vrouw
een' heilzamen invloed oefenen op hem, die zich aan haren
dienst wijdt, hoewel aan den anderen kant • de talrijke
klachten over manlichiu wip aanwijzen, hoe deze suprematie der vrouw zich ook naar eene verkeerde zij de ontwikkeld heeft 171.
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De minnesinger noemt een' vierledigen invloed, die van
de vrouw uitgaat. In de eerste plaats geeft en verspreidt
zij vreugde en beet derhalve guot vfir seneliche not, atr allerhande left, viir ungemach, senfte air traren. Zij heilet
séndes herzen swcere, is des tricrens tcete en scheidet von
herzen sere, draagt vandaar den naam leitvertripi
swenne
Niet alleen een blik op haar vriendelijk gelaat
ich min vrouwen ane sihe, mir wie'z allez rosen trage ! —
reeds eene enkele gedachte, haar gewijd, kan de zorgen
verdrijven 173 . Ook veredelt zij het gemoed van hem, die
zich aan Karen dienst wijdt, en oefent eenen louterenden
invloed. ”Frauendienst hub aus gemeiner Rohheit" (WEINHOLD), omdat des ridders geest en lichaani steeds werkzaain
moesten zijn, ten einde aan de hem door zijne frowe gestelde eischen te kunnen voldoen. Daarenboven moest de
vrouwenridder steeds prijs stellen op sierlijke kleeding, goede
taal en manieren, in hoofsche poezie zijne frowe eene passende
hulde betoonen, met zachte melodieen zijne verzen voordragen.
Met den minnedienst openbaarde zich derhalve het streven
naar eene fijnere beschaving, die vooral uiterlijk. in kleeding, taal en manieren moest kenbaar zijn. Berhaaldelijk
getuigen de dichters, dat zij in den omgang met diu frowe
beter, tiurer zitin geworden als goud, daz man dci briCevet
in der gluot en dat later, schcener uncle clar daaruit te voorschijnt komt / 74 . Het schoonst drukt WALTHER deze gedachte uit in zijn : saver guotes wibes minne hat, der schamt
sich aller missettit. Ook behoudt de dichter in Karen
omgang zijne jeug dig e kracht: de ouderdom schijnt geen
invloed op hem te oefenen 1 7 `.".
Het is alsof eene tooverkracht van haar uitgaat : door
zouberliste alleen kan de machtige invloed, dien zij oefent,
verklaard worden door hare bekoring als betooverd, roept
de dichter uit : lean ab iemnan einen seg en, der fi- zouber
were guot? KRISTAN VON HAMLE verzekert den anger (het groene
veld), dat indien zijne geliefde heden barrevoets over hem been
gaat, de wintersneeuw hem niet deren kan hem, die haar
des morgens aanziet, kan dien geheelen dag geen leed
overkomen 176.
In hare tegenwoordigb.eid is de dichter stom en aan een
kind gelijk 177 , zij rooft hem hart en zinnen 1 7 8 , beur-
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telings overdekt een blos of eene doodelijke bleekheid zijn
gelaat 1 7 9 , hij voelt zich alle krachtcn ontzinken 1 8 0 , en
bevindt zich geheel in haar gewalt 18 1 . Van haar hangt
zijn wel en wee af: wil si, so bin ich sorgen bar, wil si so
bin ich Mt / 182 Van hare genade moet hij alles verwachten, doch de gulden regel : bl, gewalte sol gendde sin
geeft hem goeden moed 1 8 3.
Zij is hard, trotsch, schier ongenaakbaar en toont eene
preutschheid, haar door het hoofsche levee voorgeschreven : een'
steep zou men eerder hebben vermurwd, een' boom door zijn
fiehen hebben neergebogen, maar het hart der frowe is
ongevoeliger dan een vlins, herter denne ein adamas• 184
Hij moet haren haz en zorn, ook haren spot vreezen en
wordt geminacht als een heiden 185 ; allerlei dwaze eischen
worden hem gesteld en als aan het verlangen is voldaan, volgt nog de klacht : nil han ich geleistet ir gebot,
net bin ich leider aber ir spot!
Toch klinkt de lofbazuin : des dichters liederen maken
haar wijd en zijd bekend 186 ; doch niet alleen wordt de eigen
frowe geprezen, maar door en in haar het gansche vrouwelijk
geslacht : alien door de eene 187 . De lofspraak goat allengs
over in eene overdreven vereering : nieman volloben vrouwen
kan, zelfs hunderttusent milnde kunnen vrowen werdikeit niet
naar waarde prijzen. Het schoonst in dit opzicht is voorzeker
WALTHER ' S lofgedicht op tiutsche wip : sam mir got, s6 swilere
ich wol, daz hie diu wip bezzer sint dan ander frouwen !
LICHTENSTEIN noemt den vrouwenlop breed als de dag :
wel endet sick der sunnen schin? ZWETER ' S oordeel is : Vrouwenlop ist reinez leben, sunder reinez leben .36 kan in niemen
lop gegeben! 188
De schoonste namen worden voor haar uitgedacht : naast
het hoofsche frowe, dat alleen der adellijke dame voegt,
legt WALTHER in zijne liederen der niederen minne meer
den nadruk op wip ; frowe beperkt tot een' enkelen stand,
alien zijn WI) , daarom is dit hem der hOhste name, omdat er al het karakteristiek vrouwelijke in ligt opgesloten.
LICHTENSTEIN ' S von geburte ein frowe, von tugende ein wip
stelt deze gedachte in een helder licht 1 8 9 .
Door de geheele middelhoogduitsche lyriek vindt men dit
verschil tusschen frowe en wip volgehouden. Merkwaardig
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is het strijdgedicht van HEINRICH VON MEISSEN, die den
teekenenden bljnaaM VROUWENLOP draagt, REGENBOGE en
RAMZLANT, waarin het thema magt-wip-frowe behandeld
wordt. Al stelt VROUWENLOP den naam wip, Wunn Ird' sch
Paraclis, hoog — lop si dir wip lurch, vrOuden namen —
toch acht hij frowe waardiger titel. God zelf, aan het kruis
genageld, noemde Zijne moeder aldus, niet mulier, gelijk
men wil : Got sprach ze saner muoter jadisch, latin niht ;
met eene zinspeling op Zijne geboorte, moet Hij haar vrO,
we hebben genoemd, zeker niet wip (hoewel elders bij
VROUWENLOP tot Maria, aan den voet van het kruis staande,
gezegd wordt: sick wip, daz ist der sune din!) 19 °.
Toch blijft wiplich een epitheton ornans der vrouw en
vindt men tal van verheerlijkingen van den schoonen
wThes nam 191.
De namen , dem minnewerden her 1 ) gegeven vallen in verschillende categorieen.
Ten eerste vindt men namen, die op de bestaande lie fdesbetrekking wijzen , als triit , triuterinne, liep , minne, zart,
siieziu fruht, herzenwirt enz. 192 ; verder namen met betrekking op hare schoonheid : eng el, rose, rOse in touwe, bliiendez As,
ougenweide , ougenspil , violgarte, meie, Ostertac, sunne, mane,
morgenstern, schcenez bilde enz. 193 ; met betrekking op deugden:
der tugende meisterinne , der tugende krone, schuole tugende
vol , der kiusche ing esig el, der stcete ein rig el, der liebe ein
schrin, der maze ein blilender ast, der zuht ein brunne, erenwer,
eren Bach enz. 194 ; namen, die de vrouw als vreug de verspreidende kenmerken : vrOudeng ebe (-zil, -hort, lere), leitvertrip,
trcestwrinne, senftwrinne, helfcerinne, trOst,wunne, Neil, gelakkes
vent, sceldengebe, (-schrin, -vruht), balsemsmak, hort, edeler
stein, himelriche, gr al, wunsch, des wunsches paradise, schilt
far herzenleit I 95.
Nog rooft zij hart en zinnen en heet roubcerinne, tcetcerinne, mordwrinne l 96 , terwijl gebietcerinne, vrouwe, kiineginne, keiserinne 197 haar boven den man plaatsen.
1)

MARNER 14 vs. 278.
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HOOFDSTUK II.
De man.

Gelijk de vrouw, bekleedt ook de man in het hoofsche
minnelied de plaats, die het hoofsche verkeer hem aanwijst,
heeft ook hij zich aan bepaalde voorschriften te houden,
is ook zijne gedragslijn aangegeven. Het ze minnen wolgestalt (WALTHER), moet hem het ideaal zijn, waarnaar hij
to streven heeft, daartoe moet hij in de eerste plaats de
gulden kunst van zwijgen verstaan. Zijne minne moet een
verholne, tougen minne zijn (merkwaardig is te dien opzichte
eene uiting in LICHTENSTEIN ' S frauenbuch, die bewijst, hoe
weinig dit voorschrift in 1257 werd nageleefd) ' 98 . Slechts verholne swore en sorge mag hij kennen en zijn stelregel zij :
in herzen sen and iizen vro 199 . Het zich beroemen op eenige
gunst zijner frowe was ten strengste verboden : waz touc
zer werlte ein ruemic man! 200 kionk het in verschillende toners.
Daar de vrouw, in het minnelied gehuldigd, meestal gehuwd
was 2 ol, gelijk ook de dichter zelf, mocht haar naam
Diet genoemd en moest elke zinspeling vermeden worden,
die eene aanwijzing zou kunnen zijn. Op allerlei wijzen
tracht hij de lastige vragen zijner omgeving te ontgaan en
bezigt daartoe een' enkelen keer eon' versteckname als WizENst's der SchOne Glanz, VELDEKE ' S diu Wolgeteine, ToGGENBURC ' s Guote 282.
Ook andere eigenschappen van geest en hart moeten hem
triiriges ritters tip
sieren : hOchgemilete past den ridder
erwerbet nimmer werdez WI) doch hij bedenke tevens,
altijd ze rehten frO en mit ziihten gemeit to wezen 20 3.
Deze heichgemaete vindt men uitgedrukt door flieg en, We
sweben, spring en van het hart, een schoon beeld , dat
ook meermalen gelukkig is aangewend 204 , minder fraai
in STEINMAR ' S : als ein min in einem sacke vert
herze hin unt dar 2 ° 5 Verder moet de ridder libel uncle
guot erkennen en ie daz beste von frouwen sagen 206 , zich
steeds als ere-, vrOude-, minnegernde doers kennen, guot, kiiene,
milte en wert zijn 2 ". Doch de hoofdeigenschap van den
hoofschen ridder is diu stcete. Heeft hij zich eenmaal eene
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frowe gekozen, dan ook moet hij zich haar getrouw betoonen 2 0 8 , hoe zwaar hem dit soms ook mope vallen. Gelijk de steen door eenen droppel kan worden uitgehold,
zal ook de ridder, indien hij in zijne steete volhardt, eenmaal zijne frowe kunnen verbidden 2 a 9.
Ook als hare hardheid hem kwelt, het leed hem zelfs
tranen uit de oogen perst 21 0, moet bij zijne trouw bewaren en zacht blijv.en in zijn oordeel 211 . Toch wreekt
ook bier het natuurlijk gevoel zich herhaaldelijk op zooveel
onwaarheid en gekunsteldheid: de liefdeloosheid zijner frowe
noemt de dichter eene zonde 2 12 ; hij beklaagt zich over
hare wispelturigheid 2 1 3 ; bittere woorden en verwijten
klinken 214 ; de band, die hem gekluisterd houdt 2 1 5 , wordt
verbroken, en na een absagelied kiest hij zich eene andere
geliefde 2 i 6 ; soms zelfs verlaat hij het ijdele minnen an
&Me stat geheel, en breekt met de wetten van het
hoofsch verkeer : een niedere minne zal hem meer voldoening schenken 2 17.
Het ligt in den aard der zaak, dat deze gedwongen vereering, die in de meeste gevallen buiten het hart omging,
hare kracht zocht in forsche beelden, in overdrijving, om
elken twijfel aan de oprechtheid der uitgesproken gevoelens
te ontzenuwen. Reeds WALTHER wenscht, der geliefde zon,
maan en sterren te kunnen geven; HAMLE benijdt den
grilenen plan, waarop zij geloopen heeft en wenscht het achtergelaten voetspoor te drukken ; een ander wil zich tal van metamorphosen getroosten, om toch maar zoo dicht mogelijk bij
sins herzen frowe te zijn : in een zisel, een sidin risel, gifrtel
of mantel; als HADLOUP haar een kind ziet kussen, zucht
hij : owe, wcer ich daz kindelin ! en bij de herinnering, hoe
hem, als kind, zijne frowe in de hand beet, roept hiti nog
uit: ir bizen was so zartlich, wiblich yin ! 21 8 Si ist
liep alsam, der lip, ich brinne, wiiete mach ir liebe 21 9 , klinkt
des dichters herhaalde verzekering, hij stelt haar boven
krone en riche, en niets ter wereld ane got aleine ligt hem
nader aan het hart 2 20.
Den terugsla,g dezer overdreven liefdesbetuigingen vindt
men in de dwaze eischen, door de vrouwen gesteld, wier
natuurlijk gevoel zich over zooveel onwaarheid vroolijk
maakte.
4
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LICHTENSTEIN opent de rij deter dwaasheden : ter wille
van zijne frowe getroost hij zich eerst eene mondoperatie 1),
zoodra hij verneemt, dat haar zijn ungefilege st'enter munt
mishaagt. Als hem daarna in een tyost (joeste) een vinger A z der
Kant wordt gestoken , is , onder het beklag zijner medestrijders , zijn troost: ez ist mir lurch ein w'ip geschehen !
De bode, die zijner frowe dit heldenfeit bericht, wordt niet
geloofd , waarop ULRICH zich 2 ) den vinger laat afhouwen,
om haar dien te zenden in een keurig foedraal , met een
bllechl'in, dat eenen liebesgruoz bevat. Ook zijn pelgrimstocht
naar Rome 3 ), zijn Venus fahrt en de maskerade van kiinic
Arius 4 ) worden in haren naam ondernomen. Een ander,
DER TALER, zucht, dat hem bevolen werd zonder eten te blijven,
en an bleken hint ein cur)* (curie) te dragen ; DER TANIVISER
noemt eene reeks van de onmogelijkste eischen op , hem
door zijne frowe gesteld : hij moet o. a. den appel van Paris,
.den salamander, den Tremuntein-ster, zon en maan halen ,
den Roten (Rhone) ze Neurenberk schikken, den berg ilz Galil'e,
da her Adam life saz naderbij brengen, den gr'dl van Par.
zival, den mantel der unwandelbceren vrouwen en de ark
van Noach halen , dem mane den schin , der Elbe it fluz
benemen, gefliegen als ein star, die werlt umbegraben , tasent
seer vertuon als Gamuret en dergelijke dwaasheden meer 2 2 1 .
Ook den man vindt men , behalve herre, lieber man, vriunt
en geselle enkele namen toegevoegd , die overigens als attributen der vrouw voorkomen : leitvertrip, wunne, trOst, des
herzen vrOude, trot, der ougen spiegelglas 2 2 2.

HOOFDSTUK III.
Verhonding van man en vrouw.

De betrekking , die in het minnelied tusschen man en
vrouw bestaat, wordt als eene dienstverhouding voorgesteld,
die ook in het Provencaalsche voorbeeld hare verklaring vindt.
1)
2)
3)
4)

Frauendienst 80-105.
Frauend. 434.
Bilechlein III, 1320 vgg.
Frauend. 458 vgg; 1400 vgg.
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De trobaire diende inderdaad met zijne liederen den gebieder , meer nog de gebiedster ; hier kon dus van eene
dienstverhouding sprake zijn , die, naar Duitschland overgebracht, in het Germaansche leenwezen weerklank vond, en
derhalve kon blijven bestaan, onveranderd naar den vorm,
hoewel het innerlijk wezen verloren ging : ze werd louter een
klank , bestemd om den grootsten indruk te geven van des
dichters onderdanigheid aan het voorwerp zijner hulde. Voorbeelden van deze dienstverhouding vindt men reeds in de
oudste lyriek, en hoewel ze bij KiiRENBERC en REGENSBURC
niet voorkomt , is dit nog geen bewijs , dat ze eerst na hen
in Duitschland inheemsch is geworden; een tijdgenoot MEIN LOH
VON SEVELINGEN geeft het oudste voorbeeld223.
De dichter meent tot den dienst zijner frowe geboren te
zijn , heeft haar von kinde gedienet 224 (1-1ADLouP hangt
hiervan een vermakelijk tafereeltje op), behoort haar met
herz and lip toe, en wil haar verger zijn geheele leven dienen,
eigenliche dienen, eiyen sin, eigenliche undertan sin, of sich
vier eiyen jehen 2 2 5.
Dat inderdaad jonge ridders reeds vroeg en nauwelijks
de kinderschoenen ontwassen, zich in den dienst eener adellijke vrouwe stelden , is bekend van ULRICH VON LICHTENSTEIN, van KONRADIJN, op 16-jarigen leeftijd onthoofd , die
in het hem toegeschreven minnelied zich zelven der jare
hint noemt , terwijl HUGO VON MONTFORT op 14-jarigen
leeftijd de wereld op avontuur introk, en als frowenritter
optrad. Reeds VELDEKE ' s verzuchting : wip hazzent grdwez
h^c r, sI nement niuwez zin far alter volt, WALTHER ' s minne
unt kintheit lint ein ander gram en eene uitspraak van
lateren tijd menner, dy da junger zyn, yen dy alden yore,
schijnen betrekking te hebben op dezen vroegtijdigen vrouwendienst der jonge ridders 2 2 8.
Een lange proeftijd van zeven , tien , zelfs dertig jaren
wachtte den ridder ; vil lange zit moet hij gedienet han,
aleer hij in genade kan worden aangenomen 22 7 . Zeer begrijpelijk en natuurlijk zijn dan ook talrijke klachten over
den verloren tijd, die besten tage, die men met ijdel dienen,
zuchten en smachten heeft doorgebracht, zelfs mengt zich
daar wel eens onder een smartelijk : owe, daz ichs ie gesach ! 2 2 8
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Als vazal bewijst hij haar onderdanig hulde , moet haar
die hende valden, ,nig en, zelfs nig en u f iren fuoz 2 2 9 , en niet
alleen met het lied , dat hij op haar gebod zingt 230 , ook
met het zwaard moet hij haar dienen , als frowenritter optreden 2 31 [zijne werke moeten in overeenstemming wezen met
zijne worte 232 ]. Trouwe dienst geeft aanspraak op John 233,
dat bestaan kan in een guetlich anesehen, gruoz 23 4 , habedanc 2 3 5 , lachen 2 3 8 , daz vil siteze wort j4 217 , sprechens eit 2 3 8,
kuss 2 3 9 , umbevanc 2 4 9 . ook stoffelijke geschenken worden nu
en dan vermeld : een vingertin , in den Frauendienst een
hfindelin en wangekiisse, bij HADLOUP een nadelbein241.
Zien we nu, wat den inhoud van het minnelied uitmaakt.
Naast de onmisbare betuigingen van eerbied, hulde , liefde,
trouw en stoPte 24 2 , en het steeds herhaald flehen om eenige
hoop op genade en loon 143 , geeft de dichter in zijn lied
uitdrukking aan zijne smart over onverhoorde liefde en vindt
men het trilren en senen 2 4 4 , de quintessence van het hoofsche
minnedicht , als natuurlijk gevolg van de voorgeschreven
preutschheid der vrouwen ; slechts klaagliederen kan de
dichter zingen 24 5 , en in allerlei tonen klinken steeds weer
dezelfde motieven : trceste mich vil senden man, hill en zit,
ich verderbe, durch si g elig e ich tat1 2 4 6
Ten slotte is natuurlijk diu minne, haar wezen en working een der hoofdelementen van het hoofsche minnelied.
Reeds bij WALTHER klinkt de vraag: waz ist minne 247 ,
na hem door velen gesteld, maar door gem zoo schoon
beantwoord / 4g . Naast diu rehte minne staat de unminne
WALTHER noemt haar zonde, herhaaldelijk wordt er voor
gewaarschuwd, en WALTHER VON MEZZE wenscht, dat bloemen en vogels het vermogen zullen hebben de valsche,
wandelbcere minncere kenbaar to maken 2 4 9.
De working van minne is drievoudig : zij veroorzaakt vreug de
of smart, laat hare almacht golden en oefent heilzamen invloed.
Het wol en we der minne vindt men als oxymoron 2 5
vermeld (siieze arbeit, senfte unsenftikeit), of als afzonderlijke motieven behandeld 2 5 1 . De smart treedt voornamelijk
in de scheiding op den voorgrond 2 5 2.
Gepersonifigerd als fro Minne 2 5 3 heeft zij een ieder
in haar gewalt 2 5 4 , en waar helden als SALOMO, SAMSON,
DAVID, ABSALON, HECTOR, ALEXANDER en so manig er-
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welter deg en hare almacht moeten erkennen, kan ook de
dichter zich verontschuldigen : wie mOhte ich mich erweren clan ! 255
Minne veredelt het gemoed, omdat zij het middelpunt
vomit van het hoofsche verkeer, dat niet dan beschavend op den ridder werken kon (zie blz. 45) ; ook de onverhoorde liefde — en consequent moest ze steeds onverhoord
blijven behield hare opvoedende kracht, gezwegen nog van
het louterende der smart 256 . Schier elken minnesinger
ziet men zich beijveren, deze zedelijke waarde der minne
te verheffen 257 , om haar, trots menigen tegenstand, veilig
en met ernst den jongeling te kunnen aanbevelen, afgezien
nog van het aantrekkelijke, dat voor iederen ridder in den
frowendienst gelegen moest zijn. En zeker bestond geen
twijfel meer aan haren gezegenden invloed, toen het van de
lippen van een ernstig spruchdichter als RtINMAR VON ZWETER geklonken had : alle school, sint gar ein wint, wan din
schuole aleine, do der Minne junger sint 1 ). Het beeld der
school voor de opvoedende kracht der liefde was reeds niet
meer geheel nieuw : enkele zinspelingen op eene ruote der
minne en hare /ere hadden het voorbereid, hoewel het door
ZWETER het eerst werd geuit; na hem treedt fro Minne
herhaaldelijk en bij voorkeur op als schuolmaisterin of meizoginne 2 " „aus der Elementarschule (ruote) war sie allUniversitat geworden !" (BuRDAcH).
mahlig
Niet altijd blijft de dichter alleen aan het woord : na
de invoering der vrouwenstrophen (zie blz. 10) ontstaan wechsel
en dial-0°g , waarin zich derhalve dramatische elementen
vertoonen. De weehsel, voornamelijk in de oudste lyriek
voorkomende, bestaat uit enkele strophes, gewoonlijk twee,
waarin man en vrouw, in beurtzang hunne gevoelens vertolken, gewoonlijk, zonder dat er eenig onderling verband
tusschen hun beider woorden bestaat 259 . ,, Es ist nicht ein
wirkliches Unterreden, sondern verwandte Stimmen hallen
zu sammen, wie zwei ferne Abendglocken" (UHLAND).
Naast dezen wechsel staat de dialoog 260 , gewoonlijk
overgaande in eenen liebesstreit 26 I , waarin aan ieder der

I)

ZWETER II, 31.
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sprekenden beurtelings een of meer regels of eene geheele
strophe worden toegevoegd. In hoofdzaak komt de inhoud van
den liebesstreit hierop neer (de bijzonderheden vindt men vaak
gewijzigd) : bij eene toevallige samenkomst met zijne frowe
(eene korte epische inleiding), schildert de dichter zijnen
senden lumber, op gevaar van haren toorn en haz op te
wekken ; eerst als zij vernomen heeft, dat haar eigen
schoonheid en tugent de oorzaak zijn van des dichters lijden,
wordt ze allengs zachter gestemd : lant die bete, die niemer
mac geschen ! en eindigt met eenige toenadering tot den
smeekenden ridder.
Nog vindt men den gespreksvorm in het kruislied. Overtuigd van de heilzame vruchten, die de kruistocht voor den
Christen draagt , wekt de dichter zichzelven en anderen
daartoe op 262. Doch als zijn besluit genomen is, wacht
hem een pijnlijke strijd tusschen herz and lip : herz wil blijven
en zijne neiging tot aardsche liefde volgen, lip verlangt aan
Gods stem gehoor te geven, een strijd, weemoedig ernstig,
vooral bij JOHANSDORF en RtINMAR geschilderd 263 . Toch
overwint de heilige begeerte met Kristes schar voor Gotes
grail te strijden en een droef afscheid volgt, waarin ook de
smart der vrouw zich uit 264 ; en terwiji de achterblijvende
tot trouw wordt vermaand, zingt de kruisridder in het verre
Oosten, soms door eene welkome tijding verblijd, liederen
vol verlangen en weemoed 265.

HOOFDSTUK IV.
Man en vrouw in

betrekking tot derden.

Waar men in de minnelyriek man en vrouw in betrekking
tot derden ziet treden, bedenke men, dat de vrouw, wie
het huldebetoon gold, meestal gehuwd was 1 ), en dat derhalve, zoo een geheime bode gezonden werd, of de „plat onische Schwarmerei" van het minnelied week voor een
') Noot 201.
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reeel zingenot als het tageliet schildert, steeds met groote
bedachtzaamheid te werk moest worden gegaan, om de
merker, de omgeving der geliefde, te verschalken.
Het tageliet is van provencaalschen oorsprong, eene navolging der alba. Het bestaat uit twee motieven, oorspronkelijk
geheel onaf hankelijk . van elkander 2 6 6 . Het hoofdmotief,
de scheiding der geliefden bij het aanbreken van den dag,
kan reeds in de volkspoezie bestaan hebben, en aan Naar
ontleend zijn door een hoofsch kunstdichter, die er bovendien een nieuw element aan toevoegde : de wachter, op de
burchttinne den morgenstond met hoorngeschal of op eene
andere wijze begroetende, geeft hiervan onbewust het waarschuwend teeken tot vertrek 2 6 7 . Zoodra nu echter de wachter
als vriend der minnenden, derhalve als bewust medewerkend persoon optreedt, wordt de verhouding onnatuurlijk,
want, waar hij vaak met luider stemme, op den bestaanden
toestand zinspelende, waarschuwt, moet het beoogde does gemist worden 2 6 8.
Het oudste middelhoogduitsche tageliet is dat van &IST,
waarin het lied van een vogelin waarschuwt, dat het uur
van den wahtersanc is aangebroken ; het wachterlied treft
men het eerst aan bij WOLFRAM, die er een' onvergelijkelijk
schoonen inhoud aan gegeven heeft 2 6 8.
In elk tageliet volgen derhalve op de waarschuwing van
den wachter de smartelijke klachten en beloften der scheidende geliefden, en in hoofdzaak komt de inhoud hierop neer :
eene korte epische inleiding , die met een enkel woord den
toestand schildert , gaat vooraf 27 ° [eens vraagt de ridder des
avonds aan den wachter toegang tot den burcht] 2 7 1. Tegen het
aanbreken van den dag, als de sterren verbleeken, de morgenster schittert, en het vogelenheir ontwaakt , klinkt de wahtersanc 2 7 2 . (ULRICH VON LICHTENSTEIN vervangt den wachter door
eene mart , hij noemt het der edelvrouw onwaardig ein gebitre
tot haren schutsrnan te verheffen). De vrouw ontwaakt het
eerst 2 7 3 , snelt zelve naar den wachter (of zendt er eene
mart heen), en tracht hem te vermurwen" 4 , doch de tijd
dringt ; nogmaals klinkt de waarschuwende stem, de dag
wordt verwenscht !" 5 Een smartelijk afscheid volgt , de
ridder draagt zijne frowe op aan God" 6 , en snelt heen —
der helt slouf dur den hac, alda luht im der tact
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In het laatst der 13de eeuw vindt men tal van geestelijke
tagelieder, gelijk ook van andere gedichten geestelijke omwerkingen bestaan 2 7 7,
Het boteliet, met zijne dramatische inkleeding, schildert
den bode , die eene mondelinge tijding , lied of brief overbrengt 2 7 8 , en het scherpe oog van merkcere en hiletcere
met trachten te ontgaan.
Den Provencaalschen hofdichter was het zeker geraden
op zijne hoede te zijn voor de gardadors,. lauzengiers, die bij
den echtgenoot der dompna argwaan tegen hem konden
wekken 2 7 9 ; overeenkomstig hiermede werden in den middelhoogduitschen minnedienst, waar elke bede um liefde onverhoord moest blijven, naast de standvastige weigering der
vrouw, uiterlijke omstandigheden aangenomen, die eveneens
de vervulling van des dichters wensch moesten bemoeilijken.
En zoo werd de omgeving der frowe onder den naam van
diu me-rice, huote, mericcere, hiletcere 2 8 0 , en als vijandig aan de
plannen van den dienenden ridder voorgesteld. Talrijk zijn
de klachten over , verwenschingen van deze iibele, valsche
huote, die den dichter steeds in zijne liefste wenschen dwarsboomt, en die hij op allerlei wijzen zoekt to verschalken.
MORTJNGEN wijst het gevaarlijke aan van zulk eon' dwang :
huote stceten frowen machet tvankeln muot en later klinkt
het : ich sack, daz ein sieche verboten wazzer tranc e 8 1 . HilsEN
daarentegen prijst haar , omdat nu niet iedereen zijne geliefde naderen kan, en sinen willen sprechen, daz si ung erne
hOrte en ook zijne vreugde verstoren zou.
Bij NiTHART en zijne school vindt men de vrouw op
tweeerlei wijzen in betrekking tot derden, nl. in gesprek
met een gespil -- de zted gespiln klagen elkander hunnen nood,
uiten wederzijdsche klachten en bezwaren 2 8 2 - en in het
twistgesprek der stolzen maget met hare moeder. Gene wil
aan den reidans meedoen : min muot der strebt gein Riuwental,
sliuz is f balde mir daz gadem, reichet mir men liehte Wit !
Zij grijpt )(. ickel en giartel en geene waarschuwingen en beden
der moeder kunnen haar weerhouden : ich wil dar stolzlichen
springen an der schar : her Nithart uns den reien sane en
zij ontvlucht de moeder, die haar dreigend in den weg wil
treden ! Soms ook is de verhouding omgekeerd en bekruipt
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der oude moeder, din mer dan tetsent runzen hat, de danslust z(5(5 zeer, dat zij, tot spijt harer dochter, in het beste
pak gestoken , mede wil reien : ich rnuoz an der knappen
Kant, der is t von Biuwental g enant ! 2 8 3

HOOFDSTUK V.
De Natuur.

Het leven der natuur heeft zijnen stempel gedrukt op de
middelhoogduitsche lyriek. Men vindt het in lente , zomer
en winterzangen, in herfstliederen en in tal van beelden der
natuur ontleend.
Bij de eerste onderscheide men in : liederen, waarin een
wezenlijk verband bestaat tusschen des dichters liefde en
den zomer, en andere , waarin de beschrijving der jaargetijden als rhetorisch middel ter inleiding wordt aangewend,
hetzij in eenig verband gebracht met de gevoelens des dichters (overeenkomstig of strijdig daarmede), of als voorspel
van het eigenlijke minnelied , zonder eenig verband met het
volgende.
Beschouwen we eerst de liederen, waarin een dergelijk
verband bestaat. Afgezien nog van den indruk, dien het
ontwakend natuurleven steeds gemaakt heeft en maken zal
op het menschenhart , waarin het machtig lentemysterie altijd
weer dezelfde snaren trillen doet , dezelfde klanken en tonen
wekt , was de zomer den middeleeuwschen zanger, als de
tijd van liefde en schoonheid , dubbel welkom. Sumer zit bracht
hem, aan de wintereenzaamheid ontvlucht, weder in het voile
menschenleven : met dans en balspel vierde men den intocht
der schoone lente 2 8 -1 , en onder het geuren der bloemen, der
vogelen zang , werden liefdesbetrekkingen aangeknoopt, die
kortstondig en viuchtig, gelijk de zomer zelf, weder ontbonden zouden worden ais de roos verwelkte, de nachtegaal
zweeg (maibuhlen , mailehen). In de Oostenrijksche lyriek
vindt men eenige voorbeelden van deze zomerliefde 2 8 5.
De hoofsche minnedienst , met zijne strenge eischen van
state, moest in verzet komen tegen deze wufte, kortston-
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dige liefde, haar geheel verwerpen. Met haar werd echter
geenszins alle natuurbeschrijving gebannen , men wijzigde
slechts, en bracht nu het karakter der jaargetijden in betrekking tot de gevoelens , de stemming van den dichter.
Reeds bij VELDEKE komt eene dergelijke betrekking voor.
HilsEN verwerpt dit streven geheel en vermeldt slechts eens
diu wunneclichiu zit 1 ), zonder rechtstreeksch verband met den
verderen inhoud van het lied. WALTHER' S natuurbeschrijvingen , waarin naast enkele phrasen betreffende het natuurleven ook vergelijkingen voorkomen tusschen het jaargetijde
en des dichters gemoedsstemming , onderscheiden zich bovendien hierdoor, dat ze een wezenlijk bestanddeel zijn van de
voorstelling in het minnelied gegeven : zij vormen den achtergrond van bet tafereel, dat de dichter schilderen wil I).
Na WALTHER wordt schier elk minnelied door zulk eene
stereotiepe natuurbeschrijving ingeleid , meestal in verband
met des dichters gevoelens. In de lente vindt de feeststemming
der natuur weerklank in zijn jubelend hart, of spot wreed met
zijn bitter lijden, dat liever den somberen winter zag, Wiens
doodsch zwijgen beter passen zou bitj zijne droefheid (waarbij
zich een nieuw motief voegt : het leed door den winter veroorzaakt, is niet des dichters eenige smart 2 8 6 ), of ook, winterkou en kilheid kunnen zijn warm hart niet verstij ven, en
gelijk de liehten tage hem donker en somber zijn , zoo hij
de geliefde frowe niet ziet, kan een blik, een woord van
haar, sneeuw en winterkou in bloemengeur en zomergloed
veranderen, en is des dichters stemming derhalve geheel onafhankelijk van het jaargetijde 2 8' . De natuur stelde men zich
voor, als leefde en gevoelde zij met den jubelende, den klagende me, als verleende zij hem hare hulp 2 8 8.
Dergelijke stereotiepe zomer- en winterbeschrijvingen
komen in hoofdzaak hierop neer : lenteboden kondigen aan,
dat de winter voorbij is met sneeuw en ijs ; de bloemen,
rood, blauw, wit en geel, dringen door het gran en schijnen
in grootte en kleur to wedijveren ; het vogellied weerklinkt,
alles noopt tot jubelen en reien ! 2 8 9 Of: de liehten tage worden
korter, de winter is in het land ; na hevigen strijd heeft
i ) M. F. 43, 11.
2 ) WALTHER, PF. 4 en 5.
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hij den zomer verdreven sneeuw en ijs, rife en anehanc
hebben de heide betwungen, anger en owe zijn van bloemen
en kruid beroofd, het woud is kaal en mist zijne schaduw,
de vogels zwijgen men verwenscht den winter en vergeet
zijne ruwe stormen onder de vri5ucle in den stuben, terwijl
allengs weder de tijd nadert, dat zijne heerschappij zal
moeten wijken 29°.
Soms evenwel staat eene dergelijke natuurbeschrijving,
zonder dat er eenig verband wordt aangewezen tusschen het
jaargetijde en des dichters gevoelen, als een geheel op
zichzelf staand voorspel, dat aan het eigenlijke minnelied
voorafgaat 29 1.
Met STEINMAR komen de herfstliederen in zwang, die de
vreugde van den oogsttijd, diu erne, schilderen, als de
bladeren afvallen en het gunstig getij voor de rninna?re
verloopen is Toch weegt de herbestwiinne rijkelijk op tegen
het iced, door de naderende koude veroorzaakt: ads een
gastvrij waard onthaalt herbest zijn gesinde en de esslieder
schilderen met heldere kleuren het gastronomisch genot der
vroolijke middeleeuwers zelfs een aanzienlijk minnesinger
als Winav, vorst van RaGEN (-1- 1325) somt met blijkbaar welgevallen de verschillende heerlijkheden van den
herfsttijd op t 92.
Eindelijk nog openbaart zich de natuurzin der dichters
in tal van beelden en vergelijkingen vaste motieven ontstaan, als : de schoone vrouw gesteld boven do mei, zij geeft
hooger, reiner genot dan deze 2 93 haar tugent bloeit en
schittert 294 , zon, maan en sterren doers in glans voor
haar onder '), aan bloemen (vooral rose en lilje s)), en vogels
(valke, swan, ar ; diu nahtegal wordt de geliefde vogel)
worden beelden ontleend 295 . verder aan de zee, het ijs,
verschillende metalen en edelsteenen 298 . In overdrachtelijken
zin worden gebezigd : anger, bliiendez zwi, garten, bourn,
/waltz enz. 2 9 7 , en stereotiepe uitdrukkingen ontstaan, als
daz vrüut fr , des meyen bluot, Air alley bluornen sch'in298.
') Noot 145.
2 ) Noot 151.
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Spruchpoesie.

HOOFDSTUK I.
F ahren de dichters.

Naast de hoofsche minnepoezie der edelen en de didaxis,
reeds door WERNHER VON ELMENDORF en WALTHER ' S tijdgenooten THOMASiN VON ZERCLERE, FREIDANK, en der WINSBEKE beoefend 299 , was, op het einde der 12de eeuw in
HERGER ' S en SPERVOGEL ' S strophen de didactische richting
der lyriek, de z. g. spruchpoesie 3 0 0 der fahrenden, op den
voorgrond get'reden.
Deze fahrenden, adellijke en burgerlijke, werden meestal,
volgens eigen getuigenis, door armoede gedwongen met
hunne kunst in hun levensonderhoud te voorzien. Armuot
hcenet den deg en 301 , zij wisten het maar al te goed ; vooral
in het midden der 13de eeuw, Coen onder den druk der
tijden de poezie op den achtergrond geraakte, waren de
klachten over armoede en gebrek talrijk. Soms trachtte
men door scherts den gewenschten indruk op zijn publiek
te makers en poogde door de voorstelling van eigen stcetez
ing esinde als her Seltenrich, Schaffeniht, Nihtenvint, her
Big enOt von Darbia n, of de schildering van een . dagelijksch,
treurig verblijf te Diinnehabe en Siu ftenheim het hart der
hoorders te vermurwen en den ader der milte rijkelijk te
doen vloeien. Ook bittere woorden kronken als : armuot,
dick hazzet manic man, of: armuot verderbet wizze vil ; Loch
vindt men zelfs een prijzend : armuot, WC miiezest scelic sin,
del stillest maneg en iibermuot P 02 Her Phenninc is almachtig 303 , en het tug entlOsen rich, biderben arm, reeds voor
den schrijver van het boek Job een der raadselen van het
leven, bleef ook niet zonder indruk, op de fahrenden 3 ° 4.
Van de milte van vorsten en edelen hingen zij af, en
waar zij door hun optreden der samenleving kleur en geur
wisten te geven, verwachtten zij niet alleen waardeering
hunner kunst (diu rehte kunst ist Gotes bote, hat Gotes
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gunst" 5 ), maar ook materieel loon (der fahrende neemt
guot umb ere), dat voornamelijk bestond in geld, paarden
en kleederen (in de meeste gevallen zeker g etrag ene
alte wat 3 0 6 ).
Hoewel nu menig lobeliet klonk, in overdreven, bloemrijke taal 3 07 , bestonden de gernden zich toch ook meer
dan Bens wars van lof, om den broode hem toegezwaaid,
die veel eer te laken viel, en behielden zoo hunne onafhankelijkheid van woord en lied 3 Kwamen de Herren
hunnen plicht, zich milte te betoonen, niet na, dan werd
hun in een scheltliet een bitter verwijt van hunne Merge
gemaakt 3n 0 . Menig klag eliet echter, bij den dood van eenen
beschermer gezongen, verkondigt den onvergankelijken room,
die hij bij de gernden geoogst had 310 .
In den strijd om het bestaan ontbrandden twist en naijver tusschen de fahrenden onderling, die elkander in
scherpe hekelzangen niet spaarden, hoewel enkele dezer
twistliederen, op fictieven grond berustende, slechts gediend
zullen hebben het publiek te vermaken. Toch bestonden
ook vriendschapsbetrekkingen tusschen hen, zooals menige
schoone klaagzang bewijst 3 1 1 .
Naar de stemming van het gezelschap, waarin de zanger
optreedt, moet hij zijn lied regelen, en ook al knaagt de
smart aan eigen gemoed, hij moet blijde zijn met de
blijden er lachet h er az unt grfnet hinin ! Is de stemming
verdeeld, dan bevindt hij zich in een moeielijk geval en
klaagt, het niet een ieder 'mar den zin te kunnen maken 3 1
Daar men liederen en spriiche dichtte om ze voor te dragen,
werd nooit de band tusschen dichter en publiek uit het
oog verloren; talrijk zijn dan ook de „Anrede an die ZuhOrer", die door den dichter om raad gevraagd, of bewogen
werden zijn hulp en voorspraak te wezen 1 3 .

HOOFDSTUK II.
Po.e. zie der fahrenden.

Zeer gewoon zijn de herrens_priich e der fahrenden. Deze
handelen over vursten, herren en edelen, wijzen hun, met
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een „noblesse oblige" op de hooge plaats, die zij bekleeden :
ir hilhen viirsten, seht, waz in Got . hat gegeben ! en, naar
de mate, waarin Hij gaf, stelt Hij Zijne eischen. Den vorst
moet zijn adelhaft gemaete (triuwe unde milte) blij ven'
sieren, en is hij door God ze rih ter unt ze gnaden ilzgekorn,
dan ook is zijn dure plicht het onrecht te weren en armen
te beschermen : sit vridebcere, ir edelen vruh t, so git inch
Got sin hdhez himelrich .13 1 4
Ook der herre, die zich geprezen wil zien, lebe lobellchen,
daardoor alleen kan hij zijn' naam met eere dragen, want
zod hij niet sime adele glich handelt, wat kan hem dan
van een ander man onderscheiden. ! Hij zij triuwe, wahrhaft
en milte, en wil hij in den krijg op zijne liute kunnen
vertrouwen , hij zij steeds dezelfde jegens hen , ook in
vredestijd, opdat hij niet worde teleurgesteld, zoo hij hunne
hulp van noode heeft ! Schaffet roept de gerde hem toe, daz
man inch nach tole klage ! 315
De adel is de stand van Gods genade, doch geboorte
alleen verschaft den edelen naam nog niet : tat adel hat,
adel niur nach tat sich schribet en de hoogste plaats bekleedt hij, die naast eene edelheit von /Anne zich beroemen
kan op eene edelheit von tugenden 3 1 6 .
De ritter zij milte, manlich, zuhtik, barmlterzik en diemuotik, met zwaard en schild bescherme bij weduwen en
weezen, en zoo hem kostbare gewaden van goud en zijde
ontbreken, hij snijde zich een kleed uit triuwe en manheit,
en niet minder gunstig zal hij zich door de vrouwen ontvangen zien 3 1 7.
Eene beschouwing van het heden brengt tot vergelijking
met het verleden, en doet den dichter als „laudator temporis
acti" optreden. Reeds VELDEKE klaagt : dim werelt ist trUeb
unde val, si beset ie lane s6 me ! . en na hem klinken
dezelfde tonen, de geheele 13 de en 14de eeuw door. Die welt
wirt bceser, de getriuwen alters site moeten wijken, boosheid
en ontucht woekeren voort, en zoolang fride en reht met
voeten getreden worden, zal WALTHER ' S ideaal : guot, werltlich
ere and gotes hulde in ein herze zesamene nimmer verwezenlijkt worden ! FrO Schande heerscht onbeperkt romp mid
brant worden onder hare heerschappij gedoogd , en de
vil sfiezer Got, nil sich hernider ze diner hantbede
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getett, din welt bOset von tage ze tage 3 la Betreurd wordt
diu vrOudelOse zit, die(n) men beleeft : traren durchwallet
elliu tiutschiu lant, zelfs jongen en rijken, die van freuden
solten in den laften sweben ontwijken de vreugde. De zon
schijnt minder helder, de vogels zingers niet so suoze als
der bloemen liehten varwe kan het oog niet meer bekoren!
De kunst vervalt en wordt niet meer gewaardeerd ; den
wiben dienet niemen net ze rehte valsche minne heerscht en
geld en goed wegen ook bij de vrouwen zwaarder dan ere
en triuwe 31 9.
Ook de toestand, waarin de kerk verkeert, is treurig: din
kirche ist cede, ir suit den pfaffen suochen anderswa, klonk
het. WALTHER klaagt, dat leer en wandel der geestelijkheid
onrein zijn en veel to wenschen overlaten ; men laakt hare
heerschzucht, haar streven naar aardschen rijkdom, waardoor
ze zich zelve als insatiabilis sanguisuga brandmerkt 3 2 0.
Kristenher kumber cluldet ! der klosencere weinet 1 )! Ook de
kloosterorden zijn ontaard zelfs sant Francissen regel, eens
unverdorben en uff grechten wegen, is het goede spoor bijster
en de beschamende vraag klinkt : lert inch Franciscus solhe
kunst? 3 21 . Toch verliest het priesterschap geenszins al zijnen
luister. Zou men den paus , door God der Kristenheit tot
vader gegeven , niet eeren ? Wat hij gebiedt , is Gods wil
en wie bier den paus eert , den wil Got minnen dort ! Den
priester, in wiens handen de heilige sacramenten tot gemeenschap met God berusten , eerbiedige men, ook waar hij faalt
pfaf ist daz /Caste wort, diu priesterschaft ein werdez ambt!
REGENBOGE maalt zich eene ideaal-wereld, waarin pfaffen,
ritter unde bfiman in broederlijke eendracht tot elkanders
geluk zouden samenwerken der bOman zal pfaffe en ritter
het dagelijksch brood verschaffen , de priester voor het
zieleheil der anderen waken , terwijl der werde ritter op
zijne beurt als beschermer kan optreden van pfaffe en biiman,
tegen allen, die in iht tuon wellen: sit ir mit trio ein ander
bi, inch kan nieman gevellen / 3 2 2.
Onder de talrijke lobspriiche op bepaalde personen 2 ) komen
er voor, waarin een beroep op de milte der betrokken vorsten
') Zie blz. 28.
2) Noot 307.
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op den achtergrond treedt , die dus inderdaad van eenige
politieke beteekenis zijn. Toch kan in dergelijke sprfiche ,
zelfs bij WALTHER, die het eerst het politieke leven binnen
het bereik der lyriek heeft gebracht , noode van eene persoonlijke overtuiging sprake zijn.
Het eenige doel, dat de fahrende spruchdichter met zijne
kunst beoogde , was loon en eer ; waar hij derhalve in bewogen tijden zong, gaf hij slechts weer, wat in bepaalde
kringen , waarin hij optrad , gevoeld en gedacht werd ; door
in zijn lied uit te spreken wat honderden en duizenden gevoelden , versterkte hij eene partij, hielp hij haar bevestigen
en uitbreiden.Velen volgden WALTHER ' S voorbeeld als REINMAR
VON ZWETER , DER HARDEGGER, FRIDERICH VON SUNBURC ,

Meister SIGEHER en DER MISNIERE. Slechts bij eenen enkelen
adellijken minnesinger als SINGENBERG en MONTFORT kan,
waa,r zij politiek terrein betreden, aan eene persoonlijke overtuiging gedacht worden , daar het hun bij het partij kiezen
niet in de eerste plaats om loon te doen was. Tot de politieke spruche behooren ook die , waarin over de zeven keurvorsten gehandeld wordt 3 2 3.
Nog vindt men talrijke sprache betreffende den godsdienst,
in de eerste plaats over de nietigheid van het aardsche.
Aan de dweepzucht, die zich in de 13 d e eeuw openbaarde 3 2 47
kon ook de spruchdichter niet ontkomen. Diep doordrongen
van de nietigheid van het aardsche leven — diz kurze leven
ist ein wint, ein troum, ez smilzt als ein zin — door niets
beschermd tegen den fellen dood, die een ieder op het onverwachts treffen kan 3 2 5 , overtuigd, van den ijdelen dienst
van fro Welt, die hare dienaren zoo bitter droevig in haar
loon teleurstelt, als zij arm en berooid naar lichaam en ziel —
varndez g.uot muoz Me beliben 3 2 6 - het eeuwige leven moeten
ingaan, keert men zich of van het aardsche en tracht, vol
berouw, door biecht en boete zijne ziel nog to redden' 2/.
Ook de heilige Drieeenheid 3 2 8 , God, Jezus en Maria,
zijn het onderwerp van menigen spruch.
Men bewondert Gods heerlijke schepping, waarin de
mensch, trots zijne kleinheid, zulk eene hooge plaats bekleedt 3 2 9 . Tal van namen worden Hem gegeven : der
werlte voget, des hi'inels iciinec, der haste keiser, untcetlich
lefinec der ewekeit, heiliger alpha et e; enz. 3 3 0 ; naar Zijne
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almacht Altissimus en wundercere 3 31 . In Jezus' gestalte verjongd, noemt men Hem : altherre junc, jungalte, der vil
alte fenix der sich erjungen wolde , alter griser jungeling 3 3 2 ; nog heet Hij : der smit von Oberlande, der werkman,
der ackerman 3 3 3 enz.
Men vindt spriiche over Kerstmis, den scelderichen tac, daz
Jesus wart geborn; andere, waarin Zijn lijden wordt behandeld : over den tac, do Gotes sun sin marter leit of der
here tac, dat Got von dem tOde ilistuont ze trOste der Kristenheit 3 3 4 . Dankbaar herdenkt men den sprung von Kimmel
inz ellende, de martelwerktuigen : sper, kriuz uncle dorn —
erbermde schuof daz er von himel zer erde neigte sich! (M ARNER) 3 3 5 - waardoor eene zondige wereld gered kon worden.
Talrijk zijn de lofdichten hem gewijd, de namen hem toegevoegd, als : degen, lamp, dr, schriender lOu, kalp, arzt,
himelbrot, gotelich bluome, niuwe Adam, ceder grOz and distel
Heine 3 3 6.
Ook de MARIA-vereering uitte zich in tal van sprfiche en
leiche: de onbevlekte ontvangenis door den gruoz van GABRIEL
vergeleek men bij een spiegelbeeld, en herdacht in allerlei
vormen Gods wonderbare geboorte 3 3 7 . Doch het liefst was
zij den geloovige als de mater dolorosa, door wier ziele het
lijdenszwaard gegaan was, die derhalve den kreet van den
angstig worstelenden mensch begrijpen kon en vol ontferming
als MARIA MEDIATRIX haren zoon voor de zondige menschheid bad 3 3 8 . Men herdacht haar lijden, haar vijf vrOude 3 3 9,
en wekte op, haren dienst te stellen boven aardsche liefde,
hoewel eene dergelijke MARIA-vereering allengs een zeer
wereldsch karakter aannam 3 4 0 . In de vele lofzangen, MARIA
gewijd, vindt men haar door tal van namen verheerlijkt,
waarvan de meest gewone zijn : Christes muoter, reiniu magt,
bliiende gerte ArOnes, lifgehender of liehtberender morgenr6t;
Ezechieles porte, lebender zunder, ein bosch der bran, SalomOnes trOne, kfiniginne, keiserinne, himelfrouwe, Gotes tohter
(tract, arke, teinpel), GedeOnes wolle, rOse in himeltouwe, rOse
ane dorn, ache ane galle, muoter der barmunge, vrideschilt,
suenwrinne, helfwrinne enz. 3 4 1.
Verder ontvouwde men het Christelijk geloof, en vermaande
de predikers niet uitsluitend te dreigen en te verschrikken
met bun woord, maar ook te troosten en tot een beter leven
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op • te wekken geloube gar einvaltec en het lam, de arme
van geest, zal. machtiger blijken dan de helfant, de waanwijze , die meer wil weten, dan hij kan en tot ongeloof vervalt. Swer den gelouben reine vesteclichen treit, dem Wirt bereit
ze himelriche ein krone! Men schilderde de vreugden des
hemels , de verschrikkingen der hel , het gebied van den
hellewirt, en gedacht den naderenden dies irae, als der herr
gar unversmogen sitzt glichs als u f eim regenbogen en zal
rechen alliu siniu left. LUCIFER ' S val zij den Christen een
afschrikwekkend voorbeeld!" Men verdeelt de menschenwereld in Kristen, Aden, heiden, waarbij de haat tegen de
Joden onverholen geuit wordt : het Christendom uit die
jiidescheit voortgekomen, noemt men de sueziu bluome gesproten uit des holtierboumes Loup met zijn' weerzinwekkenden unadelichen SMae 3 4 3. Men berijmde de tien geboden en
het Onze Vader 3 4 4 ; behandelde meer dan eens de fataliteitsleer : ez geschiht gar swaz geschehen sol, met haren verlammenden, zieldoodenden invloed , waartegen menig waarschuwend woord klonk , en waartegenover men de gezonde
leer der vrie wal stelde : swer sich helfen wil, dem wil ich
(Got) belle senden, der riiere sich mit viiezen uncle ouch mit
henden /3 4 7" Tot allerlei vreemde, vaak profane voorstellingen
van den godsdienst verviel men : gelukkig, dat ADAM en EVA
misdreven , anders ware MARIA. Kristes muoter niet geweest !
God schiep den mensch , opdat hij Hem zou kunnen prijzen,
want indien deze niet bestond , hoe zou Zijn lof kunnen
verkondigd worden ? Men verwondert zich , dat God niet
liever een ander in den dood zond , maar zelf zich dat lot
verkoos ! Ontevreden is de dichter over Gods bestuur, en
hoewel hij Hem niet laken wil, zou hij het toch gaarne anders
zien : ich wil niemer one gestrafen dick, wan d'it tuost woll 3 4 6
Ook als zedeprediker treedt de spruch dich ter op am tot de
tugent in het algemeen of de verschillende deugden in het
bijzonder op te wekken en de grofste feilen en misslagen te
hekelen.
Tal van deugden, die in de meeste gevallen ook gepersonifieerd voorkomen , moeten den ridder sieren. REINMAR VON
ZWETER maalt zelfs een ideaalbeeld 3 4 7,
Milte. De ridder, rijkelijk gevende als ALEXANDER en
kiineges hende darkel solten sin— en geheel
SALADIN
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uit vrije beweging, anders is de gift waardeloos, verwerft
daardoor niet alleen onvergankelijken roem op aarde, daar
hij tot de uitverkorenen van fro Elie behoort en men
hem vroun Eren bote noemt, hij zal ook steeds stig en an
Wien scelden, en terwijl de karge ze helle vaart en den
tievel sine schar inert, noemt God die milten ze hovegesinde
an sick and teilt in mit der engel vrOude. Din milte is van
goddelijken oorsprong, door haar stierf God zelf den kruisdood (SUNBURC), hoe zou Zijn oog dan niet met welgevallen
op den milden Bever rusten? Den rijke gaf Hij zijn good
slechts in leen en kan het ieder oogenblik terugeischen
deze is derhalve verplicht, den armen broeder daarvan iets
mede te deelen (VRouwENLoP); daarenboven, wie weet,
hoe hij dien nog eons noodig kan hebben (SiiEZKINT)
dankbaar moet hij Gode wezen , dat hij zich hierdoor
Gotes himelrich kan koopen ! En wat der milte weggeeft, is
niet verloren, het draagt voor hem honderdvoudig vruchten.
Tod moeten der milte grenzen worden gesteld, wil ze zich
als rehtiu milte handhaven, ze moet eben mezzen, en weten
waz, wie, wa , wenne unt weme sie gibe biutet (KANZLER) ;
bovenal moet zij state zijn, gelijk die van Lantgrave
HERMAN : der Diirnge bluome schinet dur den size sumner
uncle winter bliiet sin lop als in den ersten jeiren ! WALTHER
vergelijkt haar met een silezer regen, eine schwne wol gezierte heide, day abe man bluomen brichet wander, HERGER
met een' tuin, dá waz obez innen, waarvan hem trots zijn
herhaald pogen niets geworden kon. Wa ar een milter herre
sterft, daar zal der gernden klagendez lop als een veilige
mantel hem air helle werre beschermen en klinkt de bede :
schOne etf stiget uz von alley not (RinaLANT).
daz
Met de milte hangt samen de hilsere, die vorsten en
edelen verplichtte, naast het gedurig herdenken der gernden,
ook in het gewone, dagelijksche leven een' hoogen staat
in huis en hof te voeren, waar der gastvrijheid een ruim
arbeidsveld was toegewezen, eene verplichting, die voorzeker
menigeen allengs tot wissen ondergang van vermogen en
aanzien bracht 3 4 8.
Manheit. Naast des aren tugent (diu milte) voegt den ridder
des lewen kraft. Reeds in het minnelied heette het : ein guot
wip solde haben liep die manlich sint gemuot, doch vooral

68

IN HOUD DER

in de spruchpoesie worden manheit en manlich muot onder
des ridders schoonste deugden genoemd. Een guoter 712110t
en hOchvart siert den man, doch hij wachte zich voor verwegener muot, een' alles tartenden overmoed. Ook komt
een gepersonifieerd her Muot voor 3 4 9 .
_Maze. Muoter aller tugende is maze, niet alleen in het
hoofsche verkeer, maar ook in de gewone samenleving een
der hoofddeugden; den minnesinger was voorgeschreven,
dat hij zijn gemilete ze maze' nider unde ho moest tragen
en zich voor unmaze en fibermaze moest wachten. Dat het
hem moeilijk viel een dergelijk voorschrift in alien deele
to volgen, bewijst de herhaalde klacht: kunde ich die maze !
LICHTENSTEIN schildert het beeld van den ridder, die aan
de gestelde eischen voldOet er was ze Wizen tump, ze iinfizen
/care, ze mdzen milt, ze Wizen arc, ze mazen tretric unde
fro , des stuont sin lop von schulden /to; VROUWENLOP
voegt daaraan toe : an az, an Crank, an slaf, an wachen,
sitzen, stan, an ligen, an gen, an sprechen and an swigen,
soltu Mazen nigen ! De aequa mens gold als de hoogste
levenswijsheid : der mittelmaze phlagen ie die wisen; maze
in alles, behalve in tugent! Gepersonifieerd komen voor :
fro Maze en Unm'dze 3 5 0.
Ere staat boven stoffelijk goed, toch leert het dagelijksch
leven : Diu meiste menege enruochet vies erwirbet guot!
Guot, werltlich ere en gotes hulde, ziedaar WALTHER's onvergankelijk ideaal! Doch wil men zijne ere ongeschonden bewaren,
dan ook moet de minste smet angstvallig . vermeden worden :
men bedenke, dat een enkele droppel vocht, gevoegd bij een
wazzer etz rOsen gebrennet , dit troebel en onrein maakt
(WiiRZBURC)! Diu ere ist aller tugent ursprinc, derhalve
minnet ere, want wie haar ongerept bewaart, komt Godes
wil na : Got unde ere diu zwei sint gar ungescheiden.
Daarom gezegend hij, die zich stelt onder de hoede van fry')
Ere ! Reeds WALTHER bezigt een gepensonifieerd ere ,
als frouwe treedt zij het eerst op bij REINMAR , VON ZWETER.
Hij stelt haar voor als eene aanzienlijke jonkvrouw, met
tal van gespiln als Triuwe, Stcete,.Refine Site, Sorge, Schame,
Kiusche, Milte, Manheit, Demuot, Warheit, GehOrsam, die
zich door velen het hof laat makers, doch hare gunst slechts
voor de besten en edelsten veil heft ; de tijden veranderen,
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men onthoudt haar de vroeger betoonde hulde en zij, de
machtige gebiedster van weleer, wordt met smaad en hoon
overladen verdreven, en moot eenzaam rondzwerven, nu
zelfs dankbaar voor de minste achting haar bewezen.
REINMAR ' S voorstelling vond in hoofdzaak navolging bij
de voornaamste spruchdichter der 13 de eeuw ; reeds LICHTENS'rEIN deed terstond in zijnen Frauendienst (1255) eene
vrOn Eren bote optreden ; der WILDE ALEXANDER en SUNBURC zijn de eenigen, bij wie ze in de van hen overgeleverde spriiche geheel ontbreekt. Allengs ziet men haar
als zuster van fraw Mynne tot vorstin verheven, omstuwd
door een talrijk en schitterend gevolg, steeds in fellen kamp •
gewikkeld met hare tegenstandster fro Schande351.
Schame beet der even Spiegel en men noemt haar beter
clanne saber uncle Bolt. Nog worden in spriiche behandeld :
zuht, fuoge, beseheidenheit, warheit en reht, die gepersonifieerd in het gevolg van frO Ere voorkomen 3 5 2.
Ook bet geluk, als fro Scelde, vorrnt den inhoud van
menigen s_pruch ; vooral wijst de dichter op het onbestendige van geliikke : broos als glas , glad als een aal
vluchtig en snel gewijzigd als het rad in draaiende beweging. Pro &Ode is wilder danne ein rich en de dichter
klaagt, dat .zij hem den rug toewendt en met geen blik
verwaardigt ; stonden haar de oogen maar in den nek : so
miieste ez eine it dam geschehen / 3 5 3
Nog worden door den dichter gelaakt: gitikeit o
mortje fiber die gitikeit ! (MONTFORT); diu bcese zunge 7—
stOz den rigel fib- die tier, la kein bcese wort der fur! (WALTHER) ; daz wiirfelspil — der tiuvel schuof daz wurfelspil!
(ZWETER) - die trunkenheit
si toetet sele, lip unt ere !
(ZWETER) 3 5 4.
Vermelding verdient ook de kleedingallegorie gelijk
ZWETER ze aanwendde : een hernede wiz wijst op kiusche,
notes minne ; de glirtel zij diu schame, minne of werndiu skEte,
de mantel is vrou Ere , heet schamevar, door rehtiu maze
gesniten vt.ir ungebwre. De rise is diu triuwe, daz viirspan, daz
si tugende si beveit enz. Stereotiep worden erenkleit en erenwli t,
schandenkleit, der triuwen kleit, swldenkleit, sorgenkleit, vrOudenkleit, hazzeskleit enz. 3 5 5 . Personifieering is in de spruchdichtung zeer gewoon ; toen eenmaal de weg gewezen was,

70

INHOUD DER MIDDELHOOGDUITSCHE LYRIEK.

kon ieder dichter dezen volgen en elk abstract= als persoon voorgesteld in zijn' spruch doen optreden. Zoo vindt
men Agez, her Anger, her Plan, Armuot, her Parat, fro
Giiete, Haz and NU, Herzenleit, Senen, her Hof, Cluokeit,
Kiindikeit, Mr Lip, fro Melde, fro Ritterschaft, fro Simonie,
her Sin, Sorge, fro Stwte, her Tot, Unbilde, Vr&mot, Wunsch,
her • Zwivel enz. — Ten slotte treft men tal van spriiche aan
over de vriendschap en het huwelijk356.
Uit enkele spriiche blijkt des dichters streven naar geleerdheid : hij behandelt bet wezen der natuur, de gedaante der
wereld en de vier elementen, beschrijft de artes liberales,
verdiept zich in astrologische geleerdheid of zinspeelt op de
Salvatio Romae 3 57 . Met voorliefde worden de kenmerkende
eigenschappen van straz,fenix en pelicanus behandeld,mythische
vogels beschreven , als Vellica, Krappanie, Kaladrius enz.;
dieren als do Gamaleon, leo Zephena, Taphart in Idumea,
Pardus, Antilopus , de Cometa en een wondersteen als Kamahu enz. 3 5 8.
Eindelijk treft men sprache aan , waarin de didaxis in
verhalenden of anderen aangenamen vorm gekleed wordt,
in bispel, spreekwoord of raadsel.
Tot het bispel , dat alle epische spruch-vormen omvat,
behooren de fabel, reeds bij MERGER geliefd , de parabel,
het verhaal met didactische strekking (SCHERER Menschenfabel),
en de liigenstrophen, waarin allerlei dwaze leugens worden
opgesomd.
Naast het spreekwoord staat de priamel (praeambulum) ,
bestaande uit een zeker aantal regels , gewoonlijk met
hetzelfde woord aanvangende , waarin eene gedachte, het
thema van den priamel , op verschillende wijzen wordt
weergegeven, totdat in de slotverzen deze gedachte op de
spits wordt gevoerd. Naast het raadsel staat de raadsel-tenzone, waarin de dichter de eene of andere strijdvraag opwerpt tot een punt van verschil tusschen zichzelven en
anderen, soms een fictief persoon, als ZWETER ' s vil wiser man 3 5 9.

