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Dienemm ermeenewertbescreven.
Nu hebbic ene sconeup heven
5 Consticse we1in twalschevhden*

Icsoudsejou in dietscheontbinden:*
Soe es utermaten scone!
Alleieinglevanden trone
M oeten naigheven herte endesin

lnEn/ezulkeOjsheit&erin
Endeminen sin also ghestarken
Datsiredoghetin moetm m arken
Alle iesezullen horen.
God die doronswasgheboren
l5Endevanden stenemaectebroot

VerlenemidieVjsheitsogroot
Indesen bouc,sonderm eswende
Van beghinnetoten ende!
Diesbiddic Godedorzineghenaden
zn Dathim iverghevediemesdaden
Dieic an deseredenedoe
Bede spadeenlevroe.''
DiesbatPenninc diene maecte*
En/cm enighen nachtdcero-mewa= e

25Eerhjtvantinzjnghedochte
Dathiden boecten endebrochte
Baerlù tbeglu'n ofheiftgheseit.
Nu bid 11iu up hovescheit
7

Datghizwighetaltemale:
30Hisalu vortdiesconetale
Segghen,alwerthethem tezure
Vanden conincArture.

121*

ieconincArturSattenenma
'le
TeCarlicen in zinesale*
35Endehilthofnaconincsede
Also himenichwerven dede
M eteen deelzireman
Die icnietwelghenomen can:
Ywein ende Pcrchevael
40 Lanchelootende Duvengael
EntiehoofscheW alewein*
-

Sjn ghesellewasdcerneghein-

OocwasdcerKeye die drussate.
Daerdieheren aldussaten
45 Naden eteneenlehadden ghedweghen
Also hogheliedepleghes
Hebben siwondergrootvernomen:
Een scaec ten veinstren in com en *

Ende breeddehem nederuptieaerde.
50Himochte gaen spelen diesbeghcerde.
Duslaghetdlcruptiewile doe.
B aerneghincniem en ofno toe
Van allen gonen hoghen lieden.
Nu willic u tscaecpelbedieden:*

55Diestapplen waren rootgoudjn
Entiespanghen zelveri
jn.
Zelvewaestvan elpsbene
W e1besetm et dieren stene.
M en seghet onsin corten Nvorden:
60Die stene die ten scake behorden
W ares w e1ghew aerlike*
Beter dan alAerturs rike.

Dussaghen djtalle die daerwaren.
8

M etten hieftup en/eesghevaren *
65W ederdanehetquam te voren.
Diesadde die coninc Arturtoren*
Enlesprac:,,Bim ireconinc crone
Ditscaecspeldochten'
liso scone!
M aerctghiheren ende siet
70Hen quam hiersonderredeneniet.
Dieup willesitten sondersparen
Ditscaecspelhalen en/eachtcrvaren*
En/eleverentmiin nainehant

Icwillehem gheven alnzi
jnlant
75En/eminecronena minen live

W illicdatzi
jn eghin blive.''
Van alden heren die dccrwaren
Sonedurstereen nietvaren.
Sisaten alleenJezweghen stille.
80Dieconincseide:,,W ie so wille

Goetrudderin mi
jn hofbetalen
121Ta

Hisalmidatscaecspelhalen
Ofwineghecrighen nemmerm ere*
Vandesen daghevoortwcrtm ere*

85Laten wijtonsaldusontfaren.''*
Noch zweghen siallediedcerwarcn.
Daerneantwordenoyteen van worde.*
Alse dieconinc ditverhorde
Spracl1i:,,Bim ireconinccrone
90Enlebiden herevanden trone
Endebialdiereghewelt
Dieicyevan Godehelt
Newilleminiemen tscacspelhalen *
Icsectjou allenin cortertalen
95 lc salreselveachterriden.

Ic(ne)wilsnietlangheronbiden*
Eertmialteverreontfaert.
Icbem diegone dietbeghert
Datictwederhalen sal
9

Ina M inelctteramp endeongheval
EericmeerteCarlicen kere*
Ofic blivedootinde ghere.

tcsalrejou mededoen dieere:
Icooudemetrechtezijnjou bere
l05Nusalicdjnjouweralreknecht-''
DeerW alewein dienu enpcecht
In dogheden esghetrectvoort
Hiscaemdehenaa1shidithoort
Datterniemen wassoghedaen
l10Die datbelofdursteanevaen
Van sinen here den coninc
Endel1itrac voortmetteserdinc*
Ende seide:,,conincArturhere
Diewordedieghiheden ere
I15 Seid,diehebbicwelversuen:

Diejou ghelofwilleanegaer
Stidihoudm also ghiseittevoren
Dien eetdiegllihebtghezworen?''
Die coninc andwordemettien:

lz0,,Jaic,somoetemigoetghescien!
W areenich rudderbh minm hove
So starc ofvan zlllken love
Dietmileverde in minehant

Icwillehem ghevenalmi
jn lant
I25EnJeminecronena minen live

W illicdatdjn eghjnblive.
Diesnekericheden mjnwort.''
121%

Alse diehereW alewein dithort
So dedehizinewapene ghereiden
l30Endewapendehem alsonderbeiden
Endeseide:,,vindictin enich lant
lc saeltu leveren in uwehant
So helpe miGod die u gheboot
Ofic blivein den willedoot!

l35Diessi
jtsekerendeghewes.''
10

AlsW alewein ghewapentes
Brochtemen hem Gringholettes vorO
Dien hiliefadde endevercoren
In sinen sin voralle paerde
l4:EnJehisaterup,die onvervaerde*
EnJeseindehem m etterrechterhant.
Docnam orlofdiewigant
An coninc endean coninghinne
EnJean alle dierewaren inne
l45 M ettcn coninc indiezale.
Siantworden altemale:
Vaert!God onsealrehere

Verdejouvanlachtreznievan zere*
EnJelatejou dincten bestm comenl''
l5n A1shiorlofaddeghenomen
Ikeethisvech rnetdesertale
En/ediedaerbleven in die zale
W aren vulvan haren moede*
EnJeseiden:,yverghincthem tongoede
l55BiGodeenJcbiden goeden daghe
Hisoudshebben cleneclaghe
Dat1lidie dincdaranevaen
Dienegheen man darbestaen*

No noitkersujn hordetellen
l60 Datsiyeweroytghevellen.

Diesdinct11ionsdjn onvroet.''*
HereW alewein,sietwatghidoet''
Spracdieconinc tsinen neve
Enlehoortden raetdien ic u gheve
l65-Een sotmach enen vroed> welraden
V= dathem mach staen testaden-*
mmerwachtu enJeu paert
Datghinietso na nevaert

Denscakedatglli
jshebttoren.''
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l70 DeerW alewein hislouch nletsporen
Gringolettealdat1&imach.
Enlea1sdeerKeye datvcrsach
Nu m oghedihoren Keyes>leHiliep ten veinstren vandersale
l75En/eriep:,,HereW alctpefr,m aercten/eversoet:
Haddighenom en enen draet
Endehaddeden antscaecghestrect*

Somochtijtnu hebben ghetrect*
Datu nietne w are ontvaren.

l80 DeerW alewefs seide:,,W ildiontbaren
HeerKeye,van uwen quaden scerne
Ic badsu utermaten gherne
Endelaetntihebben mincavonture!
Essoesoeteofessoe zure
l85 Comtsoe te goedeoftetequade
Here Keye,icne roupsu nietterade-''
Dusreethihenen mettervaert
Stoutelike a1seen liebaert.
DeerKeyeseide:,,Slaetm etsporen
l90 HeerW alewein,hethoutdcervoren

Tscaecspel;hen L rjounietontvaren.''*
Dieconinc ende diem ethep;waren
Siseiden:,,Here Keye,waertu ghevouch
Desertalen hebwighenouch.
l95Twinelatiden ruddervaren
Dlem eGod moetebewaren?
Ghinewccrtzelvenietso ghedaen
Datghitghelofdurstanegaen
Dat11ian hem hevetghesleghen.''

200W alewefsreetwech enJczizi
jn blev>
In hardem enigherandetale
Omme W aleweyne binderzale.
ieconincentieconingu m e
Ghinghen boven ten hoghes tinne
205EnJesaghen achterW aleweyne.
12
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DcernewaSno grootno cleyne
Sineliepen ten veinstren harentare
Endesaghen uuten/enamen ware
W arewaertW alewcfs henen soude.
210 Hireetm etcrachteenlemetghewoude
A1sdie gonedienietne spccrt
Achtertscac speldatvorem vaert*
Biwilen hoghe,biwilen neder
Biwilen voort,biwilen weder
215Biwilen VeffCybiwilen bi.
Overwaerhedeseghetm en nli.
Duszaghetdere W alewefs vorhem gaen
En/ehadtwe1metterhantghevaen
M ccrhilietdordergoretale
220Die boven laghen in diezale:
Hadsinesien daerachtervaen
Endthem danneware ontgaen
Simochtermedeharescereflmaken.
Hinelietom elneghenezaken.
225Dusreet1&iwech alzinen telt
DeerW aleweyn,up een scone velt.
D oe quam l1iin ene valeyde.
Doestontdie coninc endeseide:
Here W alewefs,God moetu gheleyden!

230Mjn oghen moeten hiervan usceiden
Sineconnesjoulanghernietghezien.''
Hikeerden ommeen#cghincm ettien
Entiehcren allete m ale
Vanden veinstren in diezale
235Enlespraken alle ghem eenlike:
Here'
W alewein,God van hemelrike

VerdejouvanlachtreenJevanscaden
Enlcvan dorperliken daden

Endelatejou behouden wederkcren
240M etten scaecspeletuwereren-''
Doenamen siandcrtalean hant.
13
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M ettien hevetW alewefs vernom es
245Enen berch vorhem staen:
Hidochtem toten hem elegaen!
Doesprachidaerhinevint:
1,Help God,SinteM arien kint
W aerwaertmach ic varen o-me?
25: Inneziewech,no rechtno cromm e
Dleric den scakevolghen mach.
Nunesach ic noytso drouven dach
AlsL tnzinu sa1OnWaren.
M ettien wartW aleweh gheware
255 Scierewaerdieberch ondede
Daertscaccin voerende11imede.
Dieberch diewertssciere gheles*
AlsW alewefr;& erbinnen es:

Datgatgdat)tevorenwasopen*

26nW ertnu scieretoe gheloken.*
EnJeT gzewein m oeste& erbinnen bliven
Allenesinen rouwe driven
In enen berch die donkeres!

DieszijtzekerenJeghewes.

z65 Hinehordedlercreaturene ghene:
Inden berch waren stene

Daerhijcghen mochtespreken!
1% Ta

W e1na dochtehem thertebreken
Dathitscaecadde verloren.
270Dierouwe ghinchem verrete voren

Dathjtso verrehevetghesocht *
EnJeinsozwaerrepinen (eslbrocht.
Dieswas11izeretonghemake
Enlepeinsde menigherandezake.
275Hiseide:,,A1ware die berch on/ en
EnJeichierute mochte gaen
Quanùczonderscaec tehove
14

Icworde gheworpen buten love.
Ic bem vroetvan zlllken ynken.
280 M en soudesceren m etmimaken.*
So welkennic den hereKeyen.
Van hem soudsmim eestvemeyen.
M iwarelieversoudicsterven
EnJein desen berch verderven
285 Also ic wanedatic sal
M ine helpeGod ende goetghevall''
esnachtdoghedigrootverdriet*
Van navonsdatdie sonneliet
Haerscinm tessoewederup ghinc.*

290DeerW alewein,diejonghelinc
Hivielin knieghebedeterrewaerf
En/cseide:,,God iedoronssuerf
EnJeom onscoretdiebitterdoot
Nu helptmi,here,uutdesernoot!
z95srtaricyewerin een plein''
Sprac die rudderW alewein
A1waren si 'c.om mighestaen
Enlesimiallewilden slaen

Icsettenzijeghenhem terwere
300M etten scildeenJemetten spere!
Hierm oetic sterven dordie noot
Sonderslach enJesonderstoot!
Diesbem ictonghemake zere.''
DusclaghedeW aleweyn,diehere.
305Hiseindehem enJeesup ghestaen
EnJeghincte Gringoletten zaen
EnJestac den breidelan sinen arm e
EnJeriep we1dicken ,,Owi,wacharmel''
Omdathitscaecspelhadde verloren.
310Dierouweghinc hem allestevoren.
DatwastmeesteL them L ert.
Doenam 11idnen breideltervaert
EnJedooldein gonen berch allene
15

122Tb

HiendeGrhgoletzl
jnwrene
3I5 So langhedat11isach van verren

Dendach ghelijceresterren.
EnJejeghen datlichtes1&icomen
Endeheveteen serpentsnestvernom>

Dler 'iii
j.jonghein laghen endesliepen
32n Inieso rootwaren datsiliepen
Derwaertdatsiwesen wilden.
W atradiW alewefse,den milden
Te doene,na datescom en?
Doch nehevetltiniewervernomen
325 Toude serpent:hiwasghevaren
Buten berghehem ghenaren
EnJehalen & ersibisouden leven

Sinejonghe,diewarenbleven*
Achteren/ealsditW alewein sach*
330 Neweet11iwathibestdoen mach.

Mcer11ihaestehe- enlctraczi
jnzwaert
EnJeterthem betan tervaert
En/eslouch nziddelinden hoop.
Datoutstehadde den quaetsten coop
335 W anthicloofdetnzidsontwe.
Den andren dediso wee
D athetdccrom m esterven m oet.
Den derden slouch 1ziofenen voet.
Datvierde settehem terwere
340En/ehaddeteW alewcfsegrote ghere.
Hetontsprancmetgroten vake:
Hetwasghewectmetonghemake.
Hetwaszerefel,alwaestcleyne
Enlescootupten here W alewcfnc
345 Bedemetclaeuwen enlemettandes.
DeerW alewein weerdehem mettes halldes
EnJe m etten zwlcrdeenJcm etten scilde
W eerdehem W alewcfa,die nùlde
D apperlikem ettervaert
16

35n Alsdiegonediebegaert
Tserpentte dodene endehine can.
Hetwasgheleghen in enes dan

Dccrnoit<jfnomanwascomen.

123 h

Tserpenthevetzinen staertghenomm
355EnJeslouch W alewefseso harde
Dathinedervielup die aerde
Alwaesthem tedoeneleet.
Doescoothiup znlenam ghereet
Tserpentvastemetbeden handm
360 Boven endebeneden biden tanden
En/escuerdehem zinen bec so wide
Dathem thovethinc in twierside.
Doehaestihem cnievincten zwcerde*
DeerW alewein,dieonvervaerde.
365M certa derserpent,dathadde vcrloren*
Sinen voet:hethevetvercoren*
(lrùzgoletten,seerAlralesveùlspaert
EnJernaectehenlvaste daresvcert.
ettien heiftGringoletvernomes
370
W lcr tserpentestotem com en
EnJchevetsinen voetverhev>
EnJeden serpenteenen ghegheven*

W e1tepointejeghen tbestebeen
Dathem vlooch mortelingheontween.
375Doemoestvallen up dieaerde
EnleW alewefs quam m etten zwaerde
EnJenam hem tleven haestelike.

DoedancéjsGodevanhemelrike
Datl1ihem aldusesontgaen.
380Te Gringolette quam l1izaen

En/esettehem in zjnghereide
EnJereetwech alzondcrbeide
Dcerwaertdathiden dach sach baren.
N u moetene OnseVrouwe bewaren!
385Aldusreetl1iden berch dore
17
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Totehiquam vorenescore
Daerieberch ghescoortes.*
Toude serpentwaswelgheles
Daer tevaerneuutendein

390W anthethaelderdjn ghewin
Daertaltoosbimoeste leven

En/eSinejonghediewaren bleven
Achterhem doehetselict.
En/ealstW alewein com en siet

395Sonewashi
jsboreblide

123rb

En#e trachem an eneside
Dathemenietnemochtesien.
Highereeddehe/w enievincm ettien
Bedeten scildeenleten spere
40cEn#ehireedde hem vaste terwere:
11 greep den scachtmetbeden handm
Endeghincvordie scueresx dm
Endekeerde den ortterscuerewlert.
EnJegontserpentdatquam tervaert
405EnJewaendeliden sonderwere,
EndeW alewein gheraketmett> spere

So weldathjtstacaldore
Dathetvielnederin die score
Tserpent,endebegan hem recken.
410W alewefs waendeutetrecken
Den scachtenJehiwasmidson- e!
Dattrensoen dede den serpentewee
Dathem tvierterkeleuutscoot:
Doewaende W alewefs welwesen doot*
4l5VanderKttevanden viere.
Highincan sinesi& sciere*
Endelietdiegroteblaexem eliden
Die & ervlooch in allen siden
Enten serpente uterkele scoot
420 Om ieanxenevanderdoot.

W arehem zi
jn suertietbutm blevO
18

HetaddeW alewein ghenomen tleven:
Hihevetbrochtin zulkernoot.
GontserpentSlouch slaghegroot

425M etten stertejeghen Yestene
Datsivielen grootenlecleine*
In beden siden vanderscuere.
Daermochten drieruddersriden duere
DuertgatL tscrpenthaddeghemaect.
430 HadtW aleweinealso gheraect
lc wane1&iwaerredootbleven
A1haddi .xx.manneleven.
DeerW alewein stontznlelouch

En/eseide:,,Ditswe1néjn ghevoech
435 Tserpentheiftm idieporte ondaen!
u mach icuten berghe gaen
Endehenen riden dcericwille.''
Tserpentnelach nietlanghe stille:
Dattrensoen dedehem onsochte
440Hetstontup so heteerstmochte
EnJescootupten hereW aleweyne.
Tserpentwasgrooten/ehiwascleyne!
H :tquam bernende a1seen vier:

I4en sach niema so lehjcdier!*
445 241stArraleAvefs sach,Avartbivervaert

Endehivergatzi
jn goedezweert
W anthem uterhantontgleet.
Datwashem sidentherde leet:

Hinewistenoythoehi
jtverloos.
123Ta

450 TserpentW aleweyne vercoos
Om tedeerneso hetmeestmpch:
Hetgafhem herde menighen slach
M etten staerte altenden een
W e1 'xx.waerven eerhetghefeen:
455Hetwasup hem verbolghen zere!
M ettien naemtW alewefse,den here
In shen staertendesoudene draghm
19

Sinenjonghen endelatenecnaghen:*
Up L tso liethettene leven.
46: M cerGod hevethem tghelucgheghev> *
Dathse te voren slouch alledoot.
W alewein wasin groternoot:
Haddivor tserpentghestaen
Also hibachten hevetghedaen
465 Hiwarevcrberntaltemale
Sonderenighewedertale.
ringoletdatneconste gheduren
Binnen den m ure:hetliep terscc en
UteenJeghincan ene side.
470DieswasW alewein onblide!
Hibleefallene endeonberaden
Hem ne stontniem en te staden;
Hiseide:,,Die duvelhoutné ghevaen
So vaste,in can hem llietontgaen;
475EnJem etten staerteso ghebonden
M ochticbelyen mine sonden
So waricblidcvorminedoot.
DieselveGod die migheboot
Him oetmihelpen enJeberaden
480EnJestaen mirezielen testaden

W antmi
jn leven esghedaen.
Tserpentnelettenietsondcrwaen
EnJevlooch L nen mettervaert
Endedrouch W alewein in zinen staert
485V oortw aertillenen nauw en Pat.
W alewein wasvanderpinen mat
Diehem tserpenthadde ghe& en.
M ettien so bleeftghevaen
Tenen ghate;hetnemochtenietduere:
490Hetwastenauwebuten m uere.
Nochtalmewaesterdickedorcomen
M dertrensoen hevethem benomen
Dathem bleefstekendein de zide.
20
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DoetW alewein sach,washiblide.
4951.1iseide:,,God heredoruwedoghet
Also waerlikea1sghiwelm oghet
So moctimihereheden *
Jeghen ditfelleserpentbevreden
Datnzidesen anxthevetghedaen.''
500DusmoesteW aleweys hinderstaen.
Siwaren ghevaen onderhem bedes
So vaste,sine mocht> nietsceden
No wedcrachtergaen no vort.
W alewein mochtecum eeen wort
505 Spreken:hiwasso zereghebonden
M ettserpentssuerte tien stonden.
Hetheveten brochtin groternoot
En/egafhem herdemenighen stoot

Metten staertejeghen diestene
510Biwilen groot,biwilen clene
EnJcheveten in enen pitghesteken
Dathicum emochtespreken
No gheen letverbrawen.
Tserpentscuerdemetten clauwes

515W aleejnswapineteYenstonden.*
Ooces1ziin zinen staertghewondes
Endeso vastedcerin ghevaen
Cum esalhim eerontgaen
Vanderpinedlerhiin es

520DeerW alewein,sijtsekerdes.

Hiverlostesineenehant
Doe tastehiom zinen brant
An zinesidc:1tiwasverloren!
No wedcrsiderno & ervoren
525 Nequam W alewein in zulkernoot.
Nu alreerstwaendibliven doot.
oe tastivoortan sineside
Ene misericorde:&eswashiblide!
HiJnnketsGode;11ihadstedoene.
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53:DoetracseuutW alewein,diecoene
Enlcstac natserpentharentare.
Hidedehem hardeclene dare
En/chetne mochtehem nietverslutm .

Hadtzi
jnhovetghehadtbuten
535IletNiarehenltonncren vergaen

Dathijtsoudesteken ofslaen.*
BedihevetW alewein tedoene*
W e1derhelpen vanden trensoene
Datserpentdusghevaen hevet.
540W alewein,die metpinen levet
Hine mochtewcermeterehantDiemisericordenam die wigant
Dcerhitserpentmedestac*
-

124ra

So/them djnhertebrac
545Ternavelen no min no m ee.
Tserpentcreesch lude:hep;waswee*
Omm edieanxenevanderdoot.
N och w as W aleweinsanxene groot:
Hilach ondertserpentsvoet.
550U terwonde quam ghelopen tbloet
Up hem heter& n een vier.
W alewein sprac:,,Ditnesgheen ier;
Hetesdie duveluterhellen
Die hiercom tenJewillemiquellen
555En/ehevetm idesen anxtghedaen!
EnJenoch necan icsnietontgaen
A1eestgherovetvanden live.
EnJealwaricsterkerdan sivive
Sone mochtic minietberaden
560 Ic nemoetsieden endebraden
Dieduvelhevet1niso ghebondeslntbloetdatcomtuutdeserwond> .
H etdinctm iheterdan een vierl''
Alduslach W alewefs onderdatdier
565Inden pit,ondertserpentsbloet
-
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Dathem ten scoudren overwoet.
Dusdedehem tserpentgrotes pant.
DeerW alewein tracuutmetterhant
Diemisericorde mettervaert
570En/ellieu up tserpentsstaert
Totehinealtemale ontknochte
Enlehem zelves uterpinen brochte
Diehem tserpenthadde ghedaen.
M aerGod danchiesontgaen!
575Endehi& nketsblidelike
Godevan hoghen rike.
Doewashiblide,doehidatsach
Dattserpentalso dootlach
Dathem dieanxenehadde ghedaen
580Enlchihem aldusesontgaen.
Hiseide:,,Icnewille nietsorghen
Dattu heden oftemorghen
Enen a dren sultdo> ver/iet.
Ichope,datneghevaltdiniet.*
585 Ic sa1dieerdievoeteofslaen.''*

Hihaesteen/ea1shi
jthaddeghedaen
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Sprac 11i:,,Ic hope an onsen here
Dtmedwinghesm enschenenm lermere
Alstu hiervormaelshevesghedaen.
590Hetne mochtenietvordighestaen

Mijn goedehalsberch vanderaventuren
Hinem ochtenietvordigheduren:
Dunehebstene ghescortenleondect

Alnlijn ldfenledorpect.*
595Enleduerdiescoren hebbicvondm
In minen livediepewonden

Alomme(endejommeinnûnezide.*

W alewein wasdrouveende blide:
Dathitserpenthaddedoot
60nDiesso haddibliscap groot;
Bandersideso hadditorm
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Dathizi
jn zwaerd addeverloren.
Sijnssciltsmoestehioocderven
Alsoudidcerom mesterven:
6n5Hilach ondertserpenttebroken.
u aerdieses1ziwc1ghewroken.

Si
jnscachtwasoocmidson- ee:
Dienewerthem nemmermee.
Gringoleteshem ontgaen:
610Diesmoestehidcerallene staen
In avonturen van zinen live.
Hiaddewonden driewerfvive
Diehem tserpentaddeghegheven.
Dusleeddieen onsochteleven.
615 Nochtan ne micteW alewein niet
Up die pine znleup werdriet
Dathem tserpentaddeghedaen
Addigheweten waerwacrtgaen
Dathiniemarehadde moghen horen
620 Vanden scaecspele achter ofvorO .
Dusdooldehiden berch aldure
O m m e te zoekene avonture
Dieltire ghcnouch vindcn sal.
Daerghesciedchem ditgheval

625Dathivantzijn goedezwaert
Dat1ziliefhaddeende waert.

Doehiefhijtup endewasblide

124Ta
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EnJestaectscierean zineside
In zinen scoedien hinoch hevet.
630 W alewein zuchtende bevet:
So zere sm erten hem diewonden.
En/e1zigheraccteten selven stonden
Daerdie berch wasondaen.
Doeghinchivordiescorestaen
635Enlcvernam àaereen sconelant.
Ende Gringoletquam tehant
Totezinen herealstenesach

Ghelopen aldatghelopen mach
Die vanden slagher wasmesmaect
640 Alsonetserpentaddegheraect
M etten claeuwcs in menigherstede.
Nu hoortwatW aleweh dede:
Hisaten/etinte sinewonden
Die hiremenighehevetvonden

645Overdjn li
jf,doehisesochte.
M en seghetdatm en nietne mochte
W aleweincvan ghenen talve*
Vinden,hinehaddewerc endesalve.
Nu eistconzen datltire tedoene hevet
650 Also zerealsyemen dielevet.
M aerwaterwashem dcerweldiere:
M etten bloedemoestisciere
Sinewondewieken ende binden
Alle dieltire constevinden.

655A1slli
jtdusalhaddeghedaen

6E
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/
sehq
iuwe
amde
gr
he
ug
pae
gn
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t
s
e
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e
inenPaerde.
Doesach hinederna dieaerde:
D oedochtehem dathistontso hoghe
660 M en haddenietmetenen boghe
Vanderaerdeconnen gheslaen
Tote dccrW alewein wasghestaen!
Hoesalhinedcrcom en up daerde
M etGringolette sinen paerde?
665W antdieberch esalso ghem aect:

Alwaerreeenkersdjn up gheraect
Hinem ochtcnieuwernedergliden
Hinevieleintwaterin allen siden:
Om dien berch liep cnerivierc.
670 Soe was grootwi
jtenleliep sciere.

Dieberch waseruutghewrocht
Uterrivieren- heifthem ghedochtM etgroten stenen endemetstarken
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Ikecht heli
jcerekarken.
675Endeinden berch ghincenescore
Ilaertserpentvoerdicken dore
EnJehadderdjnnestin ghemaect
En/ewildenietdatmen hem ghenaect:
M en mochterqualikein ghewinnen.*
680HetverghincW aleweinetosminnen
Dat11iwascomen in den berch.*
Hetswonderhinehaddegrooterch
Ontfaen:tserpentwasso fel;*
M cersinesakeverghinchenlwel.
685Also laghen sineavonturen.

Bedimochtijstebetgheduren
Hiseide:,,1cbem deranxeneontgaen
Diemitserpenthevetghedaen.
N ochtan staetnzihiertezine
690In vresen enlein roterpine
Van minen live,in springhesciere
Vandesen berghe in dieriviere.
lseterescamp darmehalsontwee!
Blevicllierbinnen em m erm e
695Icne svistesvateten no drinken-''
Aldusbegan l1ihem bedinken.

Numoetiavonturen zijn leven
Hiseide:,ysterveic,ic come ghedreven
W ederdlermen misalkinnen.

7n0Hiermochticlettelpri
jsghewinnen.
Storvic hier'' sprac doediehere
M enne ghevreeschtenemmermere
W aerdaticbecomen ware-''
Dusstont11iin groten vare
705 BiGringolettesinm wrene
EnJegordeneende satdccrup allene.
Hiseindem achterende voren.
EnJeGringolethevetvercoren
Dieriviere endespranc dlerneder.
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7I0Boven nckeerden sinemm eerweder!

DieszijtsekerendeOjs.
Haddighewesctvan Parijs
Here,hiadtwelgherneghegheven*
En/ehiteCarlicen ware bleven!*

715Hiltilthem vasteup zi
jnpcert
Datmenighermarcwaswaert

Sowaersolujshaddetedoene.
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Hetwaseen deelnadernoene
A1sl1idusvoerin dieriviere
720EnJeGringoletghinc zwem men sciere.
u esderW alewein gheraect
Dievanden bloedewasmesmaect
Dlerhimach spoelen sinelede
Diewe1zere te menigherstede
725W aren van wondes enievan bloede.
En/eGringoletdatwertso moede
Van zwemmenedatnemmeernem ochte.
Doch swam tdathetlantgherochte
M etten voeten en/cstontalstille
73n Om dathem rusten wille
In gone riviere up een eylant.

Hetquam hem weldathi
jtvant:
Hen hadde elnietdan thovetboven.
W alewein mochtshem welbeloven *

735Dat1zizijn goedeorsaddebescredes:*
Ichopehetsalnewelbevreden.
Hetzwanlvortan tanderlant.
DoebeetteW alewein tehant
In enen m ersch diesconewas
740Enlcgllinc sitten intgroenegras.
Dievanden livewasmesmaect
Hiwasin felrestedegheraect
Dcermen hem deelde evelspel.
Datsceen an Gringoletten wel
745Dielach a1sofltiwaredoot.
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DieswasW aleweinsrouwe groot.
Hieacdatgrasuteraerde
En/eghinc tote sinen paerde
Hibegonsttorken endcwriven
750Proeven ofthem m ochtebliven.
Doespranctup:dieswashiblide
W alewefs,eniestontbizire zide.
A1haddem yem en willen deren
Hineaddehe> niewlermedeverwerm :*
755Hinehevetno wedcrsciltno spere
Daer11ihem mede mochtc terwere

Setten ofhijshaddetedoene.
Alwas1&ibloot,hiwascoene.

Si
jnhalsberchaddemenighescure:
760M en sach zjn sconeli
jfaldure

125rb

Dathem tserpenthevetgheL en.
Nu moethidusallenestaen
BiGringolettezinen wrene.
Echtgordine enJesatup allene.
765D ietonghem akew asw e1zere
DatwasW alewein,diehere.
W anthighenen wech nesach
Daer1&iden scakevolghen mach.
oereet11ivastealoverdwers
770 W alewein,diescone mersch*
Onthierende1zivernam
Dat1zitenen weghe quam :
Diehilthiso hibcstm ochte.*
Doe sach 1û also hem dochte
Eneborch ofsoeware van goude.
Doepeinsde W alewein dathisoude
D lerin herberghen ofhimochte.

Aldussette1zizijn ghedochte.
Doereet11idarewcertherdezaen.
780Docdochtsochem in een waterstaen
EnJcup enen standaertghewrochtvan ondre.
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Daerwoondedieconincvanden W ondre.*
W ettiwlcrommehiW onderhiet?
Ic saeltu segghen,icnelaetsniet:*'
785 Hiversciep hem tallen dieren

Diezijn uptlantofinrivieren.
Bandersidesciep hihem wedere
Tallen voghelen diemetvedere
M oghen vlieghen in enich lant.
790lcwanewe1datm en noitne vant
Scoonreborch dan hihevetene:
Hen warevan kalke enlevan stene
Nochtan m ochtsoenietscoonrewesen.
Soewasghescreven,dietconstelesen
795 M etgoudebuten ende binnen:
M en mach die borch nietghewirmen.
TwaterL tter omm egheedt
Heteserealvermilen breet:*
M en mach dieborch nietghenak>
800 Die die coninchevetdoen maken
Hen sinamelikevan vorer.
DiestratehevetW alewein vcrcores
D iene toter porten brochte.

M enich sinswaszijn ghedochte.
8n5Doebeette11ivorieborch sciere.
Daersach 11iwondcrmenighertiere
Alomm evan herde menighcrsaken
Die dieconincadde doen maken.
Sijnpaertliethibeneden staen
810Enlehiquam in dieborch hcgaen.*
Dcervanthiden çoninc W ondre*
En/ezinen soneAlydrisondrç
En/etscaecspeltusschen hem beden sv en
Dathem die pine alhaddeghedaen:
8l5Ilaerup so speilden siten scake.
DoewasW alewein betteghemake
Dannehiwasin langhen stonder
29

Omme dat1û tscaecspeladde vonden *
Dathilangheaddeghesocht
125Va

82nEndeIhem)inmenigherpinenbrocht.*
Doeneech hienJcgroetteden coninc
En/csinen sone denJonghelinc.
Sigroettene wederin waren sakes
Enlestonden UP vanden scake
825Enlconthaelden W aleweyne den here
Ende leeddenein waertbiden ghere
Die ghemaecswe1haddetedoene:
Hiadde van Sander/ ghesnoene
Ghewesetin herde groterpine;
830 Datssinen wapinen we1anschine
'

Diesoghescuertdjn enlcghetrect:
Hiscaemdehem L tmemzesach ondect.

Sijn soneleddeneharentare.*
DieconincW onderwerts heware
835Enderiep tweknapen datsiquamen
Endeden herew alew eynenam m
Enleleedden in erekem enaden.
Een a dercnapewasdi
els)beraden*
EnJequam teGringolettm ghegaen
840DcemeW aleweyn lietstaen
Beneden derbrugghea1s11iup quam.
M en seghetonsdattieG apenam
Gringoletten diewelsciere
W ascom en m esm aectuter riviere*
845EnJeleeddeneup een sconestal.
Daerdedihem tghenucal
Datmen m ochte doen enen Pcerde.
Icwane datW alewein also begaerde.
Hitorctene vasteendewreef*
85n Dathem een twintnietnebleef
Overhem L them messat.
Hethadstedoene:hetwasso mat.

Doede& hem ofzi
jn ghcreide
30

En/edecketwedcrSondcrbeize.

s55Doelie? diecnayecnlehaeldecoren
Endcstortetshem ghenouch tevoren.
oequam hiwederup ghegaen.
Dandcrtweecnapen waren ghestaen
BiW aleweineinderkemenaden *
860Enle daden hem rote ghenaden:
Deen haeldewaterwe1ghereet
Tepointecouttepointeheet
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En/cgootin enecupezaen;
Danderknapewasghestaen
865 Bihem en/eontwapenden gherede.
Doedwoughen sizinesconelede
Diewaren m esmaectvan diepm wosdm
Diersimenighe overhem vonden.

A1ssi
jtaldushadden ghedaen
870Doeleiden sineup een bedde zaen *

Datrikelijcwasendediere
EnJ:vt4naaecth&alrernaniere:
Van Enen goude diepilare
Entiesponden van yvare
875 w elduer sneden ende duerhouw en.
M en mochterwondergrootin scouwen:
Diem aerken conste,himochterin den
Twonderdatin dewareltsoude ghescim *
Vanden beghinseletotedatsoe end>

88cSal:Zaermochti
jtondervenden.*
Vierhglestondm dcergouijn
Dienietverbetertnemochten zi
jn*
Iliesconesonghen endeclare.
IlerW aleweh biNvertghewre
885Datécs= c diesigaven ute
W asghemaectmetenen condute
Dattieconincvanden W on/e
Dedemaken inde borch van ondere.
En#ee1chevethlzinehant
31

890Encssaphierenlcenenjochant;
ln/ nderhantenen carbov el:*
Diemaketlichtdaertwasdonker
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Datteminnachtewasalso clare
Alsoftnoenen daghesware*
895Binnen derburch vanden stene.
Dccrwassermenich grootendeclene
Omtrentdatbeddedccrmensesach.
Nu hoortwatcrachteantbeddelach:
W are een man up tbedde gheleghen
900 A1waridorhouwen enleduersleghen
Ofhaddioverhem enighewonde
M oeste ltireup ligghen enestonde
Totehim etslapewarebevaen*
A1s11iwederup wilde staen
905So warigansenJcghesont
Als1zinoitwasin enigherstont.
Dleromme dedene dieconincw onder
Daerupligghen enledecken onder
Diecoverturedler11ighenesen
910Van sinen wonden soudewesen.
usblcefhimetslapebevaen.
Dieinglen liet> haersinghen staen
Die te voren songhen clare.
Doewertdieconinc we1gheware
915 DatW alewein lach enlesliep.
Enen cnape dathieriep *
Enlchilziethem ofhim ochte
DathiW aleweinswapine brochte.
M en ghincsescucrm enlemakes clare.
920 So waerdatmen wartgheware
Datterenemaelge ghebrac
Ic wane m er ene nieuw e in stac.

Dusghinc men scuren enleghereiden
Sinewapinesonderbeiden.
9z5 Hierofnew iste W alewefs niet*
32

Die lach up tbedde dccrmelmeliet
Up slapen,datdierewasen/cgoet:
So welhem diere up slapen m oet!
Endca1ssinewapinewaren ghereit
93nDoeleidemerbidattertoesteit:
Bedesciltende& ertoespere*
Daerhihem mede soude terwere

Setten oflujshaddetedoene;
Ende enecoverture groene
935 M etsiden ardewelghewrocht.*
Dieconincw onderwaswelbedocht
Van hardemenigherandesaken
En/espractotesinen cnapen:
Sectons,esdie spise ghereet?''
940 Neen soe,here,Godweet-''
So spoetdlerm ede,hetswe1ghe/ en

Hetsti
jtL twieten gaen.
l-lierzijn zulkediegherneaten.
Dannehevetmi heneonmate

945A1waertniemen dannemijn gast.
Ic waneweldat1linoch vast
Also helperrliGod,van desen daghel''
Doeleidemen taden uptiescraghe.
Dlerboven spreeddemen die dwale.
950W alewefs ontsprancm ettertale*
Uutsinen slape gansende ghesont
A1s1zinoitw astei gherstont.
Dleromm ededenedieconincslapen *
Dathivan allen onghemaken

955Eeravontsoudezi
jn ghenesen.
1% 'b

HelptGodl''spracW alewein mettesen
W aerwaertbem icnu gheraect?
Ligghc hieralmoedcmaect?
Ic nehebbe cousen no scoen *
960No clederdieicanem ach doen!
Diesbem ictonghemakezere.''

Zw.dr.26a

Sprac deerW alewein ie here.
Dusverhorde die conincclaghm *
W aleweineende dedem draghen
965 Een Paercledervan witterzide.
M en brocht:dieswashiblide
A1slûsehaddein sinehant.
Icwanewe1i tmen noitnevant
Clederdiewaren also diere.
97nDatwonderwasso menighertiere*
Datandiecledrestontghewrocht
hlen hadse ona .h4.pontnietghecocht.

Hen esgheenclercinalPadjs
so welgheleertnosowi
js

975Dietaddeghelesenoftgheracclt)*
Datandieclederwasghemaect.
Hideedsean enlewaserblide.
Dieconincaddeten selven tide
Doen maken een surcoot:

980Hetwasscarlakijn root
M etermenien uutghewrocht.*
Dithevetm en W aleweynebrocht
EnJeniewecousen enJenieuwe scoen
Die die rudderan saldoen.
985Hicleedde hem enlecsup ghestaen.
Doe brochtemen W aleweyne>en

Eenbecki
jnvan roden goude
Daermen hcm mededienen soude;
En& een L ntvadtdicsghelike:*
990Dietdedemaken hiwasrike.
M en gafhem waterenJe1lighinc dwaen.
Doebrochtemen hem diedwalezaen
Daerhizine handemede droghes soude.
Hihadde aldathihebben woude.

995R indesenquam dieconincWonder
U EnJezi
jn soneAlidrizonder

M etzesruddcrsuutvercoren
34

Scone,irkeende we1 heboren
Toten bereW alewein ghegaen
I0n0Endeseide:,yzidiup ghestaen
Here,enpehoesiditeghemake?''*
Mine deertneghenesake.
Icbem ghenesen in corterdJ't-''
1% Ta

DiessiGodghebeneijt''
10:5Spracdieconinc,,en& djn kintl''
Doenamen sidenjonghelinc
M etgroterjoyenmetgrotenspele
Dlerwaren hogherliedeveleEnJequamerm edevoortghegaen
nlnDaerallegone taien soen
Som van yvoreenJesom van stO e
En/esom waren sivan elpsbene.
Sconhcs>;ewasvan goude
DlerW alewein up eten soude.
I015In enen setelsettemenne allene
Daerchierheiten#ediere stene
An stonden,dcercrachtan lach:
Hen m ochteblexem eno donreslach
N o ne gherande saken
1:20 Nem ochteden gonen ghenaken
Dieinden setelwasgheseten.
Dusbegan deerW alewein eten
Endedieheren altemale
Boven enJebeneden in diesale.
1:25 Ten elpsbenesates diegraves
En/ehertoghen van groterhaven
Endeten yvorehogheliede
Rudders,maerharem aisniede
Saten beneden ten nurberine.
l030 M en scinctevan den coelen wine*
Ten taien boven endebeneden.
A1hadde derW alcwefs ghebeden
-

Ommegoedeherbergheeenjaer
35

Icwane,11ihevesevondes dcer.
1:35Hisatneven sconinx zide
Die zire comstwasharde blide.
Vorhem stonden diestopen van goude

Dcermen den<jnuutscinkm soude
EnJenappe diewaren menighertiere.
1040 Gone gherechtes wares diere
Dlermen den heren diendemede.
Dieconinc wasblideendesede
Toten hereW aleweine:,,Here

Sijtteghemake,icbidsu Zfre

1p45 M etalzulken a1shierCS.##

DeerW alewefs,deszi
jtghewes
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W aswelberaden en/ehilouch
EnJeseide:,,Hieres,hcre,ghenouch.
Mineghebreketghenesake.
l050Ic bem herde we1te ghemake-''
ussaten sinlettesertale.
Arralesvefs sach binnettdcrsale

Tordjtsenstaen upcandelare*
Dieallegadergoudi
jnwaren
1055Dietm aecten binnes derborch clare
A1stoftnoenen L ghesware
DiewelgrootwasenJewelwide.*
W alewefs sach an elke side:
Himochte dcerm enighen rudderscouwO

106:Mcerhinesachervrouwenojoncfrouwm.*
Datdochtehem ene vremdesake.
Dussaten die heren metghcmake
Enleaten enJewares m ettm bliden.*
Dieconincsprac ten selvm tid> :
1:65 ,,Rudder,waertu welbequame
So w istic ghcm euwename.''
W alewein andwprdem ettien:
Here,also moetemigoetghescien
lc sectu uternaaten gherne;
36

l07n Diesne staetminiettonbeme:
W alewefs esm ine name.
Eistu wille endewelbequam e

Icbem u gastendeghimi
jnwaertSosectmiduweofghjsbegaert

-

1075Endcwlerdatic gheraectbem .''
Dieconincandwordehem :

HeerW alewefs,ghizi
jtgheraectintwonk
Van allen sinneboven ende onder.
SelveesW onderminenam e.''
1080 DerW alewefs seide:,,zonderblam e
M oghedim etrechteheten W onder:
Hiereisso veleboven endeonder*
En#ein allen siden ghemaect
Ic weetwel,icnewasnoitgheraect
1:85In steden dcericso velevast
En/ehebbegheweistin menich lantA1sicsnu hierhebbe ghezien.*
M aeralso moetemigoetghescien!
Ditwondcrgaetallesteboven
In90Conincrike en/evan love
Datic lzierso menighm rudderscouwe

EnJeicnesiehiervrpuwenojoncfrpuwe.
Nehorthierghene coninghinne?''

Jaet,W alewein,welsoeteminne
127ra

1095 Die ghiwelvaringhesultsiem''
Dieconinc hiondedem ettien
Eneveinstre dcerW alewein dure
Sach sitten bandcrsideden mure

In enezalesconejoncfrouwen
ll00 Die Vrevele mochte scouwen.
Allenesatdie coninghinne
M etenen wclghestaden zinne
Endehevetghedweghen en/eesgheseten
Teretaieenlesoude eten
1!n5Dierikewasende diere
37

M etherdcrmenighercameriere*
Diealle wares tharen ghelove.
DeerW alewel seide:,,In ghenep hove
Ne quam icnoithlgheen lant
IIlnLnaericdusgrootwondervant
A1sicnu hierhebbeghezien.
M aeralso moetemigoetghescien!
Nochun hevetnziditwonderm ere''
SpracW alewefw ,,hereconinc here
l1l5Biwatmanieres enlebiwatsakm
Diesmoetinzivroetm akesTwighiwoontaldusverscedm .''
Dussprac siondcrhem beden.
ieconincandworde mettien:
ll20 ,,HerW aleweh,ghimoochthierden
W ondervan herdem enigherzaken
Dieic hebbehierdoen maken.*
Die coninghinne wasnoitindien
Datsoetnoytwildecomen zien
lI25HoctghemaectwareenJeghewrocht;
-

kaeraltoosessoein dien bedocht

Datsoewillewoneln)in diezale.''*

M ettesen dedemen up diedwale.
Daerwasgheten intghevouch.
Il30M en gafwaterenlemen dwouch
Diehandesconevanderspisen.
M en iende dcerwelin allen wisen.

Naden etencgafmenwi
jn
A1stdoetdcerhogheliededjn.
ll35M en scjnctezndemen dedeommegaen.*
Dieheren dronken.M en dedesoen
Diestopeen#enappean enezide.
Siwaren allegaderblide
DieZaerwaren binderzale.
ll4nW atholpedatic langhetale
M aecte?Doesprac Alydrisonder:
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IleerArtalesvein,mihevetwonder
W atsaken datghihebtvernomen

DatghiintW onderduszijtcomen.
ll45Conldiom riden ofom josteren*
Ofcomdizouken avontuer>
Ofbegherdigoetofte quaet?
Ghivintwe1dieu wederstaet
Eerglû van henen moghetkeren.
Il5: Ofwildibliven m ettesen heren?

Mijnhereesuwesherdeblide.
Endesetjou neven zirezide
A1wilirebliven ewelike.''
W alewein sprac:,,God dierike

Il55Moetejoulonen ditsconeghcbot!
M lerneen ic niet,also helpemiGod!
Datversuetwelin uwen sin
Datic intwandelen comen bin
Dathevetnlitscaecspelalghedaen*
ll6nDatic heden sach voru staen.
Daerwisaten tArturshove
enscollinx van groten love

Metgroterjoyemetgroten spele
Saten dcerzireruddersvele
II65Na dateten endeadden ghedweghen
Also hoghelieden pleghen.
Daerhebsiwondergrootvernomen:
Tscaecspelten venstren in comen*
En#ebreeddehem nederuptieaerde.
1l70Himochtespelen diesbegaerde!
Duslaghetdlerup diewiledoe.
Daerne ghincniem en ofno toe
Van al onen hoghen liedes.

Hereconinc,icwiltjou bedieden:
l175W isaghentalle die dcerwaren
M ettien hieftup en#cesghevaren
W ederdanehetQtlam te voren!
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DiesaddedieconincArturtoren*
Ende sprac:,,Bimirc coninccrone
1180Ditscaecspeldinctmiso scone!
M aerctghiheren endeziet
Hen quam hiersondersake niet.
Die up willesitten sondersparen*
Ditscaecspelhalen enJeachtervaren
1l85EnJeleverentmiin minehant

Icsalhem gheven almijn lant
En/em ine cronenam inen live.
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Ditwillicdatzijn eghi
jn blive.''
Van alden heres diere waren

l190Sonedursternoyteenvare/):*

Sisaten alle endezweghen stille.
Die coninc seide:,,So wieso wille

Goed ruddcrin mi
jn hofbetalen
Hisalm idatscaecspelhalen
1195 Ofwineghecrighen nemmermere
Vandesen daghe vortwertere

Laten wijtonsaldusontfaren.''
N och zweghen sialleierewaren:
Baerneandwordeniemes van enen worde.
1200 IcscaemdemialsicL thorde
Datdlerniemen wasso ghedaen
Die L tghelofdursteane gaen
Van minen here den coninc;
En#eic tertvoortm etdeserdinc*
1205EnJcseldc:,,Hereconinc ztrturhere
Dietale ieghiheden ere
Seitdie hebbicwelverstaen:

Diejoughelofwildeanegaen
Soudihem houden altevoren
12l0Den eetdien ghihebtghezworen?''
ieconincandwordemettien:

Jaic,somoetemigoetghescien!
Diesnewenicheden nat'nwort.''
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Here alsic & thadde ghehort
l215Dedicminewapinereiden
EnJewapende mialsondcrbeide*
Endeseide,vondictin enich lant
Ic soudthem leveren metterhant;
Also helpem iGod die migheboot
1220 Ofic blevedcerom medoot!Siethere dushebbictvernomen
Endebem na tscaec intW ondercomen
En/ewanethierhebbes hevaen
Neware midinkehetsm iontgaen
1225Endeesmiworden onghereet.''
Die coninc 1ziseide:,,Godweet

HereW alewein,addi
jtghevaen
So svaerdigroterpinen ontgaen

Diejounu tedoghenesteet.
l230Maernéjnscaecesu onghereet*
Hen sidatglzidortanevaen

Tghelofdaticjoudoeverstaan.
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Ic sa1delen enleghikiesen
Ghimoochtdatkiesen,ic salverliesen:
lz35 Hebditen scake grote ghere

Somoetghjtwinnen metten spere
Up mienJemetuwen scilde.''
DoespracW alewein dieM lde:
So waricJanne van dommes rade

l240SouYcjou lonen goetmetQuade
Entie ere ieghiné hebtghedaen.
Neen ic here,alsonderwaen!

Stakicjou ofgherochte
Alshetwelghevallen m ochte
1245En/eghimiwedcr,coninchere
Diesneghecreghc nemmerere:
Icwordsghew orpen buten love
W aerdatic quam in elken hove.*
M en soudesegghen:y,zietwcervaert
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125: Inie tasseerdezùAen svaert
A1shihem goetaddeghedaenl''
M iware lieverwaric ghevaen
In enen kerkerviertich daghe
Daericno Zolme no maneneSaghe
1255Dannem iden lachterhierghesciede-''
Doeseiden alle dichogheliede:
Ghisectwe1a1seen goetman.''*
Dieconincseide:,,Zuldimidan
Here W alewein,doen ene bede
1260Endewinnen tscaec up hovescede?
Dan saeltstaen tuwen ghebode.''
eerW alewein seide:,,BiGode!
Icsaldoen datghibegaert.''
*>HeerW alewein,so moetitswlert
l265Varen Zocken metten tween ringhen.
W ildidathalen endenzibringhen

Soghevicjoutscaecsekerlike.
H etheveteen coninc,hiesrike
EnJeheetdieconinc Am oraen.

Iz7nSi
jn casteelesso ghestaen:

1% N

M en machenenenzmenneghewinnes.
Datgoedezwaertdatesserbinnen.
Dathevethibinnen zire hoeden.
HeerW aleweh,nu willic bevroeden*
1275 W atcrachten andatzwaertleghet
Eistalso alsmen onsseghet:
Hem nemach gheen man comm tevorm
Es1&idcertoenietvercoren.
En/etrecthiute datgoedezwaert
128: Hetslatene ontwein demiddewlert.
Daernedarniemen o-m evraghen
Datàaeryemen sa1draghen*
Hine sivan duechden uutvcrcoren

Van alleden gonendiedjngheborm
1285EnJevan rudderscepemede.
V

HeerW alewein,moghedidesebede
Doen enJehalen mitgoede zwaert

So ghevicjou mi
jnscaectervaert
Uwen willemedetedoene.''
aleqvein sprcc,dieruddercoene:*
Ilere,mighebreictenesake;
Diesbem iczeretonghemake.
W aertdaticse ghecrighen mochte
Sonelevet11iniet,dietmiontcochte
1295No om zelverno om goud
lz90

In leveretjouinjou ghewoud
M edetedoenealu ghebod.''
Dieconinc seide:,,A1so helpem iGod!
I4eerArralesveùl,sectrnisvatdates.

1300Deszi
jtsekerendeghewes:
Icsaelsjou helpen namiremacht-''
Hiseide:,,Icnehebbesciltno scacht;*

Mi
jn halsberch hevetmenighescore:*
Diem igherochtehistakemidore.
l3n5 Diesbem iC in groterzorghen-''
D ie coninc seide:,,Beittotemorghm .

Jouwewapenediezi
jn alghereet
Alsootten rudderscepesteet.''
Hierm edelieten sidietale.
1310Doeghinc men slapen in die mle.
Diebedden waren we1ghemaect.
IniehcreAlralesveinhies heraect
Tenen beddegoetendediere.
Dlerup ghinchislapen sciere
1315Dien nachtdueretote& tL ghede.
Doecleeddehem W aletpefs enJevraghede*
Ofyemen zine wapineweet.
Tweknapen brochtsehem gherect
En/ewapenden welin corten tiden.
1320W alewein wasm etten blides
Alshizinen halsberch sach so clare.
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Doe vraghediwaerdieconincware.
Binnen desen eshiup ghestaen
En/equam teW aleweyne ghegaen
1325EnJcgroetm herdehoveschelike.
W alewein seide:,,God dierikc

Ghevejoubliscap zniegrote ere!
Blivette Godetoteickere!

Icsa1jouhalen tgoedezwaert
1330EistdatGodnujn levenspaert
Eeric wederkereintW onder.''
Bin desen quam Alydrisondcr.
Hibevalne Godehaestelike.
W alewein ruumdedieborch rike
1335EnlcQm m terbrugghen ofghegaen.
Daervanthienen cnape staen
Diehem Gringoletten hilt
EnJesines scachtenJcsinm scilt.

Dussathiup inzijn ghereide
1340 EnJe hivoer w ech alsonderbeide
w alewein,henen zirevaerde
In L vontuere vandm zwlerde
Terpoorten uutaldathimach
Die stratediehivorhem sach
1345Totedat1&iten endeescom en.
M ettien heiftW alew ein vcm om en*
Een foreestvorhem ,een wout
Dcervoghelein singhen menichfout.
Hetwasnuchtensomtrentprfmen
1350 Die sonneverbaerdeenJeghinc scinen.*
lshibindes woudeescom en
Eerhietlanc heiftivem omen
Ene creature so zere carnlen

I7iesnlochteonsen hereontfarnlen.
1355Hihoorderoepen:,,O wi!o wach!
Nu neweeticwatic doen mach!

Miverniewetmi
jn oudezeer

Vortwaertylancso m eer*
Datic langhehebbeghedraghenl''
1360Dusverhorde W alewein claghen.
Hislouch m etspores eniereettervaex
Daerdie creaturemesbaert
Teziene ofhihelpen mach.
Doedochte hem dathicom en sach
l365Ener cnapevan sconen leden
Up een arm paertgheredm :
Hetwasm agherendem anc;

Sijnhaerlokeznlelanc;
Nederhinghen hem die oren;
1370 Hethouttebachten endeVore/'
,
o
ghe
n
l
i
e
pe
n
he
ut
e
s
ho
ve
de.
Sijn
Hine levetnietdiesghelovede
Hoe datpaertwasghedaen.
Hethadde terearmercrebbeghestaen
1375Dcerhem cores dickeghebrac.
Hethaddemenich onghenlac.
M en namertoewelcranken ware:
M en lietlopen harentare
.
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N acht ende dach,w aestheetofcout
1380 W intcrenlc som erin gontw out.

Enlehaddeghedaenwe1menichjaer.
Datmochtemen marken an djn haer
Dathem also vcrwerretlach:
Dieswasleden we1menigh> dach
1385 Datgheconreitwasofghewreves.
Den pardenewaseen twintnietblevm
Dan diehuutdlcrmen doresach
W antm en sinebeen tellen mach*
Endezine rebbes an elkeside.
1390Diereup sat1&iwasonblide;
Hem wasonsochte te moede
En/cslouch vastem etereroeden
Tpaert,maerhen halp he- niet:
O

Tem eer11islaet,temin hetdiet.
l395 Hen m ochte nieteen voetstap gaen;
Hen m oestehem rusten en#estillestaen
Ofhetware ghevallen up daerde.
Ditsach W alewein donvervaerde
Dien datverdochtevanden knape
14:0 Omme dathimaerctedieresake
Dat11iwasvan so sconen leden
En/ezulc een paertquam ghereden.
Overdiescouderewashibreet

W anthem djnleven walesteet:
1405Dienuesehaddiscone cnierecht;

Si
jn vorhooftbreetendeslecht;
Die oghen addiscone eniegrawe;
BrtmeenJeslichtewinbrawen;

Si
jnhaerkersp endeblont;
l410Den halssnewitenJeront;
Sinelierbloeiden alsene rose;

Si
jnadem neroocnietghebose;
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Dietmndewitende clene:*
Scoonrecreaturenesach niemas ghene!
1415Hiwasonztrentdiemiddclsm al.
In sinen kin stonteen & 1.
Hiwasvulmaectva allen leden *
Endewelghcraectvan allen zedm .
141mochtemeteres vandien lande

1420Gravewesen.Maerhiwranczl
jn hande*
So & them L trodebloet
Voren uutsinen naglen woet.
Ditsach W alewefs,diesverdochte.
H igrocte den knape so hieerstm ochte
1425En/eom boothenlgoeden & ch
M etaldatGod vulbringhes m ach.
iecnape seide:,,God loneu here!
Goetdach newertnlinefsmerm ere:
Icbem den goeden & ghe ontgaenl''
46

1430W alewel
'
s seide:,,Doetnnivcrsuen
Uwen rouwe cnieu verdriet-''

DieknapeSeide:,,Hen holpejou niet
Datghimilettct,laetmivaren
Here,datu God nloetebewaren!

1435Alteldicjou alminen rouwe
Hetneholpe u nietbinnire trouwe

Bedimiesnûjn hertezwaer.
Dieseswelleden .xx.jaer
Daticverloosminen enen broedcr.
144:Gheen betgheraecterno vroeder
So ne esintconincrike bleves

Siderdathiverloosdjn leven
No van duechden betvukomen.
D ie onedienemihevetghenomm

l445Higactdaghelijcsvornzinen oghen.
Hoemachmijnhertedatghedoghm ?
Hinebootsminoitghenebatc
Here,birechtercariute!
Nochtnnnedeertnzivelem ere
1450Anderzake,we1lievehere:
W aer him izietofcan ghenakm

Gaethidjn sceren metminlaken
Eistin diekerkeofdlerbuten!
lcscuwene,hen can minietverslutm :

1455Hinehoutaltoosmetmidjn spot
Gheli
jcoficwareeen sot.
W anthem dinctin zinen sin
Daticnietbeterswaertne bin
Dannehidusspietommennin> scamp.
146:Here,nu hebbicenen camp

Jeghenhem beroupenvordm coninc.
129N

Siethier,here,om deseJinc
So bem ictonghemakezere.
N ochtan deertnlivelem ere:
1465 I4etesonsezedehzditlant
47

Datnem ach gheen seriant
Enen rudderroepen te campe
Dcermenttrecken willeteScam pe

Himoetrudderdjnghedaen.*
1470Here,nu hebbictghelaten staen

Endemijn goeten/e%jn lant
M inen here den conincin sinehant
En/ewildemiGod goedeavonture
Gheven,icsoudeten conincArture*
1475Varen endebidden hem up ghenade
W ildidat11inlirudderdade.

Diesdjtsekerendeghewes
Here,m en seitonsL t11ies
Zeghezalich dien 11irudderdoet.
1480Nu hebbicsu ghemaectvroet
W leromm edaticutebem comen
M aeronghevalhevetm ibenomen:
eden alsootwesen soude
Intbegon van desen woude
1485W aendicliden diepassaedse:
Indiefelletoolne,in dieusaedse

W asnzighenomen mi
jngoedezwaen
Mijn halsberch en#eoocnùjn paert.*
D itarm e paertwasm ighegheves.
1490Dusleediceen onsochteleven

En/ehebbeghelaten almijn lant
M inen hcreden conincin zinehant
En#eic sa1kcren te minen daghe
Ten campe enJevolghen mireclaghe.
1495 Nu selmen segghen sonderwaen
Hethevetmiblootheitalghedaen
Datic bem bleven buten lande.*
Hieromm edoghicgrotescande.
Nochtanne deertmivelem ere
15:0 Andersaken,wellievehere:

Mensa1mi
jnscone(wi
jf)ontherven*
48
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En#emine kindcrmoeten derven
M iJ'ns,icvarein vremden lande.''*
Diesweendehiendcwranczinehande
1505En/cseide:,,Icneweetwatanegaenl''
W alewein hevetditwe1verstaen
En/cseide:,,Die gave een ronside*
Soudim oghen tuwen tide
Keren van sconincsArturshove
1510 Tuwen campe,tuwen ghelove?''
Diecnapeandworde:,yGhodweit

Jaic,maerhetsmionghereit.''
W aleweinseide:,,Nemethiertmijn.
Jtmemach altoosgheen beterzijn.
l5l5Hetsa1jouwe1sochtedragh> :
Hetcan weltelden endedraven
En/elopen enen hoghen walop.''
Dieknapeseide:,,Ghihoutu scop
M etnû,here,datesmesdaen.
l5z0 Ghisoud welnodehenen gaen
Tevoetenlegheven miu paert.''
W alewein die beettetervaert

Enleseide:,,Neimthiermi
jn ronside-''
-

DieknapeontfmctenJewasblide- *

I525,,Mcericghevetjouin dien
Datghizulthaesten enJespien
EnJevantkeren van Arturshove
Tuw en cam pe,tuw en ghelove

Enlebehoutjou goetenlcjou lant*
l53nEn/evantghederenjouw> viant
En/epenstemmerom dieere
Vandesen daghevoortwaertmere.
Nu vaertenlekeertso glzieerstmoghet
EnJepeinstemmerom diedoghet.''
1535 o sat1&iup seerW aleweinspcert*
Diecnape,en/ereetwech tervaert
EnJedanctehem utermaten zere
Vanden goede endevanderere
Zw.#r.26,
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Diehem derW alewein hevetghedaen
1540 So dat11iwe1hevetverstaen
Datdie knapewasharde blide.
Hiquam ghegaen ten selven tide
Ten plcrde datdlerdieknape liet
En/eghincdcerup sitten endesiet
1545 Ofhettenesoudeconnm dragh> :
Hetne constetelden no draven.*
Hibeettenederen/elietdlersuen
EnJcm oestetevoethenen ghaen
Duergontforeesten/eduerdes dan.
1550 j7aerznen rotedoghetan
M ochtemarken en/cgrote ere
D atw asW alewein diehere!
Aldusqm m highegaen duertwout
Daervoghelesonghen m enichfout
1555Tevoet,dieshinietdicke neplach.
Doe dochtem dathivoorhem sach
Enen casteelenJc ene riviere.*
Hetwasiecasteel,dien 1zisach sciere*
DiedetoolneenJedequade zeden
l560Hiltmetovermoedicheden
EnJehadde ghedaen we1menigh> dach.
Teerstdattenediecastelein versach

Quam hite W alewein mettervaert.
Hihaddeeen overmoedich paert:
1565HetwasdapperenJesnel
Datgheleec W aleweynewel.
Dusquam hitehem waertzaen

En/eseide:y,Rudder,ghidjtghevaen!
W antdiezeden in ditlant

1570Sjnjouhierwe1onbecant.
Betaeltonsdatghisculdich djt
EnJemaectonsghenen langhen sGjtl''
W alewein andwordem zaen
Endeseide:y,W aero-me bem icghevaen?''
50

1575,,Om datklliluwetolnewiltontdragen-''*
Doe began deerW alewein vraghen:
W attolnen bem icsculdich dan?''
1$Den halsberch dien ghihebtan

En/cuwen sciltendejouzwaert
l580Enlewaertdatghihierbrochteen plert
Datsoudimim edeghevenl''
DeerW alewein seide:,,Hetsachtcrbleven:
Icgaeftden G apedien ghiheden
M etuwertoolnem etuwen zeden

1585Naemtzijn halsberch en/epaert:
Hivaerterm edete Cardolewaert.''

lanedediwel,alsohelpemiGod!

,y

Ofhianeu enen SOt
Vantendehiu daeroverhilt?
1590Haestu endegheiftm iuwen scilt
En/euwen halsberch endcu zwcert
Doetofendeghevetmitervaertl''
eerW alewein andwordezaen:
:1W iesalhierdetohe ontfaen?''
1595Diegoneseide:,,Datsic ghereet-''*
D eerW alew efs andw orde:,,Godw eet*
Suldivan midie toolne ontfaen
Ghizultoveruwevoete staen!

Eericsejougaveup u paert
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16:0 GIU voertm ilieverhinderwaert:
Ghinezulteerstaen bimire zidel''
D iegonebeettein cortertide
Ende seide:,,Ghim aectte grootdangier!

Icwanedieduvelbrochtejouhierl''
l6n5 111haestehem enleghinc mettien
Ten zwaerdeenJeW alewefs hevetversien:
M etticn trachidatzine zaen.
H1seide:,,Ghizultnu ontfaen

Joutoolneeergllisulthenesgaen!
16I0Datsegghicjoualsonderwaen
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Sidemeerdatghijtbegaertl''
Aldustrecten siharezwaert.

Harlijchaddegroterghere.
EndeW alewein settehem tewerc

I615Jeghen den gonendiehidcersach
Om teproeveneofhimach
Vellen ietoolne endedieonsede
Dcermen den menighen pinedede.
M aer sgoonsoverm oetwasso groot

1620Hem dochteweldatzijn ghenoot
Newaslevendein gheen lant.
Doch verdrouch himettcrhant
Tswaertznleslouch metgroten nide
Up W aleweineenJchiwasonblide
1625Dathiso langhe vorhem stoet.
W aleweine dectehem en/ewasvroet
M etten scilde,so hibestmach.
Hiontfncvan hem menighen slach *

Dienietonvergolden zi
jnbleven.
l630M ettien heiftitsw lertverheven
EnJegheraectenewedermetterhant
Ende cloofdehem helm enJenesebant
Enlesloechthem in altoten ta den.
D oe tracl
tijtuutmetbeden handes

1635En#ehiseide:,yNeimtcnleontfanctjougheltl''
lnie gone vielnederUP gontvelt

Dooteerhiteraerden quam .
Hilietenevaren enlehinam
Datgoedepcert,W alewefs diecoene
1640Datbihem stont:hihadstedoene.
Hiseide:,,Lyaert,ghim oochtwelsv en :

Jouhereheiftzinesloon ontfaen;
HileghethierenJezwighetalstille

Enlehevetdathijshebben wille.
l645Hiseithisa1nûnen halsberch borghm

EnJenùjnzwacrtaltotemorghen
52
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Oftote echtdaticwederkere.''
Doe satup W alewein diehere
En/equam vorden casteelgheredm
1650Die metherdefellen zeden
Haddeghestaen m enighen dach.
En/ealsenedieportierversach
Doe began l1idieporte sluten

EnJeseide:,,Entrouwm,ghibli
jfterbutel
1655Innelatejoubinnencomeplûetl''
EnJea1sW alewel datversiet
N ooptimetsporen enJetorsliep we1
W anthetwasdapperende snel
En/cquam ghelopen metgrot> ghere
l660Binnen derportm vortwaertzere
Eerhisewelconsteghesluten.
W alewein seide:,,lnnebem nietbutm

Bleven;datmachuwesenlelelt*

Portier,datsegghicjou,Godweetl''
l665

ettien beettivanden plerde
EnJehaestehem enlevincten m derde
Ende slouch den portierthovetof

Doewierp hijtvorhem inthof
Enlenam hem die slotelezaen.
1670 Terpoorten so eshighegaen
Enf/cghinc die duerevastesluten
Datdlerniemenevan buten
Binnen den castele comen soude

Vordiendathijtselvewoude;
1675No van binnen oocutegaen
Vordathialhadde ghedaen
Dathiwilde endebegaert.

Doeghinchiup endedrouch zjn zwuert
Alblootghetrectin die hant.
1680w atso hidaerbinnen vant
Binnen den casteleenJeù&diezale
Datmoestesterven altemale.
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Sivloen in cam eren enledcerbuten
Datnem ochtehem nietbesluten
1685 Hinehaletseuteendeslouchsedoot.
Baernebleefno cleneno groot
Hinerovetseallevanden live.
Hine willenietdattic tolneblive
Staendeno die quadezede*
1690Daermen den menighen pine dede.

lshijtaldushaddeghedaen
Quam hitezinen parde hegaen

En/eontldede)diepoorteendeledetbutca.*
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Doeghinchiwedervaste sluten
1695Den casteelso 1zibestmach
Allediedueren die hidlersach
Daerdie sloteletoe behorden.
W alewein satup m ettien worden
Endewierp die slotelein dieriviere.
l700M ettesen reet11idanen sciere
Endelietden casteelbeslot> suen.
Ic waenre niemen in salgaen
Hine brekeontwediemure.
D usvoer11isouken avonture
l705Overberch enJeover1 1
Die1lighenouch vinden sal.
Dieknape dceric eerstofseide
Hiquam ghevaren sonderbeide
Tote Cardolealzondersparen.
171nDieconincentiemethem waren

Stondentenveinstrencniehebbenvemomelnl*
Enen cnape up Gringolettecom > .
Dathaddehem wondcra1sdjtsaghen.
Deen began den andren vraghen:

l715,,T aeresmi
jnhereW aleweinbleven?
Desehevethem ghenom en tleven
Diehiercomt,wanen wibest.''*
DaerwasdeerKeye,hispraclest
54

l72a

Hiseide:,,Datghisect,datsniet.
ie cnape die glu lliercomen ziet
Hiesbodevanden scake.

DeerW alewein11ieswe1teghelmake)*

En/ehihcvetdatscaec ghevaen.*
Dathebbichardewelvcrsuen.
l725En/ehisentsinen cnapevoren
Tehove.M etrechtehebbicstores
Dathihem zulkerdincvermat.

Here,overwaerseggvcjou &t:
W alewein hevetondervonden
1730Datweetic we1te desen stonden*
sine beroemeliketale.
En/eicseithem tcvorm wale
Hetsoudem tonnerw,vergaen
Dat11itghelofwildebestaen
l735Dathierniemen nemen durste.''
Dieconincseide:,,W ildionsvurste
HeerKeye,gheven vandeseru1e
So dadiuterm atenewale:
W ihebberofghehoortghcnouch.''
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l74n Keye w asblide ende 1zilouch
Ende seide: BiGode,hereconinchere
Van W aleweyne moghediere

Hebben!Ghcreetu,eteséjt
Endeonthaeltenesonderrespi
jt
1745 M etuwen m annen,metuwen m aghenl''
Noch sprac dieconincendebegan vraghen
Hiseide:,,HereKeye,waertu ghevouch
Van deserulen hebwighenouch.
BiGode!van uwen quaden scerne
l750 Stonde onsherdewe1tonbem e.
Hebbic W alewein aldusverloren
Bial&en L tlloitwartgheboren
GIû m ochtetsnoch welwerdm errel''
Die knape quam ,hine w asnietverre.
55

l755

ieruddersseiden:,,w ilwinevaen

En/cstappanszijnhovetofslaen?
Here,ghimoetdie dootbesprekea
HoewiT gleweinebestmoghen wreken-''*

Doewasdcermi
jn hereLanceloot
l760-Daernewasniemenzi
jn ghenoot
Van duechdcn,datweeticwale
Van alden heren indie saleHiseidc:,,HercArtur,coninc here
DuerGode endedueruwesselfsere
l765 OnbeittotedieW ape escom en
EnJeghidiewaerheithebtvem omen
W athiwille zniehibegaert
Eerdatghine dootzwaert.
M en hevetmenichwaerfgheseit
1770Van seerW aleweinsnziltheit:
Hieshovesch,nélde endecoene.
W atmannesooshevette doene

Bescud lzi,zietl1idathjsnoot*
Hevet:zine doghetesgroot.*
1775Higafhem tpaert,datwanicbest-''
Hidedeso datdieconinclest
Ombeidde endeallediemethem waren.
D ieknape quam inthofghevaren
Enlebeetenederoverzinevoete.
l780Dieconinc quam hem teghem oete
Endedieknapegroetehaestelike
Arture des milden coninc rike

Enlcallediemethem zijn lzierbinnm.*
Someseidsi:,,Godmoetejou mirnen-''*
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1785Hinewasneborewelontfaen.
Dieconincseide:,,Doetmiversuen

W aerglzizi
jtcomenan ditpaert-''
Dieknapeantwordem ettervaert:
Here,also ic u segghen mach *
l790Diesesheden diederdedach
56

Datnzigafeen ruddersnel.
Hem dochte,ichadstedoenewe1
En/ededeanemizinedoghetgroot.
Hem verdochtcso mirenoot.
l795In een foreesteensmorghensvroe

Quam icghereden,icsegghejouhoe:
Up een paertvan cranken leden.
Van ere tolne van fellen seden

Dcerwasnti,here,datnùjnghenomen.
1800Enfè alsdieruddcraddevernomen
Daticwasin zulkernoot
So dedizinedoghetgroot
Anemiendebeettemettervaert*

En/egafnzizi
jngoedepaert
1805

ediicwasin avontures zere
Om teverliesene goetendeere

En/emi
jnleven alsootmistoet.''
Dieconincsprac:,,Nu bem icsvroet:

Hetwasmijn hereW alewein!
1810W aeres1zi?'' Here,bisinte Gravein*
Also alsic u segghen mach
D oe icken achterstwerven zach
Ghinc hiover zine voete ter vaert
Dortwoud terquadertolnewlert.
1815 Niesidernewisticwaer1zivoer-''
Dieconincseide en#ehizwoer:
W etGod,nu weeticwe1tevoren

DatW aleweinhevetdjn li
jfverlorm
Bedidietolneesso ghedaen
I820Daernemach gheen man ontstaen.
NemmermenewerYc blide
Ofickcn haddenc bimire zide
W alewefsem inen lieven nevel
.
Knape,datu God eregheve!
1825 Nu sectmiwatghibegcert-''
DieG apeandwordemettervaert:
57

:1H ere,Tml
''n rotlWediC CSgroot:
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Miwas,hcre,mi
jnbroederdoot
Ghesleghen,dieseswel.xx-jaer.
1830DcerommeesMjnhertezwaer.
Dietdedehoutmetmidjn spot
Ghelijcoficwareeen sot
En/epijntaltoosom minen scamp.
Here,nu hebbicenen camp

1835Jeghen hem beroupm om desedinc.
Nu biddicjou,hereconinc
Uwen dienstbiuwerghenade

En/emaectmirudderofghi
jshebtsude
Endelaetmikeren uutuwen hove
1840Teminencampe,teminen belove.
Eistdatichieryetlanghemerre
Icm aechswellichtewerdes erre

EnJehetsa1oocanenùjnleven gaen-''
Dieconincm aecteneruddersaen
1845En#egorde hem gondereen goetzwaert
EnJehiseideten knape:,yNietne splert!
Vaertwech enlepeinstomm edieere
Van desen daghevortwaertm ere

EnJeemmerlujntu o-mediedoghet
1850Sowcerghicomtenleglzijtdoen moghet
Enlevordertweduwen enJewesen
En/ealledieghivintin vresen

BescudseenJesetjouli
jfdcervorm l''
Dieknapereetwech metspor>
l855Terporten uutso hieerstmach
Diestrate die11ivorhem sach.
Hine mach nietletten sall1icomes
Ten campe dien hihevet henomen
Enledathirewesen sa1tedjt
1860Terrechteruren in datcriJ't.
Hireetalseen die nietnespaert.
Himach we1wesen onvervaert:
58

Baermen hem eerdiepinedede
Soeesgheveltdiequadesede;
1865 W alewein heiftdccrvergolden al
w atso m en hem hecsschen sal.
usreet11ihenen aldathim ach.
En/eW alewein quam aldcer1&isach
Enen berch;dccreshicom >
1870Boven;enJehevetint1 1vernom en*

Blil
j &enberchenlcdatdal*
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M etrudderscepeverdectal.
11isach dcerménighen rudderrides
Up groteorseenJcdiereghesmiden.
1875 Hisachsecomen metgrotm scaren
En/etenen castelevorhem varen.
Bachten quam een garsoen ghered>
Up een orsvan sconen leden

MetenenzwlcrdeendemettwelelnSdlden.*

1880DoegroeteneW alewein demilde.
Diegarsoen waswelberaden
Hiseide:,,Van laclareen/evan scaden

Here,so verdejouGod onsehere

V andesen daghe vortw lert m erel''
1885Dusgroette die garsoen m etten scilden
M inen hereW alewefseden milden
Ilie grotereren w elw asw cert.
InerIrralesveùlspracm ettervaert:

Cnape,datjou God moeteeren!*
1890W aervaren alle desegroteheren?''
Sinevaren nietverre,nesvlerhierbi:
Teensconincshove,heetAmadi.''
Soetevrient,watdoen sidaer?''*
;#
Ic scctu,hcre,aloversvaer:
1895 Gonerudderdiegon/rvoren vaert

En/ebuten hevetghegortzijn zwaert
Hiesberoepen van mordade
Tecampeom datl1imetsines rade
59

Enencnapenam zi
jnleven.
1900Dieberoepere esachterbleven

Dieden campjeghen hcm heiftghenomm
En/enedarniettecritecomen.
Heteseen knapevan groten love
En/eseide,hisoude tArturshove
l905 Varen en/ebidden hem up ghenade
W ildidathine rudderdade.
Dithadditonsculden enJeteren.
Noitsidernedurstiwederkeren.
Dusvoer1&ihenm uten lande.
l9l0Dieshebben sinevriendescande.''
oebegan deerW alewein vraghes:

Eshierdamleenichvanzinenmaghlen)*

Diehem in hulpen m oghes staen?''
Dieknape dic andwordezaen:
1915 ,,BiGode,here,neen hetniet!
Van alden gonen die ghilùerziet
Sonebestaethem ne gheen.
Nochtanneeslzierm enich een:
Diecomen allemetminen here.
l9z0EnJenoch twintich werven mere
Souden hebben ghedaen teserstedm
Hadsigheweten dathiheden

Soudehebb> ghedjnintcri
jt.
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Dieswillicdatghizekerdjt.
1925 Be& durren sine vriendenietcom es
Baersiminen herehoren nom en

M etharen nevein datcrijt.*
Uwen orlof-hetesti
jtM oetichebben,''sprac dieG ape.
l930DusesW alewein van deserzake

Berecht.,,Nu vaert!Godghevejouere!
Hetsti
jtenJevolghetuwen here
Eerdatl1iu teverreontfaert.''
DieG apeslouch metsporen tpaert
60

1935En/ereetwech aldattimach.
DeerW alewein quam dlcr1zisach
Enescone lindestaen uptvelt
Daervoer11ionderen/chelt
Onderdiegroenelindealstille
1940 Om dat1&ibescouwen wille
Hoetmetten campesoudevergaen.
Hibeetenederendelietstaen*

Sijn paertghebondesan enenstile
Om dathizien wildeterwile
1945 Ofzirccom en souden onderhem beden
En/ehoediecamp soudescedcn.
Hisach dccrm enighen ruddervaren
D ie m etten gonen com en waren

Dieden camp addeghenomen.
l950Alszireallewaren comen
En/esirewaren vergadertalle
Doe wasserdcerbirechten ghetalle
Twintich hondertoftemere
DusdochteW alewcfweden here1955EnJebanderzidenem mereen
N o kem pe no elne gheen.
-

Nochtanghincmenup dieti
jt
Buten casteleghereden eencrjt
Daerdieheren in vechten zouden

1960 Quame dieknape enJesiwoudes

So datdievrouw> entiejoncfrouw>
Uten castelem ochten scouwen
Den camp buten anderheiden.
Dusghincm en L pperlikeghcreidm
1965EnJestaken in die aerdeslaen.
M en dedercordes ommegaen
Datterniem en in soude comcn
Dan die den camp hadden ghenom> .
A1stalghereetwasendeghedaen
61
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l970

oesprac hem an dieconinczaep:

Hereruddere,alstjou dinketùjt
So vaerten/ebeituwesghesellm intcri
jt.
Icwane welhisalvarinc comen.''

M ettienheiftizi
jn orsghenomen
l975En/equam m etoverm oedicheden

Binnen ingontcrijtghereden

En/ebeideom dathem (sjtonttedoene*
Tote een deelna dernoene.
Nochtan ne quam diecnapeniet.
1980 Doe sprac dierudder:,,Here,ziet

Dinketuéjt,so laetmivaren.''
Alleiegonediemethem waren

Siseiden:,,Hetesmeerdan djt.
Dieknapenecomttameerintcdjt;
1985Hetsoverzinenujtghegaen-''
Doeandwordeieconinczaen:
Van haesticheden comtseld> goet

biewelbeiden sizi
jn vroet.
Vrient,nu beitalm etghemake:
l990 Hem mach welderen zulkesake
Dlerhibiverm arretes;

Diesdjtsekerenleghewes.
Nughevethem noch een sticrespi
jt-''
Sibeidden totervesperdjt.
l995 Nochtoene quam diecnapeniet.
Doesprac die rudderenleseide:,,Siet''
Toten conincwelverbolghenlike
Biden here van hemelrike!
Hetsm eerdan u'
Jt,nu laetmivarm l''
20:0 Allediegonediemethem waren
Seides:,,Hihevetwe1djn helof
Ghedaen,hereconinc,in u hof:
GIU mogheten welm etgroterer>
Uten crite nu laten keren.''
2005D ieconinc peinsdein zin> m oet:
62

Ghipijntalgadcrjeghenspoet
M ach ic,hetsalalanderswesen-''
Ombeiteen stic,''sprachinadesen.
Eeryetlanchebsivemom en
20l0 Den knape up Gringolette com> :
Dapperlikem ettervaert

Quanlhighevaren tencritewcert.
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Si
jnpaertaddeonderhem dievloghe
Alseeen pijluutenen boghe.
20l5Dusquam highevaren intcdjt
Een deelnadervesperdjt.
Sijn paertwasvanlopenemoede:
Vanden Scumen en/evanden bloede
Hadtghemaectdieweghenat;
2020 Hetwasmoede enlehetwasmat.
Doebeettehinederenlclietstaen
En#cquam toten conincghegaen;

Hiseide:,,HereconincAmaijs
GIû djtswe1vroetenJewijs
2025Daticbem tecritecom en

Enlehebbehierjeghenmivemomes
M enighen rudder goetvan prise
Elken ghewapentnazirewise

Diemetten gon> hierzijn comes

zn3nDieden camp hevetghenom en
Endedievorhem willen vechtes

Jeghen miendehem verrechten;
EnJeic nehebbehierniemm vas mines magen
Die mimochte helpes draghen
2035 A1waertdatsimiwilden houden
Dcermetcrachte enJemetghewoudes.''
Die conincandwordehem zaen:

Icsa1jouwe1inhulpen staen
Vele betdan aluwe maghe
2c40Biu stonden enJeictsaghe;

Dieszijtsekerendesondervaer.''
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Doeghingen sihem ghereden daer
En/ewapenden hem an beden siden.
Siwaren ghereetin corten tiden.*
2045 Allediegone diemethem waren
M oesten vorden coninc N aren
Dien knapevredeende vastghelede.
Dusquam en siten critebede.
ie coninc ghinc ten veinstren staen
2050 Sien hoediecamp soude vergaen.
EnJeallediegone dieynethenAsvares
Liepen ten veinstren harentare
M arken of onehoghelieden
Den knapeyetsouden mesbieden
2055Die daerhilden an dene zide.
Doe onderstaken sihem metnide
Datdiescachtebedebraken.
Doelietsise vallen endetraken
Diezwaerdeende sloughen meto-misnm .
2060 M es weetnoch nietwieàaersalw innen*
M ceremmersloughen sinletnide.
Dieknapenewasboreblide

A1strechtwas,om zi
jnsbroederdoot:
Van rouwen wieshem diem oetso groot*
2065Dathineweetwathibestm ach
Doen a1s11iden andren sach
Diene hem valschelikehadde ghenom- .*

Alduszi
jn sitegadercomen
En#ewaren bede van slaghes milde.
2070Dicspaenrevloghen van des scilde
Denenadandresondcrwere.

Elkerljchaddeandersghere.
Die fellerudderhevetverheven
Tswlertenleupten knape ghesleghen
2075M etoverm oede endem etnide
Dathihem rovedevanderside
Sinen sciltaltenen male;
64

EnJcsinen halsberch goetvan stale
Ontm aelgierditemenigherstede.
2080 Nu hoortwatdieknapedede
Hiseide:,,Gaefdimideserslaghevcle
So ghinctm etmialuten spele
En/eicne mochteniet hestaen;

Mi
jnlcven waresciereghedaen.''
2:85M ccrhipensdedat11ihem soude
W reken alshimochtealsehoude
Enlcverdrouch tswlcrtavescherhant
En/eclovedem helm enJcnesebant.
Higherochteneso dathihem rovede
2:90 Boven den oren vanden hovede:
Beneden des oren bleeftupten buuc.*
Tswaertscanfelde en/cghinc uut
En/egheraectenewederintghevouch
Vanderscoudres dccr11ian drouch
2095Den sciltenf/eslouch he- ofdm arm
Dathivielintda1alwaerm .
Doe moestirum es sonderhoverde
Tghereide enlevallm uptieaerde
Dooteerhiterhaerden quam .
2100 Diesw aren sinevriendegranl!
Alsehoude a1ssinesaghes vallen*
Dlernewasniemes van hem allen
Sine quam en m ethaestichedes*

Naden knapeintcri
jtghereden.
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2105 Deen ghinkene stekes,dasderslaen
Die derde seide:,,w ilwinevaen?''
Sistaken sodathivielteraerd> .
Doereden simetharen paerden
Overhem wech enlcwedere
21l0Deen stakeneup cnde dandernedere;
Sigaven hem welmenigh> stoot
Biwilen clenebiwilen groot
Endedaden hem we1grotepine.

Zlv.#r.26,

Dusmoestehidoghen sinecarine
2115 Allene;dieswasl1idrouveenleerre:
Dieconincwashem dcertesrece.
ieu apeneweetwathido> mach.
DitsW alewefs dieditversach*
Lnlehipensdein sines moet:
2120 ,,Langhebeideneshiernictgoet.''
Hionbantvanderlinde saen

Zi
jnpaertenJevoerin hulpesstaen
Den knapeàaeruptieheide.

Zi
jnen sciltendespcrebeide
2125 Nam hien/equam methaestiched>

Bhmcn in gontcrijtghereden
Rechtghelijcerewilderlewen.
Ghinesaghetnoytstuvm een eop sprewen
Alssistoven die gonderwaren
2130 Doe W alewein dusquam ghevarm .
Hibilttersteke so hibestmochte

Sijn spere;sowatso 1zigherochte
Daernewasgheen wedcrsegghen
Sine moesten dccrden onscghehebben.
2135Hidcedserumen sonderhoverde
Tghereideenlcvallen uptieacrde.

Sulcbraczdn been enJezulczinm arm
EnJevielen in datdalalwarm
Ilecn naden andren Nvel hedichte.
2140EnleW alewein seide:,,Hetmochtelichte
So comen,ghisoud den knapcvrede
Gheven alsondersconinx bede

Hoelcctsootjou tedoeneware-''
M ettien reethivortinthare:

2145En dorstenicmend Sijnsonbiden;*
Siruumden wech an bedm ziden.
W ie so hem quam teghemoete
alcw cin quetstene so onzoete
M ettep spere alsondervraghen
66
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2150Hineghenasin .x1.daghen.
Hidederzulken ovcrhals
Tumen diehem herdemals
M aecte eerdatW alewein quam
Die zirecomsten waswe1gram.
2155Dusreet11iduereso 11ieerstmach
Daerhidiecampioenesach
Bedeligghen anederheiden

Stille,dcersizijnsonbeiden:
Deen levet,dandcresdoot.
2160 Sine Smcrtewaswelgroot*
Die dccrlevct:himoestverdraghen
Datmen hcm dede;hinewistwies clagen.
W alewcfs vercoosterselverstedc
Diehem diem eeste porsse dede
2165En/cVICP.
* Hoetu!''M etten worde
So gheraectinemetten orde
Vandcn sperealdore den buuc
En/ewierpene doottes zadeleuut:
Doemoestivallcn uptiemoude;
2170 Die sielevoerdaertGod woude.
W alew ein beette uptie aerde
@

Nedervandjnsselfsplerde
EnJenam den knape,so hieerstmach
Dien hidlervorem ligghen sach
2175EnJehihalpeneup tervaert

Enpesetteneup djn orsLyaert
Dathiterquadertolrewan.

Hihevetonrechtdieshem verja.
Dusbleefhisclve stacnde te voet
2!80DeerW alewein die ruddergoet.

Dieknapesatsochtein zijn ghereidc.
DesgoonssciltenJesperebeide
Die & erdootlach,heiftighenomen
Lndeestoteden knapecomen

2185EnJescide:,yvrient,vantjouVerN/erc/
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Jeghen diegonedieuderen
W ille.''M ettien hciftivcmom>
Enes up Gringolettecomes

Neven mi
jnshcren W alewefslzide
2190Enlewaenteneduersteken metnide
W e1ghereet;enlemettien
Hevetditdieknapeversien
Dienebescuddemetzirecracht:
Tersteke lûlthizinen scacht
2195Dcerhiden gonen m edestac

So Lthem djn sperebrac

133ra

In drien sticken vordiehant.
Degonevielnedcrin datsant:
Hituseldeso,icwanem zwoer*
2200 Nadervoeren die1zivoer
Si
jnhovetutermaten zere.
En/eGringoletquam tsinen here

Ghelopen gteerst)dattcneversach.*

w alew eyn spoeddehe- als1zieerstm ach

2205Enlesater(up):hihadstedoene.*
Nuzi
jn sitors,dierudderscoene!
Elkerli
jcmoetandren bevredm !
D cerw asm enich m an ghereden
Diehem tween gherne derm soude.
22l0 M ach W alewein 1lisalbehoudes

Tveltjeghen hem allen meter>.
Doegle ghen sitegadcrkerm
Ghenendelikeclcmetzinen paerde
Enlemethaest> vinghen siten zwlerde.
22l5 Dlerwasallevredeontseit:
Siondcrgaven hem ghereit
M etten zwlerden ghenendelike.
W alewein neslouch ghene zwike
Den gonedler1zimedewas:
2220lc wanem en noitin boeken ne1as
DaerW alewefs alzulcwonderwrochte.
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Datsceen hem weldietbecochte!
Hincspaerde orsno man.
W ien datltigheraken can
2225Dien doethitoteraerden drivew.
Hine esgheboren nietvan wivm
Die die daden mochtevcrtellen
DieW aleweyne dlerghevellen
Entiehidede up gonm dach.
2230 Higafherdemenighen slach
Uptiebrunehelmcvan stale.
Dieanderrudderdeitooc wale
M en m ochte dncrzien uptieheide
Onderruddersznieknapes beide
2235W eltwe hondertbighetalle
DieW aleweyn adde versleghen alle
Onderhem enlezines gheselle
Dceric ditwonderaloftelle.
ie conincesghestaen mettien
2240 Ten veinstren enJeheiftalversien
DiedaetdieW alewein hciftghewrpcht.
Nu alreerstes1&ibedocht
Omm eden knapeende om zinen vrede
Enlehoe datllineup sine ghelede
133rb

2245Tencampelietbevaenintcri
jt.*
Hiseide:,,Hetesmeerdan tijt
Datic den knapein hulpen vare:
Ic sie dlcrso m enighe scare
Dieup hem houwen endeslaen
2250 M lerinden wigheso esbcvaen
Een rudderneven zirezide.
Diesesnu minehcrteblide
W anthivechtso deghenlike:
Ic wanehetesvan hemelrike
2255Een inghelenlchetheifteneghesant
God ovimethelpene des seriant:
Hen dede noytrudderzulkedaet.''
69

Dusvonden siin haren raet
DatsighereeddO hare scaren
2260Enlequam en ter Porto uutghevaren.
Dieconinchiquam zelve voren
M et -vC'ruddersuutvercoren

Diebestediewaren in zl
jnhof
Ommetebehoudenemjnghelof
2265En/eallegheachemeertwale
Bedem etyserezndem etstale.
Dusquamen simetharen scaren.
Entieconincvoersondersparen
DaerdeerW alewein entie seriant
2270 Bedevochten hantan hant
Die desvreden adden noot.
Siadden ghewrochtwondergroot
Onderhm tween in zulceen hare.
DeerW alewein hiwertghcware
2275 Vanden coninc enieseide:,,Here
w lcrom m e haestiu so zere?
Ghimoochtwe1keren:hetesgedaes!
Ichopewizullen w e1ontstaen

Jeghen diehierdjn,hebwi
jsgheval.
2280M inezorghen diezijn al
Datonsdienachtalsalbenemen.''
Dieconinc dieandwordehem e
Ende seide:,,Here rudder,God weet
lchebbemesdaen,datsmileet!
2285Van algaderminen mesdadcn
So willicstaen tuwerghcnadcn.
Biu hebbicdcn knapeverwrocht:

Icsach upjou en#ewlrtverdocht

133va
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Daticvergataldesvreden
2290Diesmidieknapehaddeghebedes
Om dat(ic)jou sach zulcwonderw erken.*
M aerrudder,ghinemoetm crken
Ditin ghenedoorperheit*

Datictotejouhebbegheseit:
2295Hen quam om elneghene sake
Daticbem so tonghem ake
Dan mideselachteresghesciet.''
W aleweh seide:,,Gh1
'nedurtniet

Tonghemakedjn,coninchere!
230:GIû sultdoen uwesselfsere.
Dienietm esdoet,hineL rnietboeten.
Glliesultden knapescone groetm *
En/ezulthem voortin hulpen suen.''
Nu latic die talevoortgaen
2305 Van desen enJewilleminewoort
Vanden gonen segghen voort
Die tonghemakewaren zere
Om haren vrient,om haren here
Dien siin dien L gheverloren.
23l0 Sihilden & erenJehadden ghezworen

Datdjsghewroken souden wesen.
Dusghercedden simettesen
Ghenendelikehare scaren
Enletrocken vortalsondersparen
23l5 O m m e te w rekene hare scade
Dcerdieconinchiltterade

JeghenW alewein vasziremesdaet
Enlcsoudeghlcme,haddehi
jsraet
Betren om datl1iden knapeliet*
2320In zulkernoot.M ettien hiziet*
Datsiup hem comen metscaren.
Doenloesten sidertaleonbaren
Enlcanderzakeanegaen
Ofhareleven wareghedaen;
2325EnJesetten hem stoutcliketerwere
Dieup hem quames metgrpten ghere

Ommevernieuwenedenstrijt!

Dienachtghinlc)an:hetwastijt*
Datmen deswighesaddeonboren
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2330Maerdatzjtallehebben ghezworm *
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atsidm gones zoudm vaen
Dichem diescadehevetgedaes
Enleoverhem ghewroken wesen.
Dusvergaderden sim ettesen.*
2335An beden ziden m etghewelde
So vochten sizereupten velde.
Dieconinczelvewasruddergoet:
Hiwildedcerdoen teersteghemoet
Also alsic u mach bedieden
2340 Omme teverboudenezineliedm

Jeghen enen dienhihevetvercor>
EnJewascomen uter hcre voren.

Hihietmijn hereAlangremant
Die stoutsterudderdiemen vant*
2345 Yewerinc tenigherstede.

EnJedjn brocdervolghedemcde:
HiltietnùjnhcreBancram diecoene
EnJcsoudenebescuddm,hadijstedoene
Jeghen diesconincentiezine
2350Diedesdaghessonderpine
Haddegheleghen indien castele;
M aersizullensteharen dele
Ghenouch hebben eersikeren!
Dieconincdiewaerd wasveleeres*
2355Hivinc ten scildeende ten spere

Endesettehem jeghendicn terwere
Dieup hem quam ghenendelike:
Hibevalhem Godevan hem elrike!
Die cnape voerneven sconinx zide
2360 Die derhulpewaswelblidc
Diehem deconinchevetbrocht.*

Elkerli
jchevetandrenversocht
Upden veldemetomminnes.
M es weetnoch nietwiedlcrsa1wùmm
2365 Vortandersdlerm ede esvergaen.*
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DeerW alewein beetteen/ehilietstaen

Sijn paertvcrcoelen:hetwasmoede.
Daeran dcdialsdievroedc.
Histac ofden helm metteserdinc

2370En/csachhoedlcrdiewijchverghinc
Tusschen dcn coninc enleAlangremafçde:
Sinam en diescachtein hare hande
Ende diebreidele biden cnope;
Die orsesetten siten lope
2375Die dapperwaren enJesnel.
Alangremantgheraectewel
Den conirc dccrneTensdat11iwilde
Een dcelneTenssinen scilde
Enlehaddenewelna metgroterporsse
2380Ghedaen tumen vandew orse

u aerdathem zi
jnspereontwant
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EnJesprarc testicken voriehant:
Ditdede datdieconincontsat;
Overwaerseitm en onsdat.
2385 D ie coninc hine m iste niet

Eista1smen ghescreven ziet:
Higeraecte Alangrem ante ter cure
W elenJcstachem den sciltaldure;
So dedihalsberch enlecurie

2390- Salicjou derwlerheitlyenM ettcn sperealdie huut
Endedrouchenc doottes zadeluut
Ten endcvan zinen scachte
M etghenendeendemetcrachte
2395 Achtcrwaertuten ghereide

Xijii.voeteverreuptieheide

'

Endelietenevallen uptieaerde
Doot;ende torsliep zirevaerde
W ederdanehetquam te voren

2400Metydelensadele:(het)hevetverloren*
Sinen hcrediedootbleefterstede!
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Datdedezine overm oeichede

Daernoytkerstijnanewan!
Datversachnùjn hereBancran*
2405Die drouvewasom zinen broeder

Mlcrhiwaseendeelki
jnvroedcr
DannewasmijnhereAlangremapt;
Hiseide:,,ouamic in scorfsx hant
Hetmochte metmialsovergaen
2410A1stmetminen broederesghedaen.
Icwanemiesbetertkeres
Diewile daticm ach m eteren
Dan ic hieryetlanghemerre.''
Degone waren drouveen/eerre
24l5Diedlcrachterwaren bleven
Enleworden vervaertom harenev>
Datsim ochten wesen doot
Endcseiden:,,W idaden dlllheidegroot

Datwi .ij.rudderslieten varen *
2420Diealrebeste vandcrscaren
Endediemen vantin enich lant
Alleneindesconincshant;
Datwasdonzpheitherdegroot:

Icsegghejou datsibleven dootl''

1M rb

2425Doeghereedden hem dierewarm
EnJeghingho;hem in hulpen varen
W e1achtienhondertbighetalle.
Dese goederuddersghereeddes alle
Enlevoeren tehulpen hareneven
2430Endeharen here diewasbleven
Binden zelve daghe doot:
DoereesZaerdie storem groot!
Pten colzinc quam gonthere
Ende 11ighereeddehem terwere
2435Ende .vC'rudderdiemethem wares
Sighinghen vechten sondervaren*

Jeghen diegonedieup hem quamen.
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Diehem dccrnietne dorstescamen
Icwanewel,datwasdieseriant:
2440Hivachtmetghewilleghcrhant
N eTensden coninc zinen here.
Dusghincm en dccrvechtm zerc
Ghenendelike metgrotercracht.
Hetwasgoetsticindenacht

2445DatticVjch gheduerde:icwane
Siadden tlichtevandcrmane
Daersiallebighesaghen.
Desconincsvolcbegonsteversaghes*
A1ssiquam en in zulkerporssen:
2450Sitraken achterm etten orsen
EnJclieten haren hcrein groternoot.
Nu waren desknapes zorghen groot
Hoehiden conincbescudden mach.
Higafdccrhardemenighes slach
2455 Uptiehelmem ctten zwaerde
Ende dieconincdiehem oocverwaerde*

En/cweet:bli
jfthire,hiesdoot;
EnJevliethi,dateslachtergroot.
D uswaersibede in grotersorghes
2460God wouds,wiene dcersa1borghen.
llaer negheen w eetw athidoen m ach.
DitsW alewein diegontversach
En#ehipeinsdein sinen m oedt:*
Langheletten ne esnietgoetl''
2465Hibantden helm UP thoofttervaert

EnJesatup Gringolettezijn pcert
En#equam ghcreden in gonthare

Ghelijcoftenevalkeware
Die vloghc onderwilde ganse:

2470Hi(deet)dccrghelden dl
'ehanse*
Den gOnCn dien hivorhem vant.
Datversach doedie seriant
EnJewertverhoghethcrdezere
Gr
/.7

Enlesprac ten coninc sincn hcre:
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2475,yw eten vechten,heteswe1ti
jt!
Nughelievctmidestrijt:
Ic sie diebloemevan allen heren!''
Doeginghen sitegaderker>
En/eginghen houwcn mettes zwcerde
2480Diegonediehem eerstvcrvaerden
Stoutelike;siaddenstedoene:
W alewein maketseallecoene!
Enledandreverdrougherhare zwuerdewedere*
Ghelike datvogle doen harevedere
2485Ghenendelikcmetten armen.
Entiehalsberghebegonstes verwarmm
Entiemaelgen vlogheraf
Achterveldeoftwarecaf.
Sim aecten wonden indiehuut:
2490 Gontbloctquam gherorner uut.
M en mochteàaerbitween,bidrien
Gonerudderstum en zien
Endebivieren endebiviven:
So gllincm ense dlcrontliven!
2495 Sessetegadereendezevene
Roofdemense àaervanden levene!
M en ghinc dcerhouwen enleslaen
Den enen doot,den andres vaen
Sodathaerin welcorteruren*
2500- A1wartetW alcfpcfsetezureD ccrnesnieteen ontgaen

Sinebleven dootofghevaen
Ofm esm acctvan diepen wondes!
Doeruum dcn siin corten stonden.
2505 ieconinckeerdem etgrotcrnùrnes
EnJevoerdeinden casteelbinnes

W aleweinemetgrotcrjoyen:
Sibegonsten allevervroyen
EnJeworden blideo-mescosfsx gaste.
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25l0Dieghevangheneleidemen vaste
Dlersinietnemochtes ontgaen.
Gone cnapen quam en zaen *
En/cnalnen diepaerdeoveral
Endeledetseup een stal
2515Dlcrsisewelte ghemakeL den.
Die sciltknechten wordm welberades
En/equamen ghelopen altehant
Tote W alewefsecniedien seriant
En/contwapenetsealtemale.
2520 Die coninghinnedieindiezale*
W as,soedede ghereden sciere
Twemantelen goctendediere
Ende deedseden heren om hem slaes
Dathem gheen coude soude an gaen:
2525 Siaddentsdaghcsghehadtheet.
Binnen dcsen wasselveghereet
Dieconisglûnne enlealtemale
Die cam erierm :soeghincterzale
EnlcheiftW aletpcircbiderhantghenomes
2530Enleseide: Here,djtwelcomen
Te zulker herberghe a1shieres!

Dieszijtsekerenleghewes:
Alwaersoebetcrhondertwcrven *
lcwildewel,hcre,waertuwebedarve
2535Entu bequameware ooc,hcre
Datghionsblevetem mernlere:
Gllihebtonszulke ereghedaenl''
M ettien so quam en sighegaen
Tenen bedde achterden hacrt
2540Endeghingherup sitten.Doequam diewlert*
Dieconinc,ghegaen mettcsen
Endehietenewillecom ewesen
Highincdcersitten bizirezide.
Siwaren allegaderblide
2545Diedccrwaren binderzale.
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W atholpedatjoulanghetale*
M accte?Hiwasdcerwe1ontfaen:
M en gafwaterendeghinc dwaen

Endewildcn eten;hetwasti
jt:*
2550Sihadden ghewesetinden stri
jt
So langhe metgrotercracht
Datwasbidermiddernacht
Eersiten etenemochtcs vaen.
Die coninchicsup ghestaen
2555 Hidede W aleweyncgrote erc
Hiseide:y,Ruddcr,bionsen here
Ghim oetgaen sitten bitrouwen
Eten m etm ire vrouw en

inen wive diecosisclàinne*
2560
Dieicvorallediewareltmisne
Bedisoe wiltenleicbeghlcrt.''
Deer-c alewej
's seidc:,,G1lizJ
j@tnn*
y*n wlert:
Datglzighebiet,ic doetghereet*
H ere;nochun so eistm ileet
2565D atic soude eter m etm irevrouw e:
Icne bem sllietwaertbimiretrouwe!

Maerjoughebodwillicnietlaten-''
135ra

D ieconinc seide:,,Bicaritaten

GI/ zijthondertwervenmerc
2570Eren w aert,w ellievehcre
Dan ickervulbringhen m ach:
Toteheden up desen dach
Newasjou helikeniegheborer!''
DeerW alewefs m oeste aen sittm (
vorenl*

2575En#ejeghen hem dicconincghinne
Diehovesch waSin har> zinne;
Enlean zine zidedie seriant
Entieconincandanderhant.

2580Si
Vg
rh
iei
nd
ge
hle
ik
nesme
ittet
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coot
ng
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Tertaiedienden sciltknechte
78

Van herdem enighen gherechte.
Daerwasaldiesghenouch
Diesdeaerdeye ghcdrouch
2585W atso siwildcn endebegherden
Ende diesmen vantboven deraerdes.

Alsediemaelti
jtwasghedacn
Sprac men om een slapen gaen:
Goneruddcrswares So mesnlaect
2590Vanden wapinen cndesihaddm gewacct

Langherdan (SiJplaghentedoene.*
Bindescn quamen die garsoene
EnJeginghen maken in diezale
Diebeddcn utermaten wale
2595Daerdieheren up slapen souden.

lii
j.knapen quamm enJehouden
Elcenetortijtsesconeendegroot
'

Alsoothem die coninc gheboot.
Sibrochtseuuterekemenade;
2600 Sihiltsewc1bilieverlade

DaerW alewi
jnsLeddeghemaectwas.*
Diestedewasclaerrcdan een glas*
Ende verlichte so duer scone!

Dieconincseide:,,Datjou God lone
2605HereW alewej
'
r,wildislapen gaen *

EnJcrustjou,hetdinctmiwelghedae';:*
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Ghihebbetsherdewe1te doene-''
Ghcrnc,herey''sprac W alewcin diecoene
Ghisectwel,lieveherewaert-''
2610Doenam hiorlofnlettervaert
An zirevrouwes derconincghinnea.
Soebcvalnem etsoeten zinne
Gode eniehietden sciltkncchten
Datsiden ruddersouden berechten
26I5Ende helpen dathislapen quame.
Sine w isten nochtoenietsinename
N o wanen dathiwasghebores.
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Diemetten tordjtsen ghinghesvoro
EnJeleeddenedler11iwesen zoude
2620Indiekemenadediem etgoude
W asbescreven altemale.

Upeencussijn van sindale
En/cup enen setelvan elpsbene
Setten siden ruddcrrene
2625Endedaden ofmetgoedcrmoete
Sine scoen enJedwoughm sinevoete
M etwarmen borne,daticwane.
Een pellellach dcerghespreetane
Den vloer,dathinietvulen zoude
2630 Sine voete.Doeglzinchislapen houde
Up tbeddeonderdiecoverture
Dierikelicwasenlegoettercure:

Soenemochtenietverbetertzi
jn.
Doebrochtmen hem een orcussi
jn
2635Enleeen hooftcleetsconeenlcsochte:
Siberechtene alssibestm ochten.
Hiseide:,,1cbem we1teghemake!
Innebeghcreelghenesake
Dan glliden rudderdoruwedoghet
2640Teghemakedoet,so ghibestm oghet
Dietavontlzierm etnliescom en.''
M ettien hebsiorlofghenomcs

Enleseiden datzijtghernedaden.
Dusghinghen siuterkemenades
2645Enlebevaelne onsen here.
Den ruddernamen sibiden ghere

En/cglzinghen methe/
w,die 'iiij.knapen*
Tercameres dcerhisoudeslapes
EnJeleidene up een scone bedde.
2650Hiwasuutenes quades ghewedde
Diesdaechsontgaes biW alewcfslghevecht.*

Danctellijshe- nict,l1idadeonrecht
Dieden andreshelptuutzirenoot*
80
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EnJcuteranxenevanderdoot
2655 Alsdcer11imedewasbevaen
En/cnemm ermenewareontgaen
Newlerdie helpeGodsen/cvan W alewefne:
Die bescuddene en/celnegheine
Enlediehevethem behoudm tleven.
2660 M ettien heiftiorlofghegheven
Den knapen diene te bedde daden
Endedanctehem zerealreghenadm
Diesihem hebben ghedaen.
Sibevaelne Gode endegaen

2665Elkerlijctezinehere.
Sihaesten utermatene zere
BederuddersenJecnapen

E1cghincupzjn beddeslapen
En/erusten hem :sihaddesstedoene.
2670 NuchtensontsprascW xzewein decoene
Tilike mcttcrlewerken zanghe
ndehiseide:,,1chebbete langhe
Gheslapen;ic soude teserwile
Gheredes hebbm ene mile

2675HaddicOjsheideghe&en.''
Hicleeddehem enJeesup ghestaen
Ende dedean cousm enlescoen.
Hen wasrudderno garsoen
Nochtoeontspronghen in desale.

2680Een sconebeckijn enJeenedwale
VantderW alewein ghereet.*
Daereshicomen endedweet

Sijn oghen enlezijn handescone.
Hiseide:,,God,herevanden trone
2685Nu moetiznihedes ghewlerde*
Ghewisen dcericvanden zwaerde

Vraey liteki
jn moeteverstaen
Datm idesepinehevetghedaen.''
Dler1&idusstontin desertale
Zw.dr.264
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2690 So quam dieconincin dezale
Van utercamerm dcerhilach.
w alewein onboothem goedes dach
Teerstdathinehevetversien.
Dieconinc andwordehe- mettien
2695EnJeseide:,,God,onserallerhere

Ghevejou bliscap enJegrootere
Enlemoetejou grootghelucverlenes!
W atmoghedihiermedemenen

Datghidusvroech zi
jtup ghestaen?

135Vb

2700Hetdinctmiherdezere mesdaen.
Hiernesniem en binden hove
Up,no graveno hertoghe
No ooc ruddren no cnapen.
Twinehaddinoch gheslapen
2705Enlehadtgherustene wile?''
Hiseide:,,Ichebbem enighe mile
Tc varnedieic riden moet'

Dieszijtsekerendevroet.
Oocbem ic verletbidesen campe
27l0Om L ticsach datsim etscampe
Desen knape allewilden deren.
Ic peinsdedatictsoude verweren

Endebehouden,mochtic,zi
jn leven.
Siethere,dusbem ichierblcven.
27I5Andersaddicvortghevares.''
Allediegone die àaerwaren

Binden hovedjnup ghestaen
Entie coninghinncqua- ghegaen
M etharen camerieren in de mle.
2720W alewel groetetse altenlale
EnJealtevoren dieconinghinne.
Soeandwordemetzoeten sinne:
Here,ic hebbewelvemom en

Datjounienemach becomen

2725 Alzlplke herberghea1shier.es.''*
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W alewein andwordenadcs:
1:Vrouwe,soedoetutermates wale!*
W atholptdatictlangherhale?*
Ichebbcelrenu tedoene.''
2730Binnen desen quam dieruddercoene
Dies W alewein addebehoudes tleves

En/eseide:,,onsehcremoetejoughevm
Bedebliscap enlegrootere!
Vandesen L gheemmerm cre
2735Bem icu knechten#cu ghersoen.''
Hiknieldeendecustezinescoen
EnJeseide:,yHetsrecht,lievehere

Biuhebbiclijfendeere
Behouden datic haddeverlor> .
2740Datweetic sekerliketevorm :

Sihadden mimijnlijfghenomen.''
Die van duechden esvulcom en
Hinam den ruddermettien
Diedcerlach overzineknien

2745Biderhantendedeldelneupstaen.*
Hiseide:,yLaetjou &ouvesgaen!
Dor m ine drivetghenm rouw e.''
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2750 DathebdiminaestGode geghev> ;
EnJenu m oetic van u sceden!*
1% r:

DierikeGodmoetjougheledm
A1sghinietlangherhierwiltwesenl''
W alewein hispracmettesen
2755 Toten coninc en#etotervrouwe:
Icbiddejou up rechtetrouwe
Datghiden rudderduerghenaden
Vantghehelpen enJe heraden.
Bescermtenejeghensineviande
2760EnJehelpthem dathitsinen la de
Come endeblivein zineere.''
83

Die coninc seide:,,Bionsen here
Ic saldoen datghibegaert.''

Doeriep W alewefs om djn vaert.
2765

oeandworde die conisghinne
Die hovesch wasin allen sinne:
Here,laetstaen noch u pcert.
lcbidde datghinietnevacrt
Uutdesen hoveheden mee.
2770 Rustu enen dach oftwee;
Danneso vaertdcerghighebiet.''
W alewein seide,dannedietniet
Datmenshem bade:11imocstevarm !
Sibadenshem alledicrewaren.

2775Hinewildein gherewijsdievaert
Onberen.Doebrochtemm hem djnpcert*
EnJedjn harnasch wasalghereet.
Dieconinc11iseide:,,God weet
W aertu willeenJebequam c
2780 So soudic gherneuwename
W eten,eerghiehenen vaert.''*

DeerW alewein satupdjn plert;
Hiseide:,yDiesnestaetmitonbem e*

W anticwilsejou segghen gherne:
2785Sowatso mi
jnsdlernaghesciet
M irenam eneloochen icniet.
Nochun ne wasnoitman gebor>

Soudiseweltlen,hinemoestetevorm *
Daerommevraghen.Zijtubequame:
279: W alewein esminenamç.''
1sedieconinc datverstoet
Doevervroydehem diem oet*
Enleseide:,,sidiArturszusterzone
Diedereren esghewone
2795Enle dcermen alledoghetoftelt
Endem enigheoverdaetheiftghevelt?*
Ic hebbeuweshoren ghewaghen
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Maericnesachjounoittegenm àghes.
God diedjsghebeneijt
2800Datichebbegheleeftdendjt
Datghizi
jtcomen bin nnineshove:*
GIû zi
jtvan sogrotm love!
Nubeetnederenlelaetjoupaert
Up staldoen m ettervaert
2805EnJeblivethier,here,bimi
EnJestaetmivan herten bi!

A1néjngoeteniealnùjn lant
Datghevicjou injouwerhant
M edetedoenejou ghebod
28l0Enledcerna,also helpe miGod
W illicin uwen ienste staen
Indien dat lli
jtwiltontfaen
EnJemetmibliven almy
--n leves!''
W ildinnialdiewareltgheven''*
2815 SpracW alcweis ,,1
'nne bleverniet.

Maersaghicjou pineendeverdriet*
Hebben,here,hetwarem ileet
EnJeic avontuerdewelghereet

Mi
jn%'fvorjoubimiretrouwe.''
2820D oenam 1&iorlofanie vrouwe

Desconinx wijf dieconisghinne
EnJean alledieàaerinne
M etharewaren in diezale.
Siandworden alletemale:
2825 ,,Nu vaert!God,onseralrehere

Verdejouvan lachtrecniezere
EnJelatejou dincten bestescomenl''
Dushevet11iorlofghenomen
EnJereetwech metdesertale.
2830 Aldie maisnicde vanderzale
Enleallcdiebindes hovewarm *
Neweten hoevan rouwes varm
Om dathem derW alewein ontfcert.

Entieniewe rudder,11im esbccrt
2835 Slan rOu5VCN uternlater ZCrC

Dathem aldusontfoerdjn hcre
Diehem behouden hevetzijn levm.
iseide:,,Goddiemoetejougheven
Grotebliscap emm ermere

2840Endelonenjoutgoetendeerc
Die ghitemiwlerthebtghedaenl''

Nu laticjoudietalestaen
Vanden conincznlevan sinen lieden
1% T2

EndewillejouvanT uleweinebediedc *
2845Die vaste reetenJenode spaert
Alseen diegheme wonnetswlert

Haddijsstadeentiemacht:
Ovcrdach znleovernacht
ReetW alewefs dierudderbout;
2850 M enich foreesten/em enich wout
Reethiduere enlemenigheheide;*
M enighen berch,m enighevaleyde
Leethiin deseavonture
Diehem dicken wertte zure.
2855 p enen dach qua- highevarm
N even derwilderzeebaren
Enlehisach scepe in die zee
Biwilen m in,biw ilen m ee
Daersiin voeren up endeneder.
2860HetwasherdeSconeweder:
Diezonne sceen anden trone
Overaldiewareltscone.
Dusquam hiindm sonnescine
Ghevaren neven dienzarine

2865Sereclaghendezjn ellendes
Om dathinietneconstevendm
Dathidicken addeghesocht
Enlemetmenigherpine becocht.
Hiseide:,,W athclppetnù daticvare?
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2870 W anticnecan gheneniemare
Ghevreesschen dceric o-mebem comen-''
M ettien hevethivan verren vemomm
Ene steenrochehogheenJeclene
Diemen hiette R avenstcne.
2875 Alsceen soe smal,soewasghereet
Boven erehalvermilen brcet
En/ediezeebaren lieperonder.
DithaddeW aleweine wonder

A1shijtsach endemettien
2880 Heiftienes casteelvorsien*
Dlcrboven staen:diehaddeane
M enighen torna nzin> wane
En/ealvan claren marberstene

2885

1M Tb

Solme)grootendesomeclene.*

itsach hialtedeserwile.
Doevoerhipensende enemile
Dathiregheme binnes ware
()n&te vreesschenenienlare
Daerhinoch nietofneweet.
2890M aerheteshem onghereet:
H etw asalw atcr dathisach;
Ne ghenm wech diemensche mach
No wedcrrides nochtcgaen
Sone saclu vorhem staen;
2895N egheen gatdlermenschebinnen
M ochtecom en alwildiwinnes
Den casteeldievorhem stoet.
M aerhiwert hewarean sinm voet*
Intsantvan m enighen hoeveslaghe*
2900Dieten castelewaertghelaghen:
Hisach we1datmcrmoestevarm *
Alsederwilderzeebaren
W aren gehebtenewile:
So m oestemen ridcn enemile;
2905Twaterwasbreetalstwasvloet.
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Doepeinsdiin zines moet:
11Icziewe1L thieresgheredm
Duerdezee:ic newerde oochedes
So versaghet,icnesalrevaren.
29l0 OnshereGod moetemibewarm !*

Icsalweten waersidjn becomen
Dcerichierofhebbevernomen
Diehoeveslaghevan hares plrden.''
DeerW alewein dieonvervarde*
2915Volghedeachterdaerhivant
Diehoeveslaghestaendeintsant
Daerdiegonehadden ghereden.

Sdn plertwassnelvan allenledm :
Hetdrouch sinen herean dateylant.
2920Dievloetsoequam altehant
AlsW alewein ovcrquam ghevaren:
Omtrenthem liepes dessewesbarm.
Dcerm oeste1&ibliven alwaesthem leet:
Te kerne w are hem onghereet

2925w anttwaterwasbacht> hem teGjt;
Dieswillicdatghisekerdjt.
Hihiltbenedenup zijnpcert
En#esach tersteen rocheup waert

Om dcncasteel:doenesach lùjsniet.
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2930Hiseide:,,H:re God,watsmighesciet?
T aerin hebbic miselven brocht?
Nu hebbicdiere ghenouch becocht
Tswaerttesoekenemettcn ringhm !
Hetsa1m iin groterpinen bringhes
2935Enlehevetghedaen alnu terstont
Bedihetesmizereoncont
W aerwaerticnu gheraketbem l''
Doe sach hiencn wech vorhem :
Dien reethivoort.M ettien *
2940 HevetdereW alewein versien
Eneportewideondaen

Ende den wech dcerbinnen gaen
Also rechtealsehidoen m ochte.

Doepeinsdiinzi
jn ghedochte:*
2945 ,,Teserpoorten m oeticin

En/eprouven dcermijn ghewin.
Icwane datditdiestrate si
Vanden castele- dusdinkem iDieic heden eerversach.
2950 Nu wesediestrate ofhetmach:
lcsalreemmerduerevaren.
God selvemoetemibewarenl''

oeseindihem enJezijn plert.
Terpoorten reethim ettervaert
2955 Up waertduerenehaghedochte
Diewech dieneten endebrochte
Upten berch.EnJem ettien *
HevetdeerW alewcfs vorsien
Den casteeldiesconestoet.
2960Doepeinsdiin zinen moet:
Icbem lkiercom en welmeteren:
God latem iwelwederkeren
Sonderlachterendetorenl''
M enighen ruddersachiàaervoren
2965 Die alle speelden -weetdatwelScaec ofwerp tafelspel
Enf/cveleslocgherdccrden bal;
D en steen w ierpm er overal
Voorden casteelup datplein.
2970A1sdatsach deerW alewein
Diehovesch wasenJeonvervaert

Beettipedcreplelietzijn paert
Staen.Danne dcdinietvan vare:*
Hiwildevreesschen niemare
2975w atcasteledatdatsi
DeerW aleweis dieruddervri.*
M cttien hevet1livcmomen
89

Tw egafsocncn totem Com en :

Die groeteneherdehoofschelike;
2989 Siseiden:,,God van hemelrike
137rb

Dieghevejoualdatglzibegaert!
Ofglzijtghebiet,gheiftonsu paert
Endelatetonsdocn up stal.
Datjou God heve goetgheval!

2985w ibidsjou dorjou selfsere:
So moghedigaen tonsen here

Dinketjou goetznieghi
jtbegaert-''
Doegaf1&iden garsoen zijn pcert
Entieeen knieldehem voren
2990EnJededehem ofzineSPOrCII

EnJeontgordehem zi
jnzwlrt
Enleontwapendenemettervart
W aleweine,altemale.
Een parcledervan sini le*
2995Haddian & them welstoet;
EnJe 'i.scone ghescoeite an zinm voet

Haddehem ghegheven,diesdjtwi
js*
DierikeconincAmaijs*
A1bedrooptmetroden goude
3000 Om dat11iom hem pensen zoude
In vremden lande,alshiseadde ane.
D een garsoen na ne en w ane

Nam W aleweinswapineenJedjn plert
Endelcdetten stallewaert:
3005Hibesteeddediewapine enJehevet> en
Tpaertupten smlle ghedaen
Endelieterezinen ghcsellebi.
W alewein dieruddervri
Diebloemc wasboven allen heren

30l0Hiseide:,,Datjou God m oete eren *
Soete kn
- ape!N u sech m i
Hoedatvanden castele si
Dienam edlericlzierallene*
90

Bem com en. Here,R avenstene
3015 Sprac dieknapeendewasvroet.*
D eer W aleweyn waswel hemoet
Ende hovesch van zinen sinne;

Hiseide:,,vrient,datjouGodminne!
Dorghenadm ,L tsectmi:
3020W ievan dcsen castelesi
Here,dieicllierziestaen.''
Dierike coninc Am oraen:*

Hidcdenemakcn,deszijtvroet-''
A1sW alewefs datvcrstoet
137n

3025W ashiverbli
jthardezere;
Hiseide:,,Datjou Godgheveere
Soete knape!D atsectm i*
D oor uw e ghenaden,welc datsi

Iou here,dieconinc Amoraen.''
3030 D ie knape hiandwordezaen:
Sietwaerhisitbimiretrouwen

Ondergonelindetussches.ij.joncfrouwen
Endemethem jongheruddersvele
Diespelen van menigherandespele-''
3035 D ie knape sprac alover waer:

hebieijthere,icledejou daer-''*
,,
Jaic,datjou God gheveerel''
AldusghincW alewel diehcre
Ten coninc waert:endemettien
3040Heveten dieconincverzien
EnJehistontup van zirestede
Endeallezine ruddersmede
Lieten harespelenlesionthalen
W alew eynemetzoetertale
3:45Endeseiden: Here,zi
jtwellecome!
Eneroseneblocitnietup debome
Also scone alsW alewefs boven henzallen!''*
Dieconinc seide:,,M iesghevallen *

Groteere- God zijsghcbenedijt!91

3050IlereAl/alesvefr,datghicornen zijt
Tene en hove;&eshebbeGod danc!

Daticjouzoekenzoudezonderwanc
Hebbicghepeinstalso houde:
Nunewildic om 'M 'marcvan goudc
3055 Ghinewaerthiercomen enleom m erel''

W aleweh seide:,,Godlonejou,hcrel''
Endeandwordealsedievroede:
,,Ofglû'
Jttem iwaertsectin goede-''

Jaichere,bimirewet
3060Datzuldinoch heden bct
W eten dan ghihebtghedaen.''
Sinewilden daernietlangherstaen:

Elkerlijcnam andren bihande
Endediebaroenevanden lande

3:65Ghinghen allemettcn .ij'heren
Endetoom den '
W alewefficmeteren
Toten castelein diezale.

Gonejoncfrouwealtemale
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Bezaghen m inen hcreW alew eine;
3070DaerneWaSSO grootno SO Cleine
Sine bezaghenealle ghem eenlike:
D aerwasniem en sineghelike
Van scoonheden,datweticwale.

Duszijn sicomen in diezalc
3075Iniesconewasals-i.paradijs:
Diehaddeghewesenletterwi
js
Himochtcdccrwondcrhebben helesen.
1*H '
1erm oettiwillecomewesen''
Sprac diecOninc:1FlereW alewein!
3080 tiNver helike nesne ghein
Van dogheden ondcrscmelstrone.''*
Dievloer,hiwasalgaderscone
M ctsconen pellele overspreit
Dlcrnedieconincbrinctgheleit.
3085D erW alew ein entiew aert
92

Ghinghen tegaderbachtcn haert:
Up een beddc dccrghinc sibede
Sitten,datm etenen clede
W asghespreet:dietprisen woude
3090lcwane,hire Omm ewaken soude
M enighen nacht:hetwasso goet!
Een pellellach ondcrharen voet.
heneheren altemale
Ghinghen sitten indiesale.

3:95BedcruddersenJcjoncfrouwen
Die minen hereW gleweinebescouwen
Sine consten nictghenouch bczien.
DeerW alewein spracm ettien
Toten coninc zndeseide:,,Here
3100M iwondertutermates zere
W cerghimikent:bimire wet!

In sachjou noyt,dccrictebet
Ghevroede,nieuwerin ghenestede
N o ghenen van uwen ruddcrsmedel''
3105Dieconinc seide:,,Ghizulletweten
Also zaen alSwihebben gheten;

Dannesalictjou doenverstaen-''
M en gafw aterenleglùncdw aen
Endesoudm gaen eten in die zale.*
31I0Goneheren altem ale
W aren vas T xleweinscomstevro
Entieconincseideselvealso.

Sidwoeghen alleenlezjn ghesetes.
138ra

Gherechten quamen,m en ghinceten
31l5Ten taien boven endebeneden.
Hen quam noitman in ghere steden
Daerhiso sach dienen meteren
A1smen daerdiendevordieheren:*
Die gherechten quam erso ghedichte
3120Hen m ochte gheen menschelichte
Ghenom en so menich quamerdcer;
93

Goeden wijn vcrsch endeclaer
Dronken sialle&esbegaren
EnJedie binnen sconinx hovewaren.
3125 lssiderspisen adden ghenouch

Elkerlijcnadjn ghevouch
So diendemen van clareidenaer.*
En/ea1sm en gheten addedcer
So heiftm en scolakene up ghedaen
3130Vordieheren enlemen lietstaen
Die taien;twaterwasghereet
Te pointewarm ende men dweet
Diehandesconcvanderspise.
M en diende Kaerin elkcrwise.

3135Nadenwatregafmen wijn
A1stplietdcerhogheliedezi
jn;
M en sci
jncteendededeommegaen.*
Doesprac dieconinc Amoraen:

;>HereW alewein,nu eistti
jt
3140Alreerstdatglliberechtzi
jt
Diesghimivraghetheden eere.

Vcrstaet,icsa1jou segghen mere
Diewaerhcitalbimiretrouwe:
IchuwedeenJenam eneJ'oncfrouwe;
3145Diesmach herdewesen lanc

Tienjaer:icwistsGodedanc*
Velemeerhadsoeghelevet
Dan lzisenoch ghehaelthevet.
Soewassconinx dochtervan Irlant*
3150Entiescoonstediemen vant;
Van ghelateenJevan m anieren
Sone vintm erso scone viere

lndiewareltalssoewasene!
Diere burgheendehoghe stene
3155Behuwedic enJemenighe stede
EnJesoe dedenligrotewaerdichede
M eerdan ic ghesegghen can.
94

Aldaticharezielenjan
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Datmoethareheden comen testadm !
3160 IchopesoeesterGodsghenades.
Doeicschaelde- datwaswaerVoerictArturshove,naer
Uwesoomsdienli roteeredede.
Icne quam noytin gherestede
3165Dcericrudderhordeprisen
In so menigherandewisen
A1sghidccrwaertvan grot> love.
Allediegone dievanden hove
W arcn,siseiden allegader
3170Datghideraventuren vader
W aert;diesne vergatic niet.
A1Sicuten hovesciet
En/ewiutcrportm waren

Quaemdijeghen onsghevaren
3175EnJcmetjouanderruddersviere.
A1sghionsSaghetltildisciere
AlStilleenlegroetetonshovesscheW e.
Bionsen herevan hem elrike!*
Icm aerctedatghivanderstedm
3180Nietne quaem tvorwiledm ;*
EnJealle diegone diem etonswaren
Ghinelieterjou heen ontfaren
Ghine groetetelken een enleeen

Datterjouontghincnegheen
3185J.
!'
1nemoeste vanJ'Ou ghegroetwesen.
A1sic ghewarewartvan desen
D oe wasicgram ybiyniresvet!
Datghimiledet,icnehadde bet
Gheweten,herc,wie ghiwaert.
3190Een garsoen die up een paert
A1sghiwaertleden,quam ghevaren
Hiseide:,,God moeste mibewaren
Den coninc enJealle dandre herenl''
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Icseide:,,DatjouGodmoeteer>
3195 SoeteG ape!Segghetmi*
W ie gone sconeruddersi
DiegondervaertenJegone viere-''*
Hiseidevan minen hereYdiere
Dathiwasdeen,,,enJeLanceloot

3200w iesdogheden datdjnsogroot
Datm erave spreken mach
Hiernaovermenighcn dach

Esdandcrcndemijn hcreYwein;
DievierdeesnùjnhereW alewein
3205Diejougroette,coninchere.
138fa

Sine dogheten/ezineere
Esmeerre enJevan betren love
Dan yemensbinnes scosfsx hove
Van algadcrzinen lieden.

32I0W atmochticjouvan hem bediedm ?
Hiesderaventueren vader!
Hibescudseallegader
Diederhulpen hebben noot;*
Sinedoghetesso groot:
32l5l11vordertweduen endewesen
Enleallediehivintin vresen
Bescud hiende1zisetdccrvoren

Si
jn%E''Dieknapeslouchmetspora
A1shi11 haddeberecht,here.
3220 Dlcrnanesagvc u nemm ermere
Vorheden up desen dach.

Endetalreeersten daticjou sach
Sokendicjoubiuwerghedane.
God selvenam inen wane

3225Sendejouhiertotemi:
Minemach niem cn danne glzi
Ghehelpen van datmiL ertl''
W alew efn sprac:,yLievew aert
So sectnù L mlein Goodsnamm
96

3230Ofghijtghebiet,uwemesquame.
Sijntsakendienlistaen tedoene''
Sprac deerW alewein die coeneEnJeictmach doen bim ire ere

lchelpejou gherne,coninchere-''
3235

ieconinc seide:,,Bimirewet

HereW alewefs,jaglzivelebet
Danneenich m cnschedienu levet.

EistdatjouGod diegracieghevet
En/eghivulbringhen moochtdievaert

3240So ghevicjou nrjn goedezwcert
Datnietverbetertmochtezi
jn:
Hetgafnzieenmijn peteri
jn
En/ehetetN certm etten tweringhen.*

Dorstictjou tevoren bringhen
3245Icsoudtjou toghen,maerneen icniet:
W antwatmannedietmetoghen ziet
Sine nature esduerfel-*

Hetneimthem tlijf weticwel!
Daerne darniemen ommevraghen
3250Dathetyem enesa1verdraghen
H ine sivan duechden uut vercoren
138vb

Voorallediegonediezijn ghebor>
EnJevan ridderscepemede.
M iheveter omm emenighebede
3255 Ghedaen dierikeconincW onder;

EnJedjn soneAlidrisonder
Hevetshem ghepijntmetliste
Om dathi
jtnlihebben wiste
Teghewinnenalzi
jn leven.
3260 Here,nochtan eistm ibleven.

Mcerjou soeestalghercet
Up een covent,up een beheet:
DatglAim ibiuwerghenaden
Van erebedewiltghcstaden
3265Enlehoudetswlcrtm etten tweeringhen-''
Zw.dr.26a

W alewcfs wasvro van dien dinghen
Dathiden coninchordenomcn
Tswaertdcerhiom uutwascomen;
u aerhinewilshem nietghewaghen.
3270 ,,Here,soudictdurren draghen

Tswaert,ofgléjtmihadtghegheven?''
HereW alewel
k,jaghi,aluleven
M ochtiwe1draghen tgoede zwlert

Endezekcrdjn enieonvervlert
3275Indien datictjou gavebedect:
Up watmanneZaerghijtup trect
Dicnemochtevorjounietghestaen.
A1wildimiselven slaen
En#evan minen live deren
3280 '
W ilt,innemochteminietverweren*
Troctitswacrt,datweticwel
Sinemaniere die esso felIndien datictjouhaddcghegheves
-

Nochtan datictalnéjn leven
3285Hebbeghehadtin mi
jnbedwanc.
M etrechteweetmensden gonm danc
Dietm aecte:11iwaswelbedocht.

Hiscreeferan,alshjtghewrocht
Hadde:,,So watmanne dielevet
3290Die ditzwaertghecrighetofhevet

Icradchem Ltléjthoudewel:
Sinenmnieren si
jnsofel.*
Ofhi
jtyemenwilleghevm
Voort,endebehoudes djn leves
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3295 So ghevetinden scoebedect
En#etoghethem nietblootghetrcct;
So mnch hizinen vrientbchoudtw
Enticgonemach zwaertsghewouden

Dien hijsjan entienhi
jtghevet.
3300Hen esgheen man dienu levet
D iem ach kennen sinem aniere.
98

Hctesfelendegoedertiere:*
Dietdraghetdien eistgoedertiere-''
Ditmachmeran lesen sciere
3305W anthCtStateran ghCSCrCVCn.

Here,ditzwaertwillicjou gheven
M oochdim iere bedeghestaden.''
DecrW alewein seide:,,Biuwerghenadm
Coninc,toghetmidatzwacrt!
33ln Icwillealdoen & tghibegaert
Indien datictvulbringhen mach.''
Doe ghinc dieconinc daertlach
M etenen pellelebewondcn
EnJereketvoortten selvm stonden.
3315HitoghetW alewefsediebegherde
Tscaectewinnene metten zwerde
Tscoonstedatm en oytvant.

Dlerhijtutenpellelewant
EntW alewein metoghen sach
332: Sineherteontplooc alsedicL ch!
Hem dochtewe1in zinen moet
Hinesach noitgheen so goet:
D ie appelentie hilte bede

W arenrootgoudijn entiescede;
3325 Die rieme dieten zwaerdebehoorde
W asvan enen blakendep goutborde;
Dieghispe die àaeranestont
Soehaddeghecostmenich pont;
Tsmeltva derriem en entielede

3330W aren allegouijn mede.
en sach noytgheen so scone!*
DerW alewein seide:,,Datu God lone
Here coninc,trecketuterscede-''

:1Datsoudejou comen ollen lede*
3335I4ereArralesvej
'
r,verstaetditAvcl!
Treckedictswcert,hetesso fel:
A1haddialdiewapineane
99
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Dieghinoytdrouchtnam incn w= e
Sone mochtinietdcervoren staen
3340Hetne soudsealledorslaen;
Ghinem ochtctsaltoosnietontvlien-''
W alewein andwordem ettien
Den appelentielliltebede
So toghedimi,entiesccde:
3345Lactmidoch den egghe zienl''
Dieconinctrecketuutmettien

En/eeerllijthalfbrochteuterscede*
OverappelenJeoverhiltebcde
SpranctvorW aleweiseuptieaerde
3350 Oftware een m enschcdie beghlerde
Omocde tesoekene znlehimesdaen
Haddeenlewilsin boeten staen.
ldusso ghebardedatzwaert.
Dieconinctartdlernatervaert:*
3355Tusschen appelendelzilte bede*

Nam hjtendestaectindescede
Enlehiseide:,,Bionsen hcre!

Jouesghescietgrootere
Heden vorditgoedezwcert!

3360God selvehevetjou ghespaert:
N oitm an m ochtervoren ghestaen.''
W alewein andwordezaen
Enleseide:,,Diesdankicvriendelike
Gode,onsen herevan hemelrike
3365Dieboven onsallen hevetghebot!
Hereconinc,also help miGod!
Nu sectwatghiane mibegaert:*
In wille nietdatghimispaert.
Sidiin pinen ofin sorghen

3370Dleruteso willicjouborghm
Gherneen/estaen testaden
EnJeghizultmidoruweghenaden

Gheven tswlert:hetsml
jn ghelvoluch.''*
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Dieconincwasblideen/elouch
3375Alshidathordeenf/czerevro
En/ehiseide:,,W i1dialso
Ghelovetmidan biuwertrouwm
Birudderscepe,bionservrouwm *

Datghi
jsnietnesultonbaren
3380Daericjousende,ghinezultervaren
Duernootno duerghenedinghen:

Soghevicjou tswlertmetter 'i
j.rlghen;
Hen warerechtdorenezake

Datjou nootsinghebrake:
3385Nootsin breketalbelof.''

Icwillejou sckerdoenhierof''
Sprac W alewein- ,ybimiretrouwe
Birudderscepe,bionservrouwe
Here coninc,van desen dinghen:

-
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3390Ghevetmitswaertmettm .i
j'ringhen.
Nochtan neweeticnietwatglzibeghcea.''*
Doegafhem dieconinctswlert
Y e
Datnietverbetertmochtewesen;
Hiseide:,,HereW alewein,m ettesen
3395M oetieen goetghelucontfaen
EnJealle die gonewederstaen

Dieonrechtwillen enlejaghen.
Hen mochtegheen beterrudderdraghen

Entien icsbetjonsteminno mere:
3400Tswaertescom en tsinO rechtm here!

Bedimakickerjou voghetof.
EnJehoutmivortmi
jn belof
Entiesncm oetinietofgaen.''
DushevetW alewefs tswccrtontfaen
3405Dienietbliderm ochtewesen.
H jsprac ten conl
*nc m ettesen:
Sectm i here,waeric sa1varen:
In wilslanghernietonbaren
Innewillequites m;
,ne trouwel''
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34l0 ,,So moetihalen enejoncfrouwe
HerW alcwcfr,die ghinienekint.
lchebsemenighcn dach ghemint.
Datsegghen degonediesekinnes:
Hen esin diewareltbinnen
34l5Ne gheneso sconeno so goede.
Bediesmionsochtetem oede
Datickerso langhem oetderven:
Ic vruchteic salre omm csterven
Daticsenietnecan ghewinnes.
3420Nu willic doen bekinncn*
Hare scoonhede uutendeuut:
W italse diesneeheiftsoediehuut

EnJeheetjoncfrouwçYsabele;

Soehevet(meer)scoonhedentharm deele*
3425DalmeVenusdoet,diegodinne
Dieghebod heiftoverdeminne;
SoeesscoonredanncOlpnpias
D ie keyserinne te R om e w as;
Soeesscoonrevelesonderspar>
3430Dannedie twalefvrouwen warep

Dieghescreven zijn teRomebinnen:
Ditwaren die .xi
J'-godinnen
Daermen ofteltenJesaghet
En/eharc scoonheitachterlandedraghet

3435Om 1ofenleom pri
jstontfane.
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Soeesvelescoonrenaminen wane
DanneYsaudeno Elene*
Noch die sconeTorabene;*
Soe esscoonreveleL nneVerghine

3440OftejoncfrouweBarbeline;
Noch Ysaude van Yerlant
Noch Ysaude metterwitterhant
Nesnietso sconealsYsabele.
Soeheveterveletharen dcle
3445 DiesconeJ'oncfrouwe,dieic minne:*
102

W antVenusdiegodinne
GafharedatsconegoudineL er

-(Dat)segghicjoualoverwacr-*

Datup hare hovetesghestaen
345:Daerhare scoonheitbiesvuldaen.

itesdiejoncfrpuwedieicminne!
Icwerde onvroetvan mines zinne
Here W alewein,ghine haelsemi!
N u hoort,wieharevadersi:

3455DierikeconincAsseptjn;
Endehevetghedaen mi
jn minnekijn
In hoeden verrein gontEn&
In enen casteel,scghetmen mi
Dienewinnes soude,hetsoudes tsure

346:W erden:dcergaen .xi
j-mure
Om me;elchevettsinen dele
Vierwarftwintich torrele
Up ghewrochtstaercendediere.
Tusschen elken twe muren looptcneriviere*
3465Datmen tcasteelnienemach winnen.
Die poorten,dlerm en gaetbinnen

Sizijn van copereen#evanmetale
Ghebonden metysereenJemetstale.

Telkerpoortendjnghestaen
347: Vierwarftwintich m an sonderwaen
W elghewapent,in dierghcbare
A1sofsiallesouden varen

Tenewighealsonderbli
jf *
Ditsom tebehoedenetsconewijf
3475Datseghecn m an soudeghewinnes
No com en inden casteclbinnen
M en moesteeerweten wathibcgaert.
In can ghewetcn wathare dcert:
Soehevetdcerbinnen grootdeduut
3480W antsoene comtaltoosnietuut

Teghenen tiden bindenjare.
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140ra

Soe gaethaermerghen harentare
In dien boomgaert,inden vergiere

DieLrzijn goetendeiere:
3485 Darszulc praeyeelwelghereet
Ere groteralverm ilen breet;
Daerin staetmenigherande ware:

Peperani
jsenJeghinghebare
Fighen endenotemusscaten
3490 Staen àaerendepum eghernaten
Amandclen eniecastaengiere
EnJedcerondergoetmenighertiere

Daticalquali
jcsoudeghenomen:
Lelien,rosen endeblom en
3495 StaetZaerendenzenich soetecruut.
D ceresvan voglen zoeteluut.
Dlergaetsoeharemerghen inde rosen:

W atmachderscoonrejoncfrpuwesnosen?
In can ghemarken wathare decrt:
3500 Hensnietdatharehertebeghccrt
Dcerneeisbinnes een grootdeel.
Noch esàaereen anderpraeyeel:
Daerstaeteen boom ,esso ghedaen
Alsicu mach doen vcrstaen:
3505 Hiesbeneden herdegroot
EnJcalvan Enen gouderoot.
M iwondert,hoetnoitman ghedochte
Dat1liden riken boom ghewrochte:
Hihevetalsemenighen telch vas goude
35l0 A1senich man ghesegghen soude.
E1ctelch esho1van binnen.
N u hort,icsalu doen bekinnen
W aerbihetesendedoen verstaen:
Up elken telch,alsonderwaen

35l5So staeteen goudijn voghelki
jn
Datzereproperesendefjn.
Dieboom esrikelic endediere
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Enlewe1gheraectin alremaniere
En/cvan Sconeden welvuldaen.
3520N och m oeticsmeedoen vcrsuen:

w antan elcsconebladcki
jn*
Hancteen goudijn bellekijn
Datsconeludeteniectaer.

140rb

Oocesseran ghemaectdcer
3525- Datseidediegone &etwe1wisteBehendelikeendem etliste
Eneduwiereznledccrin staen
'
Xvi.manne enf/ehebben bevaen

viji.blasebalghen diesiverdraghen
3530Enledcn bomewinttoejaghen
.

Van beneden inden wertelup
Tote boven inden top
M etgrotercracht,metgroterpin> ;
EndeZaerhibewaeitdie voghelkine
3535 Daerstaen sirechtendebeven
Indcrghelikc ofsileven:

DaersinctelcvoghcMjn zinestevene*
Zesse te gadcrendezevene;
Enle so clinken die bellekine w eder
354: Som ehoghe endcsom eneder.*

Dusghevetelcvoghelkijn zinessanc
EnJee1cbelleki
jn zinen clanc.
Alssiden sancdannewerpen uut
Diem oestehoren datsoeteluut
3545Alware een toterdootghewont
W aridcerene corte stont
EnJemoestehoren dievoghelkine
Hiworde quite van alre pine:
So soetehoormensesinghen dler!
3550Enefonteyne staetdcerclaer*
Scone onderenen oliviere
DieherderikeesenJediere.
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etsrechtdaticden borne prise
w antuten ardschen paradise

3555Comtghesprongheneenaderki
jlnj*
EndesprinctindenborneEjn

Diesconeesendehardeclaer.

Datsegglzicjou alovcrwaer:*
Diesemaectewaswe1bedocht!

3560Een goudijn aren suterghewrocht
Die den bornehevetverdçct
EnJemetzinen vlerken so vertyect
Datnegherande quade zakcn
Den riken bornem ach ghenakm
3565DieSO sconeesende SO Claer.
Ooc mach men bovm den bornedcer
Scouwen bome die scone blozen:
Lauwcrbom eenderosen
Staenreendem enich soetccruut.

3570Daersinctelcvoghelki
jnzi
jn luut

140Va

Scone endeupden oliviere
Boven dcn bornediealso diere
W asa1sic u hebbe gheseit
Daerwandcltsonderdorperheit

3575Diejoncfrouwedieicminne*
Entie nlionvroetvan m inm sinne

Salmaken-innewilsjou niethelcnM etharen cam erieren spelen *
In die lelien enJein dierosen.

3580W atmach dcrscoonrejoncfrouwenoscn?
w ilso ten borne harehande dwaen
Ofnutten vanden borneeen traen
So keertsoeo-me anderstont
Vanden aerneden mont:
3585 So sprinctdiebornevorhareclaer!

Alwareeen man out .vc.jaer
Enlenuttehivanden borne een traen
Sondertwifelenlewaen
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Hiwordealsestaercen#calsojonc
3590A1s1liwasupten selven spronc
AlShiwasdoetewaren
Doe hioutwasvan 'xxx.'
Jaren!
ldusleetsoedccrhareleven.

W ildejou God diegracieghev>
3595Datghimihacltdiejoncfrouwe
So quititswlcrtenJc uwetrouwe;
Xvant metelneghenen dinghen
Sone moghediu ghelofvulbringhcn

No quitewesenjeghen mi.''
3600w alewein die ruddervri
Andworde den coninchovesschelike;

Hiseide:,,NujonnemiGoddicrike
Daticsejouhiermoetehalen
EnJedatzwaertdlerm edebetales
3605Datghimigavetup nzine trouwel''

DussalW alewefsdiejoncfrouwe
Halen,God gheifshem diemacht.
Hetwaseen goetstic in denacht
Eersivu1enden mochten die tale.
36Io M en gknc slapen indie zale
Endem en beddeW alewefsemeteren.
Dieconinc enlealleL ndreheren

E1cghincupzi
jn beddeslapen
Sciltknechte,joncfrouwenendeknapen.
36l5DeerW alewein diehem niene versaghede
Rustem totedatdaghede.
Teerstdathiden &ch versach
Stonthiup,so hieerstmach
O m m e te quitene zine trouwe
140vb

3620Endesoudcden conincdiejoncfrouwe
Halcn,constisewe1ghewinnen.
Alledie ten kastelebinnen

Behoren diezijn up ghestaen
EnJequamen te W alewefse ghegaen
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3625En/egroetteneherdehovesschelike.
W aleweinsprac:,,God dierike

Dieghevejoubliscap endeere!
Nu blivette Gode,coninchere!

Icsa1jou halen diejoncfrouwe
3630Endequiten tswlertendeminetrouwe

BiJhcmsChriltulvan Nazarene
Eeric wederkereteRavenstene

SijtdatmiGodmijn levcn spaertl''
D oe ghinc m en w apinm ter vaert
3635 W alewefseweltercore.
M en brochtem Gringolettevoren
Dathiminde voralleparde.
Hisaterup,die onvervaerde

Ende seindem mettcrrechterhant.
3640 Dusnam hiorlof,diewigant
An alledieheren in die zale.
Siandworden alle tcm ale
D en here W alew efwchovesschelike *
Endeseiden:,,Nu vaert!God dierike
3645

Moetejou van onghevallebevredenl''
Hiw asup Gringoletteghereden
Diene dicken addeghedraghen.*
DoenewildiKaernietlangherdaghen.

oenam hiin zjn gheleide
3650

GodeenJeziremoederbeide
Enlchireetwech mettcrtale
Uten castele cnieuterzalc

Enlevoeretzwaertmettm .i
j.ringhen.
God latehem djn ghelofvulbringhen!
3655Trerselverstratereethincdere
IAaerhiup quam ende kerdewedere
Terpassage dcerhiwascom en.
M ettien hevetW aletpeis vernomen
Twatervorhem ghehebbetwel:

3660Sijn paertwasdapperendesnel
198

En/evlooch rhelijcenenvoghele;

DerW alewem (hilten)bidentoghele*

Des1tiQuam uptiem arine.*
Sinchertewasin groterpine
3665W lerwaert11ihem mach bewinden
141ra

Dathidiejoncfrouwemochtevinden:
DatwasmeestL them vcrwach.

Doedochtem dathivoelr)hem sach*
Enen wech terrechterhant:
3670Dien sa1l1ivaren endelatcn tsant
Achterhem bliven entiezee.
Twalefnzilen oftemee
Reethiweghesbindien L ghc.
M enighen busch endemenighehaghe
3675 Reet11iL ertwasonghehiere.
M
biettien

quam

up ene riviere

eherdediep wasende wide
Enlehigsach)overandanderzide*
Enen ruddcrcomen hereden
3680Diesceen van herdefellen zeden
Up een ors,washerdegroot;
Ende zine w apine w aren root:

Rood wasdjn sciltendezineVanc
Ende rodewapineaddiane.

3685An zi
jn ghelaet,an zinemaniere
So sceen hifelendeputertiere!
oe sach hicom en up een rosside
Ghevaren neven sruddersside

Enejoncfrpswc,ghecleetwale
3690 M etgroenen cledren van sini le.
Enleup harehovetwertgheware*
Twevlcchtkine van gheluwen hare
Die overharcscoudren hinghen beide
Tote uptarchoen vanden ghereide
3695 A1uutghetrectenlezere verwerret:
Dieroderuddcrdiezerevererret
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W asup hare,hadseuutghctrect

Hareclederghescuertende ondect*

HarcsconelijfenJehareledc!
3700Eneghecele& erlzimede

Derjoncfrputpes dedemenighen pant
Brochtighevoertin zine hant

Ghemacctmet 'vii
j.sorken riemen
Daerhimedcgrotestriem en

3705Derjoncfrouwm slouchin hareansichte:
Groteslagheende ghedichte*
Gafhihareendeharde vele
Datharehaerhalsende harekele
M etten bloede alwasberonnen.

3710Soeseide:,,Here,ghimoetmijonnen*
141rb

Doruwe omoet,doruweghenades:
M aectmiquitevaniereondadcn
Diem idese doctonverdient!

Quamcnoch enich godsvricnt
37l5 D ie m iverledichde van desen

lcsoudedjn dienst<jfwesen:
Hidoetm ileven in groten zere!''
DoespracW alewein diehere:

Mochticjou tesprakencomen
3720Felrudder,hetsoudejou lettelvronzen
Datghidoetderscoonrcjoncfrouwe
Leven metso ghedanes rouwe!
M aermiJinkctwel,neen icniet.''*
W /e- aertdatdeerW aleweis ziet
3725 Saclû up ofsaclzinedcr
Hinesach no voortno weder
Bruggheoocno ghcreticre
Passage overdie riviere
Daerenich mensche mochte varen.

3730M aerderjoncfrouwen mesbaren
Dede den hereW aleweineso wee

Datlat'snemochtenemmee
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Ghedoghen dat11idatsach
Datm en hare gafso menighen slach.
3735
ettien wierp hiomme tpert
Endekecrde terrivieren wert
A1dathetghelopen m ochte.
EndeGrirgoletdicbezochte
Den hoeverenJesprancin tcrvaert
3740Toteover diemedewaert
Vanderrivieren zndehizwam vort
Overtotcan tanderboort.
Doe beteW alewein dieheere

EnJedroochdedjn plertmetzinen ghere
3745Endebeterdehem aldathem L ert.

Alshivcrbreidcltaddezi
jn pcert
So wcrtdeerW alewefs gheware---:

Jeghcn diesonnediesoclare
Sceen sach hiblecken van verren
3750 .li
J'.scilde oftwaren .ii
J'.sterren
Claervan zelvereenJevan goude
EnJehisach stuven dic moude.

Doepeinsdidatdierudders(waren)*
D ie naden ruddcr quam es ghevaren

3755Enticjoncfrouwewildenbevredef;
141va

EnJenaden roden rudderreden.
Ditpeinsdiin zinen m oet
W alew cin dieruddergoet.
M aernietweet1&iwatsibegheren
3760 W edersihem helpcn oftederen

W illeln).Siwarenuptiewile*

Noch van hem enesmrke nùle;
M aeremmerhevcthiwe1vcmomen
Datsinaden gonen comen.
3765
ettien begonstihem ghereiden
HinedJrnietlangherbeidenUp avonturewatsibegaren.
Doe sathialzondersparen
-
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Up Gringolettezi
jngoedepaert
377:En/evolghedeachtermettervaert

Om tebevredenediejoncfrouwe
Diewasbevaen metgrotesrouwe.
Hireetso nadathizach
Den ruddcrenJcalshispreken mach
3775DeerW alewein dieruddcrvri

Riep 11i:y,onbeit,spreictjeghen mi
Een lettclecrglzivordervaertl''
Danderslouch metspor> tpaert

Enleghebaerdeoflti
jsnienehorde
3780 No ne andwordenietvan enen worde
No hinespracno hinelouch
M cerhiehiefdie ghecelcenleslouch*

Diejoncfrouwein hareansichte
Groteslagheende ghedichte;
3785 Biwilen stachisemetten scilde.
Alse ditsach W alewefs dentilde
Balch hihem m ee dan te voren.
Doeslouch 1&iziJ'n Paertmetsporen
Enlepeinsdehisoudthem doen ontgheldery.
3790 NochspracW alewcfs:,,11mewillenietscelden:

Spreictjeghen mi,sodoediwell''
Dockeerdehem ofnmedierudderfe1
Ende seide:,,Ghine doetnietweltervaert*
Datghidieselve strate begaert

3795Dieghimivorjouzaghetridm.

W aendidaticssoudevcmaideln)*
Dorjou,innesoudediejoncfrpuweslaen?
Neenic!Icdoejou zelven zaen*

141vb
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Leven metwelgroterOlm ere
3800 Spreictienich wortmere
TemiwaertL nnem idinctgoetl''
D eerW alew efs w asw elghem oet
Endehovesch van zinen sinne:
Grotedoghetaddiinne;

3805Hiandworde:,,vrient,tewaren

In gheveom udreghm niet .ij.paren
En/eom datgllimimoochtgheder> .
Dinketsu goet,ghizulletsonberen
Also teblouwenediemaghet

381:Dieghimesvoerthebten/eghejaghet.
W athevetsoejeghenu mesien?
M enne soude ghene vrouwe slaen:
Van vrouwen comtonsalleere,
Onberetsenlene doetsnemm ere!

38l5Nelati
jsniet,ghizulletstore
Hebben,icsectjouweltevoren.
Hetdoetgoetm etghemnkeleven.''*
Diefellehevetandworde gheghev>
En/cseide:,,Noch spreictialsecn domme!
3820 W aerdivroet,ghivoertalomme*
Van mi,datsegghicJ'ou overwaer:
Dorjou nelieticsnieteen haer
Inne soudseblouwes ende slaen.

EnJewildi
jtoocwederstaen
3825Icsoudejou sulceen speloocleren
Ghizoutm etscand> w ederkeren

Enlehetsoudejou costen tlevenl''
M ettien so hevethiverheven

DiegheceleenJeslouch diejoncfrouwe
3830 Dieswasbevaen m etgroten rouwe
In hareansichte,datsmochteontfcnnm
Enen stene!Soe riep:y,W acharm en!
Edelrudder,doruwe doghet''

Spracdiejoncfrouwe,,ofghimoghet
3835So verledichtmivan desen!
M ach icdergroterslaghe ghencscn
Dieicvan hem hebbe ontfaen
Ic willein uwen dienste soen.
Doetditin alre vrouw> erel''

3840DeerW alewjn seide:,,Bionsen here
113

Zw.dr.2*

8

Icsaeltdoen sconejoncfrouwe!
Birudderscepe,binûretrouwe*
Gheifthiu meerenes slach

Daeran leechtzi
jn domesdach!

142ra

3845Datsegghichem tevoren wel.''
Doekeerdchem omme die rudderfc1
En/ehictW aleweine,ofl1iwilde
Dathihem dcckem etten scilde.
Doe decten sihem uptiewile.
3850 Hen vloghen noittwepile
Daerm en mede scietin böghen
So zere a1ssite gadervloghen:

Sinespeildeln)nietterfaelgen!*

Vanden halsbergheallediemaelgm
3855 Faelgierdes alssihem onderstakm
EnJehare twierscachte brakes.
Deen wasden andren herde fel.
Dieorssen waren bedc snel:
sicasselierden ende vellen.

3860Vanzulkejostemochtemen tellen
Hiernaovermenighen dach.
Endealsdieroderuddcrsach
W alewcfsestaen tevoet
Verhueghedehem sin endemoet

3865Endewacndewe1(te)vorena1l*
Sijn lectenJezijn ongheval
Hebbenverwonneln);hi(merdelnlet @
*

.
.

Hitraczi
jn zwaert.W alewclk ziet

Enlehiwasverhueghetzere
3870Ende seide:,,vrient,bionscn here
lcwanc,wisullen onlangheJinghen-''

Doetrachitswcertmetten .i
j.ringhen
Datghiwelhebthoren nomen;

Entietwerudderszi
jn comen
3875Tegader.Nu laetsGodewouden:
Dieveghees,him oettermouden
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Alsene God nietlanghernespaert.*

DeerW aleweinaddcdjn zwlert
Ghetrect:hetmoestenaturepleghm *

388:Lnlehevetdenrodm gheslejhen
Dathiden helm altemale
Cloofdeende den hoetvan sule
N edertoten tanden duere.*

Doequam gheronn> dorde(scuere)*

3885Diehersene endedatrodebloet
Datupdieardewederstoet.*
Doemoestitum es omm elanc.
DeerW alewein seide:,,God hebsdanc!

Mijn zwaerthevethem gheproevetwe1*
3890 An desen roden rudderfel:
Icmacherm iwe1toeverlaten.
W cerommesoudic den gonen haten
Dietmigaf?Hiesghetrouwe.''

Danchebt,rudder,''spracdiejoncfrouwe
3895 ,,M ettesen slaghebem icghenesen.
142rb

Icwillejoudienstwt'fghernewesen:
Ghihebtmi ewroken we1
Jeghen den roden ruddcrfe1
D ie m im et sorghen dedeleveni.

3900EnJeeennùjn broeder,dieesbleven*
Vorhem doot,een ruddercoene.
Inneghecreech noytanderzoene
Danne ghisaghetup dcsen dach:
ZwaerverdrietenJemenighm slach

39:5Datwasdiezoenediehijsmidede.''
Doeghinc W alewein terzelverstede
Daerdierudderlach ghewont
Ende zereziecendeonghesont
Ende dedehem den helm ofendesach

39IoOfhiyetjeghen hem sprekenmach:
I-lilach in ommachtvandien slaghe.
W alewein leidenauwelaghe
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Ofhineyetmochteghenesen:

Si
jnsselveshelm nam 11itedesen
3915Endelieperm edeterriviere
EnJehaeldewaterenlelaefdene sciere
Dcn rudderenlealshie bequam *
Vanderomm acht,W alewein nam
Diewondeenleloocsemetten handes.
3920Diegonespracbinden tanden:
Edelrudder,ic biddeghenaden *
Ichebbe ontfaen van minen mesdades
Penitencie diem ieste zwaer.

Ichebbederdootovermenichjaer
3925VerdientenJenu essoecomen.

Ghihebtmimijnlijfghenomen:
Datesbiminen sculden wel''
Sprac dierode rudderfel-

-

Minemcsdaden nezijn nietclcne:*
393:Alwaertan desejoncfrouwcallene
Ichebsverdienten#emekelmere.''
DoespracdecrW alewein dic here:

Vrient,so latesjou berouwen
Enderoeptghenadm up onservrouwes.

3935$o
We
ma
rdce
hnuwe
ie
ednatgo
ettr
tstaletl:*
nar
dz
ie
nl
me
ja
oe
u
,

Ghihebte-merjoulijfverloren.
EnJelaetjou berouwesaltevoren
Datghiderjoncfrouweshebtghedaen-''
142V:

3940Dieroderudderandwordezaen:
W aendickerm ede te ghenaden
Comen,icsoudevan minen mesdaden

Ghcemetejoutebiechten gacn.
M aeric hebbcso velemesdaen:
3945 Cumewertmire zielen raet-''
Neen,alderwareltm esdaet''
Sprac W alewefs yyesharde clene

Jeghen dieGodsghenadm allene.
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Diesbedinctjouweltevoren:
3950 God diewertdoronsgheboren
Hiontfnc doronsbittrewonden;
Him ach u we1van uwen zonden

Quiten:secsealuutendeuut
Joubiechte,nu aloverluut.
3955Vrient,nelaetjounietbedwellen*
Den grotm duveluterhellen.
Doedidat,so sldivroet-''
U raetdinctmiwescn goet''*
Spracdierudderdie dcerghewont

3960Lach ,,icwillejou makencont*
M inemesdaetgrootendeclene!
Dieberouwen rni,m aerallene
Hebbicveletemerren rouwe:

Daerheden desesconeioncfrouwe*
3965 Quam spelendeuutharen hove
*.+

Ende een harebroedervan grotm love*

EenjoncrudderenJeeen coene
En#eeen staerc van zinen doene---Inese reetbihaerrezide:
3970 Sisonghen ende waren blide
Ende voeren meyen harentare
Alspelendeenleicwardsgheware
Alssiquam en in een w out
Dlervoghelkinemenichfout
3975 Songhen enledreven spel''
Sprac dieroderudderfel$,Here,ditberouwetmie!
M etmiquam en ruddersdrie:
-

Elkerli
jchevetenejoncfrouwe
398c Die esbevaen nletgroten rouwe:

Zisijn tonghemakezere.*
Icsegghejouwaeromme,here
In dien datghijsghelovet:
Siwerden alledriegherovet
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3985 IAaren m annen enJeharen maghen!*
L7aersioocalletoe saghen

Naemwise;diesnelieten winiet.
142vb

Endedesejoncfrouwedieghihierziet
Harededicgrotepine daer.*

3990W ihebben gheweset'xx.jaer
Scakersendem ordenaren.
W inelieten onsnoyten> ontvarcn
Dlerwine vonden,winedadm hem pine.
N u esmidiequaetheitanschine
3995Here,endenu hebbicsrouwe.

EnJealsicdesesconejoncfrouwe
Sach,doe voericharebetnaer
Ende doodde haren broederdler:
Innewistenoitwatichem weet!*
4000 Haerselven dedic mcnich leet
En#cgafharem enighen zwaren slach.

Icbiddejou,here,oftwesen mach
Vraechthareofsoetm iwillevergheves.

Minedrieghesellen diedjn bleven
4005 Achterende soudm mibevreden*

Saghensiyemlen)comenghercdm *
Omme tehaelne dieJ'oncfrouwe.
Comen si.here,bimire trouwe

Sinemenjou tlijf datweticwel:
4nI0Soquactzijn siendeso fel;*
Simickensletteldatsijou toren
Doen:nuwachtetsjou tevoren.
Ghinehebthicrgheen langhersparcn!

Si
jtdatsijou bimibevaren
4ûI5Ghimoetemmerjoulevcn laten.*
M iwareleet,bicaritaten

Soudejouyetbiminlesschien-''
Deer W alewein andwordem ettien
Endeseidc:,,Ghisectalscdiegoede.
4020Die rikeGod dorsine omoede
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M oetcjou vergheven allemesdaet.
Edelejoncfrouwe,nuhebtraet''
SpracW alewefs- ,,doruweghcnaden
En/evantm ienebedeghestades
4025Doruwesbroederzielen willel''
-

Diejoncfrouwenezweech nietstille
Alssoedathorde,enJeseide:,,Here

Ghidoetjouselven groteonnere*
Datghimibidt,ghineheetnù:
4030 So watsaken so hetsi

Icsalsejoudoen,bimiretrouwel''
So biddicjou,welsconejoncfrouwe
143ra

Datglziverghevetallcmesdade
Desen rudderdoruweghenade

4035Diehihevetjeghen u mesdaen.
Bedihetesalso vergaen:

Jou nemaechswerden anderwrake
Hen sidattenedieduveltrake
Indiepinevanderhellen
4:40Dlerdiearm ezieleQuellen:
Diesnewerdiniettebetghenesen.

Nuberaetjouvan desen
Enlevr termede verlossen sciere
Uterpinevanden helsches viere
4:45UwesbroederszieleenJesruddersmede.
D orGod ghevetm idesebede;

Diesbiddicjou uprechtetrouwe.''
DoeandwordedieJ'oncfrouwe:
Hihevetm ibrochtin grotcrnoot
4050Enleminen we1lieven broederdoot
Dicn icmindevoralledieleven;

Maerdiebedewillicjougheven
EnJevergheven diemesdaden

Datmijnsbroederszieleteghenades
4055M CtOnsen hcre moetecomen.''
Dierudderheveteen stro ghenomes
119

Also crazlcalsehidcerlach

EnJeseide:,,
loncfrouwe,up desen àch
Biddicjouvrimdeli
jcghenadm
4060EnJeverghevetnlim inem esdadm .''

Entiejoncfrouweheveto;ontfaen
Vandathijeghm harehaddemesdaen
En/candwordehem ticn stondm :

God verghevejouallezonden
4065Diedoronscoosdie bitterdoot.
Ghihebtmibrochtin groternoot
Here rudder,enJein zulkerpine
D aerm iin staet te zine

Hierna overmenighen dach.##

4070W alewefswasblidealslli
jtsach
Datalsodiesconejoncfrouwe
Haddevergheven metgoedertrouwe
Den ridderallezinem esdaet
N a sinen sin,na zinen raet.
4075 Daerna begonstizere breken

W anthiquali
jcmochtespreken.
Duslachiendezweech alstille.
Echtvraechdem W alewein wat1liwille
En#eoflliawdersyetbegaert.
4080 Nochtoeandwordimettervaert
Die rudderdie daerlach so cranc:
,,Jaic'',seithi,,m essanc
M ochtinli hehelpen Zaerof;
Ende doetmiup een kerchof
4085 Graven,here,doruwcdoghet-''
DeerW alcweinseide: Ofghi
jtdoenmoglhetl*
GhelooftmiL n datghitenli
In so watsteder dathetsi
**.

A

Sultcomenalsicjou vemzane.''
4090Dieruddersprac,na minen wane:*
Iccom ergherne,hebbicsdemacht;

EnJejaensnnidieGodscracht
120

So salictdoen bimire trouwe-''
DcerW alewefs seide:,,Bionservrouwen
4095Icsaloocdoen datghibegacrt

Si
jtdatGodmi
jnleven spaert-''
inam aerde,dlerhistoet*
Onderzinm rechtren voet
Enleseide:,,Nu gaept,in Godsname

4100Icmoneghejou,datmoetebequame
Godedjn cndeziremoedermede.''
Dusstaerfhidccrterzclverstede*
En/ehevetzinen ende henomen.

Nuzi
jn dieanderdriedcercomes
4105Also ghehendeen#eso bi
DatW alewein,dieruddervri

In ghercv4jsnemochteontvlien.
Higherecddehem mettien

EnJesatup Gringolettedjn plert.
41l0 A1blootaddighetrecttswaert
Dler11ihem mede soude terwere
Setten;hiwassonderspere*
w anthihadtaldcertebroken

Daerhidiejoncfrouweaddeghewroken
4115 Overden roden rudderfel:

Icseitjou eer;nuweit&jtwe1
Hoediezaken toedjn comen.

143va

Deen vanden drien hevetvcmom en
Die dcerup W aleweynewilde
4120Dathihem decte mettm scilde;
EnJe1Aisach zinen gheselledoot:
Dieshaddiden rouwegroot
Endehipeinsde,hisalnewreken.
Dusquam hialsonderspreken
4l25 Vaste tOC,Slaendem etten sporen
Omme tewrekenesinen toren
Up W aleweinem etgrotercracht.
Terstekelziltlkizines scacht
121

Daerhinemede dorsteken wilde.
4130W alcwcfr;dectehem metto;scilde

EnJehiltblootdjngoedezwaert
EnJeslouch den scachtontwetervaert.
innen desen esdieandercomm *

EnJehaddehem ghemetli
jfghenomol:
4135 Aldiesghelikeso dedidien.
Doe quam die lestevanden drien:
Hem dochte dathiwasverlet.
Dese hevetT gleweineso onset
M ettersteke die hihem gaf
4140 Datdie maelgen vloghen af
Vanden halsberghe te menigherstcde
EnJehaddewelnahem zclves m ede
Uten sadelc ghedraghen.
Dandertwe oocnietnedaghen
4145 Sine trecken zwccrdesondcrsceldm
Endereden betan enlewild> ghelden
W alewefsesine achterstelle
Om tewrekeneharen gheselle.