NOTEN.
Inleiding. Provencaalsehe en Noord-Fransehe lyriek.
1. Parz. VII. 189 en Nibelungen 1835. 2.
2. Voor D uitschland vindt men in den Kudrun eene merkwaardige
tegenstelling geschilderd tusschen den ouden en den nieuwen tijd :
HORANT, der so suoze sane, de Germaansche Orpheus, die de gansche
natuur door zijnen zang boeide, is het type van den modernen ridder
tegenover WATE, de verpersoonlijking van den ouden, ruwen geest.
3. ALFRED JEANROY, Les origines de la poesie lyrique en France
au moyen age ; Introduction XI: On est ordinairement d'accord
pour appeler courtoise la poesie des Provencaux et Celle, qui en fut
imit6e: ce terme est excellent. En effet elle fut exclusivement composee des
cours, soit par les grands seigneurs, soit par leurs clients; c'est dans une atmosphere courtoise, qu'elle s'epanouit ; c'est la, aussi, qu'elle s'etiola
bien vite, car elle n'avait jamais plonge ses racines dans le sol meme
du pays.
4. DIEZ, Poesie der troubadours, blz. 18 : Zwar ist est nicht zu laugnen,
dasz lange vor GuILHEm, ja, seit undenklichen Zeiten neben dem Yolksgesange . . .. eine gewisse gebildetere Dichtkunst in Siid-Frankreich
bestanden habe, welche indessen mit jenen der Troubadours nicht die
geringste Gemeinschaft hatte und nur als Sprachilbung von Wichtigkeit sein mochte . . . . ; selbst bis in die Zeiten KARLS DES GROSZEN
hinauf liesze sich die Anwendung der Occitanischen Sprache zur
gebildetoren Dichtkunst nachweisen (voorbeelden bilj DiEz), allein das
goldene Alter dieser Sprache und Poesie wurde mehr als dreihundert
Jahre nachher durch die sogenannten Troubadours herbei gefiihrt. —
Als sie auftraten, fanden sie ihre Mundart durch die Einwirkung
jener dichterischen Versuche vorbereitet und fur den hiiheren Ausdruck, den sie ihr verleihen soliten, geeignet.
5. DIEZ, Leben und Werke der Troubadours, bl. 17, hoot 1. Hij
wordt als Ebolus cantator vermeld. — Ebolus erat valde gratiosus
in cantilenis.
6. Blumenlese aus den Werken der Troubadours, von Dr. BRINCKMEIER (Halle 1849), blz. 67: Horn fo de paubra generatio, filhs d'un
sirven del castel qu' era forniers qu'escaudava lo Torn a coser lo pa.
7. DIEZ, Poesie, blz. 69.
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8. DIEZ, Poesie. blz. 30 vgg. trobaire ace. trobador van trobar, vinden ; jocglar van joculator (miat focus = spel, muziek) in de bet. muzikant, speelman.
9. DIEZ, Poesie, blz. 41, over den lcunstbereich der jocglars en de
instrumenten, die zij bespeelden.
10. DIEZ, Poesie, blz. 45.
11. Diu, Poesie, blz. 52 en 171, geeft enkele voorbeelden.
12. DIEZ, Poesie, blz. 122. - jene Zeit gewOhnte ihre Mensohen an
eine gemeinsame Art des Denkens und Empfindens - vandaar eene
zekere soberheid, eenvormigheid van gedachten als karaktertrek der
troubadourpoezie - en het streven : jene bekannten zum Gemeingut
gewordenen Gedanken auf eine stets neue Weise wieder zu geben,
dergestalt gesellte zich zu jener Einfachkeit der Ideen eine Zierlichkeit der Einkleidung, Gewandtheit des Ausdruckes.
13. DIEz, Leben u. Werke,‘'biz. 131.
14. DIEZ, L. u. W., blz. 352. Hij wil stiji en vorm laten afhangen
van den inhoud, en in een zijner tenzonen verklaart hij, dat, indien
zij, in wier handen zijn geluk berustte, hem goedgunstig ware geweest,
hij menig Relit en eenvoudig lied zou gezongen hebben - waaruit
dus blijkt, dat voor gelukkige liefde duidelijkheid van taal en uitdrukking paste, terwiji eene duistere gewrongenheid het tegendeel moest to
kennen geven. - cf. RAMBAUT DE VAQUEIRAS (DIEZ, Poesie. blz. 100,
noot), wiens duisterheid en gekunsteldheid ook zijne stemming moet
weergeven ; per qu' ieu chantarai alques grams.
15. DIEZ, Poesie, blz. 70 en 100, over het zware rijm.
16. DIEZ, Poesie, blz. 74.
17. e fo dels plus fols home que mais fosson (BRINKMEIER, blz. 75),
DIEZ, L. u. W., biz. 149.
18. DIEZ, L. u. W., blz. 362.
19. DIEZ, Poesie, blz. 138.
20. MICHEL, Heinrich von Morungen und die Troubadours, blz.
87, 77. DIEZ, Poesie, blz. 262.
21. DIEz, Poesie, biz. 170.
22. DIEZ, Poesie, blz. 183.
23. DIEZ, Poesie, blz. 186, over verwantschap met jeu parti.
JEANROY, Origine, blz. 45. Chapitre II (le Mat).
24. DIEz, L. u. W., blz. 113.
25. JEANROY, Origine, blz. 308. Chapitre V, la poesie francaise en
Portugal.
26. DIEz. Poesie, blz. 57 vgg., waar beschermers der poezie in Italie,
Zuid-Frankrijk en Spanje genoemd worden.
27. SORDEL uit de omstreken van Mantua (1225-1250), BONIFACI
CALVO uit Genua en BERTOLOME ZORGI (beiden. 1250-'70). DIEZ, L.
u. W., blz. 482. Nog verder strekten hunne reizen zich uit. PEIRE
VIDAL (1175-1215) bezocht o. a. den Hongaarschen koning AMALRICH,
met wien hij zeer bevriend was.
28. WACKERNAGEL, Altfranzasische Lieder u. Leiche, biz. 238-251. Id., DLO-. § 73. - JEANROY, Origine, blz. 233. Chapitre III, la poesie
francaise en Italie.
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29. JEANROY, Origine, blz. 177, Chapitre II, wil uit de bestaande
liederenrefreinen, die in bepaalde categorieen vallen, bewijzen, dat
ook de onderscheidene themata, die alom in de Lyriek voorkomen,
reeds in Noord-Frankrijk inheemsch zijn geweest voor het bestaan
van eenigen invloed uit het Zuiden. cf. introduction XVI en XVII. — Over
Noordfransche ly riek zie o. a. P. PARIS, l'Histoire litteraire de France,
XXIII, 1852. GASTON PARIS Lit. franc. au moyen age § 118 vgg. en
k 125 vgg. WACKERNAGEL, Altfr. L. u. L. blz. 165.
30. DiEz, L. u W., blz. 28.
31. WACKERNACEL, Altfr. L. u. L. blz. 167.

Geschiedenis der Middelhoogduitsche Lyriek.
32. JEANROY, Origine, blz. 275 vgg. — id., 294; nous pensons, que
la plus ancienne poesie lyrique allemande n'a rien de particulierement
original et national, et qu'il y a lieu d'effacer l'opposition entre une
poesie toute autochtone (altheimisch) qui aurait fleuri sur les bords
du Danube, et une ecole qui, venue de ceux du Rhin aurait fait Ilenetrer peu it peu jusqu'au coeur de l'Allemagne la lyrique etrangere ,
Pancienne lyrique allemande reprêsente it nos yeux une phase obscurcie
de la lyrique francaise. — REINHOLD BECKER, der Altheimische Minnesang, biz. 40, 135 en 162, 'wil daarentegen de Oostenrijksehe lyriek
als onafhankelijk en oorspronkelijk handhaven. — JEANROY, blz. 306,
on placera l'introduction de la lyrique francaise et Allemagne vers
1170—'75.
33. WILLMANS, Leben und Werke Walthers von der Vogelweide,
blz. 27. Kein Rest unseres Altertums hat eine verhaltnismassig so
umfangreiche Litteratur hervorgerufen als diese wenigen Strophen,

kaum ein anderer Gegenstand had grOssere Kontroversen veranlasst.
— SCHERER, ZfdA. 17, 561-581, erklart diese Manner fiir unfahig
die Frauenempfindung nach zu fiihlen, sick in die Seele der Frauen
zu versenken und die Regungen ihres Herzens zu belauschen;
Nib. 2, 406-418 (WILLMANS Leben, 28): Der Dichter stellt
—PAUL
die Frauen und Madehen so dar, wie er sie wiinscht — der dichtende
Mann leiht dem Weibe die Empfindung, die er an ihm sucht : so hingebend, so liebend wiinscht er sie sich. Cf. ibidem blz. 164. — In
KiiRENBERCS liederen heeft men ook willen zien: reste einer weit
vei breiteten volkstiimlichen Sangeskunst , — fur einen solchen Reichtum
des Gesanges und poetischer Begabung in so friiher Zeit, for einen
solchen Zahl Dichter und Dichterinnen ist hier nimmer Raum (WILLMANNS Leben, 28). — (Zie voor de polemiek over dit punt JEANROY,
blz. 284, noot 2).
34. WILLMANS Leben, II, noot 23. — Bij DIEZ worden nu en dan
dergelijke vrouwen vermeld, GUILLELMA MONJA, gehuwd met den trobaire GAUCELM FAIDIT, door haar op zijne zwerftochten vergezeld.
DIEZ, L. u. W., 361. — ibidem, biz. 386, RAIMON de MIRANAL, geC
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huwd met eene dichteres GAUDAIRENCA. Ook "BEA TRIX DE DIA, eene
adellijke dichteres, die voorkomt in betrekking tot den trobaire RAMRAUT D' ORANGE, schreef liederen, die den geest der vrouwenstrophen
ademen. DIEZ, L. u. W., 647. — Ook in het Fransch vindt men sporen van
dergelijke chansons de femme (JEANROY, 292 en 293), terwiji de namen
van drie dichteressen zijn overgeleverd (ibidem. bl. 96, hoot).
komt tot de conclusie (biz. 299): a la fin du XII, siecle -JEANROY la
chanson de femme avait déjà eu le temps de devenir un genre defini, eultive des poetes de profession, qui non seulement a pu influer;
mais a certainement influe sur la lyrique allemande. Nous sommes convaincus, qu'en Allemagne comme en France les pieces en question, si
elles ont eu pour modeles des oeuvres vraiment composees par des femmes,
Pont ete par des hommes du métier. Il nous semble done tres naturel
de voir, dans les Frauenlieder non l'expression sincere d'un amour
feminin reellement ressenti mais le developpement, l'exploitation d'un
theme traditionnel, qui existait aussi en pays roman. (Over de spieltvip
in Duitschland zie WEINHOLD, Deutsche Frauen in Mittelalter, I, 158.
II, 138, 143).
35. JEANROY, Origine, blz. 278.
36. JEANROY, blz. 280, it ne nous semble done pas, que la vie reelle
des poetes ait eu rien de commun avec leur vie poetique.
37. SCHERER, D. Studien II, 437 (Sitzungsber. K. Academie von Wissenschaften. Wien. Phil. Hist. Kl. Band LXXVII).
38. Der Kflrnberg ist ein waldgebirge, eine stunde westlich von
Linz, das auf einer seiner Spitzen noch jetzt Burgtriimmern tragt.
Minnesangs Friihling, 230.
39. SCHERER, D. Stud. II, 456 en 460. Meinloh reflectirt.
40. SCHERER, t. a. p. 510.
41. SCHERER, t. a. p. 468 vgg., FOLQUET' S gedichten (DiEz, 1180—'95)
sehijnen derhalve snel verspreid te zijn geweest. RIETENBURC ' S strophe
werd weder nagevolgd door HILTBOLT VON SWANEGOU. (MSH. 1, 281).
42. WILLMANS Leben. blz. 31.
43. JEANROY, blz. 280 vgg. SCHERER, t. a. p. 473 en 494. WILLMANS
Leben, 31; WACKERNAGEL, Altfr. L. u. L., 202; BECKER, der Alt-

heimische Minnesang, blz. 77, denkt aan een Sammelhandschrift.
De volgorde, waarin de gedichten in de HSS zijn overgeleverd, zal
in de meeste gevallen wel die zijn, waarin ze stonden in de liederboeken der dichters, — hierin naar alle waarschijnlijkheid chronologisch
bijgeschreven en door hen tot practisch gebruik ingericht —, die den
grondslag der groote bestaande verzamelhandschriften gevormd hebben.
Toch staan de gedichten der eerste lyrici, Volgens SCHERER, verward
dooreen, en tracht hij met groote scherpzinnigheid de liedercycli chronologisch te herstellen; hij zoekt te ontdekken, welk redelijk verband
tussehen de verschillende strophen bestaan kan en moet alzoo meer
dan cells in de volgorde der HSS verandering brengen, waarbij enkele
gedichten als oneeht uitvallen. Hoe aannemelijk en scherpzinnig SCHERER'S
verklaringen ook vaak zijn, toch kan men niet meer dan een zekeren graad
van waarschijnlijkheid bereiken bij dergelijke bepalingen. Voor Sevelingen zie SCHERER, t. a..p 453, voor REGENSBURC, t. a. p. 465, RIETEN-
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BURC, 467 en D. Stud. I, 338; — voor HASEN worden drie liederboeken aangenomen: MtiLLENHOF, ZfdA. 14, 133-143; SCHERER, 477. VELDEKE ' S liederen rangschikt SCHERER niet alleen (blz. 406), maar herstelt zelfs den
vorm van het Liederboek en geeft het aantal verzen aan, dat op ieder
blad kan gestaan hebben. Daarna bewijst hij, hoe de verkeerde voigorde, nu in de HSS aanwezig, kan ontstaan zijn, toen de inhoud van
het Liederboek in een HS. werd opgenomen. Voor REINMAR beproeft
REINHOLD BECKER (blz. 106) hetzelfde, voor WALTHER zie WILLMANS
Leben, 264 ; voor ZWETER zie ROETHE, blz. 111; voor HADLOUP, zie
SCHLEICHER, blz. 23 en 40, enz.
44. JEANROY, biz. 71.
45. BARTSCH, LD. n°
46. DIEZ, L. u. W, blz. 33.
47. DIEZ, L. u. W., blz. 272.
48. BARTSCH, LD. n°. XII en XVII, cf. Germania 32, 367. Uit
lateren ti.jd zijn lofdichten van trobadors op FREDERIK II; ze beginnen
zich te mengen in den politieken strijd tusschen keizer en paus en
kiezen beslist de partij der Ghibellijnen (DIEz, L. u. W., 469, 561);
ZORGI betreurt den dood van KONRADIJN en FREDERIK VAN BADEN
(1268) en spoort de Duitschers tot wraak aan.
49. MICHEL, Heinrich von Morungen und die Troubadours. SCHERER,
t. a. p. blz. 456, 470, 474. JEANROY, blz. 285-294.
50. SCHERER, t. a. p. 468, vgg. JEANROY, 292. DIEZ, Poesie, 235.
RIETENBURC volgt eens FOLQUET DE MARSEILLE, zelf gevolgd door
SWANEGOU (noot 41). — HUSEN volgt FOLQUET en voor den vorm van
een zijner liederen BERNART DE VENTADORN (Germania I, 480);
FENIS-FOLQUET en PEIRE VIDAL (Zs. 11, 149); voor MORUNQE zie
Germania 3. 304, id. 15, 375, waar overeenkomst wordt aangewezen
met een Italiaansch Bonet, en MICHEL ; ANEHALT LD. 27, 25, vindt men
een beeld ontleend aan VENTADORN, zie BARTSCH, Prov. Leseb. 49, 13
(hetzelfde bij PEIRE VIDAL. BARTSCH Leseb. 66, 60).
51. WILLMANS Leben, 10. I. noot 25.
52. WACKERNAGEL, Altf.. L. u. L. blz. 195.
53. WEINHOLD, D. Frauen. II. blz. 241 vgg.
54. o. a. TRISTAN, 10906, roc unde mantel in dem, spite von Franze.
55. NITHART, 82 2 mit siner rede er vloemet. 54. 36 swenne er mit
gespannem swerte bi den tanze gat, so ist er nicht dne der vlcemischen
hovescheit. MSH. 3. 245 str. 11 ich enmage niht mer gespotten it
floemischeit. GELTAR LD. 57. 14. dann obe ich als ein wceher Flceminc
air die vrouwen dringe. In LICHTENSTEIN ' S Frauendienst komt
tweemaal een nederduitsch deminutief pliiemekin voor: 792. 5, en
782. 4. GUOTENBURC, MF. 77. 36 merlekin. NITHART, 102. 44
Marke, du versinc I ich unde manes Flceminc muoz hie unsanfte
leben. HaTZLERIN, blz. LXXVI. n o . 90. Ir hertz und wort sind by
ainander als Rom ligt by Prugg in Flander. (Opmerkelijk, dat men dit
streven om in taal en kleeding Vlaanderen te volgen, voornamelijk in
Oostenrijk vindt. WILLMANS Leben, blz. 13, noemt de Oostenrijksche
ridderschap in de vierde plaats). Zinspelingen op Champagne : NITHART,
blz. XXIII, vs. 16, sin icursit ist ein schampeneis ; WAHSMUOT VON
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MilLNH. LD. 52. 11 und wcere ich kiinic in Tschampenige — so were
ich witenan erkant — volgens WACKERNAGEL eene zinspeling op
den ridderlijken koningzanger THEOBALD VAN NAVARRE.- Zie GREGORIUS 1402 voor Brabant en Henegouwen.
56. SCHERER, DLG. 153. Keine Landschaft war mehr berufen die
Deutsche Provence zu werden als der Oberrhein.
57. G-elijk VELDEKE (Eneide 13226) herdenkt ook GUIOT DE PROVINS dit schitterend feest. — MICHEL, t. a. p. blz. 8 en 9; WACKERNAGEL, DLG. § 42. 1.
Dat ook de Rijnlanden eene zekere mate van welvaart en beschaving bezaten, bewijst o. a. PARZ. III, 1270 von Mine noch von
Ma striecht kein schiltcere enttviirfe in baz dean' als er etfem orse
saz (Germania IX, 463). Merkwaardig zijn MARNER, XI str. 2 en
BRUODER WERNHER 5 (MSH. 3, 17), die den spot drijven met de
hOvische Mae aan den Rijn, die hoe courteis ze ook mogen wezen, en
hoe fraai ook naar Fransche mode gekapt, zich, om hunne schrale
beurs, met een petit mangier moeten tevreden stellen (pittit mangier
ist in gesunt 0 en de gernden met leege handen van zich laten gaan:
mit armer hOchvart sind sie vii gemeit! — of. Frauendienst 655:
gezimirt was der lantman min, das nie kein ritter umb den Rin
gezimiert wart fib- war nie baz. — Hier zou men eehter ook kunnen
denken aan de vaste beteekenis, die alumbe den Bin in de lyriek
heeft, nl. die van: in Duitschland cf. HAUPT, noot op NITHART 13,
30, die enkele voorbeelden geeft. — Zijn eigenlijke beteekenis behoudt
Rijn HASEN MF. 45, 15 en 48.6 ; en STEINICH MF. 119, 6.
58. WILLMANS Leben, blz. 13.
59. WACKERNAGEL, Altfr. L. u. L. biz. 198, geeft voorbeelden ,
YELDEKE gebruikt tal van Fransche woorden als aberelle, poisan,
amis enz.
60. Voor VELDEKE ' S (MF. 16. 20) ich hazze an wiben kranken sin,
din niuwez zin nement Iiir altez golt, een beeld, dat ook in het Provencaalsch voorkomt (DIE; L. u. W., 394 en 418), neemt WACKERNAGEL, Altfr. L. u. L. 211, „die Vermittelung einer franasischen
Stelle" aan.
61. CHRESTIEN' S Tristanstrophe (MATZNER, n°. 38 vs. 28) werd gevolgd door HORHEIM MF. 112. 1 (cf. LD. blz. 322), misschien ook door
YELDEKE MF. 58. 35 [HORHEIM gevolgd door HADAMAR VON LABER,
646]. — Over TRISTAN in de lyriek zie BECHSTEIN, Inl. XIII, waar
de plaatsen zijn verzameld, cf. DIEz, Poesie, biz. 236. -- AUBOIN DE
SEZANE gevolgd door REINMAR, ZfdA. 31, 185 vgg. (zie verder
WACKERNAGEL, Altfr. L. u. L. blz. 211; JEANROY, blz. 292).
62. WACKERNAGEL, DLG. § 42. WALTHER, Archipoeta aan het hof
van FREDERIK BARBAROSSA. - CARMINA BURANA, UitgegeVen. door
SCHMELLER (Breslau 1883).
63. MARTIN, ZfdA. 20, 46, tracht een' invloed der vagantenpoezie
to bewijzen. cf. REINHOLD BECKER, t. a. p. blz. 221. — BURDACH,
Reinmar der Alte und Walther von der Vogelweide. Leipzig 1880,
blz. 155 trekt het bestaan van dezen invloed vooralsnog in twijfel,
zoolang niet een voldoend aantal Latijnsche gedichten aanwezig zal
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zijn uit het laatst der 12de eeuw, daar de Carmina Burana in een
verzamelhandschrift zijn overgeleverd, en uit verschillende tijden en
kringen dagteekenen. - Waarschijnlijk is omgekeerde invloed waar to
nemen, zie t. a. p. blz. 160.
64. JEANROY, blz. 520 en 295.
65. Van zijn standpunt aithans, hoewel in elk geval romaansche
invloed op de Oostenrijksche lyriek is waar te nemen. - cf. REINHOLD BECKER, t, a. p. blz. 191, Kap. VI der innere Gegensatz der
westcleutschen und der Altheimischen Lyrik.
66. Men vergelijke bijv MF. 58. 3 en 67. 22 met SEVELINGEN MF.
13. 27 of AIST 39. 4.
67. BURDACH, t. a. p. blz. 71 ; SCHERER, t. a. p. blz. 461, heeft het
eerst op dergelijke Syntaxestudie gewezen : Die Syntax jedes Schriftstellers ware einer erschOpfenden Behandlung fahig, worin man die
Formen seiner Rede zu begreifen suchte, einerseits aus der Natur der
Gegenstande, anderenseits aus der Art und Anlage seins Geistes ; cf.
BURDACH, blz. 54 vgg. voor de eerste minnesinger; ROETHE, blz. 284,
voor REINMAR VON ZWETER ; MINOR blz. XX voor WINTERSTETEN ;
HUMMER, blz. 83, voor WILDONJE und die kleinen innertisterreichischen Minnesinger enz. ; cf. BECKER, blz. 163: nicht VELDEKE, nicht
HtlsEN, sondem REINMAR bestimmte die Forme der mittelhochd. Lyrik.
68. SCHERER, t. a. p. blz. 444.
69. BARTSCH, LD. N o. XI.
0. MICHEL, Heinr. v. Mor. u. d. Troub. blz. 6 vgg.
71. MICHEL, t. a. p. blz. 10.
72. BURDACH, blz. 62, opmerking naar aanleiding van MICHEL'S
geschrift.
73. In elk geval bewbst zijn titel her, dat hij van adel was. Zie
BURDACH, blz. 14 en SCHMIDT, blz. 1 vgg. - REINHOLD BECKER, blz.
2 vgg. is van meening., dat REINMAR nit Oostenrijk stamt; ook daar
is een adellijk geslacht van HAGENAU aan te wijzen, dat tot in de
15de eeuw gebloeid heeft (id. blz. 104 en '202). BECKER ziet in hem
ook geen hofdichter ; biz. 203: er war ein Mitglied der Osterreichischen Aristocratie, wie KiiRENBERC und AIST - ook bemiddeld,
derhalve geen „berufsdichter".
74. REINHOLD BECKER, blz. 205.
75. Niet, gelijk men meende, der gepersonifieerde fro welt. BURDACH,
blz. '212; SCHMIDT, blz. 52.
76. Ook het hof van den MILTEN WELF, broeder van HENDRIK DEN
TROTSCHE, to Memmingen, door WALTHER in een' adem genoemd met
dat to Weenen en Aquileja, had reeds eenige vermaardheid (Pf. 119).
77. TANHASER MSH. 2. 81 vgg. str. '15 in zijne lofted° op FREDERIK.
Volgens NITHART 85. 35, 'Long hij ze summer minneliet. - NITHART'S
klachten over zijn bandelooze regeering, zie blz. 32. LICHTENSTEI
herdenkt den vorst in zijnen Frauendienst 1659 vgg.
78. ROETHE, blz. 33; KUMMER (WILDONJE) blz. 52 vgg.
79. WILLMANS Leben, blz. 65.
80. BARTSCH, LD. n". 22.
81. WILLMANS Leben, blz. 71.

78

NOTEN.

82. VOOr VELDEKE wordt in Thuringen een Hilo VON SALZA vermeld. WACKERNAGEL, DLG. § 68. 38.
83. MICHEL, blz. 8.
84. cf. WACKERNAGEL, DLO.. § 43. 25-27. - HORHEIM en STEINACH zagen we in het gevolg van HENDRIK VI ; MISEN had zich in
de gunst van BARBAROSSA verheugd, WALTHER genoot die van FREDERIK II ; aan het hof van HENDRIK VII vermoeden NIFEN, HOHENVELS en WINTERSTETEN. Andere beschermers der dichtkunst (voor
Zuid-Duitschland, zie KUMMER, blz. 60) zijn DIETRICH VON MEISSEN,
WENZEL I en OTTOKAR VAN BOHEMEN ; verder nog vorsten, die ook
zelf als dichters zijn opgetreden, als MarcgrAve HEINRICH VON
MiSSEN t 1288 (DIETRICHS zoon), Herzoge HEINRICH VON PRESSELA
f 1290, Kiinic WENZEL II VON BEHEIM -1- 1305, Marcgráve OTTE VON
BRANDENBURC f 1308, WISL AV VON RtiGEN t 1325 enz.
85. LICHTENSTEIN noemt in zijn' Frauendienst drie adelliike minnesinger, slechts bij name bekend Frauend. 272 en 886, her GOTFRIT
VON TOTZENPACH ; id. 616, her ZACHEUS VON HIMELBERC ; id. 33,
marcgrAve HEINRICH VON OESTERRICH ; NITHART en TANHASER vermelden FREDERIK II BELLICOSUS als dichter (noot 77). NITHART voegt
er bij (85. 34): min, her TROESTEL1N.
86. WILLMANS Leben, blz. 48; II. noot 15. Vogetweide nomen appellativum aviarium, ein Ort, wo Vogel sich aufhalten oder gehalten
werden. Die Falkenjagd verlangte die Einrichtung soicher Vogelweide,
wo die JagdvOgel gezogen und abgerichtet wurden, und daher kommt
das Wort nicht selten als Ortsname vor.
87. WILLMANS Leben, Vorwort IV ; id. blz. 48.
88. WILLMANS Leben 61. Behalve op deze uiting grondt WILLMANS
zijn vermoeden, dat Oostenrijk des dichters geboorteland is, ook nog op
het feit, dat hij zich, trots de ongenade van LEOPOLD VII, toch aitijd
weer tot Oostenrijk voelt aangetrokken, altijd weer van zijne zwerftochten daarheen terugkeert. Ook verstaat hij onder de heimischen
fiirsten (Lachm. 84. 20. Pf. 116) de Oostenrijksche.
89. ZINGERLE, Reiserechnungen Wolfgers von Ellenbrechtskirchen,
Bischofs von Passau, Heilbronn 1877, blz. 8 en 13 vgg. - Strobl.
AfdA. 3, 269 vgg. Germania 23, 236 vgg.
90. WILLMANS Leben, blz. 88. Door WALTHER werd deze Spruch
in Oostenrijk voorgedragen, waardoor hij zich waarschijnlijk de ongenade van LEOPOLD VII op den hals heeft gehaald, die zich niet aan
de zijde der Hohenstauffen wilde voegen „eben in dieser Zeit lud
der Sanger die Schuld auf sich, die der Herzog ihn lange nieht
vergab, ganz vielleicht nie" ; cf. ibidem biz. 34. II noot 79.
91. WILLMANS Leben, blz. 90.
91a. WILLMANS Leben, blz. 112.
ibidem blz. 62, het epigram :
92. WILLMANNS Leben, Vorwort
pascua qui volucrum vivus, Walthere, fuisti enz.
93. ROETHE, blz. 178, noot 218.
94. Eine Darstellung des Einflusses REINMARS auf WALTHER wird
notwendig eine Geschichte sein der Ueberwindung dieses Einflusses
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durch die sich zu volliger Freiheit entwickelende diehterische Individualitat. BURDACH, blz. 11.
95 BURDACH, blz. 11, geeft de literatuur over het onderwerp ;
levert daarna het bewijs in quaestie, hierin gevolgd door WILLMANS
Leben, biz. 257. — De uitdrukking lieder der niederen Minne wil
BURDACH vervangen zien door volksmãssige Lyrik, daar niet alle tot
deze eategorie behoorende gedichten minneliederen zijn.
96. WILLMANS Leben, 167. Die MOglichkeit dass WALTHER' S freier
Dichtergeist sich frei entfalten durfte, verdankt er dem allmahligen
Fortsehritt der Gesellschaft, der nicht von der Kraft eines einzelnen
abhangt.
97. Zie: RATHAY, fiber den Unterschied zwischen Lied und Spruch.
Wien, 1875.
98. WILLMANS Leben, blz. 106 ; cf VON WENGEN (MSH. 2, 144),
str. 2. Got hat af erde an zwéne man die Kristenheit gelan: der babest,
der sol unser sole in siner huote han ; so sol den lib und unser guot
ein vogt von Rome schirmen mit gerihte.
99. WILLMANS Leben, blz. 113.
100. WILLMANS Leben, blz. 116.
10!. Uit de eerste helft der 13de eeuw : Maregrave DIEPOLD VON
HOHENBURC, her HILTBOLT VON SWANEGOU, her HEINRICH VON FROWENBERC, der buregrave VON LiiENZ ; nit het midden der 13th eeuw :
grave KRAFT VON TOGGENBURC, her RUODOLF VON ROTENBURC, der
Schenke VON LIMPURC, her HEINRICH VON STRETELINGEN, HERRAND
VON WILDONJE, der VON SUONEGGE en DER VON STADEGGE.
102. BECHSTEIN, Geschichte und Gediehte des Minnesangers OTTO
VON BOTENLOUBEN, Grafen van Hennenberg Leipzig 1845, blz. 13.
103. BECHSTEIN, blz. 31.
104. BECHSTEIN, blz. 39-- 48.
105. WACKERNELL, Hugo von Montfort, blz. LXXVII.
106. WACKERNAGEL. D L G § 75 31; WACKERNELL, LXXVIII, noot 1.
107. BURDACH, blz. 125.
108. Misschien hangt met doze omwenteling op het gebied van zijnen
dichtergeest ook in zekere mate zijne ballingschap uit Weenen (na 1198)
samen, en was het mode cone oorzaak van hertog LEOPOLD' S ongenade,
den ridderlijken vorst (gloriosus et liberalis), in wiens oog het afdalen
tot de lagere volksstanden eon schandelijk vergrijp tegen de hoofsche
etiquette kan geweest zijn, terwiejl juist onder de regeering van zijn'
zoon FREDERIK II BELLICOSUS, geheel het tegenbeeld zijns vaders,
NITHART' S poezie aan het hof to Weenen zou bloeien.
109. BURDACH, blz.. 174, naar aanleiding van 65. 32 — bi den gebiiren liez ich si wol sin: dannen ist si och her bekomen.
110. JEANROY, blz. 765, wijst dit motief ook in de romaansche
lyriek aan.
111. Nog verdient vermelding de eigenaardige opvatting van LILIENCRON, ZfdA. 6, 69, vgg., die in NiTHART' S gedichten en personen
slechts allegorieen ziet. Vriderune noemt hij de verpersoonlijking van
des diehters eerste liefde ; in de boeren ziet hij de hofherren aan het
weelderige hof van FREDERIK II, Wier gesierten plumpheit hij bespot enz.
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112. LILIENCRON, ZfdA. VI, blz. 70 en 71; HAUPT heeft zijne liederen
ook geschift.
113. Reeds in het begin der 13d e eeuw gevolgd door een burgerlijk
fahrend dichter VRIDERICH DER KNEHT Zie BURDACH, blz. 133.
114. Over Zwabische dichters zie MINOR (Die Leiche u. Lieder des
Schenken ITolrich von Wintersteten), Wien 1882, blz. XIII. LASSB.
Ls. Inl. I en II. WACKERNAGEL, Walther von Klingen, blz. 6.
115. MINOR vermeldt verschillende stereotiepe rijmklanken en rijmgroepen, blz. VI-XII.
116. WACKERNAGEL, DLG. § 75. 27. - cf. WACKERNELL (Montfort) Inl. blz. XII.
117. Zie WEINHOLD, A Frauen I. 142, 392. II. 131-150.
118. Dat HERGER epische stollen behandelde, bewijzen MF. 25, 20 en
23, 2. - Voor MARNER zie STRAUCH, blz. 34. WILLMANS Leben, blz.
39 vgg.
19, SCHERER (D. Stud. I. 318 en II 471) wil zelfs drie dichters
onderscheiden, van wie n°. III zou gedicht hebben MF. 242 (cf. MF.
27. 20), bewerkt in LASSB. Ls. 2. 605. - LD. zie n o. III en XVI,
SPERVOGEL, I en II. In den MF. staan ze onder den gemeenschappelijken naam SPERVOGEL. WILLMANS Leben, cf. blz 33 en 34.
120. WILLMANS Leben, blz. 35.
121. BURDACH, blz. 32. Wahrend seines langen Wanderlebens singt
er bald auf der Ritterburg, oder am Fiirstenhof, im Kreise einer vornehmen geschmiickten Gesellschaft, bald auf dem Markt, an der Landstrasse, auf dem Anger an der Heide, behandelt die Offentlichen Angelegenheiten von Staat und Kirche meist im Dienst einer bestimmter
Partei, aber auch seine persOnlichsten, gibt Antwort auf die wichtigsten Fragen des sittlichen Lebens, aber begleitet auch den Reigen der
Madchen und Manner mit lustigem Sange - MF.19. 37 gaol iif saver tanzen
welle nach der gigen - (48. 16) iemer als ez danne stat, also sol man
danne singen, - Damit ist alles gesagt, das ist ein Gluck fur sein
Talent, die Tragik seines Lebens!
122. BARTSCH, LD. no. XXX, voert aan RIEGER, Walther, blz. 51.
123. Zie ROETHE, blz. 182. - Karakteristiek zie WACKERNAGEL
RIEGER, Inleiding.
124. ROETHE, blz. 15, 17, 19,
125. ROETHE, blz. 21.
126. ROETHE. blz. 111; 68 en 75; 91. Roethe onderscheidt n REINMAR' S ontwikkeling drie perioden:
I. Oostenrijksch of hoofsch tijdperk, invloed van WALTHER.
-E1234.
II. Boheemsch of overgangstijdperk. - 1241.
III. Middenduitsche of „volkstiimliche" periode.
127. ROETHE, blz. 166.
128. ROETHE, blz 181.
129. Der von 1311wenburc, MSH. 2. 263.
130- BARTSCH, LD. n°. XXIV: auffallen muss, dass seine Lieder
gar keine Spur thiiringischen Mundart zeigen.
131. BURDACH, blz. 134, heeft opgemerkt, dat alleen de Z. Duitsche
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fahrende „die Tradition des adlichen Minnesangs fortsetzen", en
derhalve minneliederen naast spriiche dichtten, terwiji in het midden
en Noorden van Duitschland de minnelyriek op eene enkele uitzondering na geen wortel schoot. - ROETHE, blz. 249, twijfelt aan BURDA CH ' S stellige gevolgtrekkingen, daar de compilatores der HSS, die
ons de lyrische voortbrengselen overleveren, blij kbaar zeer willekeurig
to werk zijn gegaan bij het opnemen van spriiche en liederen.
132. WACKERNAGEL, DLG. § 44. 17 vgg.
133. Heroldsdichtung, zie WACKERNAGEL § 67. 18.

Inhond der Middelhoogduitsche Lyriek.
134. DIEZ, Poesie der Troubadours, blz. 235 vgg., MICHEL, Heinrich
von Morungen und die Troubadours.
135. SEVELINGEN, MF. 15. 13 ich sack nie eine frouwen, din it lip
schOner lciinde hat; WALTHER (Pf. 37. 9) s'ist schcener danne ein
schcenez wip ; LANDEGGe, 13 str. 2 Hanegbwe, Brabant, Flandern,
Francrich, Picardie hat sO schcenes niht, noch sO lieplich angesiht ; HEINZENBURC 3 str. 2 si was din schcenste von dent laude enz.
Nog treft men uitdrukkingen aan als : VELDEKE MF. 56. 11 din
schwnest zwischen Roten und der Souwe ; NiTHART (Haupt) 4. 30
din schcenste von Beiern unz in Vranken enz.
136. NITHART (MSH. 3. 212, 32 str. 2) Ir schcene mOht' ein lant gar
wol geniezen ; id. (Haupt) blz. LV. 9 daz ein lant von it schcene wirt
beleant ; BRENNENBERE, 4 str. 2 seht, von iv schcene wceren vil wol drizek
lant beschcenet ; LANDEGGE, 13 str. 2 si zieret Swabenlant.
137. MICHEL blz. 211. Venus MORUNGE MF. 138.33. WOLFRAM (ed.
LACHMAN.) blz. 10 vs. 9 ; fro Minne MOR1TNGE MF. 141. 3. Helena
WALTHER Pf. 23, 13. WilRZBURC (BARTSCH) 32 vs. 292 (bevat TETINGEN 2.
str. 4, eene zinspeling op Helena's roof ?) Diana WALTHER Pf. 23. 23.
Lavine ROTENBURC. 3 str. 12 ; MSH. 3, 445 n°. 62.
138. WILLMANS Leben. blz. 179 en 184. MICHEL. blz. 45 en 237.
SCHMIDT, Reinmar von Hagenau und Heinrich von Rugge, blz. 86,
noot 6. - WALTHER Pf. '17. 21 (als schilder) ; id. 67. 26 (als beeldhouwer ; [hetzelfde boeld LININGEN LD. 31. 17 Got hat si gebildet ;
RUMZLANT 7 str. 2 en 3 ; MINNELERE (Kostanz) vs. 641 bildcere enz.]
FROWENBERC 3 str. 2 (MSH. 1. 95) ; ZWETER II. 34 ; Br. WERNHER
1 str. 9 des sol der werleman géret sin, der elliu bilde schepfen lean enz.
139 ZWETER II. 37 (noot van ROETHE) ; id. no 210 (noot).
140. ROTENBURC LD. 43. 186 also hat der natare fliz gemacht it
wengel ; HUTZLERIN I. 71. 12 natur vigur nye so geschicia.
141. HOHENBURC 3 str. 3 (MSH. 1. 33) got der was vil senftes muotes,
(IC; er geschuof enz. NIFEN 15. 18 got der was in frOiden do er dich
als ebene maz ; LANDEGGE '14 str. 4 ; WURZBURC 17 vs. 25.
142. HilsEN MF. 46. 18 zwiu schuof er si sO rehte wolgetan ?
RUGG E MF. 101. 15.
143. ANEHALT LD. 27. 12 wande min got selbe noch nie vergaz, do
7
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er geschaf enz. MORUNGE MF. 137. 2 wan durch schouwen so geschuof
si got dem man.
144. schcene zie noot 135 ; wolgestalt o. a. WILDONJE (KummER) 2 str.
3; minneclich O. a. ZWETER II. 28 ; wolgetan NITHART 53. 37; wundervol gemachet MSH. 3. 419. LX; lieplich wolgestellet HADLOUP
(Hagen) 46 str. 1 ; wunnenklich gentacht HADLOUP (Ettm.) 23 str. 3 ;
hOchgeziert WENZEL II str. 3; ougenwerdiu BUWENBURC 2 str. 3; fin
KLINGEN . 4 str. 5; rceseleht EHENHEIN 1 str. 3 (MSH. 1. 347); triuteleht
NIFEN, 11. 13 ; wolgevar Frauendienst 1648.
145. Zon, KNORR (LICHTENSTEIN) blz. 79 vgg. BURDACH blz. 49.
AIST MF. 40. 23 sist schcene alsam der sunnen schin; HAMLE LD.
32. 64 die frowe mine gar gelich dem liehten schine von dent sunnen
wolgetdn ; WAHSMUOT Mi/LNHASEN 5 str. 2 (MSH. '1. 327). det bist gelich
der sunnen schin enz. Maan, MORUNGE MF. '136. 7 din Liebe wolgetetne, rehte alsam ein voller mane; NirkHART 58. 24. Sterren, KiIRENBERC MF. '10. 1 ; MORUNGE MF. 134. 36 wet ist net kin min liehter
morgensterne? TROSTBERC 2 str. 2 (MSH. 2. 71) sant der morgen
sterne luhte uz vil sternen. (oogen = sterren, zie noot 148).
146. liuhten MORUNGE MF. 129. 20 ; schinen HAMLE 5 str. 2 din
rose liuhtet az den bluomen, als schinet si gar sunder strit ; glesten
HOHENVELS 4 str. 1 (MSH. 1. 202); ROTENBURC 12 str. 3 si bran 41
schOne sam der abentrOt ; liehter schin ANEHALT LD. 27. 7; liehter
varwe HOHENVELS 4 str. 1 (MSH. 1. 202); glast HOHENVELS 10 str. 1 ;
liehtgemal NIFEN 23. 32; glanz SARNE 7 str. 2i durchlieht RUMZLANT 5
str. 3 durchliuchtic WINLI 9 str. 15 ; Heir (zeer gewoon) WENZEL LD.

83, 16 enz.
147. lip is later, smal, wol ze maze, fier, fro MORUNGE MF. 122. 14 ;
wiz Frauendienst 1694; wolgeschaffen STRAZBURK I str. 6; zart HADLOUP
(Hagen) 46 str. 4 ; unvertwelt WAHSMUOT MULNI-litSEN I; liep LUPIN
I str. 1;
VROUWENLOP Minnenleich 19 vs. 4: it lichlich zeigen.
148. lieht en klar zeer gewoon O. a. NiFEN 49. 9; MONTFORT 21 VS. 9.;
lieplich spilnde LIMPURC 3 str. 3; spilende GLIERS 3 str. 22; later
RiNAcH 1 str. 2; lachelich LANDEGGE 16 str. 2; vri ALTSTETEN 1 str.
4 ; wolstende STRAZBURC 1 str. ,6; vrcelich stênde FROWENBERC 5 str. 4;
vil lOsitt ougen NITHART 79. 19 ; wol geschikket MONTFORT 5 vs. 27.
is lOslich NiFEN 50. 19 ; suez HADLOUP 30 str. 2; lieht
-derougnblic
o. a. LUPIN 3 str. 1 enz. De oogen zijn twee sterren WALTHER Pf. 17.
15; ALTSTETEN 1 str. 4 ; RAPREHTSWILE 1 str. 3; MSH. 3. 443. 42
str. 2 ; LASSBERG Ls. 1. 24 vs. 64.
149. WINLI 9 str. 8 eins edelen valken ougen bran. Het Provencaalsche en Fransch vair (varius) dat „die unbestimmte Buntheit des
Augapfels" (WEINHOLD) weergaf, vindt men in LASSBERG Ls. I. 45.58
waar de oogen heeten: klar gemischet ane var.
150. brine bra O. a. WINTERSTETEN 10 vs. 39 ; wolstinde bra MSH. 3.
468' II str. 13 ; WINLI 9 str. 8 darumb gebrcewet ist ein zetn.
151. tOwic rose rOt WOLFRAM (Laehm). 9. 36. liljenwiz and
rOsenrOt• MORUNGE MF. 136. 5 ; WALTHER Pf. 6. 19; 17. 24 hie
rceseloht dort liljenvar ; 76. 19 liljenrOsevar; rwselehter liljenschin
YROUWENLOP L. IV. 1. 5.; rOt LICHTENSTEIN 46 vs. 20; rOsenvar TAN-
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WISER 11 str. 2; gevar in rosen rcete KILCHBERC LD. 85. 17 ; rOsewengel
TOGGENBURC 5 str. 2; Oar WENZEL 3 str. 3; lieht WINTERSTETEN 9
vs. 56 (zeer gewoon); lichtevar LIMPURC 3 str. 3 ; DiiRNER LD. 90

vs. 6 (rosen rOt af wizen site); MF. 315. 1 ; MONTFORT 5 vs. 37
(noot bij WACKERNELL); WizLáv, (Ettm.) 7 vs. 20 sang On robin
geglOdet.
152. rOsevar rOt of alleen rOt zeer algemeen ; rOsenrOt WINTERSTETEN
18 vs. 33 rceseleht NIFEN 8. 4 ; durliuhtik rot WOLFRAM (Lachm.)
10. 2; gerceter munt NiFEN 50. 27; rOtsiiez LICHTENSTEIN 37, 13 ;
rOtgelOhend MSH. 3. 439. 13; kleinvelhitzerOt en kleinvelrOt alleen bij
LICHTENSTEIN O. a. 29. 64; 32. 28; scharlache ZWETER II. 221 ; rOse
TALER I str. 18; rOse in touwe WOLFRAM (Lachm.) 9. 36; er stet nosh
rOter, wan die rosen rosen, die gegen dent ton des morgens vruo entsliezen rich. REGENBOGE MSH. 3. 452. 1. rubin WOLFRAM (L) 10. 3;
LANDEGGE, 21 str. 2 enz.
153. lieb ROTENBURC LD. 43. 73; suez TUGENTHAFTE SCHR1BER 9 str. 2;
kleinvelsilez Frauendienst 1806. 3; zuckersuez VROUWENLOP 143. 14 ;
freudenrich MORUNGE MF. 145. 16 ; minnerich ROTENBURC LD. 43. 128;
ntinneclich NIFEN 9. 19; trot LUPIN 5 str. 2 ; sendebernde GLIERS 3
str. 22 ; kuslich HEINZENBURC 5 str. 1 ; laclielich DiiRINK 2 str. 3; lceselich
MF. 315. 4 ; here ibidem vs. 7. WizENsE 7 str. 2 (MSH. 2. 24). id.
LD. 93 vs. 6 (grabelin).
154. wiz MEZZE 6 str. 3 ; eben MORUNGE MF. 122. 22; hermine
ZWETER II. 121; helfenbein MONTFORT 5. 42 en 21. 11.
155. lieb MSH. 3. 468° 11 ; y in LASSBERG. Ls. I. 24 vs. 63; kid r idem
25 vs. 284. - tinne is minneclich RINACH 1 str. 2 ; offen en umbetwengen
MSH. 3. 468° str. 18 ; lieb MONTFORT 5 vs. 21 - kinne is brinnende
MSH. 3. 438. 13 ; wolgestellet LASSBERG, Ls. '124 vs. 69. De huid is
linde HADLOUP 15 ; wiz BURNER 2.
156. WEINHOLD I. 222. II. 312. lane TOGGENBURC 5 str. 2; niht lane
TANHUSER LB. 47. 38; reide lokke NITHART MSH. 3. 274. 116 str. 7;
reideloht TANHASER LD. 47. 38 ; krisp PRESSED 1 str. 1 ; kris
WAHSMUOT MilLNHASEN 1 str. 1; gewunden als die siden VROUWENLOP
143. 8 ; TANHUSER LD. 47. 38; gevar alsain die Widen MONTFORT
V vs. 19 ; val o. a. MARNER (Strauch) 9 vs. 37; gel WAHSMUOT
MULNH. 1 ; goltvar MSH. 3. 433. 13; bran NIFEN 49 8 ; wolgevar
MONTFORT 21 vs. 8 ; MEZZE 7 str. 3 (geverwet hat).
157. WEINHOLD I. 227. persOne stud TANHASER LD. 47. 43 ;
grande ibidem ; ze maze lane MSH. 3. 468°. 18 ; ir site /crane TOGGENBURC 5 str. 2 ; in der mitte klein MONTFORT 21 vs. 21 (zie noot van
WACKERNELL). hals is kleinvelwiz LICHTENSTEIN 43 vs. 31; runt
MONTFORT 5 vs. 45; 21 vs. 12 ; keel is wiz ALTSTETEN LD. 91 vs. 18
(zeer gewoon); blank TOGGENBURC 5 str. 2 ; snewiz SACHSENDORF 6
str. 1 ; adantast TANH1SER 5 str. 26; /i/jenvar ALTSTETEN 2 str. 4;
neekelin blank HADLOUP (Ettm) 30 str. 2; klar idem 46 str. 3. arme
zijn blank TANHIISER LD. 3 vs. 41 ; wiz HADLOUP 46 str. 5 ; ( kart ? WINLI
9 str. 9). handen zijn wiz zeer gewoon o. a. WINTERSTETEN 40 vs. 30
(bij het reien o. a. NITHART 79. 1 ; 96. 21. enz.) ; snewiz HaTZLERIN I.
23. 110, wiz als sne HADLOUP 2 str. 12. sleht LUPIN 7 str. 2; wol-
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stend TANHASER 11 str. 5 ; weich vooral bij LUPIN o. a. 7 str. 2
sint da bein inne ? ich wcene, nein. Vingers lank TANHASER 11
str. 5 ; voeten wolgemezzen TANHASER LD. 47. 48; smal idem 11 str. 2 ;
hol MONTFORT 21 vs. 27.
158. Uitgebreide persoonsbesohrijvingen, behalve bij TANHASER (3
en 11) ook bij LUPIN en WIZENSE (MSH. 2. 81-96 ; 20-22; 2225). Ook bij MONTFORT 5. 21 (zie noot bij WACKERNELL op 21. 27).
159. WEINHOLD I. 387. - schapel SWANEGOU LD. 20. 1; HOHENVELS
7 refr (MSH. 1. 204) mir ist von strove een schapel und min vriér muot
lieber, danne ein remenkranz, so ich bin behuot (BURDACH blz. 128).
VROUWENLOP 147. 7 (in fig. zin) cf. LASSBERG, Ls. 1. 21. 14.
gebende NITHART 38. 39 ; WALTHER Pf. 86 vs. 14 (WEINHOLD I. 400).
hilete o. a. KILCHBERC 5 str. 5; schatehuot PRESSELA 2 str. 4
(WEINHOLD II. 332). risel WINTERSTETEN 3 ; vs. 103. bluomenkranz
UHLAND, Abhandlung 416 vgg. NITHART 102. 3; id. blz. XLVII. 13
nu treit man den schavernac far die bluomen haete ; MEZZE LD. 50.
32 ; kranz O. a. MARNER 4 vs. 7; strOkrentzlin HaTZLERIN II. 29. 108.
160. binden it` f die brd NITHART 38, 37; 39. 3; Frauenbuch vs '233.
haete in Osterrich HADLOUP (Ettm.) 12 ; over de kleeding in den winter
id 3. 30 en 46. (NITHART 76. 23 van den man gezegd: ougen unde
bra behaeten vor der winderrccsen schrci).
161. SCHULTZ Hof. Leben. I. 186. WALTHER (Lachm.) 111, 12; Pf.
70. 16; MEZZE 7 str. 3 (geverwet har). Overdrachtelijk anstrichen,
riben van giiete en tugent, LICHTENSTEIN 53 vs. 13 ; VROUWENLOP 129
vs. 7; RAPREHTSWILE LD. 95. 18. WiIRZBURC 32 vs. 61 vermeldt
ein wazzer az rosen gebrennet.
162. WILLMANS Leben, blz. 186. III noot 130, noemt eenige bronnen
over dit onderwerp.
163. RUBIN (Zupitza) 17. 24 ir tugent ich iemer krcene alien
schcenen obe. PRESSELA 1 str. 1 an ir ist alles wandels niht, daz lam
WI- var ein krispez heir. Schcene und Priebe WALTHER Pf. 14. 13 vgg.
id. 37 vs. 13 ; NITHART 101. 2. Tusschen beiden, gepersonifieerd, ontstaat twist over den voorrang. BRENNENBERC LD. 46. 20 vgg. SUCHEN WIRT n°. 46 twist bij eene bron, wie den eersten dronk zal nemen,
door fraw Myn beslecht - die Lieb gewann den vorgannk ; id.
MULLER Samml. D. Ged. 3. XXXIV-XXXV.
164. Plaatsen verzamelde voor den Minnesangs Frahling WILLMANS,
Leben III, noot 119 en 120; eveneens KUMMER (WILDONJE) blz. 218.
RIETENBURC MF. 19. 29 ontleende aan FOLQUET DE MARSEILLE, zelf
door SWANEGOU nagevolgd (MSH. 1, 282). SCHERER D. Stud. II. blz.
469. WALTHER Pf. 51. 14 guot und wolgetan. WINTERSTETEN
Leich 3 vs. 53, din schouwe gelichet den rosen in touwe, din g (tete
der blaete "des nteigen ; ZWETER II. 26 en 28, enz. Schcene und 'ere
WALTHER Pf. 38, 35 ; 40. 23; ZWETER II. 210, waz sol eht minneclichez
wip ? ir liehtiu ougen, ir rOter munt enz. ob keinez itz vrOn Eren
kamer vert ? VROUWENLOP L 7. vs. 12; wol mich ir schcene und ouch
ir zuht! WILDE ALEXANDER 3 str. 5 ; STEINMAR 3 str. 1 ; Schcene
due gilete, HOHNBURC 4 str. 3 ; WINTERSTETEN 9 vs. 27; GASTE 2
(MSH. 2. 260).
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REINMAR MF. 165 vs. 7: wil aber ich von ir tugenden sagen

des wirt

so

vii, swenn ichz erhebe, daz ichs iemer muoz gedagen ;

WINTERSTETEN 23 vs. 20, hi dine tugende schouwen; STEINMAR 4 str. 5
(si hat) ganzer tugenden michels mere; LANDEGGE 5 str. 4 maniger
tugende ich si krwne enz. SEVELINGEN 1VIF. 11. 1, do ich Bich lobes
hOrte enz. herinnert aan den tocht van JAUFRE RUDEL naar de gravin

van Tripolis (DIEZ, L. u. W. 52) ; WALTHER Pf. 16.
166. hOchgeborn LICHTENSTEIN 54 vs. 48 ; MONTFORT 20 vs. 1 : edel
o. a. SWANEGOU 14 str. 3 ; VROUWENLOP 211 ; here FENIS MF. 83. 35;
NIFEN 4. 16 ; KLINGEN 3 str. 5 enz.
167. rein zeer gewoon : ZWETER II. 36 vrouivenlop ist reinez leben;
guot eveneens algemeen ; glietlich SEVELINGEN MF. 11. 13 ; WOLFRAM
L. 7. 24 ; bezzer danne guot o. a. KLINGEN 2 str. 3 ; wibes giiete door
alien geprezen. WOLFRAM (L.) 7. 35 ; SINGENBERG 25 str. 5 sick wibes
giiete •niht gelichen kan; •WiiRZBURC 21 vs. 29 wiplich giiete sanfte tuot
enz.; lieb zeer gewoon ; west SEVELINGEN 'VIE 12. 13; WilRZBURC 32
vs. 199 ; TURNE 1 str. 3 (wertlich); werdikeit RUBIN Z. 14, 17 enz.
kluoc WINTERSTETEN Leich 4 vs. 122; wolgentuot LICHTENSTEIN 17
vs. 9 en 18; scelic (bezeichnet den Inbegriff alles gutes, WILLMANS)
O. a. WALTHER 57. I vs. 13 ; sceldenboere WINTERSTETEN L. 20 vs. 33 :
RUBIN 16. 13 (lobeswlic) wiplich zeer gewoon o. a. LANDEGGE 16
str. 3 si ist gar em •wiplich wip; wibin wip, WERNHER 6 (MSH. 3. 17) ;
stwte WALTHER Pf. 16 vs. 17 ; siiez gewoon, o. a. WINTERSTETEN 11 vs. 65 ;
vilgenieit YRIDERICH DER KNEHT 2 str. 3 ; gehiure YROUWENLOP L 6. 2
en 7. 5; zart BRENNENBERC MSH. 3. 329; HADLOUP 14 str. 2 ; ahtbwr
YBOUWENLOP 354. 7; lobebwre TROSTBERC 4 str. 3 ; lobesam NiTHART
43. 26 ; helfenrich HEINRICH SAX 2 sty . 4 ; biderbe SEVELINGEN MF.
12. 9 ; eine gallen WiiRZBURC 8 vs. 15.
168. aller missewende vri WALTHER Pf. 40 vs. 10; wandels vri
LICHTENSTEIN 54 vs. 36 ; valsches fri ANT MF. 34. 34 ; vor allem
wandel gar behuot LICHTENSTEIN 26. 24: valsches eine LANDEGGE 5
str. 4 ; alles •wandels bar LANDEGGE 15 str. 2; wandels here HADLOUP
27 str. 1; unbeivollen, dne meil NiTHART 69. 18; vor allem valsche melt
Frauendienst 1620 ; der nie lasternt41 an schein RUMZLANT 5 str. 3 en
derg. uitdrukkingen wandels fri wan daz eine MORUNGE MF. 133.
5 ; NITHART 95. 24 ; WINTERSTETEN Lied 2 vs. 35 ; HADLOUP 8 str. 4.
169. kiusche NIFEN 4. 37; sist kiuscher danne ein kind von siben
jaren WINLI 9 str. 4 ; wolgezogen WINTERSTETEN 26 vs. 54 ; an den zithten
niender lam VRIDERICH DER KNEHT 2 str. 3; ich evil iemer hiieten
min HASEN MF. 54. 26 ; wip mit giiete sol ir ere hiieten REINMAR MF.
200. 36 ; sol daz sin din huote daz din ouge an mich so selten siht?
WALTHER Pf. 13. vs. 9 enz. kiusche an ir gebwren, mit ir spriichen
niht ze bait N1THART 69. 20; ir •vorte gar gewcere HADLOUP 8 str. 5 ;
vor wilden blicken nut vrien worten suln si ir lobes hileten zallen orten
ZWETER II. 36 enz. guot gelwze MORUNGE MF. 128. 26; guot gebwrde
SINGENBERG 22 str. 2; minneclich gebwrde WINTERSTETEN 19 vs. 21;
senfte site ZWETER II. 36 ; tugenderiche site WINTERSTETEN 19 vs. 17.
170. wise MORUNGE MF. 122. 25 ; vernunftik, sinnik MSH. 3. 423.
25 str. 3, sinnerich RUBIN (H). 7 str. 4 ; wolbescheiden WALTHER Pf. 66.
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vs. 30; gewizzen LANDEGGE 9 str. 3. cf. WILLMANS Leben, blz. 9 en
10, noot 24. SCHERER, D. Stud. II. 500 verklaart MF. 35, 32 met het
oog op deze ontwikkeling der vrouw. Gewizzen heeft er de beteekenis
van het provencaalsche ensenhamen = bonae artes; swer meret die gewizzen min is derhalve de leermeester, waarschijnlijk een geestelijke
als in MF. 3. 1.
171. WALTHER Pf. 179 ; ZWETER II, 101, '102, 104, 105 (aanmerking van ROETHE); WERNHER 2 str. 2 ; ez zimt ouch niht in wibes
herzen manses muot YROUWENLOP 1.07; GERVELIN 2 str. 8 ; HaTZLERIN II, 52.
172. guot viir senedin leit LICHTENSTEIN L 17. vs. 11 ; guot viir seneliche not LANDEGGE 4 str. 3; viir allerliande leit LICHTENSTEIN L.
26. vs. 5; viir ungemach WiiRZBURC 21 vs. 23; senfte viir tritren
RUBIN 13. 22 ; heilet sendes herzen swcere; KANZLER 7, Refrein: it gebwrde ist mines trdrens tcete ; LICHTENSTEIN L 3 9 vs. 51; scheidet von
herzen sere id. 7 vs. 17 enz. Verder : swenne si wil, so bin ich leides
dile FENIS MF. 84. 7; zer werlte ist wip ein frOide grOz HORHEIM MF.
115. 19 elliu vrOude k,urnt von wiben KLINGEN 2 str. 3 ; enz.
173. AIST MF. 35, 30, Vrouwenstrophe: de vrouw verblijd door het
gezicht van den man ; wenn aber si min ouge an siht, seht, se)
tagt ez in dem herzen min MORUNGE MF. 130. 37; swenne ich min
vrouwen ane sihe, mir ist, wie'z allez rOsen trage PRESSELA 1 str. 3 ;
swer verholne sorge trage, der gedenke an guotiu wip WALTHER Pf. 18.
vs 17; die gedanke nach der lieben hcehent dicke mir den muot
WINTERSTETEN 2 vs. 9.
174. Du host getiuret mir den mnuot AIST MF. 33. 26 ; RIETENBURC
MF. 19. 17 so wirde ich golde gelich, daz man dd brtievet enz. of. SCHERER,
D. Stud. II 468. DIEZ, Poesie 235; waarschijnlijk aan Jos 23. 10
ontleend : et probavit me quasi attrunt, quod per ignem transit ;
diu minne machet reinen muot VELDEKE MF. 62 2; swer quotes wibes
minne hat enz. WALTHER Pf. 37 vs. 37 (gevolgd in Frauendienst 1177,
1377, 1617; MSH. 3. 435. 33). seiner vibe minne tiuwert hOher manse
muot NITHART 71. 37 ; unpris der wirt dir Wilde HOHENVELS 14 str. 4 ;
sus heiligt uns din reinez leben VROUWENLOP L 5. 3 vs. 10 enz.
175, BURDACH, blz. 144 vgg, so daz ich in it gnaden si, in
gwinne niemer greiwez liar RUGGE MF. 104. 8 ; sold ich sie kussen
zeinem male, se) must ich niht alders ANEHALT LD. 27. 32; der anblic
junget ritters lip Frauendienst 994 ; das ich dikch wenn, ich hab noch
vil der jugent MONTFORT 38 vs. 8 enz.
176. WEINHOLD I. 235 ; se') bin ich von grOzen liebe entsen von der
besten, die enz. MORUNGE MF. 124. 8 ; daz s'ir zouber leit an minen lip
WALTHER Pf. 38 vs. 3; si kan zouberliste tougen NiTHART 101. 30;
kan ab iernan einen segen enz. id. blz. 240 vs. 1; Her Anger enz.
HAMLE LD. 32. 50 ; wer si des morgens angesiht, den tag im niemer
leit geschiht WINLI 9 str. 6; HONBERC 5 str. 1 enz. zauberkr rate,
zie HARTMAN Bach'. I. vs. 1273 ; HaTZL. II. n°. 50 (ZfdA. 15. 245 ;
Germania 16. 333) ; over zouber zie verder ZWETER II. 169 ; TANMISER 5 str. 14.
177. MORUNGE MF. 135. 9 ; 141. 32; REINMAR MF. 164. 23 ; HART-
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MAN MF. 216. 35; WALTHER Pf. 51 vs. 15 en 40; NITHART 72. 32;
id. blz. 230 vs. 65. NiFEN 5. 22 ; TALER 4 str. 18 enz. enz.
178. Si rottbet mich der sinne min AIST MF. 40. 22 ; ich kom sin
cliche in solhe not, daz ich den liuten guoten morgen bOt entgegen der
naht HUSEN MF. 46. 4. (id. GUOTENBURC MF. 76. 18); ich Ilan von (lir
verloren minen sin WALTHER Pf. 27 vs. 10 ; herze, muot tend al die
sinne Mt si mir benotnen SAHSENDORF 1 str. 3 (MSH 1. 300) ; rOtez
roundel daz mit sinent schine machen lean vil kluogiu heizen sinnelos
LUPIN 5 str. 1 (MSH. 2. 21); HADLOUP 32 str. 2 it wunne macht mich
touben, daz mir sinne brist ! enz. Si hit dctz herze mir benomen
AIST MF. 35. 3 ; daz herze nano si mit ii selbes henden VROUWENLOP.
MSH. 3. 398, 19 str. 3 enz.
179. UHLAND Abhandlung, blz. 403. &venue ich gedenke ane dich,
titter edele, sa erblfiejet sich min varwe, als rdse an dome toot (Vrouwenstr.) KiiRENBERC MF. 8. 21; lt (Irk ich dich nennen, ich wurde
rdt REINMAR MF. 176. 30 ; und (wie) i v vil liehter ougen schin mich
geverwe rot NITHART MSH. 3. 269. 107. str. 2 ; enz. Daz ist din lip,
vrouwe, der mich machet clikke missevar ROTENBURC 11 str. 4 (MSH. 1.88);
Liebe machet missevar LIMPURC 1 str. 2 (MSH. 1. 131); din mich vil nit
unt missevar vil ofte machet GLIERS 1 str. 3 (MSH. 1. 102); daz man midi
vil dicke siht bleich unde rdt HOHENBURC LD. 19. 14; du machst mir
halt, du machst mir heiss MONTFORT 20 vs. 7 ; ich wart rot, bleijch
unde val Minneregel (Cersne) vs. 209 enz.
180. Em minnewunder mir geschach enz. Frauendienst 380; daz
bluot mir az dent monde brach id. 1042 ; HADLOUP II. str. 2 en 3 ;
HUTZLERIN II, 10 vs. 73; Minnelere (Kostanz) vs. 127,v gg. ; id. 138 vgg.
181. Jenoch stet daz herze min in iv gewalt AIST MF. 38. 1;
ist si gewaltig fiber mich NITHART MSH. 3. 280, 120 str. 4 ; too
mir, stele du well est, vrotim, der gewalt ist din BOTENLOUBEN 5 str. 1;
an worten und an werken /ant iv Mill gewalt WINTERSTETEN 11 vs. 5;
vermissete ich dan bi den liuten min selbes, so vunde ich mich dort
vil lihte in it gewalt MEZZE 6 str. 2 (MSH. 1. 309); nil lig' ich gewaltes
under WINLI 5. str. 3 (MSH. 2. 30) ; disc schow' ist mir gewaltik hiut
und immer MSH. 3. 435. 40. enz.
182. Und mil si, ich bin vrd, und wil si, so ist min herze leides vol
JOHANSDORF MF. 91. 20 ; din guote wundet unde heilet WALTHER
Pf 23 vs. 17 (nagevolgd door KANZLER 8 str. 3 ; MISNYERE 3 en MSH. 3.
422. 22. str. 5); sorge oder spil lean si schenken HOHENVELS 18 str. 1
(MSH. 1. 210); si lean sorge und hdchgemfiete geben RUBIN 13. 2; min
sterben, ntin genesen treit din guote VROUWENLOP L . 4 str. 2; min
sterben unt min ;lf ersan id. L. 1 str. 2; wil si so bin ich sorgen bar
enz. TIUFEN 4 str. 6 (MSH. 1. 110); MONTFORT 38 vs. 3 enz.
183. Nim, mich in dine gen/de AIST MF. 37. 2; Genade suochet an
ein wip min dienest REINMAR MF. 151. 17 ; waz schadet der bluomenrichen heide an it ougeweide, ob man ze einem kranze ein teil it bluomen
brichet enz. Frauendienst, BiiCHLEIN I vs. 294-306 ; genOde mac mir
vr6ude ntachen HOHENVELS 6 str. 3 (MSH. 1. 204)); an dine gemide
wil ich ergeben GLIERS 2 str. 22 (MSH. 1, 106) ; enz. bi gwalte sol
gendde sin FENIS MF. 84. 10 (aanm. MF. blz. 268); id. SINGENBERG
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5 str. 3; WINTERSTETEN 19 str, 5 ; RusiN 14. 27; RUODOLF DER SCHRIBER
2 str. 3; WARTE 1 str. 4; erbarmik in gewalde MSH. 3. 419. XI; valsch
bi gewalt ist swcere VROUWENLOP 254. enz.
184. Jai mOhte ich baz einen bourn mit miner bete sunder wdfen nider
geneigen MORUNGE MF. 127. 17; ein vlins .... mOhe ich htin erbeten,
daz im der herte entwiche ein teil WOLFRAM (L.) 9. 32 (of. STEINMAR
9 str. 3; MSH. 3. 468 p. 6 str. 4); scehe si mich ilf dent rade, si gesprceche nimmer ach, des si selbe mir verjach NiTHART 99, 21; swaz
ich ir gesinge deist geharphet in der mill id. 69. 32 (of. GRIMM Einl.
YRIDANC blz. XVI, vgg.); herter denne ein adamant id. 66. 4 (id.
HEINZENBURC 4 str. 2 ; BilWENBURC 3). stiirbe er tceter danne hit,
in getrcest in niemer LUPIN 2 str. 3 ; HaTZL. LXXIII no. 52 ash,
wie hat sy mich so lieb ! sy wolt, ich hieng geleich ainem dieb ! enz.
185. zorn, JOHANSDORF MF. 93. 24; WOLFRAM (L.) 7. 36; LUPIN 2
str. 3; Minneregel (Cersne) vs. 1758; haz, MORUNGE MF. 423. 32;
WINTERSTETEN Leich 4 vs. 80; MEZZE 2; spot: bi minem hdr
si mich begreif verholne, daz ez niemen sach Frauend. 133; wolde
ein reine scelic wip niht so vii gelachen miner swcere TOGGENBURC 1
str. 2 ; unde spottet miner klage TUGENTH. SCHRIBER 8 str. 3; nil &in
ich geleistet ir gebot enz. TALER 2 str. 2. enz. Jo en bin ich niht ein
heiden, si sol gendde an mir begin AIST MF. 40. 24; wcere ab ich ein
wilder heiden miner triuwe solte ich baz genozzen htin NIFEN 14. 6 ; si tet
als ich wcere ein heiden STRETELINGEN 2 str. 2 (MSH. 1. 111). der stcete
und ouch der triuwe geniezen sole ein heiden MSH. 3. 435, 35. enz.
186. Ir lop, ir ere unz an min ende ich sage MORUNGE MF. 129. 10;
ich kin ir so wol gesprochen daz sie maneger in der werlte lobet
WALTHER Pf. 26 vs. 1; jei 'n weiz si niht, swenn' ich min singen Mize,
daz ir lop zerga id. 31 vs. 12; sterbet si mich, s6 ist si tot id. 31
vs. 24; treit iuch min lop ze hove id. 36* vs. 30 ; ir lop, ir ere, ich
gerne mere in vremdiu lant BOTENLOUBEN 11 str. 26; ich wil in
miner tagen iuwer lop der werlde sagen LICHTENSTEIN 33 vs. 20. enz.
187. DIEZ, Poesie, blz. 262. MICHEL blz. 46, § 10; BURDACH, biz.
149. ich diene ir gerne,, und durch si guoten wiben FENIS MF. 81.
24 ; sus diene ich in alien gerne durch die eine SWANEGOU I str. 2 ;
ir aller lob ich gerne sage, iedoch wil ich si niht begeben HAmLE, 5
str. 2 (MSH. 1. 113); durch sie ere ich elliu wip LICHTENSTEIN L. 47
vs. 22; Ich wil in miner vrouwen namen loben und eren iemer elliu
wip ROTENBURC 13; din sint geret elliu wip STEINMAR 2 str. 2. enz.

188. Jr lop daz shit gar tine meil alsam der dorn, der rdsen
habent beschwnet ZWETER II, 51; kiinde ich minneklichen singen, daz
muest' ir ze lobe erklingen LANDEGGE 5 str. 5 ; elliu creatiure
schrip lop dien reinen frouwen WEIRZBURC 29 vs. 25 ; Swer ze lobe iht
kunne, der lobe diu lieben wip KANZLER 15 str. 3 ; MONTFORT 5 vs. 16 ;
HaTZL. II. 1 das nyemands frawen ilbel red. Mit hunderitusent
miinden enz, HAMLE 4 str. 2; WALTHER Pf. 39; Frauendienst 2: wa
endet rich der sunnen schin; id. 3: Sich endent sanfter elliu wort und
swindent lihter elliu Pr; ZWETER II, 36 Vrouwenlop ist reinez leben
(hierop zinspeelt DAMEN 5 str. 5) ; 34 lop swebt, fliegt (noot ROETHE)
RUMZLANT 6

str. 2; HADLOUP 50. enz.
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189. BURDACH, biz. 150. MoRuNGE MF. 123. 6 wip unde frouwen.
wip tegenover frowe. HARTMAN MF. 216, 29 vgg. WALTHER Pf, 30
en 69 : Siest ein frouwe von geburt, von it tugenden ein vil wiplich
wip LICHTENSTEIN 34 vs. 23 ; id. 47 vs. 36 ; Frauendienst 9. 1776 ;
siest ein wiplich nip unde ein frouwe maneger tugent; id. 35 vs. 36 ;
em vrowe maneger tugent Frauend. 1692 ; wip and frown in einer
wcete id. 5.3. 19 (herinnert aan WALTHER ' s friundin unde frowe in
einer wcete) cf. Frauenbuch vs. 578 ; ZWETER II. 35 von libe ein nip,
von tugende ein vrouwe; of. id. 36. 52 enz.
190. Vrouwe min ; dur wibes gilete trooste mich WERBENWAC 3 str. 1 ;
sost min vrouwe sd gar ein wip, daz min Wren wante wol it gilete
RUODOLF DER SCHRIBER 3 str. 2 ; lege wibes herze in vrouwenlip
daz zieret wol die vrouwen, sO mak man vrouwen unde wip in
reinem bilde schouwen MSH. 3. 429. 34 str. 5 ; of. LASSBERG Ls. 2
n o . 131 enz. Strijdgedicht Zie VRL. ed. ETTM. 150-172. wip bij VROUWENLOP Wunn Ird'sch Paradis n° 150. id. 311 en Minnen Leich 23 vgg.
(gevolgd door REGENBOGE MSH. 3. 452. 3). wip afgeleid van kiinec
Wi_pp-an 160 ; zie verder 151. 5 ; 256. 140. 143. 144. 145. 146. 310
Lied 5. Sich wip, daz ist der sane din n°. 3. vrouwe n'. 142. 147. 150.
154. 157. 257. 311. 386. Minnen L. 29 vgg. nip en vrouwe 139. 208.
226. 275 ; enz.
191. wiplich noot 167 ; wipheit Frauendienst 1263 en 1339 ; wiben,
guetlich sol ein ieslich wip Berne tuon: deswdr daz wibet wol LICHTENSTEIN 51. 8 ; wip wie reine ein nam REINMAR MF. 165. 28 (door
WALTHER herdacht Pf. 128. I) wip dést ein name, der s' alle krcenet
WALTHER Pf. 69. 12 ; wip, dig bist ein silezer nam NIFEN 29. 5 ; der
wibes nain muoz vil hate gdret sin TROSTBERC LD. 75. 6; jd wibes name,
der Wunsch ist dir gerihte VROUWENLOP 258; Wib suesser nam
MUSCATPLUT (GRooTE) 42. 1. enz. vrouwen name RINKENBERG 11
(MSH. 1. 340); MISNIERE 17 str. 1 (MSH. 3. 105).
192. tnrt NITHART 66. 8 ; sundertr?it BRENNENBERC 4 str. 7 ; triaterinne EZZELINGEN LD. 73, 28 ; liep tint an' ende WIZENZE 7 str. 2;
min zukkerkrlikkin, mins herzen tr itkkin id. str. 3 ; liep LIMPURC 1
str. 3; min liebez liep tin ende EZZELINGEN 8 str. 3 ; minnemgemel
WINTERSTETEN 7 vs. 15 ; zart VROUWENLOP 143 vs. 16 ; min zertel
WIZENZE 3 str. 4 ; siieze of reine fruht ADELNBURC MF. 148, 9 ; mins
herzen herze SINGENBERG 16 str. 3 ; herzen wirt VROUWENLOP L,
vs. 1 ; enz.
193. engel. Rehte als engel sint diu wip getdn WALTHER Pf. 39.
34; ich scehe si immer Berner an danne einen engel Frauendienst 1694 ;
daz si beide si ein engel ant ein wip ZWETER II. 35; ich wande dazs ein
schcener engel wcere SUONEGGE LD. 59. 10; ich weiz niht, waz ich sprechen sol, nenn ich si engel oder wip VROUWENLOP 210 ; sy erschinen
englisch and sehosn HaTZERIN II. 47. 82. rose. rOse dne dorn
WALTHER Pf. 100 (naam anders uitsluitend voor MARIA); si 1st
min bliiende rOse gewahsen sunder dorn BRENNENBERC 4 str. 2 ; rOse,
rose, rOsenbluot WAHSMUOT MilLNH. 5 str. 3; do rOsenbluot, old gil‘jenblat
STRAZBURC 2 str. 3 ; si ist min rds' , min-bliiejender hag MONTFORT
18 vs. 188 (meiner frtiden hag IldTzL. I. 48. 34); rose in touiee WIL8
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3 (KUMMER • geeft enkele plaatsen). bliiendez zwi, si ist der
minne ein bl. z. WINTERSTETEN Leich 2 vs. 59; miner wunne ein bl.
rise ZWETER II, 28; du rehter minnen blnete BRENNENBERC 4 str. 5 ;
it berndez minnezwi VROUWENLOP ; Minnen L. 3 ; ougenwfinne
ADELNBURC MF. 148. 9 ; ougen stleze LANDEGGE 2 str. 4 ; ougenweide
WENZEL LD. 83. 13 ; HaTZL. I. 48, 21 ; ougenspil HORNBERC 1 str. 7
(MSH. 2, 66); spilnder ougenschin WOLFRAM (L.) 1 0. 6 ; violgarte
VROUWENLOP 416 ; meie 1110RuNGE MF. 140. 15 ; si meienschin, si
vogelsanc BRENNENBERC 4 str. 2 ; di rehtez summertiikkel TANHASER
11 str. 2 ; meienzit and heide glanz WILDE ALEXANDER 3 str. 2 ;
meienschin, vogelsanc, heide VROUWENLOP L. 8 str. 4; miner scelden
meienwunne SARNE 3 str. 3 ; meienblilet MONTFORT 35 vs. 27; HAMLE
LD. 32. 61 min liehter meigen tac; HADLOUP 41 str. 1; sumertag ;
vrcelicher sunnentac STEINMAR 12, refrein ; min Osterlicher tac MORUNGE MF. 140. 16 ; herzen östertac FROWENBERC 4 str. 1 ; herzen
dsterspil TROSTBERK 3 str. 3 ; 6sterlicher tac DiiRINK 7 str. 2;; mis
heiles dstertac ROTENBURC 15 str. 2 ; min tak, min morgenrdt BRENNENBERC 4 str. 3 enz. Ein wolkenlOser sunnenschin MORUNGE MF.
134. 36; 136. 30 en 35 144. 33 ; mines herzen spilndiu meiensunne
LICHTENSTEIN 40 vs. 48 ; liehtiu spilndiu sunne LIMPURC '1 str. 3 ;
sunnenblic, morgenrOt, sunnenbrehen, spilnder sunne klar. BRENNENBERC
4 str. 2; spilnder sunnenbrehen WILDE ALEXANDER 3 str. 3 ; werdiu
spiegelsunne VROUWENLOP 416; siiezer lust ein littec schin VRL. L. 5.
str. 1. vs 5 ; vor aller vrouwen gimme ein sunne GUNTHER VON DEM VORSTE
6 str. 3 (MSH. 2. 168) mane M ORUNGE MF. '136. 7 ; NITHART 58. 24 ;
HAMLE LD. 32. 71. morgensterne KiiRENBERC MF. 10.1 ; MORUNGE
DONJE

MF. 434. 36 ; TROSTBERC 2 str. 2 ; WARTE 3 str. 3; BURDACH blz. 48;
ZINGERLE op SUNBURC IV. 144. Schcenez bilde MORUNGE MF. 141. '10
(wibes bilde = wip FROWENBERC LD. 23. 5) ; wunneberndez bilde HOHENVELS 11 str. 5 ; wolgeformet bilde MISNARE II str. 18 ; (wiplich bilde
HONBERC LD. 86 vs. 9 ; HaTZL. II. 49. 39 ; zdrtlichez gild id. I. 58. 9.
194. Der tugende meisterinne SWANEGOU '12 ; aller tugende einkröne
ROTENBURC LD. 43. 39 ; aller tugent êrenkrantz HaTZL. I. 74. 42 ;
Lieber dinge ein krone KANZLER 9 str. 2 ; aller wibe ein krone MoRUNGE MF. '122. 9 ; lobes krone BRENNENBERC 4 str. 2; (mines herzen
krone TANHUSER 2 str. 44 ; der welte krOn HADLOUP 55 str. 3);
Schuole tugende vol VROUWENLOP L. 5 str. 3; kiusche ein ingesigel
VROUWENLOP L. 5 str. 1; of. 310 vs. 12 ; Liebe ein voller schrin, state ein
rigel, milze ein bliiender act VROUWENLOP L. 5 ; der zuht ein brunne
VROUWENLOP 353 vs. 6; meistcerin an ?vibes zuht LANDEGGE 2 str. 4 ;
der hasten zuht ein meistcerinne MSH. 3. 439. 14; der zuht ein garte
siiezer tat VROUWENLOP 226 vs. 2 enz. ; milte ein nbervliezzic bach,
aller gnete ein brunne klar VROUWENLOP L. 5; heilvluot der senften
gnete id. L. 8 str. 4; der triuwen bach VROUWENLOP 310 vs. 9;
wiplicher zuht unt dren hort ZWETER II. 26 ; hater dren haft VROUWENLOP Minnen L. vs. 1; drenwer Frauendienst 4 231 ; erenwan
KANZLER 2 str. 9; e'renkranz VROUWENLOP L. 5 str. 2; &enveste id ;
L. 8; (,rendach id. 310; aller e'rot nberliuhtic warte id. 310; ê'renris
id. 144. 15 ; der eren Pint HaTZL. II. '127. 11. enz.
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195. Leides ende, alley froide can wunne AIST MF. 36. 32; vreudengebe Frauendienst 787. 828. lied 58 vs. 42 enz. freuden ursprink tend
ende WENZEL '1 ; freude miner tage LICHTENSTEIN L. '13 vs. 14 ; vrOudenspil HOHENVELS 4 str. 1; miner vrintden hell, ein wernder grunt
ZWETER II. 26 en 28; frOidenfunt WIZLAV 7 vs. 26 ; vreudenzil
GLIERS I str. 14 ; vrijudenwer GLIERS 3 str. 3; vrOuden sendwrinne
trtirens swendwrinne, sorgen-slak, leides verderbcerinne DaRINK 3
str. 2; miner vriiuden hort HEINRICH SAX 5 str. 3 ; freudenlêre
LICHTENSTEIN 37 vs.. 2.
leitvertrip zeer gewoon o. a. BRENNENBERC L D. 46. 62, vooral bij
WaRZBURC en VROUWENLOP ; met leitvertrip verbonden : unt sprich,
vrO belie WIZENSE 5 str. 3 ; leytbeschtir Minneregel (Cersne) vs 634 ;
mines leides widerslag MaGELIN 7 str. 1; (al die swcere min vertrip
HORNBERC 1 str. 4; mir die not vertrip SARNE 1 str. 3); trcestcerinne
o. a. WiiRZBURC '15 vs. 53; (untra-sherinne DaRINK 2 str. 1. MSH. 2. 225);
senftcerinne Minneregel (Cersne) vs. 988; helfoerinne VROUWENLOP MSH.
3. 398. 18 str. 5 ; trust (gewoon) O. a. NIFEN 12. 6; LICHTENSTEIN 11
vs. 26 ; wunne MORUNGE MF. 133. 29; der 'Amite wunnespil NIFEN
29. 13; wunne ein berender stain, ein berendez lieht WINSBEKE (Hagen)
11 en 12; hell HAMLE 5 str. 1 ; heiles trunschelris WaRZBURC 11
vs. 43 ; gellikkes vunt LANDEGGE 10 str. 2; sliezer font SWANEGOU LD.
20. 74; der scelde ein hdher vunt ZWETER II. 28 ; der scelden vruht
VROUWENLOP 148 (cf. der triuwen zart VROUWENLOP ML. 5 vs. 7 ;
des Wunsches trio MINNELERE (KosT.) vs. 1539 ; der scelden sundertriutel HOHENVELS 14. str. 1); scelden schrin SWANEGOU LD. 20. 68;
scelde miner tage LICHTENSTEIN '13 vs. 14 ; scelden wer Frauendienst
401 ; miner scelden gebe id. 1224 ; scelden ursprink HOHENV ELS 4 str. 1;
miner scelden tell ZWETER II. 26 ; mins herzen swlikeit ROTENBURC '11
str. 3 ; sceldcerin STEINMAR 7 str. '1 (BARTSCH LD. i v. verklaart het
antlers; of. MINNELERE (KOSTANZ) 947 ach Minne, siieziu scelderinne);
aller scelde ein iiberdach VROUWENLOP L. 5 str. 1 ; scelden hort id. L. 3
en 338 ; wurzel aller soelikeit id. L. 3 enz. Si liljenschin nut balsemsmak WILDE ALEXANDER 3 str. 3 ; balsenttrlir VROUWENLOP L. 4
str. 4 ; balsemkrtit MSH. 3. 398. 18. 5; du zukchersuess MONTFORT
34 vs. 23; zukkersuess mim hertzen id. 38. 2 ; du etele susze tzukir
sam Minneregel (Cersne) 3181. enz.; Min gim, min kldrez golt
NITHART MSH. 3. 188. 6 str. 2 ; min golt, min hort, min edel gesteine
WINTERSTETEN 11 refr. ; min edeler stein viir ungemach VROUWENLOP
L. 4 str. 4 ; kraft der krefte id. L. 5 str. 1 ; seiner hort HADLOUP 2
str. 12 enz.; himelriche BOTENLOUBEN '12 str. 'I en 2 (cf. GUOTENBURC MF. 77. 30 en LUPIN 2 str. 2); der lebencle hiinelrich sint din
wip Frauendienst 1794 ; min himelrich q erde MSH. 3. 423. 25 str. 3.
Grdl ZWETER II. 42 ; dt bist ein gral der wunne jo Minneregel
(Cersne) L. 10 vs. 4; wunsches hOstes zil HOHENVELS 4 str. '1; des
Wunsches ingesinde HEINRICH MISSEN LD. 53. 34 ; der wunsch ob
aller creatiure RiimzLANT 6 str. 2; sitrage des Wunsches bilde TURNE
LD. 96. 21 ; (id. HaTzL. II. 29. 28 si tregt wol des wunsch vigur);
des wunsches trio Minnelere (KosT.) 1529; min volliu g'er WENZEL
LD. 83. '13 ; des wunsches paradise ZWETER II. 28; Wunu' Ird'sch
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Paradis VROUWENLOP 1 50. 314; mannes parades VROUWENLOP '144. 13;
ein paradis der reinekeit VRL. 226; ein lebendez parades id. 354; ein
paradis in froyden vrO Minneregel (Cersne) L. 10 vs. 5 ; mins herzen
paradis Minnelere (KosT.) vs. 4783 ; vi:tr ungendiete ebb dach
ZWETER II. 43; vor allem herzenleide ein schirm, eM dach WINTERSTETEN 15 vs. 27; aller scelden ein schatehuot STOLLE 38 (MSH. 3.10);
ein schilt vur allez herzenleit VROUWENLOP 226; ein vrideschilt vor
sender TO id. L. 5 str. 3; min heilschilt id. L. 8 str. 4 ; enz.
196. Roubcerin MORUNGE MF. 130. '14; sinneroubcerinne MSH. 3.
438. str. 10; si ist ein heimlich dieb MONTFORT 38 vs. 32; tcetoerinne
MORUNGE MF. 147. 4 reine,
senfte mordcerin BRENNENBERC 4 str. 7.
197 Ich bin din dienst, da min gebietcerinne ZWETER II. 26; id.
KLINGEN 1 str. 3. 2 str. 4; min herzevrouwe JOHANSDORF MF. 87. 21;
vrouwe o. a. LANDEGGE 2 str. 4 ; vrouwelin MSH. 3. 426. 31 str. 3 enz.
kaniginne (zeer gewoon) O. a. GUOTENBURC MF. 73. 114 ; LININGEN
LD. 31. 25; ook herzen kftnegin O. a. TUGENTHAFTE SCHR1BER '14 str. 2;
mins heiles kiineginne ROTENBURC LD. 43. '107 enz. keiserinne o. a.
WIZENSE LD. 93. 12; mins herzen keiserin VROUWENLOP 218; miner
scelden keiserin LICHTENSTEIN L. 11 vs. 26; si mak wol heizen mannes
keiserin REGENBOGE 5 (MSH. 2. 309).
198. DIEZ Poesie, blz. 445. 446 ; MICHEL blz. '163. 192; WILLMANS
Leben, III noot 8; tougen minne die ist guot MF. 3. '12; swer ein lieb
in herzen hat tougenlichen wolverborgen, der ist sceleklichgewert LA NDEGGE
15 str. 5; swer tougenliche minne pfleget HORNBERC 3 str. 1 (MSH. 2. 66);
tougen minne /whet muot HEIGERLOU 2 (MSH. 1. 63) ; enz.
Frauenbuch vs. 542:

ich ways •wol, des was nicht ee
wo ein ritter hochgemuot
warbe umb ein frawen guot
das muesset vil gar verholen sin,
ja, het ers dem breeder sein,
das ways ich, wol nicht gesagt :
es muesset sein vil gar verdagt !
Do nam ritters dienst wol,
des man nu gar emperen sol.
199. verholne swore HORHEIM MF. 115. 46; LIMPURC 1 str. 4; surge
die ich tougen trage unt verborgen WARTE 5 str. 3; ich trlire mit
gedanken SEVELINGEN MF. '12. 29; welt ir, daz min herze daz niht en
weine HOHENBURC LD. 19 vs. 12 enz. Gehuichelde vreugde HORHEIM
MF. 113. 8; MORUNGE MF. 133. 21 ; HUSEN MF. 52. 3; ROTENBURC
1 str. 22; TESCHLER '11 str.1 (MSH. 2. 129); TOGGENBURC 3 str. 5 (MSH.
1. 22) in herzen se'n, and azen vro enz.
200. Swer sick geriiemet al ze vil, der kan der bésten maze niet
AIST MF. 33. 33; swer mich riiemens zihen wil, der siindet sick MORUNGE
MF. 128. 28; tougenliche stat min herze ho• waz tout zer werlte ein
r fiemic man? WALTHER Pf. 56 vs. 4 ; ir wafentrager (vnin Minne)
sint unriiemic bi den liuten ZWETER. II. 254 enz.
201 WILLMANS Leben, blz. 161 en • 62; WEINHOLD I 266. Der
ritterliche Frauendienst gait vorzugsweise verheirateten Frauen, da
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diese im Vordergrunde der hOfischen Gesellschaft stunden, und das
Ziel des Verhaltnisses nicht die Ehe, sondern ein Spiel der Gedanken
und verliebten Empfindungen, eine Probe der Galanterie war. - Dat
LICHTENSTEIN ' S frowe gehuwd was, blijkt uit Frauendienst 1210; ULRICH'S kone wordt vermeld id. 707. 708. 1088. 1742-16. „Ein Madchen
gefeiert zu sehen, gehOrt zu den Ausnahmen . meist ist es nur
niedere minne, die Bich an Madchen kniipft", cf. Ki1RNBERC MF. 10
10; SEVELINGEN MF. '14. 14; TROSTBERC LD. 75 33 juncfrowe vs. 29.
50 en 56, ook frowe genoemd; zie niedere minne, noot 217.
202. Sie fragent uncle fragent aber ze al vii.... Genade und Ungeneide, dise zwene namen hat min vrouwe WALTHER Pf. '19 ; so des
betra' get mice, sd spriche ich : ir shit dri, den ich sci /tab' ich
zer vierden wdn id. 35 vs. 25 ; Hiltegunde noemt hij haar, op zijn' eigen
naam zinspelende 34 vs. 34 ; TJHLAND blz. 17; SIMROCK 1. '199 ; von
der ich chi singe, já ist ez iu vil ungesagt NITHART 69. '1; wan si
wirt von mir niht genant WINTERSTETE N '10 vs. 34 ; ich nenne si :
?venue? jezent sO wirt si genant: nein, ez frteget weder mir noch ir
LIMPURC LD. 44. 7 ; sist geheizen quote, spriche ich já, si sprichet
nein TANH4SER 9 str. 1 ; VRIDERICH DER KNEHT 1 str. 2 so ie lenger
so ie lieber ; MONTFORT 38 vs. 37 ; enz. Verstecknanten bij de trobadors
zeer geliefd: men denke aan VENTADORN ' S Bel Vezer en Conort,
Loba van PEIRE VIDAL, BERTRAN ' S Rassa, Marinier, , Oc en No
voor de zoons van HENDRIK II PLANTAGENET, en zoovele andere ;
VELDEKE MF. 58. 17; 59. 7 (diu wolgetáne); TOGGENBURC 6 en 7
(MSH '1. 23 . ich klage mir ist nach Guote we; enz. (Guote een vrouwennaam:: WINTERSTETEN LEICH 3 VS. 101; NITHART 42. 8); .WizENst.
2, 5 en 8.
203. hdhe tragen den muot REGENSBURC MF. '16. 7 ; hate sam diu
sunne MORUNGE MF. 139. 3; alse der vil hate springet WALTHER Pf.
70 vs. 28; NITHART blz. XII vs. 23 hOch gemuot ist an jungen manne
guot; ungentRete machet alt, hater muot kan jungen id. XXVII vs. 17;
Swer werder wibe minne wil, der si hOchgemuot LICHTENSTEIN 27
vs. 7 ; kin ze wiben was ie freude guot Frauendienst 1049 ; enz. In
rehter raze gemeit SEVELINGEN MF. 15. 12 ; kumt iu mit ziihten sin
gemeit WALTHER Pf. 16 vs. 19 (beide van eene vrouw); ich rate, daz
die jungen hdchgemuoten mit schcenen zi,Chten sin gemeit NITHART 17. 2
(HAUPT noemt op blz. '113 tal van plaatsen); mit zfchten hOchgemuot
LICHTENSTEIN L. 51 vs. 1 ; VIC; mit Zahten RuBIN 9. 19 ; enz.
204. Stic daz herze min GUOTENBURC MF. 70. 17; mir ist als ich vliegende var HORHEIM MF. 113. 1 ; daz ez von frOuden zuo den himelen
niht ensprunge RiiTE ALF. 117. 18; in frOiden sweben JOHANSDORF
MF. 92. 30 ; WALTHER Pf. 2 vs. 27; [of. in hdchgemilete swimmen
NITHART MSH. 3. 278. 3 ; in wunne sweben NiFEN 30. 38 ; in sorgen
sweben STRAZBURC 1 str. 6]; ez Cup fet mangers sprttnk RUMZLANT 4 str.
6 (MSH. 2. 370) ; sin und muot vliuget ha DURINK 5 str. 2 (MSH. 2. 27);
enz. Ze froiden swinget sich min muot als der valke enfluge tuot und
der are enswei me REINMAR MF. 156. 12 ; so stigent mir die sinne wol
hotter danne der sunnen schin WALTHER Pf. 23 vs. 5 ; set iifstiget mir
der muot rehte als diu iiehte sunne tuot sO si ?if den bergen gtit Frau-
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endienst 1646; Sin moot der vliuget also Ito alsam der edel adelar
MARCGRAVE VON NISSEN 3 str. 3; als ein edelen valken wilde sin gevidere in luften tuot STEINMAR 2; enz.

205. Der wilde visch in dem here nie genam s6 manigen wank als
min herze HOHENVELS 2 str. 2; ez vlogzet geliche dem zitvogel in dem
neste id. 14 str. 2; ez wepfet in dem libe sam ez habe vunden ein nest
voile) . vogelin SARNE 3 str. 3; als ein swin enz. STEINMAR 4 str 4;
mein hertz das schreyt und tobt nach ir als ein kalb nach seiner muter.
206. WALTHER Pf. 16 vs. 26; sit der zit, daz ich verstuont libel
rode guot LICHTENSTEIN L. 5. 35. en RilMZLANT 8 str. 8. Swd ich si
weiz, dar spriche ich guot RUGGE MF. 104. 18; WALTHER Pf. 16 vs.
26 (und ie daz beste von w. s.) ; Sprich wol von wiben WALTHER Pf.
123; Jung unde alte, sit gemeit unt sprechet wol den vrouwen BRENNENBERC 3 str. 2; Swer vrouwen diener wesen welle, der si lobes guot redegeselle MSI-1. 3. 439. 15.
207. Eregernde BRUODER WERNHER 7 (MSH. 3. 18); vrOudegernde
NiTHART 65, 38; minnegernde Frauendienst 1796; (helfegernden HARDEGGER 1 str. 2, buiten het minnelied); guot WALTHER Pf. 66 vs. 33 ;
kftene Frauend. 30; milter man ist schcene und wolgezogen WALTHER
Pf. '180. II; ir trdget zwei keisers ellen, des aren tugent, des leaven kraft...
milte unt manheit id. Pf. 136; wert VROUWENLOP 148 vs. 7; enz.
208. Minne sunder riuwe und tine vanc VELDEKE MF. 59. 31 ; triwe
und stcete ein mitre unde ein veste fib- allerhande leit HARTMAN Biichl.
II. 137; der alte spruch, der 'n tout an mir daz ftz ougen, daz iz
muote id. vs. 722; mirst iedoch geseit die del stcete kiinnen sin, daz si
gelCtcke wol bejagen NITHART 92, 30; stater dienest iemer bringet eteswaz RUBiN 11. 28; of. LASSBERG Ls. 1. 12 vs. 19; jo sol ez niemer
hOvescher man gemachen allen wiben guot AIST MF. 33. 36 ; ware ez niht
unstcete, der zwein wiben wolte sin fib- eigen jehen JOHANSDORF MF.
89. 17; eine meine vor in allen HOHENTELS 14 str. 4; si muoz diu
6-ste und ouch min leste sin NIFEN 12. 8; bezzer ist ein stcetiu Liebe
daune unstceter dri WAHSMUOT KUNZICH LD. 55. 12; enz.
209. Quid magis est durum saxo, quid mollius unda ? dura tamen
molli saxa cavantur aqua ARS AMAT. I. 475. HARTMAN BaCHLEIN 1.
1615 vgg; idem LASSBERG Ls. 1. 5. vs. 60, vgg. cf. miniu senelichen
klageliedel gent ir in din Oren, sam dazwazzer in den stein NiTHART 78. 21.
210. Von sinen trehenen wart ein bat MORUNGE MF. 131. 4; ich
saz hie weinende als ein hint Frauendienst 1027; daz bluot mir 'az
dem munde brach id. 1042; ich sash in mit zdherenden ougen an id.
1276; si mak mich wol weinens sweigen HOHENVELS 12 str. 4 (MSH. 1. 207);
vor leid do bgond ich heschen MONTFORT 28 vs. 314 ; enz.
211.Revocatio, zie BURDACH blz. 71 vgg. bezzer ist ein herzeser, dann
ich von wiben misserede REINMAR MF. 171. 8 ; deich nu niht en kan an
'I' i' erkennen wan guot HARTMAN, Biichl. I. 176 ; nein, ich wil mit
willen disen kumber larger doln NITHART 80. 15; wan daz mich min
triuwe und ouch min stcete enlut, ich gesliiege nimmer niuwez liet
deheinem vibe id. 59. 1; wan daz ich noch durh zuht wil swigen und
'Of lieben min LICHTENSTEIN 20 vs. 21; ich dien ir alle die wile ich
lebe, geseit si mir 'z Werner dank HONBERC 1; enz.
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212. Si muoz sonde tine schult an mir begun (nog zaeht in het oordeel) GUOTENBURC MF. 78. 25 ; diu wunnecliche sibidet sich RUGGE
MF. 100. 18 ; si lebt mit grOzen sanden WINTERSTETEN 9 vs. 14 ;
si Mt gesiindet sich TESCHLER 2 str. 2; es Mt diu schrvne sonde VRID.
DER KNEHT 3 Str. 2.
213. Als abrillen weter vert it wille LICHTENSTEIN 22 vs. 29 ;
Frauendienst 1118; sumlich shit sO gemuot, swaz si hiute unprisent,
daz si daz morne dunket guot ZWETER II. 23 (foot ROETHE); Minneregel (Cersne) 2957 it hide ja ist morne nein; enz.
214. Swenn' ich min singen it lop zerga WALTHER Pf. 31 vs. 12 ;
waz si fifteche liden sol, swenn' ich Ira laze mitten sane id. vs. 24 ;
rechet mich und gat it eaten heft mit sumerlaten an. id. vs. 29;
ich gediene iv willeclichen nimmer einen tac NITHART 95. 15; 0 daz
deheiner slahte zorn gein beswcere mich LICHTENSTEIN L. 20 vs. 26; enz.
215. Minnebant zeer algemeen o, a. VELDEKE MF. 63. 25 ; BOTENLOUBEN 7; HOHENVELS LD. 34. 79 ; enz. minnesniiere NITHART
55. 10; it gebende ist sorgenwende is f vrOiden zil MSH. 3. 187
II. str. 2; slOz unde bant mins herzen und der shine LININGEN
LD. 31. 29; (cf. PARZ. II. 540); folgebant WINTERSTETEN 40 vs. 19;
der ntinne bant HADLOUP 15 str. 2 ; minnestrik, ook algemeen o. a.
TITGENTH. SCHR1BER LD. 24. 26 ; ZWETER II 26; BRENNENBERC LD.
46. 40 enz. ; der minnen boye WILDE ALEXANDER 1 str. 24; der minnen knöp WizLA,v 12 vs. 45 ; der minnen kuppel EZZELINGEN LD. 73.
28; der minnen ahte DiiRINK 5 str., der minnen zange BOTENLOUBEN
13 str. 2 ; HADLOUP 19 str. 3; MSH. 3. 426. 31 str. 1. Gevangen door
diu minne zeer gewoon o. a. SWANEGOU 11 str. 2; WINTERSTETEN 9 vs. 56;
TROSTBERC 3 str. 2; MONTFORT 20 vs. 31; Haul,. II. 33. 82; WINLI
9 str. 14 (prisun).
216. Fiirdise zit s6 wil ich dienen andersivar HARTMAN MF. 207.
21 ; id. WALTHER Pf. 46 vs. 233; STADECKE 3 str. 3 mit dienste ich von
it scheiden wil ; als6 kin ich miner vrouwen widersagt NITHART 95.
15; HaTZL I. 83; 109 vs. 33 vgg.; Minneregel vs. 3945 dye may reach
der lane dyn mynen orlob wol gehan ; enz.
217. Minnen an höhe stat MORUNGE MF. 134. 15; 135. 19 ; ein u'Ip,
diu niht weiz, wer ich bin SWANEGOU 15; hohitt en nideriu minne
WALTHER Pf. 25 vs. 8; ich minne gar ze 70; HADLOUP 34 str. 1 ; ich
swimme an ein ze verrez zil GLIERS 2 str. 9 ; enz. StOzet it min frottwelin REINMAR MF. 204. 13 (cf. BURDACH blz. 44); WALTHER Pf. 9.
14; enz. (BURDACH blz. 24 noemt de volksmiissige Lyrik van WALTHER
op); diu daz wazzer in kriiegen von den brunnen treit NIFEN 37. 13 ;
si kan dehsen unde swingen id. 4.13; wol si yarn want id. 34. 26 ; so
muoz min lieb in vezzen gurz TALER 2 str. 1; eine dime, din mulch krette
gut STEINMAR 7 str. 1; ein minneclichiu di eneerin id. 11 str. 2 ; ein
kluoge diencerinne, diu mich dem pfiuoge muoz sO dicke erkalten id. 14
str 2; WAHSMUOT MaLNH. LD. 52. 1. Aan de Prov. pastoreta's herinneren LD. 98. 169 en HaTZL. I. 13; zie vender HaTZL. LXVVI no.
86 en II. 72.
218. GUOTENBURC MF. 71. 39 ; 75, 6 ; J6HANSDORF MF. 92. 6;
WALTHER Pf. 46 vs. 21 ; des wolde ich ,rf genii/de gerne ein gliiendez
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isen tragen NiFEN 12. 32; Hitithe LD 32. 24 ; sidin, risel NITHART
MSH. 3. 259. 3; giirtel str. 4 ; dekkelachen hermin str. 5 ; vogel str.
6; zisel, von liebe wolt' ich si in ir ziengel bizen str. 7 ; id. MORUNGE
MF. 132. 37; HADLOUP 4; ROTENBURC 2 str. 19 ; GEDRUT LD. 56. 1
bespot de sentimenteele liefde van WAHSMUOT VON KUNZECHEN ; so
lege mich rcesten et f den rost HEINR. SAX. 2 str. 4 ; enwolde ich iimbe
tasent pfunt geinalens goldes von ir sin ze einer stunt REGENBOGE
MSH 3. 452 str. 2. cf. VELDEKE MF. 64. 11 ; GLIERS 1 str. 9 (MSH. 1. 103).
219. Si ist mir liep alsam der lip, zeer gewoon o. a. SEVELINGEN
MR 11. 15; SAHSENDORF 3 str. 2 ; MONTFORT 25 vs. 174; WINSBEKE 8
ein wip ze rehter d die solt du haben als dinen lip ; enz. Brinnen, o a.
TUGENTH. SCHRIBER 9 (MSH. 2. 151) str. 2; LIMPURC 1 str. 2 (MSH.
1. 131); WIZLAV 7 vs. 27; enz. Wileten, o. a. JOHANSDORF MF. 92. 17 ;
WINTERSTETEN LEIGH 1 vs. 38; HADLOUP 56 str. 7 ; MONTFORT 35
vs. 25; HATZLERIN I. 42. 7 ; 62. 2 ; enz.
220. MF. 3. 7. (met betrekking op ELEONORA VAN POITIERS) ;
MF. 4. 17 (in de liederen aan keizer HENDRIK VI toegeschreven) . ; daz
ich ein kilnecriche fib- ir minne niht ennemen wolde MORUNGE MF. 138.
22; in' nceme niht die krOn von Rome ze tragene vfir miner vrouwen
lip WAHSMUOT MiiLNH. I. str. 2; id. LD. 52 vs. 9 ; ja ncem' ich viir
ein keiserrich' ir minniklichez kosen REGENBOGE MSH. 3. 452 str. 1 ;
LASSBERG Ls. 1. 17 vs. 60 vgg. enz. Ane got en kan mich niht getrcesten wan ir eine SINGENBERG (WACKERN. RIEGER) 224 vs. 11 ;
WINTERSTETEN 20 vs. 21; MONTFORT 20 vs. 13. dine got aleine ook
gewoon buiten het minnelied.
221. Ook in de Provenc. lyriek komen dergelijke dwaasheden voor,
men denke aan PEIRE VIDAL. (DIEZ L. u. W. 168, id. blz. 539. WEINHOLD
D. FRAUEN I. 278, vgg). Over LICHTENSTEIN zie ROETHE blz. 36,
noot 71. Naar aanleiding van Umucres vinger cf. SINGENBERG LD.
30. 12 ; SAHSENDORF LD. 39. 27; en LASSBERG Ls. I. no 37 (uittrekken van een' land); MEZZE 1 str. 2 ; cf. HATZL. II. 33. Gelijk
TANH1SER 8 str. 2, noemt ook BOPPE I str. 22 ( MSH. 2. 382) 4 en 8
str. 1, allerlei voorwaarden op, van wier vervulling de belooning van
zijnen trouwen dienst afhangt.
222. larre, lieber man BOTENLOUBEN 4; herre, vriunt, geselle RUBIN
20. 24; leitvertrip HhlsEN MF. 54. 33 ; [der tac mir mac wol heizen
leitvertrip NiFEN 18. 15 ; Jezus leitvertrip genoemd : JSUNBURC 4 vs.331
en VROUWENLOP 142 vs. 15 ; wunne ...WENZEL 3 str. 2; trust en des
herzen vrOude BOTENLOUBEN 4 ; stam fur alien ungemach NITHART
MSH. 3. 188. 6 str. 2; miner vraden leben RUBIN 20. 24 ; vriiiden
hurt HADLOUP 35 str. 2.
223. JEANROY t. a. p. biz. 296. SCHERER wil, dat daze dienest -}1180 in Duitschland in zwang kwam, en den weg nam over Zwaben
(SEVELINGEN) en Beieren (RIETENBURC) naar Oostenrijk (AisT) Oudste
voorbeeld SEVELINGEN MF. 11. 14.
224. Wan ich wart durch sie and durch anders niht geborn MORUNGE
M F. 134. 32 ; wan nieman in der werlte lebt, ern vinde sines herzen
laniginne REINMAR MF. 150. 27 , ein liep, dem ich ze dienste mnoz
sin geborn id. 159. 26 ; en 172. 20; ich bin geborn ze dienste ir wer-
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dikeit ROTENBURC LD. 43. 31; WINTERSTETEN Leich III vs. 39 ;
STEINMAR 7 str. 1 ; enz. Von kincle gedienet o. HilsEN INIF. 50. 11 ;
WALTHER Pf. 68 vs. 2; von leindes beine NITHART 48. 5; 82. 30; NIFEN
11. 17. ; MARNER 4 vs. 34 ; GkEsLi 1 str. 2 (MSH. 1. 346): enz. cf.
JEANROY blz. 281, noot 3; HADLOLT P 2.
225 Lip unde sinne die gap ich fur eigen FENIS MF. 82. 34 ; al mine
sinne und ouch der lip daz stet in ir gebote JSHANSDORF MF. 88. 11;
stile, vriinde, herze, lip hat' ich einem vibe in ir gewalt gegeben SINGENBERG 22 str. 1 ; daz ich dar ergap daz herze und al den lip
TESCHLER 5 str. 1 (MSH. 2. 127); enz. Dienen. RIETENBURC MF. 19. 35;
dar min herze was underan VELDEKE MF. 65. 35; ich bin ir eigen
GUOTENBURC MF. 71. 25 ; ir ze dienest id. 69. 1; ir eigen man SWANEGOU
11 str. 3 ; der ich mich fur eigen jibe WALTHER Pf. 10 vs. 3 ; d ienestman
TUGENTH. SCHRIBER 11 str. 2 ; man sol willetore sin alien guoten wiben
NITHART 63. 17; ich die eigenschaft nie zerbrach SINGEN BERG 24
str. 3; [dienst in den zin van dienaar MORUNGE MF. 130. 20 ; REINMAR MF. 176. 11; ZWETER II. vs. 26; LICHTENSTEIN 5 VS. 31 ;
WAHSMUOT MilLNH. 4 str. 1 ; MISNIERE 15 str. 4 ; of. Q. u. F. 4.
118] ; ich was vri, nn bin ich eigen HOHENVELS 12 str. 4 ; din eigen
diener WINTERSTETEN 2 vs. 25; dienstlich din eigen 40 str. 14; der
ich vil eigenlichen bin HEINRICH SAX 3 str. 4 ; vri bin ich, bin betwungen, des hat din minnikliche gewalt MSH. 3. 439. 40; enz. ;
226. Kindeschen man MF. 4. 10; id. SEVELINGEN MF. 13. 27;
Frauendienst 8. 10. 12. 16 ; KUONRAT DER JUNGE LD. 65. 19 ; MSH. 3.
421. '19 str. 5; MONTFORT (WACKERNELL) blz. XII; de vrouw jong
genoemd: MORUNGE MF. 146. 31 ; VRID. DER KNEHT 2 str. 3; Minnelere
(KOST.) vs. 1060; id. 1115 vgg.; wip hazzent grawes hair enz. VELDEKE MF.
62. 11 (zie noot 0 ) ; WALTHER Pf. 70 vs. 8 ; 170 vs. 6 ; T UGENTH.
SCHRIBER 7 str. 3; NITHART MSH. 3. 224. 45 str. 4 en 5; menner dg
da junger zyn enz. Minneregel (Cersne) 3807.
227. Siben jtir VELDEKE MF. 67. 4; zehn FENIS MF. 84. 26 ;
[id. FROWENBERC 2 str. 1 ; WINLI 1 str. 2] ; driu und zehen jtir
LICHTENSTEIN 25 vs. 50; zwenzik jtir ROTENBURC 1 str. 13; drizekjoerik
left SINGENBERG 6 str. 2 ; [id. LICHTENSTEIN 54 vs. 17 ; ROTENBURC
4 str. '13; LIMPURC 9 str. 14] ; viinfzek jdre NITHART MSH. 3. 201. 15
str. 5 ; hundert jdr id. str. 2 ; tnsent jar GUOTENBURC MF. 75. 31 ;
[id. LASSBERG Ls. 1. 5 vs. 27]; cf. WALTHER Pf. 75 vs. 7 wol vierzic
jdr hab' ich gesungen oder me Frauendienst 1845; MONTFORT 5 vs. 52;
ich hdn gedienet vii lange zit MORUNGE MF. 127. 23; der ich gar
miniu jdr hdn gedienet lange NiTHART 63. 12; word ich in irem dienste
grave HaTZL. I. 89. 18.
228. Sold ich verslizen mine jugent under dirre bierde GUOTENBURO
MF. 74. 3; owe miner besten zit MORUNGE MF. 128, 15 ; owe miniu
gar verlornen jdr id. vs. 21; miner langen tage ich vii mit trnren Ian
verswendet NITHART 66. 25; ich bin vreuden tine von dir gar al mine
besten tage LICHTENSTEIN 10 vs. 4 ; ich kin verlorn manegen schcenen
tac id. 20 vs. 15 ; der gar verlornen stunde NIFEN 10. 22; ich kin
gesungen mine besten tage RUBIN 1. 18; ach , wie hab ich mein tag
verzerrt ! HaTzL. II. 46 vs. 1; enz. Owe daz ichs ie gesach ! HUSEN
9
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MF. 54. 23; WALTHER Pf. 76 vs. 14 ; WINTERSTETEN 1.0 vs. 31;
PRESSELa 2 str. 2 ; HADLOUP 21 str. 2. [wol mich, daz ichs ie gesach
WALTHER Pf. 7; LICHTENSTEIN 55 vs. 1 ; BRENNENBERC 4 str. 4;
WILDE ,A.LEXANDER 3 str. 5; LANDEGGE 4 str. 2 ; enz.].
229. Die hende valden BOTENLOUBEN 11 str. 25 (cf. str. 27); LICHTENSTEIN 12 vs. 11; id. BUCHL. III. vs. 213 ; HOHENVELS 17 str. 3 (MSH.
1. 209); VROUWENLOP 108. 5; WizENst LD. 93. 12 ; MONTFORT 20
vs. 2 ; LASSBERG Ls. 1. no 3. vs. 102. Nigen WALTHER Pf. 38 vs. 29 ;
ANEHALT 2 str. 2; den guoten wiben si genigen von mir Frauendienst 1;
WINTERSTETEN 21 vs. 9 ; LANDEGGE LD. 72. 119 ; enz. [buiten het
minnelied: daz vrou Ere im nige R1IMZLANT 7 str. 9; ZWETER II. 72
(noot ROETHE) ; an cAtz, an frank enz. solt4 _Hazen nigen VROUWENLOP
112 ; enz.]; nigen 4f iren fuoz MORUNGE MF. 139. 38 ; SING-ENBERG 22
str. 7 (MSH. 1. 296); Frauendienst 65. 356 ; RAPREHTSWILE 2 str. 2;

MSH. 3. 418. VI ; LASSBERG Ls. 1. 3. vs. 80; enz.
230. Minne gebiutet mir, daz ich singe FENIS MF. 80. 25 ; si scelec
wip, enspreche : sine, niemerme gesinge ich liet REINMAR MF. 164. 10 ;
WALTHER Pf. 23 vs. 13 ; NITHART 40. 1 ; id. 33. 18 (cf. HAUPT blz. 138
bovenaan); ich wil lOnen dir, nit sine WINTERSTETEN 2 vs. 31 ; LANDEGGE
14 str. 2; enz.
231. Der ich ze dienste dem schilde wil volgen LICHTENSTEIN 16 vs. 27;
erengernde ritter, lett iuch schouwen under helme dienen werden
vrouwen id. 38 vs. 1; si mir muoz sper ericrachen, des twinget mich
ir lackey id. vs. 26 ; turniren, dd dient ich miner vrouwen mite
Frauendienst 317; en turniren was do ritter sit del dienten si den
vrowen mit id. 1352; reht als ein frowen ritter sol id. 158; 14 dick in
werden wibe dienste schouwen BOPPE 1 str. 18; VROUWENLOP 213;
ez muoz in ir dienst erkrachen beide schilt and ouch daz sper STARRENBERG 3 str. 2; durch wip siht man schilt unde sper zebrechen

MSH. 3. 436. 42; LASSBERG Ls. 2. 88. 89. 90; enz.
232. Silezer worte ist er so wis, daz man si mate schriben HARTMAN
SINGENBERG 20 str. 1 ; sileziu
wort mit werden war sint guot gein werden wiben Frauendienst 34;

MF. 213. 15 ; WALTHER Pf. 96. 4;