Dieswasdrouvediejoncfrouwe
4150EndebatGodemetgoedertrouwe
O verW alew efseden here
Dathimoestebliven in zineere

Jeghen diedrieupdesen dach.
EnJea1sdiejoncfrouwesach
4155W aleweinein zulkernoot
Doe drecfsoc den rouwegroot
EnJewranc hare hande erletrac hare haer
En#edreefwclgrootmesbaer;
Soeseide:,,1ébem in meerre noot
4160Dan doeic minen broederdoot
Heden sach slaen vorminew oghm !

Hoesa1mi
jnhertedatghedoghen
Daticsiedesen ruddersterven?
Icsa1dorhem slivesderven
122

4165Enlewerden van minen sinne onvroetl''
EdeleJ'oncfrouwe,sietwatghidoet''
Sprac W alewein- ,,drivetghenen rouwe
Dormi,bigherechtertrouwe
In hebbegheneJinc die nlidaert.''
4170 M ettien so verdrouch hitswaert
Enlegherochterenes metten slaghe
Dattene dlernem an no maghe
Nenlnlerm ee ghehelpen m ochtm :
HiruumdetghereideenJesochte
4175Dieardescieresonderbcide.*
Nu hoortwatderW alewefs seide:
Van desen hebbicvasten vrede.
M idinke,alsondcryemensbede
-
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Xl.jaerende .xl.daghe

.

4180 Gafhinziverdetesen slaghe!
Icm achern'
liweltoeverlaten-''
Entie gonedienehatm
Ghinghen hem an metom nùsnm .
Icwane,sizullen lettclwinnm

4185ComtW alewcinin zijn ghedochte.
Die ene haelde uutenJe 11ibrochte

W ederverlaysiertzi
jn paert
Te nninen hcreW alew efs waert
Daericheden eerofsprac.
4190w anthiden here W aleweinestac
EnJegherochteneweltercure
Enlestac hem den sciltaldure
Datwederstontup diecurie.*
W alew ein sprac:,,sùlteM arie
4195Helptnïi,vrouwe:ic hebstedoene

Jeghen desen ruddcrcoene!
W aren m ine w apine nietso vast

Ic hadderan enes quadcs gast;
Diesmachichem we1ghetrouwes.
4200 M lerichope hetsa1hem rouwenl''
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ettien so verdrouchitswccrt
En/eslouch den scachtontwe tervlert
Vorsinehantin drien stedm .
EnJcden ruddervan fellen seden
4205Gherochtimetenen slaghe
Dathem binnes den derden daghe
Derhooftm erenienem ochteghebrekm :
Hivielteraerden sondcrspreken
In ommachtvanden grotes slaghe.
4210 Die gone seide:,,Biden goedes daghel''
Diedccrachterhiltalghesont
Nu hebditoterdootghewont

Mineghesclle,dicdjn doot.*

144ra

Dieshebbic den rouwe groot
42I5EnJeic moetsemmerghewrokes wesen-''
Dusvergaderden sim ettesen
Onderhem tween,die nietne L ghen.
W alewein wasvan groten slaghen
Dicken ghenesen uptien dach.
4220Enlealsdiegonediegonderlach
Vanderommachten bequam
EnJehiW aleweinszw aertvem am

Soverlkinldi
jtmettenringhen.*

Endehispracmettesen dinghen:
4225 ,,Lieve ghezelle,zietwatghidoet

Ghipi
jntalgaderjeghen spoet.
Ic zie tsw lert,ic kennetwel:
.

I4etesuterrnaten fcl;
Ghinem oghetvorhem nietghenesenl''
4230 Inie goneandworde mettcsen:
Suldimetdus hedanen treken
Onseghesellen helpen wreken*
Diehierligghen ghesleghen doot?

Haddighedjn inztllkernoot
4235
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Sinehadden nietalso ghesprokm
Ghinewaerteerlike ghewroken;

Diesmochtiwe1an hem ghetrouwen.
Endeso mochte onsbeeden rouwen
Soudsionghewroken bliven;
4240M en soude segghen:,,Gonekeytiven
Lieten hcm enen rudderdwinghen.''
W eten onswachten van zulkes dinghes.
u situp enlcvantverdraghen

Jou seer,enJelaetjou nietversaghen:
4245 Alhebdienen slach ontfaen
So vantenen andren wederslaen
E11Jclaetonsonseghesellen wrekenl''
Diegonesatup alzonderspreken
Ommewrekene sinen torcn.
4250Deen van achterdandcrvan voren
Ginghen siminen hereW alewein ane.
M etgroten steken metgrotm slane
So dadensihem grotepine.
Deer W alewein peinsdealstillekine:*

4255Mochti,hisoudszi
jn ghewroken
Overhem diedie hoghesproken

Eerstsprac,constehijtvulbringhen.

H iverdrouch tsw lcrtm ettm ringhen
Ende seide:,,W achtu vandesen slaghe!
4260 M ach ic,biden goeden daghe
Ghizultonlanghevormistaen.''
Entiegoneandworde zaen:
Om u dreghen ne ghevic niet.
144rb

M etne en zwcerdedatgllihierziet

4265Salicjou emmernemen tlevenl''
W alewein hcvcttswlertverheven:
Hislouchem thovetofdatvlooch!
Hiseide:,,M aria,dienoitnelooch

Numoetijshebben1ofendedalnc)!*
4270Deserudder,almaecti
jtlanc
Heiftzinen ghesellewe1ghewroken
Eerlike methoghen sprok>
125

So datmerofspreken mach:
Hierna overmenighen & ch

4275Sa1menshem segghen prijsendeere-''
Hetesrecht,bionsen herel''
Sprac diegone die den slach
Eerstadde,als1tiversach

Datzijn ghesellewasbleven doot4280 ,,Ghiadtden hoghen moetso groot!
GIû adtwe1vortswccrtontstaen
Haddinlinen raetghedaen:

Ghiadtjoulevenwe1bchouden.
Hen esnietbinùnen scouden

4285Datghiduszl
jtbleven doot.
Duerjouhebbicden rouwegroot
Enleom mineandretwe ghesellen*

Diedootzijn.W iemachictellen
M ines rouwe,ofdiemiraet
4290 Ghevetnadien datmetnlistaet?
Ic haddew elgoedsraetstedoene:
Deseruddcrdinctn'
tiso cocne:
W eric nzi,icbem verloren

Jeghen hem,datwcetictevoren;
4295Endetevlienehebbicghenem acht.
W aerdeseruddcralso bedacht
Ofic ghenaden an hem sochte

Dathem danneIni
jnsverdochte
M en southem prisen emm ermere.
43:0Icsaelsoocprouven bionsen here-''
ettien beettivanden pcerde.
Vore W aleweine uptieaerde
Viel11inederin knie ghebede
Endeseide:,,Doruwe edelhede

4305Hererudder,hebtnzi
jnsghenade!
Icw illew erken biuwen rade
Ende derquaetheitave staen
Dieic lûervorm aelshebbeghedacn;*
126

EnJeghelovejoubimiretrouwe
144Va

4310 Datncmmerme WOUWC nOJ'ODCSOUWC
D or m ine com tin pinen nlere.
Laetmilevende,lievehere
DorGod erledueruwe ghenaden!''
DerW alewefw seide: Uwem esdaden

43l5Sijn grootdiegllihebtmesdaen;
uaerwildi
jshochin boeten staen
So mach uweswesen raet.
Nadien datghescepen staet

Ichaddejou'cnzmertlijfghenomm-''
4320 Ic wilsan u zelven comen''
Spracdiegonc die den vrede
W elghem e'nam up diestede.
Doetdannedaticssekersi''
SpracW alewein,dieruddervri.
4325 ochaestienlevincten zwlerde
Endeleîd vorW aleweyn up dcerde
Enlehiseidc:,,Here,icbem ghereet
Tedoenesekerhedeendeeet
Van aldien datghibegaert.''

4330,,Sohcftupjouhantendezwlert
Up desehiltewelghereet;*
So salicu staven den eet
Datghizulteren die heligh kerke*
EnJestarkcn Godsghewerke
4335EnJehelpen weduwen endewesen;
EnJcalledieghivintin vresen

Diebescudtenf/esetjoudcervoren
Om te wrekeneharen toren;
Enleghelovetmibiuwertrouwes

4340Datghidesen drienjoncfrouwes
Sulthelpen datsiwedercomen
Daersiteerstwaren ghenomen;
EnJealderquaetheitave staen
Diegltiltiervormaelshebtghedaen.
127

4345 Datghelovetmialtevoren.''
Dicanderhevethem ghezwores
W e1tehoudenebiziretrouwe.

Godghevesjou crachtzndeonsevrpuwe!
Up datsosalicjou laten gaen
4350En/evergheven datghihebtm es/ en
Up datghidesesake doet.

Godghevesjou crachtendespoetl''*
ldusverscietdlerdiestrjt.
Nuwaertwelherberghensti
jt
144vb

4355 W antdiezonne die ghinconder.
Die twerudders- hensgheen wonderSiadden welderrusten noot.
Die andrediedcerligghen doot
Simoeten bliven boven deraerdm .
4360Entielevedm ,sibegaerdm

Herberghetesoekene,wistsi(wler).*
Sinehaddes ghcen langhcrlettm dler:
Sullen sibidaghecomen
Terherberghen die hep;m ochtevromes
4365 Ofàaersighenadehebben mochten

So waerttijtdatsisesochten;
W antdlem ewasghenebi
UP enemile.,,Haesten wi''
Sprac W alew ein- ,,enlelaetonsvaren
4370Dapperlike alsondersparen
Daerwiherberghen moghen.''
-

Diejoncfrouwebeganverhoghen
Die desdagheswasteblouwen;
Soeseide:,,Here,bim iretrouwes
4375 H ierw oont em m er,in w ectw aer

Up ene mile ofalso naer

MiJ'nsvaderbroedcr,eenmijn oom.
N u m aerctw elenlcnem etgoom
Ofghionsàaerraettevaerne:
4380H1saghe miutermaten ghceme.
128

Icbiddejou datghidcermetmi
Vaert.'' BiGode joncfrouwe,datsi''
SpracW alewein- ,,ic doetghccme-''
Doenoodde1&imede tc vcerne
-

4385Den ruddcrentie .iij.joncfrouwen.
Godlonejou,hcre,bimirctrouwenl''
Spracdicrudder- ,,icnedoesniet:
(lverderivicre die ghihierziet
So salicherberghen tcnacht

4390Eistdatsmijan dieGodscracht.*
Icsa1oocdese .iij.joncfrouwm
M etmilcdcs,bimiretrouwen-''
ibevalne Gode enlezineghespele.*
W atholpe datic dertalen vele
4395M aecte?Simoeter emmerscedm .
DicrikcGod moeteu ghelcdm !''
Sprac W alewef
s- ,,cvdeemmerzi
jtvroet
Enlcnem etwaredatghiwe1doct
Datghighcloofthebtenleghezworen.''
4400 Hiseide,hisoude.Doercethivoren

Dierudderentiejoncfrouwm naer.
w alew ein bleefbiden doden Kaer

Dienhighlerneteraerdenbrochlte).*
Hctesso com en,hinem ochte

4405Vanderjoncfrouwen dusnietscedcs
Hinemoestseandcrsinsgheleden
Daersoe tcw esenebegarde.

DeerW algewlein nam diepaerde*
Die dccrstonden zondcrhere

4410Endcscide:,,loncfrouwe,''minnomere
DcsepcrrdedieghiHcrziet
N ewillic achterlaten niet:
Issalsccoppelen endeghcrcden;
Te uwesoomsztllwiseleden.
44I5Hctsbeterdan siwaren verloren-''

Doesctte1&idiejoncfrouwevoren
Zw.dr.26a
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Up tscoonstepartL tlûresach
Endehisatup,so hieerstmach
Endevoerwech herderdan dm telt.
4420Binachte overL twoestevclt
VoerW alewcfs m etgonen parden

Endemcttcrjoncfrouwezirevarda
Endebevaldie dodediessiwaren.
Dusquam derW alewein ghevaren
4425w elenenaileindenacht.
Doe hordigrote here cracht
In ene buerch enlegrootgheluut
EnJelzisach terportcn uut
Enen cnapevan sconen leden
4430Up een orscomen ghereden:
Hetwasdapperendesnel;
EnJeselvewas11ighewapentwe1
Vanden hovede toten voeten.
Eersihem constcn ondennoeten
4435 Groetene W alewefn herde scone
En#cseide:,,Al1edieingle vandes trone
Diem oetes u gheven ghodm nachtl''*
D ieknapew aswelbedacht
A1w ashitonghem ake zere

4440Endeseide:,,Godmoetcjoulonm,here!
Goeden nachtaddic tedoene.''
DoevraechdeW alewein diecoene:
:1Hevetu ym en yetmesdaen
Knape?Datdoetrniverstaen;*
4445Diesbiddic u up hovescheit.
Ofesdese Furch beleit
Daericditgheluutbinnes horm ?*
145rb
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Dceres(binlnenmenichdrlouvem=).''*
DerW alewefsseide:,,Sosectmi(&n)
4455 Soeteknape,doruwedoghet
-

Diesbiddicofghijtdoenmoghlet)-

T aero-medatsizijn sozere
Tonghemake-'' lcsectjou,here;

IliesneqN4l1ic lates réet:
4460 Indeseburch die ghilùerziet
Esdrouleden vele mere
Dan ic ghesegghm m ach,lievehere!

Icsegghejouwlerommc,twi:*
Die vanderburch hcresi
4465Heveten> ruddertenes broeder
Gheen betgheraectcrno vroeder
Newoonthierniewerinc ghehende*
Dieesheden comes in m eswende
Here,cnlein groternoot:
.

4470Hem eseen djn sonedoot
Ghesleghcs,hineweetwietdede.

Endeenejoncfrouwezi
jndochtermede
Eshem ontfoert,sinewetm waer.

Diesdtijfthirouweendemesbaer
4475Enlehevetghesentbodm hare
flnlnle te vreesschenenienlaie
O fnleryew eryetofw eet.
Here,nu bem ic ghereet
En#esoudevaren aldesen nacht
4480EnJevergaderen grote herecracht

Mijnsherenmannen enlezinemaghe
Endewisouden morghen m ettes daghe

Varen soekendiejoncfrouwe
Daersiom hebben grotm rouwe.
4485Hierommehebsigrootmesbaer
Om datsineweten waer

Diesconejoncfrouwebecomessi-''
DeerW alewefs seide:,,Nu varen wi
13l

rient,enlelaetonswedcrkcrm
Verhoghew allediehogehcren:

4490

Ichebbediesconejoncfrpuuzebrocht
Die ghimorghin vro ghesocht
Southebben;G ape,sietsehier*
145Va

*@quatme)...
*
@hercn
*knapezien kcrcs

4500
. .

. .

(n)siwelzi
jnbeleit

athihevetgheseit
vcmom en hevetdcerbuten.

(Die)heresprac:,,DJrmenyetslutm
4505(Djieporte?'' BiGode,nenetniet''
Sprac die knape- ,,hcrc,ic lict
U w esbroedcrdochtcrallzierbi-''
Soeteknapey''seiti,ysech l'
ni*
W aerSOC CS.'',,H Crcybinden hove.''*
45l0Doestondm up dic ruddersvan love;
-

Mettorti
jtsen enlemetstallechto;
Scoten up knapen endeknechtes

EndeVcrgaten allcn rou
w e:
i
Siginghen bezien dieJ.oncfrpuwe.

45I5Nu zijn siutcrzalen comcn
Dieheren alleenlehebben vcmomen

W aleweineentiejoncfrouwemede:
Dieswaren sialle blidetcrstcde
EnJedanctensvriendelike onsen here.
4520Dcrjoncfrouwenoom weendezere
Alshizirenichten sach noesnoaect*
Hiseide:,yNichte,ghiwaertgheraect
D aerm en u grote pinedede;
Datmachmcn m erken an uwe lede.
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4525Ic hope,ghizultghewroken wcsen.''

Diejoncfrouweandwordemetteses:
Oom,ic bemsghewroken wel
Ovcrden roden ruddcrfe1
En/eovcrzine ghesellen mede
4530Dicnlidie grotepine dede:*
Dicsne danctno min no mere
Dannenanzelike desen here

Daticnli
jnlevenhebbeondraghen.
Hiesvan velezwaerreslaghen
4535Van hem vieren heden Ontstaen;
M lt,rGod danc,hetsso Vcrgaen:

Den dricnheiftitlijfghenomen
Endedievierdeesteghcnader
çcomcn;
Dien hevcthi helates lcven
145 vb

4540

(Endesilnenevelmoctverghevm *
(Ommedlathihem ghenadenbat;*
Andcrs(halddihem updiestat
M etzinenghesellentli
jfghenomes.
Siethere,dieplcrdewaersicomen;

1545

Noch zi
jn siallegheve- ctroot
M etten bloede,die dler doot

Ligghen ghesleghen bionsen herel''
Doeworden sialleverhueghctzere.

4550Si
Dw
at
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so
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we
uwe
W asontgaen ende wederconlen.

Derjoncfrouwesoom hevetghenomep
Den here W alewejkeendeseide:,jldere

Godmoetejou lonesalreere
4555Datghimircnichter hebtbehoudcs*

Hareleven:hetwcrtjou nochve/gouden
Addimetonsyettedoene.''
Doesprac w alewein die coene
Endescide:,,Here,God wect
4560Hare vernoy datesmileet.
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Icwildictadde moetm doghm
Ende datsoe vormines oghen
Dieslaghenieneadde ontfaen.
Neware,God danc,hetsso vergaen:
4565 Diethare dede,hcnlcsberouwen

En#chibatghenaden derjoncfrpuwm
Vriendelikevan sines mesdaden.
lc hope,hiesterGodsghenadm :
W antalshighevocldezirewondm
4570Doe beriewen hem zine zonden
Alledie11ioyteghedede.

Zijn plertenlezireghesellen mede
Newilic achtcrlaten niet:
Ic hebse brocht.Nu beziet:

4575Icgheveseghemederjoncfrouwe
Overhare pineenJeovcrharen rouwe
In dien datsoese willeontfaen.
Haddic beterghewin ghedaen
Ic gacfthareghem e,in Godsnam e.''

4580Diejoncfrouweseide:,,Hetsmibequame
Vanjou,ruddre!God onsehere
Lonejoualgoetendealleere

146 ra

Dieghimiheden hebtghedaen.''
Drieknapen hebben diepcerdeontfaen
4585EnJeghincseleden up datstal.
Diebliscap dienewasnietsmal

Diesihadden om diejoncfrouwe.
Sivergatm allen rouwe

EnJezi
jncomen metdesertale
4590Endebrochtm W aleweine in diezale

Entiejoncfrouweneven zirezide.
Dorharecom stewaren siblide.
M en dedeW alewefse dathibegaerde.
Twe cnapen knielden uptieaerde
4595D en hereW alew eyne te voren
Ende L den hem afcoucm endesporm
134

EnJeontgoordden hem zi
jn zwaert
EnJeontwapenden tervaert

DenhereW alewcfsc,desdjtghewes.
460:Enlca1shialontwapentes

Derjoncfrouwm oom waswe1berades:
Een parcledermetnieuwm naden
Brochtemen tehantvandersnede;
Dccrcleeddemen W alewefsemede:
4605Roc ende surcootso dediane
Datrikelic was,naM nen wane.
Dushevethineeerstontfaen.
M en gafwateren#eghincdwaen
M etbliden zinnein iezale.
46I0 M en dectegonetaien wale
M etnappen en#emetdiere spisen.
W aletpeise,den ruddergoetvan prise

Dedemensitten endediejoncfrouwe
Die hilosteuutallen rouwe
4615 Intalrescoonste:ld Avassvelsvaert.

ndedcrjoncfrouwes oom quam ter Vaeft
EnJeghincsitten neven zirezide.
D ieheren w aren alleblide
Also simetrechtewesen m ochten.
462:Dieknapen quamen ende brochten
Die spiseendedienden we1meteren
VorW aleweineenJevordandreheren.
Diegonediedescotelen setten
Icw ane,sionlanghe lettcn
4625 Sinevernieuweden diespise.
M en diendedlerwe1in elkerwise.

Planteitvanwinesow(asdlaer*

1% 'b

Rootendewit,versch endeclaer;
Diesdronken siallediesbegaren
463:Ende die dcertehove warcn.
A1ssiderspisen hare ghevouch
Hadden gheten enleghenouch
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Hevetmen die amelaken up ghedaen.

Men haestermede,namijn versoen
4635 Om W alewcl
klwilledat11isoude
Hcm rusten gaen enJeslapen houde
Die hem sdagheszeremesmaecte.
M aericwanehem lcttelvaecte:
Hiaddevelemeerre ghere
4640Elre tezineàaerhem dere
W elm ochteghescien,zonderwaen.
Enlca1smen up addeghedacn
Doe ghin'c men diebeddereden.
,, coneJoncfrouwewimoetes scedes''
4645 Sprac W alewyefr,,,ic endegl1i-''

Diejoncfrouweandworde:,,Twi*
Hererudder,wildivan onssccden?
I4etsvarelachtergrootonsbeden
EnJemialte voren mere.
4650 Ghinevaertnieuwer,bionsen here
Van desernacht,hen saleerstdaghen.

EnJcrustjou vandesgroterslagh>
Dieghiheder hebtontfaen.''
DeerW alewein andwordezaen:
4655,,I1mebleve lliernietom ghenehave
D ienzialdiew areltgave.
lnnelettetoten dagheniet:
Ten doden rudder,die ic liet*
Dcermoetic emmerwederkeren.
4660 Ic scctalle descn heren:
Ic mocstgheloven up minetrouwe

Hethordejou nichte,diejoncfrouweDatickenehelpeln)soudetcraerde.*

-

lc saloocdoen dathibegaerde
4665 Ofic loochende miretrouwe.

Icwarcblevenmetterjoncfrouwe
EnJemetjou,newaredesczake.''
Doe wlcrsialletonghemnke
136

Om W alewefsedathiso houde
4670 Van hem lieden sceden soude:
Datwasdierouwediehevldaert.

Dcrjoncfrpuwcsoom hietzi
jn pccrt

146Ya

Ghercdcn:hiwilde methem varen
Enlealle die binden hovewares
4675M inen here W alewcfscghelcdcn.
Dichere seide:,,W ine zullen nietscedcn
Also hclpem iGod,ic endcghi!
Ghisultmorghen m etnzi

W edcrkerenterjoncfrouwen:
4680Diesbidicjoumetgoedcrtrouwes.

(E1n& danne,eerwizullcnsceden*
(Sullenwijdiejoncfrouwegheleden
Te harsvadersdiem etgroten rouwe
Esbevacn,binùre trouwe:
4685 Hiwerd danne verhucghetzcre.''
DerW alewefw seidcno nnin no m ere:*
M ctnlisonevaerdiniet!
Ten dodcn ruddcrdien icliet
Salicallencwedcrkeren.
4690DoetjoutePaise m etdesen heren
Ende vant verhueghesdiejoncfrpuwe
Diebevaen esm etgroten rouw c:

Datestbestedatghlildoen moghet.*
Icbiddejou,here,doruwedoghet
4695Doetminewapineghereden!

Hetstijtdatichcnen scede:
Innemach hiernietlangherbeiden.''
Tweknapesglùnghen hem ghereiden
Sinewapine zndedaedsehem anc.
4700Een anderW apena mine/ Wane
Haeldehcm Gringolettevoort.
Enlealsdiehcredatverhoort
Dathiemmervaren woude
Dedivan zelvcrcendevan goude
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4705Enen SomerSciere ghereden
Endeseide:,,Desen moetimetu leden;

EnJe .ij.knapen up .ij-rosside
Die zullen neven uwerziden
Varen entie ghevic u,here
471n Om datghinérenichten deseere
llp desen dach hebt hei en-''
IneerArraleqvefs seide: Nu laetsuen:

Jougoetnebeghericniet.
M lerderjoncfrpuwesdieghihierziet
47I5 Ghevethare,icweetsu danc.

Mijn beideneshieraltelanc.
lditgoetsoetm itonbcrne.
M cerweitghi,waticnam egheme?*
Enen scilt:die mine wasduerstekes.

472:Dlericdiejoncfrouwesoudewreken

1% vb

Stackenemidore een rudderfel;
Ne wareic wracmiselves we1
Overhem enJebracminen scachtontwe.
Ghevetmidit:innewillenemmee

4725Van u endediesweeticjoudanc-''
Enen scachtstarcende lanc
Endeenen sciltgafm en hem terure
GhevarwetmetgoudeenJemetasure:
Dien hevetderW aleweis ontfaen.

4730Diejoncfrouweesup ghestaen
Endequam teW alewefreterstont
Endecustenean slen mont
Vorharen oom enlevorharemaghe
Baersialle toesaghen;
4735 Be& sone lietsoesniet;
Endeseide:,,Here,zwaerverdriet
So moeticdoghen om ditsceden.

DierikeGodmoetejou gheleden
Alsghinietlangherhierwiltwesenl''
4740DerW alewein andworde mettesen
138

EnJeseide:,,Nedrive ghenen rouwe!

A1varicwech,sconejoncfrouwe
Ichope,ic sa1noch wederkeren.

Si
jtteghemakemetten hcren.
4745Jou ruddcrwillicaltooswcsen.''
DeerW alewein hisatmettesen

Up Gringolette,zi
jngoedepaert
Endenam orlofan zinen waert
En#ean aldeheren indezale.
4750 Siandworden alle temale
Diedroevewaren om datsceden;

Siseiden:,,God moetejougheledes
W aerwaertso gltihenen vaertl''
DeerW alewein slouch metspores tpcen
4755EnJereetwech zeredan den telt.*
Terpoortcn uutendeovertvelt
Reethiwech metzirem acht*
Twe milen:vordicmiddernacht

Quam hiden doden also naer
4760Dathisach bernen bihem claer

Tort)
jtsen endestallichtevele
Ende hihorde singhen m etluderkele
Kyrieleyson m enichfout.
DerW alewein,die rudderbout
4365Alshidathordereet1&idccr
Stoutelike,sondervaer

Om datlûjtbetwildebezien.
147rz

Endedatneconstem nietghescien:
Datsconelicht,dieshisach vele
477:Endedieàaerzonghen metterkele
Verlooshi,hinewistcwaer:
Hcn mach gheen menschecomen dler

Dieli
jfhevet,deszi
jtvroet
DaerGod selve miracledoet
4775Te scouwen sineverholichede.
Dusquam Yxalewefr terStede
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Dcerhiden doden ruddervant
Vorhcm ligghendein datsant.
Hinehordcdccrno clencno groot
4780 No creaturedieGod gheboot
Sonderden dodcn dien hiliet
Ligghen a1s1&ivan danen sciet:
Also hevctlzinevonden daer.
Doe becttiende glûncbedtnaer*

4785Den doden cndebantzijnpcert
Ansinen scachtznlenam zijn zwcert
EnJebccrijtterhem medeintsant
Dathem ne gheen Godsviant
Ne mochte ghenaken o-me tedcerne
4790 No wederin speleno in sccrne:

Daero-mededijtnazi
jn verstacn.*
Enlea1shi
jtaldusaddeghcdaen
Sathinedermettcrvacrt.

Up zinenscootleidehizijn zwccrt
4795 Alblootghetrcctutcrscede.

PaternostercnJezijn credc
Seidimenich overdieziele
Ende bevalse SinteM ichiele
Datltise mocstebevreden.
4800 DussatW alcwein terstede
Biden dodcn dien l1iwacht
Tote biderm iddernacht.
Lettelàaervoren ofdcernaer
Doeso hordigrootmesbaer
4805Herde dickeendcherde vele:

Hihoordecri
jschen nzettcrkele
Biwilen enlemetten tanden
Ende dccrtoe rootgheslach van handen.
D iegonericp: Ic bcm verloren!
48I0 Die ure daticwasgheboren

Soenloetzi
jn vermaledi
jt!
Moeder,waerwlertdatghizijt
140

Datgllimidroecht,dieshebtondanc!

Endegllimihadtinjou bedwanc*
147 rb

48I5Datgllimihelt,ic bemsonvro
Gléncadtrnigheleertalso
Datic dueghetadde verstaen:
So waricderpine ontgaen
Dieic moetdoghen emmermere.
4820Enlcghimede,vader,here

Joughebeentemoetequellen
Indie pinevandcrhellen!

Biu(quamlicindesernoot:*
Ghineachtetnoitclene no groot
4825 W atquaetheden datic dede.
Ghinc starketmidcermede
Endclocchtdccromme enJewaertblide.
Haddimine ledeenlemine zide
So te blouwen ende ghesleghen
4830Daticstillc adde ghcleghen
Ichaddc dcrquaetheitonboren
Dic icsiderende tevoren

Jeghcn Godehebbeghcwracht.
Hicrin hebdim i,vadcr,bracht
4835 Ir.
descrnoot,in deserpine
D cerm ilanghe in staettesine
Ewelike sorder kerenl''
-

Vantjoukinderwelleren*

Ghirikeliedeende ghiwise!
4840H en salu niem cne m esprisen;

Dieszijtsekerendevroet:*
Si
jtdatjou kintbiumesdoet
Dieboccwijstonserdeseit:
Diemesdaetwertup u gheleit.
4845W achtetsu,so doediwale!
DoehordeW alewejk desetale
Vandcn gonen diehem mesliet
So zereende mettien hiziet
141

W cerhem tvierscootuterkele.
4850Doesach 1&icomen duvelevele
Bede metcrauwelen enJemethaken
Endevasteanden gone traken
Enlean zines gheselle die Zaerlach*
Dien W alewein uptien dach

4855Harebederlijfaddeghenomm.
Nuzi
jn sitotehem bedencom>
Diegonderdreves grootmesbaer

EnJeseides:,,G1&ihebtonsmenichjaer
Ghedient:ghizulletsloon ontfaenl''
4860Sighincsesteken endeslaen
EnJedaden hem pinehcrdevele.
E1ctoghededcervan zinen spele
Endeghinghermede tsollen alle
Also men doetmetenen balle
4865Endedaden hem Felgrootverdriet.

W alewcfsvervardehem,alshi
jtziet
D atsihem naerre m ochtef;com es.
M ettien hciftitswcertghenom en
Tusschen appelende hiltewel

4870EnJeseide:,,Gllizi
jtden tweensofel:
W aerdialso tcmiwaertcomen
Ghinctmitescadm oftevromen
Icsoudeweten watghibegaert!

Oficleendereenen mi
jnzwlcrt:
4875Hisoudsghevoelenditnaestejaer!
Nochtan blivcdimilieverdaer
Danneghiminaerrecomt,entrouwcnl''
Hibevalhem Gode enJeonservrouwen
EnJehiseindem metten zwccrde:
4880Dieduvelevloen harevaerde
Noortoostende dreven groot hescal;
Dietwesolletsialsenen ba1
D aer siom m e w ares com en.

EnJcderW alewefs hevetvcm omen
14;

4885Den dach dieuten hemelespranc;

Hiseide:,,onseherehebs(dancl*
Daticmjnlcvcnhebbeontdraghen!''
Hinewildedccrnietlangherdaghen.

en dodenleidiup zjn pccrt
4890

Lnlehireetwech mettervaert
A1dlcrhicne capellesach an tsant:
Dlcrbetinederaltehant
EnJedrouchcrbinncs zinm gheselle.
Doe clopterdcrW alewefs enebelle
4895Dlersoehinc:een pape escomen
EnJehevetW alewefpevernomen
En/evraechde hcm wathibegaerde,
Laetonshel
peln)tcraerde*

Desen doden:hetswcl hedaen.
4900EnJevantonsmessesinghm saen-''
-c ie salmidicnen?'' Datsalicwcsen''
SpracW alewefs ,yic can wellesen;
Diesne bem ic nictan dole:

Icghinc .vi
j.jaerterscole
4905 In minekintschcit-''Datwaswlcr.
D ie pape gheerw ede he- daer

Enlegsanc)messeovcrdiezicle*
147Tb

EnJebevalse SinteM ichiele.
Doe ghincW alewefs mett> zwlerde
49l0En#em aecteenen pitin dlcrde
Endededezine hovescheit
Daerhiden doden rudderin leit
En#eseide:,,l-lierquiticminetrpuwe.
Ic biddeGode endeonservrouwe

4915Datsoejou zielemoetebewarm !''
Doesathiup alsonderSparen

EnJevoersoekendediejoncfrouwe
Dieltighelovede up zine trouwe
Den coninctebringhenediehc- tswcert

4920Ga( datmenighermarcwaswcert:
143

W antlzi
jtmihoofschelikedragheslict
Alsicvan zinen hovesciet.
Hidedemigrotehovescheit.

Janedadicdan grotedorpl
crlheit*
4925 soudicthem onvergoudes laten?
Neen ic nietbicaritat> !

Alsoudickerom dolen .vij.jaer
Ic salnoch gherakcs dler
Diccoréncseidedatsocsi
4930Inden casteelvan Endi
Dielaiminnctalso zere.''
DusvocrW alewcfs diehere

Denwechvor(hlem metghenende:*
M enich foreestendemerich ellende
4935R cetltiduere enJemersighewoestine
Dcerhidoghede grote pine
M eerdan ic ghesecghcn mach.
Baerna quam l1iup enen dach
D aerhiene riviere vant
4940Ende sach overan tandcrlant
Enen casteeldie sconestoet.
Doepcinsdiin zinen moct:
:>Tote dlcrsalicneven dcse riviere
Varen.''M aerhaddihare maniere
4945Ghekent,ltihaddcbetofghereden:*
Soewasvan herdc fellen sedoz!
Alwastwaterboven claer
-

Datsegghicjoualovcrwler-

Hetwasonderherdefel.
4950Datsuldioocnoch heden wc1

Horegn)cen dcelvanharen zcden.*
148ra
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Alsl&ialdusaddc ghereden
W aletpel
k enegoedewile
O m de m ate van ere nzile
4955 So esdieedelruddercomen
Daerhivorhem hevetvernom en

Enebruggheligghendedwers
D errivierc.Hcn w asnoitscers
Ghesmetvan ysere no van stale
4960 Also scarp- datweeticwaleAlsediebrugghewasupdes cant
DiedeerW alclpcis vorhem vant:
Dieshaddiintherterouwe.
Hisprac:,,M aria,scone vrouw e
4965Esditdie brugghe dcermen vaert

Over?Icwanewel,mijn paert
Hevetlievertswemmen na minm waep
Dantdesebrugghesoudeovergaen:
Hen mochteniemes dccroverbringhes-''
4970Doebetiofmettesen dinghen

E1lJcvergordevastezijn part
Endegherceddehem tervaert
Overdieriviere te varne.
Icriedshem bed tonbcrne:*
4975 So soudiooc,warehivroet!
W alewefs bepeinsde- dlerhistoet:
D cse riviere esm ioncont'
.
Ic wille ooc tintes naden gront

Ofmerovermochte(ridenl''.*
498:Doenewildi
jshem nietvermiden:
Hihevetin zinehantghenom en *
Sinen scachtenleescomen
Tote up derrivieren cant.
Dcertinte1&inederaltehant
4985 M etten scachte om den gront
Diehenzteerst w as oncont.
Himochtecum eeen wortspreken
So sach hizinen scachtontsteken:
T aerso hem twateryetghenaect
4990 So verberntlliende verblact
Algaderterecoudercole.
DoewasdeerW alewefs in dole
145
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Enleseide:,,Here,hoemach ditwesen?
In hordenoitsinghen no lescn
4995Van zulken wondcrealsiczie*
Hiervorm i;datdinkemie!
Icsa1vanderrivieren tpaert
Leden:alghinc icachterwaert
Icwane,ic soude mine scene steken;*
5000Ende vielic upwlert,icsoudebreken
M ine nese,datdinkem ihier.
Ditwaterbernta1seen vier
Entiebrugghediereleghetdwers
Dinctm iscarperdanne een scers.
50:5Dicsbem ic drouve in nûnes m oedt:*

Icwaentmi
jn onghevalaldoedt.
W etGod,ic moetwederkcren
Ongheventm etomaeren
Entiesnemach ic niet henesen.
'' ghewesen?''
5010HereGod,watsalmyns
sprac w alewein- ave M arie!
Eistelfsghedrochteoftoverie
Daticzieende datmidwelt?''
EnJea1sdie blaexemewasghevclt
5015 Vorhem in dieriviere,dler*
Terer dcrstede,daertwaterclaer
W as,esdeerW alewein comen*
EnJehevetsinen scachtghenomen;
lî seide:,,Ic salaloveral
-

502:Vandenproevennûjn gheval:
A1estwatergonderfel
Ditestghewat,wanic wel.
Icsacltweten,moetic leven-''

Hihevet(sinenjscachtverheven:*

5c25Daerhitwatersach so claer
ktaerstac hinletten scachtenaer.
Eer11iden watre conste ghenaken
Sach hiden scachtten endeblaken
146

EnJeverberndemettervaert
503:Toteoverde medewaert.
Dieshiverdrouvetzere
En/eseide:,,God,we1lievehere
Biwatsaken mach ditwesen?
Icnehaddenietghelooftvan desen
5:35 T e vores;nu m oetictovcrw aer*

Houden:diesesm ithertezwcer.
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Sijn groot;datmach icmerken wel.
5040Ditwaterdinctmidjn sofc1

148n

Innecan hem niewcrghenak>
Hen m llenzibernen en/eblakes!
Entiebrugghediere leghetdwen
Soe esscarperdan .i-scers
5045 Daeric OMerVarcn SOudC.
Diemigave 'c.marc van goude
Sone soudicnietdurren bestaen
Datic dceroverzoudegaen
Teserbrugghe:icware verloren;
505: D at weetic sekerlike tevoren.
N ochun waric m iliever doot:

Mijn lachterzoudezi
jn tegroot
En#eicnedurstenemm ermere
Comen vorArturemineshere
5055Eistdathivan minen verneye

W eet;endecaentoocnùjnhcreKeye*
Ghevreesschessowaremi
jnlachtermere!
Ghenadcn,God,wellieve here
T aeromme hebdimidusondaen?''
5060 M ettien sach lu vorem stacn
Enelinde,nebore verre.
W alewefn diedroeveenJeerre

W as,satup zijn paerd*
En#ehireetterlinden wcert
'

14t

5065 A1drivendewe1grootm esbler.*
Bindesen wertgontwaterclaer
In die riviere,alstware gout.
W alewein diemenichfout
M esblerde nam deswatersgoom *
507:En/eseide:,,BiGode,hetwaseen droom
D atm iquam in m inen m oet!
Twateresreyneende goet:

Hetloopthiervormiso clare.
Bediwerdic we1gheware
5075Hetwaseen droom,wetic wel-''
DeerW alewein,dieruddersnel
D ie reet upter riviere cant
D ie m etzinen voeten vant

Twaterendebescouddehem zere:
5:80Dieblaexeme scootalso soeere
Haddeghedaen neven dm scacht!
EnJeGringolettrac betacht:
W aersialso staendebleven
Siadden bedevcrlorea tleven
5085EnJehadden verberndtaltemnle
Sonderenighewedertale.

Dieszijtsekerendevroet!
alewefs wasdrouvein zines moct
A1shimetrechtewelwesen mochte.
5:90 Hiwasin menighen ghedochte;
Hiseide:,,A1drivic grootmesbaer
Icnehebbe te betniet .i.hacr:
Ic salden rouwe latm varen-''
Docreethiwech alsondersparen
5095 Tote hiquam derlindes bi
DcrW alewefs,die ruddervri:*
Diebezach hiwe1an elkeside.
Dietelghediewaren wide
Gheleetenlewelondaen.
51:: Sihadden ecn sconeplein bevaen.
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M en mochtervelesegghen of!

Dielindestontin een vrijthof
M etenen murealomnlebelopen.
DoebegonsteW alewefs hopen
5105 Dathisoudevreesschen sciere
Biwatsaken dieriviere

AlsoberndeenJeLremcslliet).*
DusreethivortenJeziet

Een portljn anthofondaen
511nEn/ebinne den mure sach histaen*
Sconecrudem enighertiere
Dieroken vanden egglentiere:*
Dccrroocsoenietghebose!*
Ooc stontdccrmenighescone rose
5115Acoleyen endevioletten
Lelien dieghcrnesmetten *
Dierstontdcereen grootdeel.
Dusquam W alewefs in datprayeel
Datnietscoonre mochtc wesen.
5120 Daerbeette1linedernlCttCSCn
En/emoesteherberghen dcer:

Hinewasin .vi
j.milen naer

Gheneherberghediehe/s mochte vromm *

Of(telghenaden mochtecomen*
5125 Hineadde gheweistoverdieriviere

Dieberrentaltoosgheli
jcden vierc:
Dperm ochtiqualikeovercom oi.
M ettien hciftitrensoen ghenonlcs
Dathem tiserbleefin dehant
5130 DcerhiGhringoletten an bant:
Hiwranctvorhem in die aerde.
W aleweis sprac tesines pcerde:
Gringolet,ghim oetltierstaen
Een stic,dan zuldiwedcrgaen

5135In ditprayeel,in ditvrijthof
Ic salu stckm den breideloE
149

Glû =jthierherde we1gheraect.''
149ra

Nochtoe ne weethi,wathimaect:
Hem vaecte so dathiuptie aerde
514: W elnaviel,die onvervaerde.
Dierouwevulledehem den m oet:

Sijtnû quaetofzijtmigoet
Desslaepsnestaetminiettonbeme!
Drouvehertedieslaeptgherne.

5145Icwaentmi
jn onghevalaldoet.''
15 soudsonberen,warivroet
En/ewistiwatterhem ofcom es soude.
Sine sciltdiemetgoude
W asghevarwetheiftighenomen:
5150 Onderdielindceshiconlen
EnJewierpeneindatgroenegras
Dcermenighe sconebloeme was;
Hileiderthovetin endewert>en
M etenen soeten slapebevaen.
5155 aer sliep hiene corte wilc:
M en mochtenietene alvemile
Gaen;binnen dien escomen
D ie vos R ogesenleheiftvem omen
W alew einein zi
jn vrijthof
5160Dlerhihereendevoghetof

Haddeghezi
jn menighen dach.
EnJea1shiW aleweineversach*
N u moghedihoren wathidede:
Alliseso qm m hiterstede
51:5DcerW alewein lach mettesen dinghen
Endestalhem tswlertmetten tween ringhen
Dathidrouch an zineside.
W istW alewefn,hiwaersonblide
Ende hihadshem we1ghewachttevorep
-

5170Dat1u zi
jn zwlertnieneaddeverloren;
u aernu eistalso vergacn:
Hetesverloren,hetcsghe/ en.
150

DievosbestedetenJeescomen
EnJehevetW alewefslplertghenomen
5175Endeledetbuterporten schiere
NeTensden murein eneduwierc.

Dlerliethi
jtallenestaen

149Pb

EnieQuanzte W aleweyne ghegaen
Dievan slapenewertonblide.
5180Dievo:ghincneven zirezide
Sinen halsberch trecken znlescores
Ende maecteveinstren ende dorea
Ende ghinc maelgcn lcsen uut
So datmen diesidcn entie huut
5185M ochtescouw> dordiemaelgen
M eerdan .xx-sonderfaelgen.
NochtoenontsprancW alewefn niet.
Ditesdievosdie wclversiet
OnderW alewefslhovetdcn sciltvan goude:
5190Baeran vinc hialse die boude
Ende gle ckenehouwes na minen wane
In herde nzenighen clenen spane.
Nu hevethiW alewein mettervaert
Gherovetbedesciltende zw/ert;

5195EnJesinewapinezijn onghereet
Daerhidicken welgheclect
M edewas,in menighcrstede
EnJeghescuerd alom memede;

Oocheifrihem ontleetzi
jnplert.
52::EleerslraleAvein Ontspranc terVaert:
I-1isach bihem sitten gontdier
Enleseide:,,Brochtejou dieduvelMicf?@''

Alshi
jtsach,began l1ibeven
M etallen leden en#ehciftverheven
5205Dievuust,daerhinemedesloucl)
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degnhede
rorch
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nntg
hcvo
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Bove
sc
ou
dri
e
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ch
Dathizinelede begonstestrecken:
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So we1gherochtine nlettervust!*
5210 Dievosvielnedermetterdruust.
EnkealsdeerW alewefs versiet*
Up hem selven - wanthem twiet
Van zines wapinm - enJewartvervaert

Endevincachterzijn zwcert
5215Endewanethebben an zineside

Docnevanthi
jsnietendewertonblide
Alshite rechtewelwesen mach.
Den vosdie dlcrvorem lach
Ghegreep hizniehiltenevaste
522:Endeseide:,.Icwane,van desen gaste
Saldiegroteduvelwoudm :
In hebbeeen twintnietbehouden!
A4etrechtenlachicZiJ-n vererret:

Minewapinedjn verwerret
5225Mi
jnhallslberchendenûjnscilt*
Daticsnoitcen twintbehilt;

Ichebbeverloren nûjngoedezwcert;
DaertoeGringolette,nûjn plert
149va

Esm iontleet,innew eetw aer.''
5230N ochtoeaddeW alewein vaer
Datgontdieduvelmochtewesen.
Entievosdie sprac mettesen:
Edelrudder,laetnnileven!
Jou goedezwcertwillicjou heven
5235Endeu paertesalghesont.
DeerW alewefs sprac:,,So maectm icont

Ofghicontspreken-'':1Jaic,herc.
Ghenaden doruwesselvesere!
Ic wasin herdedommen rade

5240Daticspiedeo-mejouScade.
Ic saechtwe1antzwlcrtte voren
D aticslachter ende toren
Soudehebben,binlire wet.
Endedoewaendic,nu wetictbet.
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5245 Andielliltc sachicghescreves

Datjou een conincaddegheghevm
Diegheheten esAmoraen;
Endeanden appelsaghicstaen
W atruddre dietsoudedraghen

5250Himoestedjn binnerzinesdaghen
Diebeste die wareonderdersonne.
Ondanchebbe diesu wancomlen!
Alhebbiclachterendetorcn
Twineaddicsmighewachttevoren?

5255M cerom daticjouvantin mi
jnvri
jthof*
W acndicswelwesen conlcn of
SonderlachterenJesondcrscade.
Edelrudder,doetmighenade''
Spracdievos- ,,nedootminiet.''
5260En#ea1sdeerW alewein verziet
Dathighenaden hcbben wilde
DoespracW alewein,denùlde:
Suldinlidan,diesicu vraghe
Berechten binnen desen L ghe
-

5265Oficjou tli
jfhebben late?''
Die vosandw orde:,,Bicaritate

Jaic;dieszi
jtzondervaer-''
Doelicthinelevendedaer

DeerW alewefsdienoitzi
jnsghenoot

149Vb

527: Nevant:alhaddeeen man doot
Sinen vader,badighenaden
Hivergavem diemesdader.
Also heifd den vosghedaen.
Duseshiderdootontgaen.
5275Nu esdie vosverhueghetzerc.
DoevracchdenzW alcwein,diehere:
Biwatsaken m ochdisprcken *
Endeweitdusvelequadcrtrcken?
W oondihieronderdeselinde?
5280 Ghihcbtmibrochtin mcswinde
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Endegllidjtin eensvoshuu:
Ghecleetendehebtmenschen luut!
Oftware een man,also hebdispri e!
Dithevetmienevrem de zake
5285 Alsicthorde:hoemachtwesen?''
Entievosandwordem ettesen
Endehiseide:,,W ellievehcre

Xi.jaeroftemcre
Hebbicghedjnonderdeselinde
.

529:Endemlenilghenbrochtinmeswinde*
Diehem waenderusten hier

Innûjn praeyeel,in mi
jn vcrgier
Daticselve dedemaken.

EnJeicsegghejou biwatsaken:
5295Mijn vadereseen edelman
Dlergrotcdueghetleghetan
Endeselvebem iceen keyti
jf

Enlemoetblivenalnûjn li
jf
In vrenzden lande enJein m esw ende:
530:Duswonic onderdeselende
Allene in desewildewoestine.
Den menighen doeic grotepine;
W antic hebbehierene warande:
Allediegone vanden lande
53:5 Sine mochten né nietghewinnen
Indien dattickerware binnen;
Diesmochtic wesen sondervaer.''
DeerW alewefs seide:,,Esditwaer

Sohoricdanweldatghizi
jt
5310Mensche.So sectnti-hetesti
jt:
W aerdinoitghedaen kersti
jn
Ofsi& nocheen sarrasi
jn?
Enlein watlandewlerdigheboren?

Jounamesectmialtevoren
53l5En#ewie datu vaderes-''
D ie vosseide:,,R oges*
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Here,so esnûne nam e*

Oftu willeesendebequame.

Mi
jnvaderheetdiesghelike
..%
,

150ra

5329 Diçconinc Roges:van Ysike
So eshiconinc endehere.
M enich goed man doethcm ere:*
Hicsvan herde hoghen liedes.''
Vrient,so m oetinlibedieden:
5325 Heiftiu zelve dusghescent*
En#euutzinen landeghesent;
Ofnraerdialdusgheboren?''
Die vosandworde:,yl-l1
'ertevoren
Here,so w asic ene sconekint
533:En/em etnziner vaderzere ghcmint

Eermi
jn vrouwe,nûjn moedcrstaerf
Daernlinebliscap ommever/ rf
Soe leerdenziriden up een pcert;
Soc haddenliliefendewaert
5335Endesoeleerdemidieslaghe ontfaen
Up minen sciltendewederslaen;
Soeleerdemitafelrondeplien
EnJc dlertoe volghen ende vlien
EnJehoeicsperen soudebreken
5340Enderuddersuten sadelesteken;

Soelecrdemidienen vorjoncfrpswes*
Enlesconemeteneszwlerdehouwelnl;
Oocleerdesoemispelen we1
Scaec en#ewerptafelspel
5345EnJehoeic slaen soudeenen ba1
Endewerpen enen steen intdal;
Soe leerdenlivlieghen harentare
helikeenevalke of 'i.sporeware*
M etsinen vlerken pleechttedoene:
5350Ditcan ic wel,herruddercoene!
SocleerdemiintsvaterZsvelnrnen
Alseeen visch metzinen vennen.*
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Ditcan icalgaderwale
En/espreken sesterandetale.
5355Diesnontsachic nziclene no grppt*
Ghenen m an.Doe quam die doot
A1stGod wildezniedeidsesterven:
Dusmoestic miremoederderven
Ende bliven in ditm eswinde
5360Ewelikesonderinde
Van dien daghe vorwertmere
Ofminehelpe God onsehere.''
Sone eistdan nietbiuw> sçoud> ?''

Neenthere;nûjnvaderdedemihoudclnl*

5365In vremden lande,dieszi
jtghewes

Die aerdsch here endeconinces.
Binnen desen quam en die baroene
Enderieden hem huwelic te doene:*
Hiwrochte biharen rade.
5370Daerquam ic eerstan desescade:

Sidaden hem nemen enejoncfrouwe
Diemiheiftbrochtin desen rouwe;
EnJeselveheiftsoetalso zwaer.

Doewasiclangherdaneenjaer*
5375Datnlinùjn vadernienesach.
Doc hilt1tihofup enen dach
M eteen deelvan zinen lieden.
Doededina
.itehoveonbieden.
Icquam dlermetgrotereren:

5380Mijn vaderenJealledandreheren *
W aren nlire com sten vroo

EnJemi
jnstiefnloederonthaeldemiso
M etgrotereren uptien dach

Datickeromme peinsen mach

5335Hiernaovermenigheti
jt
Dieswillicdatghisekcrdjt-

Ende settenlineTenshare zide:

Dieswasmi
jnvaderherdeblide.
156

5390

us sates w im et grotes spcle:
Daerwaren liedeherdevele.

Alsdientaeltijtwasghedaen
Doesouden dieheren spelen gaen
Sulcspelalssiworden terade.
Doeghincin harekemenade

5395MiJ'n vrouweendenzjn vadernaer.*
Alssivergadertwaren daer

Spracmijnvrpuwetoteminen here:
Nu neghelovicnemmermere

In gherewi
jsdatghimimint:*
5400Endeghihebtdussconeeen kint*
Ghehadtalso menighen dach
Endeictnoytnzetoghen sach
En/enu alreerstestotenlicomm !
Gaetnlitescades ofte vrom e/
5405Van ltlineScedetnemmermcre:
Ic wilnehouden cndehem doen ere
EnJegheven hem ruddersenJcghersoene
EnJesciltcnechteenJedieshiheifttedoene*
W illichcm gheves tsinen love

5410Indien dathiblijfttehove
En#elatene vornlidienen,hcre.

Men saelsu segghen prijsende hrel.*

150Va

Diesbiddicu,datu God lone!
Hieshovesch enlescone:
54l5Hetwarelachterende scande
Sendinem eerin vremden lande

Tehoudeneendeghizi
jnvaderzi
jt.
Himochtsten'
tiwaerthebben ni
jt
EnJewanen datbiminen rade

5420Quame.Doctdoruweghenade
Endeghevetmidesebcde,here.
Icsalnehouden datghiere
Van henlzulthebben eeryctlanc.''

Mijn vadcrseide:,,Icweetsudanc
157

5425 Vrouwe,vandeserscoonre tale!

Houtenecnleicjansu wale*
Date1c andren doetere.''
M iJ'n vrouweseide:,,God loonsu,herel''*
Hiermedelieten side tale
5430Ende quam en wederinde zale.
Daerdieruddersghinghm en#ekeerden
Entienliallegadereerden
Spracdievrouwe totem i:
Sone Roges,waersidi?

5435(laethareterni,icWillejou spreken-''
In peinsdeom henevalsche treken
EnJeic seide: Vrouwc,datdoeic gheme!
Diesnestaetnliniettonbeme:

Totejou willicemnlercomes
5440 In steden dlericu mochte Vrornen;
Dan dadiclliet,svaert uNue SCa e.
W ighinghen in enekemenade.*

Mi
jnvrouwenam naibiderLnt:*
Up een bedde datsoe dlcrvant
5445Deidsoemisitter;neven hareside.
Soe seide:,,Sone,ic bem wc1blide

Datghizijtcomen:bionsenhere!
M ilanghede utermaten zere

Om u.Inneconstejounoitghezien
5450M ccrnu hopichetSa1ghescien
Datic metu minen wille
Sa1hebben bedeludecniestille.

Jou vaderhevetmiu ghegheven

150Tb
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Alle die daghedieghizultleven
5455M itedienenevortwaertnzere.
W ildinû dienen,ic doe u ere;
Icgheve u orsende ghesnlide
Tevarnebiuwesvaderzide
Indien datghiblivetmetmi
5460Ende staetmivan dienstebi-''

Ic D dwordemettervaert

Endeseide:,,Goddancdatghijsbeghcert!
Ghibictmiecn sconeghebod.''
Soe seide:,,Sone,also helpemiGod!

5465Vcrstaetoocweldaticujan
Betdan ic u ghesegghen can:

Datwillicjounumaken cont.
N u custm ian m inen m ont

Eerwivan desen beddegaen.''
5470Icseide:,,vrouwe,datware mesdaen!
Diezondeve- onneswinemmermere

Jeghen Godeonsen here!
EnJcquaemtnùnen vadcrooc tevoro
Sekcrlike,ic ware vcrloren.*
5475 God verbicdtmidorsine ghenaden.''

Soeseide:,,Sone,hetsaljouscaden
Si
jtA tghi
jtlaet,bimirewet!
lcrietjoutedoenebet:
Icweetwelghidadethoude

5480W istiwatterjou ofcomen soude.
Grotedoghetzndegroteere
Salic u doen bionsen here.*
EnJealwildiooc,ghinemoghesontgaen

Vordien datghjthebtghedaen
5485 Sone,diesican u beghere.

Nedoeijsniet,jousalredere
Ofcomen,icsectjou tevoren-''
A#Terquaderdjtwaricgheboren*
Vrouwe,soudic minen vaderscendm :
5490 Alwaertdaticsmidursteghenendes
atverbiedemionseherel''

Sone,hetsaljou%'fendeere

Costen,ghine docthacstclike.
Ghine moghetmislaen ghene zwike:

5495Ichebbejousoin %jn bedwanc
Ghimoetetdoenanuwen (Lnc)*
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Hoelectsootjou tedoenesi.''
lcseide:,,HereGod,jonnenû

D atic m eteren m oete ontgaen!##

5500M ettesen so waendic up staen
Vanden bedde dceric up sat:
W*
J*n vrouw e,dienewasniet1at*
Soegreep m ien/etracm iweder
En/eseide:,,Ghimoetsitten neder

5505Quaetkeytijf,ghihebtghedaen*
Hetsa1jouanjoulcven gaen
Ofantnéjn,bionsen herel''
Mi
jnvrouwediemeslietharezere:
M etharen handes trac soeharevlichte
551:EnJesoescootin haeransichte;
M etharen naglen trac soediehuut:
Ten wonden quam ghelopm uut
Trode bloettemenigherstcde
Endc liep overharehandem ede;
55l5EnJeslouch hare zelven vordie tande'
,*
Ontfarm elikewrancsoehare hande
Ende dreefardegrootmesbler.
Alsic ditsach,icaddcvaer
Dathetbiden duvelware.
552: Soetracharezelves biden hare
Endescuerde hareclederaltemale
Van den hoofdenedertedale
Endebleefdccrstaendein blotm live.
Soeriep:,,Ay nù keytive!
5525 Salminiemen tehulpcn comen
Vordien datmihevetghenomen

Mi
jnlijfdieduvcldiehierstaet?
Ghidoetmiscande endeoverdaet!

Icbetroudejou alreere!
5530T aerommepi
jndimidussere
A1soficware van lichtervoere?''
A1gonthofwertin roere
160

Alssimirevrouwen hordm mesbaren:
Tercamereliepen sisondersparO .
5535M iJ'n herediequamereerstinne
Endeseide:,,vrouwe,soete minne
W icheiftu brochtin ditvcrdriet?''
1,Deseduvel,hcre,&en ghillierziet

Dieghiwaentdatjousonesi!
5549Terquadertijtquam hitemi:*

151rb

Ic wasom hem verhueghetzere
En/ehevetmibrochtin desen zere
En/ein desergroternoot.
Tussche minen liveeniemiredoot
5545Ne quaM cnoitin zulkervresen
Alsdoehim iwilde aneresen
Up datbeddean m inen danc.
W e1na wasichem tecranc
M aerGoddanc,ic bem ontgaen!
555:Highinc misteken endeslaen:
ln mochtenietsprekes mettertonghep
So zereaddimibedwonghen!
Alduspoochdiom uwen lachter
H ere,enle ic trac em m er achtcr:

5555Icwaendehem djn ontgaen meterm.
Doebegan hijtten quaetsten kero
EnJe1&iseide,hisoudezinen wille
M etm ihebben ludeenJestille.
Dusperstim ian m inen danc.
5560Daticriep dedem ibedwanc
W antlziquetste nliwelzcrel''
M iJ'n vaderandwordc:,,Bionsen here
Vrouwe,m oochdihierofghenesen
GI/ zulletswe1ghewroken wesen.
5565Een sconeratsalic doen maken:
Baerup sa1m enneradebraken.
A1shidiedoothevetontfaen
Salic zinen lechame zaen
Zw.dr.26a
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Doen verbernen in een vier
557: Buten mireporten hier
Endetpulverwech werpm mettes winde.
Ditne dedenoitman zino G de

ldussalicjou wreken,vrouwe.
V= tverdraghen desen rouwel''
5575Dieswaren minevriende zerz
Tonghemake.Ic seide:,,Here
Hebtghenaden van uwen kinde!
In zulkcrnoot,in zulkerm eswinde
Sonebrinctminiet,ghineweitwcerbi.
5580Ende oftbim inen sculden si

So doetmetmialjoughebot.
In pcinsdenoit-also helpe miGod!-

Datmimtœn vrouwetyetane.#:
Datmach m en zien an hareghedane''

5585- Spracmijn vader- ,,endeanharelede!
Jou nennachhelpen ghenebede
Sekerlike,ghine m oetsterven*

EeravontenJeuweslivesderven.
Diesnemoghedinietontgaenl''
5590 Hihietmizineruddersvaen

Endedoenvasteinzijn behout!
Duernew asgheen so stout

DieLntanené (bestlondttedoene:*
Dlerwasm enich rudderkoene;
5595 M iremoederbroederswaerre tweq:
Hondertruddersendemee
Brochtsitehove methem dler.
Datsegghicu aloverwaer:
Hadderyem en zinehantbestaen
56::Tedoeneanemiomm evaen
Hetne warealso nietbleven:
Sihadderomm everloren tleven.
Dceromme eocken sialleachter.

Mjn vaderseide:,,Ditsgrootlachter
162

56:5 Daticniemen can ghebieden
V= algaderminen lieden
Tevanghene desen m ordenarel''

Mi
jnvader11isachharentare:
Echtnetertdcerniemen vort.
56I0 ,,M idinkeic bem hardeonghehoort''
-

Spracmi
jnvader- ,,in mi
jnhof!

Eshieryemen dieommelof
W illedienen,hivande toegaen
EnJedesen mordenare vaen
5615 -Icghevehem halfmi
jn conincrike*
Bionsen here van hemelrike
En/evandeminen lachterwreken!
In can minietdcertoeverbreken
Datickenedooddeof& desmerte.

5620Aylace,aldusesnujn herte
lnbeden ziden sereghepijnt:
Hetswonderdatsoenieneverdejnt
Om ditvernoy datsoemoetdoghen.
EnJeicsievorminen oghen

5625Mijn wjfmesvoertalduszere!
Dordieminne van onsen here
W iesa1minen lachterwreken?''

Mjn oom stontupalsonderspreken

Ende quam ghegaen totezinen broeder
5630Dieveleouderendevelevroeder
W asLn hi,endevraechdem raet
Van so dorperliker& et
Endehoehirebiriede te vaerne.
Hiseide:,,M 1
'nen nevenanûcghdeme
5635 Uten hove,m ochticm eteren.''

Si
jn broederseide:,,Laetonskeren
Vorden coninc tghelofonfaen*

W ildienJedinketjougoedghedaen

EnJesegghendat(winlesullenostlivep.*
5640Dusmach hibestin djn ereblives;*
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Socomen wijsofalsonderscade.''
Dusvosden sijtbedeinharenrade
EnJedochtehem djn goetghedaen.
151vb

Vor(mjinenvaderquaem sighègaen:*
5645Mjn oom iegroetenehoofschelike
Ende seide:,,God van hemelrike

Ghevejou aljoushertenwille
Bedeludeende stille!
Siethere,na dien L tnu suet
5650Vandeserdorperliker& et

Diejousonehevetghedaen
So soudigheme wrakeontfaen.

Here,ditmachjou welghescien:
Icendenùjnbroederzi
jn in &en
5655Totejoucomen endezullenjou heme
W reken,staetsjouniettonbeme;
W anthihevetonsgrot> lachter
Ghe/ en.'' Icne trecsheden achter''

spracmijn vader- ,,bionsen here!
5660Haestermede,icbidsjou zere.
Datic ghelovede,salichouden:

Jou Pinewertjouwelvergouden.
Endedoetenem iuutminen oghen:
In canslanghernietghedoghen
5665Datickenehiervormiziestaen:
So leedehevethimighedaen.
Bernten dcerbuten in een vier;
Enletpulverbrinctmiwederhier:
Dcermedesalicjou Quitelaten.
5670M etrechtemaclûcden gonen haten
Diemiditvernoy bCriCt.''

Mijn oom seide:,,W inelatensniet!
Jougheboddatdoewigheme:
5675
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Diesne staetons niettonbem e.''
uslieten sidie tale staen
Enlequanlen tote nù ghegaen

M ineooms,en#ehebben migenomen.
Endeallediem ethem wares com en
Ghinghen neven haerrezide.

5680Mijn stiefmoederwertwe1blide
Datsoemijnssoudequitewesen;
Endesoevraghedem ettesen
W ie gone .i
j.hogheheren waren
D ie m etuw en zone varen?

5685M idinke,sidoen hem so groteere
In can gheloven nemmermere
Here,datsinesoudm dodm .

Midinke,sinelatenshem (nodenl.*

152ra

Sivaren wech ghenendelike;
5690Henlneslaetghenezwike:
Tgheslachtevolghethem algader.

W iezi
jn sihere?''Doespracmi
jn vader:
Hetdjn ziremoederbroederstwee-''
:>W etGod,nu newerdicnemmerm e

5695Overhem ghewrokes!''spracmi
jn vrpuwe

Ic(saljselve,binziretrouwe*

Overhem nliselven wreken!
Tenen vos m oet11iverbreken
Daerbedezine oom toezien

5700Endealso bliven tothe- mach gescio
Enedincdiehichem settes sal:*
Ofhem God ghevezulc gheval
Dathem cume salghescien
Dathitegaderm ochtezien *
5705Den riken conincvan den W ondere
EnJezinezoneAlydrisondre
Bizinen hovetenigherstede
Enten hereW aleweinemede

EnJeeensconincsdochter,dieAssendjn
57l0Heet,dan salhiquitezijn*
Van desen sticken endcnieteer.
Ende ditne ghevalthem ne-menneer:
1d5

Icwane,hinesaleerwesen dootl''
Doe dreven siden rouwegroot
5715 Minemagheendeminevrient:
Siwisten wel& tic onverdient
W ascomen in alzulc ver/iet.

DoewasinthoC doedatghesciet
W 'rem oederzusterene
5720En& hetie hertoghinneAlene.
Soe a dwordehaestelike
Derconinghinnen van Ysike:
Soeseide:,,Bigherechtertrouwe!
GK hebtonsbrochtin grptm rouwe
5725 Om onsen nevetnlein zwlervcrdriet:
God ie hem crucen liet
Entiehereesvanden trone

Diemoetejou bringh> tsulkm lone
Vrouwe,a1sghihebtvcrdicnt!
573:Ghihebtmenighen drouves vrim t
Ghem aectint hofom onsen neve:

Icsaeltjou ghelden,eistdaticleve

152Tb

Ofghizultmiin dlerdeonsinkes!*
Constictalso quaetghedinkm *
5735DiessonesoudiM ssen niet:
Onsen neve,dien ghihierziet
Totehiqdte wertvan desen
Totedierwilemoetiwesen
Enepaddeende sitten alstille
5740 Bin uwerporte onderiezille
En#eallediebiu zullen gaen

Diemoetenjou steken endeslaen
Ende spuwen up u vel!
Ditsalso quaet,L twaic wel
57.
45 Al
sL tghiRogeshebtghegheven.''

Dusliep icwegh enJesizijn bleven*
Dorm iinthofin zwaerverdriet.
Icwanic minen vaderliet
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Bevaen metherdegroten rouwe

575:DormienledordjnVJ'C dievrouwe
En/esalzijn totedatickere.
M4
'
J'n vrouw eghincm etgrotm zere
Sitten onderharesille
EnJeic liep wech temin> onwille.
5755Baernekeerdic zidernem mere.
Icwasomberaden zere
T ae- aerticmimochtebee dm
Daticden here W alewefsesoude vindea
ievan duechden esvulcomen:
5760 W antwi> so icker hore nomen
Ichoredatzinealleprisen
In doochden endein alre wisen
Enleieneden znlediene kinnm.

Here,datjou Godmoeteminnm !
5765 Sectmiofghineyetkint.
Icbem degone dienemint
EnJeicken consten noytghezien.
Icbem zekerwelva dien:
Vonicken,hinelietsom ghenezake*
577:Hinesoudsmihelpen qitemaken

EnJecorten mi
jnzwareverdriet
DatM mi
jnstiefmoederbehiet.
Om hem tezienelanghetnù zere.
Dusbem ic hierbleven,here
5775EnJemaecte minewoningheher:
Ditpraeyeelendedesen vergier
Dedic dorzinen willemaken.
Icpeinsde,hisouderin gheraken
Ommetezoekene diejoncfrouwe

578:-Datsegghicjou ingoedertrouweDieL ervaderhevetghedaen
Inden casteel,&en glù zietsoen

Overdeseriviere,in zijn behout.
En wareniem m also stout*
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5785Diesehalen dorste- datweécwelEn wareW alewein,dieridderesnel:
11 esderavenmren vader.

Hetwaremi
jn gelucalgader
Horde hivan hare yetgewagen:
5790Hinelietsheme nietversagen
Sekerlike,hinesoudecomen
Ghincthem te scaden ofteVronlcn

EnJcproeven oecsijn gheval.
Nu hebbictu berechtal.
5795 erechtmi- so doediwelVan T gkeweine,den riddersnel
Dan salicu berechten vort.''
Ic hebbedickewileghehort
Van W alewefrespreken:meendi&en
5800 Vrient,so moetemigoetghescien!

Dieneprijsde,nededenietwel:
W alewefs esdorperenJefel!
Dathebbicdicken welvemomen
ln steden daericup hem bem comen.

5805W aerommeprijsdinedussere?''
D ievosseide:,,Bionsen here!
Haddictu nietghelovette voren
EnJeooc so diepegesworen
Ghineontghingesnemm ermere
5810In soudeW aleweineden here
Souken,enlevondickm in enech lant*
In southem sciere doen becant
Den lachterdien gllihem tyetane!
Hieestonsculdich namines wane
5815W antl1inesdorpernochtefel.''
Idsalu berechten wel
In watsteden dathisi.
BiGode,Roges,nu segtmi*
Twiditwateraldusontstect.''
582: ,,Ic bem diegone dienodesprect
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Jeghenju ridderemmermere:
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GhilachtertW alewefwcden here
Die van dogeden esvolcom en.
Hoerdinoitditwaternom en?
5825 Teen estgherechtev>ghevier:*
Allediezielen moeten hier
Alssiversceden,com en baden
Sullen siterGodsghenaden
Comen enJebliven emmermere.
5830N u hebbicu berecht,here:
Hierbiestwateraldusheet-''*
W ie esdiegonedieditweet
Datditwaerhede mochtewesen?
In ghelovenietvan desen''
5835- SpracW alewcfs- ,,in hadtghesien.''
EnJedie vosantwordemettien
En#eseide:,,Here,icsaeltju toghen:*
Ghisultsien metuwen oeghen
Datghiminietsultheten lieghen.
584: Siedigone swartevogelevlieghen

bieintwaterva11entoteoverthovet?
ùesietsealsodatghjtghelovet:
Hoeghe/ en comen siwederuut?''
DerW aleweis sprac overluut:
5845 ,,Ve1ewittredan diesnee-''

Besietsewelnomi
jnno mee*
Here;datsi
jnzielenallegader:
Sulcestkint,sulc esdievader.

Dieswartevogelesi
jn gebonden

585:EnJebesmetm etvulen sonden
Totedatsiovermoghen gaen
Diebrugghe,die ghihiersietstaen.
D= baden sihe- enlewerden scone
EnJevaren ten hoghen trone
5855In diebliscape emmermere.

Nuhebbicsjuberecht,hcre.
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Berecht mi-so doediwelVan T xLeweine,den ridder snel
In watsteden dathisi,''
5860 ,,Der W alcwefa hieshier bi:

Mochtju ietvele vromen
GIû southem weltespraken comen-''
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5865Ghine sultnzihelpen uternoot:

Upjuhebbicden troostso groot;
EnJecortmimi
jnswaerverdrietl''
Diesnewilliclaten niet:

Hebbiu diemacht,ichelpeju gheme.
5870Diesnesuetminiettonbeme
Na&en datghirewiltwesen uut-''
;#So sithiernederin itcruut''
Spracievosen#eliep tervaert
153ra

EnJeLeldeW aleweinesijn swaert
5875En#egaefthemein s1ehant;
Hiseide:,,Houthierdesen pant

Daticjusaldienen,here.
M irouw etuterm lten sere

Daticjeghen uhebbemes/en;
5880M aeric wilsalin baten staen

Jeghenju,bionsen here!
Segtmidorjuwesselvesere
Oftghimijn herT gkeweinsi
J't.''
Ichadsjuovermenegen tijt
5885Berecht,Roges,hadijsghevraget.*
M aerghimochtwanes L tic veaaget*

W are,seidictjutevoren.
In Arturslantwasicgheboren
Ic W alewefs,sconincsArtursneve.
5890 M imach rouwen datic leve
Datghimidushebtghescuert

Minewapene:hebttlijfverbuert*
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Jeghen mi,wilicju slaenl''
Dievosseide:,,1chebbemesdaen

5895Maericwiltbetren;&essijtvroet-''
Hetesoec sulcdiemesdoet''
SpracW alewefs- ,,diesnaberouwet;
M aerhiesduldie vosbeeouwet:
Datsibeloven,sitreckensachter-''
59:: ,,Grotescadeen#egrootlachter
Ghevehem God,dien datghesciet!
-

Here,diesnontsietjuniet*
van mi:si
jddiesalonvervaert.
Ontbeit:icsalju Llenjupaert;
59:5Endegoedewapenesi
jnju gherect:
lc salsehalen daericseweet.

Sisijn vastnam lnen W ane'

Sine quam en in .ix .J-aren ane:

Mi
jn oudervaderdrouchseup trouwe;
5910Daernagafsemi%jnvrouwe
Daticsedragen soude up doget.
Doetutedie uweofghim oget:
IcL leu dandresonderbeide.''

.,Jaen warehiries,dieditontseide?''
59l5- Sprac T ûewein- ,,ic hebstedoene-''
Doeghinc hi,dieriddercoene
E11Jeontwapendm so hibestmochte.
Doequam dievos,diedandere brochte.

Mi
jn herT gkeweinhideeseane

153rb

5920 Diereblide wasnaminen wane:
Siwaren hem welghem icke
No tedinneno tedicke;
Hiwasermede we1ghecleet.

Doebrochtehihem si
jnPaerd gheleet
5925EnJelietvorhem intvri
jthofsuen.
Doeliep dievoseniehaelde saen
Sinen scilt& erhinehincen/evant.
Enen scachtbrochtehitehant
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En/egavene W alcweisetervaert
5930En/cseide:,,Here,nienespaert
Desewapene daerghisehebtte doene.

Emmersijtstouten#ecoene:*
Ghim ogeter u we1up betrouwen.
Icsal,alsoud nziberouwen
5935In desen naesten dcrden daghen
Here,uwen halsberch draghen
Overhondertmilen henen:
Daerwetic enen wilden NFCnCn '
Die salsetten desemaelgen
5940 Datsinemmenneeren faelgen.
u segtwatbegerdimere?''
DoesprccW gLewein diehere:
Datic begere,datsmiiere:
Te weseneoverdeseriviere'
,
5945 M aerhetesmiongherect-''
Die voshiseide:,,God weet

W aerwartsoghiju wiltbelenden

Ghinem ogetnietcom > ten enden

A1voerdivijfhondertnùlen ofmere.*
5950Enlcalwaerditen ende,here
Nodan neleetditwaterniet.
Datverstaetwe1cndebesiet:
Teen endespruututerhellen
Daerdiearm ezielen quellen
5955Enlevalletin dieleverzee.''*

So en ghelidewi
jtnemme= ee''
Sprac W alewein- ,,bimieretrouwen!
W imoeten bliven in den rouwen
M idinct,Roges,icen/eghi!

-

5960Icwaendejuhelpen enJcglzimetmi
Soutbliven,diesghinoch van desen

Qtétcsoutsijn enJeghcncsen;
M aerin casju ghehelpenniet.
Diesdogetmi
jn hertcswaerverdriet:
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5965W anticben gram ,bimiere trouwe!

Hadden wimoghen diejoncvrouwe
Halen daermijn zin toestaet!
Ju troostznlejutoeverlaet
Staetan hare,suldighenesen;
5970 Oftghimoeteuwelikewesen
1n desen pointevorwccrtmere.''
Die vos1ziseide:,,W e1lievehere
Hoe soudim ogen em m cm lcre
Alwaerditwaterleden,here
5975Den starcken casteelghewinnen
Daernoitm an mochtecomes binnen
Oftmen wildenedaerin ontfaen?

Alwilden siju inhulpen staen*
Alledieindiewereltsi
jn
5980-A1sulcesdatghelovemi
jnSo en mochtinietghewinnen
Die eneporte,noch daerbinnen
Comen,here,dessi
jtghewes:
Alsulcalserdaer -xi
J'.es!*

5985Sisi
jn van copreenlevan metale

Gebonden m etysere enlc m efstale;
Onderelke porte loeptene riviere;
Enlealso menich muerstarc enJediere
Gewrochtvan grauwes marberstene.
5990Hierbieest,here,L tic mene:
W ie soude den casteelgewinnen?

Telkerporte daerm en binnen

Vaert,staenvierwagrjf .xx.man*

Ghewapent.Here,hoewaendidan *
5995 M orgen den casteelgewinnen?''*
Swiget,datu God moeteminnenl''
Sprac W alefpcfs- ,,Bimieretrouwe
W illenliGod enJeonseVrouwe
Helpen endetestaden staen:
6000 Vindicdie eersteporteondaen
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Enleickermochtecomen binnen
Icwane,dandrewe1ghewinnen;
DiesbenicsekerenJesondervaerl''
Die vossprac: l4ere,esdatsvaer?
60:5 Doetdannedaticju sa1raden.
Ic salu helpen enlcstaen in staden
Datghisultliden dieriviere-''
W aleweh antwordesciere
EnJeseide:,,Roges,lieve gheselle
6pl0A1waerttevaernedordiehelle
Icrederdore,mochtictliden.''

Neentniet,here;sijdmettesbliden:
Ghisultnoch tavontwesen daer.
D ats
eggicju aloverwaer.

60I5 u paerd datm oethierachterbliven:

Brochti
jtdaer,mensoutontliven;
Diessi
jtsekerenleghewesenlevroet.*
Ju esbeterdatghioecdoet
D iedinc dieicju doeverstaen:
6:20Latethierintvri
jthofgaen
Gringolet,jugoedepaert.
Sijtsekerdiesenleonvervaert
Icsaeltjuwe1behouden,here.''
DerW uleweinseide:,,God ghevejuere
6025 Roges,gheselle;L tweticwel:*

NuwertM jn rouwealgaderspel
EestwaerL tghimidoetverstaen.''
Dievosseide:,,comten#elaetonsgaen:
Durdimivolgen,icsalju leden
6030 Vorden casteel,eerwisceden
En#eghisultsien diesconeveste.

A1sghidaersi
jt,soedoetjubeste.
Haddicsmacht,icholpejumere-''
DoeghincT glewein diehere
6035 Uten prayeledievosnaer.
Gringolettelieten sidaer.

DievosslootLtvdjthofwe1
Endeseide:,,Nu volget=1,ruddersnel

Daericsa1gaen.Sijd sekerdies:
6:40Jounesalreafcomesgheen verlies;
Hebbicdiemacht,hetSalju vromen.''
Dusghincsibede tote datsicomen
Tote biderrivieretere stede:
Ilaer hinc die voszndeLiontdede
6:45Eneduere,stontin dieaerde,
'*
EnJehietW aleweine,ofthibegerde*

Diejoncfrouwetehebbene:,,tordeinl''*
M iJinctdaticverraden bin''
-

SPracW alewein ,,vanju,gesellel''

6050 ,,So moeticvaren in diehellc*

Here,ofticjuverrade!
Hetwaremilachterenlescade:

Anjou staetalnùjn toeverlaet!

154ya

Endeditm erctwe1znieverstaet:
6055W imoeten gaen dordese duwiere
Sullen wiliden deseriviere
Die ghiheden so sagetblaken.
H are ne m ach gheen m an ghenaken
No lidcn,here,en sibiliste.
6060 Ic wane noitm an en w iste

Denwech dieicju salleden
W ildinù volgen,eerwisceden.
M aerFipoeten gaen onderL erde.''
W alewel
;
w die sere<begerde*

6965Diejoncfrouwetesiene,hitartnaer
EnJeseindehem ,wanthihaddevaer
Datten ievosverraden wilde.
Doetartin die ruddermilde.
Dievosnamenebiden ghere
6:70Enf/eseide:,,Laetonsgaen,here
Stoutelike;icsalgaen vore.''
Stappa sso loec ie dore
175

Alssiere binnm waren bevaen.
A1wareeen man up diedore gestaen
6075Enlesochtse nzetalden liste
Diel1iconsteenlediehiwiste
Soen vondehinietdie stede
Daerwaertdatdiedore ondede:
So behendelikewaestghewracht;
6080Diesem aectewaswe1bedacht
Hoe dathisehebben wilde.
Dusghinc derW alewcfs diemilde

OnderdieaerdeenJesi
jngheselle
Daertdonkerwasa1sin diehelle.
6085 iehaghedochtewaswelmetliste
Ghemaect.Die den wech welwiste
Datwasdie vos:highinctercure
Totehiten ende quam aldure
Daersibuten souden gaen.
6090W alewein sach diedorc ondaen:
Sitorden uut,diedoreloocw eder.

W alewein slouch si
jn oeghen neder
Tesienewaerhiutewascomen:
A1hadthem velemogen vromen
6095 So en vondehidie stedeniet.
M aeralshiden casteelversiet
Verhogede- datherte binnen:
A1haddiremede mogen wimzen

Een conincrikenanli
jnverstaen
6100Soen lietllijsniet,hinesoudegaen
lrorsvartten castelesciere.
Buten m uere up ene riviere

Quamen sinalinc terveste:
DoedochteT gkweinedatbeste*
6105Dathinoithadde gesien.
Terportew aertghingen sim ettien
A1scoenkineonderhem beden.
Die voswilnealommeleden
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Te besiene gonegrotewonder.
6110Diezonnesanc,soe ghinc onder
Also soe dicken hevetghedaen.
Vordieportequamen sigegaen:
Doedochtesoehem besloten vaste.
M en begheerthierghene gaste''
61l5-sprac W alewein- ,ybimierewetl''
Dievosseide:,,M en hevetgeset
Taien,here,men gaeteten.
DerW alewein seide:,,Hoemoge1'
Jtweten?''
>*H ere,ic sie daerbinnen knechte
6120Dragen scolakeneenlegherechte
EnJeditwiketstaetalontploken.''*
So en gavicnietdrienoten''
Sprac W alewein- ,,om hem allen
M ochtem ine dincten bestes vallen!*
61z5Ichopeicsalscwelbedwinghen.
Doetrachitswertmettwees ringhen
En#e vagetsconean sinen ghere.
Dievosseide:,,W e1lievehere
BlivetteGode!Icm oetgaen.
613:D atkentGod.Ic hebbeghedaen *
Aldatic mach tuwervromen.
Dorsticbinnen dervesten comen

Icghinghemetju,here,siet;
Maermi
jnsgaensnesdaerniet:
6135 Ic hebtaltedicke verwrocht.''
DerT gkewein seide:,,Ghihebtmibrocht
Ten besten,vrient,bimieretrouwe.

Datloneju God enJeonseVrouwe!
A1sghiwilt,so m ogedikeren.
1140 Ic sa1den wech hierbinnen leren
Diewiledaticshebbestade-''
##Ic biddeGodedorsinegenade

HereW alewefs,dathijubevrede!
M ibeswiken alminelede
Zw.#''.26d

6145Ja,om daticv= jusceden moet.
Icbem diessekerenJevroet:

JOUSvettenoeneSWaerVerdriet.
Icbadejugherne,holpetyet
154va

Datghionslietwederkeren.''

615:,,God moetejulonen alreeren
Roges,die ghimihebtgedaenl''
Wju
ale
fsn-h,
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Midinct,glu sijtaluten kere
6155Datghinligewagetdies:

(Dladicdat,sowaricries*

EnJeic dusweltestaden b1.''
Histactwiketup enlcghinc1 :
A1bloethilthighetreckettswert.
616: D ie gone scoten uutter vaert
Die ten taien waren gheseten
Endelieten allestaen dateten
En#eseiden m etgroterhaestichede:
Diecortsridenenu terstede
6165Die - etontsloten liet!

Sech ons,riddere,wietju riet
In tecomene!Glu waertries

Datghierequaemt,sijd sekerdies!
Keertwederuut,hetsjutbeste.*
617: Ghinekert,watsouctibh& rveste?

Jofmen salju utedoen gaen!
En/eW alewefw an- ordesaen:

Midinke,ghisi
jdalonabedacht:*

Jaensileldiwel,hetcsnacht;*
6175W aersoudic herberghesoA en?''

W isijn diegonediesnienerol en''
Spraken sialleuutenen monde.
DerW alewein seide:,,So doei sonde.

Enlekeric,hetsijuonbederve.
618: M ieslieveredatic sterve
178

0*erbinnm dan ic soude gaen
Daer ute.1:En/esiantworden saen:*
So suldire emmerdootin blivenl''
Sivingen ten swerden en/cten knivep
6185En/etorden hem an mettervaert.