[116nENvELs 8 str. 1 ; WINTERSTETEN 11 vs. 5 ; HADLOUP 32 str. 3;
van de vrouw gezegd: HaTZL. LXXVI no 90] ; buiten het minnelied: VROUWENLOP 51. 7 ; 229 ; MONTFORT 28 vs. 237; WALTHER Pf.
52 vs. 8 ; 113 vs. 6 ; MA.RNER 1 vs. 43; KANZLER 16 str. 5 ; MSH. 3.
468. 28; enz.
233. WILLMANS Leben, blz. 204. hi iesch an mi ze richen solt VELDEKE
MF. 58. 1; daz ich si lOnes duhte wert RUGGE MF. 100. 1; sie gebent
vrauderichen solt NITHART MSH. 3. 188. str. 2 ; ich wil wan ir minnensolt LICHTENSTEIN 8 vs. 35; der minne lone der ist sileze, reine
id. 16 vs. 1; miete RUBIN (MSH.) 2 str. 4 ; dienest tine danc id. 17
str. 3; der siiezen wibe solt Wii.RZBURC (MSH.) 12 str. 3; wibeslOn git
vrOuden vil TROSTBERC 4 str. 2 ; it f gentide dien' ich dock, clit gelOnes
mir noch HA WART 3 str. 6; der wibe lane sint sieeze unde lint HADLOUP
50 str. 9 vrOuderiche solt; BRENNENBERC 4 str. 5; vrOudebernde solt
NITHART 72. 40; widergelt MONTFORT 1 vs. 19 en 21 ; HLTZL. I.
86. 10 ; enz.
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234. Ein winken und ein umbesehen MF. 6. 20 ; mir wart ein schouwen
und der gruoz, den si teilen muoz al der write sunder danc MORUNGE
MF. 123. 38 ; sich mich ein vil latzel an id. 137. 17; ir liehter schin
sach mich g aetlich ane id. 139. 7; bile WALTHER Pf. 37. 25 ; id. 53
vs. 19; da sihst hin bi mir und Aber mich id. 13 vs. 4 ; of. id. vs. 10;
mich enwil ein wip niht ane sehen id. Pf. 31 vs. 9 ; ein winken WINTERSTETEN 30 vs. 19; scelic, dem si gewinket eines ZWETER II. 19.
Liebesgruoz UHLAND Abhandlung, blz. 261; cf. WILLMANS Leben, I.
noot 36. Ob si lache, daz si mir ein gruoz MORUNGE MF. 132. 3; iv
gncedeclicher gruoz HARTMAN BiICHL. I. vs. 1388 ; :noch baz stat
frouwen schcener gruoz WALTHER Pf. 16 vs. 23; ir vii werder gruoz
id. 53 vs. 4 ; si treit den helfelichen gruoz WOLFRAM (L.) 5. 22 ; din
lachelichez grilezen id. 9, 21 ; lieplich giietlich lceslich grilezen LICHTENSTEIN 39 vs. 25; sit •ir ougen mir nie gaben vriundes gruoz HOHENVELS
6 str. 4 (MSH. 1. 204); g aetlich offen gruoz ziere die vrouwen id.
43 str. 4 ; rceseleht ein voter qruoz N1FEN 10. 2; roeselehter gruoz id.
41. 8; enz. Ich singe allez umb ein grilezen LANDEGGE 7 str. 3; gruoz
ist min hcechster trust WIZENSE 5 str. 2; enz.
235. Habedanc GUOTENBURC MF. 70. 31; WALTHER Pf. 37 vs. 8;
BOTENLOUBEN 11 str. 26; Frauendienst 1617 ; TOGGENBURC 2 str. 3 ;
GLIERS 1 str. 19 ; HADLOUP 27 str. 2 ; MISN2ERE 2 str. 15 ; enz.
236. Swem si von herzen lachet, des sorge ist tot WOLFRAM (L.) 10.
4; ich wetnde, ez (lachen) weer der sunnen schin TUGENTH. SCHRIBER
9 str. 3; zweier hande lachen, mit rOsenvarwen monde und spilnden
ougen LICHTENSTEIN 43 vs. 7; lache, daz mir sorge swinde NiFEN 6.9;
voter count, nie lache id. 7. 33 ; stnieren WINTERSTETEN Leich 3 vs. 25;
Vrouwen lachen bringet gelt ZWETER II. 33 ; lache, liebez vrouwelin
MEZZE 3 ,str. 3 (MSH. 3. 329); rOsenrOt ist ir daz lachen TROSTBERC 3
str. 3 ; si lachet als ein kindelin, daz krcent gegen der muoter sin
WINLI 9 str. 5 ; zartlich lachen DiiRINK 4 str. 3 ; id. MSH. 3. 434
27; enz.
237. Maht du dock etswan sprechen j(1, jet, jet, jet, jci, jet, jet' MORUNGE
MF. 137. 25; sprich niur ja NITHART MSH. 3. 274. 106 str. 5 ; iv
vii minneclichez jet LICHTENSTEIN L. 14 vs. 37 ein wkez nein daz wort
ist herter dan ein stein ZWETER II. 24 (Roma blz. 207); baz zceme
ein liljenwizer jet, denne ein nein, von jamer bid VROUWENLOP L. 2
str. 2; iv senftez jet tuot sorgen vri: nein, daz si verfluochet iemer, swei
ez si BURNER LD. 20. 38 ; so meht ich sin tot von ir stcetem „itein
ich" und „in tuon ez nimmer" „ diu niht wan „jci gerne" hat vunden
an mir BUWENBURC LD. 88. 11 ; [cf. daz wort hinnan viir NiFEN 6.
22; si a sprichet kurzlich: ine wil STRAZBURC 1 str. 4]. Buiten het
minnelied O. a. WALTHER Pf. 440 vs. 8; MARNER 6 vs. 12; SUNBURC
(Z.) 72. 265 ; VROUWENLOP 71 vs. 19 ; PRISACH 1 str. 7; enz.
238 WILLMANS Leben, III. noot 333. daz miss diu scelde habe gegeben deich mit ir geredete SEVELINGEN MF. 15. 7; MISEN MF. 48. 32;
do sprechens zit was wider diu wip REINMAR MF. 153. 25; mit gedanken wirt erworben niemer wibes kint, da von spreche ein man
enzit, daz int an dem herzen lit NITHART 72. 37; iv wort hetnt mich
sanfte verseret spreekt de vrouw bij SWANEGOU LB. 20. 87 ; scelik, wile,
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do si ein so siieze scelik wort ze mir gesprach SINGENBERG 22 str. 7;
sprich zuo mir niht wan eht fiinf wort : var hin ze guoter stunde
LiNINGEN LD. 31. 41 ; enz.
239. Kus MORUNGEN MF. 142. 6; REINMAR MF. 159. 37; si Mt ein
kiissen, daz ist rot WALTHER Pf. 17 vs. 31 ; kiissen ist der minnen
rose LICHTENSTEIN 56 vs. 31; rOter kus NiFEN 9. 8; wolde ir rceselehter
mutt mir ein kiissen lihen KILCHBERC LD. 85. 62; ez stet, als ez
welle sprechen: ja truz, wer tar kiissen mich WizENst LD. 93. '16; enz.
240. Der umbevanc in het minnelied gewenseht, alleen in het tageliet
en den droom geschied. WILLMANS Leben III, noot 335 en 338.
[bluomen brechen UHLAND Abhandlung, 418. vgg. REINMAR MF. 196. 22;
WALTHER Pf. 6 vs 12 ; 8; 9; 63 vs. 7 ; NITHART 94. 33; HOHENVELS
14 str. 1 ; TOGGENBURC LD. 48. 33; WiiRZBURC 12 vs. 18 ; VROUWENLOP
L. 3. str. 2 ; WENZEL LD. 83. 43 ; MSH. 3. 347. 86 str. 2] ; cf.
VELDEKE MF. 57. 6; 58. 3; LD. 98. 88 en 97; HAMLE 4 str. 1
(MSH. 1. 113); VROUWENLOP ML. 20. 2 (ach, rOselohter umbevanc) ; enz.
Geluk in den droom gesehilderd: HilsEN MF. 48. 23; MORUNGE MF.
144. 19 ; WALTHER Pf. 4 vs. 11; 6 vs. 29; NITHART 101. 30; sam der
troum den armen tuot LICHTENSTEIN L. 4 vs. 8 ; Di1RNER LD. 90. 17;
MSH. 3. 436. 48; enz. In de latere lyriek vooral zijn droomgezichten
zeer gewoon, o. a. MONTFORT 18. 24. 25. 28. 31; HaTZL. I. 7 vs. 13; 87;
II. no 4 en 5; LASSB. Ls. 1. 25 en 2. n° 130; enz.
241. Guotes wibes vingerlin daz sol niht sanfte zerwerben sin REINMAR
MF. 181. 5; ich nim din glesin vingerlin filr einer kiiniginne golt
WALTHER Pf. 14 vs. 24 ; vingeride NiTHART 42. 13; hcerin vingerlin
id. 96. 35; dent gibt si (Venus) ze miet ein guldin vingerlin : daz sol
er senden dem vibe, diu im diu liebest ist Frauendienst I. blz. 181 ;
si Mt ditze vingerlin iu ze liebe her gesant id. 784; frunt, git men
dir - eyn vingerlin, daz habe an din lynkern hand Minneregel (Cersne)
3876; d4 solt sinnecliche tragen verholen din minnevingerlin WINSBEKE
9. 2; enz. Hiindelin Frauendienst 360 (Cf. TRISTAN 16267 Petitcritt),
wangekiisse Frauendienst 1275 ; nadelbein HADLOUP 2 str. 6.
242. Noot 218-220 ; 224 ; 225 ; 229 ; 232.
243. fiehen litiSEN MF. 47. 35 ; GUOTENBURC MF. 69. 9 ich wil si
fielten unz ich lebe ; gedinge, sorge, vlehen tuot mich vor den jet' ren
werden alt SINGENBERG 15 str. 3 ; wip, lip vlehen sol wol dir WiiRZBURC
26 vs. 20; ez mOht' in die velsen gan, daz ich her gage/let han; enz.
ich wil si vlehen ti f liebent wan RUBiN 4.17; ich han den gedingen,
daz si trceste mich id. 17. 11; wan guot gedinge, s6 meht ich sin tot
BilWENBURC LD. 88 vs. 11; man sol it f guot gedinge gerne kumber
doln OBERNBURK 3 str. 3 (MSH 2. 226); der welte vuor ist niht wan
ein gelangen, daz kunt gewunnen Junket guot HEIGERLOU (MSH. 1. 63) ;
id. MSH. 3. 468. 9. 7 str. 1 lebenes gedinge ist al der werlde trOst;
lieber wan HUSEN MF. 45. 32 ; ein hilgender wan MORUNGE MF. '125. 30;
herzelieber wan NITHART 58. 19 ; dock frOit mich ein lieber wan uncle
ein minneclich gedinge NiFEN 42. 16 ; mich vrOut nosh baz ein lieber
wan TANHASER 9 str. 2 (MSH. 2. 92); [id. MEZZE 7 str. 1 (MSH. 1. 309)] ;
of ir trOst ich sane VELDEKE MF. 66. 30; RUBiN 4, 9 of tones trOst,
trOst, de) . scelden iibergulde NiFEN 28. 5; Minneregel (Cersne) vs. 261;
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Ham, II. 7. 312 ; enz. Hoffenunge LICHTENSTEIN 14 vs. 8 ; MSH. 3.
437. 55 ich leben in hoffenunge ; MONTFORT 38 vs. '122 doch ilber
aller leide bach ist recht hoffnung ein steg ; LASSBERG Ls. 3. no. 251
vs. 191; enz.
244. Traren, o. a. VELDEKE MF. 56. 4 ; FROWENBERC 5 str. 2;
LICHTENSTEIN L. 53 vs. '1 ; Frauendienst '1689 ; LANDEGGE 4 str. 2;
HEINZENBURC 2 (MSH 1. 304); enz. Senen AIST MF. 35. 25 (vrouwenstr.);
REINMAR MF. 180. 17 ; NIFEN 42. '14 ; in der griiene sene ich sender
man TROSTBERC 2 str. 1 ; saver ie senden muot gewan GUNTHER V. D.
VORSTE 2 str. 1 ; HATZL. I. 5 vs. 4 vgg. ; 75 vs. '16; 78; 79 ; enz.
245. Ich bin milede told heiz von miner klage MORUNGE MF. 136. 17;
swaz ich net gesinge, daz sint klageliet NITHART 95. 33; miniu senelichen klageliedel id. 98. 20 ; waz tout ze sange triiebez Hagen,
ein siufteberendez liet, ein frOidelOs geolcene? TESCHLER LD. 60. 29 ;
HaTzL. I. 43 ; II. 28. 46. 48 ; LASSBERG Ls: 2. no 121 en 122.
246. Trceste mich vil senden man MORUNGE MF. 133. 3; LICHTENSTEIN L. '13 vs. 21 ; WERBENWhC 3 str. 1 (MSH. 2. 68); trceste mich
vil senedez zvzp (tageliet) TESCHLER 7 str. 2 (MSH. 2. 128); WINLI
3 str. 3 (MSH. 2. 29); enz. Hilf enzit AIST MF. 38. 31; an der zit
GUOTENBURC MF. 71. 46; so sis diinket zit HORHEIM MF. 114. 20;
helfe ist worden not WOLFRAM (L.) 7. 24 ; bi der zit NITHART 95. 29 ;
sO rata, jd dest an der zit LININGEN LD. 31. 31; mir mere lOnes zit
N1FEN 25. 35 ; dst an der nOt LANDEGGE 6. str. 2 ; mir ez werde ze
spade VROUWENLOP 358; ést nicht se fruo HADLOUP 11 str. 2;
tuoz enzit id. 6 str. 5 ; owe, des weer se) verre zit id. 41 str. 4; daz
si enzit bedenke mine sende nOt EHENHEIN 1 str. 2 (MSH. 1. 346); enz.
Zie Noot '196 tcetcer'inne, mordcerinne; jO wcene ich sterben AIST MF. 32. 11;
ich verdirbe in kurzen tagen id. 34. 27; sturbe ich Hach ir minne
SEVELINGEN MF. 13. 11 ; dan ich durch si gelige tot VELDEKE MF.
66. 33 ; verderben FENIS MF. 83. 35; sterben id. 85. 7; tceten id,
83. 14 ; noch sanfter tote mir der Mt RUGGE MF. 107. 9 ; grafsehrift
van den dichter bij MORUNGE MF. 129. 31 ; din lip muoz ich verloren hem
id. 137. 40; e ich verliese minen lip id. 137. 15 ; stiirb ich von ir
schulden NITHART MSH. 3. 274. 4; hill ald ich bin tot LANDEGGE
6 str. 2; juncfrowe, tcetent minen lip TROSTBERC LD. 75. 31;
ich viirht' daz ich von vrOuden sterbe TiiRNE 2 str. 9 (MSH. 1. 344);
min toter lip mah noch gendde vinden id. s.tr. 11 ; si mac mich wol
(MSH. 1. 304); enz.
ze tode slan HEINZENBURC 1 str.
247. Saget mir ieman, waz ist minne WALTHER Pf. 32; wer da,
(nt lune) list and waz du kunnest TUG. SCHRiBER 5 str. 2 (MSH. 2. 150);
herre, saget niir, waz ist minne? ist ez wip oder ist ez man LICHTENSTEIN 30 vs. 8 (of. WALTHER Pf. 184); ez ist mir leider unbekant ,
waz din state minne si MARNER 15 str. 35 (MSH. 2. 253); sO vragt si
waz minne si KILCHBERC LD. 85. 77 ; sage mir, waz ist minne HAWART
3 str. 4 (MSH. 2 163); MSH. 3. 418. VII; 115,TzL. II. 13; enz.
248. Minne ist zweier herzen wiinne si entouc niht eine, si sol
wesen gemeine, sO gemeine, daz si ge durch zwei herzen unde niwet me
WALTHER Pf. 32 vs. 9 en 13 vs. 27 ; andere antwoorden TUGENTHAFTE
SCHRIBER 5 str. 5 (MSH. 2. 150) ; MARNER 15 str. 24 (MSH. 2. 253)
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minne ist ein er, und ist ein si (cf. WALTHER Pf. 22 vs. 43); HAwART
3 str. 4 (MSH. 2. 163); MSH. 3. 418. 7 ; Minnelere (KOSTENZ) vs. 1829
minne ist swie dich dunket guot. Minneregel (Cersne) Einl. XI (ein
angeborn liden, das entspringet von girlichem seven und ungeordnetem
gedencken auf ein form der geteylten nature, durch das gedencken
eines des anderen umbefang iiber alle ding begert). Einmiletic dast ein
lieplich wort NIFEN 30. 10 ; daz wir beiden sin ein ich LICHTENSTEIN
30 vs. 45; MARNER 5 vs. 5 ; BRENNENBERC LD. 46. 37; kumt al stille
zwein ein wine so ist sin (van Cupido) schuz geschehen WILDE
ALEXANDER 1 str. 48 (MSH. 2. 365); Sw4 sick zwei herze ereinen
mit glicher liebe MISN/ERE 2 str. 10 (MSEI. 3. 90); enz. of. HaTZL.
LXX. no 18 mein lieb und ich sein ilberain gleich als zwen hund ob
ainem pain.
249. Diu rehte minne VELDEKE MF. 61. 18 ; swer minne treit ane
valschen muot JOHANSDORP MF. 88. 34; die minnen ane gallen JOHANSDORF MF. 89. 7; ez ist mach minne valsches vil geslagen, swer aber ir
insigel rehte erkande ... WALTHER Pf. 185 ; valschelOsiu minne NITHART
72. 2; rehtiu liebe ist valschen liebe gran NIFEN 14. 25; OTTO BRANDENBURC 4 str. 1; MONTFORT '18 vs. 81; MSH. 3. 418. VII ; enz.; Reiter
minnen VROUWENLOP 228 ; HADLOUP 29 str. 2 en 3; Unminne REINMAR
MF. '178. 34; valschiu minne of unminne is siinde WALTHER Pf. 33;
TUGENTH. SCHRIBER IAD. 24 VS. 31 ; NiTHART 33. 36; MARNER 3 vs. 33
en 37; ich minne si tine aller valschen liebe pfiiht TESCHLER 8 str. 3;
KLINGEN 6 str. 2 (MSH. '1. 73); VROUWENLOP 267; enz. ; Doch soehe ich
an ir eteslichen gerne ein schanden mill WALTHER Pf. 141. 5; MEZZE
LD. 50. '1 en 25.
250. BURDACH bl. 66; WILLMANS Leben, blz. 268; STRAUCH (MARNER)
blz. 48.
251. Minne ein scelilceit, of. SCHERER D. STUD. II. 497; AIST MF.
327; von minne kismet allez guot VELDEKE MF. 62. 4 ; liebe git Wien
muot, freud, wiinne MORUNGE MF. '132. 23; minne ist alter soelden
hort WALTHER Pf. 52 VS. 10; wol und we sic beidiu tuot LICHTENSTEIN 30 vs. 19 ; wibes minne trdren krenket, hOchgemilete schenket,
lieb in herzen git KANZLER 8 str. 3 (MSH. 2. 393); minne, aller tugenden ein voller hort VROUWENLOP 147. Minne tuot mir we HUSEN
MF. 53. '15; von minnen grker swore REINMAR MF. '157. 11 ; ungemach
id. '163. 23; ein swcerez.spit i d. '187. 19; riuwe id, '188. 32; not HOHENBURC 6 str. 4; vil sileze beginnunge, daz ende vil riuwic HORHEIM MF.
114. 7; [of. MARNER 9 VS. 29 ir anegenge ist heiz; SWANEGOU LD.
20. 18 owe daz minne ie daz bceze ende hat .1 ], senedez leit WALTHER
Pf. 3 vs. 8; sender arebeit WINTERSTETEN 8 ; minne machet kumber
HOHENVELS 6 str. 1 ; der minne refit 1st tretren unde wesen fro WALTHER
Pf. 48 vs. 5 ; si tuot dicke we und ofte wol WINTERSTETEN '19 vs. 25;
HaTZL I. 119 ; WiiRZBURC 14 vs. 23. Over liebe naast minne, zie
LICHTENSTEIN L. 28 vs. 19 ; MARNER 5 (STRAUCH blz. 43); KILCHBERC
LD. 85. 24 en JUNGE MIZENER '1 str. •1 (MSH. 2. 222). Liep en leit
verbonden : liep tine leit mac niht gesin AIST MF. 39. 24 ; mir ist von
liebe vil leide geschehen HORHEIM MF. 113. 33; liebe muoz dicke mit
leide zergein SWANEGOU LD. 20. 22; ez tuot ein leit nach liebe we
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REINMAR MF. 162. 34 ; uz leide in liep id. 163. 14 ; ich wcen ientan

lebe, ern habe ein leit, daz vor allem leide im an sin herze gat id.
179. 21 ; sit man leit ndch liebe hat, so sol ouch liep ndch leide ergan
LICHTENSTEIN 5 vs. 22; ndch liebe kumt dicke leit LtIENZ LD. 35. 49;
so tote dock liep ane leit niemanne wol RUBIN 43. 6; leit ist, liebes
nachgebilr WILDE ALEX. LD. 71. 44 ; leide ist liebe zuogeborn VROUWENLOP L. 2 str. 3; ndch lieb gat leit HADLOUP 36 str. 1 ; weltlich
lieb zergat mit leid MONTFORT 27 vs. '105 ; HaTzL. I. 40 vs. '16 ; enz.
252. IJHLAND Abhandlung, blz. 442. Mir tuot ein scheiden also wc;
AIST MF. 34. 25 ; scheiden, daz wcen bitter ist JOHANSDORF MF. 91. 22;
vrOmede ich si lange, deist min Mt BOTENLOUBEN 5; schrip ein leit
vor allem leide, swd sich liep von liebe scheide WILDE ALEX. 2 str. '1
(MM. 2. 365); MONTFORT 8 VS. '12; LASSB. Ls. '1. 18 vs. 10 ; ach
schaiden, du vii senende cictg HaTZL. I. no. 3 vs. 54 ; 39; 50; II.
30-32; enz.
253. Over personificatie, zie WILLMANS Leben, blz. 176: „die frouwe
bleibt ein blosser Schemen, fiber sie musste das Lied schweigen ;
die figuren der Frau Minne, Frau Welt, der Swlde durften von and
farbenfrisch dargestellt werden ; im Verkehr mit ihnen gait kein geselliger Zwang.... hier unter den freien SchOpfungen der Phantasie fand
er Ersatz fur das, was das Leben nosh versagte." Minneclichiu Minne HONBERC 2 (MSH. 1. 63); gencedeclichiu M. WALTHER Pf. 27 v. 8 ; sceligiu M.
Frauend. Biloxi, II. '133; siieze M. WALTHER Pf. 53 vs. 15 ; fro Minne o. a.
BOTENLOUBEN 10; VROUWENLOP 139 Minne, kilneginne o. a. NiTHART
55. 46 ; KANZLER 7 str. 3; (MSH. 2. 394) ; helferiche M. NIFEN 8 20;
meisterinne WINTERSTETEN LEICH 3 vs. 92 ; [diebe m. WALTHER Pf. 27];
troesherin WINTERSTETEN 23 vs. 14 ; liebes filegcerinne id. 34 vs. 35 ;
Minne ist ein sloz der sinne ZWETER II. 32 (noot ROETHE) ; of. LiNINGEN LD. 31. 23; minneclichiu helfcerin LANDEGGE 8 str. 3; HADLOUP
40: de almacht van fro Minne id. 47 : hare willekeur. MKT. 3. 438. 10
diu sigeriche Minne. Menige aanklacht wordt tegen Naar gericht,
waar de wederzbdsche gevoelens niet dezelfde blijken to zijn:
twingest hie, nil twing ouch del WALTHER Pf. 27 vs. 27 ; ez ist dne
reht, daz liebe niht geliche wigt NITHART 71. 11 ; minne, wis geliche
strenge HOHENVELS 4 str. 3; fiiege, daz ez werd ein gemeinez 81)11
NIFEN 4. 26; minne, wic geliche mit der wage WINTERSTETEN 23 vs.
11; enz. Met pij1 en speer brengt zij wonden toe (cf. GRIMM Kl. Schriften II. 323); strale o. a. WALTHER Pf. 11 vs. 16 ; stretle von rOtem
golde NITHART 10. 4 (noot bi.j HAUPT) ; [cf. WILDE ALEXANDER LD.
71 vs. 71 ; VROUWENLOP 355. 6 ; LASSB. Ls. I. n°. 7 vs. 47 ; Minnelere (KOSTANZ) vs. 222; wehsin strdl WINTERSTETEN 14 VS. 17];
NIFEN 13. 20; MONTFORT 38 vs. 21; Minneregel (Cersne) vs. 6 en 206;
der minnen lanz NITHART 72. 16 ; der minnegére ZWETER II. 25 ;
VRL. 355 en 358 ; LASSB. Ls. I. 11 vs. 3; der minne swert GLIERS 2
str. 8 ; brant WILDE ALEXANDER LD. 71 vs. 72; bolz MSH. 3. 444.
56 ; pfil WiiRZBURC 2 vs. 79 ; der minnen wafen WAHSM. MiILNH. 4 ;
AmOr bringet vakeln unde bogen WILDE ALEX. LD. 71. 86 ;
minnewunden zeer gewoon : ich bin sere aunt One wafen GUOTENBURC
ItIF. 78. 8; mines herzen wunde mnoz offen st'en WALTHER Pf. 34 vs.
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29 [id. BOTENLOUBEN 11 str. 15; NIFEN 38. 21; WINTERSTETEN 32
vs. 40 ; TURNE 5 str. 1 ; WINLI 7 str. 3 (MSH. 2. 31); LASSB. Ls. I.
11 vs. 53] ; NIFEN 24. 20 ; mins herzen wunde LANDEGGE 8 str. 5 ;
HADLOUP 27 str. 3 ; enz. Mond en oogen brengen do wonde toe (ROTENBURC LD. 43. 6 ; WURZBURC 28 vs. 11; RUODOLF DER SCHRIBER
1 str. 1), doch weder genezing brengen der frouwen liehter schin en mane
silezer wort, diu 2cz ir munde gant LICHTENSTEIN L. 51 ; [si wundet
unde heilet MARNER 2 vs. 61, zie noot 182] ; versniden o. a. VELDEKE
MF. 61. 12 ; in min herze sneit ir rOsevarwer rOter munt SAHSENDORF 1 str. 2 ; WILDE ALEXANDER LD. 71 vs. 2; MONTFORT 5 vs. 8;
Minneregel (Cersne) Lied 7 vs. 27 en 8 vs. 5; daz herze hat si mir
verhouwen TALER LD. 37. 4 ; e liebe enkliebe daz herze min WINTERSTETEN LEICH 2 vs. 83; min herze brach von rehten minnen HADLOUP
2 str. 11; daz tuot mir als der min herze pfriente HADL. 27 str. 2;
krachen, rijmende op lachen, zeer gewoon: o. a. man siht mich vil frcelich
lachen, daz min herze muoz erkrachen NIFEN 36. 37; id. TESCHLER 11
str. 2; KLINGEN 1 str. 2 ; II. 29 vs. 456 so geschicht, das mein
hertz erkracht ; enz.
254. Minn ist ir gewaldes hin hinder gedrungen TUG. SCHRIBER LD.
24. 15 ; fro Minne, din gewalt ist wider mich ze strenge NITHART 55, 16 ;
minne ist sO gewaltic, daz ir dienent elliu lant LICHTENSTEIN 30 vs. 15;
amor vincit omnia MONTFORT 2 vs. 26; ego cuncta vincere conor Minnelere (KosT.) vs. 718; enz.
255. Diu minne twanc e SalomOne VELDEKE MF. 66. 16; Alexander
GUOTENBURC MF. 73. 5 ; daz si den !Caen kiinegen als den armen an
gesigt ZWETER II. 30 (noot ROETHE); der edel wise vri Adam, Samson,
Salomo id. 103. (noot ROETHE) ; der mangen kiinic betwungen hat
WILDE ALEX. LD. 71. 95 ; GLIERS 2 str. 8 (so manig erwelten helt
[betwungenj) Adam, Samson, David Salomo, Absalon VROUWENLOP
441; id. DURINK 4 (MSH. 2. 25); MONTFORT 41 vs. 22 David, Salamon,
Sampson, Aristoteles, id. 38 vs. 45 ; LASSB. Ls. I. no. 40; IltiTzL. I.
119 vs. 201, vgg. Wie mOhte ich mich erweren dan VELDEKE MF. 66. 49.
256. Ane ion sO suit ir niht bestan : daz ir deste werder sint
det bi hOchgemuot JOHANSDORF MF. 94. 12; man sol sorgen : sorgen
ist guot; eine sorge ist nieman wert REINMAR MF. 498. 35 vgg.
257. Minne tiuret unde ist guot, zie noot 174.
258. Ruote VELDEKE MF. 63. 27; GUOTENBURC MF. 78. 22; H4SEN
MF. 53. 14; ZWETER II. 31; der minne Jere, zie BURDACH blz. 26
(onderaan); RUGGE MF. 101. 20; WALTHER Pf. 53 vs. 15; LICHTENSTEIN 16 vs. 40 ; Frauend. Mehl. II. vs. 5, 46 en 135 ; ZWETER II. 31
(diu Minne lert die vrouwen schOne grilezen), id. 254 (noot ROETHE op
31); VROUWENLOP 438. 430 (minnenschileler) ; LASSB. Ls. 3. no. 251
(die schule der minne) ; no. 124 (kloster der minne). Der eren schul
HATZL. LXXVI. no. 99 ; MUSCATPLUT 42. 62 ; enz.
259. Parallelismus als een karaktertrek der trobadorspoezie, zie
DIEZ Leben u. Werke, Einl. VIII en WILLMANS Leben, III. noot 14-14,
voor tal van v oorbeelden.
260. De zuivere dialoog als WALTHER' s gespreklied (Pf. 16) tusschen
man en vrouw, komt weinig voor ; waarschijnlijk to verklaren uit
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het streven elk episch element ver van de Lyriek to houden (WILLMANS Leben, blz. 166 noot 15).
261. JEANROY, blz. 133 vgg liebesstreit JOHANSDORF 1VIF. 93. 12;
LICHTENSTEIN L. 30 en 33 ; SINGENBERG 10 en 30; WINTERSTETEN
(MINOR) 11 ; TROSTBERC LD. 75. 36; GUNTHER VON DEM VORSTE 5 (WISH.
2 166); HAWART 3 (MSH. 2. 263) ; HaTZL. I. 105. 106. 113. II. 7. LASSB.
Ls. '1. n°. 28 (groot 740 verzen); id. 2. n o. 173 vs. 65 vgg. Minneregel
(Cersne) L. 11 en 15 ; „der Minnende Zwist und VersOhnung" in het
hs. van Labor's Jagd (SCHMELLER) ; enz.
262. Suer nu daz kriuze nimet, wie u'ol das helden zimet ! enz.
RUGGE MF. 98. 21 ; H4SEN MF. 53. 13 ; JOHANSDORF MF. 94. 15;
HARTMAN MF. 209. 25 vgg. WALTHER Pf. 78; Li1ENZ LD. 53. 60
(min will e stet ze Kristes grabe); RUBIN (Zupitza) 8. 1 ; enz.
263. ef. 1VIN,TzNER blz. 132. Min herz und min lip diu wellent scheiden
HASEN MF. 47. 9 ; TOHANSDORF MF. 948. 25; ich huote der gedanke
min REINMAR MF. 181. 13; [bij scheiding, niet tot een' kruistocht
HOHENBURC 6 str. 1 (MSH. '1. 34)]; strijd herz und lip in het algemeen:
REINMAR MF. '159. 19 ; HA RTMAN BUCHLEIN I ; LICHTENSTEIN 9 vs. 13;
Frauendienst 17-28 en 121-129; BaCHL. I. vs. 254 ; HOHENYELS
13 vs. 1 (MSH. 1. 207); NB. WILDE ALEXANDER 19 (MSH. 3. 29)
Got hat uns gegeben ein geistlich unde ein wertlich leben, zwo junkvrouwen, enz. LASSBERG Ls. 2. no. 103; Ham,. II. no. 47 vs. 121; daz
herze hat verr4ten, den lip RUGGE MF. '101. 31 ; herze volgt lip LICHTENSTEIN 3 vs. 33. Een dergelijke strijd wordt ook gevoerd tusschen
ougen en hertz: aan wie de sehuld van des diehters lijden? HARTMAN
BUCHLEIN I vs. 537, 545; MEZZE 4 (MSH. 1. 308); MUORE 3 str. 1
(MSH. 1. 420); door de oogen drong hare schoonheid tot in des
dichters hart, en deed er liefde ontbranden: MORUNGE MF. 127. 4 ;
REINMAR MF. 494. 48; SWANEGOU 14 str. 2; Frauendienst 937; NIFEN
8. 31 ; WILDONJE 3 str. 3 ; SUONEGGE LD. 59. 4; MONTFORT 17 vs. 3:
LASSBERG Ls. 1. 8 vs. 30; 22 vs. 6. Hij hoopt, dat zi_jn lied der frowe
door de ooren in het hart zal dringen MORUNGE MF. 125. 33; 146. 7;
KITH ART MSH. 3. 201. '15 str. 2; WINTERSTETEN 24 vs. 21 ; MEZZE
6 str. 2; RUBIN 7. 24 ; '17. 46 ; enz. (Germania VIII, blz. 111).
264. Ich tuon ein scheiden, daz mir nie von keinen dingon wart so we
RUGGE MF. 107. 35; HilsEN MF. 48. 7 ; JOHANSDORF MF. 87. '13 en
21; 88. 19 ; nic werd,ent ougen vil trilebe nude rot, minne unde friunde
ich dur got Wizen wil SWANEGOU LD. 20. 24 ; BOTENLOUBEN 12;
L'aENZ LB. 35 vs. 51 ; RUBIN 22. 12 ; (afscheid bij een' veldtocht HORHEIM MF. 114. 28); N1THART 11. 21 ; 13. 8; LININGEN LD. 32. 37 ;
TANHASER LD. 47. 193 ; HaTzL. I. no 38 Ku min herzevrowe, nu
entrOre niht sere JOHANSDORF MF. 87. 21; 94. 35; 95. 42; SWANEGOU
LD. 20 vs. 44 ; BOTENLOUBEN 12 str. 2 ; enz.
265. Ob si sich heime also bewart daz si verdienet kiuschiu wort....
si bete fiir si beidiu hie HARTMAN MF. 211. 24; IVIinneregel (Cersne)
vs. 356'1 vgg.; Mir seit ein ellender bilgerin ungevraget von der frowen
min ROTENBURC LD. 43 vs. 188 ; scehe ich, ieman der jcehe er uyere
von it komen, wcere ich dent vint, ich wolte in geliezen JOHANSDORF
MF. 91. 36; gelebt ich Bloch die lieben zit, daz ich daz lent solt aber
10
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schouwen dar inne al min frOid`e lit HUSEN MF. 45. 1 en 15; NITHART
12. 19; 13. 28 ; enz.
266. WEINHOLD D. Frauen I. blz. 261 vgg. BARTSCH Gesammelte
Vortrage and Aufsatze, blz. 250 vgg., JEANROY t. a. p. blz. 61 ;
SCHERER D. Stud. II. 485.
267. BARTSCH t. a. pl. blz. 255 en 266: in Deutschland wie in Francreich hielt auf der Zinne ein Wachter wache (voert bewijsplaatsen
aan) [cf. o. a: Frauendienst 1308. 5]. JEANROY blz. 62: plusieurs textes
noes prouvent, que dans les chateaux de France et d'Allemagne un
veilleur place au sommet d'une tour annoncait le lever du soleil et
sans doute aussi certaines heures de la nuit, par un cri ou par le son
d'un instrument. Den tag man kiindet dur diu horn of. HOHENBURC LD.
19 vs. 6.2 ; HADLOUP 16. 36. 52. Zie ook WiZENLO 4 (MSH. 3 427. 32) ;
LASSBERG Ls. 3. no. 213 vs. 247; HaTZL. I. 2 vs. 161 ; 11 vs. 94 ; enz.
268. BARTSCH t. a. p. blz.. 267 ; SCHERER bl. 493; JEANROY blz. 66.
269. AIST MF. 39. 18 ; JEANROY blz. 71 ; SCHERER blz. 488; BARTSCH
blz. 264. Over WOLFRAM zie BARTSCH blz 267 en 269 ; SCHERER
blz. 494.
270. WALTHER Pf. 3 ; WOLFRAM L. 3 vs. 112 ; *FROWENBERC LD. 23. 1 ;
tougenlichen lac verborgen bi liebe ein ritter wolgemuot WINTERSTETEN
'13; id. 28; MARNER 2 ; WaRZBURC 14 ; WENZEL 3 str. '1 (MSH. 1.10);
HADLOUP 53; WIZLAV 5 ; enz. NB. HaTZL. I. 8. Episch slot: der tritric
man nam urloup balde alsus WOLFRAM L. 3. 24 ; id. 5. 6 ; LUENZ LD.
35 vs. 41 ; MARNER 2 vs. 62; betrachting van den dichter aan het
slot MARNER 3 vs. 27 en RUBIN 21. 16.
271. BOTENLOUBEN 9; cf. HaTZL. I. 10 en 45.
272. Ich sine den morgensterne is brehen vil lieht LiiENZ LD. 35. 28;
sine kid wen durh die wolken sint geslagen, er stiget iif mit grOzer
kraft WOLFRAM L. 4. 8 ; ich sae den morgensternen giesten, rief ein
wahter liberal, vil unverborgen 11f den esten manic wildiu nahtegal lute
dcenet eine zal WiiRZBURC '15 vs. 1 ; BOTENLOUBEN 13; SEVENE
(MSH. 3. 327) 1 ; SINGENBERG 11 (MSH. '1. 291), refrein en '16 str. 1 ;
HAMLE 6 str. '1 (MSH. 1. '113) ; WINTERSTETEN 7 vs. 7; enz. ; of. STEINMAR 8 ; HADLOUP 35 en 46 ; enz. Eene aanwijzing van wat de wachter
zingt, geeft WOLFRAM L. 5. 34 en MARNER 3 vs. 17; NB. het refrein
van REINMAR DER VIDELER I (MSH. 2. 16'1) en GUNTHER VON DEM YORSTE
5 (MSH. 2. 165). Zouden het liederen kunnen zijn door den wachter
gezongen, waarvan het refrein het waarschuwend teeken bevat? LICHTENSTEIN. Frauendienst 1621 vgg. (BARTSCH t. a. p. blz. 284).
273. AIST MF. 39. 27; WOLFRAM L. 3. 4 ; BOTENLOUBEN '13 str. 3;
RUBIN 19. 28; HaTZL. I. 18 vs. 44 ; id. 22 vs. 9 ; enz.
274. Myer du bringest, der mich niht gezimt diu solt diu mir verswigen gar WOLFRAM L. 4. 21 ; FROWENBERC LD. 23 VS. 5 en 21 ;
wahter, nil la din singen, ez 1st noch niender tac BOTENLOUBEN '14 str. 2.,
HAMLE 6 str. 2 ; LUENZ LD. 35 vs. 4 (maget), MARNER 3; WENZEL
3 str. 2 (MSII. '1. 10); VROUWENLOP L. 11 ; HADLOUP 35 str. 2 ;
HaTZL, I. no 11; 16. 44 ; 27; enz.
275. _fielder tac W fiRZBURC 15 vs. 32; der kiinne schelten morg en
id. 30 vs. 8; so we dir tag WiZENLO 1 str. 3 (MSH. 2. 143) ; her
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vrouwenroup, was wiltu her MSH 3. 425. 28 ; 32 str. 2; id. blz. 428. 33;
HaTzL. I. 1 vs. 50 ; 25 vs. 79 ; enz.
276. Dil ritest hinne und last mach einen. Wenne wilt du wider
her ? AIST MF. 39. 27 ; der riter dannen schiet und liez ouch sere weinde
die schcenen, frouwen guot WALTHER Pf. 3 vs. 51; WOLFRAM L. 8. 33;
HAMLE 6 str. 4 ; LiiENZ LD. 35 vs. 45 ; WINTERSTETEN L. 7; 13 ;
27-29 ; RUBIN 20. 29 ; NB. STEINMAR 8; WINLI 8 (MSH. 2. 31l;
MSH. 3. 426. 32 str. 2 ; enz, Dens hasten, gote bevilhe ich dish LiiENZ
LD. 35 vs. 39 (WALTHER Pf. 3 vs. 48, de frowe draagt den friunt
op aan God); HORNBERK 3 str. 2 ; MSH. 3. 425 str. 3 ; enz. Ook
buiten het tageliet, als: RIETENBURC MF. 19. 22 ; HUSEN MF 48 10;
NIFEN 50. 16 ; OTTO Y. BRANDENBURC 4 str 3 (MSH.. 11) ; WIZLAV
1 vs. 55 ; 9 vs. 33 ; STADECKE 3 str. 3 ; enz.
2 ■ 7. STEINMAR 7 omgedicht LD. 98. 641; SCHERER D. Stud. II.
430 wijst een voorbeeld aan. cf. ROETHE blz. 182 en Germania XIV,
blz. 405.
278. Mondelinge tijding: AIST MF. 32. 13; RUGGE MF. 107. 24 ;
REINMAR MF. 133. 21 ; Frauendienst 68. 160. 776. (zie WALTHER Pf. 39).
780 ; NIFEN 7. 26 ; ROTENBURC 5 str. 49; enz. Lied, Swer nu disiu liet
singe vor ir MF. 5. 20 (HENDRIK VI) ; HUSEN MF. 51. 27; 48. 19;
HORHEIM MF. 143, 35 ; Ob ich genende und ich iv sende disen sane
BOTENLOUBEN 11 str. 26 ; Frauendienst 67. 111. 403 ; TALER La 37.
1 ; ROTENBURC 12 str. 4 ; enz. Brief, bring ir den brief und sing ir is
gedcene TALER LD. 37 vs. 6 ; HADLOUP 1 (hangt zijner frowe, nit de
kerk komende, met een' hack een' brief aan haar kleed); BARTSCH LD.
98. 59 ; LASSBERG Ls. 1. no. 8.
279, PIEZ Poesie, blz. 447 en 148 ; POITIERS (BARTSCH Prov. Leseb.)
47. 15 gardadors ; VENTADORN 49. 53 Bens vilana, lauzengier savai ; enz.
280. Merkoere KiiRENBERC MF. 7. 24 ; WALTHER Pf. 3 vs. 90; enz.
hiletcere MORUNGE MF. 131. 27; WAHSMUOT IVI-IiLNH. LD. 52 vs. 1;
die merkoere triegen REGENSBURC MF. 46. 19; die ba•sen VELDEKEIVIF.
75. 5; die diet HUSEN MF. 48. 36 ; valsche liute GUOTENBURC MF. 72.
8 ; [id. RUBiN 1. 8] ; einer schar ze nide id. 75. 18; urge schalke en
schalchafte diet ANEHALT LD. 27. 10 ; ir kranchez spehen Frauendienst
43 ; kargez spehen L. 18 vs. 2 ; die sager Frauendienst 1256 ; ruomser
en klaffer MONTFORT 11 ; [ook herhaaldelijk bij HaTzL. in tagelieder] sin semen wol tasent ougen warHiisEN MF. 54. 4 ; din iibele huote
HARTMAN Biichl. II. vs. 97 ; diu bitter unquote id. vs. 364 ; diu arge
huote BOTENLOUBEN 14 str. 1 ; valsche h. MARNER 2 vs. 52; din leide h.
HADLOUP 1 str. 7; din unrehte huote WAHSMUOT KUNZECH 3 str. 2
(MSH.. 303) , enz.
281. MORUNGE MF. 137. 7 en 9 ; [id. HEIGERLOU 2 (MSH. 1. 75)];
cf. MSH. 3. 417. III ; HiISEN MF. 50. 23.
282. UHLAND Abhandlung, blz. 405 ; JEANROY blz. 168. NITHART
9. 33; 16. 6; 30. 4 ; blz. LI ; id. MSH. 3. blz. 212. 30; id. 231 no 61 ;
HOHENVELS 7. 15; SCHARPHENBERC 2; GRESTEN 2; RtIMZLANT 6.
str. 4 (MSH 3. 61); VROUWENLOP 76; LASSB. Ls. 1. no. 30 en 83; Ls. 3.
180. HaTzL. I. no. 419 ; II. no. 9. 14. 48; thema van het gesprek :
wien to verkiezen miles of clericus, ritter of pfaffe, zieCARMINA BURANA
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blz. 155 no 65; MF. aanm. op 3. 1 (SCHERER D. Stud. II. 437) ;
HEINRICH KOSTANZ II (Vorwort PFEIFFER XIII).
283. Twist van moeder en dochter NITHART 4. 1 ; 8. 20; 18. 4; enz.
WINTERSTETEN 4 ; SCHARPHENI3ERC LD. 54. 1; GELTAR LD. 57. 20;
LD. 98. 435 ; enz. - Ein altiu diu begunde springen, hole alsam ein
kitze enbor NITHART 3. 9. 13; blz. L; enz.
284. UHLAND Abhandlung, blz. 393 vgg. LILIENCRON Germania VI, 79;
WEINHOLD D. Frauen II. 157,-173 en 176-181. Reie, reien (reie wird
gesprungen) NITHART 29. 34 ; 34. 36 ; 40, 40; enz.; NIFEN 52. 12;
HOHENVELS LD. 34 vs. 21; TANH4SER LD. 47 vs. 17. Voretanzer,
voresinger NITHART 39. 28; 40. 2; WINTERSTETEN LEICH 3 vs. 113;
tanz wird getreten MORUNGE MF. 139. 26 ; NITHART 40. 23 ; BRENNENBERC LD. 46. 40; umbesweif NITH. MSH. 3. 240. 120 str. 8; der
tanz begunde slichen HOHENVELS LD. 34. 128 ; hovetanz NITHART 40.
24; tanzliet REINMAR VIDELER LD. 29 vs 4; tanzwise, sincwise LICHTENSTEIN; vrouwentanz L. 46; NB. WINTERSTETEN LEICH 3 vs. 109 ;
SACHSENDORF LD. 39 vs. 7; govenanz NITHART 38. 24 en 36. 39 ; fulafranze id. MSH. 3. 307. 8 str. 3; hoppaldei id. 198. 13 str 8; minaldei
NITHART 65. 37 ; fierleifei MSH. 3. 252. 89 str. 8; ridewanz KITH.
40. 29 (cf. BARTSCH LD. Einl. XVII en WACKERNAGEL Altfr. L. u. L.
183) ; trei LD. 98. 519 ; treirOs NITH. 48. 20; stampenie BOPPE LD.
71. 28; wineliet NiTH. 62. 33; miirmum id. MSH. 3. 260. 95 str. 10;
enz. Balspel REINMAR MF. 204. 8 ; WALTHER Pf. no. 1 ; NITHART 25.
8; LD. 98. 345; enz.
285. WILLMANS Leben, blz. 172; UHLAND Abhandl. blz. 389 vgg.
WILLMANS t. a. p. noot 43 geeft de voorbeelden, cf. in de nfr. lyriek
cils fausamourous deste (MaTZNER II, (GASSES) vs. 30).
286. Swenn diu zit also gestett, daz uns komt bluomen unde Bras, so
mac sin alles werden rat, dei von min herze tritric was VELDEKE MF.
67. 9 ; id. 63. 6 ; 34. 17 - WALTHER Pf. 20 en 37; SAVENE LD. 28 vs.
46; LICHTENSTEIN L. , 17 en 29; T.A NHASER 15; WERBENWA,C 4 Str. 3;
MEZZE 3 (MSH. 3. 328) enz. cf. SCHERER D. Stud. II. 468. Nu vrOit
sick diu heide, der wait, vogelin mit it stimme, nahtegal, diu liebe, in
der ouwe, noch lebe ich mit leide... . MARNER 4 vs. 14 ; id. SAHSENDORF '1 str. '1 (MSH. 1. 300); TANHUSER 7 str. 2; WILDE ALEXANDER
4 str. 2 (MSH. 3. 30) ; TOGGENBURC 7 (MSH 1. 21); MEZZE 5 str. '1
(MSH. 1. 308) ; LANDEGGE 4 str. 1 (MSH. 1. 351); Mii.GELIN 5 str. 2;
enz. Waz klage ich tumber vogele sane? wan klage ich niht mine swore
enz. NIFEN 3. 9 ; 8. 27; 12. 4 ; 13. '1 ; '14, 15; enz. NITH. MSH. 3. 274.
4 en 275. 1; LICHTENSTEIN L. 5 ; 50 ; TOGGENBURC 3. WURZBURC (MSH.)
12; enz.
287. Des wintert mir diu sumerzit ROTENBURC 8 str 1 (MSH. '1. 86);
der grilene kle, ist mir em sne, swie wol diu kleinen vogelin singent,
mir ist doch we HORNBERC 2 sir. 3 (MSH. 2. 66); mir sint doch vinster
liehte tape, swenne ich si niender sehe GUNTHER V. D. VORSTE 2 str. '2
(MSH. 2. • 64); Mich dunket winter nude sne schwne bluomen unde kle,
swenne kit in umbevangen kin NIUNE 5 (MSH. 2. 332) ; MONTFORT 19
vs. 29 ; enz. Sumer nude winter beide sint quotes mannes trOst WALTHER Pf. '2 I vs. 1 ; 58 vs. 11 ; RUOD. DER SCHRIBER 1 str. 2; LICHTEN-
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STEIN 39 vs. 12 ; ATRL. MSH. 3. 402. 24; id. MSH. 3. 423. 24 ; 115.,TzL.

II. 29. 13 ; enz.
288. Die Teilnahme der unbelebten Natur an menschlichem Geschick,
zie BURDACH blz. 51 ; MORUNGEN MF. 125. '19 vgg.; NITHART blz.
XIII vs. 10 klaagt zijn leed den naohtegaal [id. STRETELINGEN
LD. 61. 1 ; MSH. 3. 644. 54] ; HAMLE (LD. 32. 48) roept de hulp in
van heir anger; PREZZELA (LD. 81. '1) klaagt zijn leed aan mete, sumer'mote, liehtiu heide breit, ougebrehender kle, die hem hulp in den
strijd tegen zijne geliefde toezeggen ; cf. STRAZBURC '1 str. 5 (MSH. 2.
266); HOHENVELS 3 str. 3 (MSH.
203) ; MSH. 3. 436 str. 52.
289. of. DIEZ Poesie, blz. 123. Ich sack boten des sumeres SEVELINGEN
MF. '14. 1 ; der sumer hat den nteien vrtelich vier gesant ALTSTETEN 3 ;
NITHART 23. 1; id. blz. LVI vs 6 ; HADLOUP (MSH). 22; enz. Zergangen ist der leide sn'j von der graenen heide TANHASER 7 str.
(MSH. 2. 91); LANDEGGE 10 str. 2; SCHARPHENBERC 1 ; ende Mt der kalte
wint GELTAR 4 (MSH. '2. '173); TROSTBERC 5 ; KANZLER 41 ; enz. Wize
rote rOsen, blawe bluomen, grilene gras, brine gel und abet • rot, day
zoo des klt,wes blat ; enz. (merkwaardige natuurbeschrijving bij RTANSDORF MF. 90. 32); die bluomen durch daz gras wannecliche ensprungen
WALTHER Pf. 4 vs. 2 ; del best kurzer, ich bin linger, also stritens
dem anger, bluonten untie kle SAVENE LD. 28. 67; TANHASER 3 str. 3 ;
WILDE ALEXANDER 3 str. 1; EZZELINGEN 8 str. 1 ; STEINMAR 3;
KANZLER 12 str. '1 ; enz. Die vogel singent widerstrit, it freude ist
icorden manicvalt LICHTENSTEIN L. 9 vs. 6; SAHSENDORF 1 str. 1;
MARNER 4 vs. 11; LANDEGGE 19 str. ; TROSTBERC 4 str. 1; enz.
rout luck, wolgemuoten leien, gegen dem wunneklichen, suezen meien,
dirt zit ist ze vrOaden wol gestalt LANDEGGE '12 str. 1 (MSH. '1. 357) ;
id. 4 en 8; TANHASER 7 ; KANZLER 13 ; enz.
290. Owe liehten tage ! NIFEN 32.14; din sunne and ouch die bluonten
hint it hcelte kin geneiget, it vil liehter schin beginnet trfiebett alle tage
NITH. MSH. 3. 468e II; enz. Strijd winter en zomer, zie UHLAND Abhandl.
bl. 17; Germania VI, blz. 73 en 75 ; dast aber ellitt jar daz der
winter offenbar tots beroubet tine wer mit gewalteklichem her NITHART
99. 9 ; REINMAR MF. 191. 33; WALTHER Pf. 1 str. 2; N1FEN 38. 4 ;
WINTERSTETEN (Minor) L. 3 vs, 7 ; STEINMAR 1 en '11 ; cf. HaTzL. II.
5 en 60 ; MilLLERS Samna XXIX-XXX dis ist von dent herbste
and von elm meigen. Der winter tots twinget bluomen unde idle WINTERSTETEN L. 36 vs. 3; rife und anehanc hat die heide betwungen
N1FEN 37. 2 heide /and anger worden sint vil ungemeit, bluomen vil
siht man val wen in den liehten outeen breit WiiRZBURC (MSH.) 8; enz.
Ich kittse an dent walde, sin loup ist geneiget FENIS MF. 82. 26; jarlank scheiden nail din linde von it kleiden gruenen so geswinde, daz si
babes One Wirt Wii.RZBURC (MSH.) 6 ; sit als ungeloubet stet der wait,
rca nement die vogele clack ? GRESTEN 1 ; is and Onehanc Mt der vogeline
sane gar gestillet in den welden NITHART 76. 10; id. 101. 23; unbestengen sint din tal, da vil man& stimme erhal KLINGEN 2 ; enz.
Winder, ich pin dir . gehaz LICHTENSTEIN L. 5 vs. 12; id NITH.
MSH. 3. 468e. 2. str. 1 ; N1FEN 23. 9 16" dir, winter ungehiure, daz
sist verteilet ! Allerlei attributen worden hem toegevoegd als leidik,

1 10

NOTEN.

grimme, unbescheiden, ungeslaht, hOvart,
arge, hcene, vertelne,
diep, vogelcere, ungeviiege, oucholf, voget ; enz. Raad tegen den winter:
LICHTENSTEIN L. 35; RUMZLANT 7 str. KANZLER 14 str. 3; BilWENBURC 5 ; enz. Vraude in den stuben bij NITHART (HAUPT) II; HOLTENVELS 1 ; LICHTENSTEIN 35 ; enz. Ich klage niht bluomen, noch den kP",
si koment ze meien aber, als e TALER 2 ; der meie widerbringet bluomen
unde lauber WiiRZBURC (MSH.) 32 ; NITHART MSH. 3. 279. 1 ; id.
283. 2; enz.
291. VELDEKE MF. 65. 28 ; MF. 4. 1 ; JOHANSDORF MF. 90. 32;
LICHTENSTEIN L. 4 en 39; NIFEN 19. 32; BRENNENBERC 3; STEINMAR
11 ; TROSTBERC LD. 75. 22 ; enz.
292. Sit si mir niht lOnen wil so wil ich prisen herbest STEINMAR 1;
diu erne HADLOUP 19. 21 en 40; of. VROUWENLOP 292. Herbest vellet
des meien wdt von den risen STEINMAR 1 ; loch was mangem minner
baz, do sumer was HADLOUP 41 ; wirt STEINMAR 1 str. 3 ; WizLáv
(ETTm.) 14; HADLOUP 15 ; 47; 41 ; sit des menschen vrOude gruntveste
del lit BitWENBURC 1 ; 2 en 3; NITHART MSH. 3. 292. 30 str. 1;
309 11 str. 2; esslieder cf. HaTzL. I. 91; LILIENCRON Germ. VI, 115;
SCHLEICHER (HADLOUP) blz. 31 en 34; WEINHOLD I. blz. 175, noot en
II. 72 vgg. WACKERNAGEL Alfr. L. u. L. blz. 183; BARTSCH LD.
Einl. noemt ze die Kehrseite des idealen minnedienstes.
293. Wir ldzen alle bluomen stein und kap fen an daz werde wip
WALTHER Pf. 5; daviir lob' ich diu reinen wip NITHART MSH. 3. 185
str. 2 ; prisen wir die minneklichen vrouwen viir des liehten meienbluot
WURZBURC 12 str. 3; enz. (Stereotiep is: man sol wip filr bluomen loben).
Mich frOit it werdekeit baz dan der meie uud al sine dcene MORUNGE
MF. 141. 12 ; wibes minne me'ret baz frOide sendem manne danne kld
von touwe naz WiiRZBURC 21 vs. 18 ; werder gruoz von vrowen munde
der vrOut u f und isf von grunde, baz dann al der vogele singen RUBiN
13. 12 ; enz.
294. Ir tugent reine ist der sunnen gelich MORUNGE IVIF. 123. 1;
bliiejet alseem ein wait WILDE ALEXANDER 3 str. 5; 4z der tugenden
samen wuohs diu slieze, vrOudeberndiu vruht LA NDEGGE 19 str. 3 ;
in blilenden tugenden SUNBURC 3. 7; diu tugent bliiemet sin herze
DAMEN 3 str. 10; der tugende hac VROUWENLOP 138. 8 ; ein walt von
tugenden Br. WERNHER 5 str. 3; der tugende- steel VRL. 133. 17.
295. De man als valk voorgesteld : KiiRENBERC MF. 8. 33; AIST
MF. 37. 4 (SCHERER D. Stud. II. 438) ; het vliegen van den valk in
beeld : REINMAR MF. 156. 11; HOHENVELS 2 str. 1; Frauendienst
296; ZWETER II. 154; BOPPE 7 (MSH. 3. 406); de valkenblik VRL.
320. 12 ; WINLI 9 str. 8 ; het zweven van den adelaar REINMAR
MF. 156. 12; VELDEKE MF. 66. 5; T1NHUSER 1 str 8; HEINRICH VON
MISSEN 3 str. 3; enz. Des aren tugent (milte) WALTHER Pf. 136 vs. 8;
of. RINKENBERG 14 (MSH. 1. 340); de zwanezang MORUNGE MF. 139.
15 ; GLIERS 2 str. 18 (MSH. 1. 104) ; WiiRZBURC (MSH.) 1 str. 14 (van
Jezus gezegd); wiz als ein swan WiiRZBURC (MSH.) 23 str. 3.
Schier in ieder lente- of zomerlied wordt de nachtegaal vermeld : vil
liebe, scelige, liehte, wilde, vrie, vreche enz. Nog andere vogels komen
voor als lerche, merlikin, zisel, sitich and star, nebelkrei, swalve, pfatve,
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gukgouch, habicht ; in de spruchpoesie komen voor : han, struz, fledermas ;
enz. *Namen voor de vogels: die waltsinger WOLFRAM L. 7. 15 ; daz
Wilde' u'altgesinde TUGENTHAFTE SCHRIBER 8 str. 4 ; stolze waltgesinde
PULLER 5 str. 1 ; din gesnabele diet ZWETER II. str. 112; enz.
296. Zee JOHANSDORF MF. 87. 37; ironisch valschelOs sam daz mer
der iinde HARTMAN MF. 213. 8 ; din werlt gelichet sick dem met
ZWETER II. 170 (noot ROETHE); M1SSEN LD. 53. 37; WURZBURC 24
vs. 11 ; STEINMAR 9 str. 3; enz. Aan de scheepvaart ontleend: undertan
als daz schif dem, stiureman AIST MF. 38. 35 ; Frauend. Biichl. III.
vs. 107 ; TANHUSER 13 str. 1 ; RUMZLANT 6 str. 3 (MSH. 3. 61) min
heilschif ; der triuwen anker unde kabel id 8 str. 12; WURZBURC 32
vs. 164; KANZLER 16 str. 9 ; enz. Ook des mires leitestern, der Sterne
Tremundan wordt herha41delijk vermeld cf. WALTHER Pf. 97 vs. 12;
SWANEGOU 22 str. 2; ook als naam van Maria. Ys als beeld van
broosheid en onbestendigheid ZWETER II. 64 (noot ROBTHE) ; MARNER
15 vs. 237; SUNBURC 4 vs. 212 sn(1 (noot ZINGERLE); RUMZLANT 6;
buwen cf. STOLLE 7 (MSH. 3. 4); zeer gewoon bij MONTFORT o. a.
2 vs. 35 ; 15 vs. 74 ; enz. [cf. der siinden is MARNER 15 vs. 3 ; der
schanden sn6' VROUWENL. 57 vs. 14] ; cf. daz glesin gliikke STRAZBURC
4 str. 2 ; die welt ist ein glesin has MONTFORT 33 vs. 53. Good, stereotiep,
baz dan gesteine dem golde toot WALTHER Pf. 37 vs. 17 ; Frauend.
1759; Frauenbuch 1038 ; baz dann der liehte robin too in dem, vil klaren
golde BRENNENBERC LD. 46. 54 ; id. WURzBURC 18 vs. 12; gerilemet vim
gesteine in golde o. a. ZWETER II. no. 50; ROTENBURC 2 str. 3; STOLLE
38 (IVISH. 3. 10) ; WURZBURC 12 vs. 29; enz. Baz dan al der Kriechen
golt o. a. NITHART 72. 8 ; WINTERSTETEN 26 vs. 21 ; enz. Golt en side
verbonden o. a. MARNER 9 vs. 19; id. 10 vs. 190 ; NITHART blz. 231
vs. 6 ; WURZBURC 32 vs. 196. Geliutert golt RIETENBURC MF. 19. 19;
KANZLER 16 str. 4 (MSH. 2. 396). Rubin (van den mond gezegd) zie noot
152. (figuurl. Frauend. Blichlein 3 vs. 104); adamas, gewoon is triuwe
vester dan ein adamas, 0. a. Frauend. 334 ; ZWETER II. 28; ROTENBURC
4 str. 4 (MSH. 1. 79); SUNBURC 3. 6 (noot ZINGERLE); ganzer tugende
ein adamas MORUNGE MF. 144. 27; MSII. 3. 443. 42 str. 1 ; enz.
297. Mines herzen anger GUOTENBURC MF. 69. 12; Maria, d4 richiu
liljen ouwe SIGEHER LD. 63; grave Herman, ouwe der zit TANHUSER
LD. 47. 29; VROUWENLOP L. 4 str. 1; MSH. 3. 337. I; Minneregel
(Cersne) L. 10 vs. 8 ; der wunne ein bliiendez zwi EZZELINGEN 9 str.
2 ; ZWETER II. 28; BRENNENBERC 4 str. 5 ; MARNER 14 vs. 192 ; WINTERSTETEN LEIGH 2 vs. 59 ; enz. Si wolgebluotez meienris WAHSMUOT
MULNH. 5 str. 2 (MSH. 1. 328); garten in fig. zin zie ITHLAND Abhandl.
439; vrOudegarten HbHENVELS 5 str. 4; Minneregel (Cersne) vs. 263
vgg. ; i7rengarten MARNER 15 vs. 192 ; Maria, der wunne garte glanz
VRL. 287 ; wiirzegarten HbHENVELS 14 str. 1 ; welt, du zarter gotes
garte SUNBURC 4 vs. 21 ; Maria, viuhter meiengarte WillIZBURC 25
(MSH. 3. 341); Maria, gotes garte VROUWENL. 290. 9 ; enz. Soejen in fig.
zin G-UOTENBURC MF. 69. 3; riuten HOHENYELS 6 str. 2 ; erjetten
MISNIERE 3 str. 1 ; boom cf. ROTENBURC LD. 43. 85 ; WERNHER 5 str.
3; TANHUSER 1 str. 11; VROUWENL. 29; 48; (zoo ook stain, rruchten, enz.). Ton az den ougen MORUNGE MF. 125. 38; vreuden ton LICH-
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TENSTEIN L. 46 vs. 15 ; der scelden tou WURZBURC 31 vs. 114 ; diner
(Jezus) wunden tou WiiRZBURC 1 vs. 197; der giiete tou LICHTENSTEIN L.f. 42 vs. 34 ; der minne touwe .MiiGELIN 4 str. 3 ; des jamers
taw HaTZL. I. 27. 341. Maria, du rOsenkranz SIGEHER LD.
63. 39 ; VRL. 140; HaTZL. I. 13 vs. 72; verder der freuden kranz,
scelden kranz, der eren kranz, des lobes kranz, der minne kranz, maven
kranz (HaTZL. II. 57); enz. In denzelfden zin wordt ook krone gebezigd.
298 Dctz vrbut viir des mei)* en bluot WINTERSTETEN 3 vs. 30 ; TANHUSER 15 str. 3; WiiRZBURC 21 vs. 30; MONTFORT 23 vs. 10 ; enz.
Fair alter bluomen schin BOTENLOUBEN 5 ; NIFEN 28. 27 ; LIMPURC LD.
44. 50 ; MONTFORT 12 vs. 40 ; enz.