EnleW alewein,1u nam si
jn swaert
Enkeslouch vaste an elckeside.
Darnewasniemen,hinewasblide
Dathiden slagm ontspringes mochte:
6190 So watderW al
ewefs gherochte
Datmoeste aldore dringen

Tgoedeswertmetten .ij'ringen;
154Vb

Dathetgerochte,datvoeraf.
Diemaelgen vlogm ,oftwarecaf
6195Vanden halsberghemetghewelde.
Dusghinctmetcrachte endemefghenende.

Mijn herW aleweis ghincvastescroden.
Die gonebegonsten he- verbloden
Die deeersteportehilden
6200En#elieten W alewefpeden milden
Allenestaen en/evloen tervaert
Vaste terandre porte w aert.
Siriepen:,,ondoet,laetonsbinnen!

W iverliesentli
jfmetonminnen

62:5Doedti)onslangerehierbutenstaenl''
Doedaden siup dieportesaen
Dierebinnm W aren ' enlediesehildO
Dievrageden he-,watsiwilden.
W atwibegeren,vragedidies?

62l0Ontbeidli)langere,sosidiries:*

Hierescomen binderveste
Die starcsterudderenJe diebeste
Ten w apinm ieoytdorsteleven!
Dese heeftonsallen verdreven.*
6215 Sietwaerhicom t,hiesonsbil''
Dieandren siriepen allegader:,,Spi!*
179

Laetiu enen rudderdwinghen?
Ghimoetvornzinen heredlghen*
Endeanderpayem entontfaen

6220Diejudickenhevetgedaen
Meereren dan ghiwerdich sijt:
A1juleven cniealjuweujt*
Hebdighedaen van sinen goede.

Hem soudesi
jn onsochtetemoede.
6225Haddidoch gehouden uwevestel''
141
-esdie starcsteendedie beste
Dieenech esonderderzonnen:
Sihebben onrechtdiesonsverozmenl''
lu epen sialle.,,Hoetu des!

6230Diessi
jtsekeren/eghewes:
Hisalsciere dieuwewinnen-''
M ettien tartderW aletpcfs binnen
Stoutelikealsdienieten spaert.
Doespraken sialle mettervaert
6235Die de andreportehilden
Toten hereW aletpcfse,den milden:

Hordijt,dorpercurliaen
Staetstille,ghisijd ghevaen!*
Tertdivorderenen voet

6240-Diessi
jtSekerenJevroetW inem en u tleven m ettervaert!

W erptnederuterhantju swaert
Ell/egheeftju up,hetsjutbeste:
Ghinehebtwatdoer binderveste-''
6245DerW alewein antwprdem efstaden
EnJeseide:,,Ghiher> ,God sciep ghenad> :*

M idinke,datgléjslettelacht!
Nesiediniet,hetesalnacht?
Mlanticpeinsdein m ines moet
6:5:D aeric buten castelestoet:
Alhaddicbivortwillen liden
Ic en wistewaerhenen riden
180

Daericbetherbergen mochte.

Datpeinsdicinnujn ghedochte
6255Daticsehierbinnm dorghenaden*
Bidden soude:ic vanttestaden*
Twikethopcn;icghinc bilm en.
Sionthaelden rninzcfonminnen:*
Die gonedieickerbinnm vant
6260 Siscotm ane mialthant
En/ewilden midoesteken buten.
Ic seide,en mochtem nietbesluten *
Datsidorpelikedaden.
Ic bathem allen metgenaden
6265 Datsimibinnm souden laten.

(Dloeswoeresvastebicaritaten*
Dieheren datsi
jsnieten daden.
Daerne haddeniemen genaden.
Siseiden,sisouden m iontliven;
6270En/etrocken swerde enJecniven
Enketorden mian metonminnen.
Ic seide,simochtm lettelwinnen;

Icbathem datsijsonberen.
EnJea1ssiemmermjnsbegeren
6275 Lietic dietale zndevincten swerde.

Diealreeerstmijnsbegherde
Onthaeldicso ic eerstm ochte
So datterniem er m eeren rochte

Mi
jnstontbeidene;enJcsivloen!
6280Sihietenju dieporteondoen'
.
Siquam in enleicquam mede.*

Nu biddicju up hovescede
Datghirnilaethierbinnm bliven.''
Echtriepen si:,,Spiketyven
155rb

6285Datghijuenesmanlietdwlgen!
Riddere,ju en helptgheen dingen:
Gheeftju up,gllisi
jtghevaen!
Sekerlike,hetesghedaen.
181

Ghihebteen evelspelberoert.
629:Ghiwertqualiker hevoert

Danman in 'vij.jarenwas.
Ghineberoemgttelwaresdas*
A1quaemditotes portm binnen
Datghidandresultghewinnen
6295N o dorvrienscap no dormiede-''
DerW alewein seide:,yGoedeliede
w athelptdit?In willenietscelden.

Benicjuietsculdich,icwiltju ghelda
M agic daerm ede quitewesen-''
63:0Doebolghen simetdesen
Endetorden W aleweinebetan.
I7aersvaren svelvierxvaerf -xx -znan

Diehem letteldogedenjonsten.*
W alewefs toghedehem sineconsten
63:5Diehem si
jn moederheeft heleert.
lcwaenrenemnlereen en keert
Die him etten sw erde gherochte

A1shi
jttenvollen slaghebrochte
Hinem oestedieaerdesoA en.
:31:IcwaensdieanderlettelroA en
Die tevoren warm versproken:

Siseiden:,,GodAnc,wisi
jn gewroken
GI/ heren,up uwehogheVle.''
Ditbequam W aleweinewale
6315EnJevachtharder?nn te voren.
Doe seiden si:,,In desen toren
Hebdionsbracht:twilictheingam
Twiketontsloten endeondaen?*

Haddi
jtgeslotoi,desen wareniet.
632: Ghihebtonsbrochtin ditverdriet
Daerwiin moeten bederven.
W ivlien best,eerwiallesterven
M ochten wim etten liveontgaenl''
Doelieten siW aleweinestaen
182

6325EnJctrocken achtermettervaert.

DerW alewefs,diehaddesijn swaert
Lieverdan hinoiteerdede.
Hirustehem znlevolgede mede
A1scoenkinebilieverlade.
633a Dieandreriepen:,,Dorghenade
Ondoeten#elaetonsbinnen comen!

A1haddemenonstlijfghenomen
155Va

M1
-dinke,ghine achtesnieteen haer-''
Siantworden:,,W atesdaer?''*
6335Diebinnes waren,enJeondaden.

Siseiden:,,W isi
jn alleverradenl''
Diegonedieva buten qllam en.

#:Diesmogediju serescamen''
Spraken sidierewaren binnen.
634: ,,W aeromm elietiuweportewinnen?

Twisettediju nietterwere?
Volgetju eencrachtich here?''
Neent'' W aerommewili L n

Onsallen doenjagheneen m an 7
.

6345,,Laetons111,sluutYeveste,
Enlehem daerbut> ,& tsonstbeste.

Comthidaer1,wisijn verloren.
Vaerdelike blasetden horen
Om meerbescudsvan dlerbinnen.
6350 Hisalden casteelup onswinnen
W ine gewachten onsheden dies-''
Sidisotofsidiries
Datglu dusdeserJincgewaget?

Ofproufdidatwisi
jn vcrsaget?*
6355 Oftso quame datswaretedoene
A1quamerhondertalso coene
Alsereen alleneen es

W ienvloen niet,dessijd gewes!
W ikennen onsoversulcva live:
6360E1csouderwederstaen welvive.
183

W aerofsouden wionsontsien?

Ghimogetsekersijn van dien:
Jusalgenaken swaren toren
A1stden conincsa1tevoren*

6365Comen datju hevetversaget*
Eenmanalleneenlcverjaget
Van uwerporteenlelietsestaen.''
EnJedieandre antworden saen:

Hoeterjujeghen,ofglliwilt:
6370 Hicomtgedectondersines scilt

Ondancsjuallen.W istlllensien
Eeryetlancdatgllisultvlien

Enlebiddm ghenade,mochti
jtgewinnen.''
M ettien quam derW alewefs binnen
6375 Stoutelikealseen liebaert.
Dievan binnes trocken tswaert
En/eonthaelden T xleweineden here.
Siseiden metwe1groten sere:*
R idder,hierm oetilaten tleven!
6380 'z/aerditereersterporte bleven
W arejubeter,haddijtghew ilt.
D oetafJuw en helm enlejuwen scilt!
Juwensciltm oetions heven
Dan sulditoten dagheleven:
6385M orgen vrouch sa1u onse here
Doen sterven metwe1groten sere
*

Enlewiju Lndoen nemm tleven.''
Sowaricries,soudicju gheven
M inew apene;m aernenic niet.
6390H1esdu1die tesere ontsiet*
Een onghevalenJeom een ghewin
Teblidewertin sinen zin;
Dieshebbic dicken we1geproevet.

Ghimogetdoen aldatjuvoeget.
6395 Aldregedinû,icmoetsghewesen:
lcbem dieswe1waentghenesen
184

En/evan desen ghedreighe alontgaen;*
Ic hope,ic saloecditontstaen.
DieswillicGode we1ghetrouwen.''
6400Doeghincsimettm swerden houwen
Up W aleweinshelm van stale:
Diestene vielen in den dale
Dierikelikewaren endediere.
T xkewein slouch so & tm etten viere
6405A1verlichtedatdaerwas.
W imoghcn serescam en das''*
Seiden sialle- ,,& tonssal
Een man verwinnen alleneal.
W eten peinsen om die ere!''
64I0 Diea dreswoeren bionsen here
Die tevoren waren verdreven
-

Terandreporte:,,DatghijulevO
Verloert,datdinctonsclenescade:
Ghinewcrctnietbionsen rade
64I5M aerglliverspraectonsvelesere.
Nu peinstom derwereltere

EnJeverweertjuofghimogetl''
w ukewein die vu1groter doget*
W as,hine ontsach hem niet

5420Van allen dien dathidaersict:
So we1betrouwedisinen swerde.

Diedaermeestsi
jnsbegherde
156ra

Dediso,dathinegherochte
Dathitlictekin toghen mochte!
6425EnJeden sulken m oestcost> tleven.*
Doredienootmoestes sibegheven
M eerte vechteneenJevlien.
Datwashem een blideup sien*
W aleweine,a1sl1iL tghesach.
6430 Hivolgede naer,so himeestmach
Ghenendelikem ettervaert.
A1bloethilthighetruckettswert
185

M sedieghernesoudee en
Den casteelen/ccomen binnen
6435Tervierderporte,mochthe- ghesden.
Die& ervloO riepen mettien:
$:Ondoet,ondoet!nieten spaertl''
Dievan binnen waren vervaert
Doesihord> aldatgheluut;
644: Sion/ den dieporte enlesagh> uut
Om tewetene wat& erware:
W alewefs,1û brochtegonescare
Vorhem eghedreves m ett> swerde;
A1seen trop scaep vorenen herde
6445 Also liepen sivore W aleweine.
Diten wasloghene en ghehe.
Icweetwel,datsialle sochten
W ie dieporte eersthebben mochte.
Siliepen in alsonderbeiden.
645: Siheten den andren ghereiden
flare Wapene,diesibinnen vonden.
EnJealsisaghen iegrotewonden
En#etbloetL tteruteran
Scoten siharewapeneallean;
6455Siseiden:,,W ieheeftjuditghe& en?''
I7ie gonegaven antwordesaen:
Een riddreeshiercomm binnen!
H isa1den casteelup onswinnen!
H heeftallen verdreven!*

646:Dordienootmoelsltewibegeven*
Onseporte enJehierin comen

Oft1é haddeonstli
jfghenomen
So 1u den m enegen heeftge/ en.
Icwane,hisa1comen welsaen!*
6465 Sluutdie porte;datsonstbeste.''
M ettien tarthibinderveste

W alewefs,diesealleverjaget.
Daerwartdoediemenegeveaaget
186
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AlssiW aleweinesaghen com en.
647:En wartoec niettharen vromen *

Vergaethem sjn speltcn besten.

Nu es1û binnen dervierdervestO .
God wouds,hoethem sa1vergaen!
Dievan binnen ghingen slaen
6475 Up W aleweinesondersparen.
Driehondertquamertere scaren.
Diebestegheruste quames voren
Dieandresoudes haren toren

Ghernewreken,hadsi
jsmacht;
6480M aersinemochtea nietdie cracht
Volbringen,datwashem te swaer.
W antondervorm enlenaer*
W aserwe1 'xx'dootbleven
Dien W alewefs L ddeghenom > tleven;
6485 En/eden menegen so ghewont

Datsijsneworden ghesont;*
EnJediemO egheliteken ghegeven*
Simochtentbetogm alhare leven
W eder,dathisewelgerochte.
6490 O ecstontW alewefs enJedochte
Hoehiieslaghem ochteontfaO .
Dieene porteliethisaen
EnJewarp den rigghe an ene masiere
Datm ennein gheremaniere
6495 M ochtegewinnm Jnn van voren.
Hem stonttenakenegrotm toren
Diene teerstversoeken sal.
Doeriepen sialovera1:
Gaettoe en/enemtenesaen!
65:0 Sonderpinem ogedinevaen
W ant1û esvan vechtenenaoede;
Ghimogetenenemen sonderhoede
Eist& tghinehebben wilt.''
M etten swaerdeW aleweh h1t
187

6505Bedi,so watdat11igherochte.*
Diegone &eteerstbesochte*
Hicortehe- iebeen benedo cnien.
Alsdieandre L tversien
R iepen sivaste:,,Niene spaert!
65l0Daerwartghetrectmenich swaert.
DerW gkewein wasstarcenlesnel
EnJc& ertoegewapentwel.

Hivachtgeli
jcenenlyoene!
D aerne w aSniem en so coene

6515 Dien tesoukenebegherde
Hien gafhem metten swerde
Liteken daerhine gherochte

Dathijtwelbetoghenmochte.
Oecm oesten sierelaten dier> pant:
6520 Sulc enen voet,sulcenehant

Sulcsinenaerm,sulcsijn die
sulcsijn been beneden denknie
EnJcsulc dathoeftvan sinen buke.
VoreW aleweinelaghen struke
6525Hande enJevoeteenJeandrelede
Dathiwelna oecdacrmede
W asbedectaldaerhistoet;
EnJehistonttotes cnoeseleintbloet.
Doeriepen sialle:,,Nu besiet:
6530Datwipinen,datsom niet!
W inem oghen onsnietverrechten:

Hetsjeghen d> duveldatwivechtcn.
W eten alle den raetghesi>
EnJeghetelen datwiontvlien
6535 Toterandreportebinnen!
W inem oghen up he- nietghewimzen:

Hetesdieduveldieonsjagetl''
Aldushebben siversaget

Elkerli
jcandren en#evlien alle.
654: Datwasvan W aleweinsghevalle:
188

Hiwasso moededathem dochte
Dathinem eervechtm en mochte.
W aren sidoestaende bleven
Sihadden he- lichte genom > tleven.
6545 usvloen simetdroever moede.
AlsW alcwefs wasbin sierehoede
Trachislcn helm ofterstede
Enlerustehem enledrogedem ede
A1scoenkine bilieverladen.

6550Siriepen alle:,,W isi
jnverradenl''
Alssinesaghen.,,Hieshierbi!*
W atsullen widoen?o wi!''

Elkerlijcliep andresterneder.

156Tb

A1stW alewefs sach,settehiwcder*
6555Den helm up thoeftenle tartnaer.
Doehadden sialle en> grot> vaer*
EnJewacnden tlev> laten saen.
Tharen gelucke vonden siondaen
Dieporteenlclieprealle binnen.
6560W alewein diegernesoudewinnen
Den casteel,11i>rtin mede

Diewiledatlzi
jshaddestede.

Daerdede11igrotedttlheitan:
Een heeremach welenen man

*565verwinn-,alheefthi
jtversaget!
Up sijn swaertdathidraget
Dreefhicoenheitso groot
Dathilichtemach bliver doot
Daero-me enJesterv> sonderhoede:
6570I4iwasvan vechtene SO moede.
Twien haddihem gherustJan?
Hihaddeallenedriehondertman
Verwonnm enlevan he> verdreven
Onderdode 8n#ediereleven
6575Datternemmereen en dorste

Si
jnsontbeides:sondervorste
189

GhincsivorW aleweinevliO .
Darne wasgheen va dien
Dieso langhedorstedaghen
6580Terporte dathimochteclaghen*
Diesidaervond> ,van harm sere.
Daerwaserhondertoftem ere
Dielitteken m ochten toghen:
Suk haddeverloren n%eendcoegen
6585 Sulke voete,slllke ha den
Suk sine kinnebacketotes = den
Suk diearmetoten bA e
Sulc diebenetoteup den struke:
M oesten crupea enJevolghen naer.*
6590Alduswasermenech daer.
S1c deneside vanden hovede.
Hineleeftnietdietgelovede

Hoedatsenéjn herW aleweismae
cte.
*
* *

e

@

@ *

* * *

*

6595 So verdooltwas11ivan slagen.
No/ n ne dorsten sinietclagen
Terporte van har> groten sere
Om & tsiW alewefse den here
Hem sagene comen Zso bi.*
6600 Siriepen lude:,,Ay mi,ay mi!

W eetGod,numoeteIwilhierSterven *
EnJealdusonsli
jfsderven;
D iesne staet onsniet tongane!
157ra

N ochtoeso sceen diemane:
6605 Also l= ghem ocht> sivechten.

Doewildentdie goneberechten

Diedeq fteporteKlden
EnJesloegen up W alewefseden M lden
M etten swerde so datclanc.

661:Hetwasspade (endedoelsanc*
Diemane en#eghinconder:
Hetwartso donkera1seen wonder.
190

Datbequam W aleweinewel.
Hiwasten wapenen so snel
6615EnJeslouch vastemetnide
W athem genaecte an elke side
M etten swaerdedathidrouch.
Hetwasqualike hare ghevouch
Dierevan binnen,dathe- dochte *
662: Datharenegheen sien en mochte
Biden lichtevandermane
Minen herW alewefsete slane.
Die een slouch vore,dandernaer.
Siriepen alle:,,W aereshi,waer?
6625 Gavehihem up,soe warehivroet!
Hetesso comen dathimoet

Sterven;sijtvore,si
jtnaer!''
DitwasW alewelewe1swaer
Tehorne,wanthem selvm dochte
663:Dathinemmeervechtm mochte:
So moedewaren hem dielede.
H haestehem so dath dede
Dathiuterporssen quam .
D ieandrewaren so gram
6635A1strechtwas,om harescade
* *

* * @

*

@

@ e

*

*

Siwildenedoden oftevaen
Diehem die scadeL dden ghedaen.
Dp
sw>sdaertgeselscap so groot.*
*6640 Di
e
O slouçh den an/ en doot.
twWF
* e

joserewaren sionberaden
Datsinewisten watsi& den.
Cum ewiste e1c wathisochte.
Alsdeen den andren gherochte
6645 So slouch hinewedermettm swerde
Dathimmede tote up die erde*
EnJewaenden W aleweleslaen.
A1vechtende quam> sighegaen
191

lrotersester Porten w aert

6650 Ilerjz'ulebveinlûltSi
J-n ssvaert
A1blootghetrectenJeghincnaer.
Daerhaddediemeneghegrotm vaer.

SiOm
rieped
nie
:,
y
mi
ont
nd
eov
ea
tl
n
''o
me
nse
tngr
ho
et
r
m
esere
6655Jofwibliven alleverlorenl''
Siantworden:y,Blijftervoren''
Diegonedierewaren binnen
W aerommelietiuwe portcwinnen?

'
W isi
jn tebedde,hetesnacht.
6660Ondadenwiju enleharecracht*
UP OnSQtlamcyWiWaro W rloren.
W ihebben lieverdatghidaervoren*
Stervetdan wialle souden
Sterves.W isullen onswelonthouden *
6665 Onsen porte tote den daghe.''
Doewasdaerm enegheclaghe.

Enlenzi
jnherT gleweindiestoet
Beneden anderbrugghen voet:
Daerwashem twederkeren diere!
6670 Van derbrugghein dieriviere
M oesten sivlien dordienoot
EnJedordievresevanderdoot:
So sereonsages siW gleweinsswaert.
N och en heefthinietwat11ibegert
6675N o en werthem So houdeniet:
Hem staettelidenegrootverdriet

Eerhi
jtgecrigetnaminenwane.
Nu sijn sialleharslivesane
Diehitervijfterportevant
6680 D atter cnape no seriant

Noitne bleefdaerhisewiste
Hinewaersontgaen metliste.
Dieswashitongemake sere
EnJebatGodeonsen here
19C

6685En/cden goeden SenteM ichiele
Overaldergoreziele

Diedaerdootsi
jnbleven

157Ya

EnJediebihem verloren tleven.
DoebathiGodem etsinm monde
6690Dat11ihem vergavediezonde
Diehirean hevetghedaen.
Daerna danctehihardesacn
Vriendelikeonsen here
Van dieresonderM gerere
6695Diehihe- diesdaghesdede.
Bidergroterovermoedichede
Diehian hem vantso groot

Sosijn siallebleven doot
EnJebiderongenaicheden *
6700Datsihem die porteontseiden.
Datdeetsem eest,datweticwale.
Nu willicvan hem dietale
Laten bliven tote hetdaget

En/csalju seggen ongevraget
6705Van W aleweine dietervaert

Keerdetervjfterportewaert.
Daersach hiin ene zale
Een sconelicht- datweticwaleEnJetaden staende biden viere.*
67l0 M enich gherechtegoetenlediere
Hadden sighereetdietwaend> eten

EnJeovertadesjn gheseten*
Alse T xlewein terporte quam
Diessialle worden gram.

67I5Hinam hem tli
jf,weticwale.
DoetartT akewein in diezale
Stoutelike,a1sdienieten spaert.
Diedoreloec hitoetervaert
En#esloetsevastevan bilmen
6720 Oftmenseup hc- wildewinnen*
Zw.dr.264
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Dat11iwarein sinehoede.
Daerdedian alse dievroede.
Doe ontwapendehihem saen.
Datdochtenzidullcdeghedaen
6725M aerhiwasso moededathe- dochte
Dathinietlangerleven mochte
Hildehisinewapeneane.
Hierbiquaemtbiminen wane
EnJeditwaestdathidochte.
673:Doe dediuutalshieerstm ochte*
Sinen lmlsberch,besach den m aelgen*
OTerhem yetvelefaelgen.
HivantseallegoetenJevast.
Doeweenscede11iom sinen gast
6735Diehem deshalsberch haddeghegeven *
Enlehiseide:moestehileven
Hiworde hem noch vergoldm wale.
Sconebeckin enlewittedwale
VantdaerherT xkewein hereet.
674:D aereshicom en enle dw eet
Sine hande enJeqine oeghen saen.
Diewapine die hihaddeghedaen
Ute,leidehibisiereside.
Highinc sitten enlem aectehe- blide
6745M etalsulken alshiere vant.

Si
jn swertleide11iterrechterhant
Daerhihenlsere toeverlietA1bloetghetrcctenlelaisiet
Up dielenlmelevan stale:
6750Hetbcqua- hem utcmzaten wale;
Hisoudernodesceden af
Den conircdiethem gaf
Ontboethim etsierenlont
-X e1dicken welgoeden avont
6755Endealle die gonediemefhe- waren.
Hiscide,hinewildenietonbaren
-
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Diesswerdsom aldatlant

Om dathiitsogetroulwjevant.*
A1s11ihadàeinsinehant*
6760w ashiblidevan den brant.
Him innetsere an scine

W antlostene uutderpine.*
Enen nap metgoeden wine
Nam hicniedrancen> toghe,

6765DoewartW alewefs (bat)ilzhoghe*
Dan hiteerstwas:hihadste doene!
An enedievan enen hoene
Proufdiofthiictm ochteeten.
Die moetheitdaerhiwasgeseten
6770Diededeneslapen harde saen.

w atholptjoulancghedaen?
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Slapendetoten sconen daghe
6775En/evergatalsieremaghe
Totedielawerke sconesanc
En/ediedach uten hemelespranc
En#eharediesonneandm trone
Verlichteutermaten scone.
6780 Doe rieper sim et groten vare
Van binnen,alssiwordes geware

Den dach:,,Ghiheren,hetestijt*
Datwionsreden:onsnaectstri
jtl''

158ra

Doewapendea sihe- we1tercure.
6785Eersiveinstren oftedure
Ondaden,ghingen site rade
Enlesimochten sonderscade
Bcstliden endebliven bewaert.
Doen senden siteranderportes waert
6790TerderderenJetervierdermede
Datmen hem badeup hovescede

Datsijtlietenvortweten*
195

Datie casteelwarebeseten
En/cva elkerportesciere

6795Qmmen drieman ofteviere
EnJedatsihe- spoeden sere:
Hetgaetan harrewereltere
EnJeom te behoudeneconincrike;
EnJehihem segghesekerlike
68:: ,,Datwinictne sulles ontsluten

Onseportejegen Yevanbuten
W inehebben bescutvan binnen;
Sim ochtm dieporteUP OnSWl*nneN.
Ditdoethem allen Verstaen.
68:5 Dussaldiebodedanen gaen
Sonderenech langere respiJ-t.
Hetwasna derpriem ti
jt
Eerhidieboetscapeghedede.
Van elkerporte brochtim ede

68l0 .lii
j.man a1smen hem Vet.
D oe siquam er,siseiden:,,siet

W isijn hiernu.Segttervaert

W atghiwiltenJebegaert.''
Datwibegeres,mogediweten:
6815Iniecasteel1: esbeseten
Nfetqvelgroterheercracht.
Dieonsevan binnm wares tenacht
Hieruterportesereverladen.
Siriepen up onsdorgenaden
6820p atwise bescudder soudo buten;
EnJewien dorstennietontsluten
Dieporte:wionsagen theere.*
Aldusverloren sisonderweere
Hareleven enJesprongm sciere
6825Vanderbrugghein derriviere.
Datdedehem die grotenoot
EnJedie vresevanderdoot
Datsihem selv> names tleven.
196

Sietwatrade suldionsgheven?''
6830 ,,W ilmentden coninclaten weten

Datsijncasteelesbeseten?''
:1lqeen svi,hetsvare grote onnere!

W illenwibejagen prijsen/cere
158rb

So laetonsdoen bivroeden rade.
6835Dieconinc,hihevetgrotescade

Ghenomen,alen weetllijsniet.
lcwane,onsnaectgrootverdriet:

Quaemthem tevoren,hisoudewetO *
W illen,wienehadden beseten;
6849Endcwineconnenshe- nietbedieden
W iehem ofslouch sinelieden
En/cdesescadehevetghedaen.
M aerlaetonsghereden saen
Drie hondertman en/evarewibuten;
6845Enleweten YePorten ontsluten:

Hebbewt'stedoenedatwivlien
W ederin;dan laetonssien
W ieonsen casteelhevetgheleit*
Endeondervinden diewaerheit

6850W iesisijn,wanesicomen.*
A1swidiewaerheithebbm vemomen

Sullewi
jtden conincdoen verstaen
Dinketju allengoetghe/en.''
oe seiden sialle:,,Ghisegtwel-''
Dietewapenm waren snel
Sighereetden hem tervaert
EnJcsaten up alongespaert
Endckeerden wedersonderbeiden.
Aldusghincsihem ghereiden
6860Dievan binnen,sondersparen.
Driehondertquamerterescaren
6855

EnJesi
jnterporteuutgheeect
Orsen#eman alverdect.
Siwaren starc eniecoene.
1:7

6865Hem werdeslichte te doene.

Eeryetlancdussi
jnsicomen
Buten derporte znlehebben vemom en
Den menegen verslegen doot
En#emetten bloedegevaerwetroot*
687: Inie strat> ;e1sne sagen slniet
Creature dieGod yeleven liet.
Doeseiden sialso sighevroeden:

##Sisijn ghetrectin harrehoeden
Diehiertenachtte werkewaren.
6875W eten he- volgen sondersparen!
Overeen wionsdiesgheninden:
W isullen varen totewisevindenl''

Aldm reden(slitenportenuut:*
153Ta

Tgrotegescalen/egrotegheluut
688: M aecten sienJegrootgheclanc
So datderW alewefs ontspranc
Uutsinm slapebiden gherochte.
Lanc w aesteer hihem bedochte
1n xzatrnanieren hidlcrsvascornen.
6885Als14idietaien heeftvemomen
Vorhem geladen m etterspise
Peinsdedieriddergoetvan prise:
lc ben hierso we1gheseten
Ic sa1van deserspise eten
689:Eeric heden up sta,God weet.

Miesonwi
js,(wlaericdusghereet*
Salvinden,alsichenen scede

EtenenJedritnlkenbede.''*
W anthidaerwe1si
jn ghevouch
6895Vant.Hidrancwijnsghenouch*
Om dat11itebliderwildewesen.
AlseW alewcfs van aldesen
Haddegheeten genouch

EnJealsijn gevouch*
69:0Doe dedehisinewapeneane
198

En#eghereetdehem tegane
W arehighereet,bute derzale.*

Nu willicju vanhe- cortm dietale
EnJelaten blives enJeseggen vort
69:5Een deelvanden gonen-nu hort!Diehaestelikehenen varO
Terporte uutsondersparen
Om te soukenehareviande
En#ctewrekene harescande.
6910 M aersinehebberniemm vemomen.
Alsibuterportesi
jn comen

Daelrlnevondessiclenenogroot*

No creaturedieGod gheboet.*
Datquam daerbi:daernewasniet.
6915 Siriepen:,,Ay nû!watsonsghesciet?

Nesullen winu denconinc
Bereéhten moghen van deserdinc
W iehevetditghedaen*
EnJediewaerheitdoen verstaen?

692:Dietdaden,sijn onsontvloen!

158vb

W atsouden wieremeertoedoen?
Ditsullen wihe- seggen,diteswaer-''
Doeneletten sinietlangerdaer
En#ekeerden metdroevesm oede.
6925N u esT xkewein in sierehoede
EnJeheeftdiedoren ontsloten.*
Hinegavenietdrie noten
Alwaren sinu up hem comen.
M ettien heeft11itswertghenomen
6930 DathigoetenJcgedurich vant
Alblootgetrectin sine hant;
En#eseindehem enJetartuterdure.
God ghevedatsineaventure
Heden ten besten moetevergaen!
6:35Hisach die porte hopen staen.
Daerghinc11iin mettervart
199

En/ehiltalbloetghetrectsjn sweert.
Alsh binderporte escomen
Sonehevethiniemen vemomen
694:Diehem L tingaen willewaren.*
Enledie buten waren ghevaren

Sisijnwederbinnen comen
En#ehebben T gleweinevernom en*
Voerhem lieden gaendeallene
6945 Gheredelikeoversinebene.
Doeseiden siallegadersaen:
Nu sietgonderenen gaen
Diehem inwartmaecttervaert

En#edragetalnaectgetrectsi
jn swaem
6950Hiwaentdm casteelwelwinnen.
Oec saelthe- comen tonminnen!
Hihevetdulheitgrootbesuen!

W atraijs:willewirevaen?''*
Neen wi,maerwillewimetghemlke
6955 Ondervinden allediesaken

W aerdiegonesijn ghevaren
Diehiertenachttewerkewaren
EnJedeseon/ ethebben gewrocht?

Alswijthebben ondersocht

159ra
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6960Dan alreeerstsullen winevaen.
Niemenelatenehem ontgaen.
W islllneleveren den coninc-''
W alewein verstontaldesezinc
En/epeinsdein sinen moet:
6965 ,,Eensvrpetmansraetesdickm goet.
Ichordeeensseggep enœ Pape:
A1sYewulfesonderdie scape
Danne eesttespadetewerne.''
Desen hebbes miwilletedecrne.*
6970 Oec horichem seggen mz e:
Daergoethoede esZaeresgoetvrede-''
Ic souderomm epeinses,waricw oet;

Hetwaremidjt.God ghevemispoet
En#egratie welte doene!
6975Hetwertvarincbidernoene
EnJeicben tersesterportebinnen:
S1esullen minietso lichtewinnm

Vergaetminami
jnghedochte-''

Doeloechia1shieerstm mochtle)*

6980Dieporte enJeghincsevaste sluten:
EnJediedrie hondertbleverbuten

Diedehoghetaleseidelnl.*
Sim oeten daereen sticontbeiden
Sullen si'
W aleweine vaen.
6985M etsierelisteheefthighe/ en*
Dathisealle buten sloet.
Doe dreven siden rouwegroot
Diegonedierebuten hlden.
Sisullen W aleweineden milden
6990 Te deserportegheven vrede
TerandcrenJeterdardermede
EnJetervierder.Dushevethiere
+
*

o @

@

*

6995Daerwlrthe- datspelonsiene.

NoLnsa1hi
jtalbesuen
God wouds,hoethem salvergaen.
Daventurem oetsgewouden!
Die gonediedaerbinnes houden
7000 W aren bevaen metdroeves m oede
Datsialdusmetqm derhoede
Buterporte besloten waren.
Sineweten van rouwes hoe gebaren.

EnJehelpthe- niet:hetblijftghedaen!*

7::5Totertiensterporte binnen
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Daermen onthaelde metomminn>
Ten eersten L thidaerbhmes quam :*
Hivanterdes menegen diewasgram

Uphem.(Tlwaren,a1ssinesaghen*
70I0 Scoten sian hem alsonderdagen.
Siriepen:,,Ay,watsonsghesciet!
1z1swaer vernoy,in swaerverdriet

Si
jnwicomen,ingrotm toren!

159rb

W ihadden ghenouch tevoren
7nl5 Ghenomen,alware/ sibinnm bleven
Diedaerbutes nu hareleven
Hebben verloren;datverstaetwel.
Hem esghespeelteen evelspel
Alle gader,niethem som en.
zazeDietdaden,sibeginnen comen!*
O wi,owi,watsu ghesciet!
Heteseen vandm gonen,siet
Diedeondaethevetghedaen!
w atraetdioftw ine vaen *
7025Datwihem tleveshebbes genomen
Eers1eghesellen up onscomen?*
So sullen wialm etgemake
W e1volbringen onsesake:
W isulseeen enJeeen onthalen
7:3:EnJesullen hem hardewe1beolen
Hare toelne eerSidieporteliden-''
W alewein >rtan eresiden
EnJewarp den riggean ene masiere
Tusscetweecolu-men enJe'settehe- sciere*

7:35Terwerejegen dievan binnen.
Hiseide:,,Com na,diewillewilmen:
lcsa1hieruwcsontbeidenl''
Doestonden dandreenleseiden:

Juweweremach unietbesluten:*
7040A1warensierebinnm diesijn buten

Vanden (gonen)dieresi
jnbutenbleven*
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W isouden hem allen nemes tleven!
Diersoudernemm ereen ontgaenl''
W alewein antwordesaen
7045En/eseide:,,Diesnontsietu niet!
Ic neweetnietwatic but> liet
Yemenediemiwillevromen
Diebinnen dervestewillecomen
En warenamelikeGod
7050 Diem achthevetenJeghebod
Overonsallen beghene.
Ichadde lievcrehem allene

Inhulpen danjuallen gader.
Datesbedihiesmi
jnvader:
7055Hisalsijn kindwe1bescarmenl''

159fa

Sitrecten dieswerdemettm arm en
Up W alewefsein allen siden
Enlebegonsten up he- striden.
Aldusontluelden siharengast.
7060 M aerT akeweinswapenewares so vast
Datdiegone van binnen
U P hem nieten mocht> gewinnen.
Datw asqualikehareghevouch!
M etten swardedatW alewefs drouch
7065M aecte1&iplaetse,so 1&ibestm ochte:
W ien so hieremedegherochte
Dien dedehitumen sonderhovaerde
M etten swaerde up dieaerde
Dathikeerde dievoeteupwart.

7:70DoepdjsdeW aleweissjn swaert
En#eprijsdesere,diethem gaE
Dat11igheraecte,datghincaf
M etten swerdedat11idraget.
Doeseiden si:,yW erden wiversaget
7075 Van desen diehierescom en binnen?
EnJcsullen wihenllaten winnen
Den casteelup onsmetcrachte?''
203

Sinamen glavien enJescachte
En#eliepen up he- daer11istoet.
7:80w alewein wasvan sinnevroet
EnJedectehem ondersinen scilt.
M etten swerde dathihilt
In sinehantgeeectalbloet
Slouch hiwederslaghe groot
7985Endediescachte% dsontwee
A1stwareriet=in no mee*
Termenegherstedevordiehant.
Doeseiden si:,,Hetseen viant!
W ine moghen up hem nietwinnen!
7090 W eten senden enen bodebinnen
Tote onsen here den coninc
Dat1u onste deserdinc

Bescudde,ofwisi
jn verloren.
Hier esdie duvelcomen voren
7095Die onssa1doden allegaderl''
W aletpefa der aventuren vader
1-11peinsdeals1&iditverstoet:
God ghevemicrachtenle dcertoe spoet
Dat himinieten moetontgaenl''
7100M etdesen so wasghestaen *

Diejoncfrouwevorharen vader
Enlevordiebaroeneallegader

En#e roettenehardehlolvescelike*
EnJeseide:,,God van hemelrike
7105Higheveu bliscap enanaernlere
Van desen daghe vorwaert,here!
Te
oat
qua
Indna
rocnht
Aesd
junl
grmi
oottt
eor
veonren
Staettenakene enJeswaerverdriet.
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71lpMaerin darsjughewagen niet
En moestebijuwenwillesi
jn-''
Dieconincseide:,,Dochtermi
jn
Eestsakedieteseggenesteet

So biddic u,God weet

7115Datghi
jtmisegt.DatjuGodlone!
Bimiererechterconlc crone

Encbedewertju gherect
Teerstdaticiewaerheitweet.''

1seditgehordediejoncvrouwe
7120

Seitsoe:,,Here,biuwertrouwe
Suldise midan gherne gheven?''
Also moetic meteren leven!

Jaic,alsicdiewaerheitweet-''
Lieve vader,so versteet
7125W atdesedinc bedieden mach.
M iquam te voren daericlach *
Tenachtenehardevremdedinc:

MidochteLteenridder,eenjongelinc*
W e1gheraectin allen seden
7130 Uutvarren lande Quam ghereden;
So varre:ensniem es diesghelovet!*
Up sinescoudrestonteen hovet
Alsoftware van ereJ'oncvrouwe.
Ditdochtemiin rechtertrouwe.
7135 Biwatsaken m ach L tw esen?''

Joncfrouwewildivrpetvan desen
W esen,ic saeltu segghen ghem e.*
Dieselverudderplegettevaerne
Achterlandeom aventure
7140 M enich conincrikedure
So wien hivintin enegernoot
Alsoudehiereommebliven doot*
Hisalbetren sinen rouwe:

Datbediedetthoeftvanderjoncvrpuwe
7145Datghian den ruddersaget.

Nuhebbilc)udiesghimivraget*
Berecht:watwildiweten mere?''

Icsaeltju segghen,lievehere.
N ocb saghicanderJincdaerane:
D5

7150Si
jn wapenroc,naminewane

Diewasvan ereliebardshuut.''
Dieconincspracaloverluut:
1$DesliebacrdshuutdieghiSaget
Datesdie coenheitdie11idraget

7155Dierudder,in sijnhertebinnen.
160h

Hinelaetseniem enebekinnen*
Dorperheit,teghenen male

Maeraltoes(es)vanscoenretale.*
Onrechtzniequadesaken
7160Diewillehitenieutemaken.
Doemen hem oec mesdaet
Hiesdiegoneiesewederstaet
M ettes swerdewe1stoutelike.
En#ehine slouch manneswike
7165Diesiere hulpeietbegheerde.
DitesL tteken vanden liebarde*
Dathidragetmin no mee.''
Vader,nu weticdie twee.
D atderdem oetimibedieden.

717:Voralgaderjuwelieden*
W illicjuvraghen ofghikent:
Een dierL tmen heetserpent
Brochtighevoertsorc enJegrooy.
Ic sach dathem terkeleuutscoet
7175Tvier:L tdedeju grotescade;
En haddealtoesen ghene henade
yanJ*u no vanJ'uwen lieden:*
Siwaren teondre;eersiscieden *
Hadtweldie twedeeldoot
7180 Also helpemidieGod diemigeboetl''
Tvierdathibrochtein sine hant

Dochternéjn,datwaseen brant
Die minoch in groterscaden
Salbringhen enJein onghenaden
7185 M ach 1zicom en binnm :nierevesten;
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M aervergatetmiten besten
Hine salse nietso lichtewinnen-''
Doe nam soe orlofdaerbinnen

Diejoncfrouwe,anharen vader
7190En/eanediebaroene alle gader:
So seggicu,here,wachtu dies;
Een man comtdicken in verlies
Als1&iwaentwesen bestin vrede.

Glusijdmiscullldichenebede*
7195 W a neer so ics u verm ane.

Dieconincseide:,,W elghedane

Joncfrouwe,soeesju ghereet-''
So willicbidden,na dien datsteet
Godedorsineghenaden
7209Dathisem iLiddm latetestadenl''*
Doeghincsoewech na desertale.
Doeleidemen taden in diesale.
ieconinc enJesinebaroene
Ghinghen eten nadesen doene.
7205EnJeeersialle consten voldwaen
,,

1K rb

Soquam eenbodeinghcglalen*

Vor den coninc daerhisat
O verdie taie enJeat;
EnJehisprac metgroten sere:
721: Staetup'' seithi,,yconinchere

Vanjuwertaie!Laetju heten!
Juwestarckevesten sijn beseten:
D aereseen riddercom es binnen.
Hisalden casteelup onswinnen.
7215 Hihevetsghedaen een sconeghee n:
Hies ter eerster porten in *

Himagherlichtenogchlwinn> twee.*
En#eoec dietweedeloftemee*

Vanjuwm volkeheefthidoot!''
7220Dieconincwasstarc en#egroot
Enlehaddein sinemachte
207

W eltienemannen crachte

Rumelijcoecoftemeer.*
Hiseide:,,A1esmitherte seer
7225 Hetsvrom edatselc ridderlevet!
Keytivehoudi... ... ...
*
Hetqua- mieredocht'
erwe1tevoren
Datver/ ietendedesen toren
Datminu te doghenestaet.

7230Mineridderssi
jnghereet.*
Suetup alleenJehaestju sere!
Dieminevrienscap enJemineere
M innen,suetmiheden bi!

W aersi
jnminewapine?halesemi!
7235Vaer!haesteelkerli
jcen/esoeket*
Sinewapinel''Diehe> eerstroeket
Ghereden,maectehe- darwaert.
Den conincdedemen an tervaert
Sinewapineen/ebrochtehe- te voren
7240Een starcorsendedatwasuutvercoren*
Daerhiup satmetgrotercracht.
Hinam den sciltenJeden scacht
Die men he- brochte,starcen/egroot
M etcynopre ghevaerwetroot:

7245Daerommeghhceen stali
jnbant

160Va

Van den ordetoterhant.
Dien nam hialsondersparen
En#ereetwech tewaren
Tote& erhiW alewcfs sach staen
725:Dieden sinen L ddeghedaen
DesL ghespine en/eswaerverdriet.
Alnoch en stont11istilleniet:

Hivachtghelijcenen lyoene!
Dieconincwass= c enlecoene
7255EnJereetbetnametgrotercracht.
Terscotehilthisinen scacht
En#cwaendes dorstekes tereerstervloghe.*
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Jeghen den rechtren elleboghe

Gafhihem diestelklegroot*

7260Dathenzuterhantontscoet

Si
jn swaert.xiiij.voetesverre.
Doewasmijn herW alewcfserre
En#edroevein sinen m oet:
Vanden volke datvoerhem stoet

7265Enconsteléjtwedernietghewinnen!
Doeverblijtdethertebinnen
Den conincenlediem ethem waren;
Siseiden:,,Ghine sultontvaren!

W isullenju metwelgroten sere

7270Nemm tli
jf!'' Neslaetnemmerlmerle''*
SPracdieconinc- ,,ic wilnevaen.''
M ettien sach W alewcfs vorhem staen
Enen m etenen bloeten swerde:

A1sdieconincsi
jnsbegherde*
7275TarthibatnaerenJeprant
Den gonen tsweertuterhant
Endeverdrouchtmetbeden armen
En#eseide:,,Hetwerttuwen wacharmen
D atic em m er sterven m oetl''

7280Boven up den stalin hoet
Gheraectialso den coninc
Datdieslach daerdoreghinc;
M aerhinehevetene nietghewont:
Van desen slaghen bleefhighesont!

7285

ieconincwarp ommesijn Paert

Tem inen here W alewefsewaert
Ghenendelikesondersparen.*
* * @

e @

@

. . .

@ œ

@

W aleweis hoeddehem vordie steken *
EnJetartan eresiden
7290EnJevcrdrouch L tswcertmetnidel
En#cgafden conincenen slach
209
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Dathine hordeno en sach:
Van den slaghewarthe- so wee!
En/eT gkeweinsswaertspranc ontwe
7295 Biderhiltevordierhant.
Die coninc,hivielup datsant
In om machtvan dien slaghe.
Doe drevcn sinelicdegroteclaghe
Om den coninc haren here.

7300DerW alewefsvervaerdle)hem sere:*

Hinewistehe- waermede ve- eren.

EnJeL ndrediesijnsbegeren
Sitorden an mettervaert.

Dieconincsatwederupsi
jn paert
7305Alshivanderommachtbequam.
VerbolgehkeenJeseregram
Sathiup metgrotercracht.
EnJeW aletp:fs ghegreep den scacht
EnJewranckeneden conincuterhant.
73I0Hiseide:,,A1en hebbicghenes brant
lc sa1nzihiermedeverweren.

Jeghendienliwillen deren
Saliccoelen m inesm oetl''
Alseen mayeretcoren doct
73I5 Also velletse W alewefs mett> scachte
Stoutelikeen#emetcrachte.
Hidede den meneghen grotephe.
Die coninc troeste die sine:*
Hihietsc peinsen om dieere.
7320 M etdroevo moede,mefgroten sere

Soeacdieconincsi
jnswaert.
Doetorden sian mettervaert
Up T ûeweinemetgrotercrachte.
Die starckebandevandes scachte
7325 Hieuwen sim etto swerden Ontwee
In sevenesteden enJeoecmee
Enlevelden W ûeweineden here.
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Doe worden siechtverhogetsere*
Dieconincen/ediemethem waren.

7330En/cmijnsther-xalewefrlmesbaren*
Endcsijn rouwediewasgroot:
Hiwaendetehantbliven doot!
En/ehiLatGode mettrouwen
EnleM arien onserVrouwen

7335Oft1Aidaerverloresi
jnlcven
Datsoesiere zielemoestes pleger
Geleden daersoeselvewaren.*
llï
'eren svanicsnietontfarell:
Hetesmetm ialso vergaen
3340lc ghevemiup,icbliveghevaen.
In mach minieuwerm edeverweren-''

En/edieseresijnsbegeren
Sivoerdene ten castelewaert.
Doe sach daereen serW alewefslswaert:
7345 Hiwanetnemes daerhetlach.
Tswartgafhem sulc enen slach*
Dathidroeve danen sciet
Entgoedeswaertdaerligges liet:
Hinewasnietsulc datlliere toedochte
735:Dathitswertup heTen mochte

O(m1prosentbringessinenlive.*

M eerdan sihondertenJevive
Hem allen doetdiesgelike;
D atseggic u gew aerlike.
7355 Silieten daeran hares danc.
W atholpedatictmaecte lanc?
En bestoethem niette dele.*
Doequames sibinnes den castele.

loch doenewistediejoncfrpuweniet
7360 Harsvadcrtores enJesijn ver/iet
Vordien datsoenecom> sach
Ten veinstren daersoelach
M etcam erieren enlesach uutwcert.
2,11

DoeL otesoehare zniequam terMaen
7365TL ren vader,so soeeerstmochte.
EndeW alewefs,dien hibrochte
Ghevaen,stontbisiere side.
Dieconincseide:,,Nu wesetblide
Dochtez!Sietofghineyetkent
737:Desen:hiesdieL tSerpent*
Ghevoertbrochtein sincha t!
M idinckedatic ondervant*

(Dlù&endroem te(mlinensere-''
Diejoncfrnuweseide:,yvaderhere
7375M iesleetvan uwerscade;

Maericbadejouupghenade
Datghinù gheeftminebede
DoreGod endedoru edelede
Dieghimighelovctheden.''
7380Dieconincseide:y,uwerbede
Dochtc,ncwillicnietonsaken.
Maerdatmach niemm gemaken
Albaeddinzion1tsmansleven

Datickerjou soudegheven.*
161rb

7385 Andersbidtmidatghiwilt.''
Datm en T ûeweinevorharehilt*

W ertdiejoncfrputpcvan binnen
So ontsteken van sieremilmen
Soenewistewatsoedoen mochte.
739: M enichsinsesvrouwesghedochte

baersitoekerenharezinne.
Soe esbevaen metriddersminne
No danneL dsoenenietghesien.
Soean- orde den conincm ettien:

7395,,Here,ommesijnlijfen biddicniet.
fd heeftnaibrochtintswareverdriet

EnJeju,here,in groterscade.
Nu biddicu,vader,dorghenade
D atghine m igheefttotem orgen:
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7400 Ghinedorternieto-mesorgen
Ic gheveneu wederalso goet.
Endclaetmicoelen minm moet
Overhem tenacht,endem orges ghi.''*
Die conincseide:,,Dochter,datsi.
7405 w ildinemimargm wedergheven?''
Jaic,mach hiso la gheleven.
Endeeshidoot,shen lechame*

Salicju gheven in Godsname.''
oncfrouwe,esdituwebede?
74ln Vrouwen hebben encn zede:
Simoeten hebben harebegeren;

Hletlenmachhe- niemesweren*
A1soudtenen man s1eere
Costen.Nu biddic u sere

7415I7atghinedoetvasteinjubehout.''
Viere ridderssurceniestout
Nam en W aleweinem ettervaert:

A1daerdiejoncfrnuwebegart
Leetden sineneven harreside.
7420 Gonecam erieren saghen testride
U p W alewefpe % erm enne brochte.
Om dathihe- so sconedochte
Baden siallein goedertrouwe
GodeenJeonserlieverVrouwe
7425Dathim eteren moeste ontgaen!
Dusbrochtmen T ukeweineghevaen

Daernediejoncfrpuwein hebben V lde.
M en dedeindm karkerden ridderm ilde*
EnJeghingen wedersluten vaste.
7430 ryN u nem etw are van uwen gaste
161Va

Spraken dieriddersterjoncfrnuwm.
Icsal,bimiererechtertrouwen
Totehem nemen slllken ware

Datseggicju alhopenbare
7435Hem warebeter,ware1Aidoot:
213

Si
l.n torm entw ertso groot$#
-

Spracdiejoncfrpuwe- ,,endesheple!

Ditseggic oecalstillekine
M inen vader,niethopenbare.
744:M iwareleetqm medieniemare

Achterhove-icbem een wijfDaticenen mansijn li
jf
Name.In wihe oocdoden niet*

Maersinesmerteendesi
jn verdriet
7445D atwertgroot,bimiere trouwe-''
Doe namen sianedieJ'oncfrouwe
Orlof,dieruddersalleviere.

Diejoncfrpuweseide:,,Groetetmisciere
M inen hereden conincminm vader
745:Enlesinebaroeneallegader
EnJedancthem utermaten sere
D es grotep goets,dergroter ere
Diehinlihevetge/ en.
Den rudderdiehieres hevaen
7455 Salic hem morg> wedergheven

Ja,mach hialso langheleven:*
Hisalhebbeswelswaerbedwanc.

l(cwleetsminenvaderdanc*
Dlat)himidieeredede

746:Enlehimigafm ine eerstebede
Dieichem noiteerbidden dorste-''
Doe ghincsoealsondervorste
Enle afhem orlof,dieJ'oncfrouwe.
Ten conincdie metgroten rouwe
7465W asbevaen,siquanzen sciere
Goneriddersalleviere
Enlespraken m etgestaden zilme:

Here,diejongheconinginne
Mjnjoncfrnuwe,groetetju sere
7470EnJedanctju dergrotercre
Dieghihare heden hebtghedaen.
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Den ridderdiesoeheeftghevaen
Sa1soehedemorgen gheven *
M ach hialso langhe leven;
7475 M aerhisa1eerwesen doot:

Sijn tormentesSogroot
161vb

Ensniemen dietvertellen mochte.''

Doeseidehidathijsniene(rlochte;*
M aermochtiden dach ontbeiden*
7480 H1soudeneù1we1corten tiden
Doen sterven metwelgroten sere.
#'N u en gewagetsm inem m ere.
Swigetalstille,latenedaer:
M jesandersmi
jn herteswaer''

7485- Spracdieconinc- ,,si
jtsekerdies:
Om minescade,om mijnverlies
D at.icheden hebbe ontfaen!

N u laetonsghereden saen
M etten gonen diereleven

749:En/ehalen die& erdootnjn bleven.
Diegonediedaersi
jnghewont
Helpthem,L tsiwerden ghesont.

Diesbiddicjudoreghenaden.
Ic moetbescouwen nùnescaden
7495Diemiheden esghesciet.''
Doenewilden silangereletten niet.
ie conincreet;hem volgedean
M enich rudder,m enich man
DiedesL ghesbleven ghesont.

7500Enlediegonedieresi
jnghewont
Die ghincmes antieren sochten.*

Arsatersquamerso(si)eerstmochten*

Diesesouden achterwaren.
Die coninchietvoren varen
7505 Sine cnapen en#eontsluten*
Alledieporten enJebuten
Varen bescouwm sinevesten.
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DoeLden sijtnaharebestm.*
Dieconinc11ireetoec selvenaer
7510Totedathiquam al& er
141W aleweinsswcertliggen sach
Daerdiemeneghcin dien dach

Medehaddetljfverloren.
Alshjtsach,doereethivoren

162ra

7515Enlchietdatmenthe- soudegeven.
Here,hetsoudeonsnemm tleven''
Spraken allesinem an,
W ihebben gheproeft:hierne can *
Niemen up ghenemen tswart!''
7520 Dieconinc beetteselve tervaert
Vanden pardenedcrint1 1

En#eseide:,,Datdoetjuwebloetheital
OfL tghijsnietdoen enwiltl''
Hidecte hem ondersinen scilt
7525En/ewanetnem > L ertlach.
Tsw ertgafhem sulcen> slach
Dathem clovedewe1tercure
SciltenJehelm aldure
Enledieslach wederstoet
7530Onderup den stalin hoet.
Doe trachiachterm ettervaert.
Hetsdieduvel,ensghees swaertl''
Spracdieconinc- ,,datdinkemi.
Hem en mnch niemer comen bi.
7535Hadtden gonen moeten bliven
Dietbrochte,l1ihaddemeerketiven
Ghemaectdan hiheftghedaen!
M aerGod danc,hiesghevaen.
Icwane,hi
J'tnem me= een siet.''
7540Doenewildilangereletten niet:
D ieconincendedie m ethe- waren
Reden betuutalsonderSparo .
M etti= hebben sivemomen
-

216

Aléaerdiegone wedercomen
7545Diedeporten soudes ontsluten.
Siseiden: I4ereconinc,svcervaerdibuten?*

Tersesterporte?ghisi
jtverloren!
Daerlegeteen crachtich heerevores.
Dathebbewihardewe1vcmomen.

7550Diesijn om dengonen comen
Diehierbinnen esghevaen.''
>#Nu weten onsghereden saen

Allemineridders,hetesti
jt!
Onssa1nakennieuwesstri
jt''
7555- Spracdieconinc- ,jeghennacht.
M allicproeve sinecracht!
Onsallen werdetwe1te doenel''*
Dieten wapenen war> coene
G esten he- en#etrockm hare swert.
7560Doeontdedem en tervaert

Dieportesjeghen dievan buten.
EnJealsidieporten soudes ontslutcn
Die gonedie& erbuten hilden
So haesten sihem enlewilden
7565 In com en eer soe was Ondaen.

EnJcdievan (binnen)ghingenslaen*

162'b

U P die andereersisew e1Sagcn
EnJcbegonstewederachterjaghen.*
Doeriepen sim etgroten ghere:
7570,,H outup,houtup,coninchere!

Dootdions,hetsju verlies:
W isi
jnjuliede!W achtudies!''
1sedieconincditverstoet

Verblijtdehen;sinenlemoet
7575EnJebevalden andren tervaert

Datelkerlijcbcstedesi
jn sweert.
Doereethibuten stmderdaghen *
EnJebegonstehem serevraghen

Hoediestri
jteerstbegonste.
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7580Daernewasniemen diehe- conste
Berechten:sinewistensniet.
M aersiseiden:,,Here,nu siet

W imoghen useggm Lt<jsweten.
JuwesorkevesteswarO beseten
7585Een deelvordiemiddernacht
M etwe1groterheercracht:

EnJesi
jnsiallebleven doot*
Beideclenecnlegroot

Diedevi
jfteportehilden!
7590 Siriepen up onsenJewilden
Datwidieportehadden ondaen.
W inedorstensnietbestaen:
W iontsagen tgroteheere.''
En/everloersisonderweere
7595 Alle gaderhareleven
Datternemmcreen nesbleven?''
Here,ditesonseen swaerslach!
EnJealso houdealswides &ch
Saghen,daden wiontsluten*
76:: Die portes enJewivoerm buten
Ondervinden diewaerheit
W ieden casteelhaddebeleit.

Maera1swibutessijn comen
Soen hebb> winiemen vemomen.
7605Enlea1swiereniemen en sagen
Ne wilden widaernietlangereL gen.
M ettien hebben wivemomen
A1swiwaenden wederin comen
Enen ruddregaende allene
7610 Te maten groottematen clene:
Die quam hicrinwartm ettervaert

EnJedrouch albloetghetructsi
jnSW Crt.
162va

218

EnJca1swinevor onssagen gaen
Peinsden wi,wisoudenevaen.
76l5 M ettien hevet11iOnSVemomen.

AlSwiup hem souden comen
So ghinc11idie porten sluten.
Here,aldusblevewirebuten
En/ehiesdaerbinnen bleven.
7629In weetoft11inoch mach leven.
Ditwasaldatwiereofsagen-''
M idincke,so magic sereclagen''
Sprac diecopirc- ,,mi
J'n verlies.
-

Hiesghevaen,si
jdsekerdies

7625Dgie)hevetbrochtindesescade.*
M incliedewarO van do-mes rade
Datsinelieten comen.*
Die scade dicic hebbevemomen
Salicghenesen so icbestcan.
7630 Ichadde we1 'x'hondertman
Dichilden minesurckevesten

Alsicghemarkencantetn)Lesten.*
Darnewasermaer .1x.nzin.
Nu dinke miin minen zin:

7635Diereneserniet 'iiij.hondertbleves
Sinehebben alle verloren tleven.
u willic varen sonder letten
Endewederdoen besetten
M ineporten so ic bestcan.
7640D aertierstw aren vierw/erf -xx *m an
Sullen winu .xl.houden.

biedode dielaghen up diemouden
Vortenleweder,up datzant
Ghinc men souken tesmensevant.
7645 Dese dededieconincdraghcn
Bedeup paerdeenJeup waghen
Daerm ense medesoudctervaert
Voeren ten castelewaert.

W atholptdaticjulanghelette?
7650 M cn & lfdie dodeenlesette
Dielevende daersigebraken.
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162 Tb

Dieconincen mochtenietghemaken:*
DerW alcwefshevetsealso ghevelt*
Datsinemmernewerden ghetelt
7655 Also welalse site voren waren.
Dusquam dieconincalsondersparen
EnJehevetgheà en so hibestmochte:
Van den volkeà thibrochte
Settehiten tween porten an
7660Telkerporten .x1.man
Oftsiwaren bleves sonderhoede.
Den conincwasonsochtete moede
A1strechtwas,van siere scaden:
.
Xx.waghenealvolgheladen

7665Brochtemen ghevoertsonder(tlale*
M etdoden enJeleitsealtemale

Up een kerchof datmensesoude
Smorgensleggen onderdie moude.
Daermoesten siligghen totes daghe.
767:D ieconincghincm etgroterclaghe
Hem ontwapenen in diezale
Enlednndre her> altemale:
Simoetm vergheten harm rouwe.

Nuhortvortvanderjoncfrouwe*
7675EnJcvan T gkeweinedieghinderlach
Daerhizonneno m= e en sach:
Dieswas11idroeve in sinen zinne.

EnJediejongheconinginne
Diealledieengiene wiste
7680Van den karkre,soedede mefliste
Ene duereup enJewildegaen
Om L tsoe horen wilde enJeVfrsGen
W aleweinsclaghe,diedaer:1lach
Daerhizonne no mane en sach
7685 Noch niem en dien laiclaghes mochte

Noch oecvertellen si
jnghedochte
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En ware GodeendeonserVrouwen:*
Dien sa1hiclaghen sinen rouwen.
iseide:,,W ellievehere
7690 N u neachtic min no mere
Up desedoot,bim ieretrouwe,
M ochtic noch sien diesconeJ'oncfrpxwe*

Een deeojn nanùjnghevouch:
So haddic bliscapen ghenouch;
7695Dannewillicwe1bliven doot.
Hareûcrheitesso groot:
Daervolgetemmerdogetnaer.
M ien verweghetnieteen haer*
Desesm ertecndedesecarine
7700Dieichierdoghe enJc desepine
W ilde soe miselvenemen tleven:
Ic soude hare mine zielegheven*
Ghevaen,also soeminu selve doet.*
M aercoelthare vadersines moet
77:5 Overnzi,L tsalmirouwen.

Ghepeinsvan derscoenrejoncfrpuwea*
163ra

Datne laetmidroeven niet.
M iere herte dinctdat soese siet
EnJcbedehareaermen ondaen:
77l0H arem inne heeftm idaerin ghevaes
Dieiclanghe hebbeghedragm .*
W aer o-m e soudic die pineclagen
Dieicduere harehebbe ghedaen*
Dueraldaticllierbem ghevaen?
77I5w aric daerute,bimiere trouwe

Vorden casteelzniediejoncfrouwe
Hierbinnen ware,ic souderin comen*
Ghinctmitcscaden oftte vromen'
.
Hareminneheeftmiso ghevaen!
7720 Alsoetghebiet,mach soen'
lislaen:
Nochtan salichareminne
Vastedraghen in minen dnne
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Also helpenliGod diemigheboet!Bedelevende en/cdoot
7725A1en sa1soesweten niet.
In desernoot,in itverdriet
Benic dore haremimzecomen.
Soe esroseboven allen blomen!
Haddicse also we1bekint
-

7730VandertijtLticsehebbeghemint
Icwaredorharebleven doot!
Haredogetdieesso groot:
Hetesnù bequamc watsoemidoet.''
Dithordesoealdaersoestoet
7735Diewederalso sere claget
Sineminne,diesoe draget.
A1sweechsestille metten monde
Soe peinsde:,,Hetwaregrotesonde
Dadic den riddretleven nemen:

7740Hoesoudtmijn hertemogenthemenl
.
H im intm iseeredan ichem doe.''*
o *

w

Bevaen in een ghepeinsvap minner.
DieconincenJealle die daerbinnen

7745M ethem waren,sijn gheseten
OvertaieenJeghinghen eten;
M aersiaten lettelgoet:
Dierouwe vuldehem den moet.

Alsediemaelti
jtwasghedaen
163Tb

7750W ildedieconincslapen gaen*
Diehen;desdagessere mesmakede.
Daerwasnzenich dien serevakede.
Elc rectde he- ten beddewaert.

Doededediejoncfrpuwctervaert
7755Geredcn (kupo!endcvat.*
Hareboden waren nietlat:*
Datsoegheboetwasghedaen.*

Doeghincdiejoncfrouwesaen
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En/edede die karkerduereontsluten.*
7760Doebrochtmen W aleweine buten.

Als1&iJiesconejoncfrnuwcsach
Sine hertes ontploeche- alsedie& ch:*
Hare minnehevetene so ghevaen!
Hiwaswelna tote hareghegaen
7765Daersoebiharen lieden stont
Om tecussenean haren m ont;
Newaredathem bedochte
EnJepeinsde datharedoch m ochte

Teraventuresijnsontfarmen.
7770Tweruddersnam en biden arm en

En/ebrochteneterjoncfrpuwcs gheleet.
Hinewasin langhm nietontcleet.

Doebevaldiejoncfrouweboude
Datmen sciereontwapenen soude*
7775Endcmenne dannebondeonsoete
Te gadrehanden enJevoete
EnJemenne vorhare nederleide.
,,Nu ghenaken minearbeide''
SpracW alewcfs- ,,en#eminen rouwe.
-

778:Aljughebod,sconejoncfrouwe
So doetm etnli,in Godsname.
Dootdimi,hetsmibequam e
So watpinen ghimidoet.''

Diejoncfrpuwcpeinsdein harenmoet:
7785 ,,N u ne wasriddernoitghevelt*
Mi
J'n vaderhevetminlinm droem gespeltDatdinctmiwel,temines besten.
Icwildic methem buten vesten
-

StondeenJehetsi
jnwilleware;
7790Enleicnequamebinenenjare
Hiler)binneswederteminesvader;*
EnJewimoesten bliv> tegader;*

M ethem insi
jn gheselscap dan
Euwelikebliven soudevortan.
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7795 M iwarevelebetdan bequame

Sijn soeteghelaet,si
jnsoetelechame
Diemelodiediehisoude

Jegen nù driven,ofthiwoude
Dannemite mergen indes boemglert

7800Dien mi
jn vaderhevetsowaert
EnJe& erdiegoudineboem in suet
Daerso varreniemare ofgaet
Dor datgrotewonderL tmeran siet:
Dievogelkinenecesserm niet
7805Altoestesingenesoeten sanc;
Daeresderbellekinegheclanc

Daerjeghen tehorneden soeteacort;*
Dalmestaetdieaern daerbetvort
Diemetten vlercken bevang> hevet
78lnDieclare fonteine die altoesghevet
Langhe levcn enleghesonde.
Ic darnodan we1mettes monde*
Segghen datic m ivan algader
Eerhalmen soudeenJeoec min> vader*
78l5EnJevrienscap verliesen euwelike
Eeric den riddersloughe swike
Diehiervoremilegetghebonden.''
Doespracsoeten selven stonden
Toten riddersdese tale
7820Dien T gleweinehadden in diezale*
Uten karkre ghebrochtvorwaere;*
Siseide:,,Ghiheres,God weet,ic ware
Van desen ridderghewrokes gerne*

Dicminenvaderpi
jndetedeerne.
7825 W edertmiquaetesofte goet*
Ic m oetem m er m inen m oet

Overhem coelen,maermiware
Leet,w istyem en hopenbare

Datic,diebem enejoncfrouwe
7839Enen riddersoudedoen s'llkm rouwe.
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lieert hiheren,wantenslziet

W elbetamelijcdatgllisiet;
W anticsalhem groten toren

Doen;icsegtjuweltevoren-''
7835

ldusin deserselvermaniere
Keerden uten karkcrewedersciere
Die riddersenJcalsiwaren buten

DedediejoncfrpuwcYsabelesluten*

163vb

D iecam erevastem etterspoet.
7840Twecamerien getrouwc en/egoet*
HaddeYsabeledoe methare
Dieharestilleen/ehopenbare
Heimelikewaren tallen saken.
soenewildeghenedroevehertemakea

7845En/ealsidiesake,datsijtwetes*
Haredinct,so hevetalleetsvergetes

Nadiendatsoeharm lievesanljs
Metharehevetin hareporprijs.
Noch newasjoncfrpuwein erderike
7850Die so sereinhertelike*
Enen ruddermindeenleso sere
A1ssoe T gkeweine dede,den here.
W etweldatdiesconemaget

Elsen genedincenjaget
7855Dan tedriveneharejoli
jt
M etten herW gkeweinetedesert1
@
J*t.
Soew eethareselves sekerdaer
DatSOemach wesen Sondaer Vaer.
DaerderT akewein lach uptpavement
7860Liep soetote hem metgenent.
Newaerdatharediescamelhede
Een wedertrecken gaftierstedc
Soehaddethantden riddervan prise
Ghehelst,ghecustin m enegerewise.

7865Dielslhevetsoeharetenselvesstonden*
Onthouden metpines,maeronbondes
Zw.dr.26a
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Hevetsoe Saen den edelen man.*

EnJemi
jn herW aleweis,diehem can
W e1ghelaten,heide)metdesen:*
7870,,Ay sconejoncfrpuwe,hoesaeltwesen:
W edersalicsterves ofteleven?
Salic sterv> ,icsa1u gheven
M ine ziele,sconeJ'oncfrouwe.

Neemdimi
jnli
jf,metsoet> rouwe
7875W illic sterven in uwen scoet-''

Diejoncfrnswesprac:,,Neghenedoot
7877N estidi,here,van miontfaen.*
M aerm ochtic,icsoudeju saen*
Telivererm van algader*

2880Uteden LngiereH jnsvader.
Na dien datnu ghescepen staet*
W eticoec we1sulken raet
Datic welcortelike sal

Jutelivercrervan altal.''*
7885Diejoncfrpswcnamenebiderhant*
EnJededeneup staen thant*
EnJeledeneten selven tiden
In ene andcrecamere daerbesiden.

bsG 1ra 7877sulyihiervanmiontfaen*
Nemlermochticicsoudeu saen*
Telivererm alle gader*
7880 Uten dangierevan nlines vader
Nadien datgescepm staet*
W etic oocwelstllk> raet
Daticu we1cortelikesal
U telivereres van al*
7885Doenafnmes dieioncfrpuwebiderhant*
Enlcdedene up staep altehant*
En#cledm ten selv> tiden
Tere andrecamere dlcrbesiden
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Noiten wasin aerderike
7890 Camereso scone,no hareghelike
Ghemaectbimeestrien groot:
So blectevanden gouderoot*
Endescemerdehardemenichfoude.
M eneghesconehistorie,oude*
7895EnJenieuwe,stonden daergepingiert
Daerdie camere medewasverchiert*
Van cinopreen/evan lasure
Van selvreznievan goude pure.*
Diepingeringhe enJe datwonder
7900Dat& ergewrochtwasbovm enJeonder
Dieystorievan Troyen en/eoecmede
TwonderdatAlexanderdede

In canjughemaken vroet
Van alden wondere datterstoet

h!G

Noitnewasin erdroe
7890 Cam crscoenre no diere gelike
Ghemaectbimeestriegroot
Soe verlichtevan gouderoot*

Enlesoescemerde ardemenichfoude*
M enigedstorie scone houde*
7895EnJeniewestondes dlergepingiert
Dlcrdiecamereofwasverchiert*
Van cynopreenlevan lasure
Van selverenJevan goudealdure*
Diepingieringe enle datwonder
3900Datdlergewrochtwasboves enJeon&r
Distorievan troyen znieooc mcde
Twonderdatalexandcrdede*
In can u nietgemakes vroet
Van aldes wonderdatdcerstoet*
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7905EnpcL tmen daeralomtrent
M ochte sien uptpavement.*
Oec stontdaerghemaectcneduwiere

Subti
jllijcin alslllkermaniere
D atniem en ne w are so vroetvan Znne

791:(Dat11isoudewordenmogenaninne)*
W elkerneTensL tsoestoede.*

Tegrotenrampeen/eserete(onlgoede*
Quaemtden meesterdiesemaecte
W antalleneup hem becraecte
7915 Tongeval;hortin welkermaniere:*
Also oudealshidie duwiere*
Haddevulbrochtendetwercvolhent

Stappanswashenlsijn payment
Ghegeven;ic mach iu segghen hoe:
Ye

792:Diejoncfrouwededenedoe
Ysabele,diegoedertiere*
hst)

7905EnJeL tmes dleralomtrent
M ochtesien intpavemO t*
Stontgewrochteneduwiere

Subti
jlreinalremaniere
Datniem es w aer so vroetvar sinne
7910Dathisoudeworden m ogen an inne

W elkersnevensL tsoestoede*
Tegrotep ra-pe en1eseretosgoede*

Quaemtdenmeesterdiesemaecte
W antalleneup hem becraecte
7915Tongevalin elkermaniere*
Alsehoude a1shiindieduwicre*
Haddevu1wrochtendetwercvulhm t

Stappantswashe- si
jnpayenlent
Gegevm icsa1u seggm hoe
7920Dieioncfroutpededenedoe
Diehovesceentiegoedertiere*
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Ste panswerpes in dieriviere

Daerhiverdracen/csijnsdaernare
N em m erm eer ne w artniem are.

7925Dusnewiste niemen vanderdinc

Dan diejoncfrputpe.En/edieghinc
Biden her W alewefsenedersitten

Up enelijs,diemetwitten*
Sidenen cledren wasverdect.*
7930Daerhevetsoehem vcrtrect*
A1harewcsen,alharen raet
En/choedatdaerbinnen staet.
164rb

Soeheefthem dieduwarieghewi
jst
Diemijn hcre W aleweis serepri
jst
7935W antsoebehagede- harde wale.
Ysabelediesconesmale
En/cW alewein dieriddre vri

Stappantswerpm in(de)riviere*

Daer11ivcrdrancenlesijnsKaernare
N e-m enne en w ertniem are
*

7927Bidm herwgkewein nedersittes

T....(e)lijsdiemefeneswittm *

Sidinne cledewasverdect*
7930Daerheeftm ysabelevertrect*
Hlerweses enlealhcerraet
Enledatalso dlerbinnm staet

Soeheefthe> dieduwieregewi
jst*
Dienùjnherwalewcfs sereprjjst
7935W anthe- beiagederardewale*
Ysabele die scone smale
EnJewalewefs dieruddervri*
729

W aren ghem eelcandren bi.
Datgrotesolaes,die soetevie
7940 Inatgrote am oers,diemelodie
Die sionderllghedreven

W ertjouvanminietbescreven
W anticen caentgheseggm niet.

EnJe(of)sioocspeeldeniet*

7945Onderhem tween derminn> spel

Dan canicjugheseggesnietwel.
Heimelikealsonderrouwe

EsW aleweinenlediejoncfrouwe:
Sihebben haren willealgader.
7950Ysabelehevetharen vader
Verghetm en#esines rouwegroot:
So haddeliever,warehidoot
Dan soe den riddrestout,vermeten*
W aleweine,soudevergheten.
hsG

W arm gheme elcanderbi
Datgrotesolaesdatsoete vie
794:Datam orsdie melodie*
Diesionderlinge drevm
W ertu van m inietbescreves
W antin cantu gcsegges niet

EnJeofsiooc spcildenyet*

7945Onderhe- .j.dermisnesspel
Dan canic u nietgeseggen we1
Helnelikealsonderrouwe
Eswalewef: entiesconeioncfrpuwe*

Sihebbeshar> willealgadjr)*

7950Ysabeleheeftharm vader
Vergetes enJesinen rouwe grnpt
Soehaddelieverwaerhidoot
D an soe des ruddersoudevergeten*
W aletpefs stoutenlevemleten
%0

7955Harevader,dieconincAssenti
jn
Hiwaentwe1wetesdiewlcrheitfjn
DatT ukewein hevetdie pinegr00t*
Starckevangnisse toterdoot.
Lettelachte 11idatlziso wale*
7960M etsiercdochtcr,derscoenre smale*
Este gemake metsoetes spele.
Highelosede dicken enlevele*
Hoe& nedoothi& debederven*
Enlemetdiversen tormentes dadeserven.*
7965 erT gkewein,also icteerstseide
En/cYsenbclehadden beide

Amors,joljten/egrotejonste.

(Daerlnewashareghene(die)conste*

Van andren werden satofmoede.
7970Thaerselfsbehoufheeftsoeeneroede*

hsG

7955

ieconinchar> vaderassenti
jn*
Hiwaentwe1wetm dewlerheitfjn

Datherwukeweinpinehceftgroot*
Enlestaerkcvangenesse toterdoot
Lettelweethidat11iso wale*
7960Esmefsire dochterderscoenresmale*
Tegemakemcfsoetes spele
Higloosdedickentenlevele
Hoedathinebestdadebedervm *
Enlemefdiveersen tormentesterves
7965 Derwalewefs alsiceerseide
En/eysabeleL ddes beide

Amoersioli
jtenJegroteionste
Daerne washcernegheœ;dieconste*
Van andres werdm satofmoede
7970Thlcrsselvesboefheeft .i'roede*
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Ysabele geplocticwane
Soewerterardevarincane*

Quali
jcendoegelucofgeval
Alsic u hiersegges sal*
7975 Daerwaseen ridderinthof,diesere

Pogedeom dcrjoncfrpuwesonnere.

164va

Hihaddebinachte enlebiL ghe
Verradelikegheleitlaghe
EnJeghewachtbisuptilen treken
7980A1haresegghen,alhare spreken
DatamorsenJediefeeste
Diesoe dreefmetbliden gheeste

Jegen den riddergoctvanprise.*
W alewein diein alrewise

7985Diejoncfrpuwemindemethertesgroot
Hem dinct,sisijn uutalrenoot.
Sihadden harehemelijchede
IG

Ysabele,gepluct;ic wane
Soewertreharde qm likeane*
En doegheluc enlegrootgheval;

Biredenen dieicju segghen sal:*
7975
*

* *

Hihadde binachte enJebi&*
ge
Verradenlikegeleitlage
EnJegewachtbisubtp
-lre trekm
7980A1hlersegges enlehcersprekm
Datamoersenlediefeeste
Datsoedreefmefbliden gecste

Jegesdesrudderstoutvan prise*
W alewefs diein alre wise
7985Die ioncfrpuwcm indem efhertm grpot

Hem dinctsisijn uutalrenoot
Sihaddeshlerhemeli
jchede
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En/edrevensedickentdlcrterstede*

Hlerspelen/ehlergroteiolijt*
7990Dieshaddederuddcrgrotesnijt
Hiwasvroetcniestuer*

Subtillike)haddiindenmuer*
Ghemaecteen gatdaer11isach*
DiefeestedietedrivenePlach
7995 M i
l-n hereW alewein enlcdieferc*

Jeghendiemagetgoedertiere.
Hisach setemenegerstont*

Diejoncfrpuwe,cussen an haren mont
Enlehelsen na derminnen spele.
8000Ditwasso dicken en/cso vele
Dat,diefelleriddre wreet
Toten coninc liep 11ighereet*

Daerhilnejinenecamerevant*

hsG

En/eharegroteriveelmede*

Daertoespelenlesoetejolijt.*
7990Dieshaddedieandergrotesni
jt.

Hiwaswreet,fe1(endc)stuer*
Subtili
jchaddiin dm muer*
Ghemacct 'i.gatdlerhidoresach*
D iefeestedietedrives plach
7995u g'n herwalewefs defere

Jeges demagetgoedertiere
Hisach he> temenigerstont*
Deioncfrnuwccusses andes mont
EnJehelsesna dermisnes spele
8000Ditwasso dickes cnieso vele
Datdiefellerudderwreet
Totes conincliep gereet*
Dlerllincin enecam ervant
233

Allene.Hiknieldealtehant*
8005EnleSeide:,,Lieveconincherc

Mi
jnherteweentvasgrotessere!*
Ghisi
jtverradenjammerlike
En/eghisultderven cortelike

JuwerwereltereenJcjuwercrone.*
80I0JouweYsabele,diescone*

Heeftjubi(subtylen)engiene*
Verraden.Justaetteghesciene
Groten ramp enieswaerverlies!''
Dieconincsprac:,,Berechtm idies;
80I5 Daerofsoudicweten gaerne.*

Bestaetmimi
jndochtertontceme
Sowaertjeghen naturesere*
Dadenlieen andergoetenJeere.
M aerhoemochtic gheloven & t?''
8020 Die riddcrsprlc:,,Here,up een rat*
IG

Hiknieldenederaltehant*
8:05EnJeseidelieveconinchere

Mijnherteweestvansere*
GI/ si
jtveaadm iamerlike
Ghisultverderves cortelike*
Uwerereenlcuwercrone*
80l0 U dochterysabele de scone*
Heeftu bisubtilm engiene*
Verrades u staettegesciene
Grotes ramp enJeswlerverlies*
Die conincsprac berechtmidies
8015 Daerofsoudicwetm gherne

Bestaetmimi
jndochtertonteme
So w aertiegen natures sere
Dademieen andcrgoetofere
M aerhoemochtic geloves dat
8020Dierudderspracmerup .i.rat*
234

Doetmilegghen,eestnietwaer!*
Nu com tselve tote daer.

Icsalju leden tesulkerstede
164vb

Daerghiselve diewaerhede
8025Properlike sultbescouwen.''
Dieconincdieantworde: M ettrouw en
Daermoetimilcden saen.
Dandersprac:,,Here,wet> gaen!*

Icsalrejuleden,wanicwale.''*
8030 Sighingen te gadernadertale*
Dieconincen/edie ruddere wreet.
Sinen heereleeddehighereet
Totercam eredaerdieghelieve*
In wares,datten grotm grieve
8035Hem beden salcom en in corten ure*
Sinehebben meerda aventure.

bsG Ivb

M oetmm mibrekm eistnietwaer*
N u com tselve tote daer
Icsalu leden tcrselverstede*

Daer(glhisultsiendiewlerhede*
8025
e *.

* * o @. @

8:27Daerm oetimileden saen
Die rudderspracwet> gaen*
Icsalre u led> wale*
8:30 Sighincremefdesertale*
Die conincentierudderwreet
Sin> hereledigereet*
Totercameredlerdie elieve
In warm dattc grotes grieve
8035 Hzm bedes sa1com> in corterure*
Sine hebbes nae dan avesture
Z35

ie rudderleetde den conisc metties
Betvort,daerhim ochtedorsien
Die masiere enJehevette hant
8040 Versien den rudderachemant
T xkeweine,sittendemetrivele*
Bisiere dochterderdamosele;
En/esachse sitten allene twee
Terescoenre taieen#enemmee.
8045In harde menegerandewise
Hadsiplaintheitvan goederspise*
En/cvan wine drierandeofteviere
Elken oec nasinem aniere.*
Vorediegoedertiere so sneet
8050 W alewefs die morsseleghereet.

Eerdiemneléjtwasvoldaen
Icseggheju sondermineswaen*
Datsieremanlijcandren binnen
hsG

ieruddcrlcdedes conincmettien
Betvortdler11imochte dorsicn
Diemapiere enJeheeftdiehant*
8040Versien dm rudderachemant
T xletvein sittes nzefrivele*
Bisire dochtcrderdam oysele
EnJesachse sitter allene twee
Terescoreta:e enlcne-mee*
8045 In ardem enigerandewise
Hadsiplenteitvas goederspise*

E11Jewt'n .ii
j.randeofviere*
En/eelkes smak> nasiremaniere*
Vordiegoedertiere so sneet
8050T xkewein diemorseles gereet

Eerdiemaelti
jtwasgedam
D aric welseggen sondcrwaew
Datsiree1c andres binnes
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Biden radevan derminnen
8055 Custen sicnlehelseden hondertwaerf *
Datvan rouwcs doenieten staerf*
Dieconinc,harc vader,doehiditsach!*
Stillekineseithi:,,O wach!*
W ien salmen betrouwes oftgheloven*
8:60 N adatminu willcroven

Mi
jnsselfskintminewereltere!*
Soe salreommesterv> melgrpten sere!''
A1seen diealesverwoet*
Ghinc 11idanen metgroterspoet.@
8065 Die ridderevolghede hem tervaert.
Die conincghinc ter>1ewaert.