Spruchpoesie.
299. WILLMANS Leben, blz. 223. Schon die Thatsache, dass ein fahrender
Mann wie Freidank auf den Vortrag solcher kurzen sprichwOrtlichen
Weisheit seine Existenz griinden konnte, zeigt uns, wie begierig das
Volk solcher Unterhaltung lauschte, wie bedeutend also auch die Anregung sein musste, die es dadurch erhielt.
. 300. Over het onderscheid tusschen Lied en Spriich, zie blz. 25.
WILLMANS Leben, blz. 33 vgg. RATHAY, Ueber den Unterschied
Zwischen Lied und Spruch, Wien 1875. WACKERNAGEL DLG. § 69. 31,
sprache einzel stehende, meistens grcessere, aus langen Versen und
wohl auch untheilig aufgebaute Strophen.
301. SPERVOGEL MF. 31. 2; ZWETER II. 48; TANHUSER 12 str. 1
(MSH. 2. 93); STOLLE 39 (MSH. 3. 10); NB. BOPPE LD. 70 vs. 19 ;
enz. cf. ROETHE blz. 76.
302. SPERVOGEL MF. 22. 9 en 25. 13 ; NiTHART 43. 8 (amoede to
Riuwental); 21. 20 (noot op 49. 8); TANHUSER LD. 47. 187 (her Unreit,
her Schaffeniht, her Seltenrich); MARNER (Str.) blz 23; SiiEZKINT LB.
74. 1 (Wetbehilf, Nihtenvint, Diinnehabe enz.); HADLOUP 7 (Siuftenheim) ;
BOPPE 4 (MSH. 2. 384) spottend. Op bitteren toon spreekt SINGUF
2; STOLLE 39; VROUWENLOP 41; 309; 447; MSH. 3. 468 s. 25; enz.
Lofrede VROUWENLOP 201 ; STRAZBURC 3 (MSH. 2. 276) ; armoede na
verkwisting VROUWENLOP 200 en DAMEN LD. 78. 39.
303. ZfdA. VI, 301 vgg., Rom und der Pfenning. ZWETER II. 61
(noot van ROETHE); SUCHENWIRT (Primisser) XXIX ; MULLER SAMML.
blz. 216 ?If erden ist kein order, er habe den pfenning lieb ; LASSBERG
Ls 2. blz. 39 vs. 11 pfening salb Wunder tut.
ZWETER II. 163; MARNER 14 vs. 10; SUNBURC 45 VS. 449
304.
(ZINGERLE geeft nog eenige plaatsen) ; cf. WALTHER Pf. 18. vs. 9;
90 vs. 7.
305. Over het begrip kunst bij de fahrenden, zie BURDACH blz. 31 en
136, vooral ROETHE biz. 186 vgg. Men onderscheide tusschen WALTHER'S
kunst (in Pf. 128 I. vs. 6 waz guoter kunst an dir verdirbet) als het
aangeboren goddelijk talent, dat, vaak worstelend, zijne ontwikkeling
zoekt, en diu rehte kunst der fahrenden, die in studie, wetenschap,
kennis der artes liberales bestond. Diu rehte kunst is Gotes bote
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SUNBURC 4 vs. 169; kunst hat gotes gunst DAMEN 3 str. 3; vandaar de
opwekking: it fitirsten, h6rren, gebet durch got, durch kunst, so toot
it refit; id. KELIN (MSH. 3. 22); edel sane WARZBURC 32 vs. 301;
guot gesank REGENBOGE 3 str. 1 (MSII. 3. 350); guot edel sank id.
MSH. 3. 344 str. 4 ; cf. MISN/ERE 10 str. 1.
306. Getragene wat ich nie genam WALTHER Pf. 36 vs. 36; quinque
solidos cf. blz. 22, gift van WOLFGER VON ELLENBRECHTSKIRCHEN. NB.
Pf. 83 vs. 14; WILLMANS Leben, blz. 55 noot 57. Pfert, gelt, gewande
NITHART MSH. 3. 296. I str. 3 ; pferd and kleit Frauendienst 974 en
975 ; alte ?vat GELTAR 2 (MSH. 2 173); spise, wcete SiiEZKINT 5 str.
(MSH. 2. 259) ; kleider KANZLER 2 str. 8 ; getragene kleider BilWENBURC 6 str. 3; swaz ie gesprach der von der rogelweide zuo vergoltem
kleide VROUWENLOP 165. 4; enz.
307. Zie ROETHE blz. 225 ; der Etingcere SPERVOGEL MF. 26. 11;
udewig von Ottingen DER JUNGE MIZENER 2 str. 1 ; Wilhelm von
unesburc WERNHER 2 str. 15 ; overdreven bloemrijk O. a. MISNARE
17 str. 8 en 9 (lop von Brandenburk marcgrave Otto, Johannes sun)
verder bij VROUWENLOP, RitMZLANT, DER GOLDENER; enz.
308. WALTHER' s onafhankelijkheid Pf. 121. 10 wis die von in, hi
mich bi in, so leben wir sanfte beide ; of. 140; 152 (vol zelfbewustzijn !) ;
TUGENTH. SCHRIBER 12 (MSH. 2. 153), gesprek van KEI en GAWEIN;
durch vorhte maniger swigen muoz, der ouch dur lOsen lop den argen
singet Br. WERNHER 1 str. 11 (MSH 2. 229) ; SUNBURC 1 vs. 97;
4 vs. 489 en 157 ich muoz der warheit abe stan unt liege)? umbe guot;
id. RUMZLANT 4 (MSH. 3. 54); enz. Over onverdiende lof WERNHER
LD. 41. 1.
309. WALTHER Pf. 120; WERNHER 6 str. 4 ; id. 7 (MSH. 2. 235); cf.
Frauend. 198 en 251. 7; WURZBURC 18 vs. 27 ; 25 vs. 61 ; 31 vs. 77;
MSH. 3. 334. I; RAMZLANT 13 en 16 (MSH. 3. 57) ; BOPPE 1 str. 4;
EZZELINGEN 3 (MSH. 2. 137) laakt din kerge van RUDOLF VAN HABSBURG
[ook behandeld door STOLLE (MSH. 3. 5) der kiinic von Rome engit
ouch nikt ; DER UNVERZAGETE (MSH. 3. 45) 1 der meister singer, gigen,
sagen, daz hart er gerne nut git in dariimbe Ohl; SfiEZKINT 5; id. bij
der KANZLER, VROUWENLOP, der MISNiERE ; enz.
310. Klageliet over Wernhart von Steinberc SPERVOGEL MF. 25. 27;
id. 26. 12 ; Liupolt von Osterriche - '1194, REINMAR MF. 167. 31 ;
Ludewig von Beiern f '1231 BR. WERNHER 4 (MSH. 2. 19); Bantam
von Stettin f 1278 R4MZLANT 2 str. 15 (MSH. 3. 55); Erich von Danmark
f 1286 id. '10 (MSH. 3. 63) [eon ideaal vorst cf. ZWETER II. 148 en ROETHE
blz. 631; Ottokar van Bohemen 1278 op het Maichveld gesneuveld.
BARTSCH LD. 98. 559; cf. ZfdA. 4. 573. Zie de ehrenreden der 14de
eeuw bij SUCHENWIRT, PRIMISSER, Einl. X.
311. SPERVOGEL MF. 27. 34--28. 12 ; 26. 13 cf. WILLMANS Leben II,
noot 18. WALTHER L. 111. 23 ; 18. 1 (WILLMANS Leben 46); nu n it ich
mich des scharpfen sanges ouch genieten WALTHER Pf. 107 REINMAR DER
VIDELER LD. 29. 1 ; MARNER 11 vs. 39 (noemt REINMAR VON ZWETER
een dcenediep); RUMZLANT tegen MARNER LD. 66. 1 en 11 , en tegen
SINGUF LD. 67. 1 ; verder twist tusschen MARNER en DER MEISSNER,
DER .MEISSNER en GERVELIN ; cf. WURZBURC 32 VS. 286 vgg., DAMEN
11
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5 str. 5 haalt VROUWENLOP door ; enz. Klaagzangen: WALTHER Pf. 128
I en II, aan REINMAR DER ALTE gewijd; SINGENBERG (WACK. RIEGER) 246.
104 op WALTHER' s dood ; MARNER 14 vs. 273 noemt tal van dichters, die
in Wes vart zijn : WALTHER, FENIS, RUGGE enz. id. BRENNENBERC
LD. 46. 65 en DAMEN LD. 78. 18. RUMZLANT 9 (MSH. 3. 53) op
MARNER' s dood; SUCHENWIRT 19 op TEICHNER (het begin herinnert aan
WALTHER's klaagzang) ; enz.
312. lemer als ez danne stat also sol man danne singen WALTHER
Pf. 68 vs. 47 ; durch die werlt hdn ich manege frOide erlogen id.
Pf. 51 en 60 ; GLIERS 2 str. 10 (MSH. 1. 105) ; HEINRICH VON SAX '1
str. 3 (MSH.1 . 92) cf. noot 199; TESCHLER LD. 60 vs. 'I vgg., MEZZE 6

str. 1 (MSH. 1. 308); enz. Klachten, dat men noode alien kan voldoen,
komen ook reeds in het hoofsche minnelied voor : IORUNGE MF. 128.
5 ; SINGENBERG W. R. 232. 13 en 243. 19; HOHENYELs 13 str. 4. In
de spruchpoesie wer lean nit ze danne singen? dizze ist traric, der ist
vr6 WALTHER L. 110. 27 ; ZWETER II. 65 (noot ROETHE) en 67; MARNER
15 vs. 261 ; RUMZLANT 26 (MSH. 3. 59) ; WilitZBURC 25 vs. 418 ; (LAssBERG Ls. 1 biz. 445 vs. 9: de menschen zijn dan ook geheel verschillend van aard).
313. ROETHE blz. 263 ; BURDACH blz. 8 vgg., 30 en 82; STRAUCH
(MARNER) blz. 48; WILLMANS Leben, blz. 174 vgg. Helfent alle Jainschen des, daz it kiissen werde mir WAHSM. MULNHASEN (MSH.1 . 327);
nu wiinschent algemeine, daz min leit zerge ALTSTETEN LD. 91. 21 ;
wiinschent, daz si minen pin werde, daz it iemer scelic milezet sin
STEINMAR 3, refrein. (Zie noot bij MEissisTER) ; enz.
314. ATROUwENLOP 65 , 66, 247, 249, 332, 333, 413, 414, enz. UNVERZAGETE 1. 2 en 3 (MSH. 3. 44); REGENBOGE 2 en 3 (MSH. 3. 344);
MisNIERE 16 str. 3 ; LASSBERG Ls. 2. 112; enz.
315. SUNBURC 2 vs. 57; ein herre gerne solte sehen sin liute zallen
zit VRL. 331. 334; cf. LASSB. Ls. 1. no. 63; id. 3. no. 259 ; VRL. 67-72 ;
id. 149 , 191, 412 7 enz.; HINNENBERGER 5. 10 (MSH. 3. 40); GUOT2ERE 2
(MSH. 3. 42); MISNJERE 2 str. 20; enz.

316. Hoe een edel riche man zich to gedragen heeft, zie Frauend. 1679,
1688; ZWETER II. 79 (noot v. ROETHE) ; edel 1st niwan der edellichen
tuot WERNHER 4 str. 1 ; [id. SUEZKINT 1 str. 1 ; VRL. 88 vs. 6] ;
HARDEGGER 1 str. 4 ; SUNBURC 1 vs. 33 ; 4 vs. 313; WIIRZBURC 18
vs. 1 en 11; KANZLER 1. 3. 16 ; VRL. 49, 63, 65, 90, 195, 306, 373,
374, 379, 380; enz. MONTFORT 14 vs. 20. NB. LASSBERG Ls. 3. no. 211.
317. MORUNGE MF. 142. 26 ; REINMAR MF. 150. 15 ; LICHTENSTEIN
16, 38 en 59; Frauendienst 207, 326, 965, 1242; SING-tIF (MSH.
3. 49); BOPPE 1 str. 18 (MSH. 2. 381); WiiRZBURC 32 vs. 196; VRL.
50, 51, 91, 92, 246, 298, 330; enz. NB. id. 108 en REGENBOGE 6 (MSH.
3. 354); verder bij WINLI, KELIN, DER UNVERZAGETE, MISN2ERE ; enz.
318. WEINHOLD D. Fr. II. 210-217; BURDACH biz. 125; SCHULTZ
11811. LEBEN I. Einl. blz. 4 ; VELDEKE MF. 61. 1 ; 65. 13; WALTHER
Pf. 66 vs. 43; 81 I. vs. 16 ; ZWETER II. 66 en 175; SUNBURC 4 vs. 205;
WiiRzBURC 23 vs. 33; KANZLER 13 str. 3; verder bij VRL., REGENBOGE,
enz. HATZL. I. 28. 132; II. 3; SUCHENWIRT no 21 ; LASSBERG Ls. 1.
no. 62; 2. no. 142 en 149.
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319. VrOudelOse zit RUGGE MF. '108. 22; WALTHER Pf. 42. 18 [jungen en richen treuren, of. WILLMANS Leben, blz. 44; id. Pf. 35
en 188 vs. 18.] ; TUG. SCHRIBER 7 str. 2 (MSH. 2. 151) jungen ; NiTHART 34. 17 ?agent; SINGENBERG W. R. 247. 19 ; LICHTENSTEIN 50
vs. '11 [jungen en richen]; id. RuBin 22. 24; SUNBURC 1 vs. 193; enz.
Owe hovelichez singen WALTHER Pf. 72; id. MISN2ERE 2 str. 14; daz
niemen den wiben nu dienet ze rehte RUGGE MF. 108. 86; WALTHER
Pf. 64 en 96; NITHART 16. '11 en 34. 36; LICHTENSTEIN L. 59; SINGENBERG W. R. 249. 17; KELIN 3 str. 7 (MSH. 3. 24); LASSB. Ls. 3. no.
212. enz. Diu meiste menege enruochet, wie si ei'wirbet guot WALTHER
Pf. 118; TUG. SCHRiBER LD. 24. 1 ; FRAUENBUCH 560-636; VROUWEN LOP 220-222; MINNEREGEL (Cersne) 3261 ; enz.
320. Diu kirche ist cede enz. MF. 247 vs. 61 ; WALTHER Pf. 113115; id.132; cf. WILLMANS Leben, blz. 251: Die gauze Zeit war roh und
bandig und Kinder ihrer Zeit waren auch die Geistlichen ZWETER II.
126 (noot RCETHE) ; MARNER XII, no 2; HARDEGGER (MSII. 2. 137);
VRL, 301; 335-343 ; NB. WINSBEKE 6 vs. 6 ; MONTFORT 5 vs. 211;
LASSBERG Ls. no. 43 ; 2. no. 150 en 154 ; 3. no. 225 en 233 (over de
ontaarding der geestelijkheid).
321. ZWETER II. no. 225 (ROETHE blz. 73); HARDEGGER 4 ; VROuWENLOP 255 ; KLINGSOR 1 (MSH. 3. 330); MONTFORT 29 vs. 442 vgg.;
LASSBERG Ls. '1. no. 56 en 84 ; 3. no. 225 ; enz.
322. VON WENGEN 1 str. 1 (MSH. 2.144); ZWETER (MSH. 3.4681')2;
BOPPE 1 str. 15 (MSH. 2. 381); TIROL SCHOTTEN 5 ; VROUWENLOP
245 ; MONTFORT 5 vs. 361; REGENBOGE 1 (MSH. 2. 309).
323. ROETHE blz. 225. WILLMANS Leben, blz. 241; zie: WALTHER
und das Reich bij WILLMANS blz. 82 vgg, ; ZWETER II. '136,148049;
SUNBURC (ZINGERLE) blz. 1 1 ; HARDEGGER, SIGEHSR, MISNERE, zie
ROETHE t. a. p. SINGENBERG LD. no XXX; MONTFORT o. a. 5 vs. '195
vgg. Over de zeven keurvorsten, zie ZWETER II. 240 (ROETHE blz.
134); VROUWENLOP 138. 411.
324. WACKERNAGEL, WALTHER YON KLINGEN blz 15. Es lag im Wesen
des Christenthumes und der Christenheit des Mittelalters den Glauben
irgendwie recht nachdriicklich ins Werk zu setzen, far ihn und mit
ihm etwas tilchtiges zu than oder zu leiden, auf Kreuzfahrten far ihn
zu kam_pfen, nach semen Wahrzeichen in weiteste Ferne auf die Pilgerschaft zu geg en, Kirchen und Klcester zu bauen und auszustatten
da mit er verherrlicht, Hab' und Gut auf zugeben, da mit er bethatigt
und mit aller Lebenskraft nur Gotte gedient werde. BURDACH, blz.
125, verklaart ook deze neigingen uit eine Reaction gegen das HOfische.
325. RUGGE MF. 97. 39; KOLMAS I11 F. 120. 5; 121. 3 en 9; SINGENBERG W. R. 209. 4 en 218. 5 ; BR. WERNHER 1 str. 9 ; HARDEGGER
LD. 45.1; WURZBURC 32 vs. 256 DAMEN 4 str. 9 ; all weltlich sack
die muosz zergdn MONTFORT 18 vs. 258; Got selbe enmohte niht dem
tOde entwichen VRL. 113; id. 280-282; STOLLE 7 (MSH.3. 4); StiEZKINT
4 str. '1 (MSH. 2. 259); KANZLER str. 4 ; DER UNVERZAGETE 1 str. 5;
MONTFORT 45 ; HaTZL. I. 30 ; LASSBERG Ls. 1. no 47; 2. no 250; enz.
326. Over den bedriegelijken schijn van fro welt, zie WALTHER Pf.
77 (cf. HARDEGGER 1 str. 12); id. 188 vs 47; GUET1ERE LD. 89. 1 ;
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WRRZBURC der werlte lohn, WACKERNAGEL, Altd. Leseb. I. 729.
[cf. KLINGSOR 3 (MSH. 3, 330)]. Ook elders komt fro welt voor;
attributen haar toegevoegd: wandelbcer, unstcete, verschamte, brcede,
valsche triewerinne, enz. Der werlte ton is een limn tuoch of. WALTHER
Pf. 76 vs. 13; wir scheiden alle blOz von dir BR. WERNHER 5 str. 1;
ein 1. t. und siben vuoz landes VRL. 442; enz. Daz moot muoz hie
beliben RUGGE MF. 108. 32; SINGENBERG W. R. 217. 5; HARDEGGER
1 str. 4 (MSH. 2. 135); STOLLE 30 (MSH. 3. 9); REGENBOGE 5
(MSH. 3. 347); RINKENBERG 9 (MSH. 1. 340); din guot ververt als
ein gestiippe, daz dd in der sunnen vliuget MISNAME 5 str. 3; MONTFORT 32 vs. 5; LASSB. Ls. 1. blz. 555 vs. 89; 605 vs. 23.
327. Bihte T URNE 2 str. 5 (MSH. 1. 343); KANZLER 16 str. 14;
DAMEN 4 str. 9; sine siinde beweinen ZWETER II. no. 233 (foot);
BOPPE 2 (MSH. 3. 405); RUMZLANT 24 (MSH. 3. 59) en 6 str. 1;
MISN/ERE 1 str. 1; MSH. 3. 468 ee XIV; MONTFORT 28 vs. 329. Wensch
tot bekeering: SPERVOGEL MF. 29.6; nu wil ich mich an got gehaben
IliisEN MF. 46. 19; RUGGE MF. 102. 48; WALTHER Pf. 80 vs. '154;
id. 437; NITHART 87. 23 (noot bij HAUPT blz. 138); id. 83. 36; SINGENBERG
W. R. 215. 16; WERNHER 8 (MSH. 2. 235); MARNER 45 vs. 101; TANMISER (MSH. 3. 48); RAMZLANT 6 str. 1; VRL. 4, 5, 7, 283-285,
352; enz., vooral ook bij MONTFORT, zie WACKERNELL blz. 34 en 35.
328. De Trinitett onder verschillende beelden voorgesteld: drivaltec

wit doch niht wan ein SUNBURC 1 vs. 1; in einen knopf drivalt
WiiRZBURC 1 vs. 9 en 32 vs. 5; sunne, drierhande gelbe: hitze und
viur, lieht unde schin MARNER blz. 130 vs. 15; RtIMZLANT 3 str. 2
(MSH. 2. 368); zirkel VRL. 287; is, wazzer, sne VRL. Kr. L. 5 en 6;
apfel rot, maz wiz, kern; sin, seite, Kant niur einen don ziugent; teat,
viwer, wahs drilich git ein lieht; kranz VRL. 287; enz.
329. MARNER 14 no. 3; id. '17; RilMzLANT 3 str. 3. (MSH. 3. 55);
MISNARE 6 str. 1; 13 str. 4; enz. Bewondering voor de schepping:

d12, mensche, ein asche und ein mist VRL. 121; id. 167; erdenklOz
str. 3; tier und mensche in menschen hilt id. 19 str. 2;
denim, was der mensch was und ist und aber schiere wirt SINGENBERG
W. R. 216. 2; WERNHER 6 (MSH. 3. 19); SUEZKINT 1 str. 3. HOher,
werder, wiser mensch, dir dienet gar der werlte maht BOPPE 1 str. 16

MISNIERE 4

(MSH. 2. 381); enz.
330. SINGENBERG W. R. 211 vs. 9; hintelkeiser ROTENBURC 6 str. 7;
SUNBURC 1 vs. 13; KANZLER 16 str. 9; VRL. 326. 10; BARTSCH LD.
98. 117; cf. CARM. BUR. blz. 228; MONTFORT 40 vs 1; enz.

331. Gods almacht SPERVOGEL MF. 30. 27; Got aller wite und
aller lenge ein umbegander rinc, aller hcehe ein dash, aller tiefe ein
endelOser grunt ZWETER II. no. 7 (noot ROETHE); id. 17; MARNER
1 vs. 20; SUNBURC 4 vs. 65 (noot v. ZINGERLE) ; an' anegenge und
ouch Cm' ende almehtik Got WURZBURC 33 (MSH. 2. 329); RINKENBERC 3; MISN]ERE 1, 6, 7, 14 en 17; HEINR. KOSTANZ str. 70-83
(blz. 115); MONTFORT 4 vs. 32 vgg., id. 38 vs. 157; enz. Altissimus
MARNER 13 vs. 25; VRL. 409; REGENBOGE 2 en 4 (MSH. 3. 354);
MONTFORT 27 vs. 162 en 35 vs. 30; enz. Wunderare WALTHER Pf. 80
vs. 83; VRL. 236; DAMEN 4 str. 2; 5 str. 2; BOPPE 1 str. 13; enz.
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Jezus, der saeze wundercere MARNER '14 vs. 143; ZWETER II. 116 en
166; enz. HEINZ. KOST. (Pf. blz. 116) 8; WizLav Spr. 6 vs. 4;
ook als naam van helden, bbv. Alexander, der wundercere Frauendienst,
BilCHL. 3 vs. 146 (foot) ; enz.
332. WALTHER Pf. 88 vs. 9; ZWETER II. no. 217; WURZBURC 1
vs. 15 en 153; 32 vs. 17; VRL. (Frouwen L.) 7 vs. 5; 12 vs. 17;
25 vs. 45; id. 363. MISNIERE 8 str. 1 (MSH. 3. 98) ; REINOLD LIPPE
2 str. 3 (MSH. 3. 51); MSH. 3. 427. 32 str. 2.
333. MARNER 15 str. 3 en 4 (MSH. 2. 247), zie STRAUCH, noot
op 1 vs. 25 ; YRL (Frouwen L.) 11. 1; REGENBOGE 4 (MSH. 3. 354);
HaTn. I. 125. 19; EBERHARD VON SAX 1. 12 (MSH. 1. 70) der
minne smitte. God als sehilder en beeldhouwer, zie noot 138. Werkman
WERNHER 1 str. 9 en '16; WURZBURC 1 vs. 195; aller meister meisterman KELIN str. 5 (MSH. 3. 21); ackerman Ham, I. '130 (Muse.A_TPLuT).
334. Wihennaht SPERVOGEL MF. 28. '13 ; (NB. WALTHER Pf. 100
vs. 1); HARDEGGER '1 str. 5. (MSH. 2. 135); TANHASER 1'1 str. ;
SUNBURC 4 vs 325 ; RUMZLANT 9 str. 3; enz. SPERVOGEL MF. 30. '13;
MARNER '15 str. 36 ; 1VIIsNERE 6 str. 2; DAMEN 1 str. 26-29; WIZLAY
41 (Earn); SPERVOGEL MF. 30. 20; RUEDEGER 2 (MSH. 3. 32).
335. ZWETER I. vs. 53 ; II. no. 217; WilltZBURC 1 vs. '155; YRL. 427
(Kriuz L.) '13 vs. 1-10 (zeven sprongen); DAMEN 1 str. '11; PRiSACH
3 str. 4. Spr, kriuz, krone WALTHER Pf. 79 vs. 20; 85 vs. 3; ZWETER
II. 219 (zie noot ROETHE), RilMZLANT 5 str. 7; sp. kr. nagele dri
BOPPE 9 (MSH. 3. 407) ; VRL. 419.
336. MARNER 15 str. 36; WALTHER Pf. 80 vs. 58 ; ZWETER II. no. 8:
MisNERE 4 str. 9 (MSH. 3. 93); [HEINz. KOST. (Pf. 116) str. 4 cla
schriender lOu]; VRL. 26 (MSH. 3. 366); EBERHARD VON SAX 1 str. 9;
MARNER blz. 132 vs. 7; PRISACH 3 str. 3 (MSH. 2. 142); enz. De
apostelen heeten schiltgeverten ZWETER II. no. 111 (MSH. 2. 197);
HARDEGGER 4 str. 3 (MSH. 2. 135); enz.
337 Gabrieles gruoz, ave ZWETER. II. no. 15 en 18; MARNER 12
vs. 39 ; 13 vs. 12; 14 vs. 121; blz. 131 vs. 3; SUNBURC 4 vs. 416;
SIGEHER 7 str. 2; BOPPE 1 (MS 9. 3. 405); enz. Het ave drong door Maria's
ooren WALTHER Pf. 80 vs. 71 ; ZWETER II. 226; SUNBURC 1 vs. 26 ; id. 4
vs. 409; VRL. 389 ; WiiRZBURC (MSH. 3, 337) 2 str. 3. Spiegelbeeld
WALTHER Pf. 80 vs. 35 ; SIGEHER LD. 63. 10 ; EBERHARD VON SAX 1
str. 14; YRL. (Fr. L.) 12 vs. 3; STRAZBURC 2 str. '1 (MSH. 2. 267);
MSH. 3. 468q. 7 str. 3; LASSB. Ls. 2. 105 vs. 15; enz. Diu reine
umbegreif den, der elliu dine an breite, an lenge niht begrifen mugent
MARNER blz. 132 vs. 11 ; SUNBURC 4 vs. 117; ZWETER I. vs. 61;
II. no. 16 en 230; SIGEHER LD. 63. 44 ; RAMZLANT 3 str. 1 (MSH. 2.
3681; id. 9 sir. 3 (MSH. 3. 67) ; WiIRZBURC 32 vs. 46 ; enz.
38. Des biten unser vrouwen ye hilfe KOLMAS MF. 120. 21; erbarm
dick gncedieliche ilber alle sandicliche diet ZWETER II. 218; tuo din
heilic ore sich entsliezen gein miner bete id. 226; daz si Medjatrix
heizet, daz spricht entiutschen sust : ein silenarin id. 235 ; HARDEGGER
1 str. 2 en 9 (MSH. 2. 134); SIGEHER LD. 63. 32 en 52 ; Maria kan,
sL muoz, si mak, si sol, si wit [of. SUNBURC 4 vs. 85 (noot Z.) VRL.
327 en 231 ; MISN1ERE 16 str. 5] dem sander helfen RUMZLANT 1 str. 3
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(MSH. 2. 367); ich gebe mich 4f die genet` de din STOLLE '14 (MSH. 3. 5);
versilen den zorn, at hOchgelobte magt VRL. 290; Ach Maria, hill mir
din liebez hint erbiten REGENBOGE 11 (MSH. 3. 346); enz.
WURZBURC 11, 12, 17 (MSH. 3. 338); HINNENBERGER 9
339.
(MSH. 3. 40); MSH. 3. 468 t. 28; viinf mete VRL. 420; viinf vrOude
ZWETER II. '18 (noot ROETHE), MISN2ERE 9 str. 2; siben yr. SUNBURC 4
vs. 93 (noot Z.); SUCHENWIRT 44; enz.
340. Ir minner mint Maria ZWETER II. no. 19 (noot ROETHE); Maria
Wit genoemd : WURZBURC 26 en 37 ;(MSH. 3. 344) ; BOPPE '1 en 5
(MSH. 3. 405); NB. SUNBURC 1 vs. 17 (noot ZINGERLE) ; zie de
Marialiederen van MUSCATPLUT, bijv. 5 vs. 32 enz.
341. ZWETER II. 21; WALTHER Pf. 80 vs. 32 (bliiende gerte von Jesse);
ZWETER I. vs. 89 ; WALTHER Pf. 80 vs. 32 en 33 ; ROTENBURC 6
str. 6 (MSH. 1. 85); WURZBURC 2 str. 2 (MSH. 3. 337); BOPPE 1 str. 17
(MSH. 2. 381); ZWETER I. vs. 60; WALTHER Pf. 80 vs. 74 en 137;
MARNER 14 vs. 3 en 5; MISN3ERE '19 str. 2; VRL. 234 en 349 ; SUNBURC 4 vs. 119 en 418 ; SIGEHER LD. 63 vs. 38 ; GERVELIN 1 str. 2
(MSH. 3. 35); BOPPE 3 (MSH. 3. 405); DAMEN 'I str. 10; zie verder
WiiRzBuRes Goldene Schmiede Einl. (Grimm) XXXI. cf. ZWETER II.
235-239 Medjcitrix, Auxilieltrix, Repdtrix, Ill4mindtrix, Adj 4trix.
342. Geloof ZWETER II. 85 en 86; VRL. 11. Hemel SPERVOGEL MF.
28. 27; KOLMAS MF. 120. 14 ; ZWETER II. no, 12; 'WARNER: 12 vs. 5 ;
14 vs. 428; WURZBURC 10 (MSH. 3. 338) ; STOLLE 2 (MSH. 3. 3);
VRL. 290 ; MONTFORT 25 vs. 129 ; id. 26 vs. 183. Hel SPERVOGEL MF.
28. 20 ; MARNER (Str.) blz. 132 vs. 43 ; STOLLE 44 (MSH. 3. 67);
VEL. 20, 24, 288 - 290 ; WURZBURC '13, '16, 22, 25, 31, enz. (MSH. 3.
339) ; id. 32 vs. 260; MONTFORT 38 vs. 155 ; enz. Laatste oordeel WALTHER
Pf. 84, 89, 407 ; ZWETER II. 219 (noot); SUNBURC 4 vs. 457 ; WIZLAV
Spr. 1 ; MISNARE 6 str. 9 en 10 (MSH. 3. 96); MONTFORT 1 vs. 460 ;
SUCHENWIRT 42 ; LASSBERG Ls. 3. no. 194. Lucifer VRL. 86 ; (MSH. 3. 366
en 434. 38) ; MONTFORT 26 vs. 33 vgg. en 29 vs. 85.
343. Kristen, juden, heiden RUGGE MF. 108. 32 ; WALTHER Pf. 79
vs. 74 ; id. 87 vs. '14 ; NITHART (MSH. 3. 252. 4); kezzer j. h. ZWETER II.
217 ; SUNBURC 1 vs. 133 ; RUMZLANT 10 en '11 (MSH. 3. 53) ; STOLLE
24 (MSH. 3. 7). Haat en minachting voor de Joden VRL. 235 ; WURZBURC 2 str. 14 (MSH. 3. 339) ; REGENBOGE 5 (MSH. 3. 351) ich hazze
iuch Juden sunder maze; GERVELIN 2 str. 10 (MSH. 3. 37); VR1DANC
26. 24 ; MISN1ERE 8 str. 1; enz. [Frauend. 311 de juden als geldschieters of. SCHULTZ, HOF L. I. 278]. SUNBURC 4 vs. 421 des holderboumes
loup enz. (noot ZINGERLE).
344. De tien geboden VRL. 361 en 362; SUCHENWIRT 39 ; MONTFORT
29 vs. 101-130; of. de '10 geboden der rechten waren mynne Minneregel (Cersne) 678 en vgg.; het Onze Yader ZWETER II. '13 ; MARNER
12 vs. 31 vgg.; of. LASSBERG Ls. 3. no. 246; gebeden LASSB. Ls. 2.
no. 400; Ls. 3. no. 195 en 233; de zeven doodzonden SUCHENWIRT 40 ;
tagzite HaTzL. 2. 83 en 84 ; mis LASSB. Ls. 3. no. 214, 215, 233
en 234.
345. Buiten de spruchdichtung bij GUOTENBURC MF. 74. 34 ; REINMAit
MF. 164. 2 en 477. 21; Frauend. 730 ; verder ZWETER II. 176 (noot);
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Winav 8 vs. 1 ; MSH. 3. 434. 24 ; HaTZL. I. 24. 88 ; vrie wal SINGERBERG (W. R.) 209 vs. 14; YRL. 307; swer sich helfen wil, dem wil ich
helfe senden enz. RUMZLANT 18 (MSH. 3. 58) ; MONTFORT 4 VS. 49 ;
13 vs. 45; 18 vs. 125 ; 22 vs. 9; 27 vs. 85 ; 30 vs. 94 (WACKERNELL

blz. CVI); (MSH. 3. 468 t . 29).
346. SUNBURC 4 vs. '13; RUMZLANT 1 str. 1 (MSH. 2. 367); id. 5 str. 4
(MSH. 3. 60); DAMEN 4 str. 11 ; STOLLE 28 (MSH. 3. 9) en MARNER
14 vs. 160.
347. Personificaties, zie WILMANS Leben, blz. 176. ROETHE blz.
264-274. Over fro Minne noot 253. ZWETER II. 99 en 100.
348. Alexander WALTHER Pf. 102 vs. 13 ; SIGEHER 6 str. 1 (MSH.
2. 362); Saladin WALTHER Pf. 101 vs 7; WiiRZBURC 23 vs. 31. VrO
Milt, swa inch der Bart so wecken miteze ZWETER II. '119 (noot
ROETHE) ; WILLMANS Leben, blz. 232 ; id. III, noot 538. Swer min vrowen
(fro Ere) erwerben wil, er muoz sin milt Frauendienst 1405; WERNHER 2
str 15 (MSH. 3. 14) ; vroun Even bote VRL. 194 ; KANZLER 16 str. 17 ;
er sol stigen an hOhen sadden MARNER 13 vs. 55 ; der karge ze helle,
der milte ze himmel is zeer algemeen, o. a. DIETMAR DER SEZZER 4 ;
KELIN 2 str. 4 (MSH 3. 22); enz. Diu milte kant von Gote SUNBURC
23 (MSH. 3 72) ; VRL. 194 Ei richer man, got l'ech dir guot, er hat
dirs niht gegeben YRL. 423 ; SiiEZKINT 4 (MSH. 2. 259); enz. Der Milte
lOn ist diu sat, diu wiinnecliche wider gat, dar ndch man sie geworfen
hat WALTHER Pf. 102 vs. 7; WiiRZBURC 24; milte muoz eben mezzen
KANZLER 16 str. 17 (MSH. 2. 395) ; WALTHER Pf. 109 ; SPERVOGEL
(HERGER) MF. 29. 13 ; of. WILLMANS Leben, III, noot 530; RUMZLANT
3 str. 3 (MSH. 2. 369) ; hilsere ZfdA. VI, 390. ZWETER II. '121
(loot); WiiRZBURC 25 (MSH. 2. 325) ; KANZLER 16 str. 1, 12 en 17 ;
MISNERE 1 str. 4. Fro Milte WALTHER Pf. 102 vs. 4 ; ZWETER II.
118 en 119 ; WiiRZBURC 15 (MSH. 3. 335) ; KANZLER . 13 str. 3 (MSH.
2. 395); enz.
349. Manlich LICHTENSTEIN L. 51 vs. 32 ; ein guot wip solde haben
liep enz. Frauendienst 1487 ; ZWETER II. 58; WiiRZBURC 32 vs 204;
VRL. 246 ; MISN/ERE '17 str. 8 (MSH. 3. 107); enz. Des aren t. des
1. kr. WALTHER Pf. 136 vs. 7 ; [mate unt ellen ZWETER II. 116] ;
ZWETER II. 99 en 100 ; WaRZBURC 32 vs. 496; VRL. 44, 249, 298; enz.
Guoter muot VRL. 101 ; MISNYERE 17 str. 14; RINKENBERG 16; MONTFORT 31 vs. 217 en 241 ; hOchvart VRL. 59-62; GERVELIN 1 str. 4;
her Muot ZWETER II. no. 58 en 59 ; YRL. L. 1 str. 4 en 5.
350. WACKERNAGEL DLG. § 61 ; WEINHOLD D. FRAUEN I. 162;
Germania 8 blz. 97 ; mit ziihten gemeit (foot 203). WALTHER Pf. 16
vs. 7 en 29 ; id. '142 en 477; VELDEKE MF. 57. 1; RUGGE MF. 101. 22;
Frauend. 4441 ; VRL. 112; ZWETER II. 96; maze ist zallen dingen guot
BOTENLOUBEN 13 str. 1 [id. Ham, I. 19 VS. 30]. VRL. 110 vs. 10;
fro Maze WALTHER Pf. 25; id. 57 II; id. 93; WUIIZBURC 11 (MSH. 3. 335);
VRL. 112 en 335 ; MSH. 3. 437 no. 40: Unmet' ze WALTHER Pf. 25 vs. 10;
id. 179 ; ZWETER II. no. 23 ; enz.
351. WILLMANS Leben, blz. '225. WALTHER Pf. 118; 81 I. vs. 41 ;
WiiRZBURC 32 vs. 61 ; VRL. 27 ; GUOT/ERE 2 str. ; ROETHE blz. 216
geeft een uitvoerig overzieht van de versehillende gestalten, waarin
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frO Ere in de spruchdichtung der 13de eeuw voorkomt. ZWETER II. 71;
N.B. frauehren ton en REINMAR' s naam bij de meistersinger : der Erenbot vom Bin; SUCHENWIRT 30 vs. 16 vraw Er swester van Mynn.
352. Schame MARNER 15 vs. 181 ; SAVENE 4 (1VISH. 3. 328) ; ire)
Schame WIIRZBURC 11 (MSH. 3. 335) ; Minnelere (KosT.) vs. 1291 ;
zuht van mannen en vrouwen o. a. ZWETER II. 33 en 36 ; frO Zuht
JOHANSDORF MF. 93. '14 ; fudge WALTHER Pf. 38 vs. 19 ; frO F. id.
61 vs. 19 en MSH. 3 . 437. 40 str. 4 ; bescheidenheit o. a. TESCHLER
7 str. 1 (MSH. 2. 128) ; ire) B. Wii.RZBURC 9 (MSH. 3. 335); wdrheit
SUNBURC 4 vs. 247 ; frO W. STOLLE 40 (MSH. 3. 10) ; refit VRL. 122 ;
frO Gerehtikeit o. a. WaRZBURC 6 (MSH. 3. 334).
353. Daz glesin gliikke STRAZBURC 4 str. 2 (MSH. 2. 278); clic
glichest einem die MisNARE 1 str. 6; 16 str. 9 ; glfilaces rat ZfdA.
VI, 134 (Kleinere Schriften I. 241) ; ZWETER II. 91 en 247; SIGEHER 6
str. 1 (MSH. 2. 362); RINKENBERG 10 (MSH. 1. 340) ; HäTzL. I. 53.
24 ; ire) Scelde WALTHER Pf. 29 ; i ZWETER II. 92 (noot); RUBIN
12. 15 ; JUNGE MIZENER 3 str. 1 (MSH. 2. 223); enz.
354. Gitilceit MARNER 15 (Str.) no. 3 en 16 ; HARDEGGER 4; SUNBURC 1 vs. 127 (noot Z.); MONTFORT 4 vs. 7 (noot); o mortjo fiber die
gitikeit id. 5 vs. 201 ; her git 24 vs. 73 ; LASSB. Ls. 2. no. 172; SUCHENWIRT 32. Bceze zunge WALTHER Pf. 139 en 168; MARNER 15 vs. 461 ;
ZWETER II. no. 94 en 157; RUMZLANT 19 (MSH. 3. 58); VRL. 189 ; enz.
[reine zunge ZWETER II. 95] ; of. CARMINA BURANA blz. 232 vgg.
Wiirfelspil ZWETER II. 107-110; HARDEGGER 3 ; WERNHER 3: (MSH.
3. 47); KANZLER '1 str. 3; HRTzL. 11.43 (SucHENwIRT) ; id. 79 (VRIDANC)
enz. [cf. WEINHOLD D. FR. I. 113]. Trunkenheit WEINHOLD II. 122.
126; WALTHER Pf. 143 ; ZWETER II. no. 111-445; MANNER 15 vs. 20 ;
VRL. 344 ; LASSB. Ls. 2. no. 129 ; Ha,TZL. II. 78; enz.
355. ZWETER II. 41 (noot, zie GERMANIA 8.18 vgg.); id. 337; MSH. 3.419.
43 en 422 no. 20; EZZELINGEN 9 (MSH. 2. 139); erenkleit o. a. WURZBURC 4 vs. 179; id. 15 (MSH. 3. 339) SUNBURC 3 vs. 2 ; KILCHBERC 2
(MSH. '1. 25); schandenkleit KANZLER 16 str. 4 ; VRL. 2 str. 17
(MSH. 2. 348); kleit der triuwe VRL. 205 ; RINKENBERG, (MSH. 1.338);
soeldenkleit VRL. 316 ; sorgenkleit TURNE 6 str. 12 (MSH. 1. 346) ;
vr6udenkleit HOHENVELS 18 str. 1; hazzes kleit VRL. 270 ; enz.
356. Vriendschap WILLMANS Leben, bl. 246. SPERVOGEL MF. blz. 245
vs. 11; friundes lachen sol sin tine missettit, litter als der abentrOCder
kiindet liebiu mcere enz. WALTHER Pf. 140, 444, 145; ZWETER II.
no. '124 , 174 , 243 en 244 ; WERNHER 6 str. '1 (MSH. 2. 234) ; id.
2 str. 42; MARNER 6 vs. '12 ; KANZLER 46 str. '14 (MSH. 2. 398) ;
WURZBURC 32 vs. 140; LASSB. Ls. 2. no. 444 en 164; huwelijk
WILLMANS Leben, blz. 157 ; ROETHE blz. 73-102; BURDACH blz. 126;
WEINHOLD I. 249, 293 enz. ZWETER II. no. 45 en 102 ; SiIEZKINT 3 str. 2
(MSH. 2. 259) ; VRL. 227; [N. B. HADLOUP 7 str. 1. (ETTM.) Ehestandwehestand , zie SCHLEICHER blz. 26] ; TIROL V. SCHOTTEN 31 (MSH. 1. 7) ;
WINSBEKE 8; MISNIERE 6 str. 6 (MSH. 3. 96); MONTFORT 17 vs. 32
(noot); id. 25 ; id. 28 vs. 300; LASSB. Ls. 4. no. 61; HaTZL. I. 35 en II. 2
(ee ein orden, reeds bij ZWETER) ; MULLERS Samml. 3. XXXVII dis
ist von dem hurate, enz.
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357. Natuur VRL. 231, 232, 392, 393; irereld id. 238-240; vier
elenienten IVIARNER 5 (Str.) no. 1 ; 14 no. 15 ; Via,. 391 ; MISNAME 5
str. 4 ; 10 str. 7; MONTFORT 30 vs. 25 ; artes liberales MARNER 15
no. 19; BOPPE LD. 70. 26 ; KANZLER 16 str. 10 (MSH. 2. 398);
N.B. SIGEHER LD. 63. 11 ; REGENBOGE 2 - 4 (MSH. 2. 309); id. 4 - 8
(MSH. 3. 468 k ); MONTFORT 31 vs. 41 vgg. enz.; astrologie MARNER 15
vs. 79 (noot); TANHASER 5 str. 14 (MSH. 2. 88); RUMZLANT 4 (MSH.
3. 64); id. 4 str. 6 (MSH. 2. 390); VRL. 364-367; WIWI' '10 vs. 12 ;
MSH. 3. 427. 31 str. 3; MISNX,RE 7 (MSH. 3. 100); PRISACH 1 str. 2
(MSH. 2. 140); MONTFORT 8 vs. 19; id. 30 vs. 13; :MARKER '14 vs. 49
(N.B. noot); SIGEHER 4.
358. Straz (broeit zijne eieren uit door den glans zijner oogen)
ZWETER II. 99 (noot); id. 100 en '137 ; WiiRZBURC 1 vs. 64; STOLLE 12
(MSH. 3. 10); enz. Fenix BRENNENBERC 4 str. 1 (MSH. 1. 336); VRL.
192; id. L. 4 str. 4 ; Frouwen L. 12 vs. 17; MISN2ERE 12 str. 1 en
2; (de slang verjongt zich MISNAME 8 str. 2; id. de arend
WERNHER 1 str. 16] ; de pelicanns doodt zijne jongen WiiRZBURC 1
vs. 200; VRL. Frouwen L. 12 vs. 18 ; MISNERE 12 str. 1, 3 en 4 ;
HEINZ. KosT. str. 3; LASSB. Ls. 3. no. 229; enz. Vellica CT RL. 237;
Krappanie DAMEN 4 str. 5; isvogel JUNGE MIZENER 2 (MSH. 2. 222);
kaladrius MISNIERE 4 str. 5 ; BOPPE 1 str. 5; Gantalion MISNARE
17 str. 6 ; leo zephena KANZLER str. 3; Taphart in 'chime('
BOPPE 1 str. 6 (cf. TOLLE blz. 25); pardus BOPPE 1 str. 7; antilopus
id. str. 8; aspis WiiRZBURC 25; Cometa BOPPE 1 str 9; Kamahu id.

str. 10; MONTFORT 19 vs. 5; id. 28 vs. 564.
359. SCHERER. D. Stud. I. 339 vgg. RODENWALDT. Die Fabel in der
deutschen Spruchdichtung, cf. ROETHE blz. 242, noot 299 (waar de verschillende fabels zijn opgenoemd). STRAUCH blz. 28 voor MA RNER ;
Parabel ROETHE blz. 242 vgg., noot 300. 301 ; STRAUCH blz. 29. Liigenstrophen ROETHE blz. 248, noot 307 en 308; STRAUCH blz. 31 ; zie noot
op MARNER 14 vs. 177 ; UHLAND Abhandlung, blz. 223. Spreektroord
ROETHE blz. 245; MARNER (STRAUCH) blz. 31. Priamel ROETHE blz.
246. noot 304-306. Raadsel ROETHE blz. 250 vgg., noot 311 en 312.
Raadseltenzone ROETHE biz. 254, noot 313.

HET UAAGSCHE LIEDERHANDSCHRIFT.
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Het Haagsche HS. no. 721 heeft de belangstelling van
velen gewekt. Herhaaldelijk werd er de aandacht op gevestigd en ontleende men er een of meer gedichten aan. Het
eerst maakte HOFFMAN VON FALLERSLEBEN, in 1821, er opmerkzaam op. BILDERDIJK en LE JEUNE gaven er de eerste
proeven van uit, en NONE nam het op in zijn „Uebersicht
der niederlandischen Volksliteratur" (1838). In 1841 gaf
ZACHER (Zeitschrift fur Deutsches Alterthum I, blz. 227
vgg.) eene uitvoerige beschrijving en inhoudsopgave , en
vermeldde nauwkeurig de lotgevallen van het HS. tot op dat
jaar. Doch ook na hem werd het nog menigmaal ter hand
crenomen , of er naar verwezen :
ZfdA. III, blz. 218 gaf E. SOMMER (1843), naar een
afschrift van ZACHER, f° 42 r° b-43 r° b, drie gedichten
die hij tot eenen leich verbond.
D. BUDDINGH in zijne „Verhandeling over het Westland"
(1844) gaf f° 54 v° b-55 r° b, Van der moeder Gods (zie
PETIT 787 1VI0.NE Volkslit. blz. 159 ZACHER t. a. p. blz.
355 no. 94). In zijn „Geschied- en letterkundig Archief"
(1859), biz. 7-30, gaf hij uit : f° 22 r° b-26 v° a ein jamnterlicke clay he.
Volgens des Minnesangs Frahling , LACHMAN und HAUPT,
(1857), Vorrede VII, s, komt eene strophe van REINMAR,
MT. 179. 30, voor in het Haagsche HS. op f° 20 v° b.
Germania VI, (1861) blz. 231 vgg. geeft het gedicht van
den voghelen f° 3 v° b-4 r° b; cf. Germ. 6, 80 en 7, 185
(zum Alarchen vom Zaunkonig).
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VAN VLOTEN (D.

War. 7, blz. 370) achtte JONCK„te betreuren, dat er nog zoogoed als niets van
uitgegeven was" 1 ), overigens vermeldt hij ook het HS. in
zijne Gesch. der Ned. Letterk. 4de druk, Middeleeuwen II,
blz. 206.
In de Dietsche Warande 7. 8 en 9 (1866 enz.) gaf VAN
VLOTEN eenige gedichten uit het 115., hoewel hier en daar
zeer onnauwkeurig en zonder ergens naar het HS. te verwijzen , nl.

BLOET het

f° 5 v° b die eene stede bezeten heeft, dl. VII, blz. 376.
f° 6 r° a en b ich quam gegaen in ein Bras, id. blz. 380 (vgl.
Belg. 1VIus. I, blz. 366).
f° 11 r° b—v 0 a een gheslachte criget ere, dl. VII, blz. 377.
f° 11 v° a-12 r° b her Erentrijc die haet geleden, dl. IX,
blz. 153.
f° 12 r° b—v° b in ene materie is verstoet, id. blz. 378.
f c 12 v° b-13 r° a ich clage dir, zure winter calt, dl VIII,
blz. 86.
f° 13 r° a. dus clagede ein reyne, zelich wijf, id. blz. 88,
f° 21 r° a— v° b Lijd den tijt dl. VII, blz 391.
f° 22 r° b-26 v° a Byns each is in eynen one yen tzijt, dl. IX,
blz. 6; reeds eerder medegedeeld door
D. BUDDINGH in zijn „Geschied- en
letterk. Archief" (1859) blz. 7-302).
(cf. v. D. HAGEN ' S Germania 6, blz. 251
vgg. : clage van graaf WILLEM III ;
ZfdA. XIII, blz. 366 no. 20 en SUCHENWIRT Einl. XV, no. IX vs. 95, waar
graaf WILLEM IV eveneens voorkomt).
f ° 26 v° a---v° b Daer twee herzin sick vereenen, di.IX, blz.156.
f° 29 r° b wie vroem, w ye scoen enz., di VII, blz. 378.
f° 29 r° b—v° a van den plucten spoerwaer, idem, blz. 383.
f° 31 r° a-33 v° a van liden, idem, blz. 381.
f c' 32 v° a en b Ach, mir ist leider wee ghesciet, dl. VIII,
blz 87.

' ) Mij is onbekend, waar deze uiting te vinden is ; in zijne mnl.
Diohtkunst niet.
2 ) Zie PETIT 598g.
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f° 33 v° a-35 r° a Nu leyhet vrouVenus enz., di.VII, blz.384.
f ° 37 r° b-38 v° a _Eyn hoghe yheboren maget rice, dl VIII,
blz. 78. (MoNE.Volkslit. blz. 141; KALFF
Lied, blz. 258).
God
die ghee ft siren orient, dl.IX, biz.142.
fo 39 v° b-41 r° b
f° 61 r° a-62 r° b Ira eenen ineye quam ich yeyaen, dl. VII,
blz. 394.
f° 63 v° a 64 r° a ic quam, daer ic cjroet wonder such, dl.VIII.
blz. 73.
f° 64 r° a--•v° a tyheviel, dat ic rni soude vermorgen, id. blz.78.
f° 64 v° a-65 r° a lieft si rr2 i ende ic efz mach, id. blz. 83.
UHLAND Abhandlung (1866), blz. 21, vermeldt het gedicht
van den zomer encle van den winter, f c 14 v° b-15 v° a,
en geeft in de aanteekeningen de lo de strophe.
ZfdA. XIII (1867), blz. 364, wordt in de inhoudsopgave
van een Berlijnsch HS. met mittelrheinische ?Ind niederlandische Gedichte een gedicht vermeld dat in het Haagsche
HS. f° 16 r° a-20 r° b voorkomt onder den titel eyne
scone ritterliche spruch van Even and van Waphen, vgi. TE
WINKEL Middein. Letterk. 470, hoot 2.
WACKERNAGEL D L G (1879, uitgave E. MARTIN) vermeldt
bet HS. § 44, 20 en § 70, 30.
Dr J. TE WINKEL geeft in de Inleiding van den Esopet
een volledig overzicht van de aan NOYDEKIN toegescbreven
gedichten uit het Haagsche HS.; in ziejne Geschiedenis der
Nederl. Letterkunde dl. I, noemt hij bet HS. herhaaidelijk;
van blz. 470-483 wordt het in de noten vermeld.
Dr. G. KALFF, Bet lied in de Middeleeuwen, blz 256, vermeldt het HS. en noemt het een „repertoire van een' Duitschen
spreker".
Dr. FRANTZEN in den Gids van Jan. 1889, blz. 74, acht
een onderzoek van den inhoud van het HS. wenschelijk.
Beschrijving van het hs.
ZACHER gaf t. a. p.') eene beschrijving van de bladen van
het hs., en noemt eenige letters, die vaak moeielijk te onderscheiden zijn als u en n, b en v, t en c. Nog is daar
bij te voegen, dat ook r en n meer dan eens moeielijkheid

')

ZfdA. I, 227 vgg.
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opleveren en de to nu eons eene v voorstelt, als f° 15 r° b,
r. 24 (= Ged. no 3 vs. 86) HS. taw ich = vurich; dan
weer u als f° 28 v° b, r. 25 , HS. ivch = uch; ook uu als
f° 1 v° a, r. 25, waar het HS. geeft etesch = euusch; of vu als
f p 10 r° b, r. 21 clusentwlde dusentvulde; f° 13 v° b, r. 29,
HS. are = vuren elm.; ook m en n zijn herhaaldelijk door
elkander gebezigd , terwijl e en o moeielijk onderscheiden
worden. De afkortingen, die in het hs voorkomen, zijn de
incest gewone.
Op de oudste geschreven lijst der hss in de Kon. Bibl.
bewaard, waarop het voorkomt als no 721, wordt het aldus
omschreven : codex membranaceus in folio minori, foliorum
67, saec. XIV exeunte, vel XV ineunte , duabus columnis
sate perspicue scriptus, litera prima auro et coloribus ornata,
literis initialibus rubris. Ligatura e corio russico, armis . . . .
ornata') Separatim adest index hoc saeculo scriptus a
bibliothecario J. W. HOLTROP.
In • fine legitur : dit boech huert zo joncher johan grave zo
iwssou zo vyanden ond marien van loen synre huysvrauwen.
e. JOHANNES SENIOR n. 1410 ob. 14752).
De band draagt het wapen van een' ORANJE-NASSAU, en
in den rug het opschrift poesie Hollandoise.
Lotgevallen van het Handschrift.

Doze JOHANNES SENIOR is JOHAN IV, graaf van NassauDietz en Dillenburg, oudste noon van den bekenden ENGELBERT I en JOHANNA VAN POLANEN, uit den huize vanWASSENAAR
DUITENVOORDE , erfdochter van JAN, Heer van de Leek en
Breda. Hij werd in 1410 geboren, huwde in 1440 met MARIA,
gravin van Loon en Heinsberg, overleed in 1475 to Dillenburg
en werd to Breda bijgezet 3 ). Van hun huiselijk leven wordt
veel goeds vermeld : „MARIA war ein Muster von Herzensgiite and Frommigkeit (na den dood van haren gemaal
stichtte zij, in 1476, het nonnenklooster Vredenburg to Bavel
.1)
Caroli Henrici, Regis Anjjiiae. (WILLEM III), wat er oorspronkelijk stond, is doorgehaald.
2) Nog staat er bij vermeld : vidi HUB: ER, Genealogisehe Tabellen,
Tab. 254.
3) VORSTERMAN v. OYEN. Het geslaeht ORANJE-NASSAU blz. 93;
Gesehiehte des Hauses NASSAU-ORANIEN 3 blz. 68 vgg. NB. blz.81.
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bij Breda), auch widmete sie sich ihren Kindern mit ungewOhnlicher Sorgfalt" (1VIiiNcH).
We kunnen ons dus lichtelijk voorstellen , hoe in dozen
kring een zekere kunstsmaak en letterkundige beschaving
zal geheerscht hebben, en hoe de hss. in des graven JOHANS
bezit niet gesloten bleven , maar door hunnen inhoud licht
en vroolijkheid zullen gebracht hebben in menig uur, door
den graaf en zijn gezin op het voorvaderlijk slot doorgebracht.
Nog zijn in het bezit der Kon. Bibl. 2 hss. van den mhd.
WILHELM VAN ORLENS van RUDOLF VAN EMS, die blijkens
inschrift 1 ) ook tot de boekerij van graven van Nassau behoord hebben 2 ). Het eene, A no 730, een perkamenthandschrift
in quarto, waarschijnlijk uit het einde der 13de eeuw , ouder
derhalve dan n° 721, heeft denzelfden JOHANNES SENIOR toebehoord : dit boecit horet zu dem Edeln und wailgebornen
Jonk'n Johann, grave zu Nassoute zu vyanden und zu dietz.
liven zu Breda und maryen van loen gravynne und frauwen
daselbst, sinter huszframee, terwijI op f° 93a hetzelfde inschrift voorkomt als van 721 vermeld werd. Op den bandrug :
oude refreinen.
Het andere daarentegen , no 718, een papierhandschrift
in folio, uit de 1 5 de eeuw. heeft oorspronkelijk andere lotgevallen gehad. Op f ° 1 vindt men twee ruw geschetste wapens
met het opschrift: Baden, Osterich, daaronder, blijkbaar met
dezelfde hand geschreven als het hs, dyss birch gehort miner
frateen marggrefin der alten, terwijl op f° 2 vermeld wordt:
dins bock gehort zu Zinborch van baden, greffen zu nassow,
op den bandrug Poesie Hollandoise.
Dit laatste hs. nu schijnt oorspronkelijk behoord to hebben
aan CATHARINA, markgravin van Baden (die alte marggre fin),
gehuwd met CA REL VAN BADEN, en dochter van den Aarts1 ) Over het plaatsen van een boekteeken of ex libiis in de hss. der
14de en 15de eeuw, zie Eigen Haard 1894, blz. 580.
' ) ZACHER t. a. p. blz. 209. Het hs. van den WILHELM VON OSTERREICH van JOHAN VON WURZBURC, ook door ZACHER, t. a. p. 214, behandeld, draagt goon inschrift, wel op den band hetzelfde wapen als
.Ile andere hss. en boeken nit de boekerij der Oranje's in de Kon.
Bibliotheek overgegaan en hoewel ook dit hs. (no. 720) hoogst waarschijnlijk in het lot der 3 andere gedeeld heeft, geeft een bepaald
inschrift toch geene aanwijzing daartoe.
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hertog ERNESTUS VAN OOSTENRIJK — vandaar de twee geschetste wapens — en CIMBURG of ZIMBURGA, hertogin van
Plotzko en Masau , zuster van Keizer FREDERIK III. De
doehter van CATHARINA en CAREL was ZIMBURGA 1 ), markgravin van Baden (1450-1501), in 1468 te Coblenz gehuwd
met ENGELBERT II VAN NASSAU, oudsten zoon van bovengemelde JOHANNES SENIOR en MARIA VAN LOON. Het laatste
inschrift, dat het boek toesehrijft aan Zinborch van Baden,
greffen zu nassou• bewijst derhalve, dat dit hs. aan ENGELBERT II en zijne gemalin ZIMBURGA VAN BADEN heeft toebehoord 2).
Nu zijn de verdere lotgevallen der 3 hss. na te gaan
tot het tijdstip, waarop ze in de boekerij der Kon. Bibl. zijn
opgenomen.
') 'NMNeil Tab. XI noemt haar Limburgis. VORSTERMAN VAN OVEN,
t. a. p. biz. 95.
2)

Hendrik de Rijke, Graaf van Nassau t1250
Volgens het verdrag van 1255 de goederen
verdeeld tussehen :
Otto

Walram

t1290

Hendrik I t1343
regeerende Duitsche
tak — 1866.