Ridders,serjante,aldatterwas
Verstormdi,si
jdsckerdas,
EnJedeetsc doen intarnasch.*

IG

Bider radevan derminnm
8055 Custes enle helsdes .xl.waerf
D atvaf,rouw es nietstlerf*
Deconincalshiditsach*
Datw asw ondcrhiriep o w ach*
W ien so salm en geloves
8:60Nadatminu willeroves

Mijnsselveskistvasmireere*
Soesalre om sterves me/grotes sere
A1sdie algaderesvcrwoet*
Ghinc 11ivan danen metterspoet
8065Dieruddervolgedehe- tcrvlert
Dieconincgllinc tersalewaert
Ruddersseliantes aldatterwas

Verstoremdisijtsekerdas
EnJedeidsedoeintarnasch*
237

807: M enegen riddcrstoutenlerasch *
165ra

W asdaer(saen)gewapestwel.*
Assenti
jn,dieconincfe1*
Ledetsemethem allegader
Daerderaventuren vader
8075 In die camerc wassonderrouwe

MetYsenbclen derjoncvrpuwen.
lsalle sineliedewaren daer
Doesprac die conincoverwaer
Endeteldehem diebaeldadichede

8080DieYsenbelesijn dochterdede
Enlcdatsoenem etvalscerhone
Ontherveswildevan sierecrone

Enf/ealgadersijnvolcverderven
EnJeverradelikenjn volcdoen sterven.*
8085 Hiverteldehem datsoe drouch
Desriddersminne,diehe- vcrslouch
So menegen crachteges baroen.
Sineliedewaren om ditdoen
Harde gram terselverure.
8090EnJedieconincdiehietdiemure*
O ntw eesteken m etterxaert.
Doene wasdaerlangerenietgespaert
EnJesine L den gheen anderwarc
M ethantbomen,grootzndestarc
8095 Begonsten oihurten enJesteken.
W e1dochte Ysabelen breken
Hareherte enJescoren midsontwe
Van grotelvarehadse so wee.
8070 M enich rudderstoutenJerasch
W assersa> gew apm tw el

Assentijn deconincsnel*
Ledetsemelhe/'
?lalgader*

Dcer(al)deraventuresvader*
238

8100

oespracsoete haren lieve:
W e1soeteminne,tegrotea grieve
Sa1onsertweermiwne enden:*

V jn vadercomtzniewilleonsscendo !
W isijn bespietenJegewacht!
Vulliketoemetterjacht
8105Vlietin dieduwicremethaestm groot*

Ofghisi
jtnusekerlikedoot!
En/eic sa1lzierbuten bliven:
Eermimi
jn vadersa1ontliven *
AlwaertdatghiJ'tlSCttetterwere

81lnEn mochtejuhelpen min nomere.''*
Lief''sprccmi
jn herW alewein
So waric dan een grootvilein
Soudic n'
liselvm daertoegheven

165rb

Tevlienedaerghiverlortjuleven.
81I5Hetwaremi
jnlachteraltegroot.
Eersalicbiju bliven doot!
Helptmiwapenen,sconejoncfrpuwe
God Salonshelpen uutdesen rouwe

En#ehedensijn onsetoeverlaet.
8120Ichtope)emmer,hoesoetgaet*
In salnietsterven sonderwere.''
M inen here W aletpefseden here

Halp diejoncfrouwedan
Dapperlike so soebestcan.
8125 DerW alewefs voralle dinghen

Claechdesi
jn swertmetten .ij.ringes*
Datlli
jtdaernietenhevet.
Hibidtdermagetdatsoebegevet
Harewenen enJehare carmen.
8130 M ettien bevinchise in Sinen armen:

Inhertelike-doeicju contCustehisean haren roden mont.

Hiseide:,,Lief,setjuwen troest
An onsen here en#egheloeft
%9

8135Datalten besten comen sal-''
M ettien maect> so grootghescal

Desconinx liedejeghendieduere
Datsisem etcrachtein corterure
Daden split> endefrotsieren.
8140 Siriepen inwarten/ecrayeren:
W aersidi,ribaud,pautenier?
Ghihebtvolgaen,ghibliveshierl''
Doestaecsiseeredan te voren.
W aletpcfs en liethem nietverdoren:
8145 Vore die duereghinchistaen
M etten blotm swerde endcsa1ontfaen
Diegastedierewillen liden.
Daerhebben siten selven tiden
Die duere gesteken in clenes sticken.
8150 T xkewein en can nietgheH cken

Hoehisijn lijfsa1ondraghen.
M ethardevruchteliken slaghen
O nthaeldehidievorderstedacr
Dieliden waendes sondervaer.
8155 Drie riddersstarc enlefer
Heefthidootghesleghen lzier
Elken m etenen slaghe groot.
Duerediebitterheitvandcrdoot
Crescen siKaersigavcs den gheest.*
8160 Alsulcghescal,alsulc tempeest

Als%jnherW alewefsdaerlnaecte*
165la

Nehorde nieman:dien higheraecte
Die moestediebitterdootsmaken.
M en hordermenich sperecraken

8165UpWaleweine,denrudder%'n.
Dieconincselve,Assenti
jn*
lkiep upsi
jn volc:,,W atdoedi,dieve?
Noiten dadinlinoch live!*

Laettijuenen rudderverwinnen?
8170 Ghim oetesandersensbeghinnen*
240

iVb
JSoul
ud
we
ae
ln,versagedeketive!*

odeherte,;au alswive

Nulaetju gheneprpuaetsetoghen:
Ghine contdieslaghe nietghedogenl''
8175 ie conincwasferen/cserefel
Ghewapentutermaten wel.
Ten here W aleweine waert

Maectihem en#ehevetsijn swaert*
Ghetrect,datscaerp wasen/cbreet.
818:Hihaestehem en/eslouch ghereet
Up T xleweinem etbeden handen.*
W e1waendinealtoten tanden*
Hebben ghesleghen;11imiste dies.
DerT gkewein die en gheen verlies
8185Nontsach no ghene aventure
Sloegen wederterselverure*
Up den coninc Assentine.
Diedierestene,die fme*
Uten helmesprongen ghemenc;
8190EnJcvanderdruustmochteup sine bene
Die coninclangernietghqstaçn
Dat11ivielter aerde sxen *
.

Verdovetvan den slagheso sere
Dat1ziwasaluten kere.
8195 Hinehordeno en sprac oecniet
N o en wistew athem w asghesciet.
A1sditsineliede versagen
Begonsten sinesere claghen;

Siseiden:,,DitsjammerlikeJinc
8200Esaldusdootdieconincl''
Daerscoterhardeveledoe toe*
Die den conincdroeghen doe
Uterporssen achterwaert.

Siwarenom sijn hjfvervaert.
8205 Sidaden he- ofden helm sniem en.

Hensoudeju ghesegghesniemen
241
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165Vb

HoedatsinealleenJeeven gedichte
W eenden;cnleworpes he- intansichte*
W ater.EnJecortnadien
8210 Begonstedieconincup hem sien.
Hiseide:,,Ghiheren,sil'tonvervaert:

In hebbegheen aerch.Haeltmijsswpert!
Van nieuweswillic up he- striden.
Gawitoevan allen siden!*
8215Hine sa1nietlanghe moges geduren
En#ehisa1in den sconfelturen
Dootbliven ofte nut.
Niem en wese tragheno latl''
etdesen so esup gheheven
8220
Dieconincendehem esghcgheven

Si
jn swaert,datwasvangroterwcerde.
W e1grammelikehighebaerde
EnJetrac metghewillegerhant
VorW aleweine den wigant

8225W elmet -ij hondertriddersvanprise.
Deseghingen in alrewise
Up den hereW aleweinehouwen.
Darmochtm es fellebataelgescouwes
EnJeW alewefpeden deghen goet
8230Onstaen menich starc ghemoet
M eneghen slach,meneghen steke.
Noitvachtman so deghenleke!
Dievaste scilde,diehelm estarc
Dedehispersen in datparc
8235EnJe dorslouchsein dien stonden.
Tbloetliep uten verscen wonden
EnJegoyde rechta1senebeke.*

Daerriep menichjammerleke:
Dese,dieonshierdusscent
824:Esvan den duvelhierghesent;
Andersso en ghedade1liniet
Diegrotem ortdiehierghesciet!
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HetsBesebucscnapeofsjn gheselle*
Endehiescomen uterhclle*
8245 Om dathionsallen willeverderven!
Haddim ogen Versterven
Hiware overlancversleghen.''

DieconincAssenti
jn,diedeghen
W artgram om dese talesere
8250EnJeseide:,,Ketive,grote onnere

M oetihebben!Ghisi
jdvcrsagct!*
Haddijustoutelikeghewaget
W ihadden den rudderoverlanc
Dootoftghevaen an sin> danc.
8255 Hiesmenschealsewcla1sghi.

Icmach weltotejou segghen:spi!*
Daticju goeten#eheerscapie
Gheve:ghisijd so blodepartiel''
8260

ettien worden diebaroene
Serebescaemtvan desen doene
EnJealgaderdatconroet*
Begonstcn metbitterheden groot*
Alle up W aleweineden here

steken enle slaen aleven sere;
8265En#eharde ditso langen stont
Datsiden riddernam econt
M etcrachtevelleden tererden*
En#eroefdenevan sinen swerden
E1A#ebondene enJem esvoersdenesere;*

8270EnJebrochtelne)uutharen here*
Diene wredelikeontfmc
EnJediestappanssieredochtervinc.
Hadsoeghewilt,die goedertiere
So warc we1ontvloen in dieduwiere
8275 M aersidenleerL tsoesach
Den gonen daerharetroestan lach
Ondersinevianden ghevaen
W ilde soediedootm edeontfaen
243

EnJenietlangherleven meer.

8280A1suk jammer,alsulcseer
Newasnoitghehortin gherestede!
In den karkerdatmensedede
Die onreinewaszniecout.
En#eW aleweineden ridderstout
8285Dedemen in enen andren besiden:
Icwanenoitteghenen tiden
So fellevangenessewasghevisiert.
Onsochtewashidaerin ghepiert
En/ein boyen so sere beslegen
8290Hethaddeeen orskumegedregen.
Ontfarmelike,metgrotes rouwe

Clagedisi
jnlief,diejoncfrouwe
En/eseide:,,Lace,welsoetevriendinne
Soetelief,en wasnoitlninne
8295In aerderikeso sere verraden
Alse die onse!Ay God,ghenaden!*
Datm en uw en SCOnCK SOCtO lecham e
Die so scone esenlcso bequame

Saljugieren enleverderven!
8300Ic wilde daticm oestesterven
166rb

Duerju driedodeallene
EnJemenju utenkarkerstene*
Dadeenlesculdeu quitevortan!
W iewasdiedief,dievalsce man
83:5Dieonsversceden liggen dede?
W aerdimetmite deserstede
W isouden bedein ditmesval
Tebetverdraghen onseongevall''
A1hadde derW alefpcfs groten rouwe

83lnVelemeereshaddediejoncfrnuwe:
Soewranc harchandecndesleethlerhaer;
M enichfoutbeweendesoe daer

Denhovescennlijnherc aleweine.
Hetwasdaervulenlesere onreine
244

83l5Daersoe sat,datedelwiJ'E

Seremesmaectesoeharelijf
Assenti
jn,diefelleconincwrede
Hadseghedreechtdathise bede
Ontliven soude metgrotm tormente:
8320 Hinelietnietom alsinerente!*
Elcclagedescre van hem beden
Datsialso waren versceden
Enle datsimallinc andren niet
Vertroesten moestein datverdriet.*
8325E1c clagedeandres mecrdas he- selvm :*
Denemictdatm ense saldelven*
Levendeoftbernen in een vier;
Dandermict:,,Nu werdichier*
Verhangen ofup een ratghcleit.''
8330M etdusghedaenresericheit
Daden siclaghe,eerthem ontfacht
A1totcoverdieM ddernacht.
u latichierofdie tale;
Icsalrewedertoekeren wale.
8335 Ghihebtwelghehorthiervoren
H oe W alcwcfs,die riddcruutvercoren

Jeghenden rodenriddervacht
Diederjoncvrpuwededecracht;
Hoehiseslouch methertenes riemen:
8340 N o verre,no na Nvasdaernienlen
Dieharem ochtehelpen utes rouwe
Dan W alewcfs dieoitghetrouwe
Troestrewasin allen sere

Allenjoncfrnutpes:metscildeen#emefspere*
166Va

8345Volgedehiovereneriviere
Den wrcden roden riddcrsciere;
Hoellineachterhaeldeenlebatdies*
Inathinieten Nvareso ries
Datlzisesloughevorsineoeghen
8359 W anthinemochtsnietghedoghen.
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Die rodewasvan grotes L ngiere
En/eslouch diemagetgodertiere
Vele te meeroecalin een.
Doewordes sivechtendeonderhes tween

8355Sodatnujn herW alewein
Dootslouch den fellen vilein.
M aerhibiechtene oeceer
En/emuenechdenedaerna- & tsmeerM etteraerde;en/edaernaer
8360Nam hiden doden enJevoervan daer
W ant11ibelovetden doden man.
Oec groeiineup een kerchofdan.
Om desedogetdieW alewefs dede

Quam hem grotevromemede

8365Soicjusalmaken vroet:
Desdoden gheestqua- metterCpoet
ToteW aletpefsrin den karkeronrene
Daerhinevantin groten Wene.
iest
pr
8370HNi
vac
ervta
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ijd
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Icsalju verlossenwel:
Ic bem dieroderidderfel
Die ghiverslougetom dieontrouwe
Dieic dedederJ
'oncvrouwe;
8375 Omme datghimidaedtteraerde
EnJcmimonegetalso icbegaerde

Sosalicicjou verlossenvanhier.''
W aleweine,den ridderfer
W onderde serevan desen saken;
8380Hiseide:,,M i
J'n God heeftwe1gewakm !
Ghimoetvaren in Abraha-sscoot

Datghimjnsghleldochtteselrlnoot*

Enlein deserswaregroterpinel''
M ettim braken sinevingerline:
8385DerW alewefpwartverloestthant.
Diedodenam T ukeweinebiderhant*
246

En/eledene uten karkerstene

ToteYsabelen derjoncfrpuwesrene
Inden karker,daersisevonden
8390 Clagendeserein dien stonden.
Diedodeverlostediegodertiere:
Harevingherlinebrakm sciere.*
166vb

EnJeW aleweinspracjeghenhare:
Sconeliec sijtnietin vare.
8395OnSC Vernoy CnW OnSC mCSVZI
Salten besten comen al.

W isijn verloest,wimoghen gaen!
W inebliven hiernemm ee ghevaen.''

iedodeleetdediejoncvrpuwe
8400

EnJeW alewefseuutalson& rrouwe.
Darnewasin ghene stede
Slotso vast,heten ondede
So waerso diedode quam.
DoeleidehiW alewefnedaerhinam
84:5 Sinewapine,die hidaerbrochte;
W anthie1sne ghene nerochte
Sonderdiesine:siwar> so goet.
D oe leetdiT ukeweine m etterspoet
IntstalenJededehem nemen thant
8410Tbesteorsdathidaervant.
W aleweineleidehivoren doe

Tote(si)terutersterportetoe*
Quamen;enledoesiseleden*

HevetW alctpefs datorsbescreden
84I5EnJesettevorhem intgherede

Diejoncfrputpe.Dusredensibede:
Sireden vasteenJesloegen melsporen;
Die dodediewasenlmervoren.
EnJealsiquamel;terduwiere
8420 Die ghinconderdie riviere
M oestisceden van den paerde
En& lietlopen siere vaerde
247

W antdarne mochtegheer orsliden.
Die dodeghlc ten selves tiden
8425Voren in diehaghedochte.
T glewein volgedea1shieerstmochte
EnJeleetdevorhem biderhant

Si
jn liel diejoncfrpuweachemant.
u hort,ichebbeverghetes hier:*
8430 W alewein,dieridderfer
Eerhivoeruutsconinx porprise
Nam hitgoede swaertvas prk
l.
se

Datmen hietmettes 'i
j'ringhen
Datnoitman neconstebedwingen *
8435 Sonderhi,dieridderwaert.

A1shi
jthaddeinsinevaert
167ra

Doequamen siterhaghedochten
M etten doden enJebesochten*
Den wech enleghingen harre varde
8440 So langhen stontonderdieaerde
D at sialle onder die riviere
Bandersidequamen scicre.

Dieswasblidediejoncvrpuwe:
Hare dinct,sihevetalles rouwe*
8445Vergheten datsoeharelief
Bihareweetalsondergrief
Diedoderidderlcetdedoe
W aleweineemmertoe
Altoterburch daerdievos
8450In woende,die gaerneware1os

Van dathe> versciepsi
jn stiefmoeder.
Hardeghernewarel&ivroeder
Hoetmetten hereW gkeweinewarevergaen.*
Hisaeltweten hardesaen.

8455Alscdiedoderidder<js
T gleweinehevetbrochtintsvosporpri
js
Sprachitotehem endeseide:

Nu blijftin dieGodsgcleide!

,,

248

In hcbbenietlangcretedeserti
jt
8460Bijuteblivenehierrespijt-''
W alewcJ
'
s L ncteden doden sere
Derdoghetcndedergroterere*

Diehijeghen hem haddegedaen.
Enlediedode scietvan hem saen;

8465EndeW aletpefs esintvri
jthoeftbleven.*
Die vosquam totehem ghedreven
EnJegroetenemetgroten rivele:
DieswonderdesereYsabele
En/ehaddegrootwonderterstont
8470 Hoespreken mochte sulceen hont!
oevragede die vosden riddcrwart*
Hoehihaddeghevares an dievart.
W alewefs teldehem sineaventure*
En/eseidehem terselverure
8475 Datdatdesconinx Assentinskint*
W as,L thiserehadde hemint.
Dieswasdievosin groterfeestc
En/esprac:,,Biden helegen gheeste
M imoetemmerwerden condre
8480 Van den riken coninc W ondre

Enlevan Alydrizondresinen sone!
M ochtic noch ghesien die gone

Bedetegadreendejutween
So neclagedicpinenegheen:
8485 So w ordicw ederm enscescierel''
W alew ein sprac:,,In gherem aniere
167rb

Newillicjubeghevenvordien
Datghionsvieren hebtghesien.''
DiesL nctehem die vossere.
8490 Doevragedem W alespcfs diehere:
:#HeLdiwclgeachtewaert*

Gringolettcmijn goedepacrt
EnJeminen helm daertoem ede?''
Dievosantwordeenlcseide:
249

8495,,
Jaic,here.''Doespracdiedeghen:*
M orghen moeten wiridensplegen
EnJevaren den conincW ondersouken.
Ghimogetuwcrstiemoedervloeken*

Dieju hiertoehevetbrocht;
8500 No/ n hevetsoetwelbecocht.''

Binden vrijthove-si
jtsekerLsSo stonteen hardesconepalas;
EnJedie vosdedeW aleweine
En/eYsabelen derjoncfrpuwerei
ne
8505Daerboven tegadretiden
EnJedeetsewesen metten bliden.
Sihadden ghenouch desavonds& er.
Doeghincsislapen daernaer.

Tsmorgensporredegsi)vandanen.*

85l0Dicvosbegonstehe> vem lanen*

W aerupdatltie)joncvrpuwesoude*

Y den.W alespcfs antwordehoude
EnJeseide:,,Daermedenehebtghees letten:
Ic salse uptpartwelvormisettenl''

85I5Dievosdedem hebben sijnpacrt
EnJeW alewein satup tervaert
Enlesettevorhenametrivele

DiesconejoncfrputpeYsabele.
Siporrcden van L nen doe;
8520Dievosliep voren emmertoe.
TwederwassoeteenJescone;
Die zonneverbaerdcandes trone

Joliselikeanediemargenstonde.
Menichvogeli
jnL tbegonde
8525Daersinghen metwelsoeten lude.
Be/ uwetwaren bome enJecrude

Toltldien datdiezonneup quam.*
So waerdatnûjn herW alewefsquam
Hineghemoete<jfno man
8530 No creatureno ghenedinc.
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M aeralstbiden avondeghinc

Datseggicjuin waerreflincSo %tmm eenjoncridder hereden
167Vz

Up een orsvan surken leden;
8535Arrel hewapentwashidaertoe.
Den hereT ukeweineghemoette hidoe:

EnJealsenenujn herW alexzcfsversach
Hiontboethem goeden dach;
Higroettenevore hovescelike.
8540Dieandersach onwaerdelike
Up hem enlcleetalsonderspreken:
Van onwerden wildihev;nietgebrcken
Dathihaddegheantworteen wort.
W aleweff,sweech ell/ereetvort:
8545l1iwasso hovesch,so goedertiere
Dathinewildein gheremanire*
Dathanden a1smenich soudedoen.
M aera1sleden wasdiefelloen
Dienetegroetene dangierdeniet

8550Hikeerdesijn orsenlesiet
NaT xleweine,den riddervri
EnJe hisprac te he/?iselven:,,Spi!
Datic desen cornuutlietliden
Diem ethem voeretedesen tiden*

8555Sosconeeenopenbarewjf!*
Hilaetsehierofhetcostmitli
jf!''
Doe riep l1iachterW alewele:
Ridder,die & erup den pleine

Ri
jdtmetterjoncfrpuwcnachemant
8560 Keertweder,laetlzierenenpant:

Datsdiejoncfrpuween#eelneghenen*
Pantnewillic!'' W ildimitenen*
Hiermede?''SPraCderArraleqvein
So waric dan een grootvilein

8565Lieticmidiejoncfrpuwenemen.
Hoesoudictmoghen ghetcmen?
>1

Jaenhebbicju nietmesi en!
Eersoudic nzilaten vlaen!
Eerictghedogede,m otictvcrwerenl''

8570Dieandersprac:,,Houdijusceren?
Houdimetmijuweghile?
Com
ets oft
Oftju
erquaderwile
naketdrouieitvelel''

In weetofglûjthoutin spelc''
8575 Sprac W alewefs,,,hetsnerenstmetmie
E1sghevalledatterofghescie!

W ildiemmcrdiejoncfrpf/wchebben
Hetsa1yem ene an sinerebben
Van onstween sekerlikegaen!''
8580Dieandersprac::1Icwiltbestaen!

Diejoncfrpuwehierup dieweerde
W ilhcwinnen metten sweerde;
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Icwilrejuhoefttestickes om houwen!''
W aletpefs seide:,,Icwillebetrouwen
8585 Gode datghirequalican lieget!

En sidatn1imi
jnswlcrtbedrieget
Icsa1julerenup desepdayh
HoeYsemgri
jm tespeelneplach*
Jeghen tscaep.''Danderseide:*
8590,,Esditjouweovermodichede
EnJejuweridderscap datghitoget?
Keertjuommeenlepoget
.

Datghimetterdactvolcomt
Deaegrotewordedie ghinoem t!''
8595 Gisegtwel,''sprac derW alewein.
Elckeerde- ommein datPlein
Een verre stic m etten orsses groot
Om L tsitemeeren stoet

M etterjoestesoudengheven.*
8600Elc speeldeom andersleven.

E1chaddeeneglavienasijsghevouch.
Van bliscepes die ridderlouch
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Dat11ijostehebben soudc.
M etten sporen va/ roden goude
8605 Spoerslageditorsdaerhiup sat.
DerW alewefr en wasoecnietlat:

Sijn goedeorsGringelet
Sporslagediin lancso bet.
Enen sciltvoerdiridderlike
86I0En& den scachtghenendelike
Tontfangene sinep wedersake.
Elc qua- up andres alseen drake
Ghereden metscildc enlem etspere:
E1cdiestac up andren sere.
s6I5En/edievremdediegherochte
Den stouten T xleweineso onsochte

Jegen denhelm datsjnhovet
Vanderstekewasalverdovet
En/cdatvan dergroterdracht

8620A1testicken bracsi
jnscacht.
EnJemi
jn herW alewefsstaken weder
So seredatorsen#eman tcrneder
M etterdruustvloech tererde.
D ieriddre andersnieten berde
8625Dan ofthidoothaddegewesen
E1AJclach een lanc stic nadesen
Sondcrspreken;mlerdoehibequam
EnlehiW aleweinevernam

Sittendeup sijn orsvasprise
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8630EnJc1ù daerlach in sulkerwise
Hiseide:y,Riddcr,watsoesghesciet
Ic nclyeverwonnen niet.

Laetmimonteren,icsalju sciere*
Tewetcs doer minemaniere.
8635 So helpe miGod diemigheboct
M agic,ic salu slaen te doot
So ic den meneghen hebbeghedaevll''
T xlewein seide:,,Ditsseremesdaen
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Datghimidreecht.Ic mochte miwe1
8640W reken,waric mwartfel:
GI/ ligthiernoch vorm ine voete.
M aerstaetup m etgoederm oete

En/esitupju orsoecmede
EnJedannevecht(
in)juwevennetelede!*

8645Datesju tbeste,weticwale-''
Dieandersprac:,,Hetshovesce tale

Datghisegt;waterltdatghiwilt*
Miup (gheven)swartenJescilt
EnJevormicnielen enJebiddes genade
8650 lc soudem i& erup beraden

Enledoenjuweghenadichede.''
DerW aletpcfs antwordeendcseide:
Ridder,hoecomtdatghiditscgt?
W ettinietdatghihierlegt
8655 Nedervornninevoete intsant?

W ildic,icslougheju dootthant.
Rechtju up,situpjupaert
Enledan doetdatghibegheertl''
Die felleriddersvartUP m ettien

8660Enlebescretsi
jnorsnadien;*
Sijn swaerttrachisonderbeden

Datgoetenletangherwasvan sned> .*
Hibegonstedacrnasaen
Up den hereW aleweineslaen
8665In diere ghebare- weetvorwaerOfthine te stucken soudehouwes daer.

EnJea1snùjnhereW alewcfs siet
Datandersnemach wesen niet
Begonstehiup den ridderweder
8670 Slaen,en/ehaddenenaterneder*
Gheslegen metten eerste slaghe.
1-11sprac:,,Biden goeden daghe

m dder,ghisijttemiwaertwreet!
Maericdoejuenenheet:
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8675Magic,icsaljuthoeftafslaen.
Ghiwetwel,in hebbl
e)junietmesdam *
En/eghiversoectmidootteslane-''

Doeghinche- %jn (herjW alewefsane*
168rb

EnJewondenealachtereen

8680Te .vj
l.steden eerhighefeen.
EnJe dieandre werdehe- nochtan

W ederjeghen denstouten man:
Hihadde een orsdapperenJcgoet
En#ededemenich fe1ghemoet
8685EnJemeneghen keerup W aleweine.
Datgraswasoftmetrod> greine

Besperst(wasl;alsowaestghedaen.*
So sconeslaghesach noitman slaen
Alsedesetweenu hierdaden.*
8690Doch wasdievremdem eestvcrladen*
W anthineconste metghenm dingen
Onstaen datswartmetten ringen.
DerW aletl/efs washcm so wreet

Dathisi
jnsghenen raeten weet
8695EnJenodan van groten dangiere
soen wildiin ghere m aniere
Ghenadebidden den rudderstout.
Sinehertewarthe- vlau en#ccout
Dortbloetdathe- uutsines wonden
8700 Gelopen wasin dien stonden.

Nusijn sineD wissen swaer.*
W ech enJewederdreefhinedaer

Mi
jn herT xlewein,in datparc.
Sineslaghewaren so starc
8705Dathiden ridder& erterstede
So serem esvoerde,dathitgherede
Altoesbehoudm mochtenietlangher.
EnJemetten swerdegoetenJetangher*

(Dcdijhem daer,sonderlieghen,*
87l0Si
jnhoeft .d'scredesverreofvliegen:
255

Dielichameviclteraerdedoot;*
DiezielevoerdaerGod gheboet.
1se Ysabelein den striden
Den ridderedootsach,soewasblide:

8715Neclagedenediejoncfrnuwenietoec.
Mijn herW alewcfslietdengoec
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Liggen endenam desridderspart*
EnJesetterboven mettervaert
Ysabelen sonderletten.
8720 Sighingen he> ten weghesetten
EnJereden haren vullen telt.
Dievosliep voren up L tvelt.
BlidewashiL tderW alewein*
Verslegen haddeden vilein.
8725Doebegonstediezonnegaen
TeGodevanden avondesaen.
M aerdieswaren siconfuus:
Sinesaghen casteelno huus
No nieuwerdaersimochtes varen.
8730Enledienachtquam sondersparen
So datsimoesten bidonkere riden
Binodevorw arttoten tiden
Datsidiemanesaghen risen

Diehem lichtemetjolisen.
8735 Oecso licht> hem diesterren.
D aer vcm am en sivan verren

Scemerendealsenetorti
jtseclaer:
D aerw artvoren sivaste naer

So langhe stontin datgroene
8740Datsivan en> pauwelioene
Geware worden.EnJcalsiquam en
Aldaervoren en/calsivernam en*
Aldurestaendeuaien gherecht:
Daerw ashardescone lecht
8745Enledaerwaseen hertoghegheseten

Metveleridders,doeicjuweten.
>6

Daerienden cnapen hovescelike.
DerW alcurefs die sprachaestclike:

Sconeliet alsondcrdangier
8750W imoeten tavonteten hier

Eisthaerwillediehiersijn nu-'' *
Diejoncfrpuweseide: Icseggheju
M ine hongerdenoitalso sere-''
BiGode''spracW alewcfs,,,grote onnere
8755 Datwet
icwel,so sa1hierrisen
W aernen sionsvan harrespisen-''
oebeetteW alcfpeis vandm paerde

EnJesettediejoncfrpureupdicaerde
Vanden orssedaersoeup sat
8760Endchibantbede diepardenadat
An enen boem diedaerstoet
EnJchinam mctterspoet

Biderhantdiejoncfrpuwedaer
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EnJeghincintpauwelioen & ernaer
8765 Alghewapent,maerhidede
Sinen helm ofduerhovescede.
Den hertoghegroettehivoren dan*
O m dathihem dochte een edelm an
EnJehihoghestgheseten was.
8770 Daerna groettehi,ylsictlas
Dieandreheres aldurenture.
Diehertoghesprac terselverure:
W ie sidienJehoesidibe/ cht

Datghitedeserti
jtvandernacht
8775Hiercomtghereden in ditwoeste?''
T ulewein antworde:,,Hereicm oeste*
W esen aldus,hetstontso nouwc.''

Diehertoghesprcc:,,En/edesejoncfrouwe*
EestJ'ususterjofuweamie?''
8780T alewein antworde:,,Harc,iclie
Datsoe m ine anùe si.

Doespracdiehcrtoghe:,yHiermogedivri
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Tameerwesen;en#csalju doen
Gheven them enJevenisoen.*

8785Icsalju ghernedoen tamere
Festeren dueralreriddersere
Doralrevrouwen eremede.''

Godloneju,here,uwerhovescede''
Sprac W alewefs.Die hertoghe saen
8790 seide totehem :,,lkiddere,gaetdwaen*
GI/ enJeuweamiebeide.''*
DerT xjewein deedt,dathem teleide*
Comen sa1in corterure
Hinehebbem eerdan aventure.
8795 YsabeleenJedieridderEer
Hcbben ghedweghen enJesigaen hier
1ntscoerstevan dertave toe.
Hovescelike diendemen hem doe:
Bedevan ateenlevan dranke
8800 W aersighefcstecrttedancke.
En#e a1ssiten besten saten *
So verlangedeuterm aten
Den hertoghe om sinen sone
EnJeseide:,,Hien esnietghewone
8805Aldustemerne:waermach 11iwesen?''
Alshiditseide,rechtmetdesen

Horden sicri
jschen enlcmesbaren
En#eroupen:,,Hoehebbewighevaren!
Ketive,watsullewidoen nu mere

8810W antdootesonselievejonchere!''
Dus9uam en siten pauwelgoene
EnJebrochtm gheladen melvenisoene
Enen zomer.Siriepen:,yowachl''*
W antup enen andrer zomereSo lach
8815Ecn dootlicham esonderhovet;
EnJesibrochten - diesghelovetDathoeftselvebiden hare
M etweneenJemetmesbare.
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Sibeetten vordatpauwelioen
8820EnJelieten staen datvenisoen:
Sileetden inwart,also icu segghm = ch
Den zomerdaerdiedode up lach
Diedursteken wascnieduerhouwen
Daermen anemochtescouwen
8825M eneghediepe,verschewonden.
Die lichame diewasin dien stonden

Alvercoutnamijnverstaen*
EnJehadden sijnbloeden laten staen;
Newarealso houdea1shidoe
8830IntPauwelioer quam ,a1senecoe
Diemen dodetendeondoet
Begpnstehibloeden m etterspoet;
Die wonden ondaden alle wide:
Tbloetliep ute an elke side.
8835DithevetderW alewefs versien
EnJehibepeinsdehem metdien;
Hiseide:,,He1ptGod van hemelrike!
Ditesdieriddersekerlike
Dien ic verslouch up L twoeste.
8840 Ditsene dinc die w esen m oeste.
Exemplemagichierwe1sien:
W anteerhihierquam vorien*

Nebloedehiniet,maernu ten stonden
So verstorm en sinewonden
8845 O m datictbem diene verslouch.
Ic duchtsL tterm i rpntongevouch
Ofcom en sal,datweticwel

OftGod en betreselvemijnspel.''
lso oude a1sdiehertogheghesach
8850 Dootsinen sone,riep hi:,,Owàch!''
EnJe wach armenl''utermaten*
Enlebegonstehem seremeslaten:

Hiwrancsinehande,hitracsijn haer
Bigroten scerven uutaldaer.
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8855Hiriep:,,W ie hceftnziminen sone
Gheroeft,diemiwasghewone
Tevertroestenemiin allen sere?*
Icbem verscroven vortwertmere;
In mach nietm eerblidewesenl''
s860En/ehisach nederm etdesen
Up den lichame van sines kinde
M ethardergroterellinde.*
Hibegreep thoeften/e dwanctan hem.*
Icweetwe1datzndesekerben *
8865Datnoitman in alerderike
So sere znleso hertelike
Ne mesbaerde so hidede dierestont.*
Hicustedieoeghen znieden mont
Dievalu waren enleonge/ en
8870Also hem tbloetwasontgaen.

Hiviel 'vi
j warfachtereen
In ommachteerl&ighefeen;
EnJe en haddemennenietdlerofverdreven
Bicrachte,hiwarredootup bleven.
8875EnJeom dat11ivan eerstbegonde bloedm
Diedode lichame,enlehem verspoeden
Enlehitevoren grootno clene*
N ebloede,begonsten sialghem ene*
Datte merkene hardesere
888:EnJeseidesalletoteharen here:

:#Here,si
jtssekerweltevoren:
Dieju gcdaenhevetdesen toren

Enlcbrochtheeftinparlemenltle*

Hiesbinnen in desertente;*
8885Enlewiwanenswe1wesen vast
Dathetheeftghe/enju gast.
W ie m ochtandershebben ghe/ en?''
Diehertoghe antwordesaen:
#*W istic diewaerheitvandersaken
8890 So soudic tebetteghemake*
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W esen;wanticsoude nliwreken
So wel,men souderafspreken
Van nu toteane dcn dom esdach.''
DerW aletpcfs die noiten plach*
8895Faytteloechenedathidcde
Daerhiofwistediewaerhede
oe begonstediehertoghetyen
T ukeweinedatfeit,dieshilyen*
Begonste,datdiem eneghenodesoudedoen.*
8900DiehertogheSprac toten baroen:

Ghisijteen coenemordenare

Dalt)ghidurtlyenopenbare*
Vandermortvan m inen kinde
Daticso sere methertcn mindel''
8905DerW alctpefs nesweech nietstllle;
Hisprac:,,Here,gisegtuwen wille.
In wasnoitmordenaregheheten.

Jou sonewildemiemmerveeten
Enlemi
jnliefontcrachten oec.
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89I0 HihietmisnodelenJegoec
En/chionthaeldesinen loep
Enlc seide ic soude hebbes den coep:
Van m inen lieve,sonderandre vrie
So wildehimaken sine amie.
8915 H ireetup nlim etsinep sperc.
Here,doe settic miterwere
EnJeveldeneenewaerfterneder.
EnJea1shiup gesoen wasweder

Datbinùnen ghedoghewas
8920N ewildehinietgemoeder das
M aerhibegonste sweren saen
Dathinlidaersoudedoetslaen;
EnJehivernieudediebataelge.
W elnahaddicghespeeltterfaelge*
8925M aerGod gafmidieaventure
Datickenedaerterselverure
Z61

Nederveldealverdovet:
Icbeetteznieslouch he- ofthovet.
Lieverdeicthem dan himie!
8930 Ghescie & erofwatsgheschie
Biminen rechten kerstinnede

Ichebbeju hierdierechtewaerhede
Gheseitalbloetalso soewas.''
Diehertoghesprac- gheloeftmi& s-:
8935 ,,Lace,hadden een edelman doot
So en haddicen ghenenoot;
M aer datten een dorperheeftverslegen
Datm ach H ereherteweltregen!
Datsalic miwreken a1stbehoeft

8940Vallju diemi
jn herteverdroevet
En/ehebtbrochtin Swaren wene-''
Hihietden riddersalghemene
Datsiden riddersullen vaen
En/esineamiealso saen
8945Diequadepute,die quadevalande
EnJcsihare daden alledie scande

Dienoithoeren wasberadlen).*
Deshertoghenvolcelnietnle)Lden
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Dan siscoten alleghemene*
8950 Up den stouten W aleweine.
erhighincsittes,den riddervri*
Dedihisinewapene uut,bedi
Om datghenehovescedehaddegewesen *
HaddigewapOtgetep metdesen
8955Heren,dienenu willes doen sterven
EnJeoecYsabelcn bederven.
Nu ghinc claghen dieridderfer
Dathinieten haddealhier

Tgoedeswaertmet .ij.ringhen.
8960 A1datvolcghinc up hem dringen
Enledienden he- van groten slagen:
Somewierpsibanckeenlescragen
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EnJesomevingen siten swaerde.
Daerwasmenich diebegaerde
8965W xleweinste sinen wacharmen:*
Sinamen piken endeghisarmen
Enleglavien enJestaven;
Steken en/eslaghen sihe- gaven
T xkeweine,den riddermilde
8970 Dievan enen vasten scilde
Enen ridderheeftgherovet:
Hitraken teraerdealverdovet
En/eontwranchem metteri uust
EnJemetcrachteutervust.*
8975Diesverboudehem die wigant
EnJeghinchem weres altehant
EnJeslouch vastewech enJeweder.*
God watslouchiere alte nedez!

liij-slouch 1&idootte -iii
j.slaghen

-

8989EnJestrecterhem enJclaghen*

EnJegavenstappans(haren)gheest.*
Inievoshirnaectegroothoreest:
Hiscuerde mellcge/te S1n> scanden *
Bede m etPoten enJe m ettanden
8985In diebene enleintansichte;
Vlesch enlcve1haeldibedichte*
Neder,daerdatrodebloet
Dapperlikeuteliep enJewoet.
Ene clenehelpeesdickegoet!
8990Hidededaermenich ghemoet
Up dieW alewefsemeestup laghen.
M etgrotersmerte,melswaren slaghen
Hevetdaerene parde ghevaen*

Ysabclen enlenamijn verstaen
8995So wilden sisemetterjacht
W ech leden enJehebsevercracht;
M aerdatdaerwastedierenoot
Een edclm nn,die datverboet.
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Hiseide,hinesoude in gheno kere
9000 Ghedoghen dueralrevrouw> ere
Datmen hare dade slllkes scamp
A1hadsoeelsalsulken ramp.
Nu staetmetW alctpcfrewelnouwe

EnJcmctYsabelen derjoncvrpllwe.
9005

erT gkewein slaet,1tisteect,hikerft;
Hiesdieden menegho;ontherft
EnJcbaraettoren enJescande.*
Hidede ofvliegm arme enlehande
Enlcmaecte so grotemort
9010 So datdiedodewederen/evort
Laghen so dicke,datwaswonder.
M aerW alewefs moesteblivm tonder
W antdeshertoghen cracht
W iesaltoesmetgrotermacht
9015EnJcvelehadden hem bin dien
Van N7aPCDCD we1vorsien
EnJe sloughen van bachto enJe vas voren
Alle up den ridderuutvercoren
EnJeharderden ditalso langhe
9020 Datsinevelden bibedwanghe
EnJebonden hem voete enJchande
EnJedaden hem welgrotescande.
Alsealdusleden wasdese vlaghe
Diehertogheseide:,,Toten daghe
9025 Salmennehouden,datic sa1varen

Inminercaslteellsondersparen:*

Daersullen he- mine baroen
Beraden,hoe sinebestverdoen.
EnJesine amiedie quadescite
903: Salic doen stervœi,teverwite
Hem ,die miithevetghedaen-''
EnJemen dede also saen
A1sdiehertogheditgheboet.
M en nam wareenlewachtegroot
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9035Teminen herW aleweinewaert.

Diehertoghejammerlikeghebaert;
Hine sliep binnealdernachtniet.*

Datdedchem sijn groteverdriet
Datl1ihaddeentdroeveghelaet.
9040 Smorgensin diedagheraet
Porrcdehimctsieremeisniede.
Daerwaren velcdroeverliede
Om diedode.EnJcYsabele*
W asghevoertmetfellen rivele.
9045EnJedievos,a1shisach
Dathisinen hereniethelpen mach
Liethihem vangen,seitmen mi;
EnJcmen vinckene oecbidi
170rb

Om iathitoehordcdesriddersnell)*

9050EnJeom dathihem halp so we1
W anthiden m eneges hadde ghebetm
Dieshiqualikemochteverghetes
Enleghescuertvlesch endevel.
Hierbivincmenne,datweetwel.

9055Nuvaertdiehertoghemefsiereproilen)*
Te sinm castele m cfgroten vernoien.
D atpauwelioen w asgheturst.
EnJeT xkeweinsdootesghevurst
Tote datdiehertogheweten mach
9060Hoehinelelichst,sonderverdrach *
M ach doen sterven cortelike.
Nu comtdiehertogheserichlike
Tesinen casteleenJehiontboet

Vrienten#emaghetesierenoot
9065EnJedatsisouden voralledinc

Conzen besien denjongelinc
Denjonghenhertoghe,harm here.
Daerquam m enich mefgrpten sere.

Eerli
jc,nalandsheren doene
9070 W asdeshertogm sone,diecoene

GhehuutenJcghe& en terarde.
Doeqm m d1ehertogheenJebegarde
Datmen ste pansopenbare
Souderechten overden mordenare
9:75 Diehem di> rouwehaddeghedaen.

Doeantwordehe- (een)riddersaen*

Hiseide:,,Here,glliwaertonvroeder*
Dan ecn kint,lietisinm broeder*
Nietcomes enJehe- sien diewrake:*

9:8:Hisoudero-mesi
jntonghemake*
EnJe11isal,nzienlieghenéjn waen,*
Van den tornoyesi
jn comen saen.*
Hisa1den ridderhelpen trahinen*

Diejuheeftbrochtin deserpinen.
9:85Hi=1driven den rouwegroot

Om si
jn liefsbroedea doot.*
M aerlatenein den karkerebliven*
Teshicomt:men salneontliven
Vorhem en#evoronsallen dan.''
u G 11ra 9:75Diehem derouweL dde ge/ en
Doesprac 'i.ruddersaen*
En#eseideglliwcertonvroeder
Dan 'i.kintlietiuw> broeder*
Nietcomes sien de wrake

9080Hisoudjr)ommesijntongenzake*
HisalminebedriegeH jnwaen
Vandea tornoyeCom o Saen
Hisa1den rudderhelpes trahines
Die u hceftbrochtinderpines
9085 Hisa1drives rouwegrppt

Om sijnsneves doot*

Latm indes carkerbliven
Tes11icomtmes salne ontlives
Vorhe- enJe.voronsallen dan
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9:90Diesvolgedem enich edelman
So & tdiehertoghe otro erde.*
Alwildic selve,ic en visierde*
Niethoeswarevangenissesidaer
Hadden enieso grootmesbaer.*
170Va

9:95Mi
jnhereW aleweis,diecoenedeghen*
W asmetysereso serebesleghen*

EndeYsabele,diejoncfrpuwefme
Haddeomtrentharebene vingerline;
En/ediekarkeronghedouden *
91::W asso diep datsivan couden
Bina& crverdorven waren*
W ant& crliepen diezeebaren
Alom trentthare onbaten.
Oec vloyderin tezomeg> gate*
9105 Vele watersoec totedien*

IG

909: Daervolgetsmenich edelman*
So/ tdhcrtoghe octroyeerde*
Alwildic selve in visierde
NiethoeSWareVangenessesidler
HaddeenJehoegrootm esbler*
9:95 w alewefs de deghen*
W asmefyserebcsleghen
EnJeysabeledeioncfrpuwefme
G ddeom debenevingerline
Entiekerker ongedoude*
9100W asso diepe dathivas coude
Nalijx vcrdorves warm *
En& dcerliepm de zeebarer
Alomtrentthareombate
Ooc vloyderin teso m enigm gate
9105 W atersvele totes dien
267

So datsisomwiletoto;knien*
Intwatersaten onderhe> tween.
Ic weetweldatharregheen *

Haddeee1ghelat> dcersijn leven
91l0Ne waerden troestdiesigheven
M allic andren in datm eskief
DerT gkewein seide:,,W elsoete lief*
Tonrechtehebdiditmesval:
Durm ihebdiditongeval.

91I5Haddicju ghelaten in uweere*

Ghine w aertnietcom m tesen scre.*

Icbemreofocsuun bedi-''
Ysabeleantworde:,,Ay mi*

Datghiditsegt,soeteami
js!
9l20Inwildenietsi
jnintparadi
js
EnJeicju wistein desen rouwe.
Sa1deen den andres si
jnghetrouwe
h:G

Datsisomujttotm knien*
In tw atersatm onderhe- tw een
IcweetwelL tterwashlernegees*

Hinehaddergelatessijnleves
9110 Newaerdes troostdie sigeves

Malli
jcandr> indatmeskief
W alcwcfs spracsoetelief*
Tonrechtehebdiditmesval
Dormihebdiditongeval
9115Haddicu gelat> in uweere
Ghine w lertcom m teses sere
Icbemre ofoccusoes bedi*
Ysabeleseideay nli*

Datghiditsegtlieveanùjs
9120In wildenietsi
jnltplradi
js
Enlcic u wistein desen rouwe

Sa1deten)desandreswes> getrpuwe*
288

W im oeten begheren eenste sine
In weelden enJein alrepine.''
9125 T xkewein hordedie vriendelichede
DieYsabeletotehem sede;

Hipeinsdewe1datdiejoncvrpuwe
Hem metherten wasgeeouwe.
Dieridderenledie goedertiere

9130Sijnin den karkerongehiere
A1den nachtup deserclaghe.
M en brochtehevlten andrm daghe
BrootenJewaterenJebore wat:*
Sihadden varinc gheten dat.*
9135Diekarcwardrewashardefel:*
Hihoretsedicken clagen wel
Van honghereenlcvan coude swaer;
Hineachtcnietup haremesbaer

I G

Simoetes beger> eenste sine
* *, * e @ * *
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9125T gleweinhordedevriendehjchede*
D ieysabele tote- sede
En#epeinsdeweldatdie ioncfrpuwe
He- mefhertes wasgetrpuwe
Derudderentiegoedertiere

9130Sjnind> karkerongehiere
Aldenachtmefdeserclaghe
M es brochte tes andres daghe
BrootenJewaterneborwat
Sihaddes sniemes gehetes dat
9135Diekarcwerderwasfel*
Hihorctse dick> clages we1
Van ongerenJevan coudeswler
Hineachtenietup hcermesbaer
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170vb

YG

M aermenichwarven seididat*
914: Datmen W alewefseup een rat
Vlecht> soude;enJesiereanùe
Gheven soudesonderandre vrie
Stalknecht> enlevulen garsoene*
Haren wille medetedoene.
9145 Ditseidiom hem tevtrerren.*
Oec nam hienen stoc van verren
EnJeslouch T xkeweinedaermede
Dietqm like verdrouch cniesede:
Du besteen fe1pautenier
915:Dattu dusen> prisonier
Soudsslaen in dusdaenre stede
Diegheen ghebruucheeftsireledel''
M ettien scoethiachterhem saen*
M aerlzine mochtellictvarregaen*
9155 Van den ysere datden deghen
M enich werfseididat*
914:TeT aleweinedatm es up 'i'rat*
Soude vlechtes enJemes siream ie*
Soude gever;sonderandrevrie
Knechtm en#evulegarsoen*
Hares willemede te doen

9145Datseidiom dathinewiltde)vererres*
H inap,enen stoc van verres

En/eslouch wxleweinedlermede

Dietqualijcverdrouclaenlesede
Du best 'i.felpautenier

9150Dattudcerenenpriscntier)*
Soudsslaen te dustaenrestede
Dieghees gebruucheeftsirelede
D oescotiachtcrhep;saes*
N e waerhine m ochte nietgaes
9155Vandesyseredatdes deger;
270

Omtrentdiebencwasgheslegen.
T xkewein wasserich enJctongemake*

Dathi
jsnemermochteghenewrlke.
SereweendeoecYsabele
9160Diegoedertiere damosele

Ommediegrotepi
jnlichede*
Diemen haren lievedede.
Ilien dach dureenJeden nachtlanc
Blevellsidaer:grooterdestranc
9165W ashare clagen enleharemesbaer!*
Ysabele- weetwelvorwaerOmhelsedm daerdusghedanen*
T uleweineen#enaaectcnlethares tranen

Sonatsijn anscjn Ltterstede

9170Menmochtgedwegeshebbendccr(medel-*
W xlewein dededieselvemaniere

hsG

Om debeen warcn gesleghen*
W alewenzwasdroeve enle tongem ake*

Dathi
jsn/etmochtenemeswrake
Sereweendeysabele*
9160Degoedertiere L moysele
Om dese arechhede*
Diemes hares lievedede
Dedach doreentienacht*
BleefsiZaergrnpteniestranc
9165W ashareclage& tswcer*
Ysabelein datmesbaer

Omhelsdedeswe1gedane/)*

T gkeweine endemaectemefharer tran>

Sonatsijn ansichtedcerterstede*
9170 M er mochtgedwegep hebber;dccrm ede
T glewet
'
n dededeselvemaniere
271

Endeweendeom die goedertiere
Dathise sach in alsulkernoot.*

Soesprac:,,Lie( laetonsdiedoot
9175 Aldushelsendeontfanghen
W anthieren esgheen ontgang> -''
iekarcwardere,dieongetrouwe

Quam sanders(Lcchsltoterjonciouwe*

EnJetote W alewefseden here

9180Enlebrochteharelijfnere:
Datwaseen brodeki
jnsoclene
Een man hadder .iil
J'-allene
W e1gheten tesinen dele;
EnJewaterte enen vierendele
9185W ashe- gegheven onderhem tween.
Diesdroegen siwelovereen

EnJedeelden mallicandrepjeghen.
Noch anderwcrves hevetghesleges*
IG

Enleweendeom de goedertiere
Dathisesach in sulkernoot

11Ta

9175Dushelsepdeontfa gen
Hiernesgheen ontganganghes*
iekercwerderdieongetrouwe
Cam sander/ gesterioncfrpuwe
EnJetote walewefsedef;hcre

* * e @ @

918:Enlebrocht> hareli
jfnere
Datwaseenbrodekijn soclene
Een man hadder'iii
j.allene
W e1ghehetm tsines dele
Eniewatersten> vierendcle*
9185 W ashe> gegeven onderhen,
Sidroeger w elovereen
Enledeeldes elcandrm ieghen
Echthceftigesleghen*
272

171ra

Diekarcwaerdreden ridderstout.
919:Hiseide:,,Twibestu midusonhout?*
Dune soudsghencn prisonier
Dusantieren.Haddic dihier
lcsoudediso berechten dan
Dtme L etsnemmermeedelen man *
9195 Scandeno lachtcrin desermaierel''
Dieanderwasfe1en/eputertiere*
En/cslouch mettm stocketemeer*

Den hereT uleweine,diesi
jn seer*
Vernieudeenlebegondevererren.
9z00Hisprac:,,Twislaestu mivan verren?*
Twinecom stu mibetnare?''
Dandersprac:,,Hermordenare
Ghihadtmivelelieverescande*
Dan ic quam eonderuwehande.''*

LG

Dekercwerderdes rudderstout
9190 H isprac twibestu m ionhout*
Dtme soutsghenes prisonier
Dusantieres haddic dilzier
Icsoudiso berechtm Ln
Dtme L etsne-m ermeeedelman *
9195 Scandeno lachtcrin deserm aniere
Die anderwasputcrtiere*
EnJcsloughm temere*

HcrT aLeweindiesi
jn sere
Verniewede enlebegonstevererren
9200EnJespracwatslaestu so veczn*
Twinecomdibatnare
Dieandersprac mordenare
Ghihad milieverscande
Dan ic onderuwehande*
Zw.#f'
.26,
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92:5Doeslouch hinederdewerfecht

Enpegherochtediejoncfrpswerecht
Up harehant,datsebloede.
T xlewein saechtenJchispoetde
Hem selven en/ewarp he- uten kere*
9210 W e1naverwoetznieuterwere:*

Jarybaud,hevestu teblouwen*
Diejoncfrpuwe,hetsaldirouwen.''
En/ehighelauwe metten handen
M etalsiere crachtdiebanden*
9215EnJetracse ontwe,diedegen coene

Datonmogelijcestedoene:
IcwaentdieGodscrachtdede!*

Vaersekerweticdiewaerhede
Inathierehenlselven rnaecteqtûte.

9220Vreseljcliep hiteverwite*
Na den quaden valscm dief
IG

9205 Cam e doeslouchineecht

EnJe erochtedeioncfrpswerecht
Up hare hantdatsoebloede
W alewefs sagetenlehiverspoede*
Hem selves enlewartut> kere
92l0Nave- oetenJeuterwere*

Jahebstuteblouwer
Deioncfrpuwehetsaldirouwes
Highelaudem etteriacht
Sinevingerlinemefsirecracht*
92I5EnJetracse ontwederuddercoene

Datonvermogelijcwastedoene*
lcwaentgodsgracie dede*
Sekerwetic dewaerhede
D athirehe- m aectequite
922:Voortliep 11iteverwite
Vreselike nades dief
274

Den karkerwarder,diesijn lief

171rb

En/ehem selven haddeteblouwen:*
Highelouwen bidermouwen *
9225Daerhidoeterselverure*
Den enen voethaddebuterdure.
Daertrachineten quaden spele
In waerten#enamene bidcrkele
EnJewarpeneondersinevoete
9230En/estakenealso onsoete*
Dathihem ieherssenes sparsen dede;*
EnJehigafden gheestterstede.*
Hisprac:,yLich daer!ic hebbediwe1
Betaeltdattu temiwaersfell''
9235 en stafdaer1&im edewasgeslego

Nam nnt'nherW alewefs,diedeghen.*
Toterjoncfrpuwes ghinchisciere;

LG

Den kercwerderdiesi
jnlicf
EnJe he> hadde te blouw m
@ * * *

* e * @

@ *

9225Daerhiterselveruren
Den enes voethaddeuterduren
In waertcndena-men biderkele
Enlewlrpen ondersine voete
EnJestackes so onsoete
9230 Hitracken te quades spele
Dathidehersine spersm dede
En#egafdes geeststappansmede*
Lich dcerichebdiwe1
Betaeltdu wcerste miwaertfel
9235Den stafdcer11imedewasgeslegen
Nam W alewefs dedeghes
Toterioncfrpulpes cam hisciere

Hiseide:,,Liefwe1goedertiere,*

Ichebbejughewrokm van datghi
9240Teblouwen waert.Occsulle wi*
Van hierontgaen:ichebbeverslegen*
Den karcwardcre.Him oesteplegen
Diebitterdootdaerictoesach.
In weetwatterofcomen mach
9245 Andersdanttonserbatewaen gaet.*

lcwillejusegghenminenraet:
Den stafdaerhionsm edeslouch

Dieesweln'
tijnghevouch.
M ierevingherline benic oeclos.

925:Blidesoudesi
jn,wistdievos*
Datmigelucdusesverbaert.*

Joncfrpuwe,nesi
jtnietvervaert:
Icnelaetsom ghenepine*

Inmakeju quitedervingerline.''
hsG

Enlesprac liefgoedertiere*
Ic hebbe u gewrok> van datghi
924: Te blouwes waerthoesullen wi*
Van hierontgaes ic hebbe geslegm
Den kercwerderhim oestepleger;
Die bitterdootdceric toesach
In weetwattcrofcomes mach
9245 Andes L n tonserbate gaet
Icwille u seggm mines raet
Den stafdcerhionsmedeslouch*

Hebbic&tswe1rni
jngevouch
Mire vingerlinebe- ic1os
925:Blidesoudeweses wistdievos

Datmijn gelucàaeresverblert*
Ioncfrpuwe w cistnietvervaert
In lateom ghonepine*
An u den vingerline*
276

9255DcrW alcwefs highincharenure*
Enkewartvan enen stene geWare:

Diensoheeftghijupghenomen*
En/eestoterjoncfrpuwescomen
En/eslouch hare tyseroftervaert.

9260Hiseide:,,Ay God,ofnujnswaert*
Hiernuwaremettm 'ij'ringhen
Diehertoghesoudeminietdwlgen:
In soudeneslaen in sinezale
EnJcsineliedealte male!*
9265Doch salic nemes mine aventure-''
EnJcl&ighincterselverure
Toten karcwlrdredaerhilach;
Een swerthihe- hebben sach*
Gegort:datheefthihe- ghenomen
9270En/esineslotele enJehiescomen

(Tcr)Lrkerdueredie11isloet.*
9255W alewefs ghincharmtare
EnJewcertvan .i.stene gew are
Dien heeftiup genom es *
EnJeestoterioncfrputpes comm
EnJeslouch hlcrtyseroftervaert

9260EnJespracaygodofmjn swlert*
Hiernuwaremettm .i
j.ringes
Dhertoge soude minietdwinghen
lc soudeneslaen indesale
EnJesinemeysnieder wetic wale*
9265Doch salic nemer mineavm ture
En/ehighinc terselverure
Ten kercwerderdler11ilach
Een swcrthihefshebbm sach
Ghegortheeftihe- genomea*
9270Endesineslotele enJcescomes
Terkerkerdore die hisloot

277

HilovedeGode dathine ternoot
Haddeverlost!Endehinealso*
Begonste succorssen!Blide en#evro*
9275Ghinc hitoteYsabelen znleseide:

Goetliet icweetweldiewcerheide*

171va

DatGod onsmetsiere cracht
Heeftversien.W isullen tenacht
Van henen porren te goederbeede.
9280Die onssa1letten,tegroten leede
Saelthe- comen,tergroterscasde.''

Diejoncfrpuwesprac:,,G1zinemoetjuhande*
An niem enedoen,wastghimogetwale
A1tvolc verstorm en in diesale
9285EnJeup onsm akes grootgherochte.

W aertdatalsocomeln)mochte*
Datwiontghinges metten live
Soen ghevielnoitman no wive
So sonderlingheaventure.''
9290 D er W alewefs sprac:,,scone creature
Diesen hebten ghenen ducht;
Ichebshardeclenen vrucht
W inesullen hebbes onsen willeal.''
Sibleven daersonderghescal
9295Toten avonde,horiclesen,

Jalangere,weetwel,mochtwesen*
Nalichtsbidernùddernachtes.
DerW alewefssprac:,,M > salonsve- achtm .
W eten nu gaen altehant!''

9300Hinam diejoncfrputpeachemant
EnJeledesemethe- sondergheluut
A1liselike tcn karkereuut.*
Tswertdrouch hibaer,dieriddervri.*
Duseocken wech soeenJehi.

IG
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9272En#eloofdegode dathine ternoot
Haddeverloosten#ealso

9305 Alsidiekarkerdoreleden
Sinewisten tewelkersteden
Datsigheraecten,no bekinden.
Tere duerecomes sienlevinden
Datsoebesloten was;newaer
9310 Sisaghen lichtin die camcre daer.
Dieslotele dietedragheneplach
Diekarcwlrdrenam W aletpcfs enJesach *
OTerenech & erghinctoe:
Doch hevetyemen vondm doe*
9315En#eonsloetdiecameresciere.
Highinc;in ghere maniere*

Newildiachterlatm si
jnlief

171vb

Dornoot,dorvrese,no dormeskief
Daerhebsiten selven stonden
9320 Viere riddersslapendevonden
Up .iiij.beddm van groterweerde
Bihem hingen haregoedesweerde
En#eharewapenean diem asiere.
Daersach W alewefs,diedeghen fere
9325Die riddersslapm :om gheen goet
N e dadihem andersdan algoet:
Hipeinsde,hetware dorperhede.
Daervantl1iterselverstede
Sinegoedevastewe eneal.
9330Hiwasblide om L tgheval
Enf/ehideetsestappansan.

Diejoncfrpswehalp hep,aldatsican*
Niemene ne wartontwakO L er.
Utercam ere ghingen sidccrnaer.
9335 Tswaerd drouch emmerdie deghen.
God wildesierehulpeplegen.
ihaddein diecam ere tevoren
Eerhiereuutghinc,die dege/ vercorm
Enescone doblitseontsteken:
9340 Daerm edeeshiuutghestreken
279

Metterjoncfrpswcp,Ltweticwale.
Tenen gradequa- hi,dieterzale
Boven ghinc;newaerdie dure
Vonden sibeslotes terselverure.
9345 DerW zletvein hiontsloetsesciere:
Highincin enlediegoedertiere;*
A1duereleden sidiezale
En#eghingen nederwlerttedale
Den andren graet,daerW alewcfn echt
9350Ontsloetdiedore.HereenJeknecht

Neseiderjeghen noen dede:
Sighingen;en ghenebede

Macctensi,sijtsekerdies.*
T gjewein en hadde om heen verlies
9355 Ghelaten,hinehadde scadeen#escande
Ghe/ cn den herevanden lande;

Newaerdatltijtlieto-meL t
Datshem diejoncfrpuwebat
EnJe om dathise wilde behouden
9360EnJenietverliesen bisinen scouden.*
Alsibetvortwaren ghegaen

Quamen sitenesstallesaen
Endevonden diedoreakerrestaende.

Bedenjn sidaerbinnepgaende.
9365Daerhorden sidiestalknechte ropken *
Die tsavontsso veleL ddes ghedrosken
Datsiallewaren versmort
EnJeen hebbcn nietghehort

DenherT gkeweinesdiesijn gheval*

172ra

9370 W e1prisen mach.Daerhiwasindes Stal
Die vos die qpam vortghcscoten
Up den ht'reT gkeweinem etten poten.
Hiscide:#'Lievchere,sididat?
Ic hebbegrotm rouw e ghehadt

9375Om ju enJeghesijn insorghen.
Icsiewel,Godwilleju vcrborghen.

GhebeneijtsiGodvandespcradise!
Gringelet,juorsvan prise*
Staethierin den sul.''Enlcmettien
9380 Hevetdorssinen hereversien
EnJetrac ontwee sinen bant
Enleliep totehem altehant
En#cneyede enJcdreefgrotefecste.
T glewein sprac:,,Nu sietdesebeeste

9385Joncfrpuu/e,hoegoelikesoeghebaert!
HetesL talrebestepaert
Datmen soudevinder in arderikel''
Diejoncfrpj/wesprac:,,Dapperlike*

W eten varen,icbidsjuserel''
9390 ,,Lief,''seideW alcweis die here
Datghiwilt,datsalwesen-''
Een teldendepartnam hinadesen
Dathisadelde enlebreidelde sciere.
Den Sinen dedidieselve maniere.
9395 Hiledetsebedeuuttervaert
Endeledetsetereerstcrportcwaert
Diehiontsloetdaerterstede
W anthihadde den slotelm ede.
ieporteondoen siwelwide
9400 EnJereden ute,vro enJeblide.
Daersetteup datpalafroet*

W aleweindiejoncfrpuwcmenjoet
En& gafharetpaerd biden togle.

Up Gringoletteghelijcenesvogle
9405 Spranc derW alcwefs na dat
Enlevoeren soetelikeharen pat.
Die vosliep neven hem ghereet.
D er'
W gletveiqlsprac:,,Icnew eet
W aerwerticbestnememinevaert*

94l0TesconincsAmori
jshovewaert.
Daer so m oetic cm nler varen.

joncîrouwe,icsegtju we1tewaren
281

Ic belovedehem overwaer

Daticjusoudebringen daer;
9415Icswertju biridderscepemede*
EnJebimiereman waerhede.
Enleom tevuldoene desedinghen
Gaf1&inlitswccrtm ett> .jJ..ringhen
172rb

Daticjamnlerlikehebbeverloren-''
9420Diejoncfrpuwehaddegroten toren;
Soe seide:,,Ay lace,watsegdi?
Suldienen vremden coninc mi*
Voeren enlepresenterm up m inne
So bes ic enegrotekeytivinne!
9425Eersalic mitleven nem en.

Owi!enJehoesoudi
jtghetemen
W e1soeteamjs?W anticnedede
Noitjeghenjuaerchede!
Groteweeldehebbic ghelaten
9430En/eheerscapieutermatenl''
W alewefssprac:,yLieveJ'oncfrouw e

Ickelmeditwel.Lactjuwen rouwe!
Icbeloveju goedertiere
*

e

@

*

9435In beswikeju niet!Troestju in desen.
Also ghiwilt,also saeltv esen,''
Soeseide:,,Here,ic weetsJ'u danc-''
Sireden vortenJeeeryetlanc

Quamen sighereden in datgras
9440Daerdie hertoghetevoren was
Ghelogiert,intselveplein
EnJcaldaerderW alewein
Ghevangeswasmetgroteronwcerde.
Daerso vanthiup dieaerde

9445Ligghen tswlertmettm -ij.ringhen

Datniem> van danemochte brisgen *

EnJealsemjnherW aleweisghesach*
Sjnherteverlichtea1sdiedach!
282

Hibeette enJcnaemtintgras:
9450 Higordet.Hoeblide11iwas

Dathijtalsohaddevonden!
Endehisprac ten selven stonden:

:1Siet,joncfrpswe,metdesen pande
Maghicjuloesensonderscande
9455Jeghenden conincAmorise.
Ditsw aertesvan so grotm prise
Datdieconincnietgheven en soude
Alleneom dusentmarcvas goude
sonderallene om uwepersone.
9460 Hihordesegghes,ghiwcertso scone

Enl:sojoljsenJesojaloers;
Enlchaddetuwccrtso grootamoers;

En/egafnlitswlertmettes .ij-ringhen
Updaticjuhe- mochtebringhen.
172Ya

9465 Nu hebbicsdiem acht;neware
So watso ghihebtommare
D atnc doeicnemnlermere.''
Soe antworde:,,God lone u,herel''
a desertalesprac W aleweh :
9470
,,N u toe wullic,berch enle plein!*
W inehebben watlett> tesen tiden:
M en sa1onsvolgen van allen siden
Datwetic wel,a1sm en onsedoen*
Vereschen sal.''Enes garsoen *
9475 Ghemoeten siin die dagheraet.
T glewein riepene enJevragedehe- raet
W elc1&inaestvoereteRavenstene.
Diegarsoen seide:,,Here,ne ghene*
-Xx.mi
len neestbizeuwetevaerne;*

9480En#cstondeju tswatersniettonbeme*
Ghisoud terscepinghewesen saen.

Oecwillicjouwe1doen verstaen:
Vaerdibilande,so hebdimilen
.
Lx-teridene teserwilen.
283

9485Deeltznleki
-estwatghiwiltdoen-''
DerW alewefs spractoten garsoen:*
Godebevolen,vrient,so vare!
Du hevesmiwe1berechtdatware.''*
Liep diegarsoen woch tehant.*
9490Doevragededierid&rachemant

Derjoncfrpuwes,watswarehareraet.
Soe sprac:,,Tletten esonsquaet:

Datwiscepeden,waertju willel''
Sinellilden doenietlangerestille
9495En/ereden daerwccrtL rdevaste.
Sniem esaghen sidiem aste
Van den scepen in diezee:
W e1 .xx.scepen oftem ee
Vonden sireghereet.Sihuerdereen

9500EnJevoerenoveronderhem tweeùl*
M etten vosterselvereure.
Sihadd> den wintgoettercure:
Tseiltrocsiin den top alhoghe;
Hare scip washarde weltervloghe;

9505EnJevoerenwech sonderrespi
jt
Sodatsivordervesperéjt
Ariveerden vorRavenstene.
Die veerscatnew asnietclene
Die siden stierman gaven doe.
95l0 Terredenen comic wedertoe*

So iceerstmach;verlanghejuniet.
Maerhorteenletteleersttbcdi
jt:
Dieniemare licp ghcreet
* @ *
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95l5 Alsmen den karcwlrdreghemiste
En/emen van W alewefrenienewiste

Enlevan Ysabelen dcrjoncfrouwell.*
D iehertoghehaddem eer> rouw en
Dan oftmenne stakem etenes knive.
9520W alefpcffçedede1&isollken rive

EnJediejoncfrpuweachemant.
En/ealsmensenieten vant
Dedediehertoghehes volg> tervaert.*
Xxx .voere ter zee wart

'

9525En/e 'xxx.voernesouken bilanden.
M aerW aletpefs esuutharen handen

EnJcdiejoncfrpuwe.A1sdandcrequanlen*
Terscepingen,sivem am en
Dathem diewintcontrariewas.
9530 Droeve zndegram waren sidas.
Ic waent,God dede durW alcwefrlere.
Oec ne mochtcs simin no mere
Ghearnen,dievolgedes bilande
Om T gleweinetedoenescande.
9535 Sikeerden wederdanes siquam en.
Sihadden behaeltlettelvramen:
Siwaren gram en/ehadden toren.
Hierna suldinoch meerhoren
Vanden hertoghe enledoen memorie;*
9540 M aernu keric up minehystorie
En/esaljuvanden riddre vri*
T gkeweine tellen.Teerst(slodathi*

TeRavenstlenlewas,grootriveel*
Haddi:11isach den casteel*
9545 Vorhem staen altehant.

Enen harden sconenserjant
Gemoetti,diehiin deserwise
Vragede om den conincAmorise:
Cnape,dattiGod vcrdevan sere!

9550Berechtmi,wat(doet)mijnhere*
Amori
js,dieconincmilde?''
Diecnapeantworde:,,Here,icwilde

Daticsijnsnienehordevcmmnes-''
M ettien liepen he- dietranen

9555Utenoeghen:hep;jammerdesere.
SPraCtoteW alewefsc,den here:

Here dieconincAmori
js
Dathopic,esintparaijs:
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Van derwereltes1Aiversceden-''
9560 ,,God moetesinezielegheledenl''
SpracdoeW alewel.A1tehant

Sciethidoevanden serjant.
Doeseidehi
jtderjoncfrpswesalbloet:
Siet,soeteliet nu eshidoet
9565Dierikeconinc Amori
js.
Hisoudehebbes hesi
jnjuami
js
Hadtgheg>çn na m inen wille-''*

Diejoncfrpuwcnesweech nietstille:
God hevetnziwe1vorsien;bedi
9570Ic segghe wel:alhaddehinzi*
Ghehadt,hen waereniettoe comenl''
A:raletpcfs sprac:,,Hetsalonsvromen
Varen wiherberges in den casteel:*
M en salonsspeldoen znieriveel.''
9575 SidadentenJe m en ontfncse daer
M etgroter eren,sveet vor svaer.

W gkewein toghededen heres daersaen
Datsineboctscap waswelgedaen.
Siwarensghepaitwelalgader:
9580D aerwaSderaventuro vader
Ere enlegrotefeesteghedaen!
DrieL ghewas1zidaer,sonderwaen.
Ten vierden daghe rumei den casteel.*
Die riddersgheledene dmeeste deel
9585Enehalve nélevan Ravenstene.
W alewefs deetsealle ghem ene
Keren wcdertharen castcle
En#evoerwech m etterdam osele
EnJemetten vos,die ghernesoude
9590M enschew erden,oftGod w oude.
Oecbelovedehem W alewein
Tevaerneberch enleplein
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En/eniette rastenevordiè stonde
Dathiden conlcW onderevonde
9595En/esinen sone Alidrisondre.
In warevan ghere dinchoudrecondre
Dan van hem tween,weticwel.
Daeresnoch een scaec spel
Daticmoethebben,twelkeicsa1
960:Thovevoeren,hebbicsgheval.

Maertgoedeswcertmetten .i
j.ringhen
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M oeticdaerlaten:metghenes dinghen
Nesalicte1sghccrigen moghen.
M etten scaecspelesalic verhogen*
9605 M enegen man in sconincshoE
Ic dederofeen surc ghelof
Datictden coninchalen soude.
N u eist so ComenyalstGod woude

Daticltjwaneghecrigenwel.*
96l0lcen sorgheniewero-meel
Dan hoe widaersullen heraken-''
Dusreden sivan desen saken
Een veaestic,alsic versta.*
D ie vos volghede em m er na.
9615 Die sonnesceen uterm aten heete
So datsitemoyertva swete*
W aren.Hetwaserwoesteoecm ede
Datsinieuwertegherestede
Tencgen bomen m ochtes comen;*
9620EngeVOCVCH,alsichebbevemomen
Also verm oyttote over noene.
Daertsere sconewasenlegroene

Quamen siterejOliserstede
Daerenefonteinesprancmede
9625 Versch znieclaer,couta1seen ys.

Hem dochtesiwaren intparadijs
Alssidaerghereden quamcn:*
Bovcn derfonteine sivem amen

%7

Enen olivier,jolijsenJegroene
963:Jueghedeli
jcnaden saisoene.
Daerbeette in datgroeneplein
DiestouteherW alewein

Endehalpdiejoncf(rnuwc)vandespaerde.*
Hilicttrosside up diewaerde

9635Gacn peinstren znlesi
jn Gringolet.*
Hetwaserso scone,hem waeste bet.
Dievosgltinc ten selven tiden
lntgrasligjhen daerbesiden.
u esderW alewefs dievrie
9640 Gheseten bisiereamie
Up diefonteinebilievereladen
Diedoliviermetslen bladen

Haddebedectjoliseleke.
Sisaten am orouseleke

9645Bedetegader,doeicju versoen.
Den helm haddiofghe/ en
EnJehisciep,die riddervaeliant*
Van derfonteinemettcrhant
EnJedranckerof,die scone was

9650Soeteenlecoel,sijtsekerdas.
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Datselvedede oecY sabele.
D ussaten sim etgroten spele
Een lanc sticonderhem tween.
lc weetwel,darnewasharregheen
9655 Sinehadden e1c andren darc

Merjonsten ghetogethopenbare*
Dan sidaden,maersiup hilden*
Hem ,om datsinieten wilden

Datievossagheharejolijt.
9660En/ealsialso enen langhen ujt
Hadden gheset> up diefonteine

Begonstemijn herW aleweine
Vaken utermaten sere.

Hisprcc:,,
loncfrpuwe,bionsen here
288

9665In mach nietletten,icen moet
Slapen stappansm etterspoet.
Soeseide:,,Here,doetdatghiwilt-''

Hileidesijn hoeftup sinen scilt:
Hine wildenietSlap> in hares scoet
9670 Om dathem harrepine verdroot.
Hem vakedeso sere,dat11ithant
Slapende wart,diestoutewigant

Utermatm vaste.Enlediejoncfrouwe*
Diene seremindecndewasghetrouwe
9675Ne constehare onthouden niet
Soene custeden ridder,nodar datsiet
Die vosaltoe terselverwile.
M en soudeenegrote halvem ile
Hebben Vegaen,datweticwel,
9680Eersoenoitbegafhare spel

Jegen den riddretedrivenedaer:
Dieminne gafhareghenen vaer.*
An oeghen,an montenlean kinne
custesoene:hetrietharedieminne.

9685Grootjoliithaddesoein dien.
EnJe a1ssoe up soude sien
H evetsoe van verren vcrnom en
Enen groter swartep rudderecomen
Up een hogheors,swlrta1seen raven.
9690

Nietnededehi
jttelden nodraven
u aerhiqua- drivendealseen tempeest

yechtgeli
jcdien quadegheest
Haddeghejaget,gherecketshals.
Dieriddre maecteveleghescals
9695Inaerhirnetspore'n slaendeQllam.
Teerstdattm dieJoncfrpuwevernam
Verloessoenalicshare memorie:
Soenehadde genemacht,seitdystorie
Datsoe spreken mochteeen wort:
9700 Soeserewassoedoeverdort
289
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Van groten vare znleverheent.
Die swcrteridderelnieten meent

Dandiejoncfrpuwewoch tevoerne
Dienietmachten heeft 'i'1ette roerne.
9705 ieswarteriddre spaerttwint:
Hicom tsporslagende als .i.wint.

Slichtsso ri
jthiterjoncfrpuwen
Diewasbevaen in grotes rouwen.
Een lettelbuckedinederwaert
9710EnJeghegreepsemettervaert

EnJeswancseup si
jnpardvoren
EnJeslouch wederwech mettm SPOrCn.
Alseditdievoshevetversien

HijancteenJeduuldeseremcttien.
9715DerW alewefslhoeftghinchistoten
Dapperlikemetsinen poten
So datW alewcis ontsciettehant*
En/eseide:y,Hevestu den viant
1n,dattu nu dusghebaers?*
9720Twidrivestu dusvelemesbars?

Bestu ve- oet?icwanejaestu-''
D ie vossprac:,,Ic w ane,ghinu
Selve eerverwoeden sult:

Mijnjoncfrpuweesbiuwerscult
9725Verloren:hetvoerseme/ghenent*
Een swartriddcralsatrement
Up een swartorsa1seen pec.*
Hihevetin derhellen strec

Langheghesi
jn,datweticwel:
9730 Hetesdieduvelcnieniemen el!
Ay lace,watsa1hierghescien!''
DerW aleweis,hiwertmettien
Verwoetendeuten sinnewc1naer.
Vreselik-espranc 11iup aldaer!

9735Den helm settehiup si
jnhovet
EnJenam dieglavie,diesgelovet
290

En/espranc up orsghenendelike:*
Dievosliep voren dapperlike

Geli
jcenenhasedielmcn)jaget;*
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9740 W ulewein volghedealonversaget.
Alhadtghewcsen Barlabaen
Hine hadsachterniet hegaen
Hine haddeghevolgttoterhelle*
Haddighemogen,also ic tellc.
9745Emmertoeliep die vosvoren
EnJeT glewein volghede mettm sporen
So langhe,datSiden riddersaghen
Diehem lettelwilde wan haghen
Om W xleweinedathinecomen hort.

9750Ommerri
jthisinen wech vort*
Tevasterno tesochteroec:
Om W xleweineghevethinieteen loec.*
Oec en O ldihe- nietdangieren

Hem tekeernejegen den feren.
9755DerW alcn/efs reethem so naer
Dathine metterglaviedaer
Haddeghesteken,haddighewilt;*

M aerom dathidiejoncfrpuwelûlt*
Derjoncfrnuwesduchtediehere

-

9760Inatlése quetsen m ochte sereBedivermeethisiere steke
EnJe1tisprac ten ridderbitterleke:
:>N u toe,nu toe,gllihebtvolgaen!

Diejoncfrpuwegheeftnlisaen!
9765 Ghihcbse tclangheghevoert.

Mineherssenm si
jn upjou ve- oet.
Biridderscape!hiersa1die een
Em m er sterven van onstw eenl''

Die swertesettenederhaestelike*

9770Diejoncvrpuwe,Sekerlike;
En#eSeide totchare:

W elsconejoncfrpuwc,icbeghare
291

Jouridderetesine,sconejoncfrpswe.
En/emarketin ghereontrouwe
9775N och in gheredorperheit;

W antalsicju onderden oliviere
So scone sach sitten,goedertiere
Doewardicm ettm minnes viere
Alstappansso sereonsteken
9780Datnlitherte dochtebreken
EnJeverbarnen.Doe voeric saen*
Om u tontscakene.Hebbicmesdaen*

Anju,selven willicbetren al.
Hebtmi
jnsghenad>,joncfrpuwe,icsal
9785Hierjosteren duruwen wille-''
DerW alewefs nesweech nietstille;

Hiseide:,,Hetsom niet,ju vrien!
Icsaljunochheden papewyen
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En/esceren crtmem etmin> swarde.''
9790Elc trac doeachterwlertup die warde
M etten orsse starc en#egroot.
Elchadden glavie daerternoot*
M etscarpen,tangherm yseres vores.
Elckeerdewederen#eslouch m efspores
9795Ten andren waertghenendelike
Voerende harderidderlike
Die groteglavien zniedie felle.
Rechtvoerdieswerte ofhiuterhelle
Haddegecomen,dakerende daer:
98:0 Goetriddre washi,overwaer!
EnJeW alewefs reethem in den scoet.
FelwasdiestekeenJeswaerdiestoet.
Sisockierden mettes orssen
So datsimetgroterporssen
98:5Diestarcke scilde frotsieren daden.
Ten nese,ten monde,m oestewaden
Datbloetutealeven sere.
Siworden so sereuten kere

Alsimetgroterdrachttesamen
9810 Bede

(met)scildenenlemetlichamen*
Tegader(liepen)datsionwaerde*

Beidevielen up dieaerde.
Sinem ochten horen no sprekenniet:
Sinewisten wathem wasghesciet.
98l5 Silagen een lanc stic sonderspreken.
M aerdievos11ighnchem wreken
Up den swcrt> ridderm etsinm tanden.
Onvriendelikebegonstine vanden
En/cscuerdehem meneghe maelietervaert.
9820 Doe quam desswart> ridderspaert
En/eslouch nades vos:haddine geraect
Tepointe,1tihaddene sere m esm aect;
Doch deettenevlieghen in datgras
Driescarden varre,so dathiwas
9825 Alin onmachtenJeverdovet.
Serebloede11iomtrenthovet.*
Een 1etne mochtinietverroeren.

Nuwillicjusegghm hoedatvoeren
Die tweriddrcs van groterwerden.
9830 Silaghen een lancstic up dererden
Datsinieneroerden een let.
Ysabelesoe waentvelebet*
Dathidootesdan hilevet
Hare soete anujs,dlers
oeo-mehevet
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9835 Grotes rouweenJehandgheslach.
Soeliep totehem daerhilach
EnJeontletste den helm saen*
EnJeheeftenehe- vander hovede ghedaen
Om datsoe he- den wintan wilde
9840 W ayen.Hetsalden riddermilde*
A4ee conaen tequadedan te ode.
Iniesqvarte ridder,diefelle,dievroede
Van orloghen,seghetdiehystorie

Haddighesi
jnin sinememorie
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9845 Datwetic wel,hinehadde den deghen
T gkeweinealtoesnietghesleghen;
M aervandersteke die he- diehere*
W alewefs gaf,washiso sere
Verdoeft,dathem zinsghebrac:
985:Een word hinochtoe niene sprac;
M aerhiscoetup m et stouten zlnne
Verwoetalseneliebaerdinne
@

Daermen harejoncwilleroven.*
Tsw/erttrachi:ghinesoutgheloven
9855Hoesconehetwasen#ehoebreet!
Up T gleweineliep lzighereet
Dathighe/ en hadde om ghem ghelt
Haddighehadtsicrezinne ghewelt;
N o om pine,no om arbeit
9860Ne haddighedaen die dorperheit.
Tswertverdrouch dierudderhier*
EnJesalslaen den riddcre fer
D aerhialbloetshovetslach

lnderjoncfrpuweaScoet.O wach
9865W athaddibina daerghedaen!
God ne wilsnietghedoges!So saen *
W aleweff,quam them selven sciere
Enlesach den ridderonghehere
Up hem comen lopende sere

:87014iwarp den sciltderjeghes terwere
EnJeontfmcden groten slach

Upden scilt.Si
jndomesdach
Hadderem meran ghegaen
EnJehaddinietalso ghedan!*
9875 So goetwasdatswccrd van stale
Dathidurslouch altemale
Den vasten scilt,dicsghelovet

EnJcslouch T uleweineinsi
jn hovet
Ene grote wondeznleoecdiepe.
988: ,,En ware llietgoesdatic sliepe*
294
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M etdusdanesslaghes''sprac W aleweh.
Ondadich man,vu1quaetvilein
Hebdidesebastaerdic ghedaen
BiGode,glzisterftero-mesaen!

9885Desescalcheidcsaljuscinenl''
Den helnlbrochtinlefgroterpines

Upsdn hocftin dien onvrede
Datwonderwas,hoehi
jtghedede.
Nu hadde T xkewein bisieremanw/erhede
9890En#ebiridderscapemede
Ghesworep,dathibighcnm Jinghes

Soudetreckm tswcertmct .ij-ringhcs
Up kerstines map,durghenenoot.

NuhevctVjsrouwcgroot
9895W anthihadsnu weltedoene.
Een an&rtrac dieherecoene
Dathem teRavenstenewas
Gheghevm tevoren,alsic1as:
M en wistenieuwergheen so fel.
99:0Dattrachiuut,dieriddersnel.
Den swartm ghinchiassclgieren
Bitterlike in sulker m anieren
Ofthinein dieaerdesoude mpetsen.

Dieswarteachtetsniet .ij.taetsen:
99:5Higalthem wedersi
jnverheTen;
Sineslaghe doethihe- beseTen:
Up den helm slouch hiW aleweine
So datdieprecieusestene
Nedermoestes vallen in L tgras.
991aHetne twiveleniemcn das
DatT gleweinesine oeren songhen.
Up den swarten eshighedronghen
EnJeliep up hem mettcn swarde
En/ehaddene na gheveltteracrde;

9915Doch neleethijsnietsolichte*
Hinehaddeenewondeintghevichte

Die serebloedesondermiden;
En/edatgrasin corten tiden
W artghevaerwetna den greine.
9920Doeliep up den hereW aleweine
Dieswarteendeghinckenevanden:
Hibegreep tswlcrtmetbedm handen
EnJewarpdensci
ltachterwtaert).w
W aleweinehilettelspaert
9925 M aereenparlikesonderfaelgen
Slouch hiUP T xleweine:.vC.maelien*
Dedehivlieghen in datparc!
AlwasderW alezpcfs vluggheenJestarc
Hineconstetegherewerecomen.
9930Dieswcrteghincaltoesup he- dromen
Stekendecndeslaendem etghenent

Ghelijcdcn drakedietalverslent.
Die vrayehistorievcrteltonshier*
Dat11iden stoutm ruddcrfer

9935T xkeweine,wondete 'iiij.steden

Dathem tlbloet)liepuuttenleden*
So bedichte,dathem diehere*
Daerofvervaerdehardesere.

H1seide:,,Maria,mi
jnsvemment!
9940W antin haddenietghewaent
Datyem m in alerderike
Ridderne vondedesgelike.
Noiten vandicman vaasulkercracht.
Hisa1nlicortslaen in onmacht
9945 Ghedueretlanghedesen tempest-''*
Sereverstormdehem diegheest!
:1M iestem oedeofthiware
Uten zinne:Sineghebare
Ghevetoecwel.Icsiemibloeden
9950 So serenu,icmoetmihoeden
EnJene ghenewerebestaen
Vornediemoetheithevetbevaen
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Dathem adem ghebrectenledan
M aghicvellen desen stouter man.''
9955DuspeinsdeW alefpefs alsedievroede.
En/cdieswaertemettorner moede
Dieslouch emmerslach in slach
Up T xleweinedien 1&ivorhem sach.
W onderwaestdatdieruddergoet
996: W alewein,diecoene,so ontstoet!
A1s1ziden swarten in den stride*
Amachtich sach,washiblide.
Den scilthilt1&ibiden riemen
Enleliep up den swlrten sniemen

9965EnJeseide:,,Alwasgrootju loep
Nu moetiontfangm den coep!''
W antW alewefs gherochten so we1
Dat1zieerstmettm hovedeve1

So onsochtein dennijtspele
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9970Dathem we1na dieerssineindekele
Gevallen waren:hilach langhe
In onmacht,in swarer bedwanghe!
u esvan den riddereswert
w alcwcfs los,die hem so hert
9975EnJeso wreetwasin diebatoelge
EnJehe- so m eneghe vastem aelge
Hadde ofghesleghes metten swerde.
Ysabele diegheberde
Blidelikecndeseide:,,Here
9980 Ghinehebtwatletten mere:
Trectofden helm den tyrant
Slaethe- thoeftoftehant!
En esghene olmere,God weet.

Oecsodaijsjuwenheet
9985En#eswoertdatghinesoutontliven
M ochtine verwinnm .'' Ditsa1bliven''

SpracW alcwcfstoterjoncfrouwe
Hetwarescadecndeontrouwe
%7

Soudic dusstoute ridderdoden
9990Aldus.In laetsnzinietverbloden
lcsalhem helpen dathibecomt;
EnJewien datscaedtoftevroemt

Icsa1hem stdjtleveren &n.''
M ettien scoethiden ridderean

9995En/etrachem ol alsiclye
Bede den helm enJe diecufe*
EnJemaecteheN,dansichte bloetmettio .
Enkealshinehevetbesien
In ansichte,hardegrootmesbaer*
100:0BegonsteW aletpcfw driven daer;

Si
jnswerd stachiindenscoe:*
Den duvelselvcbevalhi
jtdoe!
H1waendesijnszinswerden onvroeder:
Hisach L twasLanceloetsbroedcr*
1::05Estor,dlenehaddeso waert.

M enichwaerfvlouctehisijn swert
Daerhimedewondeden riddervri.
Hisprac:,,Ay Lanceloet,nu suldi
Evelmoetup midraghen grootl''
1001:W xkewein haddeselveteslllkernoot
W ercenJesalve;niemen tien stonden
Ne verstonthe- betan wonden:

Dicken haddjsselvetedoene.
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Hiontwapendeden riddercoene
Ia0l5Estoreen#eghinchem verbinden
Diewonden,diehiconste vinden
An hem,die fe1waren enJeonsiene:
Van dien vanthiereviertiene.
Hibantsesochtcen#ewel.
10029 Nietverpordehe- dieriddersnel
Estor,die overstoute,nochtoe.
T âlewein trac een vingerlin doe
EnJeseindenem ettm dieren stene
Allediewonden grootenf/eclene

10:25 So datdierudderbegondenopen.
EnJeW alewefs wartserein hopen
Dathitelivebliven soude.
A1shincsach roerm also houde

Settehisino;helm up si
jnhovet:*
1::30Hine wildeniet- &esghelovetDusentmarchebbes van goude
EnJedatten Estorbekennen soude;

Bedidectehisi
jnansichte.
EnJedieriddcre,dienietlichte
1:035 Siekermochtewesen doe
Spracden herW aletpcfsealdustoe:
Sekerlike,icm arcke hieran *
Daticaneenen edelen man
Ben gheraect:in gheen lant
1:040Vandic noitso hovesches viant.
Ghihebtden gonen goetghei en

Dieju metcrachtewildeverslaen.''
itspracEstor-sijtsekerdasAlshithem selv> com en was.
1:045W alewefs,die riddere goetvan prise
N ew ildedaerin ghere wise
Estoreantword> ,wanthinienewoude
Dathinedaerbinietkennm soude.
DerW alewefs hisach harentare
I:050En#ewartvan en> riddregheware
Die up een tellende pard quam
Onghew apent,alsictvem am .
Hihaddean enen scaerlA en roc
En> manteldaerboven,enJeen> stoc*
10055Haddiin diehantdorhovaerde.
Singende quam hiup diewaerde.
Twesconeknapen volged> he- naer.
T aleweineso versach hi& er
sittende biden ridderuptvelt.
1Q060 11îreetJaersvartSùlen telt
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A1sdiewe1vermoede die sake
DatW alewefs wastonghenzake.
Desewashovesch enlegoedertiere:
ToteT gkeweineso quam hisciere;
10065Enlea1shiquam in datgroene
DaerW aletpefs satdie riddercoene
Biden ghewondm dieL tgras
Roothadde gemaect,he- wonderde das:
I-Iimochte an hes beden scouwen
1:070Diescilde dorstekes zniedorhouwen
Dievastehalsbergheonmaelgiert
Die helm eghecroect,gefaelgiert
Cnielingen zndect
ousenaleeslbloet.*
EndeT xkeweine,denri
dder(goet)*
1::75 Sach hibedichteten maelgm daer
Tbloetute dringhen rootenleclaer.
Van den scoudren toterhant
W ashialbebloet,diewigant.
D iesontfarm edeso den here
10080Dathibegonstewenes sere.
HigroeteneenJeseide:,,God weet
M iesuterm aten leet

Jou vernoy,datdoeicjucont.
Ghihebtmanlicandres gewont.

10085Dieridderedie&erlegetvorju
Hine mach nietlangere leven nu
Also midinct,tedeseruren;
Bediso meneghe Yepescuren

En/esteken sieicin sijnharnasch:
l0090Himoetvan herter wesen rasch
EnJesonderlinghegoet,salhiMCSCSCN*33
T gkewein antwordena desen

Nohinededejeghen desgoedesman
Sinen helm nietofdan
10095 Om dat1liduchte,dieriddervri
Datten Estorkennes mochtebidi;
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M aeralso onsdystorietplt
Ghinclliten riddcraldccrhihelt
EnJeledenebetofen/cseide:
l0100 ,,Doralre riddersedelheide

Here,sosoudicjubidden gheerne
Enebede,stontsju niettonberne.*
Dese riddcr,diehierlegetghewont
En& ichebben langhen stont

lnl05Alhier(menege)fellebataelgegedrevep.*
Bigrotes rampeesmiditsneves
Toe comen;haddeelc andertevores

Ghekent,wihaddesstri
jtsonboresw.*
@ * @
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*

@
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Staetdesen ghewondes ridderin stadm !*

Vandcrdootheefttlzijaerchtwint*
Heefthiyemen diesi
jnsondcrwint;
lchebben vennaectenleverbonden.
Here,en belgetniettedesen stonden
lnl15Daticminen helm nietofen steke:
ln laetnieuweromme,sekerleke
Sonderom datmidie ridderlichte*

Kennen mochtein mi
jnansichte-''
ieriddersprac,a1sbijtvernam :
l0l2: ,,Jueswelghesciet,datichierQtmm.
Gondernederin gonevaleie
Staetin ene soete contreie

Een casteel,die te prisene essere
EnJedaerofso benichere:
l0I25Den riddcrsalicvoeren daer.
En hebtom hem ghenen vaer:
lcne latehem nietghebreken
A1soudirebliven .xx.weken.
Enleditwillic,''sprac diebaroen
1:130 ,,Om alreriddersere doen-''
W alewefs danctehem daerofsere
EnJenam orlofan den here.
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Hibescreetsi
jn orsmetgrotcsrouwe
En/esettevorhem diejoncfrouwe
I4135En/ereetsinen wech vorwaert
Ten groenen olivierewaert

Om tehaelnederjoncfrpuwesrosside.
De vosliep achter,serich enJeblide:
Blideom datW alefpefs wasvan danen *
In140EnJebandersideliepen hc- dietranen
Overdieghernen nederwart
Om dathiso serewasvervaert
DatW alewefsnicten soudeghenesen;
Nietdroeversone mochtiwesen.

lcl45Ysabelediesconejoncvrpuwe
Diedreefongematm rouwe
Om T gleweineterselverstont
Datsone sach so sere ghewont:
So m esbardeenJeweendealtenen.

1pl50,,
Joncçrouwe,ghinemoetjunietverhenen''*
SpracT glewein,,icdoeju verstaen
Datic nlisalghenesen saen-''
oequam en siin cortes stonden
Ondcrden boem daersivonden
176*

1:155Staendederjoncfrouwespaert.
Soebeetenedermettervaert.*
T gkewein ontwapendehe- metterspoct
Dievan wondep wasserevroet.

Derjoncfvutpesdcdcdieedelman
Inl60 Sinewonden vcrbindm dan

EnJewijsdehareselvedaertoe.
Alseditghedaen WaS,wlrthidcerdoe*
Up,enlesatuptorsthant
Enlehalp derjoncfrpuweachemant
10165 Up datpartdatsochteghinc.
EnJesine daden anderdinc
Dan siweedcrreden ghereet
W antT gLeweinewarehardeleet
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Datmen wistewie hiware.
I0l70Die vosvolgedeem mernare.
Siredcn totcn avonde toe.
A1Stavontwas,siquam> doe
Tenen castelbaghelenlegroot.*
T xlewein sprac:,,W e1wareonsnoot
IcI75 Datwihierherberge, tamere-''

Diejoncfrpuweseide:,yvarewidan,here-''
EnJesihebben also ghedaen.
Daerwaren sihardewe1ontfaen
Alsghiwelsulthoren cortelike.

I0180Maericmoetju eersthaestelike
Van Estoreeen deelsegghen.
Dieridderdedenestappansleggen*

ln enelitiere,als<jthoren
Daerhiommehaddeghesentvores.
1:185 Goetlike voerdehides ridderwaert
Te sierescoenreherberghe waert
Daerhineweldedeachterwaren.
M aerEstordie ghincsere mesbaren
Dat11inieten kentden here

l0190Daerhijeghen vachtso sere.
Serepri
jsthineenleseitalbloet
Dathinoitnevantsijnsghenoet
No man diesulkewecredede
EnJediewasvan so hovesccrsede
10195Enle up sin> viantso goedertiere.
M enichwarvm swoerhidiere

Up dathi
jswesen mochtevroet
W iedatwaredieriddergoet

Dathi
jthe- lietecosteneen let.
10200Icwillejuhierofspoedenbct
176Ta

Enlevan Estorecorten dietalc.*
Die goede man dedehardewale
Sinen willeen#ehiplach*

Sjnssowel:daermen toesach
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1:205Ghenashivan daghetedaghe.
Nu swigic hierofznleghewaghe
Van W alefpefse,daericaf1as
Dieten casteleghevaren was
Daerhighefesteertwassere.
1:210lletNvasrecht,svantdaersvashere

Dieselveknape,dieselveserjant
Dien l1iintwildeforeestvant

Jeg> he- comendeteghemoete
Uptmaghere rossidedatsinevoete
10215 Cume mOC1ltCVerroeren iet.
Den G ape sach higrootverdriet*
Driven enlcsinehandewringhen.
Die troestre wasvan allen Jinghen
DatwasW alewefs diedaerquam :
lnz20 Alshiso tonghemakevernam
Den knape en/ehihe- gllinc segghen
Sinen ramp enJetevoren legghen
H oe dathicam p haddeghenom en
Enle1&itespadesoude comen
10225Biderfautevan sines rosside
Dathem ghenom> wasm etstride;
EnJehisine arvachtichede

Soudeverliesen enlesijn li
jfmede
Enlehoe hinesochte anderdinc
l0230 D an te Vaerne toten COIIZC

Arture,den edelen princhewaert

Dathihem gorden soudesijn swert
EnJeriddermaken:hihopede dan

Dathijeghen denwredenman
10235Daerl1ijeghen vechtenwoude
Tebeterezeghehebben soude
Enlcte beterghelucin den camp;
Enleclagede dathihadde den ramp
Dathiten hove nienemochtegherakes10240 DoewildeneT gkewein blidemaken
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EnJeleendehem sijn orsvan prise
Daerhimede in alrewise*
Sinen willemedevorderde,clene enJegrppt.
Nu heeftdieknape sinen noet
l0245Alverwonnes enJesinen armoede
En/eeswedertesinen goede
176vb
En/eeseen riddcrvan grotes doene.
Nu hevethiden riddercoene
W alcwefsete siereherbergen binnen.
10250 Sniemen so doethihem bekinnen

W athihem jan hertelike:
Hiknieldevorhem haestelike
EnJeseide: Lievehere,si
jtwillecome

Teminencasteletejuwervromen!
l0255Mi
jn lijt mi
jn goet,here,biGode

Dat(staet)altuwenghebode:*
Biju benicmi
jnsgoetshere
Datm ighescietwarenemmere*
Nehaddiallenegedaen.''
1026:W aleuzefs dede sinen werd UP staen
En/cseide:,,God weet,mieslief

Datghiverwonnes hcbtju grief''

6Di
isp
es
raa
kv
eo
nnh
da
srt
d
eegme
adr
neg
in
he
ie
talz
eale
10265Totedien datmen eten gvnc.
Sihadden ghenouch van alredinc
Van datmen vantbindes castele.

Bihem satjoncfrpuweYsabele
Daermen hovescelikevoren sneet
1:27:Diem orssele- hoe datictweet!-

W alewefnno diejoncfrpuwemede
Nequamen noch te gherestede
Daermen he- dede so grote feeste
W antbede,minste en/emeeste

1:275Drevenhem grootjoli
jt*
Durharsherenwilletierdjt.
Zw.dr.26a

305.
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In canju alnietdoen verstaen.
A1sdie taien up waren ghedaen
Hebben sisaen ghedwegen hier.
1:280Doequam vortdie bottelgier
ErJebrochtecruutmenegerticre

Daerupden wijn vanvelemaniere
W iterJeroot,rasch enJeplasant
M oraet,claerheit,aldatmen vant:
1:285Daerofen hadsien gheneberste!
Daernaghicghes siterherste
Slapen alle,grootcndeclene.
ln elleCamereVan marberstene

W aren .i
j-rikelikebeddes ghemaect
10290 SconeerJedierewelgheraect
M etcocverturcs bleckendeclaer.*
1717ta

Mijn herW aleweisghincaldaer
ErJediejoncfrpuweslapenbinnen.
Ofsidesrachtsoecmetminnes
1:295Yetvergaderden,datsmioncont.
Sihadden tevoren langhestont*
Vermoytgheweestvan vele ridene
Achterlacde:he- staetteverblidene
Van derrusteenJevan den paise

10300Diemen dedein denpalalilse;*
Sihaddenslanghegheweestvenpaent.
Oftsiwe1sliepen,niemen en w aent.
eren,vrouwen enJeknapen

EnJediemaysniedesi
jngaen slapen.
1:305 Sihadden alle,minsteenf/emeeste
Navenswe1ghedronkes terfeeste
EnJesliepen sochtein alremariere
Totedatso ludein den vergiere
Dienachtegalesancenledie cala dre
10310EnJedie voghelkinem enicherande
Datsierebionsprongen saen.
Diedaertecrstwasup ghestaen
306

Alseonsdiejeesthopenbaert*
DatwasieridderW aleweinswaert.*
19315Tere veinstreghinchistaen,Yecoene
En/csach uutwartin datgrOCnC.
In allen siden,an allen weghen
Sach hipauwelioeneghesleghçn
Groene,blau,ghelu cnieroot;
10320Daerup menich aren groot
Van fmen goude bleckendeclaer.

Denridderwartsijn herteswaer
A1shisach datheereso stranc
So groot,so breeten/eso lanc.
1:325Dicken riep hi:,,God,here,ghenaden!
W ie heeftonsdussereverladen?
Hoeesdatgrote hcereup micomep
Onversien?Nu wertghenomen

MinehelpeGod,li
jfenlegoet.''
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1:33: Highincdanen metterspoet
Tote minesherT xkeweineghinc hithant
Daerhinein diecamere vant.*
1: stontup enieghinc ter vaert
Tere veinstre,daerhisach uutwaert
10335M enich pauwelioen ghestelt:
A1wacstbedectdatgroenevelt!
T xkeweinewonderetshardesere
EnJehisprac aldustoten here:
Vullic doetenes bodevaren
1:340 qrote daerbutes sondersparen
EnJedoetgheveresches watsim enen.''
Stappanscoesmen daerenen

Serjant,diedeboetscap dede.
Enen snellen corsiergafmen hem mede

1:345Diehisoudcriden,dieserjant.
Hiruumdeden casteelthant
EnJereetbuten alse die coene.
A1shiquam onderdiepauwelioene
DT

Sach hiere een van dieren prise
1035: Hetwasghescaectin menegerewise
Van sindale,van siglatoene.
M enich ridderstoutzniecoene
Begonsten troppen omtrentden bode.
Dicken seiden si:biGode
1:355W arehigheen bode,sisoudene vangen
En/edien van binnen telachtre hangen!

IcSeggheju nodan inwaren saken
W atsiere toeseiden ofte spraken
Sibehoetdene endeleedene sciere
1:360Tenen pauwelioenewe1diere
Daersinevoren beten daden
Enleledene in bilieverladen.
Daervanthitenen scacspele
Den heresittendeznleriddersvele
1:365Bihem,diesvarer Van groten doene.
A1sdiebodequam bindes pauwelioene
Cnielde11ienJegroette den here;

Hiseide:,,Here,jugrocten sere
Dievan des casteleenlevragen u dies
10370W ederdatghiom hare verlies

SoommehareerehiercomO sijt.
W isten si,datghibegheretstrijt
Enlehaddensijuietmesdaen
Siwildentju ghernebetressaen.
10375Ghernesoudemijnhereweten
Twidathinu esbeseten:

Hinekenthe- jegenniemesmesdadich.''
M en sa1no dan we1onghenadich

Sijnsweseny''sprlcdiehertoghesciere.
10380,,Segtjuwenhere:in gheremaniere
Nem ach him etten liveontgaen
Hinesendemiden riddcrsaen
Dien himetwe1dttllen rade
Herberchde ghsternavontspade
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10385Enleenejoncfrpuwebehaghelmede.
Nemmermeghecrigethivrede*
In salneecrvorsinevestehangen*
Ofthinesentene mighevangen
Den hopenbaren mordenare
1:390 Dien him ethem houdetdare

In sineherberghe,insi
jn porpri
js.''
Teerstdatdiebodewaswijs
Van derboetscap,heefthighenomm
Orlofznieeswedercomen
10395En/edeedtaldussinen here ghewach
Datdaedie hertoghevore lach*
Die hadden ghesworen sincdoot

Hilne)soudehe- methaestengroot*
Den riddrediehier histren quam

l0400Therberghen.,,Hisa1sijn gram
Segdirejeghen,wantopenbare
W ilhineproeves m ordare.*

Blelsietwatghiremedehebttedoene-''*
Doe spracderW alctpefs,diecoene
104:5EnJeseide: lcAveetdiewaerhcitdes
w el,w ie dese hertoghe es:
Dicken heefthinlitoren ghedaen.''
EnleW alewcfs verteldehem saen

Hivcrslouchdenjongelinc*

,041:Tshertogen soneenJe(hoene)vinc*
Diehertoghemettcrjoncfrouwe
EnJehoe(1li)quam uutsinenrouwe.*
A1gaderso dedehijthem horcn
Alsoergescreves staethiervoren.*
10415 1sedithorde diecastelein *
Sprlchite minm hereW aleweh :

Netcmayertjuin gheremanire!
Ic salboden utcsenden sciere
Bedeom vriendeznieom m aghen:*
10420 Sisullen hiercom en en/ewaghen
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Hare lijf aIle dor minen wille."
Men sat daer niet langere stille:
Daer waren boden ute ghesent
Die sere liepen al omtrent
10425 Om succoers ende om onset.
Dar ne was niet langere mede gelet:
Eer drie weken mochten liden
Quam ten castele in corten tiden
Zulc succors dat si een deel
10430 Hem te min duchten in den casteel
Dan si daden; maer nochtan
Waren si vermenicht van menege man
Ende mochten lettel sijn gehacht *
Jegen des hertogen cracht: *
10435 Want si bedecten aIle die pleine.
Maer bi den troeste van Walewein[e]
Sendemen boden haestelike dan
Toten hertoghe, den edelen man
Dat hi besaghe wat hi hadde te doene:
)0440 Wildi hebben den ridder coene
Hi moet anders beghinnen
Metten swerde moetine winnen.
Vorwart so ontseiden si mede
Van buten ende van binnen [vrede] *
10445 Ende sijn worden dootslegen viande.
Elc sal poghen om anders scande
Waer so si moghen andren beriden.
Die van binnen in corten tiden
Coren minen here Waleweine
10450 Tenen bescuddere aIle ghemeine
Die ordineerde ende scaerde. *
God, wat waren daer goeder swaerde
Helme, glavien ende ponioene
Ghelu, graeu, root ende groene!
10455 Starcke orsse ende groot
Warre ·v· dusent in hare coenroet!

*

*
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Eerhem deselaten onthcrven
Sullen simenegen man do> sterv>.
Gheordinecrta1senebruut
1:46:Trocken dievan binnen uut
En/ehebben tanderheere versien
Ghewapentenleghescaertmettien
Standaerdeonwondes van singlatoene
An dieglavien diepongioene
10465 Vedren van pauwo;up diehelmm .
So salsulcliggen in die dwelmm

(So1sereduchtichestestride.*

Ghirich SiJ-n sian elkeside
Elcandren tontliveneuptvelt:
1:47: Sivergaderden up metghewelt;
M ettien glavim ,in waren saken,

Vreselijcsihem onderstaken.

178ra

Datghecracwasharde groot.
M enich man vieldaerdoct.
1:475 Diehertoghe hadde an sineside
.
Xm .ruddersgoetten stride.
DaerstacderW alewefs diecoene*
Enes ruddere m etten poinsoene
Duerden lechameenJewarpeneuut
1:48: Ten sadele:doe wan daergrootgheluut
Van den hertogheenlevan den sinen!
Allegaderwilden sihem pinen*
Tewrekene den riddergoet
W anthiden hertoghenabestoet.
1:485
en tracdaeran beden siden
M enich swlertdatconste striden.*
M en ghinc daerhouwcs enJekerves.
M enich stoutman moestersterven.
Dichertoghewastonsienesere
1:49:Endeeen m an van groterwere:
Hitogededaerridderlikeprom etse
W anthieremeneges in dieplaetse
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Vallen dedem etgroto sca den
Thoeftdurslegen toten tanden.

1:495 .lii
j.vcldehierevorT gleweinsoeghen:
Alwaesthem leet,11im oestghedogen
W antghenouch haddetedoene.*
Daem e w aspaysno soene.
Die blodebeveden daervas vare:
10500 Diehertoghe haddein sinescare
M cneghen rudderevan grotcrmacht;
Nehaddegedaen T ûeweinscracht
Dievan binnen wares alvealegen;
Siverloren menegep deghen:
I0505 Hisachseslaen enievellen bihopen;
Diemeneghemoestdaerbecopen

En/csturten sijn bloetontfarmelikc!
Diehertoghe vachtghenendelike;
Hitroeste sineliedein den vare:

in5lnSelveverboudiallesijn scare;

M enegen slouch him etten sw arde
Termiddele ontwee;man enJepaerde
StachienJevelledeoverhoop.
N oit=nn sach alSulc gheloop
10515 SulcgheclancenJesulcghescal!
Serewachtemen daeroveral.*
Daerquam W aletpefs diehere

Dur(die)viandeSlacndesere:*

Die helme durSlaethicniedurhout;
10520 H im aect datgroeneghersbedout
M etroden bloede in den tornoy;
Also diezeysene maytdathoy
VeltlliseenJewerp ondervoet;
J'n swcertin hcrssen bloet!
HibaetSi

10525Sovreselijcwaren sineslaghen
Datsisconferden diese saghen.
Niem enene wasdaerso goct

Dieghernequam insijn ghemoet.
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DaerwasW alewcfssereghepri
jst
l0530EnJemctvingeren up hem gheVjst.
Diemeneghe riep:,,Nu sietenedaer!
Gheen stoutereneshierverreno naerl''
arde gram was,seitdystorie
Die hertogeom die mortorie
l0535Die daerdede herW alewein.
Hireetup den castelein
M etenen spere grofendestide
Enlesporslagedean elke side
M etten sporen van fmen goude
10540 Tors,datlicp alsin den woude

Eenvogelvliegetdiemenjaget.
Die andercn wasoecnietversaget

Hinereetjeghenwathiconste.*
Daerdaden sienebitterejocste
l:545Daersiridendcquamen tehope.
So grootwastshertog> orsvas lope
Dat1liden castelein daerterstede
Almetten orsse vallen dede.
Der W alewcjk wasscre vcrvaert
10550A1s 11isach vallen sinen w aert:

Seresovruchtehisijn sneven.
Nieten gheefthiom si
jnleven
Hineloestene uternoot.
Een spere gegrcep lti,starc ende grpnt
1:555 Enlc reetden stouten hertoghe an

Enlehiwederjeghenhem dan.
Seresimanlijcandresasselgieren.
Dievastcscilde daden sifrotsieren
M ctten glavien in dicsconfelture.
l95b0DiePonsoenevoeren dure

Diewarenvansamite(rootl.*

E1c andrer,gaven siwonden grppt.
Die blodeneconden nietghedogen

Diejocstesienemetharen oeghen.
313
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10565Dieglavien brA en midsontwee.
Doenevierden sinemmce:
Dicclare ghebrtmeerdet;swaerden
Trocken sienJereden metten paerden
E1cup andren enlebegonsten

1057:Toghen watsielcandrenjonsten.
Daersloeghen sislaghe grppten/eseanc
So dattertclarevierute spranc
Enledatdiehelmewederclonken.
Van slagen maecte elc a dren dronkes.
10575 Gram wasW alewefs znienietan hoghe
Datteneso moydc diehcrtoghe:

Vijfslaghegaf1&ihem dan
Datwonderwasdatenech man
Vandernlinstermochte onstaen!
1058: Haddemen hem oecnietwelsaen
Thulpen ghecomen- diesghelovetTepandehaddire ghelaten thovet.
Sinelicden sagheneverladen
EnJequamen hem crachtelike te soden
1:5:5 M aerdiehertoghemoeste in den pleine
A1dukende vlien vorW aleweine
Enlehiriep tote hem hopenbare:
Ay quaetondadich mordenare
A1hebdiminen hclm durbroken

1:59:Mi
jnlievekintsa1sijn ghewroken
Datgllimorderetjammerlike!''
Doebatdiehertoghevriendelike
Sinen vrienden,sinen maghcn

Datsi
jtalsosouden waghen
1:595En#esihem bistonden also

Dathi
jsbliven mochtevro.
e1esprekenswasdaergheesujt
Maervelebitterwasdiestrijt.
Van den goeden swerden van stale*
106:0W ederluutden bergheenJcdale.
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TghehuucwasgrootenJediejacht.

178Vb

M en stakrem eneg> grotes scacht
Ducrdielichamen albloet
Daertghedaermtenawoet;*
10605Enlediebitterdootverworven*
Sicreischen sereeersiverstorven.
Daersach m en halsbergheopmaelgieres
Helmedurhouwen,scildequarticren.
Diestalinc hoede,alwaersigoet
10610 Durslouchmes,datterduere tbloet
Ute goysdealeven dichte.*
Diewapineclaervan grotes lichte
Duerlûeumer mefswerden van stale.
Die wapinrockevan sindale
1:615 scuerdem en daerenlediebritsieres.
In soudeu nietconnes visieren
Hoe men daerstac,hoemes dlerslouch

Hoegrootdiejachtwasentgesouch*
Hoe die quarelcznlediestrale*
1:620 Daervlogen.Pongoenevan sin& le
Vaeruden daerintrode bloet.*
Der W alewein,die riddergoet

Quam daerslaendedurhem allen:
Lx.hadireghedaen vallen
1:625 Die nem m erm eerup ne resen.
Tesen wighe maectem en wesen
.

En#emeneghe(weedwel,weticwale*
Datveltlach binaaltemale
Bedectmetdodcn enJemetparden
1:630Daerwasgeclanc grpptvan swarden *
Daerwastgheclancende tghuuc.*
M eneghen stac men durden buuc

Metten glavien datdieponjocne
Ute quamen ten achtersten artsoene.
10635Die hertoghehaddegrpptvolc tevoet
En/edie ten stridewares goet
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Allemetglavies en/emetpiken.
M encgen daden sivorhc- wiken
EnJedeysen achterwaert
I0640 M aerenen harden groter scaert
HeveterW alewefs in ghehouwen.
Daermochtmessconeprpvaetse scouwen
DicW alctpcfs dedeup datvelt:
Hidoderwelhondertmetgewelt
10645Enlemaecteso vluchticdatheere*
Datmenseslouch alsondcrwere;
M aerdedelevolcdcdem onset.

DaerwasghenomenlijfenJclet
Sonderghenader.Grpptwasdie porsse.*
1:650M enich veldirevan den orsse
Dathem dieherssenein diekele
Liepen.DiesconeYsabele*
Die goedertiere W alcwcfrlvriendinne
Lach boven hogheten tinne
1:655EnJesach W alewefsem ettcs sw erde
W ondermaken znlevellesUPde erde
M enich man daerendehier.
N iem en waserso ongehier
Alse derW alewefs no so fel.

1:660Nehaddehi
jtnietghedaessowe1
Nemm ermeerhadden hem beromt
Dievan binnen datsi hedomt
Den hertoghehaddenin den stri
jt.
Groetwasdie wi
jch tediereti
jt.
I:665 M en horde die scildeenlesperes craken.
M en ghinc daerblodegehovedemakes.

E1cpi
jnthe- teblivencin dieere.
Daerso vachtdie grotehere
D iehertoghe,m etsinen swaerde
1:670Alseen wulfdienoiten spaerde
Sineproy daersoevorhem ghinc.
Van stoutm riddcrsmenegenrinc
316

Durbrac himetgrotes m oede:*
Datwasalrootvanden bloede
1:675Cnielinghen,cousen en/cSporen!
M enegen dedehidaervcrsmoren

In si
jn bloet,dien 1&iteraerde
Vallen dedeonderdiepaerde.
Sinen sonewrachidiere:
10680Hethebben honderthersenniere
Becochtalnu up datplein!
Ne hadde hem nietderW alewein*
Benom en,11ihadse alle doot
Dievan binnen,clene enJcgroot.
10685 erW aletpefs sach die perssegroot
En#edic sinein groternoot.
Hisachseslaen cniesteken.
Ghenendelikevoerhisewreken.

Serjantewareshe- altoesbi
10690Dieglavien gaven des riddervri
Daerhimedewracsinelieden.
Icwacnetriddernoitghesciede
Diewerehadde en/cm oghenthede
D ie crachtte doene die hidede.*
10695Nodan wastshertoger machtso grppt
Datdie van binnen dordienoot
M oesten rum en enlcvlien;
W antdiehertoghe wasso ontsien
M etsiere manlikerdaet
l:700EnJebiden slaghen diehislaet

Datniemen sijnsonbeiden der.
Si
jn ridderscap washem ghewer*
179rb

EnJeghehulpich tallen pungise*
EnJewaren lieden van grotm prise
1:705W eerderiddersvan groten daden:
Sidadcn dicke harreswerdebaden
ln bloedeenlevaruden tgarsroot
Van den bloededatuten wondes scoet
31T

So datsivluchtich maecten daer
1:71nDie van binnen en/evolgedm naer
Slaendeenlevellendealte harde.
Daerwasmenich diemcsbarde
Duerdie anwissevanderdoot.
DitswaertempeestenJedesenoot
Ie7l5HevetderW alewein versien.
Lude riep hi:,,w aerwildivlien

Edelheren?setjuten kere!
Men slactju dootalsonderwerel''
So sereriep die edelman
1:72:Datsihenlomm ekeerden dan
EnJegaven enes grotep huuc.
W alewefs reetenen in den buuc

M etereglaviestijtenJestranc:
So quam aldurc ere helnelanc.
1:725Doewarp 11iden doden neder
Enlcreetup die andreweder.

Vi
jfstarckerudders1zidurstac
Eerdatnoitdieglaviebrac.
D oe vinc hiantsw aerttervaert
1:730Daerhimedeman enJePaert
Asselgierde so onsochte

Datmen si
jnsonbeidenmochte.
Icwanesi
jn swcertsatdrancvanbloede.
Den hcrtoghequam seretongoede
1:735Die vluchtvan dien vaw binnes te vorep.
Nu gaetW aelewefs vastescoren*
Scilde,halsbcrghe;enlediesine*

Sijn becomen vanderpine
Die men hem tevoren dede.
1:740 God,watlacherup dieheide
Riddersverslegen in allen siden!
W alewefs newilde niemen vemûden:
Hivelletdealdathep;quap,te voren.
Hispeletgewonnes ofalv6rloren!
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I0745 Sere ghewontznlesere mesvaert

SowasHjnstsherW alewefrlwaert:
179va

Tesinen ende washina comen;
Doch washim etpines up genomen
Enlcvachttevoetm ettes swaerde.
10750Lettelnùctc hitecomenetepaerde.

Nodan wanhire,segetdiejecstc
M eerdan vivein den tempeeste.
M aertelken a1shi i'hadde gewonnm
EnJehiereup soudesitten begonnes*

10755Quam emmereen anderdaertoe
Diene achterwcertoftracdoe.
DieswartW alewefs gheware
Enlereetup enen vanderscare
Dathinevelde in den rinc.
1:76: Torsnam hi,eerthe- ontghinc
EnJevoeretthantsinen waert
Enlcseide:,,Nu situp tcrvaert!
Hetsghelovich alditheere:
Sinesullen nietlangerein dewere
1:765 Gheduren-''EnJemettien so sat
Inie castelcin upt ors na dat.*

Sivoeres tegadreintpongijs.
W aletpefsgheeft11igrotenPrijs

Enledanctehenlserevanderghichte.
1:770 lqu Avart rootdatghevichte.
DerW aletpefs essere gheducht:
GrotemortenJegrotevlucht
M acctehionderdeshertoges liede.
M en lasnoitvan ghenes diede
10775Dathe> so sereweerde;no/ n*
M cn sach daersterves m enegm m an
Den en> jaghen,den andres steken
Diehardehelmevan stalebreken.

W atholpe,datictju maectelanc?
1:780Dievan buten an haren danc
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W erden ghehuusten/eghejaget
GhesconfertenJcversaget:
M en velletse enleslouchse bihopen.
Cumem ochtreenich ontlopen.
1:785Hetghincdaerte quaden spele.
W alewefs diesloegere hardevele;
M enegen dedisturtes teraerde.
Den hertogheslouch hivandm pcerde
Dathivorsinevoetevel:
1:790Hivinckene daer,dieriddersnel
tnlededevoeren ten castele.
Doe riepen daermetluderkcle
Tshertoghen lieden:,,Hetsalvcrloren!
179fb

D ic onse troesee w as te voren

1:795Esghevaen!M aegtonsgescien
So en esonsnietso goetalstvlim l''
Doev1o aldatterwasuptvelt.
Dieliedewaren alonghetelt

Diemen daerslouchin diejacht.
1:800En hadtnietbenomes dienacht
Een en w aere nietontgaen.
Die van binnen trocken saen

Tharencastele,als<jthoren.
Driehondertman hebsiverloren
10805 OndertorsenW teVoet
W erachtegereliede enlegoet.
Diescandehaddes dievas buten.
Simocsten butO hares tentm sluten
M eerdan .vm .van haren ghesellen.*

Ic8lcMen mochtejunietghetellen
Hoegrootjammer,hoegrpptseer
Sialledreven in lanc so mer.*

Een deelsi
jn ievan binnesverbli
jt
Datsiseghehadden inden sGjt.
1:815Banderside hadsirouwegroot
Datterso menich man wasdoot.
=0

esavontswashlelke side
Omtverliesvandep swarm seide
Groten rouwe;m ceralte voren
10820 Haddm die var buto den meesto toro .
Desclagedes siharen here
M ethantgheslage,melgrotes sere.
In ommachtvielrevele dicken.
Nemmennee willen simicken
1:825No pines tehoudm ù&genm zinnm

Orloghejeghendievasbinnm.
Desavontsdedemm te gemake
srralcspcfs m etm enegersake.
Adaerld wasdroeve,segettgeichte
1083:om datsi
jnwaertintgevichte
Hadde ghelatm so menegen man
Dursinen wille.Nu vortan *
W illictu cortes:het hincalslapen
Bederudders,heren en#eknapen
10835Totetsmorgensdatmen sach
Dieclare zonne enkeden dach.
W e1sliep W alewefs diehere
180ra

Bedihiw as verm oitsere.
Ysabele,sinelieve amie
1:840Diehaddeharde rote melodie
Dathiden Wjch haddeverwonnes.
Tsmorghenstilekemetterzonnes
EsW glewein toten hcrtoghe comen
In ie ghevangenisse,hebbicvemomes.*
10845Daerbathe- van sinen mesdaden
Die hertoghesere henaden
En/eseide,wildinelaten leven

Sjnssonsdootwillehem vergeven.*
So velebathienJecarmede

1085:DatW alewefsesijnsontfarmede
Enlemaectepaysjegenden here.
M aerW alewefs dieswocrsere
Zw.#,.26a

321
21

HisoudeversettO si
jnswerdsscade
Diehihaddebisinen dade.
19855M en telivereerdene daer
Den hertoghe- wetvorwaerEnJelieten tesinen liedes varen
Diesierecomste blidewaren.
Icwane,hidaeronlange daget:

10860Lettelerenhevethibejaget
Cortelekeruum diden aert.
hlraletpefs quam totesinen waert
En/ewilde van d= etc varnePogen

Maersijn waertwildsnietgedogen.
l0865 .xl
'1
'i
j.nachthilt11idaerden here
M ethem enleEsteerdenesere.*
oereetde dcrw alewefs sine vaert
Up 'i.& ch enledancte sinm waert
Dergrotererediehe- dede;*
10870EnJehiclagedeoec seremede
Diescadedl
'ehidursines wille
Hadde ontfacn.Diesswigicstille

Enlcseggheju vortdystoriedan:
Si
jn waerdgeledenemelmenegm nnls.
l08751ntendesiscieden enJeW alewein
Reetsincs wech,busch enJeplel

Enlemcthem sijn sconeamye.
Neven he- licp in dieprayerie
Die vosdie serewasblide

10880DatM jn herV gkewein utenstride
Gesontescomm enJeut> bedwange
Vanden hertoghedienelanghe*

Haddeghepjnttoterdoot.
180rb

Sireden dachvaerdegroot*

10885SodatsiQuanlcn,SCitdicjeeste
Binnen drien daghen,so ictverheeste
Vorenen casteel,daersivemam en
Sconeridderscap tesam en
322

a Jehadden ene quintaengeghestelt

1c89nEnJerederejeghenmctghewelt.
Mi
jnherW alewefsdiequamertoe*
En/evraghede enen ridderdoe
W anen datridderscap ware.
I7ie one antwordealhopenbare

1:895Endeseide:,,Here,hetsi
jnliede
Van desconincsW ondersmaissniede.
Selve sithionderghones boem
Enleneem tte desen spele goem ;

EnJcAlidrisondersijn sone.''
I09n0 AlsederW alewefs hordetgone
Sprac histappanstoten vos:

Nusi
jtblide,wantghiwertlos
Vanjuwerpineincorten tiden.33
En/esibegonden stappansriden

l0905Ten bomewart,alsicju lere.
En/emi
jnherW alctpcfs,diehere
Beetteen/ediejoncfrpuwenadat:
Daerso hogheeen coninc sat
Newildehinietrides.Alshiquam
1:910 D aer hiden riken conincvernam
Hineech he-,groetenescone.*

Enwaswijfonderden trone
Diehareoec betgelatm conste
Dan Ysabele:soebegonste
10915Den coninctegroete aldaer*
Ende sinen sonemededaernaer
Die bedcup sprongen in datplein
EnJenamen mines herW alewein
In haren arm doe testride.
10920 Noitvolcne wasso blide.

NuesdieconincenJesijn sone
W alcwefs cnleYsabele,diescone
Vergadertte hopealleviere:
EnJedievossach up hem sciere*
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1:925En/ealshisein dieoeghen sach
Alleviere,daermen toe sach

Si
jnvel,datrootwasenleclaer
180Ta

scuddehivan sinen halsedaer
EnJcverkeerdevan sierevorm e.
10930Dietsages,hare hertes stonttestorme*
Van grotcs wondcre!EnJcnadiedinc

W arthidiescoenstejongelinc
Die sinoitsaghen ere.
W alewefs dancte onsen here.
1:935En/ehivertelde terselverure
Den conincW ondre dieaventure
En/eAlidrisondremede.
Sihaddenswonderznievremthede
En/eloveden Gode menichfout.
1:940 Doevrageden siden ridderstout

Omtgoedeswcertmettes .i
j.ringhen.
M aer ic late nu van desen Jinghen

Bliven hierenJemakejuvroeder
Een deelvan desvosstiefmoeder
l0945Die also houde alsedievos
Van hare pinew artoec los:
Daersoelanghehaddegheseten

Onderdiezillc,doeicjuweten
Paddenwi
js,vcrkeerdesciere
1:950Hare ghedaneenJehare maniere;
En/ewartvan hudeenlevan hare

Eensconewi
jfen/ehopenbare
En/eesboven derzaleghegacn.
A1smensesach,niem es hebbewaen
1:955I7atdaergrotebliscap xras:
Alrantsisvaren sekerdas
Datdievoswasworden man.*
Die conincselvehinecan
Hem van bliscapen hoe ghelaten.
1096:Daerwasbliscap boven maten.*
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u hortvanden conincW ondre
En/evan sinen sone Alidrisondre:
W aletpcfs gafden conincwaert

Metten..i
j.ringhen tgoedeswaert
1:965Dathiblidelikeontfnc.
Hinam die giftevoralledinc.
Tscaecbartendedatdierespel
Belovedidoeden riddersnel
Teerstdatsiquamer ten palaise.
1:970 Nu esdieconincalre eersttepape*
Nadien dat1&itswcertbihem hevet
Daerhim etyoyen ommelevet.

Datjostementdatdedisccden
180%

EnJedede W alcwefnegheleden
1:975M etgroterereenlemetrivele
M ethem tesinen scones castcle.
Daerso quam minsteen/emeeste
En/edaden W alelwefpcgrotefeeste.
En/ealsighekeertwaren alle
1:980M en leetde die orsse in den sulle;
M en dede he/s we1hare bedurste.
Daerw asm enich edelvorste
Die algader& er ghem eine*
Eerden minen herW aleweine.
1:985 Sibrochten boven indezale.
M en ghinckene ontwapenes alte male
Endehalsen/eansichtedwaen.
M en brochteeen paercledre saen

Datuterlijcwasendediere
1:99:EnJcenen mantelvan sulkermaniere
Dathiwaste prisenestarcke:

Hiwasvan sarasi
jnscenwaerken
EnJescemerdevan claerheden groot.
Doebrochtmen vap samiteroot
1:995Ysabelen we1haestelike
Diere cledre en/erike:
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Roc,sorcoetznlemantelmede.
W atholpe datickerveletoe seide?

M en dededenjongelincdcertevoren*
tIa00Dieeen voswas,a1swijthoren
W e1cleden singureuscelike.
Siwaren desmarghenseerlike

Ghefsteertinalrewi
js:*
Diecdelstedranc,diebestespise
11005Diemen vant,hadsiplantbeit;

Nadermaeltijtdatclaerheit
Diediere specieenJedatcruut
Van alhadden sihare deduut.
aerna ghincelc,alshiwoude
l1nl0 Slaper.ln 'i.camcredie vasêoude+
W asverlicht,qlsonsSegghen
Diehystorien,dedemen legghen

V zleweineen/cdiejoncvrouwe
En/edenjonghelincghetrouwe

181z'
a
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I1Ql5 Sconincssone van Ysike
Up driebedden,eerlike*
Verdectmctdieren couverturen.
Sisliepen sochte tessihoren
Dievoghelinesinghen clare.
l1020 A1ssidesdageswordm gheware
Enlesiontwieken,na znincs wane
Sighereden hem up te stane
En#cquam > terzalewaert.
Daerso vonden siharen waert
11025Den conincW ondre enlesinen sone
Diehardegram wares omtgone
Datsiso tilikeup waren.
T ukewein seide:,,l-liernesgheen sparen:
W imoeten henen sonderbeide.''
11c30AdaersvatterArralehpefp toe seide
Him oestcdaer,seghetdaventure
Emmerblivep diewekedure.

Doch wildiemm ervan danes sceden.
Die conincvoernegheleden

11:35En/esijn sonezniewaren gram
Dathiso varincorlofnam.
Doch en wilden sinietonbaren
Sine daden metW aletpefwevaren

Ruddersen/eserjantemede
IlQ40En/ezomersdursinewerdichede:
Drienlilen gheleden sineverre.

DoewasnéjnherW aleweiserre
Datten die conincso verre ghebrochte.
Orlofnam hi,so hicerstmochte
11:45En/edededen conincwederkeren.
Nu vartsinen wech meteren
W aleweis enJcsinesconeamie
Durmeneghesconeprayerie

En/eRogesdiejongclincmede.
l105: Sileden meneghesconestede
M enich castcel,menich ghesate.
Enemacnt,so ictghedichtlate
Reden sidachvartemm crvort
Eer siin die grote port

l1055TeCardoelm ochtes heraken.*
Tepalaise ghingen sihe> m aken.*

lDi
çwi
jucaoll
en
n
n
r
are
el
rt
ike
ni
ncma
vak
ne
dec
no
Wd
oe
n:
EerdatW alewein sinen casteel

I1060kuumde,haddihem algeheel
Tscaccspelghegevss,datwasso diere
Endcdatbert.Nu comtdieEere*
W alewefs daermede endesine amie
M etsiere scoenre co/rpagie.*
I1:65Voretpalaisbccten sial.

DaerwastghlelluutgrpptenJetghescal:*
181rb

Dienicmareliep harentare
DatderW alewefs comen ware.
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DieconincArturtracjegeshem dan
II:70 Terzalen uutmetmenegm man.

Vrouwen,joncfrputpesan danderside
Trocken hep,uuttestride.*

Daerbrochtenminste(endelmeeste*
Terzale boves mcfgroterfeeste
i1075W alewcfsccniesinescone amie.
Daerwasgrotemelodie
Ghedreves.So icthebbe vem omen
So wastesconincshove comen

DierikeconincAssenti
jn
1I08:Om tesoukenesi
jn dochterki
jn.
Blidewashi,a1shijtverstoet
DatW alewcfs,dieriddergoet
Siere dochtcrhadde ghewonnen.

Hiseide,hiwilrehe> weljonnen.
11085Oecseggicjudiereghelike
Datdieconincvan Hisike
R OgCS,SZ CIIZone quam SCOUWCn.*

Hilovede GodeenleonserVrnuwen
Dathine hadtbrochtte dien.
11:90Daerm ochtmen grotefeeste sien
Den heres driven in allen siden.
Dieconinchilthoften selven tiden

DurT gkeweinswille,segetdiejeeste.
Xxx.daghe gheduerde die feeste.
I1095DaerverteldeW aletpefs al
.

Denconinc,siner oem,Si
jn gheval
EnJesinen ramp ofanderside
Van meneghen fellen swares stride.
Oecverteldihem albloet
1lI09Van den vosdatwondergroot
Hoedathimenscewordes was.
Grootwonderhaddedieconincdas.
Sulkewillen segghcn hicr
DatW alewefs,die ridderfer
328

lI105TrouwedeYsabele diescone;
Endehiselveconfsclcrone
Spien nadesconincsArtursdoot.
M aerin gheloefsclenenogroot;

Inwilrenodannietjegen lesen*

181va

11I10 W anthetmochte welwaerwesen.
oges,dieconincvan Hisike
Vocr telande blidelike
M etsinen sone,horic ghewaghen
Alsinictlangerwilden daghen
l1,151nthofmettes conincArture.
M eneghe stont,meneghe ure
Leet,eersitelandequamen.
Grotcbliscap altesamen
Dreefdatvolcharentare
1112cvanderCom ste,vanderniemare.
Rogesstiefmoederqua- na tgone
Stappanscnielende vorharm sone

En/ebatghenaden denjonchere
En/eweendeutermaten sere.

ll125EnleRoges,bisijnsvadcrsrade

vergafhare doe hlerm esdade.
Dieconinchadde grotebliscap mede
W anthisinen sone dede

Hebben tote .1.serjante
IIl30Enledaertoegoudine bisante
PardeenJcwapcne cnleandergoet'
.
Natsvaderdoot,alsic bes vroet
Verstaerfdatrikeup sinen sone.
Nu moetickeren up diegone
ll135Daeric die taleofliettevoren:
W alctcefs diecdelriddervercoren
Prosenteerde,datweticwe1
Sinen oem datscaecspel
Bedevorhcren endevorvrouwm

11140Datsi
jtallemochtenscouwen.
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Onsorcontdiewalsce tale*
Dathetverlichtealleie sale:

So uterli
jcwaesten/csodiere.
Dargafmen in alre manierc*

1l145W alewcinepri
jsenle1of:
Siseiden datdesconincshof
Verchiertm eerwasvas he- allene
Danne vanden besten 'x'gemene
Die behorden tertafelronden.

ll150Icsaljucorteptedesen stonden
Deseystorie,maricsegge u hier

DatEstordierldderEer
tnthofwasterselverstonden
W antbehordetertafelronden;
l1l55EnJeW alcweflldie riddergoet
181vb

Diehe- stortesdedesijn bloet
Daerhijeghen vachtso sere.
Assenti
jndiegrotehere
Voertelande metsieredochter.
I1160Hem wastemoedevelesochter*
Dan tevoren eer11iwiste
W ieW alewefs wasdie biliste
Sieredochtervriede enJcnlinde
EnJesoewederhem versiade.
lll65M en vintoecghcscrever in brieve
DatW ûewein vocrmetsinerlieve
Tclandewartdcerm en hem dede
Ereenpegrotewerdichcde.
Nietwe1en wetic diewlcrhedehier
I1I70 Ofthise trouwcdc dicridderfer;
M aericwillelaten desesaken
Liden enJeeen endemaken.*

PenSnoinwc,iedtie
dic
hnl
teid
ese
c*
hor
t,
ne
rn
oub
co
-u
-

i1I75Hinewasnietwe1bedocht

Hinehadde(die)jeestetenendebrocht.*
330

PieterVostaertmaketse vort
So hibestmochte na die wort
Die hivan Penningevantbescreves:
lIls0 Hetdochte- scade,waertachterbleven*

Diejeeste,maerdaertendebrect
Ic wanemensletteleren sprect*
Den dichtre;oec verliesthimede
Bedepine endearbeide
lII85 Datsoe nietwerteserekeerse.
Omtrentdrieen/e -xxx.hondertvene
HeefterPieterofghedicht
So hivraystmochtein rime slicht.

Nubidthijuallensere
III90DatghiwiltGode onsen here
Overhem bidden L thiin laetse
M oete hebbes ghedaes sulkeprpuaetse
M etpenitenties enlemetdogeden
Dathitansichtvu1vas vreuden *
III95Bescouwen moetein hemelrike;
En/eghialle gaderdiesghelike.
Diealm achtiche God moetossosnes!
Am en''segtalledieredene connen.
'

Am en '

Deseboucwasghescrevesintjaer
l1200-Datseggicju welvorwaer-

Alsmen screefM CCC enJeL.mede.
God gheve onssinen euweges vrede!
Am en.

331

f 10,-

DE JEESTE VAN WALEWEIN
EN HET SCHAAKBORD
VAN

PENNING EN PIETER VOSTAERT

ARTUR-EPOS UIT HET BEGIN VAN DE 13c EEUW
UITGL(,EVEN, VERKLAARD EN INGELEID DOOR

Dr. G . A . VAN FS
DLEL 11

a- ,9y1

w i,,

allll

+

~

_ ~,~

ZW OLSE DR UKKEN EN HER DR UKKEN VO O R DE

MAATSCHAPPIJDER NEDERLANDSELETTERKUNDE
TE LEIDEN

Nr265

ZW OLSE DKUKKEN EN HERDRUKKEN VOOR DE MAATSCHAPPI
J DER
NEDERLAND SE LETTER KU N DE TE LEIDEN
M D ACTIE:

ProfDr.W .J.M.A.ASSELBERGS
Prof Dr.W .GsHELLINGA
Prof Dr.G.KUIPER
Prof Dr.P.MINDERAA
Prof Dr.E.ROM BAUTS
Prof Dr.W .A.P.SM IT

DE JEESTE VAN W ALEW EIN
EN H ET SCH AAKBOR D
VAN

PENNINC EN PIETER VO STAERT

ARTUR.EPOS UlT HET BEGIN VAN DE 13e EEUW
UITGEGEVEN,VERKLAARD EN INGELEID DOOR

Dr.G.A.VAN ES
HOOGLERAAR TE GRONINGEN

DEEL 11

P%.

$
9g .'+ uzz *
o+
..

*+

' A

l
%

t!
s

- <+

tI' ---1

*#*
> O

aN

wl

N.V.UITGEVERS.MAATSCHAPPIJ
W .E.J.TJEENK W ILLINK,ZW OLLE,1957

INHOUD
BIz.
TEKST • . . . .
INLEIDING

• . • • .

• • • .

• •

4

•

• • • • •
•

•

•

•

•

••

I. Verantwoording van de uitgave

• • • •

. • . . . . 339-341

II. De twee auteurs . . . . . . . . . .
.
A. Penninc en Vostaert . . .
B. Zins- en versbouw . . .
. . .
C. Uitbeelding van het momentaan aspect
D. Woordgebruik. . . .
1. Epische termen . . . . . .
2. Romaanse woorden . . . . .

E. Beschrijvingstrant: motieven en
werking
.
1. Milieu-beschrijving
2. Schildering van gevechten .
3. Melodramatiek . . . .
4. Dialogen en monologen .
F. Beider karakter . . . . . . .
G. Originaliteit en afhankelijk.heid.
ID. Datering van het epos. . . .
1. Rijmtechniek
.
2. Versbouw
.
3. Oude woorden . .
4. Romaanse woorden . .
5. Herhalingen . . .
.
6. De naam Walewein . .
7. Ontbreken van het Graalmotief .

7-332
339-452

. . 341-374

341
346

.
.

348

353
353
....

358

hun ver-

360
....
361
. . . . . . . 367
· . . . . 369
371
. .

· . . . . 372
373
. 385-389

386
389

· . . . . 390
391
392
392

· . . . . 393
337

Blz.

393
393
394
395
396
399
399

8. D e,,queste
9. Schonevrouwen
10. RelatietotdeReinaert
11. RelatietotdeM oriaen .
12. RelatietotdeRiddermettermouwen
13- 16. Invloed van Fransebromzen
17. D atering

IV. Beschrjvingvan dehandschriften.
A.HandschriftL .
Litteratuur

*

B. Fragmenten van hS.G
Litteratuur .

..

C.Deverhouding van L.totG
V.Leestekensin hs.L
A.Deleestekensin A .
1. D epunt. . . . .
2. D edubbelepunt .
B.Deleestekensin B
1. D epunt. . . . .
2. Hetoverloopteken

V1.W ijzevanuitgeven .
VII. Litteratuur.
TsxsTcmTlsclu M NTEKENINGEN .
Litteratuur
W ooRoENuls'
r.
LIJST vAN EIGENNAMEN .
A FBEELDINGEN vAN DE HSS. .

338

.

400--431
. 400--419
. . .
419
421-426
.
426
428
.

431--458
. 432-440
432
435
. 440-458
441
452
.

458
464
-540
. 466@ * @ 541
@542--629
. 630--632
* @ *4,633- 637

IN LEID IN G
1.W RANTw OORDING vAN DE UITGAVE.

Hetmagterechtverbazingwekken,dateenM iddelnederlands

dichtwerk van zo voortreTeli
jke kwaliteita1sdejeeste van
W alewein en hetschaakbord zo lang op een nieuwe uitgave

heeftmoeten wachten.Hetiszeerwaarschjnli
jk datditepos
een originelecompositieisva een VlaamseofBrabantsedichter,dieweliswaarvan eldersbekendestoTen en m otieven heeft
ebrllikt,maar toch nieteen voorhanden Fra se roman heeft

vertaold ofbewerkt.Alle litteratuurhistoricizi
jn verrastgweestdoorde fraaiebouw,de driedelige queste naarschaak-

bord,wonderzwaardenschonejonkvrouw,opgevoerdtothaar
climax, terugkerend tot haar uitgangspunt en omspannend
velerleiavonturenop heen-en terugwegdiein ditverband hun
epische functievervullen.W elk een vorm-beheersing,ook in

epischeontwikkeling derafzonderli
jketaferelen en deschilderingvan personenenmilieus!Boeienddoordeverteltrant,door

deplastischeuitbeelding,verlevendigddoordenatuurli
jkevorm
der dialogen.En ditfraaigestileerde verhaalstaatook ideëel
op een hoog peil:niethetgrillig avontuur,noch de ongetem-

perdevecht
jasserjwordtverheerli
jkt,maarhetzedeljk ideaal
van hethoofse ridderschap.Ongetwi
jfeld isdezejeeste van
W alewein in onzelitteratuurhetbestevoorbeeld van deBritsKeltische ridderroman,VOOrda
## t de religieuze symbolisering
via hetGraalmotiefditgenre van zi
jn eigenli
jk karakter broofde.Huydecoperhad in de 18e eeuw nog slechtsbelangstelling voorditverhaaluitoogpuntvan taalkundige geschiedenis.Delitteraire belangstelling ontwaakte eerstin de eerste

helftder19eeeuw,bj Van den Bergh en Meyer.Jonckbloet
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gaf de eerste tekstuitgave, een voor die tijd uitstekend werkstuk,
met een belangwekkende inleiding, die getuigde vanJonckbloets
ruime belezenheid, scherpzinnige speurzin en fijne litteraire
smaak. Sindsdien zijn de eisen voor een wetenschappelijke tekstbehandeling gewijzigd. Tegenwoordig aanvaardt men met meer
de norrnalisering van "de casus-uitgangen der zwakke en sterke
verbuiging naar de eisen der grammatica" zoalsJonckbloet die
toepaste. Penon tekende daartegen al verzet aan, maar gaf
slechts enkele fragmenten, en ook die niet rechtstreeks naar het
handschrift.
Ook Overdieps bloemlezing, hoewel "naar het Handschrift
uitgegeven", is op vele punten onbevredigend en onbetrouwbaar. Uit zijn intense belangstelling voor dit epos, waarvan zijn
stilistische analyses getuigen, kwam het verlangen voort een
nieuwe volledige uitgave te verzorgen. Hij heeft dat plan niet
meer kunnen uitvoeren. Ik heb het van hem overgenomen.
Maar zo eenvoudig als Van Mierlo het doet voorkomen in de
Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden I, (2e dr.)
174, als zou ik slechts uit zijn nalatenschap een klaarliggende
nitgave tevoorschijn behoeven te brengen, lag de zaak niet.
Overdieps afschrift van de delen, die hij niet in zijn bloemlezing had opgenomen, bevredigden mij om verschillende
redenen van technische aard niet. Ik was gedwongen een geheel
nieuw afschrift te vervaardigen, aan de hand van foro's van het
Leidse handschrift. Van de fragmenten te Gent had Overdiep
nog geen afschrift genomen. Voor een der inleidende hoofdstukken heb ik gebruik kunnen maken van zijn gepubliceerde
analyses en van zijn gegevens nit een doctoraalscriptie, die ik
heb omgewerkt en nitgebreid (Zie hfst. II). Door dit alles is
de uitgave veel later klaargekomen, dan ik aanvankelijk gehoopt had.
Op verzoek van de redactie van deze serie tekstuitgaven heb
ik afgezien van mijn voornemen in mijn inleiding oak een
hoofdstuk over de bronnen en de thematologische kwesties op
te nemen. Daarmee bleef de weg vrij voor een nieuwe studie
van mej. Draak over deze onderwerpen, in het verlengde van
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haarissertatieoverdeW alewein.Ikbeperktemi
jdustotde
beschri
jving van dehandschriften,deverzorgingvan detekst,
de sam enstelling van kritische commentaar en verklarende

woordenli
jst,en tot enkele stijlanalyses en de kwptie der
datering.In zekerezin,vooralten opzichtcvan dedatering,is
ie beperking betreurenswaarig, omdat J@tll
@st die kwestic
samenhangtmetdeverhouding totmogeli
jkebronnen.Ikheb

mijinhfst.l1ldaarom gehoudenaanreedsbestaandepublikaties.
Bi
jdebewerkingvan dezeomvangri
jkeuitgavcwerdik in
veleopzichten geholpen doormijn wetenschappelijk assistent,
deheerK.Iwema.Veeldank ben ik ook verschuldigd aan het

Bestuurvan deMi
j.van NederlandseLetterkundeteLeiden,
datmi
jtoestemming verleendetotdeuitgavevan hs.L.,n>n
deheerLieftinckvoorzijnhulpvaardigheidenadviezenbijhet
raadplegen van hethandschrift,en aan de heer R.F.Apen,
bibliothecaris aan de Universiteitsbibhotheek te Gent,die de

kostbarefragmenten G.nietalleen voormi
jlietfotograferen,
maardaarna ook bereidwillig een ti
jdlang deponeerdein de
bibliotheekvan Groningen,zodatik zerustig persoonlijk kon
bestuderen.
II.DE Tw EE AUTEURS.
A.Pennincen Vostcert.
*'

DatdeJeeste van W alewein en hetschaakbord hetwerk is
van twee Ychters, Penninc en Pieter Vostaert,van wie de
tweede het onvoltooid gebleven gedicht van de eerste heeft

voortgezet,blijktuitdeepiloog(vs.11173-11188).
RoynnlerkentVostaertzi
jn voorganger a1sde eigenlijke
ichter:,,pennincdieichtedesen bouc.''Zichzelfstelthijbe-

scheidenopdetweedeplaats:PieterVostaertmaketsevort/so
bibestmocbtenadiewort/diehivanPenningevantbe-screven.''
Hij betremde hetnameli
jk,datPenninc ,,ne had dejeeste
ten endebrocht.''Hetzoujammergeweestzi
jnals,,diejeeste
waer achter bleven'',zowelom hetmooie verhaal,alsvoor
341

de roem van de dichter.W antm et een onvoltooid gedicht
zou hi
l'weinig eer hebben ingelegd en alle moeite en arbeid

eraanbesteed,zou verloren zi
jn geweest.Ook deeltVostaert
meehoegrootdjnaandeelinhetwerkis:,yomtrentdrieende
.

xxx'hondertverse/heefterPieterofghedicht/sohivrayst

mochtein rimeslicht.''Datisdusnog niethetderdegedeelte
van hetgeheelvan 11172 verzen.En ditisdan ook alleswat
we van de beide dichters en hun onderlinge verhouding uit
Positieve gegevens w eten.

W aarom heeftPenninczjnschoon verhaalafgebrokep?En
datjuistop hethoogtepunt:deontmoetingvanW alewein ey
Ysabele!Had lzi
j belangrjkerwerk gekregen,zodathem de
ti
jd ontbrak?Ofwashi
j tothctinzichtgekomen,datdeze
wereldse,fantastische poëzie toch nietde hoogstebevrediging

konschcnken?Onwillekeurigkomtdezegedachteeven op bij
hetlezenvan deproloog:vs.1- 23zalvandehandvanPeninc

zi
jn,zoalsvs.23ookzegt.Toen,staandeaanhetbeginvanzjn
arbeid vroeg hi
j God om wi
jsheid ,,sondermeswende/van

beghinnetoten ende.''M aar dan volgter:,,Diesbiddic Gode

dorzineghenaden/Dathimlverghevediemesdaden/Die@
IC
andeseredenedoe/Bedespadeendevroe-''Isditloutercon-

ventieofspreekthiereen lichteonrustuitoverdeaard van dit

werk?Zi
jn dan degemoedsbezwaren tenslotte zo grootgeworden datlzi
jdepen maarheeftaangelegd?Endaarom juist
toenhi
jdelicfdesscènevanW aleweinmetYsabelemoestgaan
tekenen?Enigszinsonduideli
jkdjndeeersteverzennaPennincs
Proloog.Die zullen we1doorVostaertgeschreven zi
jn.Opvallend is tenminste de overgang van de ecrste in de derde
Persoon;en van detegenwoordigeti
jdvorm naardie van het
praeteritum ;bovendien wordtgezegd datIûJ',Penninc,vandit
boek ,ytbeghin heift gheseit'',waarin een toespeling gelezen

kanwordenophetfeitdathi
jhetwerk onvoltooidliet.Maar
enigszinsvreemd isdan hetvoorafgaande:,,DiesbatPenninc

ienemaecte/ Endemenighennachtdaerommewaecte/Eer
lzijtvantinzi
jnghedochte/Dathidenboectenendebrochte/
D aer1é tbeghin ofheiftgheseit.''M isschien moetvoor,,Dat''
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in vs.26gelezenworden ,,Hoe''.M aardan nog,watbetckenen
dieverzenprecies?Slaatdieomschrjvingvan hetvelenachten
waken alleen op de m oeizame arbeid van componeren en

dichten,ofjuistopdieinnerli
jkeonrust,ofhjaanhetschrjven
van zo'nwereldseroman welgoeddeed?Zodatvs.25-26aldus
isteverstaan:,,voordathi
jervredein vond,oftothetbesluit
kon komen,hetwerk te volvoeren''?M erkwaardig isin it
verbandvoortsdeopm erkinginvs.31.Vostaertheeftals'tware
dcrolvanPennincovergenonlen,enlaathem,in de3epersoon,

totstiltemanen:,,Hisaluvortdiesconetale/segghenc/wert
betJlen,fezure!vandenConincArture.''Ishettevergezocht
ook llierin een zinspeling te lezen op de gang van zaken,dat

hetvoltooien van ditdichtwerk Pennincom innerlijkespan@

nlngen jyte zure''isgeworden?
Hetisallesonzeker:eenandereuitleg van dezinsneden apart

ismogeli
jk.F eweten ook nietin welkerelatieVostaerten
Penninctotelkaarstonden.LeefdePenni
nc nog toen sVostaert
o

h*''
t.

zpn werk overnam?Datde dood zi
ln werk voorttdig zou
hebben afgebroken,blijktuitniets.Eerderhettegendeel.De

lichtverwi
jtendepassagesindeepiloog(vooralvs.1117* 75)
wijzenereerderopdatPennincbewustzdnwerkheeftgestaakt.
EnVostaertkeurtdataf:teveelscrupules?Toch spreekthi
jvo1
r
Of
cspe
he
ct
ef
ove
thi
r
J'zzij
i
jnnvoorganger.Heefthijhem persoonli
jkgekend?
w erk alleen in geschreven staataangetroTen?

Dan zou datook nazi
jn dood ktmnen geweestzijn,zonder
datdaarom ,zoalsgezegd,inhetsterven vanPennincdeoorzaak
van hetai reken van hetgedichtm oetgezochtworden.M aar
ee-rdçr ben i
k gensigd tç onderstellen,dat VostaertPenninc
Veeftgekendendatdopzehem hetwerk heeftovergedaan.Dat
hangtsamenmetdekwcstievandeoriginaliteitvanhetgedicht,
de compositie en de uitwerking,een kwestiewaarop ik straks
in anderverband terugkom.
Uitde ter beschikking staande gegevenskunnen dus meer
vragen,dan antw-oorden daarop svorden gcdistilleerd.Onbe,

kend bli
jft,wieofwatvoormensen dezedichterswaren.De
verm eendescrupulesvan Penninchoevenhem niettestempelen
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toteengeestelijke.Evenmindevelegebedsvormenenomschri
j-

vingen voorGod (zieblz.357)ofderehgieuzemotieven in

hetverhaal:debekeringvanderoderidderen zjnbegrafenis;
hetvagevuurmoéel e.a.Envan Vostaertkanmen &t,gezien
zjnheleinstelling op deepischestol zoalsnog blijken zal,al
heelmoeili
jkveronderstellen.Ontwikkeldeklerken dan,ambtenaren van een kanselari
jofvan hetgrafeli
jkehof?In ieder
gevaldichtersmetkennisvan nken,belezenin deridderlitteratuur,vertrouwd metdepersonen en desfeerderArturromans,
op dehoogtevan de hoofseetiquette en van hethanteren der
wapenen,begaafd m etfantasieen beeldend vermogen,ervaren

schri
jversvan epischeverzen.
En hetslotvan de proloog doetvermoeden,dathetverhaal
bedoeld was voorgedragen te worden in een hoofs milieu:

Nu bid 1&iu uphovescheit/Datghizwighetaltemale:/Hi
salu vort die scone tale/segghen
vanden coninc
,,

Arture.''DatkondigtVostaert aan,maar ook Penninc sprak

dewensuit,ydatsiredoghetin moeten marken/Allediese
zullen horen.''Datallesmaakthettochwelwaarschjnljk,dat
dezekunstenaarsalsdichtersin nauwerelatiestonden meteen

jk milieu;M sschien metdatvan deVlaamse
aanzienli
jk adelli
raaf of de Brabantse hertog? A1 ktmnen we dan nietm et
Preciesheid zeggen,watvoormensen die twee dichterswaren,
wanneerwedaaronderverstnmnhunpositieinhetmaatschapp-

lijk levell,inirectktmnen wetoch,uithun werk,uitdeaard
vanhunm otievenendeverwerkingdaarvan,welenkeletrekken

vanhunpersoonlijkheidaiezen.W anthoezeerdjzichtothetzelfdeonderwerp voelden aangetroW en,betideulderridder-

lijkheid,dedappere,stoutmoedigehelddietegeli
jkerdjd isde
beheersteenbeschaafdehovelhlg,tochlopenhunkaraktersbi
j
de beschrjving daarvan duideli
jk uiteen.Hetzou zeker de
moeitelonen detweedelen van dejeestevan W alewein en
hetschaakbordaan een diepgaandestilistischeanalyseteonderwerpen.M aar datzou hetbestek van deze inleiding verre te
buiten gaan.Ik ben echter in het bezitvan een interessante

scriptievanOverdiep,dieIûJ'schreefindetijdvanzi
jndoctoraal344

smdieteLeiden.Daarinweegtlûjdesdjlenderbeidedichters
opverschillendebelangrijkepuntentegenelkaaraf.Hetisniet
mogeljkenooknietgewenstdiejeugdstudiehierinhaargeheel
aftedruW en.Zelfsishetnietnodig,omdatOverdiep bepaalde

gedeelten later in zjn stilistische publikatiesheeftverwerkt.
Nietteminishetaantrekkeli
jk hiereen aantaltegenstellingenin
vormgevingentaalséjlbcknoptteformuleren en op bepaalde
Punten uittewerken,zodatdetweedichtersvooronseen meer

duideli
jke gestaltekrijgen.Achtereenvolgensbespreek ik dan
verschillende facetten van de epische techlziek:iets over de
syntactischeen ritmischeseuctuur;overdeuitbeelding van de
aspecten door werkwoordsvormen en bi
jwoorden;een paar
repen uit hetw oordarsenaal,en tenslotte enkele typeringen
van beiderm otieven-keuze en bewerking.Eerstnog een opm erking overdegrenstussen de twee delen van detekst.
De scheiding tussen Pennincs edeelte en datvan Vostaery
isdoordelaatste benaderd m etde mededeling:omtrent3330
vss.Dan begon Vostaertdusongeveerbi
j7842.Jonckbloetgat
a1sgrensaan 7835,Overdiep volgde hem daarin voorzichtig;
vooralde vreemdewoorden,ami
js/porprijs(vs.7847)geven
een iterste grens.

Mej.Draak voelt op grond van het rijm buten/sluten
(7837/38),datherhaaldeli
jk bijPennincenverderslechtséénmaalbi
jVostaertvoorkonlt,meervooreen scheiding tussen
7839/40,ofnogliever7842/43.Hetismoeiljk uittemaken.
Voorlonckbloetsopvattingpleitdatbij7835eennieuweepisode
schjnttebeginnen;hetvoorafgaandewordtrecapitulerendafgesloten:,,A1dusindeserselvermaniereJkeerdenutenkarkere
wedersciere/dieridders.''Dwingendisditargumentniet.Het
djmargumentvanmej.Draakisopmerkeli
jk maarzouzwaarderwegena1sdatri
jm bijVostaertnergenseldersvoorkwam.
W anneernlen 3330 aftrekt van 11172 (bij11173 begintde
epiloog)komtmenpreciesbi
j7842.DanheeftechterVostaerts
mededeling ,,omtrent(3330 vss.l''geen zin.Rekentmen bij
7842 vooruit,dan stuitmen op de vreemdewoorden,teruggerekend komt7835 weermeerin aanmerking,of7839.M aar
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zowel7839a1s7842brekenhetrijm,terwi
jlin7835een nieuw
rjmpaarbegint.Dekwestieisonbelangri
jk.Ishetnietdelzkbaar
datVostaerteen aantalregelsvan Pemlincheeftgeretoucheerd

om ze beterbi
j djn dichtvorm aan tepassen,zodatpreciese
bepaling onmogeli
jkis?Dan zijn dusdeeersteverzenna7835
een mengeling vanPennincen Vostaert,enzou b.v.hetrijm

buten/slutentochwelvanPennincaiomstigkunnenzjn.Opmerkeli
jkisnogdaterinvs.7840sprakeisvantweecameriere

diein Vostaertsverderverhaal een enkelerolmccr spelen1.

Hetwoord komttrouwensbi
j Vostaerthelemaalnietnleer
voor,maarbi
jPenninclzerhaaldelijk (zieW d-lijstenblz.35$.
Ditkan een argumentzijn voordeopvatting van mej.Draak
(grens7842),maarookvoordetheoriedatVosuerteenaantal
verzen van Penninchceftomgewerkt.Voordevraag ofhiJ'in
diteerstetafereelnietgebrllik kon maken van uiwoerige aan-

wi
jzingenofvoorbewerking(b.v.inproza)doorPenninc,zie
blz.367.
B.Zins- en versbouw.

InTjdschriftXXXV,blz.107-1922heeftOverdiepeenvergelijkendeanalysegegeven van dezinnen metaanloop,diede
omvang hebben van één versregel,in deFerguut,deM oriaen,
en de W alewein.Hoeweldeze studie zich beperkte tot één
zinstype,bleken in hetgebruik van dezezinsconstructieduide-

li
jkevcrschillen tussenPennincen Vostaerttebestaan.
Vostaertheeftbijenkelvoudiggezegdevoorkeurvoorzinnen
metzwareaanloopvannominalevorm,waarmeehijdanliefst
een pronominaalsubjectcombineert,evenalsofnog in sterker
matedan deichtervan de Ferguutdoet.Hetgedeeltenahet

subjectbestaatdan ewoonlijkuitéénzinsdeel.Zinnenalsdeze:
Van gröten vâre hàdse so wée,8098;Up W âlewèine liép hi

gherèet, 9856; Si
jn swaért tràclzisönderbéden 8661;Den
d4velsèlven bevllhijtdoè,10002.
1Mogeli
jkzi
jndiecameriereeenwatonhandig,althansnietuitgewerktgegevenuit
deFransebrondieachterdezeepisodeligt.lndePerceval-continuatie(zieblz.397)
w ordtn1.ook gesproken van twee cameriere.
'H erdruktin deVerzam elde opstellen d1.II,Syntaxisen Stilistiek,blz.36-104.
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Penninc daarentegen kiest voor zi
J'n zwarc aanloop OVCVd
e
wegend Pronominalevorm en hi
jverbindtdaarmeeeven

vaakeennominaala1seenpronominaalsubjcct.M eermalen bestaatdan ookhetachterstukvandgzinuittweezinsdelen,vooral
Li
j Pronominaalsubject.B.v.:Aldusreèthiden Lèrch dôre,
385,Aiettésen reèthidùnen sciére,1700;Diésne kèriché'den
@*
m yn w ôrt,127*Hetnominalesublectsluitvaak dezin:Also
làghen sine àvontiren,685;So zéresmèrten hèm diewônden,
.

631.

M ecr dan VostaertvoeltPenninc zich aangetrokken totde
constructie met de lichte prononénale aanloop:in een even

omvangri
jk brok epiekisdeverhoudingP.56,V.39.Bovendien verbindthij metdatlichte zinsbegin ikwi
jlseen pro-

nominulsubject,(33x),waarop eenomvangri
jk achterstuk
volgt:een prepositiebepaling (5x),een object+ adj.(3x),
maarvooraltweezinsdelen (23x),duszinnena1s:Dussâten
sl mettéser tàle,1051; Dus leèddi een ônsöchte léven, 614;

Dies wàs hisére tôngemàke,273;Doe dànctijs Gôde vân
hémelrlke,378.- Vostaerthoudtbi
jlichtzinsbeginmeervan
eenmassievemiddengrocpvanVf.+ nominaalsubject,waarop

nog één zinsdeelvolgt(16vande23):Dacrdièndencnâpen

hôvescellke 8747;ofhetdeelA.suattussen Vfen subject:
Dièswasblfdediejôncfroùwe8443.
M etdezeverschllcninzinsstructuurhangtsameneenverschil
jèenninctrcftmen minderdipodischeverzen
111verstype.Bi
*

aan dan bi
jVostaert(49tegen560
/0);maarbovendiengeeft
Penninc bij dipodische bouw de voorkeuraan de typen B

('' ' ')enc (-'-'.'X';beidcdusmeteennietzwaargehevenversbegin:samen570/0.Bi
jVostaertdaarentegenover-

wegendetypenA (' ' ?')enE C' % '.7 .samen750/.
Vooralin zinnen van grotere ofkleinere omvang L n ée'n

versregelbli
jktVostaertsneigingtoteenzwareaanloop:62O/o
tegenoverPennincslcchts330/0.Ookhierkiesthi
jvooralde
nominalevorm voorzjnaanloop:680/otegen390/obijPenninc.
Overhetgeheelgenomen hecftVostaertdusveelsterkerevoor-

keurvoordezwareaanloop(60,5O/ovanhettoualaantalaan347

loopzinnen,dus39,50/olichte);bj Pennincdjn diegei len:
41,5O/ozware,58,50/olichteaanloop.Denominalezwareaanloop bestaatbj V.totaal40,
5O/ovanalleaanloopdnnen,bi
j
Pennincslechts13,50/0.Uitdieopmerkeljkeneigingtotzware
nominale aanloop spreekt het sterke dynamische,levendige
karaktervan Vostaertsverhaaltrant,vooralbjdebewogenuitr
beelding van gevechten (
vgl.blz.367vlgg.).
C.Uitbeelling van betmomentaneasped.

Een belangri
jk kenmerk van deverhaaltechniek isde uitdrllkking van de momentane aspecten in hetvoortgaandegbeuren.Daartoe staan de middeleeuwse dichters vooraldrie
middelen terbeschikking:dewerkwoordsvormenvanpraesens

enper
fectum eneenveelheidvanaspectischealverbia.Indetoepassingvandiestijlvormenzi
jnopmerkelijkeverschillentussen
Pennincen Vostaertaan tewi
jzen.
1.Hetpraesenshistoricum.Onderdieterm zi
jn tweeflmcties
spmen te vatten:derecapitulerendeen deaoristiscbe.
a.M iddeleeuwseepicigebruikenhetz.g.n.recapitulerendeof
samenvattendepraesensmeermalen a1seenkleine,,rustpauze''in

de epischevoortgang,diezi
jdan benutten om hun hoorders
attenttemaken op belangri
jkeresultaten van hetzoëvenvertelde,op debi
jzondere,vaak hacheli
jke,situatieswaarin hun
held ,,nu''iskomen teverkeren ofop zijn gedachte-overwgingen ofstemming in diemoeili
jkeomstandigheden.Bi
jdie
recapitulatiegeeftdevertellerookmeermalenzi
jdelingsuiting
aan zi
jn medcleven metzijn held,doorbepaaldeschAeringen
van aFectin zijn taalvormen:medeli
jden,bekommering,ook
welironie,of voldoening over een gunstige wending.Een

sprekendvoorbeeldisdepassage721-25:nadatW aleweinzi
jn
gevechtop leven en dood geleverdheeftmethetserpent,staat

hj voordekolkenderivier.Geen uitweg dan erdwarsdoorheen.M eteen mengeling van ironie en medelijden zegtdan
Pennl
*nc.
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lqu esderAlraleqveùlgberaect
Dievanden bloedewasmesmaect
Daerhimacb spoelen sinelede
Diewe1zeretem enigherstede
W aren van wonden ende van bloede.

Veelminderbelangri
jk dan dezeovergangen uitde imperfectischeverhaalgangnaardeaTectisch gekleurde praesentische
pauze,die gewoonli
jk een heel zinsverband omvat,zi
jn de

zijdelingse''overgangen naar de tegenwoordige ti
jd in een
enkelebijzin,waarbi
jhetwerkwoord bovendien steedsinhet
ri
J-nnstaat,b-v.:
Die knape slouch metsporen tpaert

Endereetwechaldattimacb.(1935)
W elnu, Penninc gebruikt het pauzerende praesens in een

min ofmeeromvangri
jk zinsverband veelmindervaak dan
Vostaert:in 3000 versregelsP.gemiddeld 12 maal, tegenover
Vostaert27 maal.

Daarentegen pastPenninc herhuldeli
jk hetpraesenstoein
van die,,geïsoleerde''bi
jzinnen vaak teromschri
jvingvan een
graad (en dikwijlsmethetzelfdewerkwoord ,,moghe''),veel
vakerdan Vostaert:P.23 maaltegen V.11 maal,een verhouding die dus precies andersom is dan de vorige.Bovendien

wordtdekeuzevanhetpraesensin beidegevallen bj Penninc
sterk beheerstdoorhetri
jm:P.28maalinhetri
jm tegenover
11 maalin vri
jetoepassing;bijV.zjn diegetallen resp.18
en 32.

5.Voordedirecteen levendigeschilderingvan hetgebeuren
in de epische gang dientdan hetz.g.n.coristiscbepraesens,ter
aanduiding van verrassende momenten ofwendingen,zoals:
Daerdieconinchiltterade

JeghenW aleweinevan ziremesdaet
Endesoudeghaerne,haddehi
jsraet
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Zw.drukken 26b

Beeen om dathiden knapeliet
In zlllkernoot.M ettien hiziet
Datsiup hem comen metscaren.

Doemoestensideru1eonbaren...(vs.2316-22).
Ofteruitbeelding van belangwekkendedaden van deepische
held:
Noitman sach alsulcgheloop
Sulcgheclanc endesulc ghescal!
Serewachtemen daeroveral.
Daerquam W alewein diehere
Durdie viande slaendesere:
Diehelmedurslaethiendedurbout;
Himaectdatgroene hersbedout
M etroden bloedein den tornoy;
Also die zeysene maytdathoy
Velthiseende werp ondervoet;

Hibaetsi
jnswaertinherssen bloet!
So vreseljcwarensineslaghen

Datsisconferdendiesesaghen.(vs.1051*526).
Penninc gebruikt dit momentane praesensslcchtsin alleenstaande gevallen temidden van een imperfectische omgeving,
zoalsin heteerstevoorbeeld,dusvooralom cen wending aan

tegeven;dikwi
jlsineenaspectischebi
jzin (metals)enweer

steedsin hetri
jm.Nooitdusdie schilderende opeenvolging
vanpraesentischehoofdzùmen,onalankeli
jkvanhetri
jm,zoals
Vostaerthetverstaat.

Degeullenzijnweersprekend:P.12maalalleenstaandegevallen,nooitingroepen,11maalinhetrijm,1maaldaarbuiten;
V.7alleenstaandegevallen,11groepen;9maalinrjm,23m=l
daarbuiten.

2.Hetper
fectum.Naasthetpraesenshistoricum heefthetperfectum soortgeli
jke functies,dikwijlsin combinatie methet
praesens.
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a.Eenvoorbeeldvanhetrecapitulerenle,resltaataanduidende
Perfectum metaTectgeeftdepassage561 76.Nadeinspannen-

destrijd methetserpentzegtdedichterbi
jdeslotfase:
DeerW alewein tracuutmetterhant
Die misericordemettervaert
Ende hieu up tserpentsstaert
Totehinealtemale ontknochte
Endehem zelven uterpinen brochte
Diehem tserpenthadde ghedaen.
M aerGoidanchiesont
gaenl
Endehilanketsblidclike
Godevan hoghen rike.