Otto II

t 1376

Johan I

--1416

Engelbrecht I t1442

Johan II

A

Johanna van Polanen.
Johan IV 1-1475
/\
Maria van Loon.
........____,-.-

Engelbert II t1504
Zimburga van Baden 1-1501

Hendrik II t1450
Odilia 1-1473
Odilia t1517
1,
-----

Ernestus van Oostenrijk
A
Zimburga zuster v. Fred. III
-----......"........----Catharina van Oostenrijk
A

Carel van Baden
-------.,—,,.._
---____
Christoffel
Zimburga
Johan V t1516
van Baden
van Baden
A
1.1501.
Elisabeth v. Katzenellenbogen

Hendrik III 1-1538
A

Claudia van Chalons 1-1521
Rene
prins van Oranje
-1-1544

Willem de Oude t1559
A

Juliana v. Stolberg 11580
Willem I,
prins van Oranje
1
Kon. Bibi.
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Na den dood van JOHANNES SENIOR, 1475, zijn de beide
hss. , die in zijn bezit waren (730 en 721), in handen gekomen van zijn' oudsten zoon ENGELBERT II van NassauDillenburg en Dietz , 1451 te Breda geboren, die steeds
in hoog aanzien heeft gestaan bij KAREL DEN STOUTS
daarna bij MAXIMILIAAN VAN OOSTENRIJK en PHILIPS DEN
SCHOONE, die hem in 1501 bij zijn vertrek naar Spanje tot
landvoogd of stadhouder-generaal verhief l ). Door zijn huwelijk
te Coblenz (1468) met ZIMBURGA, markgravin van Baden ,
in wier bezit, gelijk wij zagen hs. no 718 was, kwamen de
3 mss. in eene hand. ZIMBURGA_ en ENGELBERT stierven
achtereenvolgens in 1501 en 1504, kinderloos, en werden
to Breda begraven onder de prachtige tombe, die op last
van zijn' neef HENDRIK VAN NASSAU, gemaal van CLAUDIAVAN CHALONS, word opgericht,
Als erfgenaam trad MI op ENGELBERT ' S broeder JOHAN,
tweede zoon van JOHANNES SENIOR en MARIA VAN LOON,
die in 1475 bij de verdeeling van des vaders gebied de
Duitsche bezittingen had gekregen, in 1500 door zijn
huwelijk met ELISABETH, Landgravin van Hessen, erfdochter
van Katzenelnbogen ook dit graafschap verwierf, en daarna
in 1504, bij den dood van zijn' broeder ENGELBERT II, de
Nederlandsche erflanden ook naar alle waarschijnlijkheid
zijne boekerij, waarin zich de 3 hss. bevonden.
Bij JOHAN ' S dood (1516) werden de bezittingen der
NASSAU ' S weder verdeeld. De oudste zoon, HENDRIK III,
verwierf de Nederlandsche, zijn jongere broeder WILLEM,
bijgenaamd DE OUDE, de Duitsche erflanden. HENDRIK huwde,
gelijk bekend is, in 1505 met CLAUDIA VAN CHALONS, dochter
van JAN VAN CHALONS, Prins van Oranje, en aan hun
beider zoon RENE, in 1518 geboren, liet CLAUDIA ' S brooder,
PHILIBERT, laatste Prins van Oranje, in 1530 kinderloos
overleden, het Prinsdom van dien naam Eft, met bepaling,
dat zijn neef titel en wapen daarvan zou aannemen.
REINIER of RENE VAN CHALONS, Prins van Oranje, erfde
dus bij zijns vaders dood (1538) al de Nederlandsche
bezittingen van het geslacht, doch sneuvelde 1544, kinder1 ) VORSTERMAN V. OPEN 94 ; 1V1iiNcH t. a. p. 3, blz. 85 en vgg ; BLOK, Geschiedenis van het Nederl. yolk II, blz. 404.
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loos, bij het beleg van Dizier in Champagne, in den vierden
oorlog, dien keizer KAREL V voerde met FRANS I. Hij had
den oudsten zoon van zijn' oom WILLEM DEN OUDE, den
elf-jarigen WILLEM VAN NASSAU, tot eenigen erfgenaam gemaakt der rijke nalatenschap, die hij van zijne ouders had
geerfd, en van zijne levensspreuk : Je Maintiendrai Chalon 1).
Zoo kwamen derhalve de hss. in quaestie in het bezit
van WILLEM I, Prins van Oranje , en zijn steeds in zijn
geslacht gebleven.
In den catologus, dien CONSTANTIJN HUYGENS in 1686
als „nonagenarius" heeft opgemaakt van de boekerij van
WILLEM 111 2 ), wordt onder no 12(7 het bewuste hs. 721
vermeld : Oude verssen int hoochduyts gesch(r)even op _parquemt.
toebehoort hebbende gr. Jan van Nassau. Toen na den dood van
den Stadhouder-Koning de bekende erfgeschillen ontstonden
tusschen JAN WILLEM FRISO en den koning van Pruisen, werd
hierin eene schikking beraamd, die in 17i 1 door den treurigen
dood van FRISO aan den Moerdijk verijdeld werd, waarop
de Staten Generaal bij hunne Resolutie van 28 Juli 3 ) eene
voorloopige beschikking van de inkomsten der erfenis hebben
verordend, het hoofdgeschil in statu quo latende.
Het ligt derhalve voor de hand, dat de bibliotheek van
WILLEM III, in den Haag gevestigd, met „les biens de
Naeldwijck , Honsholredijck etc. etc. et la Maison dans le
Nord-Eynde 4 )" der Douairiere ten behoeve van haren zoon,
den lateren WILLEM IV, is toegevoegd. Gedurende de jeugd
van den jongen FRISO bleven de zaken , gelijk in 1711 door
de Staten was verordineerd , totdat 14 Mei 1732 WILLEM
1) VORSTERMAN VAN OPEN t. a. p. Inleiding, V en VI.
2) In handschrift op de Kon. Bibl. aanwezig.
3) LAMBERTY. Alemoires pour servir a l'histoire du XVIII siecle.
VI, blz. 515.
4) LAMBERTY, t. a. p. 522 ; cf. blz. 517, les remarques sur le memoire
presente par Mr. HYMEN, envoie de Prusse, le 18 juillet , de la part
des Heritiers du feu Prince, waarin, naar aanleiding van des konings
vraag (t. a. p. 515): „Qu'on permette a sa Majeste un ou deux de ses
gens a i'administration des biens de la succession d'Orange", geantwoord wordt, nadat hem Dieren, Meurs, Lingen, Montfort, enz. zijn
afgestaan: it n'est pas necessaire quil (le roi) sit un assistant du
Conseil des Domaines, puisque le reste des Biens ne regarde point ce
Roi, mais apartient A l'Heritier universel.
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en FREDERIK WILLEM I van Pruisen opnieuw in eene
schikking traders, die de geschillen voorgoed heeft bijgelegd1).
Waarschijnlijk werd bij deze overeenkomst besloten tot den
verkoop van de boekerij der ORANJE ' S, die in 1749 heeft
plaats gehad , waarbij de belangrijke bibliotheek van
WILLEm III grootendeels weder door het Huis ORANJENASSAU is opgekocht. In den gedrukten „catalogue des livres
de la Bibliotheque de S. A. S. FREDERIC HENRI, Prince
d'Orange etc. etc. etc. a la Haie 1749" komt ons hs. voor
als no 10 (gelijk het nu nog tusschen f° 2 en 3 dit nummer,
ingenaaid, vertoont); no 9 was beschreven als : „volume considerable de Poesie Hollandoise. Sans titre. Lig. lign", (een
der andere mhd. hss. derhalve) , waarop no 10 als „autre
semblable" wordt vermeld. ITit de geschreven lijst nu van de
boeken en mss. op deze auctie van 1 Dec. 1749 en volgende
dagen voor WILLEM IV aangekocht 2 ) blijkt, dat no. 10 met
8, 9 en 11 to zamen gekocht is voor 15 g. 19 st. In het
bezit van WILLEM IV gekomen, zijn deze hss. voorzien van
den band van russisch leer 'en het wapen van dien vorst,
of na zijn' dood van dat der Gouvernante, die hetzelfde wapen
bleef voeren , nl. gevierendeeld Nassau , Katzenelnbogen ,
Vianden , Dietz ; als hartschild Chalon, Ora*, Geneve, om
het schild de spreuk : „Honi soit qui mal y pense" en vastgehouden door twee gekroonde aanziende leeuwen. Het schild
gedekt door eene vorstenkroon. De wapenspreuk : „je maintiendrai", op een lint gewoonlijk onder het wapen, is op het
hs. weggelaten 3 ).

FRISO

l ' F. SCHOELL, Histoire abregee des traites de paix entre les puissances de l'Europe. Paris 18'17. Tome II, blz 113 (aangehaald door
H. VON GOECKINGK, Geschichte des Nassauischen wappens, biz. 28).
2) Op de Kon. Bibl. aanwezig.
3) YORSTERMA N V. OVEN, Het vorstenhuis Oranje-Nassau, blz. '18; cf.
aldaar op plaat 5 no. 51, eene of beelding van het wapen der Gouvernante en op blz. '146 bij de afbeelding van Stadhouder WILLEM IV
het ridderlint van den kouseband met het bekende opschrift. Gelijk
de beer Dr. BIJVANCK mij mededeelde, zijn, naar traditie, de bander in
russisch leer van WILLEM IV, of denkelijk van zijne echtgenoote, de
Engelsche prinses Anna. Dr. B. vond ook het bewijs van het ontstaan dier
banden na '1749, in een boek, dat in den catalogue van 1749 nog vermeld
staat als en carton, en nu in den zelfden leeren band en van het wapen voorzien, in de Bibl. aanwezig is. De mss. kunnen geweest zijn ligno ligatus,
doeh eerst na dien tijd in den leeren band met het wapen gebonden zijn.
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Bij het vertrek van WILLEM V naar Engeland, 18 Jan. 1795,
werd zijne boekverzameling tot Nationale Bibliotheek herdoopt ; tenzij nu, wat zeer onwaarschijnlijk is, deze hss. door
den Prins, als een familiebezit, zijn medegenomen of eenige
jaren later als buit der Franschen naar Parijs zijn gezonden,
om de Bibliotheque Nationale te verrijken 1 ), hoewel geen
stempel dezer Bibi. dit vermoeden staaft, zoo zijn ze met
de overige boekerij, van 1798 2 ) tot 1807 geborgen geweest
in drie zalen van den nieuwen vleugel van het Stadhouderlijk
Kwartier , daarna in het Mauritshuis ; in 1811 werd de
Groote Hollandsche Bibliotheek, gelijk ze toen heette, aan
de sta,d 's-Gravenhage in eigendom afgestaan, waarop deze
haar in 1814 koning WILLEM I aanbood 3), die het geschenk
voor het rijk aanvaardde, en de verzameling met belangrijke
werken verrijkte ; in 1819 werd het tegenwoordige Gebouw
in het Voorhout betrokken, waar de kostbare hss. nu berusten.
Tijdsbepaling.

Over den tijd, waarin het hs. n o . 721 ontstond, kan het
schrift eenig licht verspreiden : het doet reeds denken aan
het sierlijke krulschrift der 15 d e eeuw, en bij eene vergelifting met n o . 730 (13 de eeuw) en 718 (15de eeuw, ± 1450)
blijkt, dat n°. 721 chronologisch tusschen beide geplaatst
moet worden, derhalve ± 1400 (saec. XIV exeunte, vel
XV ineunte).
Uit den inhoud kunnen slechts een paar gegevens worden
opgemaakt tot eene tijdsbepaling van twee gedichten er in
opgenomen , hoewel men aan deze data niets heeft voor eene
nadere tijdsbepaling van het ontstaan van het geheele HS.
1345 kan men vaststellen als terminus a quo Tan het
gedicht, op f° 22 r° b-26 v° b voorkomende: ein jammerliche
clage op den dood van WILLEM IV , graaf van Holland,
Zeeland en Henegouwen t 1345 (uitgegeven door VAN VLOTEN,

1) Zoodat ze dan in 4816 moeten zijn teruggezonden.
2) In 1798 heeft het plan bestaan de Bibl. te verkoopen , eenige lijsten
werden gemaakt, die, daar het plan niet doorging, onvolledig bleven;
ook de hss. komen er niet op voor (mededeeling van Dr. BIJVANCK).
8) Zie C. H. PESTERS, De landsgebouwen te 's Gravenhage. II. blz.
148-154.
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D. War. 9, blz. 6), zich aansluitende aan de mhd. heroldsclichtung , aan STJCHENWIRT ' S Ehrenreden 1 ).
1377 als terminus ante quem van een gedicht op f° 5 v° b
(cf. D. War. 7, blz. 377), waarin aan 't slot op het verblijf
der pausen te Avignon (1308—'77) wordt gezinspeeld, nu
woent die pans tot Avenyoen.
Hoewel men nu met eenige waarschijnlijkheid zou kunnen
vermoeden, dat de compilator van het hs. het eerste gedicht
niet lang na 1346, waarin het ontstaan kan zijn, in zijne
bloemlezing heeft opgenomen, daar hij zich den ridderlijken
graaf nog levendig herinnerde , evenzoo f° 5 v° b nog vOcir
1377 afschreef, zoodat hij naar waarheid het verblijf der
pausen te Avignon als tegenwoordig kon vermoeden, en men
dus als road jaar van ontstaan --1- 1350 zou kunnen stellen,
is toch met zekerheid hierin niet te beslissen. Eene overweging van anderen aard leidt juist tot latere dagteekening
+ 1400, gelijk beneden zal worden aangetoond.
Nog ziet Dr. VAN VLOTEN in een' versregel van datzelfde
merkwaardige gedicht op f° 5 v° b (zie boven) in : al was
hi uut beyerlant yeboren eene rechtstreeksche zinspeling op een
der Beyersche graven. Dit betwijfel ik en hoewel het feit, dat
het Beiersche huis hier toen regeerde den dichter des te eerder
tot het gebruik van deze vrij hatelijke uitdrukking kan genoopt hebben, eene bepaalde zinspeling bevat ze m. i. niet.
Ik herinner aan den reuk van domheid, waarin de Beieren
in de middeleeuwen in Duitschland stonden, eene vermaardheid, die ze gemeen hadden met de bewoners van Valois in
Frankrijk `1 ). WOLFRAM, sprekende van een' tcerschen TV(ileie
zegt : ein pris, den wir Beier tray en 3 ), en noemt zijne Westelijke naburen in Valois : kerscher Jenne beiersch her ; NITHART
noemt iemand ein tarscher Beier; HARTMAN stelt een ridder
uit Beiern en Franicen tegenover die uit het vooruitstrevende
HeneyOu, Brabant, en HaspenyOu (Luik), terwij1 „der ewig
scheltende Vagante" BRUODER WERNHER een pulver vermeldt,
door den tiuvel tAtz Beierlant gebracht4).

I)

DLG § 77.18; PRIMISSER Einl. blz. X.
Gualois sont twit par nature plus fol que bestes.
3) Parz. III. 153.
4) NITHART H. blz. '124 vs. 4; Greg. 1401; MSH. 3. '12, '10.
WACKERNAGEL

2) CHRESTIEN:
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De ongetwijfeld Hollandsche dichter van deze 20 regels
zuiver middelnederlandsch kan reeds genoeg van zijne bier
te laude vertoevende Duitsche broeders (zie beneden) geleerd
hebben om geheel zelfstandig deze zinswending te bezigen,
en vooral bier, waar sedert 1345 het Beiersche huis regeerde,
moat eene dergelijke zegswijze zijn opgevallen.
Het gedichtje in quaestie is een zeer eigenaardig politiek
stukje met de grondgedachte : eerbied voor den Heiligen
Stoel ! Een ieder eere men , die dezen Stoel , de stele ,
claer reden ende recht leeft , bekleedt ! Al ware hij uit
Beyerlant geboren , dus naar der menschen gevoelen dom
en onaanzienlijk, toch houde men hem over vroet, zoo hij
dieu stoel waardiglijk bekleedt ! Och, dacht men toch wat
meer om tsanders orbors, dan zou ook ons goede volt bi goede
blijven 1 ). Zoo ook in Rome : toen men er plach woel te doen,
kon men van een rile stad spreken, die te groeten vordeel
was gecomen . . . nu woent die paus tot Avenyoen ! m. a. w. nu
de paus Rome verlaten heeft, schijnt de stad hare kracht,
haren steun te verliezen en vervalt tot zonde en armoede ! —
De tegenstelling : het uit Beyerlant stammen en daarna toch,
voor vroet gehouden worden, bewijst, dat men hier geenszins
aan een' Beyerschen graaf behoeft te denken (of het zou de
ongelukkige WILLEM V moeten zijn, bij Wien zich in 1357
de eerste sporen van krankzinnigheid vertoonden , een vermoeden , zeer gezocht en onwaarschijnlijk).
Wijze van Ontstaan.
Het is bekend, dat reeds in het begin der 14de eeuw
Duitsche singer, sager en sprecher in West-Europa rondzwierven, ook ons land bezochten 2 ), zelfs naar Scandinavia
overstaken 3 ), en overal, waar zij kwamen, de mhd. zangen
uit den bloeitijd der lyriek brachten of eigen liederen en
allegorische gedichten voordroegen. De liederboeken, die zij
voor eigen gebruik zullen hebben aangelegd, vormen, gelijk
ik vermoed, voor een deal den grondslag van het Haagsche hs.
1) Zinspeling op de toenemende onveiligheid, het rooven en branden,
gelijk de mhd. lyriek zooveel klachten daarover bevat (?).
2) Het meest voorzeker na 1345, TE WINKEL, Gesell. Ned. Lett. I, 475.
3) WACKERNAGEL D L G § 44. '17. vgg.
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no. 721, dat aan JOHAN VAN NASSAU heeft toebehoord, ook
van dat van Mher Loys VAN DEN GRUYTHUYSE (door CARON
voor de Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen uitgegeven) 1)
Waar op last van een adellijk heer zulk eene verzameling
werd aangelegd, waarschijnlijk door een' spreker aan zijn
hof verbonden 2 ), opdat het burchtgezin, zoo vaak het bijeen
was, door de voordracht van deze liederen en gedichten
aangenaam zou kunnen worden beziggehouden, ontleende de
compilator blijkbaar aan verschillende liederboeken van
Duitsche sprekers, in ons geval ook Fransche dichters, wat
horn het beste en schoonste voorkwam, vergat ook bestaande
mnl. poezie niet, en kan bier en daar uit eigen vinding er
iets tusschen hebben gevoegd. Soms stonden , wat zeer
natuurlijk en begrijpelijk is, in verschillende liederboeken
dezelfde gedichten, die de afschrijver gedachteloos uit beide
heeft overgenomen. Zoo komt ook herhaaldelijk tweemaal
hetzelfde in het Haagsche hs. voor, met varianten in spelling
en schrijfwijze :
f° 1 v° a-2 v° a vrou, it sijt genadenrijche, tot : suit ich
arbeyt van uch dulden, vindt men met geringe verandering
in de volgorde der strophen herhaald op f° 47 r° a-48 r° a,
waar de afschrijver na al zuld ich arbeyt da van dulden
plotseling afbreekt , als herinnert hij zich dit reeds eerder
onder de oogen te hebben gehad (zie blz. 142 vgg.).
f ° 3 v° b so waer tzwee hertzin sick verenen, id. f ° 26 v° b.
f° 4 r° a diene wal and wes yetruwe id. f° 8 r° b.
f° 6 r° b VAN NOYDEKIN id. f° 31 v° a.
f ° 7 r° a mich wondert, daz ich mich vermete, id. op f 55 v° a
als slotstrophe aan een ander gedicht toegevoegd.
f° 28 r° a haddich mich selven and haer, id. f° 55 v° b.
f° 31 v° a vrou eere zeyhet dus mi, id. f° 66 v° b her erentrych zeyhet dus mi.
Ook het bewuste hs. 721, dat ± 1470 in bezit was van
JOHAN IV VAN NASSAU moet op dergelijke, boven omschreven

1) Oud Vlaamsehe liederen en Gedichten uitgegeven van wege de
Maatschappij der Yla,amsche Bibliophilen.
2) Zulke sprekers zijn aan te wijzen, zie TE WINKEL t. a. p. 472 en
KALFF, Lied in de Middeleeuwen, blz. 639, vgg.
13
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wijze ontstaan zijn ; het waarschijnlijkste is op initiatief van
een uit dit doorluchtig geslacht, geljjk ook in het laatst
der 13 de eeuw, volgens getuigenis van HADLOUP 1 ), in Zurich
door de zorg van RUEDGER IVIANEz en zijn' noon, den kuster,
werd verzameld, wat er aan liederen bestond : des er diu liederbuoch nu hat !

Ook zou het kunnen samengesteld zijn 2 ) ten gevalle van
een der vrouwelijke leden uit het geslacht der NASSAU'S,
die in letterkundige kunst belang stelde , gelijk men ook
enkele mhd. lyrische verzamelhandschriften , als te Stuttgart
en Parijs bewaard warden , aan de kunstliefde van aanzienlijke edelvrouwen te danken heeft.
In elk geval moet het ontstaan zijn op initiatief en ten
tijde van een' graaf VAN NASSAU, die in betrekking stond
tot Holland en Zeeland, daar slechts op deze wijze kan
verklaard worden, dat de clage van 1345 en andere zuiver
mnl. gedichten er in zijn opgenomen. In de eerste plaats
denkt men dan aan JOHAN' S varier ENGELBERT I VAN NASSAU,
die door zijn huwelijk met JOHANNA VAN POLANEN, erfdochter
van Breda, in 1404, de eerste Noord-Nederlandsche gewesten
in zijn geslacht heeft gebracht, die herhaaldelijk in betrekking trad tot WILLEM VI, graaf van Holland, ook steeds
zijne dochter, vrouw JACOBA, in Karen strijd trouw ter zijde
heeft gestaan, terwijl zijne betrekkingen met Brabant en
Bourgondie de opname van Fransche gedichten in het hs.
verklaren 3 ). Van den man, die niet rustte, v6Or hij PHILIPS
DEN GOEDE bewogen had te Leuven eene hoogeschool te
stichten als „pflanzstatte der geistigen and edlerer Gesittung" (1426) 4 ) kan men verwachten, dat hij zekere letterkundige beschaving, zekeren kunstsmaak moet bezeten hebben,
om zich uit de meest gezochte poezie zijner dagen en zijner
omgeving eene bloemlezing te doen vervaardigen. Het hs.
zou dan dagteekenen uit
1400.

1) ETTMULLER IX.

D L G § 70. 30.
3) MUNCH t. a. p. 3, blz. 36 vgg.
blz. 52.
4) MUNCH
2) WACKERNAGEL
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filall ZACHER ' S inhoudsopgave kan het volgende worden
toegevoegd :
f ° 8 r° b—v° b Conde ich geleven minen tzijt is ook uit
het Hulthemsche HS. door SERRURE uitgegeven in hetVaderl. Museum I, blz. 363—'65.
f ° 63 v° a Sol eyn legender getelincic met het passende
bovenschrift : Cui major intellectus, minima fortuna is VROUWENLOP no. 213 (ed. Ettm.).
f ° 66 r° b—v° a Een selich wijf van jongen dagen is onder
den titel : van den fondamente ook nit het
Hulthemsche HS. door SERRURE uitgegeven, Vad. Mus. I, blz. 357—'59.
f° 67 r° a —v° a Als ich aenzie den werden aert uit het
Hulth. HS. door SERRURE uitgegeven, Vad.
Mus. I, blz 350—'52, onder den titel : van
suveren clederen te drag en alle vrouwen.

Den inhoud van het bewuste hs. maken derhalve uit : eenige
mhd. gedichten 9, een paar middelfransche 2), tal van mnl.
sterk Duitsch gekleurde gedichten, ook enkele, slie zuiver
mnl. bevatten , benevens eenige Latijnsche spreuken, als :
omne principium difficile est, cui major intellectus minima
fortuna, enz.
Mid d el hoogdui tsc he gedichten komen voor van
REINMAR, WALTHER VON DER VOGELWEIDE, SACHSENDORF,

en VROUWENLOP 3), voorts andere minneliederen, die ik in de bestaande mhd. verzamelingen nog
niet heb kunnen terugvinden, en ongetwijfeld voor een deel
ook in het mhd. zullen bestaan hebben, doch met zooveel
andere verloren kunnen zijn gegaan.
Van de mhd. dichters, van wie liederen in het hs. werden
opgenomen , wordt alleen WALTHER vermeld , terwijl
MEZZE, FREIDANK

') Zie ZACHER ZfdA. I, 229 vgg.
2) Zeer moeielijk te lezen, met blijkbaar bedorven tekst, die ik vooralsnog niet weet thuis te brengen.
3) Zie ZACHER t. a. p. 237, 240, 250, enz.
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VROUWENLOP terloops in een gedicht wordt genoemd 1 ). Nog
staat op f ° 7 r° a deze naam VROUWELOF aan het einde eener

8 regelige strophe, die zelve op f° 55 v° a herhaald wordt aan het
einde van een gedicht, dat geheel in den geest is van VROUWENLOP ' S strijd met REGENBOGE en RAMZLANT over de quaestie :
wip, vrouwe, mag et 1). Misschien gaf de dichter zich zelven
dezen naam, in navolging van den mhd. zanger, daar hij een
zelfde thema als deze behandelde , gelijk ook in het Mhd.
zoovele gedichten op VROUWENLOP ' S naam in de verschillende
hss. zijn opgenomen3).
Naast deze mhd. gedichten vinden we middelne der land s c h e, sterk Duitsch getint, naar alle waarschijnlijkheid
het werk van Hollandsche sprekers, die daar mhd. liederen
vooral onder het regeerende Beiersche huis eenmaal in trek
waren, hunne Oostelijke broeders navolgden , in vorm en
inhoud der gedichten , en in de geijkte taal en stereotiepe
zinswendingen van het minnelied , om aan de hoven van
vorsten en edelen voor hen niet onder te doen, en zich een
even goed succes te kunnen verzekeren. In het Haagsche
papieren hs., door VERWIJS uitgegeven onder den titel : Van
vrouwen ende van Minne is misschien een dergelijk sprekersrepertoire to zien , niet alleen om zijn klein, handig formaat,
maar vooral om zijne slordige bewerking 4 ) de sprekers
toch zullen bij het opstellen van zulk een liederboek te
eigen nutte zich weinig bekommerd hebben om taal en
schrijfwijze daar het hun in de eerste plaats om den
tekst te doen was. Door de een of andere oorzaak is dit
papieren hs. onder de rekeningen der abdij van Egmond
geraakt : „misschien heeft een vrome kloosterbroeder der
vermaarde abdij zich ervan weten meester te maken om door
het lezen van deze gedichten zich eene aangenarne verpoozing te verschaffen van den drogen arbeid van het bijhouden
der rekeningen, zich de tijden herinnerende, toen hij de wereld
en hare begeerlijkheden najaagde" (VERWIJS). Toch bestaat
nog eene andere mogelijkheid : gelijk Anno domini 1471

') Zie ged. no. 11 vs. 10.
2) Zie gedicht no. 18 (blz. 150).
3) Yergelijk MSH. 2 en 3 en de uitgave van
4) VERWIJS, Inl. XXXII.
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eene non Clara Hdtzlerin to Augspurg voor eon zekeren
Avg Roggenburg verschillende gedichten afschreef, en in een
hs. verzamelde (tagelieder, minneliederen , allegorisch-didaetisehe gediehten), kan op dezelfde wijze tussehen de jaren
1430 en '50 althans in de eerste helft der 15 de eeuw 1 ) het
kleine Haagsehe hs. ontstaan zijn door een' Egmonder
kloosterbroeder , die (seine) Mussestunden damit ausfiillte
Lieder seiner Zeit aufzuschreiben, wie es damals in Klostern
Sitte war 2 ). Dergelijke liederen van Dietsehe diehters, die
met voorbedaehten rade hunne taal eene Duitsehe tint
gaven, zijn ook door den compilator van het groote Haagsehe
hs. en dat van MHER LOPS VAN DEN GRUYTHUSE gevolgd.
Dat deze sprekershandschriften menigmaal slordig waren,
en de tekst voor ieder ander dan den spreker zelven aan
duidelijkheid veel to wensehen zal hebben overgelaten, wordt
gestaafd door menig schier onbegrijpelijk lied in de beide hss.
naast andere, die uit het Mhd. gemakkelijk to verklaren zijn.
De in het hs. 721 voorkomende fictieve diehternamen
VRUDENGHER 3 ), TSERNOYT, ANEHAs, missehien ook STROUWELOF
(zie boven) herinneren aan WUNNSAM, SORGNIT, LOBDENFRUMEN, SUCHENWIRT enz., die in dezen tijd in Duitsehland
worden aangetroffen 4).
Eindelijk bevat het hs. nog tal van middelnede rlandsehe gediehten, die voor een deel, als die van AUGUSTuNKÈN VAN DORDT, ook in het Hulthemsche hs. voorkomen (zie blz. 139).
Hoewel vrij zuiver van taal, niettegenstaande men hier en
daar nog een mhd. woord aantreft, dat eehter eerder op rekening is to stellen van den afsehrijver, die zooveel Mhd. onder
de oogen kreeg, dan van den ongetwijfeld Dietsehen diehter,
vindt men toch in den inhoud veel in voorstellingen en
gedachten, dat aan de mhd. lyriek herinnert.
Naast NOYDEKIN en AUGLTSTIJNKEN VAN DORDT 5 ) vindt men
op f° 53 r° a nog eene enkele aanduiding van een' dichter, die

1) VERWIJS, Inl. XXXIII.
2) HALTAUS. Einl. Cl. Hatzl. blz. IX.
3) Mr. PIETER VREUGDEGAER van Breda ? TE WINKEL t. a. p. 478.
4) Zie blz. 38; cf. HALTAUS, Clara Hatzl., Einl. XI.
TE WINKEL. t. a. p. 479.
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zich zelven noernt : eenen arinen dorren vrysschen (Frieschen)
knecht; ook boven een sterk mhd. gekleurd gedicht op f ° 6 v° a
staat het woord vrys, dat ik daar niet verklaren kan.
Vatten we ten slotte samen, wat omtrent het Haagsche hs.
kan worden vastgesteld.
Het heeft toebehoord aan JOHAN IV graaf van NassauDietz en Dillenburg (1410—'75), in 1440 gehuwd met MARIA
VAN LOON, en schijnt op last van een' vorst uit dit geslacht
to zijn samengesteld. Uit de bibliotheek der NASSAU ' S ging
het rechtstreeks over in het bezit van den tak ORANJENASSAU, de Stadhouders der Republiek, waarna het in de
boekerij der Koninklijke Bibliotheek to 's-Gravenhage werd
opgenomen. Vermoedelijk dagteekent het hs. van ± 14001).
De inhoud werd ontleend aan liederboeken van Duitsche, misschien ook Fransche sprekers, van Hollandsche sprekers, die, den
smaak van hunnen tijd huldigende; hunne taal eene Duitsche
tint gaven, en Dietsche dichters, die zuiver mnl. schreven.
Besehrijving van de gedichten aan het hs. ontleend.

Aan deze merkwaardige bloemlezing heb ik een 20-tal
gedichten ontleend, die voor een deel uit de mhd. lyriek
kunnen verklaard worden.
Waar in het hs. een titel aan het gedicht ontbrak, plaatste
ik zelve er een' boven, uit den inhoud van het gedicht
opgemaakt Waar het hs. echter een' titel gaf, vermeldde
ik dit aan den voet der bladzijde.
Met uitzondering van gedicht 1 en 2 die bij elkander
behooren, waarop ik het uitvoerige : van den zomer and van,
den winter (no. 3) heb doers volgen, bracht ik geene verandering in de rangschikking, waarin de gedichten in het hs.
zijn opgenomen. Naar vorm en inhoud vallen ze evenwel
in de drie boven gestelde rubrieken : mhd. gedichten, no. 1
en 2 ; mnl. gedichten, sterk Duitsch getint, no. 5, 6, 7, 10,
11, 13, 14, 16, 17, 18 ; zuiver mnl. gedichten, 3, 4, 8, 9,
12, 15, 19 en 20.
en 2. Strip van minne. Evenals op f° 1-3 vindt men
ook f ° 44 vgg. eon' „strijd van minne" met het opschrift : hoe
eyn ritter zijn tsertze vrouwen toe sprach uncle wie si hem
1)

En wel bepaaldelijk na 1403, zie biz. 138.
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weder antworde gaf van zire clagen (no. 2), waarvan enkele
strophen ook in no. 1 voorkomen. Nog geeft het hs. een
dergelijken dialoog op f 9 r° 11r°, bestaande nit 51 strophen
of 357 verzen, met de inleidende strophe:
Wildir horen eyne meere
Wie eynen ridder eins geschach,
Die sine groeze brinnede zwere
Wolde zire vrouwen doers gewach ?
Die here droech in sin hertz verborgen
Und des nicht langer konde draen,
Her en sprac er zu met sorgen:
Vrou, mire zelden oirt enz.
Eindelijk bevat het hs. nog een gedicht van 184 verzen
op f° 27 r°-28 r°, waarvan de inhoud eveneens gevormd
wordt door eene levendige samenspraak tusschen man en
vrouw over hetzelfde thema. Het begin doet het duidelijk
kennen als een sprekersgedicht:
Wan ich is gerne sagen wil,
So kan ich wonderliche vil,
Want ich des lants hairs me ervaren
Dan ye ein cristen baren
Ghettete dorch die vrouwen
. . . . Ich saget uch eine mere,
Die vil zelden were enz.
Daar enkele strophen van no. 1 weder herhaald worden
in no. 2, ligt het vermoeden voor de hand, dat beide, in
den vorm, waarin het hs. ze geeft, oorspronkelijk fragmenten
zijn van eenen mhd. l'iebesstreit 1 ), althans tot een geheel behoord hebben, in welken vorm dan ook. De afschrijver zou zelf
en naar eigen goedvinden eene verandering in de volgorde der
strophen kunnen gebracht hebben, tenzij het groote verschil in
spelling en schrijfwijze der meest gewone woorden, ook enkele
afwijkingen in den tekst op verschillende bronnen wezen.

') Liebesstreit zie blz. 53, noot 261. Doze liebesstr. heeft overeenkomst met dien van LASSBERG in noot 261 vermeld (groot 740 vs.).
Merkwaardig is de schrijfwijze ,(:), in no. 1 en 2, die men nergens elders
in het hs. aantreft, en die in de mhd. hss. gewoon is, derhalve naast taal
en inhoud op eene mhd. afkom.st wijst (of. o. ROETHE, R. von Zweter,
blz. 394).
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De beide fragmenten, blijkbaar aan een verschillend liederboek ontleend, kunnen, zooals ze in het hs. voorkomen, niet
in elkander gepast worden 1 ), geen enkel gegrond gegeven
bestaat voor eene redelijke volgorde der strophen en elke
poging tot reconstructie van het vermoedelijk geheel berust
op hypothese. Men neme dus de beide fragmenten, gelijk
ze ons zijn bewaard gebleven, vergelijke ze met elkander
en stelle dan eenvoudig vast , waar eene overeenkomst
in den gedachtengang , eene gelijkheid der strophen
wordt aangetroffen. In de verschillende bronnen, door den
afschrijver van het hs. gebezigd , kunnen beide gedeelten reeds in den ons overgeleverden vorm zijn voorgekomen en door hem gevolgd, totdat hij op f° 47 v° b, waar
de strophe plotseling afbreekt, zich onder het neerschrijven
kan herinnerd hebben, dat hij deze strophen reeds aan eene
andere bron had ontleend.
leder fragment op zich zelf is een goed geheel, waarin
men den gewonen gedachtengang van den liebesstreit kan
terugvinden.
De lste strophe van no 1, waarmede ook het origineel
kan begonnen zijn — een passender begin althans dan dat
van no 2 — is naar alle waarschijnlijkheid niet zonder
opzet door den afschrijver aan het begin van het hs. geplaatst.
Bekend met den hoofschen vrouwendienst kan hij met deze
eerste strophe en de daarop volgende twee verzen (het begin
van str. 15 , hier zonder verband vermeld,) eene soort opdracht bedoeld hebben aan zijne gebiedster JOHANNA VAN
POLANEN , „hu37-svrauwe van joncher Engelbert, grave zo
nassou", op wiens last het hs. vermoedelijk vervaardigd is.
Inhoud van den strijd van minne. De ridder klaagt
zijnen senden kumber en wekt den zorn, haz en spot zijner
frowe op, in no 1 van str. 1-14, in 2 van str. 1-52
(in no 2 derhalve uitvoeriger, doch hetzelfde motief, op
verschillende wijze uitgewerkt). De crisis is bereikt in 1
str. 14, 2 str. 52.

1) ZACHER ZfdA. I, '229 verbindt beide gedichten tot een geheel, en
laat I, str 1-12, m. i. geheel onnoodig, wegvallen.

INLEIDING

145

Nu volgen gelijkluidende strophen met eene kleine wijziging in de volgorde.
Schoonheid en deugd der frowe zijn de oorzaak van des
dichters lijden : 1 str. 15-24 = 2 str. 53-62. (2 str. 63
en 64 zijn in 1 str. 13 en 14, en behooren naar den inhoud
ook tot het eerste stadium van den strijd).
Toenadering en verzoening 1 str. 25-41 . 2 str. 65-71
(str. 71 breekt in bet midden plotseling af; 2 str. 71 was 1
str. 31, zoodat voor 2 nog 10 str. ontbreken, die eensluidend
zouden zijn met 1 str. 31-41).
Driemaal vindt men twee beginregels eener andere strophe
tusschen den tekst gevoegd. Dat de afschrijver deze verzen
bijzonder fraai vond en daarom herhaald heeft, is zeer on.vvaarschijnlijk, daar ze zich door niets onderscheiden. Evenmin kan ik mij voorstellen, dat hier aan eene vergissing
gedacht moet worden. Nog is eene andere verklaring m.ogelijk,
hoewel slechts als gissing geuit, Vs. 9 en 10 kunnen bij de
opdracht, door den afschrijver met str. 1 bedoeld, gerekend
worden, daar ze in dit verband passen. Vs. 43 en 44, die
op de 5de strophe volgen, en de beginregels zijn van str. 26,
schenen den afschrijver, die met den tekst bekend kan
geweest zijn en derhalve wist, wat volgen moest, een geschikter antwoord toe op str. 5, dan het voor hem liggende
liederboek in str. 6 gaf, terwijl hem juist deze 6de strophe
geschikter voorkwam als antwoord op str. 25. Misschien is
het derhalve eene aanwijzing van den afschrijver str. 5 en
25 to verwisselen, wat ook inderdaad den gedachtengang
zou verbeteren.
Str. 25 toch staat eigenlijk niet op hare plaats in dit
gedeelte van den liebesstreit, waar reeds van eenige toenadering sprake is, terwijl str. 5, gematigd van toon, in
str. 26 een overeenkomstig antwoord vindt en hoewel nu
ook in 2 dezelfde volgorde van str. 25 en 26 voorkomt
(in str. 66 en 67), terwijl str. 5 van 1 in 2 ontbreekt, kan
ze den afschrijver reeds in het begin niet voldaan hebben,
zoodat hij met eene enkele vingerwijzing den rechten weg
wilde aangeven.
Rijmschema der strophen a b a b c d d c.
3. Van den zomer and van den winter, f° 14° v° b-15 v° a.
Behalve door ZACHER ZfdA I , 238 ook vermeld door
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UHLAND Abhandlung, blz. 21 en 41 (noot 7), en Dr. G. KALFF
Lied in de Middeleeuwen, blz. 299. Het wijkt geheel af van
het bekende abele spel 1).
Het bestaat uit 14 strophen , rijmschema a a a b a a a b b;
str. 3 en 6 wijken af; 3: aaabccdd; 6: aabaaabb.
Voorbeelden van een' strijd tusschen zomer en winter zijn
talrijk in de mhd. lyriek (zie blz. 59, noot 290). Merkwaardig
door den dramatischen toon is WINTERSTETEN/ s 3de lied
vs. 7 : nement war , wie winter gegen uns ziehe , leider
kreftic ist sin schar : sost der sumer schiehe, fliehe ! winter
hat daz mezzer bi dem hefte !
De inhoud van het gedicht komt hierop neer : de zomer
klaagt, dat hij voor den winter, die hem dreigt en scheldt,
moet wijken. De dichter, getuige van dit gesprek, beklaagt
de armen, voornamelijk die scemel, die Baer zweg en (vs. 23),
en liever in stilte lijden dan bedelen. En in zijn onstuimig
verlangen naar dien schooners tijd, verbeeldt hij zich inderdaad, dat zijn wensch vervuld wordt, en meent hij alreede
den sonnenschin to zien climmen en den dag langer worden,
dan he plach ! Ach , ijdele zinsbegoocheling:
Wem dunct der zomer wesen goet,
dem erlenget na sin bloet !
Ook hij moet den winter in armoede en ontbering doorbrengen.
Doch straks , als der van Scoenvorst van November tot
April geheerscht heeft en het nieu.we , ontwakende 'even
aankondigt , dat zijne heerschappij een einde neemt, herleeft
ook de dichter. Wat de winter der aarde ontnam, brengt de
zomer haar weder : bloem en blad , in geur en kleur, weven
haar een nieuw kleed, het vogelkoor klinkt en de mensch
geeft op zijnen gang door de herboren natuur gode lof and
danch van des rychen somers gate. Wien, besluit de dichter,
geeft gij de voorkeur, zomer of winter ? Wat mij betreft ,
een ander moge weten , wat hij doe — der zomer sol zin die
liefste min !
4. Van Reden en Truwe, f° 4 v° a, groot 22 vs. Reden
en Truwe zijn de hoogste eigenschappen des geestes ; de andere
deugden als Milde, Vromicheit, Bescheidenheit moeten zich

') Van den Winter ende van den Somer. Dr. H. E. MOLTZER, ,De
Middelnederlandscho Dramatisohe Poezie", Gron. 1868-1875.
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aan haar beide onderwerpen, zich door haar laten leiden.
5. Van Vrou Venus ende van minne, f° 5 r° a - r° b, groot
36 vs. ; 4 str. met rijmschema a b a b c d c d, str. 5 ab a b.
Minne ontstaat niet door Venus' tooverwoord, door bovenaardsche kracht, zij moet hare godenafkomst derven! Van
's menschen natuur, d. w. z. van zijn, van nature, aangeboren
zinnelijk streven naar liefde, dat onder invloed staat van zijne
complexie, zijn temperament, verschillend naar het indiv'idu,
gaat te gelegener ure , wanneer ghelije coat an ghelijc,
de kracht uit, die minne veroorzaakt ! Net eene geheel subjectieve ontboezeming eindigt de dichter. — Van deze gedachte
die vooral in het lste gedicht van het door VERWIJS uitgegeven „Van Vrouwen ende van minne", breed is uitgesponnen,
ken ik in de mhd. lyriek geen voorbeeld.
Op f° 36 r° a, aan het einde van een gedicht, vindt men :
Venus, waarom deystu das, ich lide uncle byn blide, missehien
als refrein van het daarop volgende lied, wat door de ruimte,
in het hs. tusschen de 2 verzen en het lied in quaestie ,
niet duidelijk te onderscheiden is.
6. Minnelied, f° 13 r° b, groot 40 verzen, 5 str.; rijmschema
a b a b c d c d, met de stereotiepe motieven der minnelyriek.
7. Minneklacht, f° 14 r° a—b , 7 strophen ; rijmschema
van str. 1 is a b a b cb c; str. 2-7: aba bb cb c; in str. 1
is dus blijkbaar 1 vers uitgevallen, hoewel het den zin niet
verstoort.
De dichter klaagt, dat iedere lichtstraal van hoop door
donkeren twijfel wordt gebannen , betuigt zijne trouw aan
de schoone, die alleen, boven „alle wijf", indien zij wil, zijne
smart in vreugde kan doen verkeeren, en in stede daarvan
hem steeds veronachtzaamt en kwelt, zelfs hem 't leven kan
benemen , zoo ze in hare -weigering volhardt. „ Vrou Min
hebt mins genader Gelukkig hij, aan wiens liefsten wensch
gehoor wordt gegeven ; o, roept hij uit, indien ook mij dit
eons te beurt mocht vallen ..... vermetele, die hieraan durft
denken ! ich laest liven, dart lack en toch het blijft
dat, waarop ik al mijn streven en wenschen gericht heb !
ANEHAS, dat in het hs. onder het gedicht staat, is waarschijnliik de naam van den dichter (biz, 141).
8. Scheldlied, f° 15 v° a. De vier eerste regels staan in
rijmschema buiten het overige gedicht, dat uit 3 strophen
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bestaat , ieder van 9 verzen ab a b c d c c d. In de inleidende
4-regelige strophe geeft de dichter met een en gel woord
zijne treurige stemming aan, die hem het lentelied op de
lippen doet verstommen, om terstond daarop in de volgende
strophen de oorzaak zijner ontstemming mede to deelen.
Hoewel in bedekte termen , zal het gedicht als scheltliet
(zie blz. 61) hebben dienst gedaan, en ieder die AUGUSTIN
van zijn' kargen ridder hoorde spreken , kon geweten hebben,
wie hij was. Oorspronkelijk in den mond van een' gernde
op waarheid berustende , is het door den compilator van
het hs. met andere gedichten overgenomen en werd dientengevolge kleurloos.
9. Onghenate, f° 28 r° a, groot 16 vs., rijmschema a a b b c c
enz. Klacht van den Dietschen dichter over zijne onverhoorde
liefde , zijn vruchteloos streven en jagen naar hoop en troost,
den spot zijner frowe, die, toen hij haar zijnen nood klaagde,
onverschillig vroeg : is Brugge groot ? Merkwaardig is deze
vermelding van Brugge aan het slot , dat den dichter, trots
zijn streven om mhd. to schrijven, als een' echten Viaming
doet kennen,
10. Eyn liedeken, minneliedje f° 28 v° b-29 r° a, 3
strophen , rijmschema a b a b c d c d met 4 regelig
refrein a b a b.
11. Lo flied van Vrient Tsernoyt (zie blz. 141) op de schoonheid zijner frowe, groot 38 verzen, rijmschema a a b bee enz.
Tal van deugden sieren haar ; maar, roept de dichter uit, wat
kan ik haar nog me geprisen, na den hoogen lof, haar door
Vroulof (VROUWENLOP) toegezwaaid ? Toch gaat hij voort,
noemt haar een engel van schoonheid, roemt oghen, kele
en mont! Betuigingen van trouw volgen, die na stceten
dienst aanspraak op genad.e en loon geven, waarop hij
eindigt met de veelbeteekenende ontboezeming : Onghezien
mach gescien!
In het hs". volgen nu 4 regels, reeds door VA.N VLOTEN
medegedeeld, D. War. 7. 378., die blijkens het teeken, dat
vOOr het lays Bich ontbermen staat, waarschijnlijk ook aan
Tsernoyt (ZernOt) moeten worden toegeschreven , en eene
vingerwijzing zijn op eigen behoeftigheid en armoede, waarin
zoo menig edel „moet" reddeloos ondergaat. cf. Belg. Mus. X,
76 een vrient ter noet es altoes goet, en PETIT 755.
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12. Lof der vrouw, zuiver mnl., f° 29 v° a---b, 16 regels,
a a bb cc enz.
13. Van Claren, f° 35 v° a—b , groot 4 strophen , rijmschema a b a b b a b a. Minneliedje aan CLARA met tal van
zinspelingen op haren naam, met eene verzuchting : ten baet
niet aan het slot , gevolgd door een drietal ontboezemingen
van den dichter.
14. Vrouwenstrophen, f° 36 v° a, 4 strophen met geheel verschillend rijmschema, , str. 1 a a a b c c c b; str. 2 a b a b c b c,
str. 3 aaabecc: str. 4 aabccedeed. Om eens verandering te brengen in het gewone thema heeft de dichter
de verhoudingen omgekeerd, en nu der vrouw de klachten in
den Mond gelegd, anders door den man geuit. De slotverzen,
waarvan de eerste regel het begin vormt van gedicht no 5,
zijn eene ontboezeming , die niet bij dit 14de gedicht past :
het blide sijn is in lijnrechte tegenspraak met het groyt
gedolt liden van vs. 32.
15. Levenslessen, f° 44 r° b, groot 12 vs. a a b b cc enz.
Deze strophe heeft, in den vorm, overeenkomst met den
mhd. priamel (zie blz. 70).
16. Vrouwen Venus raad, f° 48 v° a—v° b , 63 vs. en 9
strophen , rijmschema a b c a b c c.
De dichter beschrijft de schoonheid zijner frowe en de
tooverkracht, die van haar schijnt uit te gaan. Venus, der
minnen slot, die doze bewaart, beschermt en tevens alleen
macht over haar bezit, vraagt hij om steun en hulp.
Wat te doers, nu hij, trots zijne trouw, niets dan ongenade erlangt ? Venus spoort hem aan in de eerste plaats
ghestedich en reyn te wezen , zich getruwe en warachtich te
betoonen, en volkomen meester te blij van zijne zinnen,
dat sint punte van gueter eeren, maar, voegt zij er aan toe :
hoed u bovenal voor roemen , wantet nie rnenschen wol en
stoede! Volg mijnen raad , spreekt zij , en u lof sal in eeren
risen, en al ziet gij nog niet terstond den goeden uitslag,
werct hier na, ets baet te lesten!
.Met de beide slotwoorden, lof of ho f, schijnt de dichter
te willen aangeven , wat in den vrouwendienst de eenige
plicht is, den man opgelegd : de frowe prijzen en loven , of
in stilte en geduldig op haar loon hopen. Nog volgen in het
hs. een tweetal ontboezemingen onmiddellijk op dit gedicht,
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de eerste is ongetwijfeld de merkwaardigste , daar ze den
gernden dichter zoo juist karakteriseert.
17. Vrouwenklacht, Fs 51 r° b--v° a, groot 52 vs., rijmschema a a b b c c enz. Eene vrouw, die de dichter treurig
en met gheneyget hoyft ziet zitten, door hem naar de oorzaak harer smart gevraagd , antwoordt , dat, wat haar bedroeft, het kruis is van alle vrouwen. De tijden zijn voorbij,
toen men goede gheselscap op prijs stelde, en der vrouw
veroorloofde door Jansen en reyen haren naam leytverdryf
eer aan te doen. Doordat nider en zoo vii der felre dyet
door hunne lastertaal der vrouwen solaes en vreugde ondermijnen, wordt der vrouw haar goede invloed ontnomen.
In een lidekin, dat de dichter zingt tot haren troost en eigen
bemoediging, zegt hij, der nider claffen , hoezeer het hem
ook kwelt , te willen trotseeren ; want zich hieraan storen
staat gelijk met tegen den oven te gapen, is vruchtelooze
moeite , een ongedaan werk, en baat niets : het beste is
hen te tarten !
18. .Wijf, vrouwe ende mag et, f . 55 ro b—vo a bestaande
uit 6 acht-regelige strophen , rijmschema ababcddc,
str. 5 mist een vers, dat ingevuld zou kunnen worden.
Strophe 6 is ook reeds voorgekomen op fo 7 rD a van het
hs., geheel met hetzelfde rijm
. , hoewel vs. 45 daar luidt : die
dar wezen willen eyne (alleen). Merkwaardig is het onderschrift Vrouwelof op f . 7 I.. a onder deze 6de strophe van
gedicht no. 18 geplaatst (zie blz. 140), omdat het gedicht
zelf geheel in den geest is van den bekenden strijd tusschen
VROUWENLOP, REGENBOGE en RilMZLANT (blz. 47, noot 190),
over het geliefde thema : magt-wip-frowe.
19. Wat gerechte minne si, f. 65 vo b-66 r o a, groot
76 vs., rijmschema a a b b c c enz. Op zekeren dag treft de
dichter Vrou Venus aan, omringd van tal van schoone jonkvrouwen, die onderling en voor haren troon scone ende stercke
questien oponeerden en oplosten. Kort daarop nam Venus zelve
het woord, en verklaarde wezen en werking van gerechter minne.
Nadat zij deze vraag uitvoerig heeft beantwoord (vs. 15-68),
volgt eene korte ontboezeming van den dichter : zal mij ooit
dat delijt ten deel vallen , zal ik ooit het loon smaken,
dat den salegen na arbeyt, na den trouwen dienst, wordt
toegekend ? De inhoud van het gedicht sluit zich derhalve
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geheel aan bij de vraag , in de mhd. lyriek herhaaldelijk
gesteld : waz ist minne, haar wezen en werking (blz. 52,
noot 247).
20. Ghestedich wijf, f . 67 v . a—v 0 b, groot 18 vs., rijmschema a a b b c c enz. Vermaning aan de vrouw zich
yhestedich te betoonen , en zoo zij eenmaal haar woord
gegeven heeft, dit gestand te doer'. Met de 5 verzen, die
onmiddellijk op dit gedicht volgen , eindigt het hs.

GEDICHTEN UIT HET HAAGSCHE HANDSCHRIFT.

1.
Striid van minne.
1.

fo 1 r° a Vrouwe, reyne keyserinne,
Troestet mich, vil senden man ;
Genade zuechent mine zinne
An uch, vrouwe lovezan.
5 Da van tsoent genadeliche ,
Sint ir sijt genaden rijche,
So toent och genendeliche :
Dat staet uch, vrouwe, loveliche.
Vrouwe, ir moghet mich nicht verbieden,
10 In zi uch met trouwen holt.
2.
Here, ir lout genade bidden
God, er kan genade ghev en :
1. Over den li9besstreit zie blz. 53, noot 261; zie voor den inhoud
blz. 142. — 2. cf. Root 246. — 3. cf. REINMAR MF. 151. 17 genade suochet .....
min dienest an ein wip. 4. lobesan voor lobesam cf. HADLOUP 1 str. 6;
YRL. 372 vs. 15 ; MONTFORT 28 vs. 533 ; id. heilsan EBERHARD V. SAX
1 str. 7 ; wunnesan HADLOUP 14 str. 2; unminnesan KELIN MSH. 3. 408;
nog komen voor arn, gran, warn, boon, ruon, wurn, sturn, trOn voor
arm enz. 5. tsoent 1. toent. De Holl. afschrijver gewoon, de Dietsche
t, mhd. gekleurd als is weer te geven, als bijv. tijt door tsijt, toren,
tsoren enz. liet zich ook hier verleiden, cf. vs. 7 en 13, ook de variant
van 216; cf. MSH. 1. 348 Vrouwe, ich wil genade suochen, tuot an mir
genade schin. — genendeliche 1. genedeliche (?). 7. och=mhd. ouch.
11 en vgg.: God kan u genade geven, daarom moet gij Hem er om
bidden; en ik zal, gelijk mij hoofsche vrouw past, u toewenschen, dat
Gods genade u moge te beurt vallen, zoowel in dit leven als hiernamaals.
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So wil ich met goeden tsiten
Wenschen, das ir moesent leven
15 Mit genade, hi en dort.
So ir wilt genade ruchin,
So solt ir genade zuchin,
Da sus sy genade hort.
3
Vrouwe, mucht ich he erwerven
20 Die genade, die ir haent ;
So ich dan sulde sterven,
So doet mich genade erkant
God, der ye genadich was :
Er sal die ziele behalden,
25 Ir suit he des lives ghewalden
Mit genaden, sonder has.
4.
Here, dar na ir nu stellet
Und des uwe hertze ghert,
leer mir das misvellet
30 Und zijt ummer ongewaert.
Daerom laest die reden sin,
Das rade ich in hertzin trouwen ,
Of ir bringet mir zit ruwen,
So wer ummer der scade min.
5.
35 Vrou, in gher nicht sulcher dingen,
Der uch zt ruwen muchten comers,
Es wer mir ein mislinghen ;
En mucht mir nicht wol vromen,
f° 1 r° b Of ir wurdent vruden vri.
40 Er solt mich met sulchin sachin
14. tsiten mhd. siten. 16. cf. SUONEGGE 1 str. 3 (MSH. 1. 348) en

suochen . .. . ruochen. Swa gat& wont, seht,cla
sol man si suochen; wil si's geruochen enz. HS. ruichin. Wenscht ge
u genade toe, dan moet gij ze zoeken, waar ze is, nl. loij God. 18. mhd.
sus = so. 19. he = hie. 30. mhd. ungewert. 40. er -..._—_ir.
14

WILZENS1:: (MSH. 2. 23 ) .

154

GEI)ICFITEN MT HET

Vrou, rijches muetes machin,
Das doch ane ur scade zi.
Here, mucht ich wol mit eren
Ure vruede machin breyt.
6.
45 Here, ich wil uch nicht zti. balde
Helfen, als it warren waent,
Ich doers nicht, als dede zaude
Die nach lieve was verzent,
Dat zi tot da was ghelach !
50 So ist mir niet zil zinne,
Das ich ummer doer die minne
Troeren wil eynen dach.
7.
Vrou min, ich moes erwerven,
Das ist wider reden nicht !
55 Sol ich he mich troestes erwerven,
Als mir uwer moat verghicht,
So weys ich doch eynes wol,
Das uwer ziele aen mirt scouwe,
Das du miner ziele eyn vrouwe
60 Dort aen eynde wesen sal.
8.
Here, ich bidde god den zuesen,
Das er dort mine ziele grueze
Roeche metter rechter scaer,
43 en 44. Zie blz. 145. 48. verzent van mhd. versenen. 49. HS. was
1. van. 53. Aanspraak aan fro Minne, of evenals 2 vs. 65 — vrouwe myn
voor myn yr. 55. he = hie. 1. nicht 58. HS. mirt scouwe 1. Wirt
scouwen. 62. een vers ontbreekt. 63. grilezen ruoche — wil begroeten.
Diu rehte schar of der rehten schar = himnaelschar RINKENBERG 12;
in denzelfden zin: wie wunneclich ein schur ZWETER II. 12; diu sceldenriche schar BOPPE (MSH. 3. 407); der heilig en schar DAMEN 6
str. 2 (MSH. 3. 162); enz. In den zin van helleschar. RINKENBERG 2
(MSH. 1. 399), komt voor din jcemerliche schar WALTHER Pf. 188
vs. 23 en WERNHER 1 str. 4; diu verzalte schar BOTENBURC 3 str. 5;
die vervluochte schar . VRL. 184 vs. 8 ; nog komen voor der ungemuoten
schar, der arinen schar, der sorg en schar enz.
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So war ich vil onbetrogen.
65 Siet, war uwer ziele velle,
Ich wil nicht zin uwer gezelle
Wort si doerch die gloet getogen.

Vrou, ich wil wol geloven,
Das si moes eyn like nemen
70 Birnnen, slagen and roven.
Mueste leyder ir getsemen
Das ruwen, ich geloven wol,
So muest ir gebuesen ummer,
Of ir sulten leven ummer,
75 Laest ir mich in sulchin dol !
10.
Here, richtet uwer scolde,
Laes die mine onbericht :
Wie ich come ztl godes hfilde,
f° 1 v° a Des haent eyne zorglie nicht !
80 Laest mich varin, als ich mach,
Varit ir in hoffin stalle,
Als die recht vertigen alle
Aen dem ye gewalte lach !
11.

Vrou, so wer geweldich wer,
85 Der sol dock genedich sin :
Da van wendet mine zwer,
Sint ir sijt geweltich min.
67. ni. in de hel. 69. 1. eynlike. 70. birnnen is brinnen; Lexer i. v.
rouben: einen slahen, vdhen oder rouben. 71. Zou ook gelezen moeten
worden: muestir (nl. mijne ziel) leyder he (hie in tegenstelling van dort,
waar de straf onvermijdelijk is, en eynlike de kwelling gedragen moet
worden) getsemen das ruwen enz., dan zult gij daarover uw geheele
leven berouw hebben, en er zoo doende voor boeten ? 81. Hoffinstal
wordt de hemel genoemd; cf. LASSB. Ls. 2. blz. 3 vs. 9, des tiuvels
stal = de hel. Misschien moet men het opvatten als Trilebenhirsen,
VrOudenhits , Siufteneeke, Siuftenheim, Diinnehabe, Riuwental (bij
IlAtmouP), Senenberg (bij MONTFORT). - Ygl. uitdrukkingen als lanes,
eren, gliickes, friluden scat enz. 82. 1. rechtveitigen 84. bi gewalte sol
genade sin, zie blz. 46, noot 183. -- 86. mhd. swere.
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Toent ir das nicht, vrouwe goet,
So wart nicht bi sulcher scone
90 Eyn so tzorentlicher hone
No so heerlicher moet !
12.
Here, is ist vii sconre bilde,
Als ich is vernomen hairs,
Dem dock ist genade wilde,
95 Nyeman des geloven kan.
Want die scone ist gar al nicht,
Da nicht ist genaden inne :
Da van rechtet uwer sinne,
Da die beyde havent plicht

13.
100 Vrou, ir sijt genaden rijche,
Das weys ich in langen wol,
Scone, lief und minnentliche,
Cuusch und alre vruden vol,
Tuchtich, reyn und niet bait
05 Vrolich da bi ermere :
Ich levede ummer ane zwere
Solde ich met uch werden alt !
14.
Here, ich bidde god den zuessen,
Das ir vrolich werdet alt :
90. schcene ane gilete, zie blz. 44, noot 164. — mhd. hcene of hone,
hfrlicher muot Lexer i. v. = verletzendes, hochfahrendes wesen (v. ibid.
hcene). ef. vs. 96 vgg. De zin is: nimmer is het voorgekomen, dat met sulcher
scone zulk een tzorentlicher hone gepaard ging. 94. einem wilde sin =
iem. ontbreken. 99. phliht lain mit (Lexer i. v.) verbonden zijn met.
Str. 13 en 14 = II. 63 en 64 , str. 15-31 = 53-71. Hier volgen
de varianten, met v. gemerkt. 100 v. vrouwe yr — ghenaden
rych. 101 v. langhe. — 102 v. scone nach wensche minnentlijch. 103. v.
Kuys — vrouden HS. cwseh. 104. zuhtile, niht bait, zie biz. 44, noot
169. v. tuchtenrijch in eeren bait. — 105. HS. ermere 1. em'mere. — II.
63. ymmermere. 106. Zie blz. 45, noot 172. v. leves alles ane zweere.
107. v. mucht ich mit. 108 v. zuetsyn. 109. v. yr vroylich werden.
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110 Her kan uwer zwere buesen,
Und zil vruden machin bait ;
Uwen clagelichen noet,
E das ich die wolde wenden
Ende mich selven aen vruden penden,
115 Liever wildich wesen doet !
15.
Vrou, ir mucht mir nicht verbieden,
In si uch met truwen holt,
f° 1 v° b Sint die zinne mir gherieden
Aen den vruden beraren tsolt.
120 Die ir, vrouwe, konnet geven.
Sijt gedachtich ummermeere,
Wie ich, na der wiser leere
Uch tzh dienste moge leven !
16
Here, man sol scouwen vrouwen
125 Dienen gar om rijchin tsolt,
Want ir wonnentiiche anschouwen
Senfter deyt dan alles golt.
Wie der versage man,
Der nicht diente reyne wiven,
130 Want si konnen leyt verdriven,
Das keyn man verdriven kan.
110. v. hee clean ur zweren buetsyn. 111. v. onde tsen vrueden
machen alt. 112. v. urym clagelychen noot. 113. v. dein wulde. 114. mhd.
phenden, berooven. 115. v. wulde ich wesen doyt. Str 15. In het hs. staat
boven deze strophe vrou, overigens nergens. 116. v. vrouwe, ghijr
moghijt mich niet. 117. v. mit trouwen; HS. halt. 118. v. zint dien sinne.
119. HS beraren v. bernen 1. bernden ; tsolt = mhd. solt, der minnen
solt, blz 52, noot 233 vgg.; derhalve vrudenbernden; de beteekenis is
dan : sedert mijne zinnen mij aanrieden naar uw vrudenbernd loon
to streven. 120. v. yr. 121. v. ghedachtich emmermere. 122. v. naeh
der wise. 123. v. tso — mughe. 124. v. men — scunen; HS. scouwen
1. sconen. 125. v. gays — rijchen. 126. v. yr winnentlyche anscouwen.
127. zie blz. 59, noot 296. v. zenfter. 128.1. met de var. wer yst so
versagen man. 129. v. diene. 130. v. si konnen hertzen leyt; zie blz.
45, noot 172. — 431. v. gheyn.
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17.
Vrou, ir haint us der strate
Mit reden mir gewiset wol,
Wie ein man met rechter maesen
135 Allen vrouwen dienen sol :
Scone vrouwen doer ir glans,
Lieven wiven dorch ir minne,
Rijchen vrouwen dor gewinne,
Al zus ist alles gans !
18.
140 Here, in gheve uch nicht ze lone,
Da van dienet anders waer
Ich bin wider lief no scone,
Ich leve in ghemeynre scar,
Alse veel menige vrouwe doet,
145 Die nicht goedes ist gar rijche,
Scone, lief noch minnentliche
En doch vil gar ho gemoet !
19.
Vrou, kondich wol geromen
Vrouwen hophen werdicheit,
150 Elide der eren crans geblomen,
Dem so lovelichen dreyt
Ur minnentlicher lijf,
Kundich das na uwer werte
132. us der straten = van den gewonen weg afwijkende, buitengewoon
goed. — v. Frouwe, yr hayt straysin. '133 v. reden ghewiset.
134. v. wye eyn mit — masyn. Maze blz. 68, noot 350. — 136. v scunen
y r. dorch yr. 138. v. ryche dorch gewinnen. '139. v. yst ghans. '140. v. tse.
141. mhd. anderswa — v. daer van ich diene a. w. '142. (f° 47 r° b) v.
in bin weder. '143. scaer of. vs. 63. — 144. v. als vyl meneghe. 145. v. dey
guecles yst gayr. 146. v. some; HS. minnentlihe. '147. v. noch oech vyl
gayr. HOchgemuot, in de mhd. lyriek meer van den man gezegd, biz.
48, noot 203. — 148. v. chunde. 149. v. ho werdicheijt HS. hophen 1. hoyhen.
150. v. uncle ir eeren — ghebloemen ; der eren crans, of. blz. 59, noot 297.
151. 1. den; zie blz. 128, verwisseling van m en n; v. des zo wunne ich
werdicheyt ; 152. v. das hayt u yr niinnentlijche lijp; 153. v. chunde each ure.
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Und na rnannes hertzin gerte,
155 So wer bas geloeft nye wijf!
20.
Here, ir solt met love scone
Loven, das zLt loven zi :
f° 2 r° a Al zo hoghes loves crone,
Der bin ich noch leyder vry !
160 Da van lovet anders wa :
En have och niet sulche scone,
Das men mich met love crone,
Sage ich waer, zi sprichet : ja!
21.
Vrou, ir sijt das scoenste belde,
165 Das nu left in wives namen :
Meyen bloet, noch bloyen Wilde
Dorrent Hemmer sich gescamen,
Das si laesent uch den strijt
Beyde aen scone and glans :
170 So wer uch sicht an einen dans
Der vergessen wil der zijt !
'154. v. onde nach mines hertzen gherte. '155. v. wijp. '156. v. yr
salt mit loeve scoene. '157. v. loeven dats tse loeven. '158. v. also boys —
lobes krone. zie VRL. 353 VS. 4 ; EBERHARD SAX '1 str. 1 (MSH. 1. 68);
KELIN 3 str. 3 (MSH. 3. 23) ; enz ; nog komen voor : der "ren
to-One, smitten, freuden, Wien muotes krone. '159. v. des byn. 160 v. daer
urn. 161 . v. in hayn noch nicht zulch. '163. v. zaghe — zo spricht; ja
en nein in de mhd. lyriek, zie blz. 52, noot 237. HS. zi spr. ja 1. zo.
'164. scunst bilde; mhd. ein schcenez bilde van de vrouw gezegd, of.
MORUNGE MF. 151. '10; WALTHER Pf. 76 vs. 13 ; wunneberndez bilde
11OHENVELS 11 str. 5 ; sch. b. TiftMZLANT 7 str. 2 (11811. 2. 371);
wiplich b. VRL. 142. 3 ; EIONBERC LD. 86. 9 ; zartes b. Vgl. 143. 3;
HONBEitc 4; gewoon is ook wibes bilde voor wip FROWENBERC LD. 23. 5;
NiTHART (MSH. 3. 212) 32 str 1 ; enz. Mann-es bilde
'16 str. '1; menschen b. ZWETER 237 vs. 6 ; lobes b. DAMEN 5 str. 9 ;
wanne b. WURZBURC 4 vs. 1 ; frihtden b. WIZLAV 8 vs. 53; in doze uitdrukkingen heeft bilde alle kracht verloren. — 465. v. left — wibes nam,
zie blz. 47, noot 191. -- 166. bluomen, blz. 59, noot 298. — 467. V.
dorven zich. '168. v. lasent. 169. v. beide — nude; 170. v. zo waer
ich zeghe aen eenen. De zin is : wie u dansen ziet enz '171 v. deg
vergheyt wol der tsijt.
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22.
Here, in wil nicht met uch crigen :
Was ir spricht, das ist waer ,
Doch wilt ir zil eren ligen,
175 Das rede ich wol ophenbar
Alse ir obte haint getaen
Jiegen mir in spotens wise,
Doch lint dat nich mannes prisen
Of ir vrouwen spotten kan !
23.
180 Vrou, ich spriches bi den gotte,
Der ye was und ymmer ist,
Das ich uwer nicht in spotte,
Ich bidde mir di helfen crist,
Das mich nemmer werde raet,
185 So was ich reten metten monde,
Das comet us hertzin gronde
Ane valsche misdaet!
172. Strit der geliefden, zeer gewoon in de .mhd. lyriek, cf. IlitsFN
MF. 46. 9; FENIS MF. 83. 31 mac mir der winter den strit noch gescheiden hin zir der ie gerte min lip; JOHANSDORY MF. 87. 29 ich und
ein wip, wir haben gestriten nu vil manege zit; merkwaardig is 116IIENVELS 19 (MSH. '1. 209) wie matt' ich mit der gestriten enz. ; NIFEN
35. 11 ist der kriec gescheiden enz., ook in de latere lyriek gewoon.
'172. v. here wil - met u cryghen. 173. v. yr - is. 474. v. wildir
tsen eeren lighen. 175. v. ofenbaer. 176. v. al yr doyt onde hayt ghedan,
HS. obte 1. ofte. 177. v. keghen, spottes wisen, HS. iiegenljegen. '178. v. tsymt
das nicht. '179. v. das he - than. Spot, cf. mhd. SINGENBERG X kit sulhen
spot; LICHTENSTEIN Lied 33 ir sit spOtes alze vri, cf. Frauendienst
133 en 134 ; weer komt voor het spotten van de vrouw, cf. biz. 46,
noot 185. - 180. v. spricht - dent; 181. v. simmer yst. 182. v. ure nichtes.
183. v. tso hulphen tryst. 184. v. mir; das 1. des : moge Christus' hulp
mi.j steeds nabij zijn ; of: dat ik de eeuwige zaligheid derve , indien
niet, wat ik spreek, oprecht gemeend is. ('186. 1. dasne). '185. v.
sce - spreke mitten. 186. v. hen coemt - hertzen gronde; herzen grunt
of MORUNGE MF. 141. 22; WOLFRAM L. 9 42; HARTMAN Biichl. II. vs.
1809 ; LICHTENSTEIN L. 43 vs. 29 ; 51 vs. 84 ; enz. Gewoon is ook von
gronde, bijv. EHENHEIM 1. str. 3 (MSH. 2. 346) in der sinners brinnen
ich von gronde , enz. 187. v. an alle -- missetaet.
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24.
Here, da mit zi ein ynde,
Ich wil is geloven wol
190 Und will ane miswende
Wider dienen, als ich sol.
Das rede ich werelich ane spot !
Swar das in truwen meynet
Und ir das iegen mich vereynet,
195 Das moes uch vergelten god!
25.
Vrou, mire vreuden vrouwe,
Uber alles des ich hairs,
Lief, nu kerent, her nah scouwe,
f° 2 r° b Selich wijf, und Bich mir aen !
200 Sich, wie ich verderven wil,
Sich mich an und helfent balde,
Want ich bin in leytes walde
Gar vererret, ane tsil !
Here, ich wil uch nicht zft balde
205 Helfen, als ir wenen weent.
26.
Here. milcht ich wol met eren
Uwer vruden machin breyt,
Kundir mich das geleeren,
Des gewon ich werdicheit !
210 Sacht mir, wie solde ix gescien
188. v. si eyn eynde. 189. v. willis. 190. v onde wil uch aen missewende. 191. v. zo ich zol. 192. v. werlich. 193 v. of yr — trouwe meynit;
swar mhd. swer; de variant of yr verduidelijkt den zin. 494. vereynen.
Lexer i. v. woraber belehren, aufklaren of versOhnen; derhalve : indien
gij dat to mijnen opzichte verzoent, in het reine brengt. I. 25 = II. 65.
198. v. lief, erberme dick unde sc. ; keer u naar hier, en zie mij aan.
199. v. Zelich. 200. v. Lich; verderven zie blz. 52, noot 246. — 201. v.
troest mich unde hulphet. 202. leytes zvalt of. der tugende wait, ir tugent
blaejet alsam ein wait. Zie noot 294; v. iich — leydens. 203. v. Baer — tsijl.
204. Zie blz. 145. 206. v. mit eeren. 207. v. ure vrneden machen.
208 v. Condijr — gheleren. 209. v. ghewonne. 210. v. zacht — das mach
ghescyen ; HS. ix I. id, (het); missehien zweefde den dichter voor
den geest: wie s. ichs (ix — ich des) gem-aches.
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Das men u in hohen moete,
Onde da bi in stilre hoyte
Tzt alien ziden mogen zien.
27.
Vrou, ir suit mich lieflich gruezin,
215 Das kan uch geschaden nicht
Und mach mer wol zwere buesen,
Of in truwen das gheschit
Togen, lieflich and also,
Das ir spricht metten monde
220 Van getrouwen hertzin gronde :
Trout gesel, nu wes vro !
28
Here, ich zie an menigen dingen,
Das ir stete truwe halt :
Des sol uch wol gelingen,
225 Sint ich rechte hain bekant
Uwer stete menichfalt,
Des sult ir iegen mich geniesen :
Ich wil ir min hertz ontslyesen,
Da suit ir in zin met gewalt.
29.
230

Vrou, wilt ir mir ontslusen
Uwen reynes hertzin toer,

211. v. uch in hoen ; cf. vs. 147. — 212. v. hoete; huote der vrouw, ni.
hiieten vor unvrouwelicher tat zie blz. 44, noot 169; ziden = zit, v.
mit gansen eeren moeghen zeen. 214. Gruoz als John der vrouw, blz. 52,
noot 234. v. yr — zult gruetzen 215. v than — ghescaden. 216. v. onde
mir — sorghen boetsen. 217. v. ghescycht. 218. togen = mhd. tougen ;
v. doet yr das lieflijch unde alzo. 219. v. yr. 220. v. ghetruwen. 221. v.
So bin ich alre vreuden vro ; trot geselle, zie biz. 50, noot 222. — 222. v.
minneghen. 223. v. stede Kant; voor halt 1. Kant rijmende op bekant.
225. v. zint — tso r. Tian. 226. v. ure stede mennichf. State zie
blz. 48, noot 208. — 227. v. suldijr keghen mer ghenijsen. 228. v. ich'
wil uch mijn hertzen ontslusyn. 229. v. suldijr — mit ghewalt. 230. v.
vruwe, wildijr mich ontslusyn. 231 v. ures — h. doer. Zeer gewoon in de
lyriek zyn des herzen tor, tiir en pforten (o. a. bij VRL., MON TFORT,
IldTzl.., LAssB.Ls.); minder gewoon zijn: des herzen turn en learner ( HOHENVELS 16); des h. veste (HOHENV., LANDFGGE, HaTZL.); des h. gaden, arke en
klose (VBL.); des h. balken (NEIGELIN). De meest gewone uitdrukking is:
des h. schrin, waaruit het thema: diu guote im herzen versigelt, voortvloeit,
en het entsliezen des herzen.
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Und mich vrude da us ghiesen,
Der ich nie erkande voer,
So ist mer gelonet wol,
235 Of is sich iegen mir ontsluyset,
Und mich vrude da uss guyset:
Sone gewin ich nemmer dol !
30.
Here, ich hain z i menigen stonden
Wol gehoret uwer klagen ;
240 Ich hain och vii wol bevonden,
f° 2 v° a Wye ir von dage zu daghe
Haent met zuchten wol behoet :
Des ir billich zult geniesen ;
Mich wil nemmer das verdriesen,
245 Ich mach uch nosh hoe gemoet.
31.
Vrou, mficht ich wol ersculden
Die gewerdeliche woert,
Suit ich arbeyt van uch dulden,
Das were mire vruden ort !
250 Ir hait mir getroestet zo :
Trouwe bait mir bezessen,
Ich wil rouwe vergessen,
Nu bin ich in vruden vro !
233. v. onder vruden uys ghusyn ; 234. v. deg so yst ghelonet;
235. v. yr das keghen mir ontslusyt ; 236. v. ghusyt ; mhd. dol, dole =
ongeluk, smart. 238. v. han tso mennegen stonde. 239. v real ghehoryt
ure claghen. 240. v. das han ich na wol. 241. v. wie das iv tso alien d.
242. v. haynt met eeren ; mit ziihten blz. 48, noot 203. Hier sich
hiieten van den man gezegd, anders slechts van de vrouw, cf. vs. 212.
243. v. des snider jeghen mich genyesen; 244. v. des. 245. v. das ich
itch mache ho ghemoet ;hOchgemuot noot 203. — 246. v. ersculden = mhd.
verschulden, verdienen. 247. v. uyr ghewerd w. = waardige, waarde
woorden. Uit het bestaan van een mnl. gewerdelike als bijw. (VER D.Am
II. 1888) kan ook tot een bnw. gewerdelike = gewerdich besloten worden.
248: v. al zuld ich a. da van dulden. 249. vruden ort = hoogste punt
der vreugde, ergo : hoogste vreugde, of. frOiden, scelden Bach.
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32.
Here, die woert ich wil bewaren
255 Metten werken, of ich mach :
Da van solt mich nych bezwaren,
Des ich uch so menigen tach
Tzorentliche hairs verzeit
Helfe, troest and mine hulde :
260 Uwer onverdienter sculde,
Die ist mer met truwen leyt !
33.
Vrou, er milcht noch erbuesen,
Was ich leydes ye gewan :
Uwer lijf kan uber zuesen
265 Alles leyt mir, senden man !
Hette ich dusent jerich leyt,
Das wer mich vil gar verswonden,
Sint ich hairs genade vonden,
Das si uch vor war gezeit!
34.
270 Here, ich wil uch nicht me bangen :
Uch wert ho vrude kont ;
Ir solt werden onbevangen
Van mir lieflich hee zii stoat ,
Da bi sal ein cus geschien
275 Minnentlich von minen monde,
Und ein grues van hertzin gronde
Der zijt ir zil vruden ein.
35.
Vrou, wilt ir mir zil lone
Gheven also rijchen tsolt,
254. wort unt werke, zie blz. 52, noot 232. — 256.1. nicht. 261. mer =
mir. 264. mhd. iibersiiezen. 266. dusent jerich leyt, zie blz. 51, noot 227.
272. umbevanc blz. 52, noot 240. — 273. hee = hie. 274. cus en grues, zie
blz. 52, noot 234 en 239. — 277. daarmede (der gen plur.) zijt gij alleen
(eine) tevreden.
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280 So ist mir gelonet scone
Leydes, des hain gedolt !
f ° 2 v° b Das wil ich nicht meer dagen ;
Ich wil uch, vii reyne wive,
Onde uren rontelichen live
285 Umermee : genade ! zagen.
36.
Here, ich wil tell nu ontfaen
Dienstlich, als ir hait geghert,
Onde lieflich onbevaen :
Des lint ir van sculden wert !
290 Liever here, cusset mich
Ende haent duer hogen moet,
So wil ich, wives goede,
Doer uch wesen vruden rijch !
37.
Vrou, mins hertzin hohe wonne,
295 Ein biome des meyen rijs,
Mir ogen lichte zonne,
Und mins hertzin paradijs,
Min gedrus noch nye min wan
Aen uch, reyne wives bilde,
300 Alder werelt ist ummer wilde
Sulchir vruden als ich hain !
284. 1. des ich hain ged. 284. HS. rontelichen 1. romelichen (Lexer i. v.
rilemlich). 285. genade als interjectie: geneide, ein kiineginne! cf. LliEN Z LD.
53. 30; NITHART40. 4 ; N1FEN 6. '10; OUKHEIN I str. 2 ; enz. 288. cf. vs. 272.
291. mhd. etwas tiure hem = Wert halters, schatzen (Lexer i. v.) hOchgemilete,
zie blz. 52, noot 230. — 292. wives goede mhd. wibes gtiete, blz. 45, noot 176;
hier gepersonifieerd en sprekende voor de vrouw zelve: pars pro toto.
294. Zie blz. 47, noot 493-195. — 298. Mnl. gedruusch (onstuimigheid).
VERDAM Mnl. Wdb. II. 446, in varianten wisselt gedruusch of met
druust cf. plaatsen, daar aangehaald. RUUSB. 4. 193 met grooter druust
ende met ynnigher ernsticheit ; LEKENSP. II. 36. 587 si spraken doe met
eenre di-mist (uno impetu). 299. reyne wives bilde cf. vs. '164.
300. der vruden wilde sin. cf. vs. 94.
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38.
Here, haint ir hoge wonne,
Die zult ir nicht zuchten dragen,
Das uch nyeman des vergonne :
305 II' sult onderwilen clagen,
Das doch nicht van hertzin gee :
Men moes diche doin dorch hode,
Das die man ist nicht zfi moede
And och o frunt zo wye !
39.
310 Vrou, ich wil met zuchten scone,
Ummer dragen hohen moet
Na den wiven , den berrenden lone
Der ir genet, vrouwe goet,
Den wil ich zu tuge dragen
315 Cuuschelijc and ane scallen,
Of das wol kan gevallen,
Das zout ir mir, vrouwe, zagen !
40.
Here, nu suit ir henen scheiden,
Das wir nicht gewinnen leyt:
320 Valsche hinc scaent ons beyden
Und bringt mir in arbeyt.
Huet" ir min eer alzo,
Das ich uch met lieven zaghen
303. cf. mhd. mit ziihten sin gemeit, blz. 48, noot 203; de volgende
verzen zijn teekenend ! hode --,-: mhd. huote blz. 56 ; noot 280. HS. nicht
zuchten 1. mit z. 309. De lezing ofrunt of ofruut van het hs. is niet anders
te verklaren, dan o met voc. frunt, hoewel dit zeer vreemd is ; de bet.
moet dan zijn: vriend, gelijk de mannen meermalen moeten veinzen
om de hode te ontgaan, moeten wij vrouwen dat ook doen. 312. berrende
of. bernde Lexer. i. v. 314. zu tuge = mhd ze touge. Tougen als
subst. (zie LEXER i. v.), is in de mhd. lyriek niet gebruikelijk, waar
tougen adv. of adj., gewoonlijk gebezigd wordt, zie blz. 48, noot 198.
320. hinIce VERDAM, Mnl. Wdb. III. 442 = vergrijp, misdaad, waarmede gedoeld wordt op de huote, hoewel de zin niet volkomen
fielder is. 323. zaghen = mhd. suchen.
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f° 3 r° a Ummer lieflich mach an lachen
325 Und ouch zuchten machin vro !
41.
Vrou, ich wil em orlof nemen
Van uch, das moes leyder zin !
Vroude and blijschap moes uch tsemen,
Ich wil vorbas blider zin.
330 Dogentliche, zii der stont,
Das it over mich onfaet,
Und mich ein gruezin saet
Uwer rose lichter mont !
Explicit.

IL
Hoe eyn ritter zijn tsertse vrouwen toe sprach nude wie si hem
weder antworde gaf van zire clagen.
1.
Vrou, ich mays in jamere zarwen
Tso in ende miner doyt,
Unde &arch rechte trilwen sterven,
Zint uur minne das geboyt,
5 Zo moyst leyter also sijn !
Doch kondyr wal, vrou, aver zuesyn
f° 44 v' a Mijn sender leyt ende truren busen :
Sus ghewaldich sidir mijn !
325. 1. mit zuchten machin vro cf. noot 203. — 327. In het HS. volgt op vs.
327 weder vs. 323 das ich uch enz. 330. tougenlichen. 331 . De bet. moot
zijn, dat gij mij in uwen dienst hebt aangenomen, cf. vs. 286. — 332. saet =
sagt. 333. roseliehter mont, zie blz. 42, noot 152.
1 zarwen mhd. semen, serben (LExEn i. v.) innerlich abnehmen,
entkrAftet werden. 6. vrou schijnt overbodig to zijn ingevoegd, 1. ober
nl. abermals. 8. ghewaldich, zie blz. 46, noot 181.
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2.
Here, yr sult uch truerens masyn,
10 Want id yst tso nicht goyt !
Ongemaysse suldir lasin
Und tragen hoyn moyt,
Das ghetymt uch vyl bas,
Dan yr in senders sorgen
15 Levent avont unde morgen ;
Jo tsymt uch tso nichte das !
3.
Vrou, was myr tso leydes verryt,
Das yst van urym sculden gayr :
Mich hayt gair tso vruden erryt
20 Yr mont, dorchluchtich vayr !
Truren Wert mir hemmer boys,
Zorghe yst an mir onverendyt,
Of das lieflich nicht en wendyt
Ure vruntlycher groys !
4
25 Here, yr hayt alzo ghesproken
Onde mijn vruede gayr verheert,
Id scijnt, das moyst sijn gewrochyn
An midi, so was uch deert !
Ist uch leyt van myr ghescheen,
30 Das yst gayr an mine sculde,
Das sweyr ich bi gods hulde
Anders Chan ich nicht me gegheen !
5.
Vrouwe, yr haynt gene sculde,
Dan also vyl, als ich uch zaghe ;
35 Mines lives onghedulde
Unde mijns hertzen zende clage
11. unmeize, zie .blz. 68, noot 350. — 12. Zie blz. 48, noot 203, hOhen
moot. 13. I. ghetymet. 14. HS. silnden. 17. was leydes tso mir verryt
(vert van varen). 19. ten opzichte van de vreugde heeft uw mond mij
op een dwaalspoor gebracht ik kan haar niet vinden. 20. cf. blz. 42,
noot 152. — 24. I. Ure vrundelijcher groys. 26. verhern mhd. zerstOren.
30. an = ane, zonder. 32. gegheen mhd. gejehen.
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Das deyt ure scone myr.
Anders hayt ir sculde gheyne,
Wan zo vyl, das ich alleyne
40 Troestes gar van uch ontbeyr.
6.
Here, in weys nick, was yr meynyt
Das zi uch voir was gheseyt.
Truryt, suchtyt oder weynyt
Da van hayn ich gheyn leyt.
45 Was hayt yr tso mir ghedacht,
f° 44 v° b Das yr mich claget ur zweere ?
Het yst mich gayr onmere,
Da ir tsen horen mich hayt bracht !
7.
Vrouwe, das yst mir eyn zweere,
50 Dey ich nemmerme volclage,
Das uch yst so ommere,
Was ich oph genade zaghe :
Immer wert mich das gheweernt
En weys, wye ich sal gheberen !
55 Id dunct mich tso alien jaren
Huden bileser danne vernt !
8

•

Here, id yst also ghesceryt :
Wey ombedelijche gheryt,
waer. 46. mhd.
37. Zie blz. 54. — 41. 1. nicht. 42. HS. was 1. wa'
swcere = ongeluk, smart. 48. 1. das; horen ooren. 53. gheweernt, mhd.
were hinderen, afweren. 56. mhd. vernt = in het vorige jaar, tegenover hiure = in dit jaar ; cf. refrein van STEINMAR ' S 4de lied :
Mirst wan Von gen der vii siiezen,
hiure unndher danne vern.
vs. 55 en 56 schijnen tevens de gewone klacht te zijn over den achteruitgang der wereld, zie blz. 62, noot 318. — 57. Scheren Ku– i. v. praeparare, ordinare , formare, fingere enz. 58. Moet sours gelezen worden:
umbehendetichen (LEXER i. v. ungeschickt, grOblich)? id. vs. 62. Misschien
is dit ombedelijche met opzet gebruikt in den zin van : wat niet gebeden,
gevraagd diende te worden, als in vers 66, zoodat ook vs. 62 zou moeten
luiden: das yr bidden bedenlike, hiermede aan de gulden les: maze ist zallen
dingen guot herinnerende. Vgl, mnl. bedelike bnw. in anderen zin,
VERDAM I. 621.
15
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Das he dicke wert bezwert,
60 Das he selden wert ghewert !
Da umme radich ane spot ,
Das yr bidden bedendichlike,
Zo wert ur haven rijche
Van der werelt and oech van god !
9.
65 Vrouwe mijn, ich wil uch bidden,
Das mir dunct wal bedenlijch.
Das ghijr mit vyl gileten zidden
Mich haven wilt ghenedelijch
Tso eenen stede dienstes man !
70 Lief, das suldijr nicht versman ;
Minen dienst suldyr ontfaen
Vrouwe, minen vrueden ban !
10.
Here, wer zich dynstes notyt
Des loen wert vyl lichte cranch
75 Unde blijft oech diche onghelonyt.
Zint yr dienet ane danch,
Also mach uch wal ghesceen !
Of yr dienit ane bidden,
Der dienst wer bas vermidden,
80 Des moyst yr mich zelve gheen !
11

Vrouwe, ich wil oph goet gedinge
Uch ummer dienen, also ich zol ;
Of mir Baer van mysselinge ,
Das ghetsemyt uch niet wol :
85 Goyt wijp sal dienst nemen
62 en 66. Zie vs. 58. — 67. zidden ghijr, samensmelting van
ghi en ir. - 70 mhd. versmcihen. 72 1. miner yr. b. Gewoon zijn in
de mhd lyriek uitdrukkingen als: sceldenp fat, -wart, -streize; lobes-,
dren-, schanden-, rimeenpfat; eren-, velvet-, frOudenstraze; 'erenivec,
minnen-, sceldenban [hellep fat, himmetwec], doch niet, als hier,
als naam der vrouw toegevoegd. Wel wordt Maria genoemd: der
kunst ein strdze BOPPE 11 (MSH. 3. 407) en &I himelpfat (S10E11611 LD.
63. 49). 73. 1. romyt cf. blz. 43, noot 200. 76. ni ane minen danch.
77. also n1 dat gij onghelonyt blijft. 79. vermeden. 81. Lie blz. 52, noot 230.
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f° 45 r° a Werdelijch van gueten man !
Das ghetymt uch vii bas dan
Dan nicht dynstes zolde ghetsemen !
12.
Heer, yr hayt das wal ghehoerit :
90 Wer an dynste zich verlee,
Das her vyl diche wert bedoeryt
Goyt dynat verlach zich nye.
Mer govt loen yst dich verlegen,
Des vii meyninghe yst bedorven,
95 Die Hach loen hayt erworven,
Unde ym wert eyn slach dayr iegen !
13.
Vrouwe, zulde ym nicht gelingen,
Das were miner vrueden slach,
Dem men ziet nach loene ringhen,
100 Onde nach dienst loen beiach ?
Vrouwe, des suldir nicht sijn!
Goyt wijp zal ws eyn van beyden,
Boysyn man van gueten sceydeii,
Das yst wol der wille mijn!
14.
105 Here, yr wenydit der bester eyner
Wesen, also ich wenen wil,
Anders wildir zijn ne keyner,
88. En dat past u veel beter, dan volstrekt geen dienst (dynstes in
genitivo of hangende van nicht) u zou betamen (wat u derhalve in
geen geval past). 90. verlee voor mhd. cerlit van rerligen (LEXER i. v.)
lenge liegen bleiben, durch zu lenges liegen rerderben, in untatigkeit, tragheit versinken: Zie blz. 52, noot 231. — 92 Goede dienst
maakt zich niet schuldig aan rerligen, maar vaak is het geschied, dat
men door verligen het uitzicht op goed loon verloor,, en in plants
daarvan eyn slach (mhd. slat) d. i. smart, teleurstelling oogstte (der
rrOede ein slate, der êren, minnen sine; enz. HARTMAN BtiCHL. vs 217,
311 ; id.' B. 2 vs 39, 482 ; id. Lied 8 vs. 14; HADT.OUP 50 str. 2) ;
94. 1. meynighe. 100. •1. and d. kein loen bejach voor bejaget, mhd.
bejagen = verwerven. 101. des, nl. dies, des.
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Da um yst der doryn vii !
110 Wye her leven nach sinen sinne,
Ziet, wie daer bi guete minne
Altsijt mach wesen wal behoyt !
15.
Vrouwe, wer nach sinen sinne
Doghentlijche chan geleven,
115 Dem sal gueter wiven minne
Minnentlijche vrueden geven !
Das chan uch ghescaden nicht.
Hoydyn sich voer die doren,
Das ze bieden nicht yr oren,
120 Wan men den man onstede ziet !
16.
Here, it konnet wal bi zinne
Alle dinch tso rechte wol !
Zayt mir nu nicht mee van minnen,
Ich roils verdienen als ich sol.
f°45r°b 125 Laest die doren doren sijn ;
Laest die wisen sich bezitten,
Alzo ze konnen, zich berichten !
Sprecht ons van der blame scijn !
108. doren = mhd. teiren; dwaas zijn alien, die zich zelve zoo voortreffelijk wanen. 109. Het uitgevallen vers kan tot inhoud gehad
hebben eene gedachte, als: wees tevreden, als men u naar waarheid
noemen kan een goyt man (goyt als slotwoord, behoyt), (hoewel ge
in eigen oogen reeds tot de besten behoort, vs. 105), daar deze (der
goyte) leeft (vs. '110 1. wye her levet), zijn verstand (sinne) steeds volgende ; dan zult ge zien, hoe door dat verstand alle(n guete minne
behoyt kan worden, nl. binnen de grenzen blijft, haar door maze gesteld.
114. mhd. tugentlichen. 118. 1. hoydyn (hoeden) si sich voer die do yen, ni.
conj. praes. 120. mhd. unstcete 121. alle(n) dinck (dativus) /comet(?) ir wal,
tso rechte wol, bi zinne in den zin van : gij hebt altijd een antwoord
gereed, weet op alles to antwoorden (?). '124. verdienen hier vergelten
(LEXER v ). 125. en vgg, Zwijg nu maar over dit onderwerp, en laat
doren en wisen zijn, wie ze zijn. 126. sich bezitten meester van zich
zelve zijn, of is bezitten het mhd. bezite bijtijds , en zich (in vs'. 127)
noodeloos herhaald om het aantal voeten to herstellen ? 127. hem berechten of. Mnl. Wdb. I. 924. 4.
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17.
Vrou we, in chan nicht van tytelosen
130 Ghesagen, wan also vyl.
Mer zint die onde alle rosen
Gar een vrilden liever spyl ;
Die wile ich leve ane troest
So vruwyt mir nicht der biome scone
135 Noch der wildere vogele doene :
Ich brenne oph der minnen royst !
18.
Here, in weyt nicht, was uch rostyt,
Da van chan ich nicht ghesagen
Yr suit 'loch bliven onghetroystyt
140 Van mir aen desen daghen,
Das zi uch voer waer ghezacht !
Yr mticht mich nicht bedoren ;
Ich wil vor bas nicht me horen
Ur e valschen hertzen dacht !
19.
145 Vrouwe, ich wil genaden warten,
Timmer die wile ich leve,
Van uch, minnentlijche tsarten !
Ich
das mer noch vrude geve
Ur minnentlijcher groys !
150 Wil mich das van leyde ontbinden,
So moes al mijn truren zwinden
Unde al mire sorgen boys !
129. zitelOse (LEXEa i. v.). 130. Onder de voordraeht zal het wan
also vyl door eene veelbeteekenende vingerbeweging verduidelijkt zijn.
131. mer = mir. 132. HS. vrudenliever 1. 1. rudenlerez (mhd. lcerez).
134. of. biz. 58, noot 286. — 136. der minnen royst (rOst) overeenkomstig der minnen gluot, het gliieten en brinnen van minne, komt
reeds voor bij LANDEGGE 6 str. 5. (MSH. 1 354); rcesten bij SAJISENnoci 3 str. 3 (MSH. 1. 301); HEINRICH SAX. 2 str. 4; HaTn. I. 97. 10;
119. 1 LASSO. Ls. 1. '18 vs. 24; Minnelere (KosT.) vs. 2290; enz. 140.
aen van tijd, zie YERDAm Mnl. Wdb. I. 70. 71. — 144. dacht LEPER
i. V. (Mt. gedakt = yedanken. 147. zarten. 148. De voorafgaande Ii van
ich heeft den afsehrijver zeker misleid; ef. vs. 110 en de noot van vs.
191. — 152. 1. Und Wert mire sorgen boys.
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20.
Here, yr suit genaden suchyn
Anders wa, das yst mijn raet:
155 Ich wil nemmer des gheruchyn,
Das mir an mijn ere gayt !
Sine genade geve uch God!
Ich weys wol van wiser lere:
Worde ich uch, des had ir ere,
160 Unde so wer ummer mijn der spot !
21.
Vrou, ich haen ws alder welte
Uch tso lieve ws ercoren,
Onde tso vrueden rijchen gelte !
Sal die truwe sijn verloren ?
165 Minne, das zi uch gheclaget,
Sijnt ir zijt een rechterynne
Onde ghewaldich hertse unde sinne :
Richt in, sint ich byn versaghet!
22

•

Here, ich wyl onsculdich weerdyn,
170 So als ich tso rechte zol,
Das ich uch nye oph eerdyn
Hayn ghebracht in enich dol !
Das neme ich oph minen eyt
Onde zweyr uch das ane vrucht,
175 Das ich scade nie ghewrucht,
Der uch bracht in aerbeyt!
23.
Vrou, ich wil das wal betugen,
Hir unde voert, tso alien dagen,
153. cf. noot op I. vs 3 en vs. 16. — 159. kom ik in uwe macht.
163. gelt hier in den zin van soli, ion. 165 en vgg. herinnert aan de gewone klachten over ungleiche theilung door ire) Minne; cf. WALTHER Pt'.
26 en 27; RUODOLF BED SCHRiliER 2 str. 2 (NISH. 2. 265); HOHENVELS
4 str 3; NiFEN 4 26; id. 9. 2; WINTERSTETEN 23 vs 11 ; enz. Misschien
zijn deze vier regels aan het een of ander lied ontleend. '168. versaghen
hier afwijzen. '175. Imperf. van gewiirken.
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Was, das horyn vil der luten,
180 Das mijn jamer zende claghen
Deyt uyr minnentliche lijp,
Unde mich scoet mit sinen strale,
Dem ich drage in zender qualen
In dem hertz, zelich wijp !
24.
185 Here, was men mir betughet,
Da hoer ich wider reden nicht! —
Mennich wijp yr waen bedrughit,
Jo ofte mir zo ghescycht !
Job wende wal an dese stont,
190 Das mich yemant sulde straphen,
Porch das beer van minen waphen
In sinne hefts werde gewont!
25.
Vrouwe, ich spreche hi minen eyde,
Dar mir nye so leyde gescach
195 Van so hertzelijchen leyde,
Zint ich alre yrst gezach
Tire hoger werdicheyt,
Daer god uch mit hayt gescoent
Unde in eeren gans gecroent,
200 Das si uch voir waer ghezeyt !
'179. ich wil betayen iets, (was = etwas) dat vele lieden hooren.
180. dat uyr m. 1. myn jamer zende (adv.) doet clayhen. 1 82. strale
der min, hier niet afgeschoten door frO Minne, maar door der frOwen
minnentlicher lip; cf. noot 253. — 484. 1. in dent hertze.
Str. 24 is misschien als ironie op to vatten. Sohertsend (zie blz. 46
en noot • 85) antwoordt de vrouw op de zware beschuldiging van vs.
•82 en vgg.: ik hoor niemand het mij ten laste gelegde (nl. het scieten)
tegenspreken! (cf. 254 wer, ens en 304, waaruit men zou opmaken,
dat anderen tegenwoordig zijn bij het gesprek). Ik verkeerde in den
waan — maar menigmaal wordt de vrouw door Karen waan bedrogen,
gelijk ook mij vaak is geschied — dat mij nu op het oogenblik een
zeker iemand eens ter dege zou doorhalen, omdat hij door mijn wapen
in hart en zin gewond is, maar bij dit enkele woord schijnt de beschuldiging to blijven. (Took schijnt ook deze verklaring der strophe
mij gezocht).
491 heer
er. cf. vs. 110. 148 209. vs. 216 howbeit voor erghen,
219. 228. 356. enz. 192. 1. in sinein herts.
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26.
Here, das yst eyn vremdes wonder,
Das ir mich noch an ghezeyt :
Hayt ir leyt da van besonder,
f° 45 v° b Of ich hadde werdicheit,
205 Wie hayn ich versculdicht das ?
Des sulder mich onderwysen ;
In chap uyr woert geprisen,
Hayt oph mich verborgen has !
27.
Vrouwe, her leeft nicht of eerden
210 Dey ich eere gunde bas ;
Jof das nicht ghewere in weerden
So verdiende ich godes has!
Ghtinde ich uch nicht mit trouwen wol,
Das yr weere keyserinne,
215 So verlyes ich mine sinne,
Rede ich das nicht an herghen dol !
28.
Here, wer mich eere
Dem wensche ich mit trouwe so,
Das her leve in hoger
220 Minnentliche, ymmer vro !
Onde wer mich nicht eeren ghan,
Dem verghan ich alles goedes,
Unde vruden rijche mildes :
Alsus ich mich rechten kan !
Str. 26. De schertsende, losse toon van str. 24 gaat hier voort, cf.
str. 38. — 207. goedkeuren, begrijpen. 208.1. irn hayt enz.; ik begrijp niet,
hoe gij, als ik met werdicheyt ben bekleed, daaruit voor u zelven leed
kunt putten, tenzij gij mij heimelijk haat toedraagt, mij dit derhalve
misgunt. 211. gesin = sin (LEXER i. v.) derhalve Imperf. Conj.; in weerden (of. LExErt i. v. wirde, we'rcle) mit Otelichen, demiitigen werden =
gotelich, de'mutig als adv.; hier eveneens louter als versterking: indien
dit in alle eere niet zoo ware, enz. 214. keyserinne, zie blz. 47, noot 197.
215. verlyes als Praesens Conj. 216. ane arghen dol = zonder verkeerde
dwaling. 223. een gemoed aan vreugde rijk. 124. Zoo kan ik mij zelve
recht verschaffen.
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29.
225 Vrouwe, das dede eyn clusenere,
Als yr noch ghesprochen hant :
Hem were tsen vruden zweere,
Van dem her nie truren vant
Unde och des tso vruden gheen,
230 Dey mich vruden hulft yr teghen
Unde sich uch tso dyenste neghen :
Sus kan her die vruut verspeen !
30.
Here, it konnen rede ghenoech,
Das weys ich in langhe wal,
235 Onde oech ander goede voech
Da men voeghe plegen sal !
Toghyt uyr voech an mir,
Onde wilt mir benemen,
Wie men vrunden sal erkennen,
240 Das yst mijns hertsen gheer !
31.
Vrou, wer uch vreude zeghe,
Id si wijp oder man,
Unde sich uch tso dienste neghen
f 46 r° a Dem suldir tso vrunden han !
245 Valscher vrunden der yst vil,
225. vgg. Een, kluizenaar zou moeten leven in den toestand, dien gij
daar beschryt, verstoken alles goedes Unde vruden ryche modes; zijne
vreugde zou moeten bestaan in zeif gekozen zweere (swcere nl. een
ascetisch leven), waarvan hij eigenlijk nog nooit wezenlijke smart heeft
ondervonden, terwijl hem evenmin een van die gevoelens bezielen kan, die
als middel tegen deze smart, in eerbiedige hulde u betoond, mijne
vrengde doen vinden. Op deze wijze kan hij gemakkelijk de vreugde
(vruut, mhd. freed, froide, LEXER i. v.) verachten, omdat hij haar niet
kent! Verspeen , mhd. verspien = verspiwen = verspeien , verachten
234. zelfde vers als I. vs. 101. — 235. voech, mhd. fuoge; zie blz. 69, noot
352. — 238. ITS. benemen 1. benennen (zie blz. 428). 241.1. zeghen = zeggen.
243. Zelfde vers als 231; ze dienste nigen, zie blz. 52, noot 229,
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Nider unde wroger mede,
Dey layst uch sijn onneere :
Yr trouwe yst een valschys spil !
32.
Heere, yr hayt mich onderwiset
250 Menneghe voege, zonder wan,
Onde in eeren mich gepriset:
Yr hayt wol tso mich getan!
Doyt doch minen willen me:
Nu zayt ons, des wer lachen
255 Unde truren zwachen,
Want het deyt dem hertzen we!
33.
Vrouwe, wye cha p her gemachen
Vruenden, der nicht vruenden hayt ?
Id comt gerne van lieven zachen!
260 Vrouwe, ur minne mich nicht en layt
Vruden hayn, want ich en mach !
Doch kilnder wal vruden nieren,
Sus suldir mich vruden leere9
Vrouwe, miner vrueden dach !
34.
265 Hijr mit si der reden ende,
Dey it driven alle stont :
Nemmer ich dair an ghenende,
Das ich uch doe vrueden kont!
246. nider evenals hiletcere en merlecere blz. 56, noot 280; VELDEKE
MF. 61. 10 die nidigen; ZWETER II. 202 nitlidcere sint bezzer dan
nideere; ROTENBURC '1 str. 15 der nider schar; LASSB. Ls. 3. no. 261 vs. 21;
Ham,. I. 47. 17 enz.; wroger -_-=mhd. raegoere; VELDEKE MF. 60. 32
die raeger sint an inaneger stat; of. MSH. 3. 468 q. VII str. 7 saver
minen wandel raeget enz. 247. HS. onneere 1. onmeere of. vs. 238. 250.
fuoge; wan -- waen. 258. 1. vrueden zie blz. 58 en 61, noot 199 en 312. —
263. 1. leeren. 264. of. I. vs. 249; wip aller wunne ein dach LICHTENSTEIN
59 str. 2. (MSH. 2. 62); lieber dinge ein dach WURZBURC 21 vs. 26; si
ist miner vreuden dach ATRL. L. 4. str. 4 ; wip aller scelde eht aberdach
id. L. 5 str. 1. enz. 265. Zie I. vs. 188. — 266. 1. drivet.

HA AGSC1-TE HANDSCHRIFT.

179

Ich weer dommer dan een kint,
270 Of ich uch in vrueden eerte,
Unde da van mich truren meerte,

35.
Vrouwe, in mach das neinmerme wende,
In zi uch van hertsen holt .
275 Zuldir mich das an vruden pendent
Das lidich doch over .scolt :
Doyt mir wie uch duncket goyt!
Vrouwe. ich moys mit steden sinnen
Uch voer alle vrouwen minnen
280 Inden hertsen unde indem moyt !
36.
Here, ir moghet wal lange werven!
Ende wildir nicht avela,en,
Here god, layst mich ersterven,
f° 46 1-° Des biddich al zonder wan,
285 E das men von mich verneme,
Des ich scemde moyste dulden,
Onde das gair van waren sculden,
Das miner eeren misseteme !
37.
Vrou, ir wilt mir later' verterven,
290 Das yst gheynre reden nicht,
Ydoch wil ich met trouwen werven
Wat mich da van ghescycht !
Doyt mir evel odyr wol,
273. 1. wenden. 275. penden, zie I. vs. 414. das 1. des. 276. over seolt, alsof
ik werkelijk salad had ; gelaten aanvaard ik dus alles uit uwe hand,
vreugde en smart. 282. en indien gij daarmede niet wilt ophouden,
nog liever sterve ik , dan dat ik jets doen zou, waarover ik mij te
sehamen zou hebben, nl. aan nwe bede gehoor geven. 287. en dat wel . . . .
288. mhd. inisseamen. 289. verderven; zie blz. 52, noot 246. -- 290. rode
LEXER i. v. gebtihr ; derhalve: das yst nicht von eynigher reden -----. dat
komt niet te pas - LEXER von red -_ nach gebiihr.
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Dey ghewalt hayt ir alleyne !
295 Vrouwe, hoghe in loeve reine,
Yr zijt dey mich troystyn zol !
38.
Here, suldir uch verterven,
Das in weer nicht goet getan !
Was sulde mich van uch dan erven ?
300 Ir suldich mich die reden verlan,
Want in veils nicht mee beseen:
Da van suldir uch masers !
Mich hayt vyl wal verlasen
Alle, die mich haynt ghezeen !
39.
305 Vrouwe, uch zal das nicht bezweren,
Das ich uch die waerheyt saghe :
Nyemant kan mich des erweren,
Ich wille alle mine taghe
Uch tso dienste sijn bereyt,
310 Willentliche, mit steden truwe !
Das kan an mich nicht beruwen,
Das si uch voer waer gheseyt !
40.
Here, ir weynt mich bedriegen,
Als yr mennegen hayt ghedaen !
315 Dey marine konnet scone liegen,
Das weys ich, al Bonder waen !
Liegen haynt ir alle plicht,
Id sint ritter oder knecht ;
Das han ich erkant tso recht,
320 Wantet uch zo vyl ghescycht !
294. Zie blz. 46, noot 18'1. — 295. Zie blz. 46, noot 186 vgg.
Str. 38 weder op spottenden toon geuit ; of str. 24 en 26 en 42.
300 1. er (?) = eher, nl. vOOr ge sterft ; verld n = verlaten, eindigen
met (mijn gesprek): of moet men lezen: er suldir mich? Beseen = mhd.
besehen = mnl. besien, overwegen, overleggen. 304. Duidelijk blijkt hier,
dat de liebesstreit in den aanvang door anderen is bijgewoond; of. vs. 185
en 254. — 305. beswceren. 307. erwern = afweren, verhinderen. 313. wcenet.
315. 1. konnen. 317. 1. mit liegen haynt enz. pfliht han mit; of. I. vs. 99.
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41.
Vrouwe, waer sich vyl beroemyt,
Is hi ritter oder knecht,
Des lof zelden wert gebloemyt
fi) 46 v° a Van dem wisen, des ist recht !
325 Roemen ist eyn ergher zid :
Liegen, drieghen menneghet leret !
Dus sijn eere wert gheneret,
Wem dem beyde volget myd !
42.
Here, ir redent dem ghelijche,
330 Of ir gayr onsculdich zijt,
So yst ur eere rijche
Gayr an alle wederstrijt !
Yr hayt eynes nicht gelogen :
Doch so radich das, in hulden,
335 Das weys ich wol van haren sculde :
Yr haynt wal tosent wive betrogen !
43.
Vrouwe, yr wenyt met worden scone
Spotters mine lange clage,
Wert mich anders nicht tse lone,
340 0 we, vrouwe, dan miner tagen,
Dey ich ymmer leve sol !
321. waer = wer ; rilemen zie blz. 48, noot 200. — 323. geblilemetes lob
zie noot 307. — 325. site. 326. het (nl. roemen) leert menigeen (menneghe
het) liegen en bedriegen, en in wiens gezelschap zich deze twee bevinden, diens eere wordt genidert, ter nedergedrukt, verlaagd. 328. 1.
wem deg beyde volgent niyd (mit). 33'1. 1. and so yst enz. en voorzeker,
in dat geval zijt gij eeren ryche. 332. one, zonder. 333. in geen enkel
opzicht hebt gij onwaarheid gesproken! (weder ironisch). 334. toch
zal ik zoo vrij zijn, met uw verlof (LEXER i. v. mit hidden sprechen -mit erlaubnis, bi dinen, awern hidden) lets anders te berde te brengen, dat
ik uit goede bron weet (LExER i. v. schulde, von sch. = crus zureichendem grunde, mit reek ; haren 1. waren) nl. dat gij enz. Voor raclich 1.
redieh van reden. 340. owi;, miner tape zie blz. 51, noot 228 -- 341. 1. leven.
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Doch in Chan dir nicht vergessen,
Dey ich hayn tso her gemessyn
Mit vele clagelijcher dol !
44.
345 Here, yr doet recut als deghene,
Dey nicht anders reden mach
Dan van eynre zache alleyne :
So dencter al um hair bejach !
Also yst uch ghesceen,
350 Want ich gerne hoerte meere,
So claghic yr uyr zweere
Der ich uch nicht wil verzeen !
45.
Vrou, yr hayt tso mennegen stonden
Das ghehfieryt alles wol :
342. vergessen . . . messen is een zeer gewoon rijm, vooral bij MONTFORT;
messen beteekent dan: in een lied meten met anderen, vergelijken, bijv.
MONTFORT 31. 10 vgg.
du hast von rosen und von bluomen
die farwen gen frowen gemessen,
mit liedern und mit reden ruomen
an in zwar nichts vergessen !
du hast och edelgestein und gold
id. vs. 21:
und berlen gen frowen gemessen! . . . . vergessen
soli ich kein ander gen dir messen
34 vs. 25 :
da behilet mich got von himel vor. . . . vergessen.
wer volt dann gen seligen wiben
38 vs. 14 :
dhein creature messen ..... vergessen.
id. vs. 42:
Min liebes E
ja , wil ich nicht vergessen
es tuo mir wol oder we
kein creator tuon ich gen dir niht messen !
Zoo ziet men mezzen allengs synoniem worden met : in een lied verheerlijken , eene bet, die hier (vs. 343) eenen goeden zin geeft. (LEXER i. v.
geeft een paar voorbeelden van mezzen : abmezzend gestalten, bilden,
dichten). Nog kan mezzen de bet. hebben van vergleichend betrachten,
erwagen, aberdenken. Vs. 342 vgg. beteekenen derhalve: u kan ik niet
vergeten, aan wie ik steeds met smart gedacht heb, of: aan wie ik
menig minnelied gewijd heb. 349. och, waarschijnlijk uitgevallen. 1. also
yst uch och ghesceen. 350. 1. claghit. Want, terwijl ik gaarne andere
were zou willen vernemen, gnat gij maar voort uwe swwre to klagen,
waarin ik toch niet wil voorzien!
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355 Was in moyte, das in monde !
Da van moys ich ouden zol :
Ymmer reden van der clage,
Dey mir ist dem moyte,
Onde dey ich in stiller hoyte
360 In alle tsijt tso uch drage !
46.
Here, laest die reden bliven,
Want id yst tso nichte goet,
Of ghir willent ummer driven,
So hayn ich doch steden moet,
f°46 vcb 365 Des gheve mir der sinnen raet ,
Ich wil wesen vruden oere :
Uyr clagenlijcher zwere
Cleyn mir tsen hertsen gayt !
47.
Vrouwe, id snide gode yrbarmen,
370 Das it haynt so steden syn
Jeghen mir, zendelosen armen,
Des yst mijn vrude gayr da hyn !
Doch willich dem kommer dragen
Doughelijche an miners hertsen,
375 So das ich dey sende smertsen
Nemmer mensche wille zaghen !
48.
Here, des zets mir ure truwe,
Dey uch god mer verleent hayt,
Siet, dais u niet en rouwe,
355. moyte
muote. 356. houden; zol halten hier geheel in den zin
van : het oog laten gaan over, zich bezig houden met. (VERDAm, Mnl.
ablegen), derhalve de
Wdb. III. 637. 12; LEXER i. v. rechnung halten
waarheid, het goed recht van bestaan der uitdrukking erkennen.
358. 1. dey mir ist in dent m. 359. in stiller hoyte — verholen, tougen,
blz. 48, noot 198. — 363. ghir, samensmelting van ghi en iv, vgl. vs. 67.365. dat raadt mijn verstand mij aan. 1. gheren; voor der 1. dey. 368.
1. cleyne. 374. zendelos is vreemd ; men verwacht hier sendeberen of
rrudelosen. 374. tougen en rerholne stvcere, blz. 48, noot 198 en 199. —
378. mhd. rerlimen, verOtenen, door God u gegeven als een leen, dat
gij van mij zoudt houden (mei' als Dat. commodi), zoodat gij tot trouw
aan mjj verplicht zijt.
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380 Want das were missetaet!
Goeden manners nicht wol gethymt,
Der een wijp mit hertzen minnet
Unde haer yst also ghesinnet,
Das id al dey lude vermynt !
49.
385 Vrouwe, ich love uch bi minen eyde
Unde stede sekerheyt,
Daer tso nymt mine truwe beide,
Das id wert hemmer zeyt,
Het sal in den hertsen mijn
390 Mit vyl steder, liever minnen
Onde mit haer beseghelden sinnen
I ummer beslosyn sijn !
50.
Here, wilder miner eeren
Hueden, als yr hayt vorgheen,
395 So chap ich uch wal geleren,
Wy yr sullen das voerzeen,
Das id niemant in vernemt:
Yr suit uch in alien straysen
Reden unde ommassen laysin,
400 Want id sere myssetymt!
51.
Vrouwe, ich wil gerne miden,
Wat ghir mich hayt voergelacht;
Eynes mach ich nicht geliden,
Das si uch voer waer gesacht.:
381. 1. goeden manne. Dat. sing. 384. 1. vernymt, zie blz. 128. -385. loben =beloven. 386. state sieherheit= vaste belofte. 387. beide
subst. = mhd. beite. (LEXER i. v.) van beiten - wachten, zeer gewoon in
de mhd. lyriek, o. a. FENIS , MF. 84. 28; GUOTENBURC MF. 70. 38;
SWANEGOTJ LD. 20. 26; WALTHER 25 vs. 17; HaTzL. I. 89. 26; II. 29.
120; enz. 391. haer 1. haert (?) (LEXER i. v. hart, fest). 392. 1. ie and
ummer (?) 393. wildir. 394. mhd. verjelten. 396. 1. yr sullet; verghen providers. 399. reden, zie blz. 48, noot 198. mhd. unmdze. 400. missezimt. 402. gelacht part. perf. van leggen; zie VERDAM Mnl. Wdb. IV.
311. i. V.; LEXER i. v.
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f°47r°a 405 Yr wenet, das ich gayr vergheve
Uch mit woerden unde boerden,
Ich mot's uch mit suesen woerden
Ummer diene, die wile ich leve !
52.
Here, wer nicht chan yrwinnen,
410 Das yst gair eene arger zyd,
Dey lijcht wol dem kinde,
Dem die dompheyt wonet myd.
Was men yin verbuedyt gayr,
Conde was men si myten heytet,
415 Daer tso sijn zi ghayr ghezeytet :
Mich dunct des selven nemt ' yr waer !
Het vervolg geeft dezelfde strophen van I, met geringe veranderingen in schrijfwijze en spelling, die ongetwijfeld op
eene andere bron wijzen, en wel in deze volgorde :
II. 53-62 .--- I. 15-24.
[II. 63 en 64 = I. 13 en 14, zie blz. 145].
II. 65-71 — I. 25 — 31 (str. 25 vervangen door 5); slot
voor beide I. 31-41.

3.
Van den zomer and van den winter.
1.

f° 14 v° b 1 Der zomer spricht: „ich moez clagen,
Mannen, vrunden und magen,
Das mir verdreven und verjagen
405. vergeben (LExER i. v.) iemand iets ten verderve geven; derhalve: gij
meent , dat ik met woorden en leugens uw verderf bedoel , doch dat
is het doel mijner suesen woerden niet, daarmede moet ik u dienen,
zoolang ik leef. 408. 1. dienen. 409. 1. erwinden. LEXER i. v. ant/A-en,
ablassen von, ruhen 4'10. mhd. site. 413. verbiedt. 414. beveelt to mijden.
415. zeisen (LEXER i v.), zausen, zupfen, bes. wolle; mit einem z. — in
streit geraten; gezaist = aufgelockert. -- No 3 Deze titel staat in het
hs. boven het gedicht. Voor den inhoud zie blz. 145.
16
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Wil ein heer van groesser macht.
5 Weren truwe vrunde alst plagen,
Tze min wuldich mins zins versagen.
Mer ich vrucht, ich woes verdragen
Wer mer nu doet des winters macht.
Her haet die brasen met hem bracht !"
2.
10 „Her zomer, laist u scempen staen,
Ir moest ein wil rumen den plaen :
Der van Scoenvorst comt her an,
Der uch nye goet vrunt en scheen :
He wil uch vangen, scatsen, slaen,
15 Cundir met bloemen uff der baen,
Des in moeght it niet ontgaen,
Yr in moest verliesen lijf und leen !"
„bats waer!" sprach ys und hagelsteen.
3.
„Her storm, regen, snee, swere winde
20 Der zint alle min gesinde,
Wan ich mee wan dusent vinde,
4. NITHART 99 9 der winter uns beroubet mit gewalteklichem her.
6. des te minder zou ik, door vrees , mijn zinnen verliezen ; derhalve:
indien trouwe vrienden mij bijstonden, evenals vroeger, zou ik mijn'
vijand des te kalmer kunnen afwachten. 8. 1. Wes mer nu doet enz.
9. Misschien moet men voor brasen 1. bisen = noordenwind, koude
wind (VERDAM i. v.); dit woord bise was den holl. afschrijver misschien
niet bekend en wend door hem vervangen door brasen, met eene
onwillekeurige gedachte aan de smulpartijen van herfst en winter, in
de mhd. lyriek in de herbst- en esslieder geschilderd, ook in het „abele
spel" niet vergeten (vs. 106 vgg.). Men zou brassen verwachten, doch
als heffing in het vers wordt de eerste lettergreep lang, zoodat de
schrbfwijze brasen voor brassen fonetisch juist is. LUBBER noemt bras =
lerm, geprtinge, praszerei, en geeft eens den vorm braes naast brasse.
Doch in dezen zin is de pluralis niet te verklaren. Men zou in vs. 9
eene troostreden kunnen zien : wat voor leed mij de winter ook doet,
een zegen is het, dat met hem de smulpartijen weder haren intocht
doen. 14. scatsen = mhd. schatzen, eene sehatting opleggen, of. Wap.
M. I, 10 Var. is sie den rechten slaen, bede bescatten ende v. aen. 15. 1.
cumdir. 20. gesinde der jaargetijden, o. a. LININGEN LD. 31. 4; NITHART
42. 14; schar NITHART 31. 27; WINTERSTETEN 3 vs. 8; gesellen HADLOUP 26; vriunden NITHART MSH. 3. 254. 91; enz.
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Her zomer, die uch onholt zin !"
f° 15 r° a Mar darme, die dorch gode baden,
Duchten mich wesen zeer verladen,
25 Ende die scemel, die dar zwegen :
Dem so ginc der winter iegen !
4.
In dem, das ich sus clagende lath
Om minen heer, den zomer zwach,
Die yegelijch mensche clagen mach,
30 Die vrude draget in den moet,
So docht mich, das ich climmen sach
Der sonnen schin und ouch den dach
Langer werden, dan he plach :
Wem dunct der zomer wesen goet,
35 Dem erlenget na sines bloet!
5.
Al schint der sonne blickende soon
Si rijst so lansen in den trop,
Das ich sicher niet in boene
Van den zomer nicht in halde ;
40 Want ich wil in mire woen
Dem winter lane jo spannen croon,
Und geven rijchen scolt zn loen
Van honger und van groesser kolde,
Des menich wol ontberen solde !
6.
45 Van November zil na Aprille,
Das derde dem comer, al zweche stille,
Want hene conste niet gekeren.
Doe vilt na Merte, cort in April,
23. of. „abele spel" vs. 79. — 24. duchten 1. dochten imperf. van dunken ,
verladen =-_- -bovenmatig bezwaard , mich nl. den dichter,, die getuige is
geweest van dit gesprek. 35. erlengen, mhd. erlangen ndch — verlangen ,
sines 1. sin; bluot 2= bloei. 37. lansen (YERDAM i *v.) d. i. lancsam. 39. tot
den zomer zal ik niet in de minste betrekking staan, want in mijne woning
zal ik den winter als opperheer erkennen, en hem in honger en koude
rijkelijk tol betalen. 42. scolt d. i. solt, mnl. soot. 47. he nl. de zomer.
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Das der winter dorch den bril
50 Begonst A. zien, want of den hil
Begonnen blomen bloyen leeren,
Doen viel der winter van alre eren !
7.
Der zomer jaegde us sinen lande
Der winter kolt und sine viande,
55 Die ym scaden menigerande ;
Dat moesten zi doen becoeffen :
Dim vrect men doch scade unde scande.
Ich sack den zne doen van den zande
Jagen metten zonnen brande !
60 So gine men tzwinters crude strilffen
Selve mocht hi nauwe ontloeffen !
8.
Sus scheit des koldes winters lage,
f ° 15 r° b Der zomer sprect al dage :
Hem groyde elken wolt und grase
65 Doe hordic cleine vogelin singen !
Men dede menige groese clage
Overs felles winters stage.
Der zomer geboet, das elc bezage,
Des ym der winter dede afdwingen ,
70 Men suit ym gerne widerbringen.
50. dorch cln, bril zien, of. Oudvl. Lied. en Ged. 57. 20. Waarsehijnlijk is de grondgedachte, dat het dragen van den bril een deftig uiterlijk
geeft, met overgang van beteekenis in streng, somber, toornig; nog bestaat
de uitdrukking : bril kijken. Of: hij wend oud en afgeleefd, zoodat hij tot
eenen bril zijne toevlucht moest nemen. 54.1. den. 57. 1. wect. 60. De voorstelling, dat de winter den zomer al zijn loof ontrooft (waarvan het
sprekendste voorbeeld is NiTHART MSH. 3. 286. 1. da daz niuwe loub
e! was entsprungen, des hastu (winter) nu geviillet dinen sale), is zoo
gewoon en stereotiep geworden, dat ze hier nu zelfs gedaehteloos
overgedragen wordt op den winter, Wiens crude worden afgestroopt ,
zoodat dit crude stroufen geheel synoniem wordt met: het jaargetijde
van het zijne berooven , hier sneeuw en ijs. 62. lage (VERDAm, Mnl.
Wdb. IV. 57), hinderlaag, valsehheid, verraderlijkheid. 63.1. spreede (?
64. Grase. 1. hage om het rijm.
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9.
Des menich vro und blide was,
Doen si sagen lof und gras.
Met vruden der zomer doen bezas
Sin erve, da af was verdreven,
75 Des zi hem werlich gonsten bas
Dan den winter, geloeft mir das,
Want menich was dem winter has,
Die al zijt bi den zomer bleven :
Dus deyt wol gemint goet leven!
10.
80 Der zomer bracht in den hove zin
Bedauwet menich bluemelin ;
Die gaven so wonnentlichen schin,
Das ze verlichten die werelt al!
Ontslossen wert der zalden scrin
85 Da in so sach ich rosen fin,
Wtir ich blenchen zam ein robin!
Van vruden zanc der nachtegal,
Da hoert men menigen rijchen seal
11.
Van tsisel und van lerehen sang°,
90 Die gezwegen hadden lange ;
Kalander, dem in wert niet bange:
So sanch so wonnentliche hoo,
Zam ein, der wijz tzwinters drange
1st wurden los, jo .bi bedwange.
95 Dus wil der zomer, das elc ontfange
Sin leen van ym unde si des vro :
Van vruden songen der vogel zo !
72. lof = loof. 74. I. da af hi was v. 77. 1. gehas. 78. alle zit. 79.
want, die zich bemind maakt, heeft een aangenaam leven. 84. mhd. der
selden sehrin zeer gewoon ; o. a. SWANEGOLT LD. 20. 68; PRESSELk 1 str 3
(MSH. '1. 10) ; PFEFFEL 3 (MSH. 2. 146); LASSB. Ls. 1. 10 vs. 70
(gnaden selden schrin); MtiGELIN 3 str. 3 (heiles zimmer); NITHART
blz. XI. (vrOuden schrin) WiiRZBURC 23 vs. 27 (tugende schrin); ZWETER
2. no. 36 (sorgen schrin); VRL. '165 vs. 11 (sanges schrin); VRL. 73. 19
nit.
(firen schrin); enz. 86. 1. vurich. 93. HS. wez of wijz, d. i. itz.