Penninc gebruikt deze perfecta even vaak a1shetrecapitulerendepraesens:12maal;Vostaertechterheefteensterkevoorkeur voorhetpraesens:slechts6 perfecta tegen 27 maalhet
Praesens.

ô.Belangri
jkernog isdeaoristiscbefunctievan hetperfectum,d.w.z.de verrassende wending in hetgebeuren;b.v.in

depassageaan hetbegin van hetverhaal,bi
jdeverschi
jning
van hetnlystericuze schaakspel:
D aer die heren aldussaten
Naden etene endehadde ghedweghen
Also hogheliedepleghen
Hebben siwondergrootvernomen:
Een scaec ten veinstren in comen

Endebreeddehem nederuptieaerde.(vs.4*50).
en even verder:

Dussaghen zjtallediedaerwaren.
M ettien hieftup endeesgbevaren

W ederdanehetquam tevoren. (vs.6* 66).
Ook in devoorkeurvoordezeperfectaovertreftPenninc in
sterke mate Vostaert:P.61 gevallen tegenoverV.39.
3.Adverbia.Voor de uitdrllkking va hetm omentane ge351

beuren vervullen tenslotteverschillendeadverbiaen voorzetselbepalingenvanplaatsentjdLioe,Jccr,nu,bier;Jcerterstele,
terJfxf,enz.)enadverbiadiesnelheidvan handelen aanduiden

Lscbiere,saen,mettervaert,J/CAAJSJenz-)eenbelangrijkerol.

De middeleeuwse epische sti
jlmpaktereen druk gebrudi
van.Dieadverbialemiddelen ondersteunen dikwi
jlsdewerking
van praesens historicum en perfectum ,ze geven gelegenheid

totverzwarendenadrukkeljkheid in deuitbeelding.
M aarook zelfstandig,dusinverbindingmethetimperfectum ,

djn zeherhaaldeli
jk middeltotmomentaniseringvanhetverhaaldegebeuren.M enletteb.v.opdewerking van deadverbia

in de volgendepassage,afzonderljk ofsamen metdewerk-

woordsvormen(vs.369-383):
Mettienbei
ftGringoletvernomen
W aertserpentestotem comen
Endebevetsinen voetverbeven
Endeden serpenteenengbegbeven

W e1tepointejeghentbestebeen
Dathem vloocbm ortelinghe ontween.
Doemoestvallen up dieaerde
EndeW alewein quam metten zwaerde
Endenam hem tleven baestelibe.

Doedancti
jsGodevan hemelrike
Dathihem alduses0&fJJen.
Te Gringolette fuam hizaen

Endesettehem in zjn ghereide
Endereetwech alzonierbeile
Daerwaertdathiden dach sach baren.
Nu moeteneOnseVrouwe bewaren!

Hetisook hiernietmogelijk in ditbestek op detailsin te
jkttoch behalve de
gaan,nlaartéthet egeven voorbeeld bli
bedoeldeaspectischewaardederadverbia,tevenshun stuwende
ritmische kracht,door wisseling van Plaats,nu eens aan het

beginvandeversregel,danweerendikVjlsaanhetverseinde,
inhetklinkenderi
jm.Ditzi
jnweerverschjnselen,iezich in
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de middeleeuwse epiek algemeen voordoen, maar in de frequentie en in de toepassing of de combinatie met andere middelen, treden ook persoonlijke stijlverschillen aan de dag. Zo past
Vostaert veel meer van zulke adverbia toe dan Penninc: in
3000 vss. 269 maal tegenover 158 bij P.; bovendien gebruikt
hij ze bij voorkeur in het rijm: 189 maal tegen 78.bij P.; tenslotte is zijn variatie groter: P. gebruikt 59 maal hetzelfde bijwoord, doe, dat V. slechts 21 maal toepast.
Combineren we nog even de drie stijlmiddelen, dan kunnen
we het verschil tussen P. en V. zeer beknopt aldus formuleren:
Vostaert gebruikt veel vaker adverbia, die hij vooral in het rijm
toepast, heeft ook sterkere voorkeur voor het praesens historicum
dan Penninc, maar minder dan deze voor het perfectum,
Bij hem domineren de adverbia in sterke mate hoven de
beide andere middelen: het aantal adverhia is hij hem bijna 4
maal zo groot als dat der beide werkwoordsvormen samen;
bij Penninc is dit slechts ruim 2 maal zo groot,

D. Woordgebruik.
Een vergelijk.ing van de woordvoorraad en het stilistisch gebruik bij de twee dichters zou zeker tot belangwekkende resultaten leiden. Helaas kon de aan deze uitgave toegevoegde
woordenlijst niet worden uitgebouwd tot een volledig overzicht
van het woordmateriaal. Hoe belangrijk zou dit toch zijn, ja
noodzakelijk bijna, voor een diepgaande analyse van taal en
stijl van onze middeleeuwse dichters. Ook heeft Overdiep zijn
onderzoek op dit terrein beperkt tot slechts twee, weinig omvangrijke steekproeven: een vergelijking van enkele categorieen
epische termen en de romaanse woorden. En toch, ook hier,
komen onnllddellijk karakteristieke verschillen tussen de twee
auteurs aan het licht,

1. Epische termen en uitdrukkingen. Overdiep onderzocht vier
categorieen:

a. Uitlatingen van de dichter tot zijn publiek.
Beide dichters rich ten zich meermalen tot hun lezers of
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hoorders met korte modale formules ter opwekking van de
aandacht, ofter verzekering van dejuistheid hunner mededeling.
V oor een deel zijn het dezelfde of soortgelijke vormen bij beide,
b.v. bij Penninc: nu hoort, 898; c wane, 790; dat weet ic wale,
3073; na mijn verstaen, 4634; dies sijt seker (ende ghewes) 264,
520; des sijt vroet, 4773; dat was waer, 4905; dat segghic ju
al over waer, 4948, e.a, Bij Vostaert: wet wel, 7853; wet voorwaer, 8665; dat weet ic weI, 9108; ic weet wel dat ende seker
ben, 8864; ic mach ju segghen hoe, 7919; ic segghe ju sonder
minen waen, 8052; nu willie ju segghen, 9828; nu hort, 8429;
ic wane, 7971; na mijn verstaen, 8994; ic can ju ghemaken
vroet, 7903; sijt seker das, 8086; doe ic ju cont, 8131; dies ghelovet, 9736, e.a, Uit de vbb. blijkt reeds enig verschil in vormen;
maar belangrijker is de grotere verscheidenheid bij.Vostaert en
vooral de veel grotere frequentie. In de 7800 vss. van P. komen
zulke modale elementen 49 maal voor, gelijkmatig verspreid;
bij Vostaert in 3300 vss. 63 maal. Omgerekend naar het aantal
verzen zou dat voor Vostaert dus ± 147 gevallen zijn, d.w.z.
3 maal zoveel als bij Penninc. Een tweede groep van contactmomenten met lezer of hoorder vormen de overgangen van
de ene episode naar de andere, b.v, P.: Nu latic die tale voort
gaen I van desen ende wille mine woort I vanden gonen segghen
voort, 2304; Nu latic jou die tale staan, 2842; Wat holpe dat
ic langhe tale maecte? 1140 Meer dan ic ghesecghen mach,
4937; Wetti waer omme hi Wonder hiet? I Ie saelt u segghen,
ie ne laets niet, 783; Wat radi Waleweine, den milden I te
doene, na dat es comen? 322. - Bij V.: N u latie hier of die
tale; I Ie salre weder toe keren wale. 8333; N u swigie hier of
ende ghewaghe van Waleweine, daer ic af las. 10206; Dies
swigic snlle ende segghe ju vort dystorie dan, 10872; Ie wille
ju hier of spoeden bet f ende van Estore corten die tale. 10200;
Wat holpe, dat ict ju maecte lane? 10779; etc. Soms zeer omvangrijke vormen: Hier na suldi noch meer horen I vanden
hertoghe ende doen memorie; I maer nu keric up mine hystorie I
ende salju vandenriddrevrifWaleweine, tellen. 9538; vgl. 9510.
Bij Penninc totaal 11 gevallen, bij Vostaert 14; gerekend
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over7800 vss.zou datzi
jn:à 33,dusweerdriemaalzoveel.
Sommige=nwjzingen van Vostaertzjn hetgevolg van het
feitdathijalsvoortzettervanhetafgebrokenwerkvanPenninc
djn stofnûnderzekerbeheerst:llijlooptofvooruitop zijn
verhaal,ofmoeteen greep terugdoen in:9510,9538,11134,
11150.

Een derde eigenaardigheid ishetberoep op de ,,bronnen''
Penninc doet dat maar zelden en dan nog in vage termen;

steedsmethetsubjectmen:menseghetonsincortenworden,
59;overwaerhede seghetmen mi.216;men seghetdat646;

verdersoortgelijk:842,2384;eenmaaleen,,geschrevenbron'':
eista1smen ghescreven siet,2386.Totaal6 maal,alleen in het

eersteverhaalgedeelte (vs.59-2386).VeelvakerachtV.een
Zetuigenisvandjnautoriteitennodig:23maaltussenvs.877*
1t140.Zeldenbeperkthi
jzichtothetvageonbepaalde,,men'':
seitmen nû,9047;slllke willen segghen hier,11103.Op on-

bepaaldemondelingeoverleveringlijktookteslaan:horicghewaghen,11113;mogeljkook:alsictvernam,10052;alsichebbe
vernom en,9620,10844,11077;so ictverheeste,10886.M eer-

malen wordthi
j concreteren suggereerthi
j een schriftelijke
bron,alnoemthi
jnooiteen bepaalde tekstofauteur:a1sict

las,8770,9898;horiclesen,9295;seghetdhystorie,9698,9843,
10533;10097;dievrayehystorie,9933;plur.11011;seghetdie

jeeste,10751,10885,11093;alsonsdiejeesteopenbaert,10313;
seghetdaventure,11031;enhetm eestconcreet:seghettgedichte,
10829;en zelfs:onsorcontdiewalscetale,11141.

5.B1
jPennincgebruiken depersonenindeialoog dikwijls

Zlerleibezwerendeformulesom hunwoordenkrachtbjtezetten;
vaakverbindingenmetbi;vooral:,,bitmire)trouwe''ofvarianten:1436,2566,2748,2819;7432;7134;4168,etc.(tezamen
30m=ll.Ook anderevormen:bicaritaten 2568,etc.;biden
goeden daghe155,etc.;bimiereconincscrone67,etc.,biSinte
Gravein 1810,biridderscepe3378,3388;bialdierghewelt91.
Vooralook verbindingen metGod:biGode2556,2762etc.;
bionsen here 155,etc.;bionsen vrouwen 3378,3388,4094;
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biJesus 3631.En andere verbindingen metGod:Godweet
1226,etc.,met God 5007,6601;in Gods name 3229, etc.;
Goddanc 3144,etc.;also helpe miGod,1156,etc.

Depersonenbi
jVostaertschi
jnenxninderbehoeftetehebben

aankrachttermen:mettrouwe8026(slechts1x!)bidengoeden
daghe 8672;biminen kerstinnede 8931;birudderscepe 9415,

9767,9890.Meteen goddeljkepersoon:biden here 9664;
biGode 8754,9884,10255.Godweet9983,10081,10261,bi

denhelegen gheeste8478.ln totaalbijP.104gevallen,bi
jV.
14.Daarbj moetmen echterbedenken datdezevormen tot
dedirectereiezi
jnbeperkten datin hetgedeeltevan V.slechts
750vss.dialoog voorkomen,tegen3800bi
jP.De,,
l't1iste''verhouding zou duszi
jn:i 21in750vs.bi
jP.en14bi
jV.,of3
2
.
I
n
i
e
d
e
r
tegen
gevalisdeneiging bi
jPenninczijn Eguren
krachttermen telaten gebrlliken veelgroter;gelieioosd isbi
j
hem deverbinding mettrouwe.

c.Herlaaaldelijk slaken depersonen bj Pennincook allerlei
wensen en verzuchtingen,waarbj zj Godsnaam aanroepen:
So helpemiGod dieu gheboot,e.d.133,248,286,478,enz.;
3366,enz.7180,7723.- God loneu!e.d.1427,2604,3056;
4386,4440 enz.- God nloetu bewaren,gheleyden,nlinnen,
e.d.196,229,384,1434 enz.- D atu Goderegheve,e.d.1824,

4554,enz.- God ghevejou tgheval,tgheluck,gracie 460,
1473,enz.- diessy God ghebenedjt,ghedanct,1004,2799,
3049,3051- BlivetteGode 1328,6129,3628.- God gheifs
hem die macht,e.d.3607,4390,7098,5498,4092 - en nog

andere omschri
jvingen:3360,1330,4096;1426;6399;6246;
3160,4566,6130.M eermalen groeitdewensaan toteen gebed,

b.v.:,rvaert!Godonsealrchere/Verdejouvanlachtreende
vanzcre/Endelatejoudinctenbestencomenl''147,vgl.236.
,,Go
ddiedoronsstaerf/Endeom onscoretdiebitterdoot/
Nuhelptmi,here,uutdesernoot!292.- ,,sùzteMarie/Helpt
-

m i,vrouw e:ichebstedoene4194 - ,,IcbiddeGodedorsine

genade/HereW alewein,dathijubevrede!6142.Enzovelerlei
variaties,zie: 1154,1326,1882,2684,2695,2980,2838,2825,
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3602,3626,3644,3950,4100,5498,5646,5900,6684,6973,7049,

7104,7198.En in hetverhaal:7333,7423,7687.BijVostaert
gebeurt dit veellninder vaak:God salonshelpen uutdesen

rouwe,8118.- Nubli
jftindieGodsgeleide!8458.- Helpt
God van hem elrike!8837.Verder: 8380,8788,8837,9260,

9276,9377,9468,9487,9549,9560,10329.IntotaalbijP.107
evallen,waarvan y,gebedsvormen''29;bi
jV.13.Een soortgelijketegenstelling dusa1sbj dekrachttermen onderb.
d.Variatiesofomscbri
jvingenvan namen,speciaalvan Godm.
W alewein.
Pennincgebruiktvelerleivariërendeuitbreidingen voorGod,

zoals:God,SinteM arien kint,248 - Goddiedoronsstaert

292- God(here)vanhemelrike236,enz.Godevan hoghen
rike576.- e.a.Dithangtooksamenmetzjnneigingtotwens-

vormenengebedsformules(zieonderc.).Intotaal11varianten,
op veleplaatsen.Vostaertkentslechts4omschrijvingen:God

van hemelrike,8837,God,onshere 11190,God vanden paradise,9377,diealmachtige God 11197;slechts6 plaatsen.Op-

vallendzi
jn ook deverschllen bijdeomschri
jving vanW alewein.In devergeli
jking zi
jn voorPennincalleen degegevens
uitdeeerste3300vss.verw erkt,zodatdegetallen rechtstreekse
verhouingen aangeven.
Alstitelvoor deeigennaam W alewein gebruiktP.36 maal
der,dere,ofdeer;V.28maal;P.heefteen voorkeurvoorbere:

22x (V.3);V.voormqnbere:22 x (P.7);dieberekomtbi
j
P.6x voor,bijV.9x.- titelzonderdenaam W al.bijP.11x
bijV.2 x.

Daarnaastheetdeheldbi
jP.somsrudderW alewein(12x),
vcrderwkant(3),jonghelinc(2),deravonturenvader(2).Bi
j
Vost.wordt hij 44 x aangeduid met rudder,30 maal met
iegben,3 x metwigant,1 x metden stouten man''.
A1sversierendeadjectievengebruiktPenninc:coene,hovesch,
nûld,onvervaerd,edel,scone,PJSgroten love,bout,vri,snel,goet.

V.isook hiervecluitbundigeren heeftmeermogeli
jkheden:
coene,vercoren,jere,hovesch,goeiertiere,edel,acbemant,j)'
n,
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stout,vermeten,mild,namecont,van prise,uutvercoren,goetpJN
Frise,snel,vri,vaeliant,waert1.
Door Vostaert worden de epitheta bovendien soms al te
kwistig opgestapeld:minen here W aleweine,den here,8122,
10906;den ridderstoutvermeten 7953;den riddergoetW alewein diecoene9960;den stouten rudderEcrW aleweine,9934.
W anneerPennincsgemoed vo1looptvan bewondering voor

zi
jnheld,gri
jptIéJ'naaraardigevergeli
jkingen ofgebrllikthiJ'
superlatieve bijvoegl.bi
jzinnen:W alewein die bloeme was

bovenallenheren,3009- enerosenebloeitnietupdebome/
also sconea1sW .bovenhcm allenl''3046.- W alcwein dievu1
groter dogetwas,6418,W .die enech es onder der zonnen:
6227;zieverder41,3017,5759,5269.

In ditverband zi
jn ook te noemen de vergelijkingen die
Pee ncgebruikt,wanneerW alewein op kritiekeogenblikken
optreedten grote daden verricht2:
Ghine saghetnoytstuven een trop sprewen /a1
ssistoven
diegonderwaren/doeW alewein dusquam ghevaren,2128.
Endesatup Gri
ngolettesijn paert/endequam gheredenin
-

gonthare/gheljcoftenevalkeware/dievlogheonderwilde
ganse:2466.- Vgl.verder:6374,6442,6513,7314.M en lette

Larbi
jop desierli
jkeritmen,gestetmd doorallitteraties.
Een dergeli
jke vergelijking vindtmen slechtseenmaalbj
lJostaert.

Also die zeys
enemaytdathoy/velthiseendewerp onder

voet/hibaetsi
jnswaertinherssenbloet,10522;eenvorm die
mogeli
jk nog ontleend isaan Penninc 7314:A1seen mayere

tcorendoet/alsovelletseW aleweinmettenscachte/stoutev e
ende metcrachte.

2.Ciebruib van r0sqJJf,Je bvoorlen.

HetwasreedsaanJonckbloetopgevallen,LtVosuertmeer
en a dere Franse woorden gebruikt dan Penninc.Overdiep
1Gecursiveerdzi
jn deepitlletadieP.enV.nietgemeenschappeli
jkhebben.
1Vergl.Jonckbloet,Mnl.Dichtklmq 105.
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heeft&tnaderonderzocht,hoewelléjhiernietin stilistische
detailstrad:hetbleefbijeenOpsomml'ng VD WOOfdCn,Zonder
specizisering in categorieën,enbi
jenkelesutistischegegevens.
Maardezedjn sprekend genoeg onxze te vernlelden.
Namurlijk djn erNvoorden die de > ee schriJ'vers gem eenschappelijk hebbcn,zoalsavonture(aventurebi
j),casteel,garsoen,maniere.M aarerzi
jn ook vele woorden,dieslechtsof
bijnaalleen bijeen van hen voorkomen.Zo kunnen wevier
roepen onderscheiden.

a.W oorden diePennincherhuldeli
jk gebruikt,maarVos-

taertzelden ofnooit:mile(P.16,V.4),peinzen (P.33,V.
nooit:bijV.hebben dehelden geen tijd om tepeinzenl),
quite(P.15,V.3),porte(P.70,V.nooit).
ô.W oordendiePennincin geringerematedan devorigegebruiktofcenenkelekeer,maarVostaertnooit:achemeren,acort,
arsaters,artsoen,cameriere,candelare,canselieren,carine,cantate,castaengien,cesseeren,columnen,condute,conreien,co-

Vent,Crede Ctlre,CurieyCurliaen,eglentier,gracie,jochant,
laysieren,lyoen,marber,marine,miracle,misericorden,pant,
Passaedse, penitentie,portier, prayeel, prim e, pulver,roche,
saphier,serpent,sinte,tasseeren,tinten,usaedse,violette,w iket.
Tezam en 44,en m etcategoriec m eegeteld:48.
D aartegenover staan nu:

c.W oorden die zeldzaam djn bi
j Pemlinc of ontbreken,

maarfrequentvoorkomen bijVostaert:glavie(V.15,P.1),
historie(V.10,P.nooit),jeeste(V.6,P.nooit),pauwelioen
(V.11,P.nooit),rivecl(V.8,P.nooit).
#.W oorden die Vostaertnu en dan ofeen enkele keergebruikt,doch Penninc nooit:amie,amours,amys,arriveeren,
harllasc,asselgieren,bastaerdi,battaelge,benedien,bisant,bottelier,britsieren,bruneeren,calandre,compagnie,confuus,conroet, contrarie, contreie, cornuut, corsier, crayeren, cufe,
damosele, diverse,doblitse,exemple,faute,felloen,festeeren,
frotsieren,ghisarme,grein,horeest,l'aloers,l'oli
l't,l'oli
l's,l'ugieren,
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lasure, l
itiere,logieren,%s,memorie,menioet,monteeren,
m orsele,m ort,mortorie,Ocsuun,OrdZeeren,Otrihieren,Payment,palais,palafroet,parlem ent,partie,pautenier,peinstren,

Persone,pingheeren,plaisant,poinsoene,pongioene,porpdjs,
Prayerie, precieuse, presenteeren,prisonier,proie, provaetse,
Punghise,pure,quarele,quartieren,qllintaenge,ribaud,saisoen,
samite, sconfelturen, sconferen, singlatoen, singureuscelike,
sockieren, solaes, subtiel, succoers, telivereeren, temayeeren,
tempeest,tornoy, trahinen,vaeliant,valande, venisoen, vie,
vilein,visieren,vray.Samen 98 en metdewoorden onder
meegeteld:103;datisruim tweemaalzoveelalsderubrieken

aen bbi
jPennincopleverden.Ypstaertgebruiktduseenmass>
ronaaanse xzoorden,die Pennincnietkentofalthansnl
eetaan-

wendt,enwaarondervelezi
jn,dieookbi
jandereschrijversuiy
de13e/14eeeuw weinigofnietingebruikwaren,vooreengoed
deeldus enigszins buitenissigewoorden.DaterbijVostaert
eenveelgroteresorteringvreemdewoordenaanwezigis,bli
jkt
uitde totale aantallen:Penninc 96,Vostaert 156.De laatste

heeftdus11/amaalzoveeltotzijnbeschikking.Menmoetdaarbj

bedenken dathettekstgedeelte datVostaertbewerkte,slechts

i 3300verzenomvat,terwt'lPenninc i 7800,dusbijna21/a
maalzoveelverzen schreef Daardoorbhjktdeovermaataan
vreemdewoorden bijVostaertnog duideli
jker.
Sprekenddjnookdegetallendervindplaatsen:Vostaert406,
Penninc501;omgerekend naarhetaantalverzen betekentdat
voorPemzinc 1op 16 verzen;en voor Vostacrt1 op 8verzen,
d.w-z.tweemaalzoveelalsvoorPenninc.Onderdiewoorden

van Vostaertzijn erdieelderszelden voorkomen en diedus
blijkbaargeen ofweinig ingang hebben gevonden:amours,
britsieren,bruneren,corsier,doblitse,singureuscelike,sockicren,
valande,vie.

E.Bescbrqvingstrant:motieven en bun verwerbing.
Hetgaatin dczeparagraafnietom deanalysevan heteigen-

lijkeverhaalenzijnonderdelen,dequestedusnaarhetgeheimzinnigeschaakbord,vervolgensnaarhetwonderzwaard metde
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tweeringen en uiteindeljknaardeschoneYsabele,maarom
debeschdjving van enkeletyperendenevenmotieven:deontvangsten aan deverschllendehoven dieW alewein bezochten
djn gevechten metonderscheiden Personen;en ten derde de
reactievan bepaaldepersonen op moeili
jkeomstandigheden.

1.A1spoedigvalthetbijhetlezenvandeW aleweinop,met
hoe rote zorgvuldigheid Penninc besclzri
jvingen levertvan
hetridderlijkemilieu aan dehoven waarW alewein a1s gast
Nvordtontvangen,van debetoondegastvri
jheid,debeschaafde
gewoonten,deminzameetiquette.Aanhetverbli
jfbijkoning

W onderbesteedtdedichter600verzen(vss.774-134$.Rustig

enbreeduitschildertlkijdezeepisode:deaankomstvanW alewein bijde wonderli
jkeen schone burchtdie ,,ofsoe ware
vangoude''opreesuithetwater;zi
jnpaardlaathijbenedenvoor
depoortstaan;binnen trefthj dekoning en zijn zoon bezig
m ethetgezochteschaakspel.Dan beginnen deplichtplegingen:

wederzjdsebegroeting,ontvangstdoordekoning (821-33),
deverzorgingvanridderenpaarddoortwee,,cnapen''(83*70),
debeschri
jvingvanhetuiterlijkendewerkingvanhetwonder-

bed(871-911),hetherstelendevernieuwingvanW aleweins
wapenrusting en kl
eren terejlhijslaapt,(912-935).Volgtde
opdrachtvoorhetgereedmaken van demaal
djd(936-4$,het
opstaan van deverkwikteW alewein,doordeknapen geholpen

bijzi
jntoilet(95* 94).Opnieuw vriendeli
jkebegroee gvôôr
demaaltjd,doordegastheer,thansbehalve doorzi
jn zoon
vergezeld door zes ridders;en vervolgens aan tafeleen uit-

gelezen gezelschap,zondervrouwen echter(995-1010);beschrijving van de kostbare tafels en de speciale zetelvoor
W alewein;de groepcring der gasten naar rang en stand,de
overvloed van <jn in stopen van gOUde'',veelheid Van

spijzen,deschitterendeverlichting.(1011-1041).En dan aan

tafeldebeleefdegespreW en,waarbij,eerstnu,gasten gastheer
zich minzaam aan elkander bekend maken.Na de maaldjd
wordenhandengewassenenopnieuw wi
jnengeschonken,,a1st
doetdaerhoghelicdcdjn''(1128-1139):intussen wordthet
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doelvan hetbezoek aangeroerd en verteltW alewein uitvoerig

hetgebeurdeaankoningArturshof(11* 1309).Natoezegging
van hetschaakbord op conditievan eennieuweopdracht,volgt

denachtrust;'smorgensbi
jhetopstaan hulp van deG apcn,
m inzaam afscheid van dekoning,totW alewein,nogmaalsge-

holpendoordeschildknapen,tepaardsti
jgtenafri
jdt(131*
1345).

Een zeergeleideli
jk ontwiW eld verhaaldusen een totin
bjzonderheden tredende milieu-schildering.En datisnictde
enl
ge.Hetverblijften hovevan koning Amadijsneemt350

verzeninbeslag(2505-2584).Ookhierweertreftonsdiezelfde
liefde voor de detailsder etiquette:de aankomst der gasten
(2505-09),dezorg van de knapen voorAValewein,djnpaard
en mJn kleding.Thansheeftde koniagba de leiding voor de
@@

verzorgingendeontvangstvanhaarvermoeidegast(2510-47):
plichtplegingenvoordemaaldjd,wassenderhanden,aaejzen
van de ereplaats naast de koning,tegenover de gastvrouw

(2548-80).Demaalti
jdisslechtsbeknoptweergegeven (258*
87),maarbreedvoerigzijn detoebereidselenvoordenachtrust

beschreven,hetoorlofnemen van gastheeren gastvrouw,de

hulpderbedienden(2580-266$.Enbi
jhetontwakenweerie
hulpvaardige verzorging (2670-88),vriendeli
jke gesprekken

met de aandrang van de gastvrouw hetvertrek toch vooral

nogwatuittestellen(2689-2820).Enbijhetafscheideerstde
bekendmakingvan denaam (2790).Zegenwensenbegeleiden
tenslottedewegrijdendeW alewein.
SoortgelijkebeschdjvingengeeftPennincvanhetbezoekaan

koningAmoraenopRavenstene,bjna700verzen(vss.29773654).Hetisnietnodignog eensalledetailsop tesom men van
de respectvolleontvangst,deverzorging,demaalti
jd metbescki
jving va de dis,hetnaar bed gaan,opstaan en afscheid.
Een aardigevariatiegeeftdebewonderingvan degaswrouwen

deschoneridderen opvallend omvangrijk zijn detafelgesprekken (vs.3137-3610):daarinhetomstandigverhaalvan
VOOr

koning Amoraens eerste ontmoeting metW alewein,de be-

schri
jving en hettonen van hetzwaard metdetweeringen,
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denieuweopdrachtmetbeschdjving van Ysabelesbjzondere
schoonheiden hetfanustischekasteelva koning Assenujn.
Minderomvangri
jk lijkthetverbli
jfvan W alewein ,,bider

joncfrouwenoom''tedjngeschilderd:vs.4510-4757(250vss.).
Dezegastheerbehoortdan ook niettotdcgroteEguren alsde
vorigen.M aardegeringereomvang van hetverslag zitvooral

in de mindereuitvoerigheid dergesprekken en derbeschrij-

vingen van demaaltijd (vs.4608-43).Overigensvinden we
ookhierdezelfdeplichtplegingenbi
jdeontvangstwaardroef-

heidinbli
jdschap verkeert(vs.451*21),gesprekken teropheldering der situatie (4519-83),verzorging van ridder en
paard (458*4607),demaalti
jdmet,,dwaen''en hoofse=p-

nieren.Maarnaaioop geen afzonderlijke drinkparéjen het
ceremonieel voor de naclarust wordt afgebroken om dat

AlralesveùAtegen elkeaandrang1,alleenwilafrijdenom in de
nachtdjn plichttedoentegenoverdedoderidder.W e1hulp
van G apen,vriendelijkheden en zegewensen vanjonkvrouw
en gastheerbijhetafscheid.
Van deomvangvan hetgeheleverhaal,voorzoverhetthans

isgevorderdnemendezebeschri
jvingenvanW aleweinsulopeerParti
jen''meerLn eenderdeinbeslag:1850vss.van de4850.
In devolgendefaseisermindergelegenheid voorfeestelijke
ontvangsten.In :agrante tegenstelling daarmee staat zelfsde

ongastvrijehoudingvandekasteelbewakersvankoningAssendjn,waardedichteren passantofbijmondevan W aleweh
nietverzuimdherhaaldelijkopattenttemaken.Desteaardiger
isdan ook descènewaarW alewein,nadathil'een serieverdei-

gingsgordelsisbinnengedrongen,zi
jn eigen gastheerspeeltin

deeetzaalvan deverlatenvi
jfdepoort(6716-6902),eenwelL digerustpauzetemidden van degevechten:W .ontdoetzich

van djn wapenrusting (6714-37),wastzich (6738-41),doet
zich tegoed aan gereedstaandemjn en spijzen,in gezelschap

vanzi
jnvertrouwdezwaard!(6742-68).Rustiggeefthi
jzich
overaandeslaap(6769-79);tothi
jontwaaktvanhetrumoer
deruittrekkendewachten(6881).Opdjngemakneemthi
jzijn
ontbijt;dan wapentléjzich kalm ;voorzichtig treedtlûjnaar
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buiten ensnelloopthi
jdanvoordjn vijanden uitdeverlaten
zesde poortbinnen,die Iûl'achterzich sluit.
Stellcn we nu tegenover deze breedopgezette schlderingen
van Penninc de bewerking van soortgeli
jke motieven bij
Vostaertdan isereen hem elsbrecd verschil.
D e ontvangstvan 5/alewein en Ysabeledoordehertog @
m
8764 isbeleefd,maaruitermatesobergetekend:geen hulp van
schldknapenvoorridderenpaard.M etwassenhelpendegasten

zichzelf Bij de maaléjd geen beschri
jvingen.Alleswordtin
ruim dertig regelsafgedaan.Nu moeterbj gezegd worden,
L tdeontvangstplaatsvond in een ,,pauwelioen''en dathet
binnendragen van de verslagen zoon de sfeer totaalbederft.
Doch nietmindersnelwordthetvolgendebezoek afgehandeld.
In 10 verzen (
9575-85)verteltVostaerthetdriedaagseverblijf

van W alewein en Ysabeleop Ravensteen.Dedoodvankoning

Xmoraen kan moeilijk a1sverklaring gelden,omdaterme>
gedeeldwordtdatertererevanderavonmren vaderdriedagen
gefeest werd.N iets echter vernçmen we over de ontv>ngst,
zlichtplqgingen,inrichting derfestiviteiten,etc.Alleen wordt
vermeld L top de vierde dag ,,dmeeste deel''derridders de
vertrekkendegasten y,ene halvemile''vergezelden.
In vss.1018* 10208wordtdezwaargewondeEstordoorde
hulpvaardige ridderm eegenomen ,,te siere scoenre herberghe
,

waert'':geen beschrijving,geen details.Het wordt slechts

haestelike''(10180)meegedeeld,zo in hetvoorbijgaan,om

weer haastig terug te keren tot het afgebroken relaas over

W alewein:,,ic willeju hierofspoeden betendevan Estore

cortendietale.''(naamper20regels).Vostaerthadn1.alverteld

dat W alewein en Ysabele aagekomen waren bi
j de burcht

van devroegerdoorhem geholpenjongeling.Decompositie
van ditallesisdusnietrustig overwogen.De eerste fase van

W aleweinsverbli
jfbi
jzijn beschermeling voltrektzich dan in
ruim honderdverzen(10208-10335),maareen40ta1daarvan
wordtbesteed aan het,te omslachtige,ophalen van de oude

geschiedenis.Deontvangstisharteli
jk;erwordtdruk gecon-

verseerd (althansvolgensdemededeling),gegeten en ,yghe364

dweghen''(alleennâufel)ennahCtCtennOg CXtO gcdfonken.
M aar w e zien erslechtsweH g gebeuren.

Ook ishetoferin Vostaertsverhalen watanderegewoonten
heersen dan bi
j Penninc:weH g of geen hoofsceremonieel;
de ,,bottelgicr'',die de V J'nen verzorgt, is een nieuw e ver-

schjning;die wijnen djn op specialeGjze gekruid;bijhet
naarbed gaan wordtgeen bijzondereverzorgingvermeld.En
alleswordtin een handomdraaim eegedeeld.Vostaertzegtwel
datW aleweinnognooitergensisgeweest,,& ermen hem dede

so grotefeeste'',maarbeschrijven kan hi
jhetniet:in canju
alnictdoenvcrstaen 10277.letsuiw oerigeriswe1hetontwaken

vermeld,waarbijW aleweinenzijngastheerverbaasddelegernzachtsvaarnenlcn rondom deburcht.Nadespannendegevechten in devolgende dagen,zegtVostaertdatmen ,,W ale-

wcinmetmencgcrsake/desavontsdedetegemake(10827).
Maar onmiddellijk daarop:,,nu vortan/willictu corten''
Nietsover de verzorging van W alewein of dejonkvrouw:

xiii
j.nachtlzilt1zidaerdenhere/methem endefsteerdene
sere.''Slechtsdezezakelijkemededeling.AlsW alewein verec
be
ei
bijkt
h,
et
age
fsclh
ede
idn asthceren gevolghem eeneindweegs,maar
valtgeen woord.
-ng
Ietsmeerwerk maaktVostaertvan hetverbli
jfbijkonl
W onder (
vs.10909-11046/Debegroeting althansbeginthi
J'

uitvoerigtebcschrijven.Datisdanookeenbelangri7
ikmoment
vanwegedegedaantewisseling van devos.Onhandlg isechter
hetaireken van ditverhaal,om dege/ anteverandering van

destiefmoederintelassen.AlsI/l
'danzijnoorspronkeli
jkebeschrijvinghervat,li
jkthetofhi
J'Pennincsschilderingenvan de
verzorging der asten* 1imiteren.M aarI/J'doethetspringerig

en onhandig,enalgauw verveelthethem :,ywatholpedaticker
veletoeSCitle'î (!).Demaaléjd Nvordtdan ook verdermet
enkclcwoorden afgedaan,geen bcschdjvingenvanwassen,dis,
sPi
J'zen,en dergeli
jk-e;alleen weerdie bijzonderheid van die
ekruide < J'n na de maalti
jd.W atvrcemd isdaarna dever-

meldingdatdeontvangst smorgensplaatsvond (11032)en
vlakLaropdatmengingslapen(11010).Devolgendemorgen
Ze.drukken 26b
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ontwakendegastenbi
jvogelgezang (netalsLi
jdejongeling
in 10308).Bi
j hetopsuan geen hulp van bedienden.W e1
dwingtdekoning>jngastennogeenweektebll
jven.Maarhet
gaatalleszo seoef,van bcide kantcn:tweemaalwordt zelfs
ezcgd dat koning W onder ,,herde gram''was,zowelover

hetvroegeopstaan (11026)alsoverhetaandringenopvertrek
(11035):eenontstemminguitgastvdjheiddus,maarhoeweinig
hoofscn elegantingekleed.

EnopdjnbeurtisW aleweininvs.11042,,erre''datdekoning
metzijnmachtig gevolghem ,ydrieM lenverre''geleidde.Het
li
jktofW aleweinbli
jis,nuvan allesaftezi
jnalsllijdekoning
terug gestuurd heeft:hoeandersstond W aleweinbi
jPenninc
tegenoverdezeeerbiedwekkendefguuruithetnjk derwonderen.MilieuenPersonenaan dithofzjn bijVostaertgeredu-

ceerdtotdenormalerealiteit.Naeenmaandrijden(vs.1104611053)komenridderenjonkvrouw teCardoel.Intussenheeft
dehaastigcdichtcrhelemaalvergeten tcvertellen datW alewein
hetprachtigeschaakspelhad m eegekregen,waterdusnogvlug

even tussengeianstmoetworden.Eendergelijkesteek hadlzi
j
ook reedslaten vallen en achterafm oeten herstellen in 8429,
toen hcm te binnen schootdatW alewein hetzwaard metde

tweeringentochwe1in Assensnsburchthad teruggevonden.
Deontvangstaan Arturshofisnatuurlijk grandioosgeweest.
Dekoningyytracjegen hem dan /terzalenuutmetmenegen
man./Vrouwen,J'oncfrouwenandandcrside/trockenjcgen
hem uutte stride''.En erwerd ,,dertien daghe''feestgevierd,

waarbi
jookkoningAssentijnaanwezigbli
jktenRoges'vader,
dckoning van Ysike.Maarçen beschrijvingvan dieontmoetingen ofvan dc festiviteiten onthoudtVostaertons.

Uitditallesspreektwelheelduideli
jkeenversclûlinvoorkeur
voordeze epische motieven en in verhaaltrant.Pennincheeft
cen diepgaande belangstelling voor het hoofse milieu en de
daar heerscnde omgangsvormen.Rustig en met kennis van

zakenontwiW eltIUJ'dezemotieven.Voorhem zi
jnW aleweins
bezoeken aan koningen en burchtheren gcen onbelangri
jkc
zaken,maarintegrerende delen van hetverhaal,die de weidse
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ridderlijkesfeerscheppenendeachtergrondkleurenwaartegen
demanmoedigedadenafsteken.Zijvormenzelfseenaangenaam
tegenwichttegendemoeitevolleavonturen en gevechten.Rustp= ten ookvoordeaandachtderhoordersdiedegebeurtenissen

tevolgenhebben.HetisofPennincbi
jdiebeschri
jvingenwerkt
naareen vastpatroon,van ontvangsttotafscheid,lichtgevarieerd naar de omstandigheden. Somszelfs gebruikthi
j bi
jna

woordeli
jk dezelfde beschri
jvingsvormen (vgl.vs.136vlgg.
met3636vlgg.;2680 met6738;2038m et3085;en vgl.onder-

ling 1128,1135,2548,3108,3132,3137envlgg-).
Vostaertheeftvoordezeversieringen en kleurrjkepaeonen
geen wezenli
jke aandachten voor zulke uitweidingen geen
rust.H J'springterhaastig overheen of raakter in verward.

Slechtsééntafereeliscr,datnaardjnaardmetdevorigeenigszinstevergehjken valten datVostaertmetbredestreken afSchildert:hetverholen samenzi
jn van riddercnjonkvrouw in
hetkasteelvan Assentyn.
'' HeeftVostaertL arvoor M sschien

d
hie
ikkimi
ngddgeenhain
d doie
vesr
voe
ejrven
aan
ingen VaD
Pennbie
nsc,
cènueitwa
sri
bgli
stwi
ekjezn?
2.Hoeditlaatstemogezijn,het>1spoedigduidelijkworden
datVostaertskrachtveelm eerligtin hetsch lderen van W ale-

weinsheldhaftige daden,dan in zi
jn rusypauzen.Gevechten
hebbenzijnintenseaandacht;dieweethijopsuggestievewi
jze
uittebeelden.In de3300verzen van Vostaertkomen 5 min of

meeruitvoerigegevechtenvoormeteengezamenlijkeomvang
van i 1000verzcn:8077-8272;8558-8712;8942-9022;9791
9977 en 1044* 10816.

Zelden worden dicverhalen van moord en doodslag onderbroken doorm onologen,dialogen ofandere scènes,en voor

zovcrdieerzjn,blijvenzeuiterstkort:8095-8135;988* 85;
9939-54;9965-66;samen i 70 vss.Delaatstedaverendeveld-

slag vindtvri
jwelzonderonderbreking plaats.
Ook Penninc doetgaarne verslag #an W aleweinsdappere

daden.Zjnvijfgcvechtsscènes(vs.331-580;1568-1647;20422504;3846-4267;618*6544)djn verdeeld overtwcenlaal
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33* verzen.Zehebbeneengezamenli
jkeomvangvan à 1572
verzen,maaraldiestrijdtonelen worden herhaaldelijk onderbrokendoorvromeofbespiegelcndemonologenvanw alewein,
door aTectieve twistgesprekken tussen hem en de bestreden
riddersofdialogen metbegcleidendepersonen:wekunnen er
een kleine500verzen vooraftrekken.Niethetverschilin om-

vang dergevechtsbeschri
jvingen op zichzelfisvan zoveelbelang voordebeoordellg van debeschri
jvingskunstderbeide
dichters,maarwe1diedoorbreking van groterepartijen door
irectc-redevormen.Daarbi
j moetmen tevensbedenken,dat
de evechtsepisoden bi
j Penninc veelmeer dan bij Vostaert
onderling gescheiden worden doordeomvangrijkeverblijven
aan dehoven.In hetgedeeltevan Vostaertdjn dcgevechten
hoofdmak.W anneer de ridderseenmaalslaagsgeraaktzijn,
vechten zezonderophouden tothetbittereinde.Evenmin a1s

Vostaertdjn held dcti
jd undeom eensrustig opverhaalte
komen doorslapen,eten ofdrinken,mag dezezich metdjn
vrienden eens rustig onderhouden ovcr dc stand van zaken.
Rusteloosisderavonturen vaderin de weer.rusteloosisook

hetverhaalvan zjn daden.Pennincbli
jftdenauwgezettebeschrijverook b1
j devoorbereiding,deonderbreking ofdeafloopdergevechten:hetopofafstijgen,deverzorgingvan djn
paardofeigenwonden.Vostaertverzuimtditherhaaldelijk of
geeftslechtskorteaane jzingen.M aaralseenmaalhetgevecht
begint,wanneer de riddersm et gevelde lansen op elkaar 111-

ri
jden,dankomtVostaertin actie.Dan wordtlûjnauwkeurig
totin details.Uitroependc zinnen,zware aanloopconstructies,

herhalingen,parallellenin dezinsbouw,asyndeton,Zankri
jke,
speciaalFranse woorden,allitteraties,sterk geritm eerde dipo-

discheverzen djnbi
jhem demiddelentotuitbeeldingvanhet
strijdgewoelen verraden tevensdjn geëmotioneerde belangstelV g,b.v.in dezepassagcvan devel
dslag(10452-70):God,

watwarendaergoederspaerde/helme,glavienendeponioene/
ghelu,graeu,rootendegroene!/Starckeorsseendegroot/
warre .v.dusentù&harecoenroet!/Eerhem deselatenontherven/sullen simenegen man doen sterven./Gheordineert
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a1sencbruut/trockendievanbinnenuut/endehebbenA der
heereversien/ghewapentendeghescaertmettien/standaerde
onwonden van singlatoene/an die glavien die pongioene/
vedrenvanpauwenupdiehelmen./Sosalsulcliggenindie
dwelmen/diesereduchtichestestride.- En danverderop
inhetvollegevecht(10514):Noitmansachalsulcgheloop/
sulcgheclancendesulcghescal!/Serewachtemendaeroveral./
Daerquam W aleweindiehere/durdieviandeslacndesere:/
Diehelmedurslaethiendedurhout;/ltimaectdatgroene
ghersbedout/metroden bloedein den tornoy;Jalso die
zeysenemaytdathoy/velthiseendewerpondervoet;Jhi
baetsi
jnswaertin herssen bloet!
Zeker,ook Pennincbeschri
jftW aleweinswapenfeiten uitvoerig,maarhijisdaarbptochbeheerster,be/chtzamer.TerwijlVostaertbijdeuitbeeldingvanstrijdtonelcndjnverbeelding
''

ongebreideld laatwerkcn,en zo suggestieve taferelcn schept,

werktPennincdikejlsmettelkenstcrugkerendeepischeformules voor stereotiepe epische gevechtshandelingen:Higbe-

reediebem endevincmettien/beietenscilleenlefesspere.Ende
hireeliehcm vastete were399-402.Die uitdrukkingen keren

metweinigvariatieterug in299,1614,2434,4108/11,2042,
2059,2312,2425,2428,etc.

3.BijVostaertsdrang totdynamiek,zowelin de gevechtsscèneszelfa1sin deopeenvolgingLarvan,enzjnbelangstelling

voorhetwoeligestdjdtoneel,rijk aan forsehandelingen,sluit
zich aandjn neiglgtothetsentimenteleen melodramatische.
W alewein en Ysabelewenen ofvallen in zwijm bij hevige
tegenslagen. De hartstochteli
jke jonkvrouw maakt daarbij

heftigegebaren:W eldochteYsabelenbrekenJharcherteende
scorenmidsontwe/vangrotenvarehadsesowee.8096- Soe
wrancharehandeendesleethaerhacr;/menichfoutbeweende
soedaer/denhovescennùjnherW aleweine8311.- E1cclagede
andrenmcerdanhem selven:/denemictdatmensesa1delven/
levendeoftbernen in een vier;/dandermict:,,Nu werdic
hier/verhangenofup eenratgheleit.''8325. Vgl.verder
9164,9834,10149.
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M en zou hiertegen kllnnen opmerken L tPenninc niettoegekomen isaan descèneswaardebeidegelieven temmen op-

treden en erdusgeen vergeli
jkingsmogelijkheden djn.Maar
ook anderepersonen zijn bijVosuertovergevoelig van aard:

Si(destri
jdersvanAssenujn)dadenhcm (Assendjn)ofdenhelm
sniemen./Hensoudejughesegghenniemen/hoedatsinealle
endeevengedichte/weenlen;endeworpenhem intansichte/
water.8205.- Hi(dehertogbijhetzienvanzjndodezoon)
wrancsinehandGhitracsijnhaer/bigrotenscervenuutaldaer.
8853.- en even verder:Hibegreep thoeftende dwanctan

hem./Icweetweldatendesekerben/datnoitmanin al
erderike/sosereendesohertelike/nemesbaerdcso1zidede
dierestont.JHicustedieoeghen endeden mont/dievalu
warenendeongedaen/alsohem tbloetwasontgaen./Hiviel
-vj.warfachtereen/inommachteerhighefeen;/endeen
haddemennenietdaerofverdreven/bicrachte,hiwarredoot
up bleven.Vgl.verderW alewein bd dezwaargewondeEstor
in 10079;ofde weeklagenderiddersvan dehertog in 10821.
Hetisdenkbaaren opsomnùgeptmtenzelfstebeejzen,& t

Vostaert bij dcze sentimenteel-dranlatische wi
jze van voorstellen onder invloed van bepaalde bronnen staat,m aar het
overnenAen

van diedetailsisdnn evenzeertyperend voorzijn

snlaak.
ZulkeonbeheerstegevoelsreactieskomenbjdegroteEguren

van Pennincnietvoor;hoogstcnsbi
jdewanhopigejongeling

dievanallesberoofdis(vs.1351envlgg.;1504).W elroept
W alewein God aan in gevaaren nood;maardeheld bewaart

djnkoelbloedigheid.TrcTendisPennincsgevoelvoorhumor,
diezich vaak a1seen lichteglansvan ironieoverdjn verzen
spreidt.Endiehouinggaatookoveropzjnheld,W alewein,
diemeteentwinkelendcwoordspelingzi
jntegenstanderinhet
ootjekan nemen,maarook lichtelijk spotmctzichzelf Men
leze de gevaarlijke strjd methetserpent!En a1sW alewein
daarnavoordetweedegrotemoeilijkheid staat,dekolkende
stroom,overweegtIûJ'nuchterdjn kansen,met een zekere
algenhumor:Beterescam pdannehalsontwee! ...Sterveic,
370

iccomeghedreven/wederdaermen misa1kinnen; /hier
mochticlettelpri
jsghewinnen./Storvichier,spracdoedie
here/menneghevreeschtenemmermere/waerdaticbecomen
ware,698.- en dan neemtIûl'zi
jn besluit,eenvoudig,rustig,

beheerst:Dusstonthiin groten vare/biGringolettcsinen
wrene/endegordeneendesatdaerup allene./Hiseindcm
achterendevoren . endanderivierin!- Enleesdestrijd
metdeonbarmhartigeroofriddervo1zelfvertrouwen en spot-

zucht(vs.1555envlgg.).
4.Typerend istenslottevoor Penninc hetgrote aantaldialogen en monologen,en de vlotte gang van die gesprekken.
Snelgaan vraag en antwoord heen en weer,veelalzeersober

ingeleid ofzelfszonderomlijstendehooflinnen:Ende (hi)
SPVaCtotesinen cnapen:,
ysectons,esdiespiseghereet?''/ Neen
soe,here,Godweet''./,,Sospoetdaermede,hetswelghedaen
(938-41)- Endeseide:,,zidiup ghestaen/Here,endehoe
si& teghemake?''/,,Minedeertneghenesake./lcbem ghenesen
incortertijt''/,,DiessiGodghebenedijtl''/Spracdieconinc
endezijnkint.(1000-5) DerW aleweinspracnletterVaert:
/,,cnapedatjouGodmoeteeren!/W aervarenalledesegrote
heren?''/,,sinevarennietverre,newaerhierbi:/teensconincs
hove,heetAmadi.''/yysoetevrient,watdoensidaer?''/,,1csect
u,here,aloverwaer. ''(1888-90)- Here,soudictdurren
draghen/tswaert,ofghi
jtmihadsghegheven?''/,,HereW alewein,jaghi,a1uleven.''(3270-73).- Devocatievenmakenverder aanejzing van de wisseling der sprekersoverbodig en
kleuren tevensaTectisch degesprektoon.Meesterlijk isvooral
ook hetgesprek tussen Assentijn en djn dochter,a1szi
jhaar
droom vertelt;desierlijkeafwisselingvan vraagen antwoord,
telkensingeleiddooreenvocatiefendedaarbijpassendebouw
van zin en vers,doetdenken aan de oude volksliederen,b.v.

7181:TvierLthibrochteinsinehant/Dochtermijn,datwas
een brant.- Vergeli
jk verder1093,1263,1574,3021,3035,
3058,3409,4319,5363,enz.,enz.

Ook voordezeuitgebalanceerdevormen derepiek heeftde
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onrustig voortjaW erendeVostaert,belustop Ldenenemotie,
een rusten aandacht.
F.Beiderkarabter.
W anneer we nu,na dezc stilistische analyses,de karaktertreW envanbeidcdichtersnogeensmogensamenvatten,kunnen
we Penninc kenmerken alseen rustig,evenwichtig,sectmdair
type,fjn van geest,bezonken,neigend tot beschouwing en

breed uitgewerktebeschrijvingvan deafzonderlijkeuferelen.
Hj heeftgeen haast;geleidelijk tekenthijdesimatiesa1somlijsting ofachtergrond van hetrustig voortgaandegebeuren.
Hi
j heeftaandachtvoorhctdetail,voor milieusen levensvormen.Inzi
jnheldpaartzichonverschrokkenheidmethoohe
wellevendheid en praktische vroomheid; idealisme met bredeneerde nuchterheid en humor.Dattypischekaraktervan
W alewein openbaartzich veelzuiverderin Pennincsgedcelte
dan in datvan Vostaert.Pennincheeftgevoelvoorevenwicht

enafwisseling.Zijnsti
jlisbeheerst,gebondenaan cenvast,te-

voren overwogen program ;meermalen watkoelen doorg=ns

neigendtotstereotiepewendingenenomschri
jvingen,mparook
ti
ot
typi
l
jkin
gensc,he epische versieringen:herhaling,variatie,vergeomschrjvingen.VostaertLarentegen isgrovereh
veelmeereenprimairreagerenddichter.Hi
jheeftmcerm'
micht
voorhetgebeuren dan voor de achtergronden;Iûl'haaktnaar
L den,speciaalgevechtshandelingen en naar dranzatische situatiesen reacties.In djnjachtig voortdrijven van hetverhaal

verliestIûl'deproporties,dejuisteopeenvolglgendeordelijke
verdeling uithetoog;IUl'raaktverward in een ingewikkelde

situatie.Voordetailsheeftht'weinigoog,tenzi
jdie,welkede
activiteitderpersoncnaccentueren.Zijnstijlissterkemotioncel
en vaak suggestief;meer persoonlijk Aq.
n die van Penninc.
TreTend wordtditgekariteriseerd doordjn voorkeurvoor
zware aanlopen en zware sonore ritmen;voorhetaoristische

praescnsmeerdanvoorhetkalmerperfectum (Penninc),doorde
veelvuldigetoepassing van aspectischeadverbia,en vooraldoor

eendrukenoveridiggeb-Avankallbi
jkero= ansewoorden.
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Aanditverschlin ,,karakter''kanmogeli
jkgepaardworden
cen verschilin gqneratie:Pennincdeman op leeftijd,rustiger,
meerbezonncn,Vostaertjong cn Lardoorvoljeugdige on-

stuinégheid.Hctversclûlinsommigehofgewoonten(bi
jzonder
gekruidewijnen1),bcgelcidingvandevertreW endegast,minderomvangri
jkeetiquette)zou ook uitverschilin generatie
verklaard kunnen worden;misschien ligterzelfseen unzien-

li
jketijdtussen debewerkingvandestofdoorPepnlcen die
van Vostaert.M ogelijk weerspiegelt zich ook een verschil
tussenstreken ofhoven,waarPennincdanwe1Vostaert,ythuis''

was.Toch neig ik,methanO aving van hetleeftijdsverscv ,
totdegedachtedatzi
jelkanderpersoonljkgekend hebben.

G.Originaliteitenafbanbelqbbeid.
Vooreen deelkunnen sommigeeigenaardigheden,en speciul
enkeleonvolkomenhedeninhetgedeeltevanVostaertverklaard

worden uitdeomstandigheiddathi
jhetwerk van eenander
heeftovergenomen.Zoheelveelvri
jheid,althansinhetvolgen
van de grotelijn heeftIUl'daarbi
j waarschjnlijk nietgelmd.
Vosuerthadtebeginnenophetkeerpuntvandejeeste,deontvoering van Ysabele.Deweg-terug moestlopen langsdezelfde
stations:doorde ,,haghedochte''onderdevagevuur-rivierdoor
naardevrijthofvan Roges,dan naar koning Amoraen,nar
hetrijkvan koningW onderen tenslottenaarCardoel.In ho>

verre volgde hij aanejzingcn van Penninc voor tussen die
vasteptmten inliggende episoden:hetverslaan van dejonge

ridderdieYsabelebeleigde(8466-8724)en deLarbijaansluitendescènesin hetpauwelioen van diensvader,dehertog,

enindekerkcr(8725-9398);destrijdmetEstor,dieeenvariant

lijktopdevorige,hetgevechtmetdegenoemdejongeling;en

tenslottehetverslaan van dehertog indegrootsopgezetteveld-

slag bi
jdeburchtvan zi
jnjeugdigebeschermeling?En isde
oplossingvandemoeiliju eid,betreTendehetbezitvanYsabcle,
de dood van koning Amoraen,eigen vinding? Deze vragen
1Hoewelook in 3127dareidegenoemd wordt.
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betreffen niet aIleen de onderlinge verhouding van Vostaert en
Penninc, maar de kwestie ofde Walewein al ofniet een originele
Middelnederlandse roman mag genoemd worden dan wel een
vertaling is van een Frans origineel. Mej. Draak heeft in haar
proefschrift over "Onderzoekingen over de Roman van W alewein" verschillende problemen die hiermee samenhangen aangeroerd en allerlei interessant vergelijkingsmateriaal bijeen gebracht. Belangwekkend is in dit verband in het bijzonder haar
beschouwing over het motief van "het geschonden gastrecht",
(bIz. 183-197) waarvan een verwerking voorkomt, behalve in
de Walewein, ook in de Moriaen en in de Franse roman "La
continuation de Perceval" door Gerbert de Montreuil. Zij komt
daar tot de meest waarschijnlijke hypothese dat de Walewein
invloed heeft geoefend OJ? de Moriaen, maar dat de Franse
roman en Walewein voor deze episode onafhankelijk van elkaar
teruggaan op een niet overgeleverde Franse bron. Nu valt deze
episode van de Walewein in het door Vostaert bewerkte gedeelte. Heeft hij dan rechtstreeks, onafhankelijk van Pennine,
uit die Franse bron geput? Mogelijk heeft hij die Franse overlevering weI ais bran bij de hand gehad. De overeenkomst van
de Franse tekst en die van Vostaert in het melodramatisch
gedrag van de vader bij het zien van zijn gedode zoon (flauw
vallen) doet dat vermoeden rijzen. In vs 8770 waar Walewein
de hertog in zijn "pauwelioen" ontmoet, gebruikt Vostaert
zelfs de verwijzing: als ict las. Maar vrijwel zeker heeft Penninc
die bron dan ook zelf gehanteerd, want de list van Bloiesine
in de Fra. Perceval-continuatie is dezelfde als Ysabele gebruikt
om Walewein binnen haar bereik te krijgen, een motief dat
nog net valt in Pennines gedeelte.
Natuurlijk blijft die Franse bron voorlopig slechts een hypothese; concrete bewijzen, afgezien van het geciteerde vs. 8770,
waar niet uitdrukkelijk van een Franse bron sprake is, zijn er
feitelijk nog niet voor aangevoerd. Zeker is aIleen, dat er tussen
het verhaal van Gerbert en dat van Penninc en Vostaert zulke
tastbare overeenkomsten bestaan, dat er op een of andere wijze
historisch verband gelegd moet worden, ook al wijken de over374

geleverde Fransetekst,die omstreeks1225 isgedateerd,en de

Middelnederladseroman,diewaarschjnli
jkietsouderis(zie
blz.388-8$,indeverwerkingdermotievenendecompositie
sterk uiteen.Misschienheeftmej.Draak eenanderehypothesea
diezijoverigenswe1noemt,wataltecategorischvan dehand
gewezen,n.
l. datdeM iddelnederlandseW aleweinbron gçweest
. .-

..

-

!pu zijpvoordeFranseromanvanGerbert.Zi
jachtditalleen
mogelijk ondervoorwaardedatderomanvanW aleweinniet
oorspronkelijkis,maareenvertallgvaneenFransorigineel'',
wantzoalszein een voetnootargum enteert invloed van een
Franswerk op een N ederlands,ook zonderveruling a1stussentrap, is uitstekend denkbaar; een Nederlandse Arthurroman
een Fransedito bdnvloedend,isonaannemelijk''.Nu staathet
volgensmej.Draak ,yvolstrektnietvast''datdeW alewein een
vertaald werk isen ,,zolang daarovergeen beslissing gevallen
is''heeftvoorhaardeonderstellhg,datdeW aleweinvoorbeeld

isgeweestvoorGerbert,geen waarde.Dezeafwi
jzing isdus
w elheelsterk gebondcn aan hetalgemeneapriorism e,datinvloed van een Nederlandse Arthurroman op een Franswerk

uitgeslotenmoetworden geacht.Zondermeerli
jktmj echter
dezeuitspraA nietbeslissend,vooralook alsmen bedenktL t
reedsin hetVlaanderen van de 12- 13e eeuw deFranseen de
Vlaamse cultuurelkaar ten nauwste rai ten,en waarom zou

een oorspronkeli
jk franssprekcndeauteurook nietNederlands
hebben gekend in een gebied waardetweetalen zo nauw aan
elkaargrenzen en in hogerekringen doorecnlopen?

Tegenoverdezeextremeopvattingvanmej.Draakheeftnu
Van Mierlo inzi
jnlaatsteverhandeling ove'
r,,oorspronkelijke
DietseArturliteratuurin detwaalfdeeeuw ook voorbeeld voor

Franse''(Versl.e.Med.Konkl.V1.Academie1956)verzet
aangetekend.M etklem verdedigthijdaarin destelling datde
M lddelnederlandseW aleweindoorGerberta1sbronisgebruiktl
1Hiermoetwe1bj vermeldworden,datmej.Draaklaterzelfhaarstrammeidee
heeftlatenvaren:inhaaruitgavevanLanceloetenhetHertmetdewittevoet(1953)
achtzjwederzjdsebdnvloedingnietmeeronmogeljk,alvindtzi
jrycirca1200''we1
erg vroeg vooreen MiddelnederlandseArturroman.
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Voor hem staat onomstotelijk vast, dat de Walewein een oorspronkelijke Middelnederlandse roman is, al stemt hij toe dat
de dichters bepaalde motieven, hetzij uit mondelinge, hetzij uit
schriftelijke overleveringen kunnen hebben ontleend.
De motieven van het geschonden gastrecht en van de liefdeslist van Ysabele zijn in de Walewein geheel los van elkaar,
maar episch volkomen natuurlijk en organisch verwerkt, In
het verhaal van Gerbert daarentegen zijn beide gegevens op
geforceerde wijze in een verhaalverband samengevoegd en onhandig uitgewerkt. Op grond daarvan concludeert Van Mierlo,
dat Gerbert de Walewein-dichters heeft nagevolgd. De cornbinatie van de twee motieven in een episode geeft voor hem
de doorslag. Zijn betoog is. echter meer retorisch en affectief
van aard, dan logisch of wetenschappelijk overtuigend wat de
strikte bewijsvoering aangaat. Al te gemakkelijk gaat hij van
onderstelling via waarschijnlijkheid over tot stelligheid.Wanneer
het juist is, dat de Walewein iets ouder is dan Gerbert's werk,
is afhankelijkheid van de laatste t.o.v. Penninc-Vostaert om die
reden niet uitgesloten; wel het omgekeerde. Goede verwerking
door de Waleweindichters van dezelfde motieven als Gerbert
hanteerde, sluit logisch echter nog niet in, dat de laatste van
de eerste afhankelijk is. De hypothese van mej. Draak (Gerbert
en Penninc-Vostaert hebben onafhankelijk van elkaar dezelfde
onbekende Franse bron gebruikt) is daardoor nog niet ontkracht. WeI moeten in die bron beide motieven (gastrecht en
liefdeslist )voorkomen, maar in welke verhouding, staat daardoor met vast. De besliste vorm van Van Mierlo's conclusies
staan dan ook door gebrek aan tastbare bewijzen in een wanverhouding tot de wankelheid van zijn uitgangspunten. Voor
Iopig zullen we dus de kwestie als onbeslist in het midden
moeten laten. Op zichzelf zijn de suggesteis van Van Mierlo
het overwegen ten volle waard. De redenering, die mej. Draak
in haar proefschrift volgdc, is op zichzelfbelangwekkend, maar
evenmin als die van Van Mierlo doorslaggevend. Mogelijk
zal een grondiger en veelzijdiger onderzoek, waaraan zij thans
bezig is en waarbij apriorismen zoveel mogelijk dienen ver376

meden teworden,een meerverantwoorde oplossing brengen.

Hoedeachtergrondvanditallesnu ook mogezijn,watde
onderlinge verhouding tussen de twee M iddelnederlandse
auteursbetreft,kunnenweinverbandm ethetvoorgaandetoch
we1beweren,datVostaertvan Pennincm eerheeftgeErfd dan

alleen hctonafgemaaktevcrhaal,waaruitllijdehoofdpunten
vandeterugwegkonaieiden.Erdjndaarvoortrouwensmeer
aanejzingen:wanneerhetgevechtmetEstorinderdaad zoals
mej.Draak* 1doengeloven,eensubstitutieisvanhctovervalmotiefdoorde teleurgestelde broersuithetsprookje datzij
a1s grondslag aanneemt van de W alcwein-queste naar het
zwevende schaakbord,dan m oetook dieepisode op Pennincs

nnnejzingen berusten.Zo gezienbli
jfterdusin destoieuze
nietveelop rekenlg van Vostaertstaan.M aardevorm waarin

VosuertoverPennincsgegevensbeschikkenkon,blijftdaarmee
noginhctduister.Vermoedcli
jk toch we1nieteenuitgewerkt
prozaverhaal,Lthi
jslechtsinverzenhadom tezetten.Daarop

Vjzenwe1hethortendebegin(ziemej.Draak,blz.210/211);
devergissingendiehijmaakt(vergetenvanhetzwaard,van
hets
chaakbord);denaamsverwarring (.Xmori1
-s.contam inatie
van Amoraen en Amadijs?);deafwijklng ln zake somnûge
+

@

motieven die Pemainc reeds behandelde (het ,,Palas'' in de

,,Vri
J-thof''Van de vos;de geringere gevechtswaarde van het
N aard-met-de-twee-ringen en deeed van W .hetzwaard niet

tegen christenridderstegebruiken (vgl.hetbetoog hierna);
eventueelhetbehandelenvankoningW ondera1seen,,gewone''

koningsfguur);deopvallendeomstandighcid datbi
jdeterug-

keervan W alewein aan ArturshofKeyenietgenoemd wordt,

hoewelzijnhouding en dereactiesva W aleweinophem een
herhaald motiefbi
jPennincvormt.Meer waarschijnli
jk kon
hi
jgebruikmakenvaneengcdetailleerdschemametaanwi
jzùw
en van bronnen voor bepaalde punten,waarbi
j hij toch
voldoende vrijheid behield om in de uitwerking en vormgeving dermotieven zichzelftezjn.Zi
jn eigen herhaaldelijk

beroepom schrifteli
jkebronnen (zieblz.355)hoeftdan ook
nietalsschjnvertoon gebrandmerktteworden.
377

Pennine blijft daarmee de hoofddiehter van de Walewein.
Was hij origineel in het seheppen van zijn jeeste? Een Frans
prototype van deze queste is nog nooit aangewezen. De .zekcrheid" van Jonekbloet en Gaston Paris, 'die vertaling uit het
Frans als een uitgemaakte zaak beschouwden, berust slechts op
hypothesen of vermeende axioma's, Het is missehien wei niet
absoluut uitgesloten dat de Walewein van Pennine een vertaling
of bewerking zou zijn naar het Frans. Maar mej. Draak heeft
reeds door een vernuftige redenering waarsehijnlijk gemaakt dat
het verhaal, zoals het in Middelnederlands is overgeleverd, geen
vertaling is: als Vostaert bij de voortzetting van Pennines werk
eenvoudig vertaalde, zou hij de genoemde vergissingen en afwijkingen van Pennine niet begaan hebben, tenzij, wat al heel
onwaarschijnlijk is, die ook in het origineel aanwezig zouden
geweest zijn. Zijn andere stijl en verhaaltrant wijzen ook niet
op eenvoudige vertaling.
Trouwens, de proloog van Penninc zelf geeft duidelijk de
indruk van zelfstandig werk, dat voor de opzet van het geheel
niet is geput uit schriftelijke, maar eerder uit mondelinge overlevering:
Vanden conine Arture
Es bleven menighe avonture
Die nemmer mee ne wert bescreven.
Nu hebbie ene scone up heven (vs. 1-4).
De woorden "up heven" zullen hier betekenen: "begonneIl,
opgezet, op touw gezet", m.a.w. het hoofdmotief (de queste
van het schaakbord) ontlenend aan de in omloop zijnde maar
nog niet litterair verwerkte ~erhalen over Artur en zijn kring,
heeft de dichter zijn eigen weg gevolgd bij de epische uitwerking
van zijn gegevens. Een voor handen Franse bron wordt uitdrukkelijk, zelfs naar het lijkt met enige spijtigheid, ontkend
door de volgende regels:

Consticse wel in twalsche vinden
Ie soudse jou in dietsehe ontbinden: (vs. 5-6)
Soe es utermaten scone!
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waarmee Penninc blijkbaar wil zeggen: als ik deze mooie vertelling (die uit de Arturoverleveringen bekend is) in Franse
dichtvorm had kunnen vinden, zou ik ze hier voor U in het
Vlaams gaan vertalen. Maar aangezien er nu eenmaal geen
Franse roman over dit avontuur bestond, althans aan Penninc
niet bekend was, wat ook klopt met de derde versregel, is hij
noodzakelijkerwijze zelfstandig te werk gegaan. Dat zegt hij
weI niet met zoveel woorden, maar dat voIgt toch natuurlijkerwijze nit het verband. Men kan dat ook opmaken uit de bede,
die hij uitspreekt in vs. 8-22. Dat lijkt niet zozeer een bede om
hulp voor een vertaling, als weI voor een eigen groots en diepzinnig werk, waarvoor veel verstand en wijsheid nodig is. Dat
het hem veeI hoofdbrekens en inspanning gekost heeft, de compositie van het geheel eigenhandig op te zetten en nit te werken
in aIle onderdelen, blijkt uit de woorden van Vostaert, die zijn
afgebroken werk overnam en hem vanaf vs. 23 als eigenlijke
schepper van de roman introduceert:
Dies bat Penninc diene maecte
Ende menighen nacht daer omme waecte
Eer hijt vant in zijn ghedochte
Dat hi den boec ten ende brochte
Daer hi tbeghin of heift gheseit.
Eigenlijk hebben we geen enkele reden, om aan de oprechtheid
van deze proloog te twijfelen. Het verwijzen naar een Franse
bron zou voor Penninc eerder aantrekkelijk geweest zijn, omdat zijn werk daardoor in de ogen van zijn publiek aan waarde
gewonnen zou hebben.
De hier gegeven interpretatie van de proloog forceert, naar
mij voorkomt, nergens de tekst: het is een zeer natuurlijke
gedachtengang 1. Met Van Mierlo ben ik dan ook eens, dat de
vertaal-theorie weinig kansen meer heeft,
Wanneer wij dus met vrij grote zekerheid mogen aannemen
dat de jeeste van Walewein en het schaakbord een zelfstandige
Middelnederlandse roman is, wil dat niet zeggen, dat Penninc
1

Vgl. voor deze passage echter ook bIz. 340-41 van de inleiding.

379

alleszelfheeftverzonnen.Zo ietsisin demiddeleeuwselittera-

murvri
jwelondenkbaar.DezoEven geciteerdeproloog erkent
reedsontlening aan de mondclinge traditie.M aar bovendien
hebben dedichtcrsvelerleibekende motieven,gevariecrd naar
eigen behoefte,inzichtofsmaak gecombineerd toteen nieuw

geheel.Penninczalvoordegrotehjnendelcidingwe1hcbben
ehad.

Mej.Draak heeftdeverrassendeverwantschap in hetlicht
gesteldtussendezeArturromanenhetsprookjes-type,aangeduid
als,,Aarne-Thomson 550''waartoeo.a.Grimms,,Dcrgoldene
Vogel''behoort.De bewering datW alewein daarom ,,een tot

Arturroman omgewerktsprookje''zou zijn,legttoch weleen
wataltezwaaraccentopdesprookjeselcmenteninhetverhaal.
Zelfsalzou Penninceensprookjetotuitgangsptmthebben genomen,dan ishij ertoch we1heelvrj mee omgesprongen.
Eenivakpuntinhetbetoogvanmej.Draak,hoerijkaan gerevensenverruimend van inzicht,isook datzi
jmanouvreren
moetmetsprookjes-versies,die pasin de moderne ti
jd zi
jn
overgeleverd.Zelfsben ik ernietvan overtuigd datde esloten

bouw vandeW aleweinbeslistgehspireerdmoetzi
jn dooreen
sprookjesvorm.Maarafgezienvanhetovernemen vansprookJ'esmotieven,zoalsin veleArturromans(ofreedsin devoorstadia daarvan?),Penninc heeftook motieven ontleend aan
allerleianderebronnen:het evechtmeteendraak,hettétlenen
van zjn paard Gringolet,hetzwaard-met-de-twee-ringen,de
reedsgenoemde eschiedenisvan gedodezoon van degastheer,
dewonderboom in Ysabelestllin,dereligieuzemotieven rondom de y,dankbare dode'',de smalle brug over de vagevuurrivier.

Allerleidetails en sonls onregelmatigheden in de episoden

wi
jzen erook op datPennincmetontleendegegevensheeft
gewerkt.Eigenaardigisb.v.datPennincin666bijdebeschri
jving van de geïsoleerde berg zegt:A1waerre een berstl
i'
n up

gheraect/Hinemochtenieuwernedergliden/Hinevieleint
waterin allen siden.W aarom speciaaleen ,,kerséjn''en niet
algemeen ,,yemant''? W i
jstditnietop overneming uiteen
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bron?In hetbegin van het verhaalis sprake van Carlice als

Armrsvcrblijf;in1586indeepisodevandejongelingmetlaet
kreupelepaard zegtW alewein datdezenaarCarloleisgegaan;
idem 1709.IshetnietalsofPenninctweelosseverhalcnverbond

waarin de verbli
jfplaatsen van Artur verschlden? Vostaert
noemtslechtseenmaalArtursburchten sluitdan aan bijde
laatste episode (zie 11055).Merkwaardig vind ik ook dat
Penninc in 1641 in djn strjd metde roofridder ,yvan fellen
zeden''dienspaard toespreektmet,,Lyaert''(vgl.ook 2176).
Feitelijk iservoorW aleweingeen enkelercdenin ditverhaal
i tveroverde Paard een bi
jzonderenaam tegCVCR'
.mogeli
jk
nam Penninc die naam zondermeeruitdjn bron over.Opvallend isook datde ,,drieJ'oncfrouwen''in hetvcrhaalvan

W aleweinsgevechtmetdevierslechteridders(vs.3687envlgg.,
speciaal4104vlgg.)geenkik geven,hoeweleralleaanleiding
toegeweestzoudjn.Alleendeeersteiseenlevendefguur,de
anderedriezi
jn marionetten.
In dltverband herinnerik echtcrnog even aan blz.355 van

mt'nInleiding,waardemin ofmeervagebron-vermeldingen
derbeidedichtersstaangenoteerd.Opmerkeli
jkwasdatVostaert
veelmeeren concreterverw i
l'zingen naar,ybronnen''gceftdan
Penninc.M isschenmagmenaanzulkeplaatsennietveelwaarde
hechten:bronvermelding kan een traditioneel of zelfs W at
stereotiepmiddelzi
jnom hetgegevenverhaalindewaardering
van de toehoorders of lezersbelangwekkendcr te maken of

meerschi
jn van realiteittegeven. Somsschi
jnen zulke omni
e
t
ve
e
l
m
e
e
r
da
n
ve
r
s
of
sckijvingen
ri
jmvullingen.Toch
wilik in verband m ethetvoorgaandebetoog overmogeli
jke
ontlening aan mondelinge en schrifteli
jke overleveringen op
enkele dingen betreTende die verwijzingen in de tekstvan
beide dichtersW1
@
J@ZCH.
Van de6verwi
jzingen doorPenninc,li
jken er5op mondelingc ovcrlevering teslaan.Ze hebben bctrekking op:1e.be-

schrijvingvan hetschaakbord (59)endeachtervolgingdoor
W alewein(216)- 2e.demededelingvanalgemenestrekking
datW .alti
jdgeneesmiddelen bijzich draagt(646),dusgeen
Ze.drukken 26b
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spcciaalepisch motief- 3e.deverzorgingvan Gringolettebj

deaankomstaanhethofvankoningW onder(842).Aldeze
plaatsen stroken dusm etdeopvatting L tPenninc alsgrond-

themaeengangbaar,maarnietschrifteli
jkovergeleverdverhaal
verwerkte.In2384gebruiktPennincookdeterm ,yseitmenons''

maar onmiddellijk daarop zegthi
j ,,eista1smen ghescreven

siet''(2386).DitzouduSopeenschrifteli
jkebronkunnenOjzen.
Hetbetrefthiernumerkwaardigerejzeeenepisodediealthans
ten dele overeenkom st vertoontm et wat plaats vindtin de
Franseproza-Lancelot:hierleentnietW alewein m aarLancelot

djnpaarduit.In deverdereuitwerkinglopendeverhalenniet
parallel.Penninc heeft van die geschiedenis een bclangnjk
elementin zjn helecompositiegemaakt:op detcrugwcg zjn
W alewein en Ysabelcdegasten van dedoorW alewein inhet
begin geholpen jongeling en vanuitzi
jn kasteelvindtdan de

grotestrijdtegendewraakzuchtigehertogplaats.Deverwijdng
in2386nuwordt egeven naaraanleiding van een detailuithet

evechtterbescherming van detotriddergeslagenjongeling,
a1skoningAmaijsde educhte ridder Alangrem ant verslaat.
Denaam van dieridderisFrans.Dezestri
jdwordtechterniet
in de proza-Lancelotverteld,waar de hele episode beperktis
totde daad van de uitlening van hetpaard zonderm eer.Het

isdusnietwaarschjnli
jk,dathierdeproza-LancelotPennincs

voorbeeldisgeweest,zoalsJonckbloethetzich dacht(Ziezl
jn
Inl.W al.I1,240).Van Mierlo zalin hetverlengde va zjn
geciteerdebetoog(Versl.enMed.Kon.V1.Ac.1956)wellicht
bereidzi
jnhetomgekeerdetepostuleren:Pennincsuitgewerkt
verhaalhetvoorbeeldvoori toverLancelot.Meerwaarsclzijn1i
jk1ijktmeechtereennogonbekendegemeenschappelijkcgcschrevcn bron.Dan is Pennincs vermelding geen slag ù1de

lucht.Vergl.ook mej.Draak,diss.blz.146-149.Nietgeheel
duidcljkis3076-77:Diehaddeghewesen/efferwfjslHimochte
daerwonder hebben gbelesen.Slaatdatop in de zaalaangebrachte spreuken,waarover dan verder helem aal niet m eer

wordtuitgeweid?Ofslaathetop deschrifteli
jkebron?
Veeltalrjkerennaarhetlijktconcreterzjn,zoalsgezegd,de
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verwijzingenvanVostaert.Zehebben betrekking op verschillende belangri
jke episoden in hetdoor hem behandelde gedeelte:

1e.Hetverhaalvan hetgeschondengastrecht,datookbekend

isuitdeMoriaen(diedaarinwaarschjnljkvandcW alwein alankeli
jk is,zicblz.395)en uitdecontinuatie
doorGerbert(zieblz.374vlgg.).Degedachtedatachter
die overeenkomst een gemeenschappelijke schriftelijke
(Franse)bronschuilt,wordtversterktdoordezinsnede:
a1sict1as(8770).Daartegenoverstaat9047met,,seitmen
mi'' maarditslaatdan ook op deactiviteitvan detovervos,die zeker nieteen inherentelementisgeweestVan

deeventuelegeschrevenbron.Bi
jdeontsnapping nogin
9295:horic lcsen.
2e.DeepisodevanderoofvanYsabeledoordezwareridder,

dielaterEstorbljkttezjn,enhetgevechtmetW alewein.
Volgensmej.Draak behoortdiegeschiedenistendeleen
vooralinhetbegin totdesprookjessfeer;maarverderop
,,é4aatdieepisodein een Arthur-avontuurover.''W elnu,

inhetbeginbijde,,sprookjesachtige''beschri
jvingvande
schonestreek rondom debron,waarde'roofplaatsvindt,
gebruiktdedichterdevageterm ,,alsictheb vernom en''

(9620).Verderop echter,vooralbi
j schildering van de
gevechten,vermeldthjherhaaldeli
jk Je(vraye)bystorie:
9698,9843,9933,10097.ln 9898,waar hj zegt,dat
W alewein niethetdodelijkezwaardmetdetweeringen
gebruikt,beroepthijzich naarhetli
jkt,nog uitdrllkkeli
jker op een geschreven bron:alsiclas.Opvallend is
trouwensin ditverband datVostaert spreektover een
eed van W .hetzwaard nooittezullen gebruiken tegen
kerstinen man'' Van die eed isin dezeroman ncrgens

sprakeen hi
jisin stri
jd metdeverschillendemalen dat
W .hetzwaard reedsheeftgebruikt.Bovendien,hoeweet
W *dat deze zwarte ,,duivel''een ,,kerstinen man''is?

Isditeigen vinding van Vostaert,ofstaathi
jhierjuist
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onder invloed van een bron, die Penninc eventueel

vri
jer''had gebruikt?
3e.Destrjd metdehertog.In 10313issprakevan hetgeen
diejeestonsopenbaert'';ook in 10751;in 10533 vermCldtVostaertweer,,dystorie-''Dewoorden ,jeeste''en
hystorie''duidennormaliterop gcschreven (geschicd-)

bronnen(zieMnl.W db.op diewoorden).In 10829na
hetgevechtmaarnog steedsin hetzelfdeverband,staat
nog concreter:,,segetfgeiicbte''.
4e.Terugkeer aan W onders hoE Volgensmej.Draak be-

hoortdittothetsprookje.Ofhierook niet,,sprookjesm otieven en ,
,Armrgegevens dooreen liggen,li
jktmi
j
nog geen uitgemaakte zaak. In dit verband gebruikt

Vostaertnietalleen ,,seitdiejeeste''(1885)en ,,alsons
segghendiehystorien''(11011),maarook,,seghetLventure''(11031).
5e.Terugkeeraanhethofvan Artur.Sommigeaanwi
jzingen

zijnhiervaag:deaanwezigheidvanAssenti
jn(soicthebbe
vernomen,11077);deterugkeervanRogesmetzi
jnvader

naareigen ri
jk Soricghewaghen,11113);dedubieuze
kwestie ofW alewein metYsabele t
rouwde(sulkewillen
segghen hier,11103).Mi
nderpasthierbijmisschien11093
seghet die Jees
te''(feesttererevan deteruggekeerde
w alewein).M erkwaardig isook 11165:,ymen vintoec
'

hescreven in brieven''@W atdatvoor,ybrieve''moeten

zi
jn,isnietduideljk;mogelijkishetwoordom hetri
jm
ekozen. En geheel op zichzelf staat y,ons orcont die
walscetale'',wanneerverteldwordtdathetmeegebrachte
schaakspeldeheleridderzaalverlichtte.

Nogmaalsgezegd,menkanaldezeverwjzingena1sonzeker
terzi
jdeschuiven.In hetlichtvan hetbronnen-onderzoek,
zoalsdattotnogtoe(slechtsonvolkomen)heeftplaatsgehad,
ben ik toch nietdirectgeneigdalleteberdegebrachtegegevens

zondermeeralsschjnverwi
jzingennaarslechts,ydenkbeeldige''
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bronnentebeschouwen.Ik geefbijvoorbaattoe,datdeverwi
jzingen van Vostaertonder3e.dehypothese,Ltdekeuze
van degebruiktevormen alankeli
jk isvan deomstandigheid
ofhi
jnaareen schrifteli
jke dan mondelinge,,bron''verwi
jst,
schi
jnen teverzwakken.M aarhoe onzekerisnog heelonze
kennisom trentPennincsen Vostaertsbronnen.In veleandere
gevallen lopen de gegroepeerde gegevens toch merkwaardig
Parallelm etuitandereoverwegingen gerezen vermoedensom-

trentschrifteli
jkeofmondelingeachtergronden.Hetisnoggeen
ti
jdvooralteboudcconclusies.DatPennincbs
ronnengebruiktp
endanookschriftelijke,isuitallestochwelaalmemeli
jk
..W elke
2itprecieszi
jn geweesten hoedusdejuisteverhouding van
zi
jn compositie daartoeis,valtnog nietexactuittemaken.
Mogeli
jkza1eenvoortgezetonderzoek hierovermeerklaarheid
brengen.Ik durfuitde totnOg toebekendegCgCVCnSen beschouwingen echtcr wel te concluderen,dat Penninc,naar

hetSchijnt,een van onze grootste epische kunstenaarsin de
middeleeuwen isgeweest,die op originele wijze van elders
bekende Artur-gegevensen stof van verschllende herkomst,

metri
jke fantasie,heeftvervormd en meteen sterk gevoel
voor compositie en een machtig beeldend ulent, heeft ge-

combineerd toteennieuw boeiend eposvan ridderli
jkedaden
en zielegrootheid:,ysoe esutermate sconel''Penninc isin de
volstrektezin dedichtervan dezeidealistischeroman.Voqtaert

iszi
jnbsgaafdesecondant,diehethelaasafgebroken dichtwerk
naarde aanmjzingen van de meesterheeftvoltooid ,,so hi
bestmochtc''Daarmeeheefthi
j ditktmstwerk voorhetnageslachtbewaard.Hetisbijnaondenkbaardatdezejeestehun
enige schepping isgeweest.