=
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12.
Da huert men menigen zuesen zanc
Al dem zuesen zomer lane,
100 So das in den trone clanc
Und menich wonnentliche blfite !
Die lude ghingen menigen ganc,
f's 15 v° a Da lof, gran . us der erden spranc,
Ende gaven gode lof und danch
105 Van des rijchen zomers gate,
Want he geeft ons vro gemtite !
13.
Sint der zomer goedertieren
Gheeft vrude menschen und dieren,
Vogelen, vischen und rivieren,
110 Die der winter al bedruct,
So prijsse ich vii bas in manieren
Dem milden zomer van den gieren
Winter, diet doet al verdieren :
Wes men van den zomer pluct,
115 Der ghire winter na hem tzuct!
14.
Ich vrage uch alien, ongezalt,
Bi wem das it liever valt
Bi zomer, abe bi winter kalt ?
Want zi beide groes here zin :
120 Der winter dwingt jonc unde alt,
Der zomer gruen is scoen gestalt,
Er gheet ons vrude menichfalt ,
Er sol zin die liefste min,
Ein ander doe sin gonst anschin!
101. 1. und men sash w. b. 109. rivieren = ouwen (LEXER i. v.), derhalve de zomer gheeft vrude aan de gansche schepping, belebt und, unbelebt. 112. van 1. dan. 113. tiure machen. LEXER i. v. 115. zucict, of.
vs. 60. — 416. ongezalt = in het algemeen. 117 HS. valt = wait = wolt,
n1. sijn. 118. HS. abe 1. ode. 120. Der winter betwinget ; zie blz. 59.
122. gheet = git, gibt. 123. een ander moge beslissen voor wien van
beide hij wil partij kiezen, ik houd het met den zomer.
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4.
Van Reden en Truwe.

f° 4 v° a Ein edel voghedinne, die heyt Reden,
Die met groeter redlicheiden
Verworven heeft, dat mense prijst:
Dat heeft zi eerlijc wal bewijst,
5 Dat mense ummer lovers moet,
Want al har wesen dat es goet.
Si prijst Milde and Vromicheit
Ende dar bi Bescheidenheit.
Boven desen vieren so is Truwe
10 Coninginne, die edel vrouwe.
Die raet der Milden, dat si haer voege,
Dats der Reden wol genoege.
Is dat si buten reden treet,
So wert har werdicheit ontzet
15 Ende verliest dat hoechste wort,
Datter Milden toe behoert.
Vroem te wezen, dats groet ere !
Des zi hi haren rechten here
Also doet, dat mense loeft,
20 So is Vromicheit ears edel hoeft
Aen to houden, dat soudemen vinden,
Die hem zekers wilt bewinden.
Bescheidenheit die hort daer bi.
Ho milde, ho vrome datmen zi,
25 Men wil bescheidelike leven,
Hi moet bi avonturen sneven.
Voor den inhoud zie blz. 146. — 11. state in milte zie blz. 67.
of. WALTHER, PF. 109 vs 23. die andern flirsten alle lint vil milte,
iedoch so stceteclichen niht. 13. en vgg. cf. KANZLER 16 str. 17 Diu
relate milte mizzet eben , waz, wie, we, wenne meat weme sie Babe biutet !
18. des (VERDAM Mnl.Wdb. II 136) =_- indien. 21. om zich aan to houden,
aan vast te houden. 22. mnl. hem bewinden c. gen ; dat behoorde men
te vinden bij hem, die zeker wil zijn van een' goeden uitslag zijner
handelingen. 25. men = menne. Worden milde en vrome niet door een
nuchter verstand in hunne vlucht gebreideld, dan loopt men gevaar
een speelbal to worden van blinde kansen, die op het onverwachtst
ten verderve leiden.
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Vrou Trouwe sal dit al bescheiden :
Si kan ein edel Leven Leyden.
Die it dient, wert wal geloent ;
30 Si is in hemelrijc gecroent.
Buten truwe sone is niet
Goeds, wat men to handen tyet !
Explicit.

5.
Van Vron Venus ende van minne.
1.

f° 5 r° a

Venus, warom deys du dat,
Dat ghi hem sijt also wreet,
Den genen, die .der minnen pat
Dicwil gaen, dat hem wert heet ?
5 Venus, dat is ongelike,
Dat ghi den genen niet en loent,
Die altoes mint getrouwelike —
Mer uwen art ghi Berne toent !
2.

Ghi hebt een alte zilte beghin
f° 5 r° b 10 Ende geeft groete vrude hem somen,
Mer ghi nemt hert und zin ,
Eer zi weder van u komen !
Nochtan sone darf men niet spreken
Of Venus ; is wil die warheit ruren :
15 'Dat een van minnen wert ontsteken,
Dat doet complexie met naturen !
27. trouw in den zin van state, volharding in het goede. No 5. Over
den inhoud, zie blz. '147. — 3. der minnen pat; zie 2. vs. 72 — 9. cf. HORHEIM MF. 114. 7 minne vil siieze beginnunge hat und diinket an den
anevange guot , da doch daz ende vii riuwic gestat; SWANEGOU LD.
20. 18. owe, daz minne ie daz bcese ende hat enz. 14. of = ilf, spreken
op = kwaadspreken van. 16. complexie met naturen, zie blz. 147.
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3.
Of Venus sone darfmens niet leggen,
Want nature algader doet ;
Die nature. war te lane te zeggen
20 Teser tijt, ict versten moet!
Maer hoert een luttel van nature,
Die twee gelijc te gader brenct :
Wanneer complexie vint har ure ,
Dat si met naturen menet,
4.
25 So moeten si hem onderminnen.
Wanneer gelijc comt an ghelijc ;
Men kant anders niet bezinnen :
Et is warheit, zekerlijc !
So wie dat min dracht boven maten,
30 Dat sine kracht wil al ontdringen,
Die zal hem ummer in dien zaten,
Dat hi zin wol mach bedwingen.
5.
So wie die min in hem wil husen,
Die moet dicke liden lief und leet :
35 Niement en sal te zeer confusen,
Dat niet na sinen wil en geet !
Explicit.

6.
Minnelied.
1.
f° 13

r° b Mir ist ghemeert hertz und moyt
Van zuesen worden, met goeder gonst:
Das hait getaen min vrouwe goet,
Die met ire wonnentlicher coast

20. mhd. vristen; KILIAEN vorsten. 30. zoo dat zij (nl. de min) al
zijne kracht weg dringt, hem krachteloos maakt. 31. sates, hetzelfde
als satzen, setzen. 32. 1. dat hi sijn zin w. in. b.
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5 Can alle truren van mir weren
Onde geven vroem und vruden. vii !
Wie zi wil met mir geberen,
Ich dien ir sicher aen zil !
2.
Ich darse nicht nennen,
10 Die hertzelieve vrouwe min:
Ich vruchte, si mocht kennen
Som nider, der nu zin. !
Si verlicht als der dach
In mins hertzin gronde ;
15 Et wer mer zinne ein doetslach,
Of ich zi in misdaet vonde!
3.
Neyn ich niet, des hoffin ich,
Si is der doegden wortzel ;
Der hertz lieve gelijchen ich
20 Der steden dune tortzyl,
Die en gheinen gaden gheert,
Wan si den haren hait verloren.
Goet gelove mich erneert
Un.d behoet vor alien tsoren!
6. vroem 1. vrome ; zij geeft veel voordeel, gewin en vreugde. 8.
Voor de maat 1. ane zil---=.- zonder einde. 11. Zie blz. 48, noot 201.
cf. II. vs. 246. — 13. Zie blz. 42, noot 146. — 14. mins herzen grunt cf.
I. vs. '186. — 15. mer zinne = mire sinne, dat. sinne fern. (LExER i. v.).
doetslach zie I. vs. 96. — '16. si ist ane missetolt, aller missewende fri enz.
zie blz. 44, noot 168. — 18. RENNER 7325. 867 giteiceit und erge wurzel
aller misseteit; mij is in de mhd. lyriek geen voorbeeld bekend van
der tugenden wurzel als naam, der vrouw toegevoegd; wel vindt men
NITHART MSH. 3. 188. 6 str. 2 du bist der stam viir alien ungemach,
[id. (HAUPT) biz XIII vs. 7 so ist er aller tugende stam; id. MSH. 3.
'205. 5 so bluet im der tugent stam]; ZWETER II. 77 diu Ere ist aller
scelden stam; KILCHBERC 4 str. 3 (MSH. 1. 25) du bist der minne ein
bluender stam; merkwaardig GLIERS 3 str. 5 (MSH. 1. '106) diu tugende
in ir gewurzet hat, dar itz ein stam der gilete gat, den esters ist ir
ere gelich enz. . . . .. slot : solde ich des boumes meister sin enz. VRL.
168. 7 wordt Wolveram genoemd: der kiinste stam. 20. HaTZL. II.
44 vs. 4 .. . ich leb in turteltauben artt, wann die ir lieb verliusset,
und sitzt nit mer uff griienes zwey; ook in de epiek, o. a. PARZ. I.
1689... swenne ir (der turteltilbe) an triltschaft gebrast, ir triuwe
/Ms den diirren ast; WURZBURC 7 Herzensmahre 248; enz. cf. SIGEHAR 6
str. 4 (MSH. 2. 363). 24. mhd. ernern.
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4.
25 Dane have die vil zarte gute,
Das men ir lof geeft over al :
Si can meren min gemuete
Sicher in mins hertzin dal.
Al gezelscaf, die ye gewart,
30 1st verbessert zicherlich
Dorch die troute, werde zart,
Werlich, das spreken ich !
5.
Wie mucht ich ze vol prisen,
Die alre doegden is aen ende !
35 Min hertz kan se met vruden spisen ;
Vrou, ich biede min hende,
Das ir wilt min dienst ontfaen
Und troesten min elenden lijf,
Was ir wilt, wil ich bestaen
40 Sueze, reyne, zelich wijf!

7.
Icht of nicht.

1.
f' 13 v° b Hoephe deyt mir diche singen
Ond brengt mer op der vruden ort,
Des wil tzwivel nicht gehingen,
26. Lie blz. 46, noot 186. — 28. hertzin dal, overigens niet in de mhd.
lyriek, dooh overeenkomende met herzen schrin enz. Zie I. vs. 231.
30. blz. 45, noot 174. -- 31. blz 44 en 47, noot '167 en 192. — 33.
blz. 46, noot '188. — 36. 1 vrou, ich biede uch min hende, zie blz. 52.
noot 229.
No. 7. In het hs. staat boven dit gedicht : icht of nicht. Over den
inhoud zie blz. 147.— 1. mhd. hoffe,hoffenunge 2. der vruden ort of no. 1.
vs. 249 en no. 2. vs 264 — 3. Zwivel of VELDEKE MF. 68. 3; HARTMANN
Bt1CHL. I. vs. 228; BOTENLOUBEN 4 str. 1 ; ZWETER II. no. '172 ; RUBIN
(Z) 9. 21 ; MONTFORT 38 vs. 123 ; HATZL. I. 48. 54 ; Minneregel
(Cersne) Lied II. vs. 51; enz.; ook gepersonifieerd o. a. bij TANHASER.
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Sus kan ich niet comen vort !
5 Das clage ich goeten wiven,
Das ich hoffens was becort,
f° 14 r° a Nu moes ich in zwivel bliven,
2.
Also lange, als ir dunkt goyt,
Die crone dreyt der eren !
10 Min hertz ist jegen ir gemoyt,
Das ist mer leyde meren
Ich hain el ghene deren,
Dan min hoephen zi gedaen,
Ond ich so selden come ze ere
15 Die min hertz hout gevaen !
3.
Dats ein wijf van goeder arde
Und vryes modes rijch
Of mer god so lange sparde,
Dat ich verwonne iren crijch,
20 So word ich van vruden rijch.
God onne mer das besten
Si is zuver and minnentlich,
Der zil mine hertz vesten !
4.
Ende vergete ze nemmermeer
25 Tis an mins levens ende:
6. bekorn c. gen. (LExER i. v.) kennen lernen ; zie VERDAM i. V.
becoren. HS. f0 4 r° b, vs. i sint ich hoeffin irst becorde ; men zou
hier verwachten d. i. h had becort. 9. mhd. si treit der 4.en krone BOTENLOUBEN 11 str. 27; LICHTENSTEIN L. 46 vs. '18 ; Frauend. 1754 ;
REGENBOGE 4 (MSH. 3. 344); enz. Nog komen voor des lobes krone
VRL. 353; der selden krone HADL. 55 str. 1 ; der freuden krone
LICHTENSTEIN L. 43 vs. 27 ; hOhes muotes krone LICHTENST. 45 vs. 24
enz. Dezelfde verbindingen met kranz komen voor, zie noot 297. — 10
gemoyt --= gemoeit zie VERDAM i. v. . ; mhd. gemiiet van gemilejen. '11.
mare; 13. dan dat het met mijn hoop gedaan is. 15. come ze ere
ir, die min h. enz. 19. strit en krieg zie no. 1 vs. 172. — 23. De vrouw
genoemd des hertz vesten of. HOHENVELS 16 str. 3 (MSH. '1. 209)
en no. 1. vs. 231. 1. mins hertzen vesten. 25 Tes, totdat (OUDEMANS i. v.).
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Si is mins hertz hoechste ger,
Ich nemmer von it gewende ;
God behude zo vor scende
Ende vor der nider nijt.
30 Si is die scoenste, die ich kenne ,
Si mach mir sorgen machin quyt !
5.
Wil zi, boven alle wijf
Mach si mer vrude geven,
Ende halden mer in mode stijf . . . .
35 Och neyn, si nemt mer das leven.
Des moes ich in anxte leven
Ond alre sorgen sin vervaert.
Sal min hoeffin sus sin verdreven ?
Das clagen ich die, vrou zart !
6.
40 In wat steden dat ich si ,
Gbi - sijt mins hertz toverlaet.
Vrou Min, hebt mins genade !
Want ich leve in cranken staet,
Mins is leyder gheinen raet ;
f°14r° b 45 Eine troest mer met urea monde,
So war min troren al gezaet
Nu and talre stonde !
7.
He mach billich wesen blide,
Die troest van lieven hebben mach,
50 Ende zinc ontfaet in armen wide ;
Och, das wer ein milder dach,
Den liesten, dien ich ye gesach !
34. ni. in hOchgemilete; of men moet lezen: ende holden si (nl. vrude)
mer in mode stiff. 35. blz. 52, noot 246. — 37. mhd. vervceren. (LExER i. v.)
beunruhigen. 39. die = di (Pat pron.); 1. vrouwe zart. 40. rijmwoord
ontbreekt ; met eene kleine wijziging kan men lezen: waer ich zi, ie in
wat stade. 44. des rat werden = geholpen worden, bevrijd worden van.
t5. Troost mij slechts door den woord nit uwen mond, dan heeft mijn
smart een einde, nu en voor altoos, dan behoef ik over de oorzaak
van mijn treuren nimmer meer to sprekeu. 52. liefsten.
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Dem das gevallen were .....
Ich laest liggen, dart lach,
55 Nochtan wert al min ghere !
ANEHAS.

8.

Scheldlied.
f° 15 v° a Het sin lude, die mich vragen
Om des lyven meyen bloet,
Dar ich niet van in kan gezagen,
Sint mer die mey gheen vrude doyt
1.
5 Mich heeft een ridder, die waldoen haet !
Tot geenre tijt hi es gemint,
Den trouwen goeden hi versmaet,,
Niet hi es ter doecht gezint.
Tzu der archeit hi hem geeft.
10 Node ich hem doget wenschen,
Want argelist in hem cleeft.
Alte zelden hi eerlijc leeft,
Ghelijc den goeden menschen !
2.
Al zin meynen ist buesheit,
15 Sonder doeclit is al zin wesen,
Oec doet hi ongetruwicheit.
f" 15 v" b Niement ich hore prisen desen,
Onreyne gelaet ist hem vast,
Nemmermeer hi eere bejaecht
20 Daer zL1 is hi een onwert gast.
Nergent hi wil spien na rast,
Hem en ruecht, wie hem beclacht!
54. wien dat te beurt valt . . . . doch dat is voor mij niet te bereiken,
ik moet 't laten liggen, er van zwijgen, hoe zeer ik er ook naar verlang! 56. Anehas, waarschijnlijk een dichternaam, zie biz. 141.
No 8. Over den inhoud, zie biz. 147.— 5. Ik ben in dienst van ... 22. aanklaagt, nl. over zijne slechte daden klaagt. LEXER v. en VERDAM I.
796. 4. — Ook zou bedoeld kunnen zijn: hem en ruecht, wie hem na
zijn' dood bekiagen sal, hij maakt zich niet bemind bij de gernden, die
geen van alien bij zijn' dood een klageliet sullen zingen (cf. biz. 64).
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3.
Manheit hait er och begeven,
Nicht vrom is er bevonden !
25 Der goeder wijf haesent zin levee,
Ghein doget he sprat al sine stonden !
Hogen name zal he scuwen,
Nemmermee he staet na lof!
Den goeden mach wal vor hem gruwen :
30 Min dan niet he mint den truwen
In alre goeden heren hof!
Au GUSTIN.
9.
Onghenate.

f°28 r° a 0 wee, das ich so wael weys
Der liever zin und haer beheys,
Des volgen ich der liever dan,
Ich arme, zender, trourich man !
5 Haddich mich selven und haer
Si har selven ende mi, int war,
So wert herde wel gepast !
Mer des in es gheen effen last :
En hebbe mi selven, noch si mi,
10 Ich heb har und zi is vry !
Hope und troest, na min behagen,
Dat loept achter lande jagen
Wilder vele, dan enich wilt .. .
Ich blive leyder ongestilt !
15 Doe ich har clagede miners noet,
Vragede zi mi : is Brugge groet ?
23. manheit zie blz. 67, noot 349. — 31. In het hs. staat onder dit
gedicht vermeld: Augustin. Zie blz. 141.
No 9. Inhoud, zie blz. '148. De titel onghenate in het hs. vermeld.
2. beheys, verduitscht mill. beheet. LEXER noemt geen subst. 8. klaeht
over ungleiche theilung, zie noot 253. — 41. Mijn begeerte naar troost
en mijne hoop jagen , wilder dan eenig wild, het voorwerp van mijn
behagen na (zich aansluitende bij de bekende jachtallegorieen, zie
blz. 33). — 15. Het karakteristiek einde, dat du idelijk den Dietschen
dichter verraadt, herinnert aan den koelen spot der vrouw in het
mhd. minnelied, blz 46.
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10.
Eyn liedeken.

f° 28 v° b Hophe ende troest halt mer das lig
Oph eynre, dyr ich wael betrouwe !
Die scone halt myr ghevangen sty
Se deyt mir diche liden rouwe !
1.
5 Zayt mir, mijn vrou voer alien wiven,
Wildir mich aldus verslaen,
Zulder mich tse mael ontliven,
Was haen ich ieghen wch misdaen ?
Uyr vri eyghen wil ich sijn !
10 Uys ercoren roter mont,
Gher verderft die hertz mijn,
Waerom halder mich ghewont ?
Hophe cet.
2.
ich en denche in gheynre uren,
Wie ich mijn leven leyden sal:
15 Altoes deyt zijt mer bezuren.
Yr lieflich oeghen, das ist al!
Mucht is zi eenen dach aenscouwen,
Soe waer verganghen mijn verdriet.
Scone, al hadder mich dorhouwen
f° 29 r° a 20 Zulde uch mijns ontfermen niet ?
Hophe ende cet.
In die feeste en quam ich no
Daer af verblijd eyn caf,
No '10. Het hs. geeft dezen titel. 3. dier. Dat Fem. 6 zie blz 52,
noot 246. — 8. HS. wch. 10. zie blz. 42, noot 152 en 153. mhd. etz erkoren.
11. gher, ghir samensmelting van ghi en ir. 16. Aan eenen blik van
hare oogen is mij alles gelegen. 17. zie biz. 45, noot 173. — 19. zie
blz 52, noot 253. — 21. no, KILIAEN i. v. vetus non, neque ; no = noch ;
in den Moriaen komt no voor in de bet. zelfs niet, ook niet. 22. 1 daer
ich af verbl. e. c., zij ontneernt mij alles, wat mij verblijden kan.
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Al die vrude, die is ho,
Die guete nernt mir allent af.
25 Och vrou, ich haen uch uys vereoren
Helft mir uys elender noyt !
Wilder, das ich blive verloren
Om uch sterve ich gerne e y n doyt !
Ho* cet.

11.
Loflied van Vrient Tsernoyt.

f° 29 r° a In rijcher eeren wete
Mit wonnentlicher stete
Can zich mijn vrouwe cleyden :
Van uir ist nicht ghesceyden
5 Ghanse doghet, wijflich guete
Sceemte, kuus onde hoghe muete;
Erbermich, trouwe, milde, tsaert,
Suchtich na vroulijcher aert
Can ze, luutzelich, wol gheberen !
10 Vroulof gebalsemet hayt yr eeren,
Was mach ich me gheprisen yr !
Had ich alles wenches gheyr,
Son e kunde ich anders nicht gedenchen.
Van den hoefde bas aen yr lenchen
15 En wert nye bilde ghemaect bas !
Dorse ich spreken ane has :
Se wee van scoenheyt wal een engel !
27. wilt iv.
No 11. Inhoud, zie blz. 148. Vrient tsernoyt staat, waarsehijnlijk als
dichternaam, in het hs. boven dit gedicht (zie biz. 141). 1. eeren wete cf. blz.
69, noot 855. — = ir. 6.1. /muse (?) = iciusche subst. 8. mhd. zuhtik.
9. mhd. lint-scelec (LEXER) den menschen wolgeflillig. 10. Vrouluf is Meister
Heinrich Yrouwenlop, j 1318 (BARTSCH LD. no LXXIX ; zie blz. 37).
balsemen overdreven eeren (LEXER i v.). '12. 1 wensches, mhd der
wnnsch, alles omvattende, wat begeerlijk, wensehelijk is. 14 bas 1. bis,
id. vs. 33. — 15. bilde zie 1. vs 164 en blz. 41, noot 138. — 16.1 dorste.
17. HS. wee 1. wee'
weeie ( ware, Irnperf. Conj. van zijn). zie blz. 47,
noot 193. of. WALTHER' s rehte else engel sin din Trip geta n
17
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Ir oghen onde yr tsarte wengel,
Jr kele, onde och it roeter mont
20 Das vlammet dorch mijns hertzen gront !
Des bin ich in vures glueten !
Wer mach mich zender kommer buesen,
Dan eyn, der ich eyghen wert gheboren,
Onde tse hulden haen ghezworen,
25 Cause truwe ende sekerheyt.
Wer des nicht, das wer mir leyt !
ft) 29 r° b Doch weys ich wal, ze was mir holt,
Jr stede is so mennichfolt,
Das ich wal weys, das ze mir ghan :
30 Das troest mich, vil zender man !
Sus moys ich ghenade werten
Van der minnentlicher tsaerte !
Ummerme bas aen mijn sterven
Moys ich na iren dienst werven,
35 Ende oech nader liever hulden !
Erwerve ich die bi rechter sculden,
Wie mach mer vruden dan ghelijchen,
Onde oech der tsarten minnentlichen !
Onghezien mach ghescien !

12.
Lof der vrouw.

In steden dienste wil ich bliven
fo 29 v° b Onderdanich goeden wiven
Emmer, waer ich henen vaer !
Oech so willich openbaer 5 Den vrouwen altoes spreken goet !
20. mins herzen grunt zie 'I vs. 186. -- 23. zie biz. 51, noot 224 en
225. -,— 25. cause 1. ganse. 32. zart. 33. 1. bis. 37. mer = mire; voor wie
denke men : Wiens vreugde, cf. 1 vs. 292. — 38. omdat ook de tsarte

minnentliche, indien zij des dichters wensch verhoort, daaruit voor zich
zelve voldoening en vreugde putten kan. 39. Met dat onyhezien mach
yhescien tracht de dichter zich zelven to troosten.
No 12. — 5. zie blz. 48, noot 206.
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Ets reden, want des manses moet
Overmids der vrouwen troest
Uut menneger sorghen wert verloest!
Men is hem billic daerom hout.
10 Men kan gbesteyn, cruut noch gout
Te voile hi hem gheliken !
Conde ich yet, ich lout doen bliken
Altoes, tot Karen besten !
Lijf ende moet dat wil ich vesten
15 In haren dienste, mijn leven wt,
Want alle doghet wt hem spruut!
Hophen.

13.
Van Claren.
1.
f° 35 v° a Ich heb Claren op ghegeven
IVIijn lijf, mijn goyt, wes ich vermach
Van haer is mi nicht weder bleven
Dan sorghe, toren, nacht ende dach
5 Dorst ich, ich louts haer doen gewach,
Hoe ich comen byn in sneven :
Ich moet betalen al tgelach,
Om mi gaef si niet twe sceven !
2.
Clare, die alle dine verclaert,
10 Hir and daer in alle steden,
Voer scande heeft zi god bewaert!
Soe waer, dat si comt gereden,
Men vint niet opten dach van heden
of. no. 3
8. Zie biz. 45, noot '172. — 10. zie blz. 59, noot 296. —
vs. '18 — hophen geeft des dichters stemming aan.
No 13. Inhoud zie blz. 149. — 1. in haven dienst al het mijne gesteld.
8. seen? TEUTIfON. rese, festuea, napta (Km. fibra) vezel. 12. 1. getreden (?)
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Wijf van also goeder aert,
15 Noch so volmaecht, van so scone leden :
Ich moet zi prisen, waer si vaert !
3.
Dorstich Claren noch wel verclaren,
Hoe dat mi mit claren steyt
f° 35 v° b Ich soude noch Claren openbaren
20 Ende claghen haer mijns hertzen leyt.
Si is die liefste, die ich weyt !
Gheen dienst mach mi aen haer verzwaren,
Al deyt si mich crane ontheyt ,
God moet haer lijf ende eere bewaren !
Ten baet Diet !
25 Hophen velt mich zo godertyeren
En dede hophe, ich sulde faelgiren !
Wijch onde lijd
's goet te seggen !
Verbeyt onde verblijd 1 Tis goet te maters
> wie kantgesaten ?
Doen ende laten

14.
Vrouwenstrophen.
1.

f3 36 v° a Eyn reyne wijf hoerde ich das clagen,
Das ze dorch boyser lute sagen
Moyst heertseleyt verborgen. dragen,
De van ze doch nie scult ghewan.
18. mit claren = duidelijk , inderdaad , in waarheid. 22. aen haer =-waar 't haar betreft. KILIAEN v. verzwaren, trans. aggravare, intrans.
ingravescere, ook hies intransitief gebezigd. 23. ontheyt, mhd. antheiz
(LEXER i. v.) geliibde. 25. vgg. is eene klacht van den dichter, die er
nog een drietal korte overdenkingen aan toevoegt; aan het begin van
iedere spreuk staat nota; gesaten, zie VERDAM i. v. ; mhd. gesetzen;
eigenl tot bedaren brengen , vandaar beheerschen; derhalve: wie kan
zijn doen en laten te alien tijde beheerschen, zoodat men in beide de
goede maat houdt. cf. no. 5 vs. 31. No. 14. Inhoud, zie biz. 149.
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5 Se sprach : „owe, der swinder noyt,
Das mir mijns lieve mont, so royt,
Wesen sal een jammer groyt
Unde ich en hulfen nicht en kan !
2.
Das comt bi hem, ich moes hem scouwen,
10 Da mijn hertz ye oph raste,
Dies moet myn jammer leyt vernuwen,
Ich moys sijnre wesen gaste,
Der mich dych ervruyt hayt:
Des lijt mijn hertz zwinder laste,
15 Datz hem so trurentlijchen gaet !"
3.
Se clagede : „owe, der swinder pijn,
Das ich dem werde dienre mijn
Scuwen moys in alder scijn,
Des ich vii ervruyt was,
20 Onde moys clagen jammer, wee !"
Vil dijch ze int hertz scree :
„Och Venus, zol ich mich vruwen mee,
4.
Sint das ich dem liefsten man,
Den ich tser werelt ye ghewan,
25 Scuwen moys in alien oert,
Das he doch nicht verdient hayt
In woert, in werch no in ghelayt !
Al moys ich hem scuwen die strayt
Das yst nicht werlich sine scolt:
30 Het doynt der boser nider tsongen,
Den mengen goyten haeyt betwongen:
6. des lieven roder mont is haar eene aanleiding tot smart. 8 1. es,
en ik kan er toch niets aan doen tot leniging mijner smart — unde
ich es hulfen enz. 10. rustte, steunde, vertrouwde. 12. sijnre gaste
wesen _
- = hem missen. 13. dicke. 15. omdat de nider en huote noodig
maken, dat zij hem in alien oert scuwen moys, cf. vs. 25 vgg.
18. in het openbaar. 27. wort unt werke zie blz. 52, noot 232.
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Des lijt mijn hertz groyt gedolt !"
Venus, waerom deystu das ?
Ich lide unde byn blide !

15.
Levenslessen.

f° 44 r° b Aensich dinen verledenen tijt,
Ghedinc dinre vrienden trouwe,
Duchte diner vianden nit,
Teghewordeghe dinghe aenscouwe,
5 Toecomende dinghen wes in vermode,
Hope noch duchte niet to zeer,
Halt dich in ghestade mode,
Dancke alle saken onsen heere,
Kenne dich cleyne, haldich reyne,
10 _Alinne gherneyn, blijft alleyn,
Verkyes gheyn, dat mach vergaen :
So mach dijn herte in vreden staen !

16.
Vrouwen Venus raad.

1.
f' 48 v° a Mich ervruyt eyne reyne vrucht,
Die ich in gansen truwe meyne !
Mit haren bliden aenghesicht,
lleb ich anxt, vrese ofte ducht,
5 Das betzert ze alleyne,
Wye vyl dueghens is in mich,
Wan si wille, is verre wijch !
32. gedolt voor dulden = lijden; of 1. ougedolt = onduldbare pijn.
No. 15. Zie blz. 149 — '10. of. WALTHER ' S : niinne entouc ui/it eine,
blz. 52, noot 248. Aan het slot staat rota.
No. 16. Over den inhoud, zie blz. 149. — 1. mhd. ervrOutret ; veine Thad,
sileze, fruht enz. zeer gewoon, cf. blz. 47, noot 192.--5. cf. blz. 45, noot 173.
6. dueglien (tugent) in den zin van mantel eke kraeht, macht; vs. 6 en 7
hebben dan betrekking op den verbijsterenden invloed der vrouw: als
zij wil, wijkt alle kracht van mij ; cf. biz. 46, noot 180;1. wijcht (d. i. wipe*
is == es.
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2.
Bernende staen yr oghen claer,
Lachende yr tsarte mont,
10 Wael voecht haer yr -wijflijch aert,
Die doghet, die haer volget naer,
Kan ich uch niet machen kont;
Sy is mi in dem moyt so haert :
Wie men si loeft, si duncts mi waert!
3.
15 Haer wijflijch bilde hayt mit cracht
Besessen al mijns zinnes pas;
Helf mir, troyst, want an dyr staet!
Ondaet nedert si mit macht ;
Haer wijflich duegt, die in yr is,
20 Die mach mich wal geven baet,
Wie truerentlijche dat mir gayt!
4.
Venus, vrou, der minnen slot.
Want du dem menneghen haes ontladen,
Unde gebracht ws commer zwaer,
2N Mit vrien wil doen ich dyn bot!
Helf mir, das ich werde beraden :
Tertz mijn das leget in zwere ;
Nu troest mich cort mit diner mere !
5.
1Vloyt, sijn, ziel nude lijf,
30 So wes mir yst besceert van Bode,
8. oogeit en mont, zie blz. 42. — 10. wiplich, zie blz. 47, noot 191.
13. cf. no. 7 vs. 34 stiff in den moyt. 14. hoe men prijst. 16. ntifits
zinnes pas = de gang mijner gedachten, derhalve : in welke richting
nijjne gedachten zich bewegen, telkens staat haar beeld voor mij. 18. cf.
biz. 45, noot 175. — 22. LININGEN LD. 31. 29 sit dd slOz bist uncle
bant mins herzen mid der sinne of. Parz. II. 540. — 25. bot voor gebot.
27. het hertz. 28. cort -_=_- spoedig. 29. str. 5 is gericht tot Venus, wiens
trouwe vazal hij steeds geweest is; tool' schijnt de dichter ter zelfder
tijd aan zijne frowe to hebben gedacht, gelijk vs. 33-35 doen vermoeden, die, tot Venus gericht, eenigszins vreemd klinken.
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Kerich aen dick, werde guede,
Bedenche das, vri edel wijf,
Du byst mijn troest, in weelde, in noede,
tTnde also haert in minen milede . . . .
35 Och oft alzo mittyr sttiede !
6.
Venus sprach : „la dyr ghenoegen,
Wie minre is van rechter aert,
Ich byn altoes tsinen besten.
Ghestedich rey sulder uch voegen
f°48 v° b 40 Mitter daet ; hijr met volvaert.
Ptint uch alle dfiecht te vesten,
Werct hier na, ets baet te lesten.
7.
Sijt ghetruwe unde warachtich,
Unde hout uwe woerde ghestade.
45 Dat Sint punte van gueter eeren !
Uwer sinnen suldir wesen mechtich ;
Ets wijsheyt, das ich uch rade :
Wye si sijn, die gene diet leren,
In duegden sullen sij meren.
8.
50 Hier comdi mede in hoger staet,
U lof, dus sal in eeren risen.
Daer men uch karat onder die guede,
Omdas, dat ghijr minen raet
Gheloeft, it sal u dbeste wesen.
55 Hayt voer groys beroemen hoede,
Wantet nie mensch wol en stocde !
9.
Roetners, die mit logen roemen,
Elebber der mennegen we braden
35. Stuede Conj. Imperf. van stein; mit dir. 39. HS. rey 1. reyn.
40. streef er naar langs dezen weg uw doel te bereiken. 42. ten leste
zal het u goede vrucht opleveren. 55. cf. waz sol zer iverlte ein
rilemee ratan. blz. 48, noot 200. — 58. 1. beraden.
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Dorch nijt, die hem op thertze leyt.
60 God, die moet si al verdoemen,
Die goede wijf also beladen !
So wie daer evel ave zeyt,
Hine weet niet, wes hem wal steyt !
Lof of hof !
Och leyder, was sal mir das levee,
65 Waer ich come. daer is gegeven !
I)at vrouwe weten, dat is besloten
Ms water in eenen terns gegoten !

17.
Vrouwenklacht.

f° 51 r° b 1 Eyn wijf van ondersceyde„
Ghecleet mit eeren cleyde,
In eren garde dorch vluchtthich,
Wijflijch, edel onde tsuchtich,
5 Trurich kb die sitzen vant,
Ir hoyft gheneyget in it hant
An ire verwen ich ercoes,
Das ze tsemael was vrudeloes.
Sine dede niet, alsi plach.
10 Ze sweech stille, als yr mi zach,
Onde greet mer nick, das wondert mich.
Ich sprach : „du salt nicht tsornen dich,
Das ich genade haen,
64 en vgg. zie blz. 149. — In het IIS. staat bij deze verzen
note. Met lof of hof schijnt de dichter to willen aangeven, wat in
den vrouwendienst de eenige plicht is, den man opgelegd: de frowe
prijzen en loven, of in stilte op haar loon hopen.
No 17. Over den inhoud, zie blz. 150. — 2. zie no. vs. 't eeren wete.
3. ('rengarten cf. MARNER 15 vs. 192, BOPPE 1 str. 3 (MSH. 2. 378);
GOLDENER 4 (USH. 3. 52); MISN1ERE 3 str. 1 (MSH. 3. 91); nog
komen voor vrOudegarten (HOHENVELS 5 str. 4); it unnegarten YRL.
287 in den zin van ( ,re, vrOude, wunne. LEXER vermeldt durchvliihtec
niet, wel durchvliehen, pervolare ; de zin van vs. 3 moet this zijn:
die steeds in erenyarten keen en weer vliegt, daarin zich niet
daarbuiten begeeft. 9. alsi = als si 10. yr 1. si. 13. des 1. des = indien.
VERDAM II, 136. 4.

210

GEDICHTEN LIT HET

Of ich dich h aen misdaen !"
15 Se sprach : „tis Bonder voerraet,
Dat ghesciet is mennege dart !
Mir yst das woert das kont :
Das hertz denet, spricht der mont
Ich wil dich sagen, wat mich werret,
20 Ende miners drueven siin vererret :
Eyn eewich durende jamers leyt
Vyl na mijnre hertzen gheyt !
In claghe nicht eene,
Mer ich claghe al gemeyne,
25 Ich claghe van alre vrouwen wege :
Wer moysen mier seden plegen,
Wer molten lachen no ghebere
Als men dede in cortsen jaren,
Doe men plach goede gheselscap,
30 Dansen, reyen al vruden af,
Die die goede, reyne wijf
Heystes names leytverdrijft.
Nu is so vii der felre dyet,
Och, leyder, die das pliet,
35 Das si goede wyf onderen,
Onde it solaes altoes verkeren
f° 51 v° a Mit haren lahterliken woerden.
Sus moyt der vrouwen oerden
Van daghe tse dagen swachen !"
40 Bi aldus ghedanen zachen :
Als ich uch besceyden wil,
d. w. wol Tont. 23. eine alleen.
17. het tweede das overbodig, 1. m.
26. mier seden plegen = wij molten alien doen, zooals ik op het oogenvrudenhaft.
blik doe, nl. triiren. 27. 1. gheberen. 30. vrudenaf
31. 1. dies die; heystes =:_heyst des; men verwacht een' meervoudsvorm
na die goede r. wyf. Den besten zin geeft de lezing: dies die g. r. iv.
hyessen names 1. v. 32. leyt verdrijft is eene slordigheid voor leytverdrijf;
leitvertrip zie blz. 47, noot 195.-33. mhd. diet. 38. mhd. vibes orden
(PARZ. III, 1706); ritters ()Men TuRNE 1 str. 1. (MSH. 4. 343); kristenlicher
orden (RUMZLANT) enz. in den zin van: vrouwen, ridderschap , Christenwereld, ontstaan in navolging van geistliche orden RUMZLANT 15 (MSH.
3. 55) zie LExER i. v.). 40. De dichter spreekt nu weder, en zingt het
lidekin, haar ten troost en om de vrees voor der hider claffen (vs. 44 en 48)
uit eigen harte to verdrijven.
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Comt dusghedane dinghe vil.
Des wil ich singhen een lidekin,
Want ich ducht int hertz° mijn :
45 Sint ich in truwen vonden byn,
Sone wil ich achten meer no min
Oph der hider claffen,
Al bringet mir groys liden in,
Nochtan laes icht varen hin !
50 Het steyt vaste in minen sin,
Dat ich langhe Bonder ghewin
Mach ieghen eenen hoven gaffen !
Sint ich cet.

18.
Wijf,

Vrouwe ende Maget.
1,

f" 55 r° b God hiet sijn moeder wijf,
Daer om is wijf een bloeyende stain.
Witjf ist mannes leyt verdrijf,
God zelve van wiven quam
5 Wijf ist besser vil dan golt.
Wives naem unde wives lijf
Die sijn marines leyt verdrijf.
Ir werde manne, sijt vrouwen holt !
2•

Vrouwe yst eyn werde naem gehure,
10 Vrouwen vrysschen mengen moet,
Vrouwe machen sorge dure,
Vrouwe sijn voer trueren goet,
Nu Bert de vrouwen, dats mijn raet !
Yr werde man, daer aen gedenchen,
45. Sedert ruijne trouw gebleken is .... 52. IINRREBOMEE Ned.
Spreekw. II. 157: het is tevergeefs tegen den oven to gapen ; (of:) hij
moet wijd (of lang) gapen, die den oven overgapen zal; id. TUINMNN
I. 229: vergeefs wordt tegen een oven gegaapt. Hoe wijd iemand den
gaaper open spalkt, de oven wint het. No. 18. Over den inhoud, zie blz.150.
2. sta y s zie no. 6 vs. 18. — 10. verfrissehen. 14. herinnert aan SAHSENDORF
4 str. 1 (11/SH. 1. 301), ook in dit HS. opgenomen f 21 v° b, zie blz. 139.
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15 Ghir solt nicht reyne vrouwen crenchen,
Sint mannes vreude an vrouwe staet !
3.
Maget yst eyn reyne naem gehure.
Wal diche, minnentlijche maghet !
Zich vrouwet alle creatures
20 Ere maget, so men saghet :
Crist wert van eere maget geboren :
Nu eert die maget, yr stolte werden !
Se is geweldich hemel ende eerde
Sone blijft he nemmerme verloren !
4.
25 Maget, vrouwe ende wijf,
Die drie sich vluchten in eyn,
Nu halt met eeren dinen lijf:
Dou vrouwes dan edel steyn,
Unde al das golt, dat grieken haet.
30 Des coninx scat van vrankerike
Mach dich, vrou, nicht gelijchen,
Heuestu diche voer misdaet !
5.
Coningen, vorsten, greve, heren,
Ritter, knechte, dienstman
35 Ziet men in vrouwen dienst keren ,
Wael, das dich god der zalden gaen !
Dou vrouwes bas dan meyen bloet,
17. Zie vs 9. — 18. diche 1. dich. 24. he 1. ir. In den tekst door den
afschrijver gevolgd, kan er (voor ir) hebben gestaan, door hem zelven gedachteloos als he weergegeven. 26. vleitten, vooral gewoon bij de Trinitect in
einen knopf gevlohten zie blz. 64, noot 328. — 28. dou = du; in 't hs. bas
weggevallen. Stereotiep : sie vrilut baz wan des meien bluot, golt unde
gesteine, baz dan al der Kriechen golt, zie blz. 59, noot 296 en 298. —
32. HS. heuestu 1. huetstu, huetestu; zie blz. 44, noot 169. — 34.1. dienestman. 36. mhd. swide; gan.
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Vogelin singen, zeiden clingen,
Dijn lij f noch mee vrouden doet!
6.
f°55 v°a 40 Mi wondert, dat ich mir vermete
Eyn reyne wijf tse prisen,
Zint ich dat te voren wete,
Dats die werelt kan ghewisen.
Wat wonder yst, dat si grisen.
45 Die anders drive, dan ich meyne,
Sint niet beter is gheboren
Dan eyne reyne wijf alleyne!
Niet voer eyn reyne wig!

19.
Wat

gerechte minne

si.

f° 65 v° b M]jn vrouwe Venus, die godinne,
Sat op eenen tijt met sinne,
Ghecyert met mengen duren werken.
38. Een regel is uitgey allen ; de twee deelen van vs. 38 kunnen ieder
op zich zelf het slot van een vers gevormd hebben, zoodat men vs. 38 en 39
aldus zou kunnen lezen : dou vrouwes bas dan meyen bloet
38. blomen, cle und vogelin singen,
harpfen, gigen, zeiden clingen :
40. Dyn lijf noch mee vrouden doet!
of. o. a. MONTFORT 16 vs. 47: ich lob die wib fur seitenspil,
fur harpfen unde gigen
busunen schal und gloggen klang
und darzuo aller vogelsang
es ist als guot nicht ze hl;ren.
besturen, regeeren,
43. dais ==== dat si (nl. de vrouw); ghewisen
beheerschen; zie blz. 45, over den invloed en de almacht der vrouw
volgens den minnesinger. De dichter kan echter ook aan MARIA
gedacht hebben, met wie hij het gedicht begon, vs. 20. — 44. leest
men troren voor grisen, dan is het rijm hersteld. 45.1. driven. 48. HS. nota.
No '19. inhoud zie blz. '150. -- 3. were in den zin van kostbaar,
van borduurwerk voorzien gewaad, of bontwerk, te vergelijken met
grijs were, graze were, coninenwerc en ndl. naaldwerk.
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Scone questien ende stercke
5 Hoerdic voer haer oponeren,
Al van .minnen, ende die solveren
Scone joncvrouwen onderlinghe.
Cortelike na dit gedinghe
Sprac Venus wt haren. mont,
10 Ende ontbant in corter stont
Voer ons alien openbare,
Wt gerechter minne ware,
Ende wat crachte in hare lage,
Daer si to werken mede plage.
15 Si seyde, dat minne ware een leven
Ende een wesen, dat waer gegeven
Den mensce bi lichter avonturen,
Dat hem gheeft een ongheduren
Ende onghenuecht in alien tiden.
20 Dat hi mach horen ende sien
Of dat ertrike heeft inne,
Sonder allene in die minne.
Minne is oec een hoghe wenscen,
Een beet begheren van den mensche,
25 Een fierheyt van oetmoedichede,
Een vertien in den seden,
Een vele pensen sonder spreken,
Een Licht vergheven ende node wreken.
Een zaen vergheten alle dies,
30 Dat binnen minnen noyt en vies !
Minne is een ziele van hem tween,
42. HS. wt 1. wat zie blz. 52, noot 247. — 20. Alles, wat op aarde
leeft, kan hij leeren kennen en doorzien, alleen die minne blijft den
menseh onverklaard en een gesloten boek. In dit overigens zuiver
mnl. gedicht is of (IV) voor op, gelijk in de andere mhd. gekleurde
gedichten voorkomt, vreemd ; de afschrijver, aan zooveel mhd. vormen
gewoon, kan het hier gedachteloos hebben neergeschreven. Duidelijker
zou de zin worden door een na of ingevoegd al. 26. uit het begrip :
wegtrekken, nit elkaar trekken, verstrooien, verwijderen ontwikkelt zich
dat van veranderen, een vertien in den seden kan dus beteekenen :
een geheele omkeer en verandering van den menseh in wezen en
handelen; vs. 26 kan zich dus aansluiten bij de in de lyriek gewone
voorstelling van de verbijsterende, betooverende kracht der minne,
der vrouw als een hooger wezen door den minnesinger toegeschreven.
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Ende twee herten voecht een
Mit ongheveynsder minlicheden,
Ghestadich suver, volmaect in beden !
35 Ondersceden in alle saken,
Die cleynen mogen ende mere maken
Alle die punters, die van minnen
In een vallen van tween sinnen !
Minne is een dine, di is gheheel.
f° 66 r° a 40 Linde wt haer selven gheen deel
En wil gheven, noch en kan . . .
Dat seide wilen een wijs man.
Die minne haer rike niet mach delen,
Noch haer selven oech onthelen,
45 Maer altoes bliven in haer gestede
Gheheel, ghestade, simpel mede.
Minne is minne ende el niet !
So wat el is dan minne, vliet
Gherechte minne in alre tijt ;
50 Ghelijct dat rouwe ende jolijt
Op eenen tijt, op eene ure
Niet te gader mogen duren,
Sone mach men minne in anderen dwingen.
Minne wil haer selven myngen,
55 Minne is wonder, dat wonder doet :
Zi maect den maten hogen moot,
Den hogen oec van maten sinne,
Den droeven vro, oec maect minne
Den vrecken milde, den bloeden coene !
60 Minne is mechtich te voldone
Al dat si gheloven can,
Wat louder yemant zonder dan ?
32. ghevoecht. 35. In alles, wat ter minne behoort, zijn ze een, volgen
den' weg; maar , in wat daar buiten ligt, wat die punten van minne
zou kunnen verlagen of tot overmatig hoog peil brengen [men denke
a,an de streng voorgeschreven plicht van maze in alles, zie biz. 68,
noot 350] zijn ze gescheiden ; op dat terrein vormen zij ieder een'
persoon. 44. onthelen = aan het licht brengen (helen verbergen, oath.
het verbergen doers ophouden , aan het licht brengen); LEXER i. v.
entheln, Kil.
prodere, revelare arcanum.
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Minne is valu nochte bleec,
Zi is altoes groen ende zuverlec,
65 Altoes nuwe ende even scoen,
Ende milde van haren loen,
Altoes edel ende rike,
Rose roet, lylie wit !
Doe si ghesproken had dit,
70 Dacht is : god, in welker tijt
Zal mi condich sijn det delijt,
Dat den salegen is ghehouden ?
Die mennichfoudege zueticheyt
Die minne na den arbeyt
75 Den ghenen geeft. die zijs ghan !
Dus sciet is truerich van dan.
explicit.

20.

Ghestedich wijf.

Een guet wijf, die eerlec leeft,
Het valt, dat si haer daer to geeft,
Dat si haer teere stat verghyet,
Als dicwile is ghesciet,
5 Goeden, werden, reyne wiven,
f° 67 v° b Die dan ghestedich daer in bliven,
Die sijn hoger eeren weert :
Maer vallet, dat si anders geert
Dan , te bliven teere stat,
10 Si speelt haer selven scaec ende mat,
Want si haer selven meest bedriecht.
Een valke, die te wissel vliecht,
63. Farbensymbolik zie Germania 8, 38 en 497; grim
ain an fang
der minne (LASSB.); rot (vs. 68) in rechter lieb prynnet (ilaTzL.), wiz,
daz ist guter wan (LAsss.), glitlich gedencken (1-15,TzL.). 71. det 1. dit.
No. 20. Inhoud zie bi. 151. — 3. verOhen haar woord geven. 12. De
bet. moet zijn : een valk, die niet blip bij den persoon, op wiens
hand hij zitten moet. Wechsel wordt in het Wdb. van SICHERER
opgegeven als jachtterm en vertaald door af- en toeloopen.
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Dien is nemmer also goet.
Als een die des niet en doet.
15 Hier bi, ghi werde wive, aen siet,
So waer, dat ghi u verghyet,
Dat ghi daer in blijft ghestadich,
So mach men heyten u waeldedich !
explicit.
Wat acht ich oph dein hont,
20 Die mer nicht en bijtsyt ,
Sijns ghnerrens acht ich nicht een haer,
Werd ichs ontwaer,
Das her gheyn cleder rijtsijt!
21. gnerren, gnorien (Mil. Wdb. II. 2004), knorren, brommen.

'S

STELLINGEN.

STELLINGEN.
I.
Naast veel conventie en gekunsteldheid treft men in de
mhd. hoofsche lyriek ook menige uiting aan van het natuurlijk,
gezond gevoel der dichters.
II.
Alleszins aannemelijk is WILLMANS ' vermoeden, dat liederen van puellae cantantes den dichters tot voorbeeld hebben
gestrekt voor hunne vrouwenstrophen.

WALTHER ' S liederen (ler niederen ilinite (volksnaissige 1 grik)
stelle men aan het cinde quer dichterloopbaan, althans na
zijne hoofsche minneliederen.

IV-.
In het 6de en 7de lied van den minnesinger Grave KRAFT
(NISH. 1. 23) is Guote een i'ersteckname.

VON TOGGENBURC

V.
Hertog JAN I VAN BRABANT heeft zijne minneliederen in
het Dietsch geschreven.
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VI.
Te onrechte laat ZACHER (ZfdA. I, 229) nit den strijd van
minne van het Haagsche hs., f° 1 vgg., str. 1-12 wegvallen.
VII.
Dietsehe Warande IX, blz. 10, vs. 10 vgg. (Haagsche hs.
f° 23 r° b, vs. 12) :
Si (vrou Beseheidenheit) can verdriven mannes leyt,
Si sal uch wisen an vrou Scemde
Die an aller scemden loeyinde
Ire vrouwen tamer wacht
Altoes, bi dage and bi nacht . . . enz.
1. an aller scemden leeymde.
VIII.
Ayn eynen jegher ich erhoerde ( Haagsche hs. f° 22 v°
b-33 v° a) en Dit is van der hinde (ibidem f° 48 v° b-51 r° b)
sluiten zich aan bitj de mhd. jachtallegorieen, als die van
HADAMAR VON LABEL

IX.
OV1. Lied. en Ged. blz. 67, X, str. 3:
Aenstu ghenade an mir ghedaen ,
So woldic hertze ende zinne dwaen
Van alre vruecht entrauwen neyn ,
Met vruechden eewelic gemeyn.
1. hertze ende zinne dwaen
Van alre vruecht ? entrauwen neyn !
Met vruecht aen eewelic gemeyn !
X.
De fiere nachtegaal (Dr. G. KALFF, Lied in de 1Vliddeleeuwen , blz. 360) beantwoordt aan het mhd. din Wilde,
vreche nahtegal, daz vil stolze waltgesinde en derg., behoeft
derhalve geene verbastering to zijn van ver nachtegaal, in navolging van fro nachtigal (WILLEms, Oudvl. Ged. blz. 39).
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XI
FERGUUT

805: Men broclite here wijn ende clareit
Ende die gerechten wel bereit.
1. there gerechten.
XII.

LANC. II,

5905: Dune moets doet sijn octet verwinnen al
Eer dese dach rode 'lemon sal.
1. verwonnen.
XIII.

LANG. II,

6242: Ende sijn wijf die sonder beide
Gurrasse te ',open viel . .. .
1 te votes viel.
XIV.

LANG. II,

6288: Ili verslichte van minnen . . • .
1. versuchte.
XV.

LANG. III,

2068: Den wech van ontfermecheden,
Daer ons heren ridderen den dach leden,
Ende bi nachte naden lichame,
Nader zielen in gaen betame.
1. Daer ons heren ridderen den dach leden
Ende bi nachte ; na den lichame
Ende na der zielen ingaen betame.
XVI.

(uitg. HEYNE), Romeinen XII, vs. 8 : sa dailjands
in allawerein, 1. alawerein.
ULFIL A

224

XVII
SWEET, Anglo-Saxon Reader, blz. 46, r. 8 : .... and in
Englisc-gereorde wel gehuyer fornrohte , 1. wel geworht f.

XVIII.
Van CHRESTIEN DE TROYES ' Conte del Graal heeft eerie
volledige Dietsche vertaling bestaan.
XIX.
GAUTIER MAP is Diet de schrijver van den proza-Roman
de Lancelot, Quete du Saint-Graal en la Mort Artur.

XX.
HOOFT ' S Warenar staat boven MoLIERE's Harpagon door
de locale kleur er in aangebracht.

XXI,
Het vermoeden, dat WILLEM III medeplichtig zou geweest
zijn aan den moord op de gebroeders DE WITT gepleegd, is
te eenenTnale ongegrond.
XXII.
Bij het letterkundig onderwijs worde gewezen op
het belang der Middelnederlandsche letterkunde als eerste
uiting van een' zuiver Nederlandschen volksaard, en als
schakel in de groote litterarische keten, die in de Middeleeuwen door West-Europa loopt,
XXIII.
Het is billijk, dat der vrouw elke werkkring worde geopend, waarvoor ziej geschikt blijkt te zijn.

ADDENDA ET CORRIGENDA.

Bij WALTHER' S spriiche, waaraan feiten als tijdsbepalingen zjjn vast
to knoopen (blz. 24), voege men Pf. 162 (L. 85. 9): Sires leben
lobe, des tot den v it ich iemer klagen, met betrekking op den mooed,
8 Nov. 1225, gepleegd op Engelbert, aartsbisschop van Kenlen, die
door Frederik II bj zijn vertrek near het Heilige land als rijksbestuurder en als voogd over zijnen negenjarigen zoon was achtergela ten
(WILLMANS Leben, blz. 130 vgg.).
Blr. 2 r. 14 v. o. 1. hofdichters.
Blz. 3 r. 1 v. o. 1. poizie; id. blz. 5 r. 6 v. b.; blz. 7 r. 11 v. b.
en 6 v. o.; blz. 9 r. 7 v. b.: blz. 14 r. 6 v. b.; blz. 10 r. 4 v. o.;
blz. 31 r. 5 v. b. ; blz. 32 r. 4 v. a.; blz. 45 r. 17 v. b.; blz. 60 r.
v. b.; blz. 76 r. 5 v. o.
Blz. 4 r. 9 v. b. 1. joeglars.
Blz. 8 r. 7 v. o. 1. koning van Navarre t 1254,.
Blz. 11 r. 11 v. o. 1. bekend is althans, dat
enz.
Blz. 13 r. 20 v. o. wordt I. wend.
Blz. 36 r. 6 v. o. noot 128.
moest.
Blz. 40 r. 18 v. o. moesten
Blz. 60 r. 5 v. o. 1..... indruk op de falwenden.
Blz. 62 r. 16 v. b. 1. gcmnde; id. r. 17 v. o. bij 1. hij.
Blz. 69 r. 19 v. o.
r. 11 v. o. 1. tcetet.
Id.
r. 7 v. o. 1. state; r. 5 v. o. 1. ungelnere.
Blz. 70 r. 19 v. o. 1. Pardus,
Blz. 73 r. 23 v. o. et Allemagne 1. en Allemagne.
Blz. 77 r. 6 v. o. 1. LICHTENSTEIN.
Blz. 81 noot 136 1. BRENNENBERC.
Blz. 84 r. 2 v. o. 1. 1-16HENBURC.
Blz. 83 r. 24 v. o. 1. YROUWENLOP.
Blz. 88 r. '12 v. o. 1.
Blz. '108. noot 285, r. 3. 1. cils faits athoitrons dente.
Blz. 118 noot 341, r. 9 I. Repariltrix.
Blz. 143, noot 1, r. 3 nergens elders 1. overigens weinig.
Blz. 167 vs. 329 1. Ich wil vorbas blider zin
Dogentliche enz.
Id.
II 1. 2.
Stelling XX, Harpagon
Avare.