111.D ATERING vAN HET Epos.

Voordebepalingvandeouderdom van dejeestevanW alewein en hetschaakbord bestaan geen rechtstreekse,exactbe-

slissendegegevens.Dedjdvan ontstaan isslechtstebenaderen
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metbehulp van allcrleisecundaireargumenten diem en echter
metde nodigevoorzichtigheid moetha teren en tegen elkaar
afwegen.TeW inkelhield zich in De OntwiW elingsgang der
Nedl.Letk.1,294 geheelop devlakte:,,geschreven vôôr1350
maarhoelang ervoorvaltin deversteverteniettebepalen.,;

Zosomberhoeven wegelllkkig nietmecrtedjn.Zijn negatievehouding hangtwaarschijnli
jk samen metdjn opvatting,
betreTendedeverhouding tussen deW alewein cn deM oriaan,
waaroverstraksm eer.

Jonckbloet,diedeW aleweinbeslistalsvertalinguithetFrans
beschouwde,plaatste dat vermeende Franse origineel,,onge-

tejfeldin deeerstejaren derdertiendeeeuw'',maardevertalingvanPennincen Vosuert,,nietveeljarenlater,denkeli
jk
we1vôôr1250(Geschied.Nedl.Letk.1.(4edr.),349;vgl.ook
mjnW aleweinuitgave1I,blz.125-141).KalT nam metovertuiging die datering over:deze roman is ,,eer totde eerste

helft(vande13eeeuw)dantotdetweedetebrengen.''(G%ch.
d.Nedl.Letk.1,121).VanMierlobepleittenogonlangsineen
mededeling van de Kon.Vlaamse Academie voor Taal- en

Lctk.(nov.-dec.1953)metgrote klem dat deronlan Van
W aleweinnietallcenzeeroudis,watvnjalgemeenreedswordt
aanvaard,maarnog totdeXlleeeuw opklimten uitomstreeks

dejaren 1175-1190 kan dateren.''(blz.734).Voor Vosoert
concludeerthij,,dathi
jwelnietzoveellaterdanPennincheeft
gedicht.''Hjlaatin dezepublikatieverschillendedoorvorige
schri
jversreedste berde gebrachte argumenten nog eensde
revuepasseren,werktzeuitofom ,en voegterenkelenieuwe

aantoe.Devoornaamstekwestiesdieindiscussiedjngebracht,
zijndevolgende.Ikhoud nlt'bijdezekritischebesprekingaan
de volgordein Van M ierlo'sbetoog.
1.De r)
i'mtecbniek. - KalT wilde het ,,vdJ' groot aantal

assonerenderijmen''zien a1seen beVjsvoorhogeouderdom.
Ergovertuigendisditargumentniet,wanthetanntalwerkeli
jke
assonantiesisbjPennincjuistgering.lndeeerstezœovss.teldeik

tiengevallen:ghesleghen/bleven(19$,open/gheloken(25$,
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carbonkel/donker(891),slapen/onghemaken(954),kint/jonghelinc(1005),knape/sake(2x:1399,192$,draghen/draven
(2x:1515,1545);bovendienprimc/scinen,volgensdelezinga1thansvanlonckbloet,eenemendatievoorhs.pinenJscinen(1349).
Ietsandersishetonzuivereri
jm.Verschilvanvocaaltimbreis
zelH m. Geval
lena1sharde/aerde (355),ontfaert/beghert

(97),stene/cleine(426;tegenoverstene/clenein 590,895),
verbrawen/clauwen(513;tegenovergrawe/winbrawen1407)
berusten op spellingvarianten of x lveranderingen,eventueel

vernieuwingen door de kopiisten. Zo ook waarschjnli
jk:
jostcrcn/avontueren (1145),waarvoor mogelijk is te lezen
'

Jostieren, zodat de vocaalnuancen weH g verschillen. M en

moetnatuurlijk bi
j ditallesnietvergeten datwete maken
hebben meteen hs.uit1350,dusruim 100 à 150jaarna de
gepostuleerdeLtcringvan dejeestezelf Datbemoeilijktook
de beoordeling van hetri
jm van woorden mct of zonder
slot-n.InJonckbloetstekst,waarmee zowelVan M ierlo als
KalTopereerden,komenin deeerste2000vss.29 evallenvoor,
maar21flaorvan berusten op normalisering van deverbuiging.
Bd hetri
jmen van een verbogen subst.meteen werkwoords-

vorm laatJonckbloetherhaaldelijk een buigings-nweg (plur.
offem.sg.zwak):raden/stade(165hs.staden),maken/mke

(223,hs.zaken),helle/quellen (553,hs.hellcn),ghebonden/
sonde(475 hs.sonden);zieverder:237,239,467,480,807,
1019,1349,1851,1881,1921,1975.EldersvoegdeJonckbloet

een-ntoe,waarheths.geenheeft:ziden/blide(965hs.zide),
blide/tiden (978hs.tide);verder1120,1273,1305,1392.In
de 8 overbljvende gevallen bestaat de ,,onzuiverhcid''dan

inderdaad:drussatcJsaten(43),ontvaren/ghevare(253),saken/
scake(823),aten/onmate(944);verder:1053,1089,1215,1880.
Ik wilnietontkennen datdeafschri
jversva L.ofeventuele
voorgangersdie onzuiverheid van hetdjm blnnen hebbcn
weggewerkt door ,,moderner'' verbuiging, zodat men zou

bmnen concluderen datPenninczulkeri
jmenzonderbezwaar
accepteerde.M aarmen moetmetconclusiestochwe1voorzich-

tigzi
jn.Verdam hecftzichjuistbcijverdverschillendeonregel387

matigerijmen weg tewerken (vgl.aant.953).Merkwaardig
isnu datVan M ierlo mogeli
jk naarzi
jn voorbceld dezuiveroo
k
r
e
ke
nt
het eringeaantalri
jke
heid van ri
jm,waarbijhi
j
Cn
Yhçture/avonfure) ontbrekenvan-like/-like,berl
jm cn (
**

@@

schouwta1s,,bewl
lsvoorhogen ouderdom ''!
Van Vostaertheethetdan dathil'y,reedsverdergaat''.Van

Mierlomcentbijhem meerrijkeri
jmen tektmnensignalerej),

b.v.dele/merendele (9183), mesvalJongheval (8307);en
vooralveelri
jmcn van woorden op-like.Maarzi
jn bewering
:1menza1vanhem zelden honderdverzenlezen,zonderervoorLeeldcn van aan te treTen''achtik enigszins overdreven,op

rond van nùjn analysevan deeerste2000 vss.van Vostaert

(vs.7835-9835).Daarin heb ik 8x een rijm a1scortelike/
serichlike (9062) gesignaleerd;n1.:8007,8539,8747,9643,
9737,9769,9775.Datisdus1 op 250verzen.Eenmaaltrofik
hetri
jm van -hede,dat Van M ierlo ,,nog niet'' ontdekte:

jke rijmen isbi
j
kerstinnede/vzaerhede (8931).Hetaantalri
Vostaerttoch ook gerirg.
In hetaantalonzuiverheden t.o.v.deslot-nbli
jfthi
jbeneden

Pennincsaantalwerkeli
jkinheths.overgeleverderi
jnlen,totaal
slechtsvier:rouweJjoncfrouwen8075,ghenade/beraden8649,

saken/ghemakc8889;terNvi
jl87l3waarschjnlijkopeenschrijffoutbcrust:striden (lecs:stride)/blide.Daarentegen ishet
aantaldoorJonckbloetsnormalisering ontstane gevallen nog
roterdanbi
jPenmirc,totaal30;doorJ.weggelaten -1,:8268,
8296, 8437, 8025, 8734, 8755,8962, 8983, 9083, 9100, 9103,
9146,9179, 9297,9307, 9417, 9484, 9518, 9525, 9535,9707,

9803,9828;veelmindervaak betrefthethierdoorJ.toegevoegde-n:8374,8468,8518,8662,9193.
Andere onvolkomenheden berusten in Vostaerts gedeelte

waarschijnli
jkookopspellirgvariantenofmoderniseringenvall

afschrjvers:mede/seide(8493),seide/overmodichede(858$,
ghenadcchedc/seide (8652); volcomt/noemt (8593);frotsieren/crayeren (8140); paert/begheert (8657), part/vaert
(8717);hem /ben (8864);ghemene/W aleweine 8949;een
schzijToutisfjn/Assentijnein 8166.
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Allesbi
jelkaarontlopenPennincen Vostaertelkaardusniet
zover.Alleen:assonantiesheb ikbi
jV.in deonderzochtevss.
nietaangetroTen;overigensisIûJ'watvl-ijmoedigerinhetrijm
op -libeen -beie.Rcden voorVan M ierlo'sconclusie,,penninc
isdem eerdere van Vostaertalskunstenaar''zieik bierin niet.
Ook geven dezedingen weinig houvastvoorpreciesebepaling
van de ouderdom van hetgedicht.W elm ag men uithetge-

ringeverschltussen Pennlc en Vosuertwaarschjnlijk concluderendatertussenhtm werkzaamheidgeenlangeti
jdsperiode
ligt.

2.In detweedeplaatswi
jstmen op devastcbouw vanhet
yersmetvierheëpgen,zonderlangedalingen;en vooralook

drieheëge verzen metslepend ri
jm :Gôde van hôghen rfkè.
Vostaert zou dan weer,a1sjongere dichter,,,reeds nninder
streng''zi
jn;,,zi
J'nvcrsislosserenvertoonteenneiging om de
dalingen aan tevullen.Hetisminder gcladen metinhoud en

ri
jptnogaleensnaarstoplappen.''Daterverschilinversbouw
istussenPennincenVostaertachtikjuist,maarofVan Mierlo
hethiermeedoeltreTend gekarakteriseerd heeft,betejfelik.
Deze dingen zi
jn slechtsuittenlaken doorcen zorgvuldige
analyse en statistiek.Van M ierlo houdt er ook geen rekening

mee datafschrijversna 100 à 150jaarhetversritmeklmnen
hebbenaangetastdoorinvoegingenenverlcngingen.Mijnvergeli
jking van dehss.L.en G.toontdatvoorde W alewein
dl
dn
eli
j
knaan,zie blz.428 en de aantekeningen.Overigens
l
jukie
Va
M ierlo'sopmerkingen in stri
jd metdestilistische
analysesvan zins-en versbouw op blz.346 en vlgg.

Een andereeigenaardigheid dierni
j ,,oud''li
jkt,althans1perendvoordeoudereepiek,isdedoorbreking van hetrijm
door de zinsverbinding:hcrhaaldeli
jk verbindtdedichter111.
nietri
jmendcregelstotecnsyntactischnauwergeheel.Naafwijkingen van dieritH scheregelmaat''doorkortereofomvangri
jker,bewogenperioden,keerthi
jtochgemakkeli
jkterug
totdie rustige aaneenschakeling.M en leze b.v.de volgende

verzen,waarbi
j ik de lichtesyntactischepauzen metéén,de
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zwaardere mettweeverticalestreepjesaangeef:,,Ic bathem

allen metgenaden /datsimibinnen souden laten.//Doe
swoerenvastebicaritaten/dieherendatsi
jsnietendaden.//
Daernehaddeniemengenaden.//Siseiden,sisoudenmiontliven;/endetrockenswerdeendecniven/endetordenmian
metomminnen.//Icseidc,simochtenlettelwinnen;/icbat
hem datsi
jsonberen.//Endea1ssiemmermi
jnsbegeren/lietic
dietaleendevinctenswerde.//Diealreeerstmi
jnsbegherdc/
onthaeldicso ic eerstmochte //so datterniemen meeren
rochte/mjnstontbeidene;endesivloen!//Sihietenjudie
porteondoen://Siquam inendeicquam mede.//Nubiddic
juophovescede/datghimilaethierbinnenbliven.''//Echt
riepensi:,,Spiketyven/datghijuenenmanlietdwingen!//
Riddereyjuenhelptgheendingen:/Gheeftjuup,ghisjtghevaen!//Sekerlike,hetesghedaen.''ctc.(vs.6264-6288).Hetzelfde verschjnseldoetzich voor bi
j Vosuert.Een episode

wordtikwi
jlsmetgepaardrijm afgesloten:eenwending begintdusook vaak meteen nieuw paarri
jm.Maaralspoedig
bereiktde dichterweer de gewilde oneven verbinding,b.v.:

Diedodeleetdediejoncvrouwe/endeW aleweineuutalsonder
rouwe.//Darnewasinghenestede/slotsovast,hetenondede/
sowaersodiedodequam.//DoeleidehiW aleweinedaerhi
nam /sinewapine,die1&idaerbrochte;//want1zielsneghene
n
(8e39
ro
9ch
8t
4e
08/).sonderdiesine:siwarensogoet.//Doeetc. @
Voordatwijechterzulkeeigenaardigheden in deversstructuurklmnen gebruiken voordetypering van bepaaldeauteurs
ofdedatering van dichtwerken,m oeternog heelwatgedaan
worden ophetgebiedvan destilistischeanalysevanzh en vers.

Juistde verhouding van die tweeen hetdaardoor bepaalde
ritme in de opeenvolging v= verzen isvan bela g.

3.Opmerkell
jk isvoortshetgrootnantal oudewoorden,
zowelbijVostaertalsbijPenninc,diein 13eeeuwsMiddelnederlandsnietmeeralgemeen in gebruik zijn geweest,ofin
dieeeuw uitsterven.ReedsJonckbloetverzameldeereengroot
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aantal(W al.1I,13$.VanMierlosomtzenogeensop,met
kleine notities,en onderscheiding van Peu incs en Vostaerts

aandeel.Ziemijn woordenlijst.
Toch geven ook zulke woorden geen stevig houvastvoor
datering,althansnietin die extreme zin alsVan M ierlo wil,
n1.dat ze terugvoeren tot voorde 13e eeuw.De epischesujl
bewaart meermalen archaïsmen. Sommige ziJ-n ook niet zo
beperkt in het mnl.taalgebruik a1s Van M ierlo suggereert:
wiebenb.v.komtbi
jMaerlantvoorinAlex.111,188;maarook
inRein.11,7620ena1svakterm bi
jYperman,14;verdernoemt
hetMnl.W db.nogetteli
jkevbb.;verbrawen ,,verroeren''leeft

waarschjnli
jk voortin Kil.'s,,verbrceuwt''en in Zaanlands

verbreeuwen''(= zi
jngelaatvertreW en,vankleurveranderen);tenten,tintenisnog bekend aan Kil.en leeftvoortin
tintelen'';gbelovicbvoorr,m oe''komtook voorillM oriaan cn

bi
j Maerlant,en in allerleiafgeleide betekenissen ishetzeer
verbrcid;hetstaatbovendiennaastgbelove,love,loof,dattot
indetegenwoordigedialectenvoortleeft.Ookalzi
jnbepaalde
woorden nietdoor veelvindplaatsen in hetM nl.W db.ver-

tegenwoordigt,L arom djn zenog nietaltijd ,,uitgestorven
hlde13eeeuw'' Almetalgeven ze geen rechtde W alewein
beslist vôôr de 13e eeuw te dateren.O pm erking verdientnog

datdeafschrijversruim honderdjaarlater,diewoordenlieten
Staan 1.

4.HetVrj
Jg
* roteaantalfomdansewoordenbi
jPenninc(1r()
beperktalSVanMierlohetvoorstelt,ishetniet,zie mijn ver-

gelijkingopblz.358)enhetgroteaantalbijVostaertdjnweinig

bruikbarecriteria,zolang wehetgebrllik van Fransewoorden
in hetM nl.nietnog scherper ktmnen dateren.Opvallend is

natuurli
jk we1hetsterk toenemen van Fransewoorden bijde
1Bi
jenkelewoordenheeftVanMierlozichvergist:anwissedathj nietthuiskan

brengen,staatwe1in Mnl.W db.onderanguisse;Jopekomtin detekstnietvoor,het

bestaattrouwenshelemaalniet(verschrjvingvoorgoech;dreescberustopleesfoutvan
Jonckbloet,diereedslangachterhaaldis(zieaant.op546),hetmoetzi
jncreesc;naemvzfleisgeen bl
jwoord,zoab V.M.meentendathi
jnietthuiskanbrengen:hetis
onamenwis
e''.Ziedewoordenin mjn Wdljst.
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vermoedelijk toch we1jongere Vostaert.W eerspiegelt zich
daarin een toenemen van de Franse invloed op Vlaanderen?

Vlaanderen wasdoor djn graven steedsalgelieerd aan het
Franse hoE M aar pas na de dood van Boudewijn IX van
Vlaanderen in 1205zag deFransekoning FilipsAugustuszi
jn
kansschoon,Vlaanderenweervolledigendaadwerkeli
jk onder
zijnmachttebrengen,eenpolitiekdiedoordeslagbi
jBouvles
in 1214 bekrachtigdwerd.M oetenwedanVostaertonsdenken
in dieperiodcna1214 en vöôrdekentering in hetmidden der
eeuw ?En werktePennincdan vôôr1214?M aaraldezehypo-

thesenzijn tevaag om erop tekllnnenbouwen.
5.Alskenm erk van hogeouderdom V jstVan M ierlo nog

opdeneigingtotberbalingb1
jPenninc,typerendvoorprimitieve
poëzie.Deze opmerking kan aansluiten bi
j die welke ik in
hoofdstuk 1I,D en E heb gemaakt:hetgebrllik m akcn van

stcreotiepeepische formulesen herhaling van zelfdeofbi
jna
geli
jkeomschri
jvingenvoorsoortgelijkehandelingen.Erdjnbi
j
Penninc zekernog m eerkenm erken van de oude epischevorm
te noemen.Zo de variërende hcrhaling of omkering van de
zinsconstructie via een bepaling die de eerste zin sluiten de
volgende variErende zin opent:Decr W alewein weerde bem

metten handen/ende metten zwaerde ende metten scilde/
weerdebem W alewein,diemilde,346- DeerW alewein slouch

metsporentpaert/endereetwecbzeredandentelt/tcrpoorten
uutendcovertvelt/reetbiwecbmetziremacht4754- Ende
hisatup,sohieerstmach/endcvoerfpcc/lherderdandentelt/
binachte overdatwoeste velt/voer W alewein m et gonen
parden/endemetterjoncfrouwezirevarden,4419.- Maar
ook metdeze en dergeli
jke stijlkenmerken kllnnen we niet
uitmakcn ofdeW alewein geschreven isnog in de12edan we1
ùlde 13eeeuNv.

6.DoeltreTenderzi
jnmogeli
jkdeargumentendieopinhoud,
motievenofmogelijkbronneneninvloedenbetrekkinghebben.
Denaam Waleweinwijstechterweliswaaropinheemsetraditie
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vöôrFranseinvloed,maarzegtnietsvoorhetontstaan vandeze
roman;ook in andereM iddelnederlandseromansisW alewein
degewonenaam.
7.Het ontbreken van het Graalmoticf of enige zinspeling

daarop bd hetnoemen van riddersdertafelrondeschjntwe1
te pleiten voorouderdom.DatGraalmotiefkomtheteerstop

indelaatsteromanvanChrétiendeTroyes,Perceval(i 1180,
mogelijkinVlaanderenaanhethofvandegraafgcschreven).
M aardaartegenoverstaatL terook romansnadievoortgaande

ontwikkeling van het graalmotief zi
jn geschreven, geheel
bttiten diemystiekesfeervan hetgeesteli
jk ridderideaal,b.v.
M oriaan,Ferguut,e.a.- W ekunnen dusmoeilijk op grond
hiervan de W alewein vôörde Percevalplaatsen.

8.Vernuftig isVan Mierlo'sargumentdatdey,ouotevan
eenschukbord''nietdenkbaarmeerisnldatde,youestedel
Graal''algcmeen in delitteratuurwasdoorgedrongen:,,datis
voorheteindeder12eecuw.''Ecn spitsvondigheid!M aarovertuigend?Isniethetcom poneren van een questevan hetschaakbord,intellectueelmotiefvanhetwereldljkeridderschap,denkbaara1stegenhangervandatgraalmotietjuistdooriemand uit
de ridderstand ofhetadelli
jkmilieu,diezichdehoofsewereld-

lijkeriddertotideaalstelde?Enbovendien,alseerstin i 1180
hetgraalmotiefzijnontwikkelingbegint,ishetdankortdaarop
alzo dominerend in hethoofseepische genre datalle questes

lmarandere objecten tlitgesloten moeten worden geacht?De
argumentatielijktmegeforceerd.
9.Belangwekkend vind ik yan Mierlo's betoog over de
schone vrouwen,dic het voor koning Amoraen moeten af-

leggentegenYsabele(vs.3427-43):deljstvanberoemdeschoonheden in M aerlants Alexandcr VII1, 102-129 is veel om-

vangrijker.UitdievergelijkingzoukunncnvolgendatPenninc
nog nietdeFlorisendeBlance:oerkende,noch de ParthenoPeus,Amndasen Isdoine,Amphonie,en zelfsnietPercevalen
Lancelot;m .a.w . ,,dat P. geen romantische literatuur meer
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heeftgekendnaongeveer118* 90.Hi
jmoetgeleefdengedicht
hebbenopheteindederXneeeuw.''M aarisditbetoog werke-

lijk dwingend?W ashetnodigdatPennincin datverbandalle
bekende schoonheden opsomde,een overladenheid die meer
de weetgierige M aerlanttypeert,dan de beheerste kunstenaar
Penninc? Ik zienietin datPenninchierperse volledig heeft

willenzi
jn,zoalsVan W erlo beweert.
En waren die andere rom ansallemaalzo algemeen gelezen

en bekend,reedsin deeerstehelftder13eeeuw ?Eéndingpleit
in ieder geval in Van M ierlo's betoog tegen hemzelf:dat

Maerlantin1257inzijn Alexanderwelspreektover,ydiegone
diehaereghile/metW aleweinehiltghereet''endaarmeezinspeeltop deW alewein uitdePerceval(lecontedelGraal),
maarnietreptvan W alewein en YsabeleuitPennincsgeicht.

Ik * 1daaruit nu nietconcluderen,datPemzinc zi
jn jeeste
schreefna 1257,maarwe1datmen metnegatieveargumenten,
zoals hetnietvoorkomen in bepaalde teksten van namcn of

zinspelingen op vroegereliteratuur,voorzichtig moetzi
jn.
10.MoeiljktebeoordelenisookderelatietussendeReinaert
en de W alewein.In vs.5898 zinspeeltPenninc op de vosuit
hetdierenverhaal,en in 8588 op Ysengrijn.MaarVan Mierlo
betoogtdatPennincdaarmeebewjstnoggeenweettehebben
vandeReinaertofdeRoman deRenart,en aangezien ,,zel
fs
).W .MulleraanneemtdatVandenVosReinaerdeineeneerste
redactiealtbansnog uitde 12e eeuw dateert''concludeertVan

Mierlo datdeW alewein wel,,uitdeti
jd vôôrVan den Vos
Reinaerdem oetdateren:uitde tweedehelftvan detwaalfde
eeuw.''Hi
J'had erdecommentaarvanBuitenrustHettempbi
j
blnnen halen,die op merkwaardige parallellen w iJ-st tussen
Plaatsen uitdeR einaerten verschllenderomans,zoalsElegast,
Lorreinen,Floris,maar ook W alewein,M oriaan,Ferguut en

zelfsin hetbi
jzonderTroyen en deAlexandervan Maerlant1.
Hetparodiëren van ridderromansen speciaalW alewein zou op

zichzelfVanMierlo'sbetoog noginhetgevli
jblnnenkomen,
omdatdandeW aleweinvôôrdeReinaertmoetgesteldworden.
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Dan zouden echterook de M oriaen en Ferguutzo vroeg g& teerd moeten worden.En voor M aerlant is dat glad on-

mogelijk.BuitenrustHettemadateertdeReinaertdan ook in
i 1268.Datisnatuurli
jk deredactiezoalswijdiekennen,zij
hetLn in een laterafschrift,terwijlVan V erlo zinspeeltop
M ullers theorie,betreTende de y,eerste redactie'' M aar die is
onsnietovergeleverdenberustophypotheseevenalsdedatering
er van.Neemtmen nu metVan M ierlo aan datde Reinaert
nagenoeg in deonsbekendevorm reedsstamtuitheteind van
de 12e eeuw,dan moet men bcdoeldc parodieën op latere
ridderromansontkennen en parallel-plaatsen negeren ofverklaren alstoevallige overeenkomsten op grond van algemeen
gangbare epische vorm en,eventueela1sinmenging van latere
kopiisten.Tenslotte echter is ook Van M ierlo's datering van
de Reinaertslechtseen theorie,waartegen heelwatbezwaren

in tebrengendjn.Eenvastpuntom van daaruitdeW alewein
tedateren biedtzi
jdusook niet.
11.M eerhouvastgeeftde relatie vgt:de W alewein to4de
M oriaen.Hetgevechtm etderoderidderenhetdaarmeesamenhangend motiefvan hct,,geschonden gastrecht'' episoden die
gcreedsOP blz.374 genoemd heb,vinden hun parallellen in

deM oriaen.Hetbevreemdtmt'datVanMierloinzijn betoog
over deze samenhang,slcchts Te W inkel aanhaalt,en niet

Jonckbloet,noch de spitseanalyse van mej.Draak2.peafhankeli
jc eidvandeMoriaent.o.v.deW aleweinstaatLarmes
we1vast.Hetkomtdusaan op de datering van de M oriaen.

Natuurlijk kan men hem heelwatvroeger plaatsen Ln de
1Ziehfst.XX-XXII.M en vergel
jkedeparallellendieB.H.noemttussenW al.en
Rein.opblz.LXV,o.
a.W .322/R.689;W .1757/R.435;W al.203-4/R.2767-68,etc.
tawe
at,kdtad
teVa
ozu
TeWW.i
blz2.He
55-t5c
6i)
inn
drM
ukiear1lS
oi
utT.
tnokee
nlsuitgavev.d.Moriaengeeft(ziedaar
reedsdemeningzjntoegedaan,datde
MoriaenvandeWaleweinalhankeli
jkis.Datisinstri
jdmetzi
jnconclusiesopblz.44,
waarbi
jdezaakinhetmiddenlaatentotdehypotheseneigt,datW .enM.onalankeli
jkvanelkaaropeenFransebronteruggaan.IndeOntwikkelingsgang1,292schi
jnt
hi
jaantenemen datdeMoriaeneenwi
jzigingbrengtvandegegevensuitW al.Zie
Jonckbloet,W al.11blz.261;maarduideli
jkeraanvaardt1.dealankeli
jkheidvanM.
inGeschied.Mnl.Dichtkuns.1I,(1852),108enGesch.Kedl.Letk.I(1884)bh.322.
Zie vooralA.M .E.Draak,Onderzoekingen overde Rom.v.W .183-196.
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compilatie van Lodewijk van Velthem, waarin hij ons is overgeleverd. Ik heb er vrede mee dat hij orntrent het midden van
de 13e eeuw wordt gesitueerd, zoals te Winkel reeds deed,
eventueel nog wat vroeger. Op de argumenten daarvoor ga
ik hier niet in. Vergelijk Van Mierlo's verhandeling voor de
Kon. Vlaamse Academie "Bij een Moriaen-fragment" (sept./okt.
1955). .Dat er tussen de Walewein en de Moriaen een helen
tijd" moet worden aangenomen, zoals Van Mierlo betoogt
(bIz. 733 v. zijn verhandeling over de Wal.) omdat de Moriaendichter in de gastheer een gewetensconflict uitbeeldt, acht ik.
niet overtuigend. Dat de Walewein valt in een tijd "toen de
hoofse opvattingen zich nauwelijks nit de grotere feodale ruwheid hadden ontwikkeld" lijkt mij een onbewezen stelling.
Integendeel is de hoofsheid in de Walewein reeds zeer sterk
ontwikkeld. Daar tegen strijdt met, dat als tegenspelers van de
hoofse Walewein nog verschillende onhoofse figuren optreden.
De verandering in de uitbeelding van de gastheer door de
Moriaendichter behoeft helemaal niet zoveel tussentijd te doen
veronderstellen. De Moriaen kan betrekkelijk kort na de Walewein gedicht zijn. Sfeeren epischetechniek komen sterk overeen.
12. De afhankelijkheid van de roman van de "Ridder metter
mouwen" t.o.v, de Walewein, zoals die door mej. Draak
(Onderzoekingen etc. bIz. 170-173) is aangetoond, brengt ons
niets verder, omdat deze roman tevens afhankelijk is van de
Moriaen (Zie mej. B. M. van der Stempel, Roman van den
Riddere metter Mouwen (1914), bIz. XXIII-XXVIII), en dus
nog iets jonger moet zijn.
13. Tegenover de invloeden die de Walewein heeft uitgeoefend op jongere Middelnederlandse romans, waardoor een,
zij het slechts relatieve tijdgrens wordt aangegeven, is het van
belang te letten op mogelijke invloed van Franse bronnen op de
Walewein. Het is jammer dat in Van Mierlo's betoog over de
datering deze dingen niet ter sprake worden gebracht.
In de eerste plaats is de uiterst smalle brug over de vagevuur396

dvier(vs.4958:henwasnoitscers/ghesmetvanyserenovan
sule/alsoscarp....)eenuitChrétiensPerceval,enuitlatere
Graalromans,bekend motief Mej.Draak Vjstzelfs op de

paralleltussendetweepassagesoverderivierbijChretien(de
smallebrug endez.g.n.,,waterbrug'')en detweemogeljkheden in deW alewein,111.debrug en deduwiere.Algaatdus

Pennincbi
jdetoepassingen uitwerkingvandezegegevensdjn
eigen gang,wekri
jgen weldein/uk datIûl'door de voorr
stelling van Chrétien isgeïnspireerd.Bi
jvoorbaathoeftmen
het echter nietuitgesloten te achten dat Penninc hetm otief
ergensandersvandaan heeftgehaald.

14.M oeilijk te beoordelen ishetmotiefvan het,,zwaard
metdetweeringen''.Deeerste,maarzeerbeknopteaanejzing
vaneendergeli
jkwonderzwaardkomtweervoorindePerceval
vanRaouldeHoudenc,deeerstePercevalKontinuatie,deproza-

romanLaQuestedelSaintGraalendeMnl.perceval-bewerking;
in deLancelotcompilatiewordthetmotiefherhaald en op ver-

schillendewi
jzenuitgewerkt.NuwijkthetverhaalindeW alewein in kardinalepunten van aldiebewerkingen af Zelfsver-

schiltdenaam:inplaatsvan,,1'espeeauxestrangesrenges(=
tswaertmettenwonderlikenringen)spreektPennincvan het
,,SWaretmettentweenringen'';verdcrzi
jneigenschappenengedragnogalverschillend.ln tegenstellingmetJonckbloet(W a1.

11...)meentdaarom mej.Draakdaterinditopzichtgeeninvloed
van deprozaqueste,,opdeconceptievanhetsprookjesachtige
toverzwaard m deroman van W .''moetworden aangenom en.

(Ziehaaruitvoerigeanalyseopblzz.149-160).Tochbenikdoor
ditbetoog nietovertuigd.W eweten langzamerhand wel,dat

Pennincnietiemandwas,diezi
jnbronnen zo maarslaafsnavolgde.Hijontleendehieren daarmotieven,werd doordeze
engenegehspireerd,maarwi
jzigde,combincerde,breiddeuit
offantaseerdenaareigen inzicht,metoog op eigen doel.Het

li
jktmijheelwe1denkbaar dat,terejlde schrijver van de
Questehetzwaard voor Galaad bestemde,juistPenninc die
immersde traditie van dewereldlijke Arturroman volhield,
Zw.drukken 26b
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& ardoor op hetideekwam hetzwaard voorzi
jn idealeheld,
dehoofseW alewein,tereserveren.Diege/ chtewerdeouwens
door djn bronnen gesuggereerd. De voorgeschiedenis van
Salomo had voorhem geenzin.Hi
jpastedeherkomstaanbi
j
djn compositie:fanéliebezit van koning Am oraen.Penninc
heeftJan ook hetgedrag van hetzwaard enigszinsveranderd
en hetmeergemaakttoteen exclusiefvoorW alewel geschikt

middelom djn ro1in dejecstetekmmen vervullen.
Vostaertheeftdatbovemmtuurli
jkLraktermindergoedvolehouden.Denaamsverandering achtik ook nietzo beslissend:

hetverschilli
jktmegering;in deFransevoorstelM g djn die
,,estrangesrenges''toch ook steeds,,twee''ringen.Mogeljk
werd die verandering ingegeven door hetweglaten van de

mysterieuzevoorgeschiedenis.Bijalleveranderingenbli
jven er
toch immersopvallendeovereenkomsten:een zwaardomgeven
doorofbestuurd doorbovenaardse macht,bestemd vooreen

jkkarakter;een
bi
jzondere,uitverkorenpersoonvanhoogzedeli
opschriftdataardenbedoeling omschnjftofeenwaarschuwing
bevattegen onbevoegden;een dreigend en zelfsgerealiseerd
gcvaarvooriederdiehetuitdeschedetrektofhetbeetgri
jptof
ebruikt,behalvedepersoon voorwiehetbestem dis.Dever-

schillen zijn m.i.eerdersecun/irengradueel,danprincipieel.
M isschen heeftPenninc ook de andere versiesgekend.In de
M eraugisde Portlesguez en in de Percevaleontinm tie wordt

namelijk hetwonderzwaard ook metGauvain (= W alewein)
in verband gebracht:hi
J'gaaterop uitom hettezoeken.In
ieder gevalechter geeft Penninc de beste toepassing en uitwerkingvan hetm otief:hetiseen organischelementgeworden

inzi
jnverhaal.W anneermenniettenainderelatietussenQaeste
en anderevervolgen op dePercevalaandeenekantendeW ale-

wein aan deanderekantop ditpuntverwerpt,blijfthettoch
nog waarschi
jnlijk,datPennincswonderzwaard teruggaatop
dçaanwi
jzingvan Chrétien deTroyes.
15.In dederdeplaatsvindtdeepisodevan hetuitlenen vap

Gringolet aan de benardejongeling op het kreupele paard
a98

(W a1.vs.1351vlgg.)h=rparallelindeFranseproza-Lancelot
(ZielonckbloetW al.11240enDraak,Onderzoekingenetc.blz.
147vlgg.).Ondanksverschillen tengevolgevan aanpassingen
bijzijnverhaal-kader,isdeovereenkomstzogrootdaterverbandm oetbestaan.Hetfeitdathetmotiefin deproza-Lancelot
slechtseenondergeschikterolspeelt,maardoorPennincgemnakt

istoteen belangri
jk elementin djn verhaal,datook hervat
xzordtop deterugtochtvan W alewein cn Ysabelenaarkoning

W onder,wasvoorJonckbloetgeen belemmering om aan te
nem en,datPenninchetmotiefaan deprom-Lancelotontleende.
Dit moet echter op z'n minst dubieus worden geacht.Vgl.
blz.382.
16.Tenslotteiserdan nog deeyisodevanEstoraan heteind

vanhetverhaal.DezebroervanLancelotschjntvoorheteerst
in deArturlitteratuurteworden vermeld in deproza-Lancelot.

17.Samenvattendkunnenwenuzeggen,datwevermoedeljk
deW aleweinhistorisch moeten pkatsen tussen deMoriaen en
deproza-LancelotendeQueste,c.q.dePercevalvanChrétien
deTroyes.
Danisdedateringvan Van M ierlowattevroeg.DePerceval

van Chrétien wordtgewoonljk gedateerd in i 1180/82;de
enoemde proza-verhalen rondom 1200 (J.D.Bruce,The

Evolution of Arturian Romance 1,45* 53; dat is.dus wat

vroegerdanF.Lot,EtudesurleHncelotenprose,blz.12*140).
Tenzijmen aannemeli
jk maakt,datPennincdeteberdegebrachtegegevensbuiten degenoem deFransebronnen om ont-

leendeaan oudere schriftelijkeverhalen ofmondelingeovcr-

leveringen1,Ji
jkthetmi
jwaarschijnli
jk datdeW aleweinger
Schreven isin hetbegin van de dertkndeeeuw :doorPenninc

ontworpen en voor de helft geschreven kortna 1200;door

Vostaertvoltooid nictzo heellang daarna,mogelijk na 1214

(slagbjBouvines).Dekenmerkenvantaalenstjlzl
jnweliswaar
1Een mogeli
jkhcid dieik graag openlaatvoornaderonderzoek,maardiemen
thansmoeiljkgebruikenkana1s,yvast''puntindedatering.
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geen bewi
jzen voordiedateringen,maarverzetten zich daar
niettegen.

Ligtin de oorlogsom standigheden de oormak wurdoor er
eeneindkwam aan Pennincswerknamheid?Ofheeftdesterke

ontwikkelhgvan dereligieus-symbolischeGraalromanjuistin
dejarenwaarinhi
J'metzi
jnhoofseromanbezigwas,hem ontmoedigd ofhem hetnutteloze en onbevredigende van zi
jn
poëtisch werk doen inzien?Zo kan menallerleionderstelllgen

opwerpen.Maardievragen bli
jven doordegeschiedenisonbeantwoord.
IV .BESCHRIJVING vAN oE HANDSCHRIFTEN.

Er isvan de W alewein slechtséén volledig handschriftbe-

waard,waarnaarJonckbloetzijn tekstuitgaveverzorgde.Kort
daarop werden twee fragm enten van ecn anderhs.ontdekt.

A.Haniscbri
ftL.
1.Bewaarplaats.H etenigevolledigehandscbriftberustin de
bibliotheek van de Maatschappi
jderNederlandseLetterkunde
te Leiden,onder nr.Hs.19511.Tegenover de fragmenten uit
Gentwordtdiths.voortaan L.genoemd.Hetisin één band
ebonden m et de Roman van Heinric en M argriete van
Limborch en beslaat de folio's 121-181 met de tekst van de

Walewein,terwi
jlvoorafgaateenminiatuur(fol.120verso)en
op fol.182 recto viersluitverzenvan deafschri
jversoan.
2.Samenstelling.Hoewelbeidehss.(LimborchenW alewein)
onalankeli
jk van elkaarzullen zijn ontstaan,moeten zereei
vroeg,vermoedeli
jkreedsindetweedehelftvan de14eeeuw,
bi
jeenzijngevoegd.Ditblijktuithetfcitdataandeachterzijde

dernûniatuurvanW alewein (fol.120recto)delaatstezeven

regelsvandeLimborchzi
jngeschrevenmeteennog14eecuwse,
maaranderehand dan diedezeroman heeftgekopieerd,m.a.w.

hetminiatuurbladvervangtdelaatstebladzijdevanheths.vande
Limborch.Ditmoetb1
jdesamenvoeginggebeurdzijn.Dezebe400

schrijvinghoudtzichverderalleenbezigmethetW alewehwhs.
Hetperkamenten hs.telt63 bladen of126 bladzijden.Het
eersteblad,waarophetminiatuuraan dekeerzi
jdestaat,grijpt
meteen i 1cm bredekim heen om heteerstekatern van vier
dubbelbladen,danrnavolgentweekaternen vanvier,vervolgens
éénkaternvan twee,wederom vierL ternenvanvierdiploma's

(dubbelbladen)en tenslottenog één afzonderlijk dubbelblad.
Daarbij moet worden opgemerkt,L tvan de laatste twee
katernen éénvande,,diplom a's''bestaatuittweeaancengepli te
losse bladen.In hetzevende katern ishetderde blad geplA t
tegen de kim van hetzesde blad;samen vormen ze dushet
derdeiploma.In hetachtstekatern ishettweedeblad geplakt
tegen dekim van hetzevendeblad;sam en vormen zedushet
tweede diploma.De formule daarvoor is:1 + 1V,21V,II,

21V,2(1V - 1+ 1),1.De afmetingen van debladen djn:
i 250 x i 165.
3.Si
gnaturen es Custoden.Heths.issterk afgesneden,zowel
in dehoogtea1sin debrecdte;somszelfstotin debladspiegel.

Daardoorzi
jn w=rschijnlijk de signaturen,a1szeergeweest
djn,verdwenen.Vandecustodeniserslechtséénbewaard,nl.
opfol.136verso,dusbi
jovergangvaneersteoptweedekatern,
waardehele eerste regelvan de volgende katern metzwartc

inktstaatgenoteerd,gelijkin spelling (aiortingz'e)en met
dezelfdehand geschreven a1sdetekst.Onderaan fol.137verso,
d.w.z.heteersteblad van hetderdekatern staan Vaag herken-

baardewoorden ,,hen quam''naarhetlijktmeteen andere
pen en hand geschreven,de beginwoorden van f.138recto.

Mogeli
jkisdittoch a1seensoort,,signatuur''bedoeldvoorde
volgordevan dediploma'sin hetkatern,dusin plaatsvan de

normaleaanduiding doorlettersen cijfers.l

4.Nummering.Van een foliEring uitdeti
jd van ontstaan is
nietstebespeuren.Inde18eeeuw zi
jn debladenvandeW alewein,metuitzonderingvanhetbladderminiatuur,afzonderlijk
1Voorde aantekening op fol.128 verso ziede aant. bjvs.1417.
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genummerd 1t/m 62,volgensdebeschdjving van Lieftinck
doorZ.H.Aleejn,de bezittervan heths.na Huydecoper.
Mogeli
jkisdienummeringechterreci van Huydecoper,omdatlûjin zjn aantekeningen op deRijmkroniek volgensdeze
nummering citeert.Deze nummering islater vervangen door

een nieuwefoliëring diebeidehss.(LimborchenW alewein)
doorlopendnummertvan 1t/m 182.Deouderenummerlg
isten deledoorgestreept,ten deleverwerktin denieuwe.Vo1gensdelaatste beslaatheths.van de W alewein + miniatuur
deff 120 verso - 182 recto.

5.Liniëringcsafscbrqving.Detekstisintweekolommenper
bladdjdegegeven.Liniëringenafschrijvingheeftdoordeeerste

afschrijver(zieptmt6.)naarhetlijktaanvankelijkplaatsgevonden metdestiftofdrogenaald,verderop metlood in een
zeerfjneli
jn,diedikwijlsonzichtbaarisgeworden.Denkbaar
ishetook datdegrocven op de eerstt bladen aiomstig zi
jn
van deliniëring meteen scherp esneden loodstift,terejlde

loodlijn onzichtbaarisgeworden.Temeer&arLieftinck naj
verzekert,datin dezeti
jd liniëring metde drogenaald een
verouderdeteclmiekwas.Daartegen spreektdatop deverdere

bladendegroevennietaanwezigzi
jnennogwelmeermalende
zeerfjnegdjs-zwarteloodli
jn.Afschri
jverB.heeftsteedsmet
inkt,zwaarderdan A.,kolommen en lijnen nongegeven.De
hoofdlettcrs staan in een aparte kolom ,waarvoor meermalen

een afzonderljkeafschri
jving nog zichtbaaris.Dematen van
debladspiegelzjn 220/225x 140/150.Hetaantalregelsper
kolom varieertnogalsterk van 44 tot48.Ook verschillen de

beidekolommen op dezelfde bladzi
jdemeermalen in aantal
regels,maarnietmeerL n één regel.Som skom tditdoordat

onderdelaatstaangegevenli
jnin deenekolom nog eenversregelistoegevoegd,b.v.fol.158verso;maarhetkom tookvoor
datde liniëring nietzuiverin achtisgenomen,b.v.fol.159
recto;op fol.137 verso staatonderdekolom anog zeerbleek
Sinebeza''hetbegin van deeersteregelvankolom b,m etdezelfde hand geschreven a1sde tekst.Hierheeftde kopiistdus
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ooknogeenregelO lentoevoegen,maarhijheeftdithalverwegegestaakt,mogeli
jkdoordatzi
jnPendroogliep.Hi
jistoen
opnieuw begonnen m etdevolgende kolom.
Somsheeftdeafschri
jvernietgenoeg ruimte gehad binnen
de afgeschreven kolom .Op ev ele plaatsen reikt een lange
regelvan de linkerkolom totin de rechterkolom ,zodatdaar
deregelm oetinspringenendebeginletternietsuatindehoofdletterkolom :vss.1691,2033,2051,2241,5348,5349,7349.
6.Scbri
ft.Heths.isdoortweehanden geschreven,dieechter
in het gewone schrift,de littera textm lis,maar weinig ver-

schillen.Deeerstekopiist(A)schri
jftwatforseren nogiets
meerrechtop dan B.;hijmaaktook watmeerwerk van de

beginlettersderregelsin dehoofdletterkolom (ziepunt10).
Voortsdjnerduideli
jkeverschillenindeversiering(punt10)
enookenkeleindespellingendetaalvormen(ziepunt151).
DescheidingligtvolgensJonckbloettussen5781/82,m.a.w.
detweedeafschryverzou dan meteen nieuwebladzjdebe-

gomlen zijn (152verso);mnarm.i.zjndeeerstetweeregels
van diebladzjdenog van A,zodatB.begintbijvs.5784.Dat
isbehalveaan hetschrift,duideljk doordebehandeling van
dehoofdlettervan de eersteregel.B.isdusbegonnen midden

inhetvi
jfdekatern,op deverso-zijdevan hetvierdeblad,nl.
152verso,m etregel3.

7.Afbortingen.
a.Zeerfrequentisbijbeideafschrijversdeaiorting van
enle= e;;zelden isditwoord voluitgeschreven.

Herhaaldeli
jk duidthetzelfdeseeepjeboven een vocaaleen
volgende n aan,meestalaan hetwoordeinde:moetë 12,ghewegë 45,pleghë 46,blivë 261,minë 1459,vordë 1461,niemë
5784,comë 5948,ghewinnë 6536,enz.Somsduidthetop af1Behalvedeohder15genoemdeverschllenzoudenerbi
jminutieuzevergeli
jking
zekermeertenoemen zjn.W atdespellingbetreftvermeldikhierslechts,datA in
geslotenlettergreep steeds00schri
jft,maarB herhaaldeli
jk daarnaastoe:bloet6748,
ontboet6753,boetscap6808,oec6970enz.,ookoeghen 6741enz.Sommigewoorden,

a1sgroot,doot,spelthi
jsteedsmetoo.Eenanderverschilisdegroterevoorkeurvan
A voorghdan van B,die vakerenkelg spelt.
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korting van deslot--:hë (= hem)2204,2652,5853;quà
(= qmm)7227.Mindervaakwordtdenafgekortmiddenin
hetwoord,steeds in geminatic of in combinatie metandere
consonanten;hetaiortingsteken s> t& n eveneensboven de
voorafgaande vocaal: gherönë 2490, mïnë 2505,conïghinne
2527,2821,haddës .... Soms ook de m : öme 1574.In

O kclegevallenistejfeloverm ofnbi
jdetranscriptiemogeli
jk:
önzïnë2059(= om-irnm ofowmisner;vgl.echtervoluitin
2363:omminnë).
Tenslottewordthethorizontalestreepjeook gebrlliktvoor
deaiorting van ,,coninc'',die Ln gewoonli
jk bi
j A.tussen
punten staat: .cö - 1211, 1322,1474,1970,2* 2,2239,2456,
3112,enz.ook degenitief .scöx.2142,2359,2509,3124,3149.

BdB.staatdepuntalleenachterdeaiorting:cö.6835,6852,
7267,7296,7309 enz.En eenmaalin de gangbare aiorting
voorChrisms:X-c
p.
b.Frequentisi
n detweedeplaatsbi
jbeideafschri
jvershet

aiortingsteken vooreren aer(ofur?),datop een ,,komnnn''
li
jkt,geplaatstbovenachterdevoorgaandeconsonant.Voorer
bi
jA.:P'chevael,39,menichw'ven(wervenofwlrven?)36,
WOn 47, v nom en, 47,h'e (hcre)104,113,s'e(sere)148;
bdB.:v'lore7335,kark'7428,lang'e(langcre)7496,enz.Voor
aer.d'24,27,42,43,44 enz.(eldersvoluit,,daer''),beg'de
(rym .aerde)50,w t(elderswaert)197,sp'ttri
jm:vaert)211;
(
e
l
d
e
r
sma
e
r
)
2
1
9
S
w'
d
e
'
S
m
(nJm:onvervaerde;en elders
voluit,,swaert'')347;darew't(ri
jm:paert),enz-;inB.:sw't
7511,boemg'tji
jm:waert)7799;w'heit,7955,enz.Een
'antw'de
enkelemaalschjntinB.dittekenookortevervangen.
6245(antworde;ofmoetditopgelostwordeninantwerdeof
antwaerde?).
e*

.

c.Hetderde ai ortingsteken & t,hoewelveelmindcr fr>
quentdan devorige,in A en B.voorkomt,isdehorizonule
streep doordeyootvan dep.a1saiortlg v= er,ar,aerofro:

vcspu'
jt(vespemj
't)1994,2037;dorp (dorper)8938;ptYlert)
1525,1580,1634,2466;pdeYlerde)1543,1665,2172,10788;
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spt(splert)1846;padise Ycradise)9377;pvaetse (prpvaeee)
10642,11192.

i.Zeldmam isde aiorting van ra door middelvan twee

verticalehaaltjes:spc= sprac,1290.InB.komthetvakervoor
metwatanderevorm :sjk,8020,8111,9664,10379,10416.
Ook in wrcke 9158.
C.Allecn in B.komtmecrmalen voor,,m4''voormcf:5986,

6195,6245,6258,7680,8344,8417enz.Zelden,,J''voorniet:
6333.Somsook deaiorting van rooofroein devorm van een

kleinebovengeplaatsteo(ofv?):gOt(= grpetofgrppt)10554,
10562, 10635,10649,10695,10811, 11066,ook vOt= vrpet,
6965.

f.Zeerwisselendisdeaiortingvan,,w alewein''.Gewoonlijk dientbijA.zowela1sbijB.debovengeplaatste,,komma''
alsaiortingsteken.M eesulzijn alleen de eerste drie letters

eschreven;somstussen punten (alleen A.):-wal.'175,209;
vakermetslechtseenpuntachterdealorting(A.enB.):wal.'
261,376, 752,926, 1758, 2500;B.: 5860, 5919, 5929, 5942,
5997, 6034, 6064, 6104,6135, 6143,6172, 6190, 6304, 6442;

dikmjlsbj B.zonderptmt:wal'5796,5799,5802,5822,5835,
5844, 5883, 5889, 5897, 5915,6024, 6082,6152, 6200, 6237,
6326,6374, 6377, 6404, 6418,6484, 6490, 6511, 6546, 6554,
6598,6608,6622,6650,enz-,zelden in A.1316.D aarnaastin

A.zeervaak Walew', tussen Punten ia 180, overigensmeesol
metvolgendepunt:229,244,258,322,340,344,348,355,410,
445,456,952,1032 enz.Zeldzaam is ook dubbele punt na
walew'zoalsin 414,ofna wal'in 3047 zonderpunt1052:
1886,2189,som swale'.1086;een enkelem aalook W alewey
500.In B.komtsomsnaastdegenoemdeaiortingen ook voor
W alewd 6197,6594. Vgl.blz.420.

g.B.gebrlliktook voor ,joncfrouwe''meermalen aior.
G gendoormiddelvan debovengeplaatste ,,komma'':joncf'

(= joncfrpuwe)7375,7387,7418,7437,7448,etc.,ookvoorde
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verhogen vormen: joncf' (== ter joncfrouwen - rijrn: trouwen)
7431, 7771, om der joncf' onnere (= om der joncfrouwen
onnere) 7975, allen joncf' (joncfrouwen) 8344; ook 8388, 8559,
9258, enz. Daarnaast joncf'we: 7692, 8310, 8443, 8511, 9004,
9770, 9773, etc.

h. Getallen zijn door heide afschrijvers steeds in letterschrift
gegeven, ook waar zij een verbogen vorm moesten hebhen.
A. plaatst die getallen steeds 1 tussen punten, ook wanneer zij
de versregel openen. In het laatste geval is de ruimte tussen de
hoofdletterkolom en de verdere tekstspiegel met in acht genomen. B. laat gewoonlijk de eerste PWlt weg; aan het begin
van de regel altijd: 6810, 7664, 8979, 9779, 9524, 10976, 10995,
10865, 11094; meestal ook in het vers: 5908, 5984, 5993, 6291,
6302, 6483, enz.; meermalen plaatst ook hij het getal tussen
ptL~ten: 6192, 8225, 8433, 8959, 9418, 9704, 9706, 9926, 10128,
10456, 10753, 10868, 10964, 11010, 11129; soms echter laat hij
beide plU1ten weg: 8710, 9892, 11148, 11186.
8. Rubricering. Het hs, opent met een grote initiaal. Zij beslaat
de hoogte van 12 regels en ongeveer de breedte van de kolom.
Niettemin zijn tussen de initiaal en de nevenkolom drie versregels verwerkt (zie aant. en afbeelding).
Voorts is de tekst ingedeeld door lombarden, gewoonlijk afwisselend in rood en blauw. Soms heeft de rubricator zich in
de volgorde der kleuren vergist; zo volgen zesmaal twee blauwe
eenmaal drie blauwe, en eenmaal twee rode lombarden op
elkaar. De vergissing komt meermalen voor bij de overgang
naar een nieuw katern: vs. 1427{1483 (fo1. 128v.-129r); vs,
2885{2953 (fo1. 136 v.-137 r.); vs. 5088{5155 (fo1. 148 v.-149 r.);
vs. 9469/9639 fo1. 172 v.-173 r.); vs. 11009/11057 (fo1. 180 v.181 r.). In twee gevallen ook bij de overgang van het ene blad
naar het andere in hetzelfde katern: vs. 3935{4095/4132 (fo1.
153 v.-154 r.-156 v.); vs. 7497/7573 (fo1. 161 v.-162 r.; hier
2 X rood). In een geval staan de twee blauwe lombarden aan
1

Slechts een uitzondering in 454, waar de eerste punt ontbreekt.
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deverschillendeajdenvanhetzelfdeblad:vs.1161J1211(fol.
127r.-127v.).
AfschrjverA.aarzeldeinhetbegin,ofhi
jtweedanwe1drie
regelsvoordeintekening van delombarden m oestopenlaten:

hi
jbegonmettweeregels,driemaalachtereen,toen tweemnal
drieregels,&arnaweerwisselendtweeendrie,tot/thijvanaf
fol.126 steedsover drie regelsinsprong.Ook B.begon met
twee regels in te springen,maar regelmatig de eerste zeven
keer,vervolgens,na een kleineaarzeling,lietIûJ'steedsruimte

overdrieregels.W aarschi
jnlijk waren dusbeidekopiisten gewend overtweeregelain tespringen,maarheeftderubricator
htm verzochteen regelmeerruimte telaten.Opvallend isdat
A.dieper inspringtL n B,zodatin hettweede gedeelte van
heths.delombarden watmeerbuiten dekolom treden1.
N og een eigenaardigheid is,datA.aanvankeli
jkderepresentantzoverlinksbuiten dekolom noteerde,Lthijbuiten de
tekening van de lombardeviel,vanaffol.130ra echter plaatst

hd hem in deopen ruimtebinnen dekolom,hoewelhi
jop
fol.134Vb,145Vb,146r,148% nog in zjn oude gewoonte
terugvalt.B.geeftde representantsteedsop de plutsvan de

lombarde.Inbi
j> allegevallenin A.en B.isdereprescnunt
duidelijk zichtbaar in het Ejne penwerk van de lombarde.
Enkelekeren heeftA.een verkeerderepresentantaangegeven:

zostaatinvs.4097eenD i.p.v.eenteverwachtenH.(representantisd)eninvs.4133eenM i.p.v.eenB.(repr.m);in4393,
waareen B.voorkomtin plaatsvan H.isde representantonzichtbaar.De rubricator is dus mechanisch te werk Vegaall,

zondererop teletten ofzi
jnlombardepastein detekst.
Men krijgtnietdeindruk datdelombarden alti
jd berusten
op çen weloverwogen indeling van de epische tekst.Op vele
plaatsen in A.treftmen een lombardeaan,waarmen hem niet

zouverwachten.Invs.167onderbreekthijb.v.dedirecterede
van dekoning,in 436 eveneensdie van W alewein;vgl.ook
1OniuistisdusdcmededelingindeCatal.v.d.Md.Letk.waargezegdwordtdat
de,,om enom blauween rodelombarden2rrhoog''zjn;overhetgeheelzi
jnze
3 rrhoog.
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1707, 1805,3036,3935,4243,5348,5491,5759. M eermalen
staatdelombardeook in een doorlopend zinsverband,b.v.aan
hetbegin van dehoofdzin inplaatsvan aan hethoofd van de

voorafgaande bijzin,waarmee de zinswending begint:656,
1971, 2148;ofmi
dden in debi
jzin,zoalsin 1161;ofaan het
beginvaneenbi
jzindiemiddenineenzinsverbandsuat:2331.
.

Op verschillende plaatsen begintde wending in het verhaal,
die door een lombarde had blnnen worden aangegevcn,een
ofmeerregelseerderdandelombardestaat:vs.1755,2672;later:
vs.2838,3331.

ln anderegevallen iserin deteksthelemaalgeen aanleiding
vooreenlombarde:1211,1911,4325.Uitdezeeigenaardigheden
ka
n men misschien opmàken datde lombarden in deze tekst
@
nlet ZOZCCrwerden ebrl
liktvoor syntactischeofepische m
@-

deling,ylswe1terversieringvandebladzi
jden.Hetisnatuurljk
denkbaardatdekopiisteenvoudigzijnvoorbeeldheeftgevolgd,
zodatalleonregelmatighedennietaanhem zijn tewijten.Dan
heefthijin iedergevalweH g kritisch gewerkt.Opvallcnd is
echterdatB.veelm inder vaak ecn syntactisch of episch onaanvaardbare lombarde heeft laten intekenen.In vs. 5941,
6771,en 6854 suateen lombarde voordelaatsteregelvan de
directerede,zodatmen hem lievernaarhetvolgendeverszou

willen verejzen.In 7637 onderbreekthi
jdedirecteredevan
koningAssentjn,maarhi
jstaattochaanhetbeginvaneenzinswening,waarmee de koning overgaat totde daad.In 7119
doorsni
jdthi
jeen esprek tussen koning en Ysabele;in 8037
en 10303 isgcen duideli
jkeepischewending en in 8894 begint

diewending vierregelsverder.Opmerkelijk isvoore datB.
mindervaak een lombardegebruiktdan A.In hetgedeeltevan
delaatstgenoemdekopiistkomtop 32blzz.één lombardevoor,
op 24 blzz.twee,op 1blz.drie en op 4 blzz.geen lombarde,

d.w.z.in totaal83 lombarden over61 blzz.Bj B.suatop
35 blzz.één lombarde,op 12 blzz.twee en op 12 blzz.geen

lombarde;d.w.z.over59blzz.59lombarden.Somsli
jkthet
ofB.vooralinhetbegin,weinigaandachthad voordeindeling

van zjn tekstdoorlombarden.Zo treftmen vanaffol.154ra
*8

tot156VgCCn lombardeaan,d.Nv.z.op vier achtereenvolgende

bladzijdenofinbijna500verzen (vs.6085-6545);ookopfol.
158verso en 159recto (vs.685*7120)suatgeen lombarde.
Ditallesschijnterdusop tewi
jzen datdekopiisten A.en B.
verschillen in htm opvatting aangaande de indeling van de

tekst.(Vergl.G.).
Tenslottevaltnog tem elden datterhoogtevan vs.7674 een
caputteken voorkomt.Daargaathetverhaalterug naarW alewein en Ysabele.Diewending isnietdooreen lombardeaangeduid.Elderskomtditcaputteken echternietvoor.Naarde

inktteoordelenlijkthetvandeafsco jver.Vgl.deaanwijzingen
onderpunt17.

9.Verskring.Datderubricatoreen anderepersoon wasL n

de kopiisten,bljktduideli
jk uitdeversiering.Delombarden
djn metEjnpenwerk,paarsenblauw,ingevuldenomwerkt;
de ranke uithalen lopen m eestalboven en beneden de lettcr

eenvjftottientalregelsvoordekolom langs;erisgeenverschiltussen degedeelten van A.en B.Een heelanderetechniek

dandezesierlijkelombarden vertonen devergrotebeginletters
van dekolommen.Dezezi
jn blijkbaardoordekopiisten zelf
verzorgd.A.begintdekolommen meteennum eerdan minder
versierdegrotehoofdletterdietlitsluitendnaarbovenisgewerkt,
zodatdusdc volgenderegelniethoeftin tespringen.
W elneem tin verschillendegevallen deversierdehoofdletter
meer breedte in beslag dan de gewone hoofdletterkolom ;in
velegevallen echterook niet.Deversieringisnogalverschillend
van aard.In velegevallen wordtvolstaan meteen soberevergroting van dehoofdletter,metenigli
jnwerk aangezet;vaak
beperktdekopiistzichtoteeneenvoudigegekarteldeoml
ijsting
en ecn vul
ling van hetbinnenvlak;somsworden beidebreder

uitgewerkt.Hetpenwerkislangnietzosoepelensierli
jka1sLt
van delombarden.M eermalen istegen deopgaandelettereen

minofmeerkarikaturaalmenselijk gezichtgetekend (grotesken).BehalvedezeverluchtingvandebeginlettersvaltbijA.
op,Lthi
jook herhaaldelijk destoW en van sommigeletters
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opdeeersteregels(speciaaldeh,1,denb)omhoogtrektener
een,vaak driehoehge,versiering aan geeft;op de eersteblad-

zdden doethi
j datvakerdan verderop.B.versiertalleen de
beginlettersvandekolommen.Ooklûjbrengtmenselijkekop
Pen aan,maarbetergetekendL n ievan A.,meeruitgewerkt,

eestigeren meersprekendvan uitdrllkking.Zi
jnletterversiering bevatoverigensminder penwerk L n die van A..iswat
harderen andersvan motief.In tegenstelling metA.gebrllikt

IûJ'indezwartelettersomswatkleur(rodeinktenwatgeel).
W athem nûsschien hetmeestkarakteriseert,isL tIûJ'm eermalen de open vlAjesvan dezehoofdlettersopvultmetnabootsingen van faH liewapens1.

Debeginlettersvan deregelszijn overigensnietmetveel
zorg bchandeld,doorA.nog ietsmeerL n doorB.W e1staan

zebdbeidenineenapartekolom,hoeweldiehoofdletterkolom
bijA.op deeersteblalxjden doorslechtsweinig ruimtegescheidenisvan deeigenli
jkekolomspiegel.Nietallelcttersin
die kolom zijn dooreen aparte vormgeving alshoofdletter
onderscheiden.A.werkt eregeld metzsvartestipjesin letters

metopenbinnenvlak (d,o)ofmetzwartespiegellijntjes,zoals
bijdeiofj,deh;lettersalsdeT,E,S,G,B,M hebbeneeneigen
hoofdletterkarakter.DekopiistB.werktzelden metptmten in

oofd,en gewoonlijk alleen bijdeiofjmeteen extralijntje.
Geen van beide gebruiktkleurin dehoofdletterkolom .
De initiaal,waarmeeheths.opent(
zieptmt9)isblauw en
rood,en ismetfjn penwerk opgevuld datzcergeleden heeft
en zeer vaag is eworden.O p de eerste tekstpagina isverder
boven en onderdekolom men een ecnvoudigeversiering aan-

gebracht:een blauwelijn waarbuiten een wisselend rood en
blauw golljntieloopt;dezelfdeversieringislinksvankolom a
metnog enkelefjnererodelijnen uitgebreid.
Zoalsreedsonder ptmt2 isgezcgd,gaat aan de teksteen
miniatuur vooraf,de bekende aicelding van de geharnaste

ridder(W alewein),tepaardrjdendnaarrechts,metgesloten
1Ziedaarover Dr.G.1.Lieftinck in Bulletin van den Nederlandschen Oudheid-

kundigen Bond5eserieJg.1(1947)bh.12-18;envergl.verderop blz.403-*06.
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helm,terejlhetschild voormjn borsthangten lûj metde
rechterhand de speer schuin omhoog houdt; de linkerhand
voertdeteugel.Hetslanke,watgerektepaard,eengri
jzeappelschimmel,heefthetlinkervoorbeen geheven,en isgehuld in
een blauw kleed,waarop,evenalsop W swapenrusting,een
rode leeuwenkop isafgebeeld.Linksop een achtergrond staat
een boom ,meteen ,rzigzag''gebogen stam en eenkleineronde
krxlin,lichtgroen gekleurd.Rechtsboven despeerzweefthet
schnnkbord in verticale stand;nietgeheelvierkantdoordatin

dehoogteéén rijspeelvlakjesontbreekt(7i.p.v.8).Rechts

sluiteen smalle strook van een bergwand,waarop watroodmet-blauwe bloemet
es en grasisaangegeven,de voorstelling
ai
af Deachtergrond isrood.Deprentisdubbelingel
ijnd,met
kleine versiering in dehoeken en in hetmidden va boven-,

beneden-en linkerzijde;nietdusaan derechterkant,dienaar
de tekstgerichtis.Rechtsdoorbreektde speerpunt,linkq de

paardestaartdelijnbegrenzlgvandeminiatuur.Dekleurheeft
nogalgeleden;hetblauw iszeervaag,bijnagrijsgeworden,
evenzohetblauw in deopstaandeomli
jstlg;ook hetgroenis
n
a
u
we
l
i
j
k
s
t
e
h
e
r
k
e
n
n
e
n;h
e
t
r
o
o
d
isnOgkleurvol,Dlaar
nog
welgebroken.

10.Correctie.Beideafschri
jvershebbennogalwatfoutengemaakt.Slechtseen klein gebeeltehebben zi
jverbeterd.Doorhalingenmetzwarteinkt,zonderexptmgering,duswaarschjn-

%'kdoordeafschrijverzelfcnnietdoorderubricator,vindt

n'
len b.V.M1
*..
.387,426,681,844,1257,1497,1789,1942,2520;

mindervaak bijB.:6364.Een enkelemaalheeftA.geëxpungeerd,zonderdoorhaling:1159,1524,1596,éénmaalmetdoor-

haling:3989.Somszjn vergeten lettersofwoorden boven de
regelofnaastdekolom bjgeschreven,b.v.:2203,2205,2291,
2328,2400,2514.

In bepaalde gevallen, gemakkeljk te herkennen aan het
schrift,zi
jn dieverbeteringen vanjongedatum,waarschi
jnlijk

vanAlewi
jnofHuydecoper(zietekstkritischeaantekeningen).
B.maaktmeermalen foutendieeenheleregelofm eeraangaan:
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een voor de tweede maal opgeschreven regel is doorgehaald in:
6397,7142,9837,10983; niet doorgehaald in 10477; verwarring
in 6943/44. Herhaaldelijk heeft B. regels overgeslagen: blijkens
rijm en verloop van de zin is minstens een regel verloren gegaan
in vs. 6594, 6635, 7004, 7742, 7910, 9434, 9514; minstens twee
na vs. 6993 en 7287. De regel7910 is achterhaald door fragment
G. B. heeft zijn fout achteraf hersteld in 6899, 8244) 9790,
10334, 10618, 10812.
Zie over fouten en correctie verder de aantekeningen.

11. Staat. Over het geheel is het hs. gaaf en goed leesbaar.
Hier en daar wordt de lezing bemoeilijkt door afslijting en
door enkele gaatjes in het perkament. Enkele onzuiverheden
in het perkament bestonden reeds bij de afschrijving, zoals
blijkt uit het feit, dat de kopiist om de ongave plekken heefi
heengeschreven: fol. 137 v. en r.; fol. 170 r en v. Van fol. 145
is de rechter bovenhoek afgescheurd, zodat aan de recto-zijde
ongeveer 5 heIe regels verloren gingen, en een viertal aan het
einde zijn geschonden, terwijl aan de verso-kant ongeveer zes
regels geheel verdwenen en een zestal aan het begm zijn beschadigd. Verder zijn door het sterke afsnijden van het hs. hier
en daar enkele letters verloren gegaan aan het einde van sommige
versrcgels, die echter gemakkelijk op grond van het rijm kunnen
worden hersteld.
Zie over nadere bijzonderheden de aantekeningen.
12. Leestekens. Op verschillende plaatsen zijn in L. leestekens
gebruikt: de punt, de dubbele punt en een overloopteken. De
afschrijvers verschillen zowel in keuze en toepassing ais in
frequentie van gebruik. Van wege het belang van een nauwkeurige beschrijving der leestekens in verband met hun syntaetisehe functies, wijd ik aan deze kwestie een afzonderlijk
hoofdstuk (zie bIz. 431 vIgg.).
13. Inhoud. Fo!. 120 recto: de gemelde zeven slotverzen van
de Limborch; verso: de miniatuur van Walewein. Pol, 121
recto-181 verso de tekst van de Walewein in twee kolommen.
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De keerzijde van fol.181 isvolledig beschreven:onderde
l=tste kolom op de laatste regelin hetmidden staat:Amen.

Fol.182recto:deviersluitverzen van deafschrijverB,in de
linkerkolom,i vierregelslagerbegonnen dan de gewone

tekst.Derestvan hetblad,ook dekeerzi
jdeisonbeschreven.
14.Datering.In de sfuitverzen deeltdeafschrijverB.mee,
Lt,,desebouc''geschrevenwerdin hetjaar1350.

15.Herbomst.Detaalvanheths.isduidelijkvlaamsometverschllendevooralwesteli
jkeeigenurdigheden,o.a.:
a.De pronominale vormen:naasthetalgemene u alsPron.
PCrS.CnPron.POSS.van de2ePCVS.,datzowelbjA (b.V.5113,

5444,505,enZ.)Voorkomta1sbi
jB.(b.v.6113,7856,7857
enz.)treedtbi
jA.inveelgroteraantalypuop,b.v.5234,5240,
5246,5255,5265,5294,5314,enz-,en bi
j B.)'
u,b-v.5821,
5837, 5856, 5861,5864,5869, 5877,5881, 5882,5884, 5887,

5893,enz.,bi
jB.zeldenypu.
'6053,6147,6771,7376,7386,8908.
Typerend isook hetpron.pers.voor3epers.vrouwl.sg.soe,

datbijA.en B.algemeen gangbaaris.b.v.5113,5444,5445,
5446, 6454, enz.;6113,7856, 7857,7860,7863,7867 enz.In

dederdeplaatshetaanwijzendegoneengontbi
jA.enB.:5061,
5201,5231,5532; 5304,5670, 5683,5766;5832, 5840,6109,
6160,6176,6198,6259,6337,6456,enz.

b.Hetherhaaldelijkweglaten vandebinanlaut,b.v.:adde,
5125,5170,5230,5254,5518,5552,enz.;alve 5156;ofhet

plaatsen van bin anlaut:hic (= ic)5701,hopen (= open)
6257;enz.bijbeideafschrijvers.
c. Steevastup vooropbi
jA.enB.:5139,5333,5336,5383;
5804,5933,6204,6313 enz.Ook 1u1voor ,,do1''en vulvoor
vol.5898,6390;vulbrocht,7917.Overwegend durren,durste
etc.:5047,5053,5490,6029tegenoveriorsticin 6132.Opvallend

isookgbetrucbet(,,getrokken'')in6432.
J.BijA.geregeldrulier:5076,5096,5249,5258,5340,5350,
5407,5590,5596,enz.BijB.daarentegen meestalrilier:5786,
Za.drukken 26b

5796, 5858,6166, 6286, 6379,6457,enz-, soms echter ook
rudder.6038,6212,6217 enz.
e.Deontrondevocaalin stic:5134,5711;zille5740.

$ GerondeJ;of(= af)5101,5256jegenoverB.afin6193);

brocht:5542,5597,5724,6308;tegenoverbrachtin B.6317,

6442staatbi
jB.brochtin 5924,6014,6136,6320.- ook onsochte6224,gedochte6254,gerochte6193,6307,rochte6278.
g.Herhaaldelijk ou i.p-v.oe vö8r labiale en gutterale spiraten,bi
jA.:drouve5088,5144,5730;drouch 5167,slouch
5205; t
egenoverdroeve in 5062.Ook bd B.:souken 5811,

6309,slouch,6092,6187,6404;rouken 6176,6310;proufdi
6354;mindervaak oe.geproevet,6393,voeget,6394.
b.W oorden metJuitogm .ai:clenen 5192,5355enz-;bede

(= ,,beide''),leden (= leiden)6161,sceden(= scheiden)6062.
Bepaalderi
jmenwi
jzen erop datcleneenreneauthentiekzi
jn:

stene/clene,509(tcgenoverstene/cleine426),ook895;onrene/
wene 8367;karkerstene/rene (8387;tegenover:Waleweine/
reine 8503);Ravenstene/clene 9507.Ook somsevooreittit
eg(e)-:sede(= seide):9126,9148;tegenovermeestalseide:
-

5930,6028,6038,enz.Erzijn echterverschillenderijmen die
mogclijkouder,,sede''verraden(latervervangendoor,,seide''?

Ofdjnjuistde-thledevormcnjonger?Zieb.v.ghenaichede/
seide8652;seide/overmodichede8589;ook mcde/seide8493.
i.W oorden meteivoorJofë:wei
t(= weet)5278,5579;
deid(= deed)5357,5445;gheine(= geen)6446.-heift5128,
5149, 5158, 5199, 5204, 5273, 5325, 5372, 5374, 5408; eist

(= eest,eshet)8751.Ookvoorêvôôrnasaalinpeinsde,6249,

6254,6409;veinstren 5182.

j.Deoneondeeuin evel6289.
EfZouden mCCrVormen tcnOCmCn zjn,zoalsdevocaalvall
hctww .sullenofhetpron.sulc,maaruitdegegevcnvoorbeelden

spreektvoldoendehetwesteli
jk karaktervanheths.Dezeken-

merkenzijnnietallespecifekVlaams(enookdatiseenruim,
te diFerentiëren gebiedl)maar SOmSook meernoordeljk
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(Zeeland,Holland)ofmeeroosteli
jk(W estbrabant).Eenpr>
ciesebepalingvanhetdialectisonmogehjk.Detweeafschrjvers
ontlopen elkaarbli
jkbaarnietveel;alleen li
jktA.ietsmeer
westelijk georiënteerd Ln B.
Interessantzijn in verband metdeherkomstvan heths.de
kwestiesbetreTende de miniatuur en de nagebootste familiwapens in de versierde hoofdletters op de eerste regels der

kolommendoordeafschrjverB.HoogewerTheeftin djnbschdjving va hs.en nùniatuur in de Noordnederlandsche

Milliaturen (1925)beweerd i'tt de nziniatuur van N oordnederlandse alomstwas,maar datzi
joorspronkeli
jk nietbj
heths.L.heeftbehoord.Argumenten voorhetlaatstewaren:

andere kwaliteitvan hetperkament,de omlijning in tegenstelling metheths.,afsni
jding vôôr de binding,en hogere
ouderdom dan heths.

Later(1 DeNoord-Nedl.SchilderkunstI(1936),74)was

hiJ'minderzekervan deNoorO ederlandseaiomst,maarhield

hijvastaan detweede gedachte:deminiatuurzou mogeli
jk
gesneden zi
jn uitheths.waarnaarL.in 1350 isgekopieerd.
Lieftinck heeftdezeopvattingen bestreden in zi
jn art. :,,De
Herkomstvan hetW alewehwhandschrift''.Hijzietvoorlopig
geen reden,om denziniatuurtebeschouw en a1snietbehorende
toten gemaaktvoorhs.L.Volgenshem ishetnietvreemd dat
men een apartblad toevoegtmeteen miniatuuren datditblad

van eenanderekwaliteitis.Naarhetmijvoorkomt,isook de
kwaliteitvan debladen van heths.nietoveral eli
jk.Nietverda
t
he
t
hs
.niet,maar
wonderli
jkishetverdcrvolgensLieftinck
deminiatuurwe1isingeljnd.Deminiatuur-tekenaar,eenander
danafschrijverofrubricator,gaatzjneigengang.Deverschillen
inafmetingvandebladenendeafsnijdingbmnenookmoeiljk
alsargumentgelden:heths.isherhaaldelijk afgesneden.De
Noordnederlandseaiomstberustopzwakkegrondenvanwege

gebrek aan vergeljkingsmateriaal:wereldsevoorstellingen zoalsdeW alewein zi
jn uiterstzeldzaam.Ook iscrdaarom over
deouderdom moeilijkietsdefnitiefstezeggen.Lieftinckmeent
dathierslechtseen grondig onderzoek van de heraldische ge415

gevens(derodeleeuwekopopzilverenveld?)ophelderingkan
gevcn.Diegegevenszijnn1.nietaandetekstontleendenzouden
dusgezochtm oeten worden in hetmilieuvanhetontstaan van
heths.,m.a.w.hetfae liewapen van deopdrachtgeverzou op

Paardemantelen wapenrusting van W aleweh klmnen zi
jn afgebeeld.OngelllkkigerwdzeheeftLieftinck echterditwapenteken nietbi
j Nederladsefamilieskunnen vinden,hetwerd
slechtsdoorenkeleEuropesegeslachten gevoerd.Naarhetndj
voorkomt,verzwaktdeze uitkomstvan Lieftincksonderzoek
toch welzi
jn hypothcse,daterverband moetbestaan tussen

m iniatuuren opdrachtgevervanhs.L.Zi
jnbetoogsluitdeop-

vatting van HoogewerT toch nietdefmitiefuit,datminiatuur

enhs.oorspronkelijk nietbijeen hebben gehoord.Van heths.
ishetwelaannemelijkdathetinVlaanderen,c.q.W estbrabant
is vervaarigd.W anneer de m iniatuur nu 1os gedacht kan

worden van diths.L.,zou hetgemac elijkerdjn hetwapenteken op de prent in verband te brengen mct een buitenNederlandsefanzilie,b.v.diein N ormandië ofSaksen.
M aarishetwe1nodig zo'n nauw verband teleggen meteen
reëelbestaand familiewapen?Ishetzo zekerdatergCCn VCI'band m et de tekstisaan te Gjzen,zoalsLieftinck beweert?

Het is waar,dat nergens duideli
jk W aleweins wapenteken
wordtbeschreven in hetverhaal.Slechtswordtin vs.4727 gezegd,datW .een yyscilt''wordtgegeven ,,ghevarwetmetgoude
ende met asure-''En in 5189 wordt datzelfde schild aange-

duid als ,,den sciltvan goude''.Mogeli
jk zou men daaruit

kunnen aieiden,datdeheraldischekleurenvanW aleweingoud
en blauw waren.M aar men bedenketen eerste datditniet

W aleweinseigen schildwasenten tweede:een duideli
jk beeld
van hetembleem isdaarmee toch nietgegeven.W elk teken
moest dan de miniatuurschlder hem toekennen? M isschien
vond hi
j een aanwi
jzing in de volgende passage.W amneer
Ysabelevôôrdekom stvan W alewcin haardroom verteltaan

zicanderdincdaerane:/Si
jn
haarvader,zegtzij:,,Noch sagl

wapenroc,naminenwane/D iew asvan ereliebardshuut.''D e
conincverklaartditaldus:,,Desliebaerdshuutdieghisaget/Dat
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es1iecoenbeitdiehidraghet/Dierudder,insi
jnhertebinnen.''
Eigenaardigisweldathiergesprokenwordtvan eenliebaerds

buuta1swapenrok,terejlmen eerderhovetofbootzou verwachtena1shetophetwapenembleem sloeg.Maaropmerkelijk
istoch datW alewein vanwcgedjn Lpperheid in verband is
ebrachtmetde,,leeuw''.Kon deminiatuurtekenaar,toenléj
W aleweina1sriddermoestaieelden,eenbeterembleem vinden
dan een leeuwen-symbool,datdoordezeplaatsin de tekstals
hetware isgesuggereerd?Bovendien zegtdekoning aan het

eindvanzi
jnverklaringinvs.7166:,,Hiesdiegonedieseweder-

staet/Mettenswerdewelstoutelike/Endehineslouchmanne
swike/Diesierehulpeietbegheerde./Dites1attebenvanden
liebaerle/Datbilragetmin nomee-''Hierisdusgeen sprake
mCCVVan CCn leeuwenhuid,m aarnaarhetl
i
jktvancen(wapen)
jk dezinsnede
tekendatléjiraagt(voert),alka men natuurli
ook eenvoudig laten slaan op de droom-verschjning. Mjn
hypothese,datafgezien daarvan,de tekenaar toch door deze
Passus werd gekspireerd,zou nog versterkt kunnen worden
door deplaatsen waarW .in hetgevechtom djn dapperheid
vergeleken werd met een l
iebaert (637$,een liebardinne

(9852),ofeenlyoene(6513,7253).Indrievandezegevallen,
vechtW alewein tegen Assentijn ofzi
jn mannen.Overigensis
interessant,watJonckbloetvermeldtopblz.18(noot)vanzijn
inleiding.Hijzagtenonrechteinhetembleem opW 'swapenrustingeenzwijnskop.Maarhi
jhaalteen passageaanuitLanc.
111,20603waarstaat:,yEndemijnherW aleweindienlilde/lti
voerdeoecinsinenscilde/Enen leudiewasroef.''En uitde
FransePerceval:,,Sesescuzestoitd'orpartiz/Etd'azur,deriche
façon/Etsiotun ranpantIyonlBlanc,desinoplecoroné.''
Alkloppen dan de kleuren niet,llier istoch sprake van een

leeuwen-embleem ; in Lanc.zelfs va een rood.M ogqli
jk
volgdedusdetekenaarnietsleclasdcgenoemdeaanejzingcn
in detekst,m=r ook een traditiein de litteratuur.M isschien
zelfsishetheleleeuwenbeeld in Ysabelesdroom op die overlevering gegrond.In iedergevalplcitditallesnietvoorLieftinckshypothese.
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In de tweede plaatsheeftLieftinck getrachtuiteen analyse
van de genoemdeletterversieringen doorB.dieherkomstvan
heths.nadertebepalen,althansvoorhettweededeel.Deteke-

ningetjeszi
jnzeerprimiticc maprtochbleekhetmogeli
jkdaoruit de nabootsingen van verschillende familiewapens af te
lezen. Hoe interessant de details mogen djn, ecn exacte
bepaling van de plaats of het milieu van herkomstvan het

hs.L.(B)heeftook ditonderzoek toch nictopgeleverd.Er
zdn wapentekensuitZeeland,Vlaanderen,enBrabantteherkemlen,maargeenvandezetreedtop bi
jzonderewijzeop de
voorgrond.
Ditkloptwelmetwatweuitdetaalkumzen opm aken,maar
veelverderbrengthetonsniet.Hoogstensklmnen weconcluderen datbeths.stam tuiteen wereldli
jk,adelli
jk milieu in
hetgebied van Vlaanderen ofBrabant.
16.Band.Hs.L.ismetdeLi
mborch(zieptmt2)gebondenin
een 18e eeuwse band van brllin gespikkeld kalfsleer;op de

rug gouden stempels.Op hetwitteetiketop derug zijn de

titelsvandehandvanAlewi
jn(ziepunt17)grotendeelsonleesbaar geworden. Vôôr en achter het hs.bevinden zich drie
papieren schutbladeren,waarvan telkens een tegen de band is
geplakt;hetpapiervan 1I1en IV isvan dlmnerkwaliteit.
17.Bezitters.De eerste bezitter,onsbekend,is B.Huyde-

rpper(1695-1778)dieinzjnaantekme genopdeRijmkroniek
van MelisStoke(1772)op ollozeplaatsen uitdeWalewein
(en deLimborch)citeert.Op hetpapieren voorblad II1staat
zi
jnhandtckening,benevenseenpaaraantekeningenbetreTende

debeideridderrromans.Nahem heeftZ.H.Alewi
jn(17421788)hetinbezitgekregen:hi
jheeftzl
jnnaam geschrcvenop
blad111,methetjaartal1779;benevenseen serieopmerkingen
aangaandedetweeromans;ookvanzi
jnhandzijnwaarschjnli
jkenkeleverbeteringeninheths.Nazi
jndoodgingdecodex
bij testamentaire beschikking overin hetbezitvan de Mj.
VanLetterkundeteLeiden(178$.
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W aarschijnljkhebbenHuydecoperofAlewjnallerleitekens
naastdetekstaangebracht.ZoisherhaaldeljkhcttekenVIgePlaatst,nogal fors van vorm, meestal wat schuin tegen de

kolom aan;gewoonli
jk,maar toch nietsteeds,voorverzen
waar een zekere w ending in het verhaal inzet:1341, 1707,
2848,5364,6037,7100,7102,7644,7965,8515;alleen in 7202

staathetbijeen lombarde.Deinktiszeerverbleekt.Daaruit
mapk ik reedsop datzenietaan Alewi
jnzi
jn toeteschri
jven:
diensaantekeningen (
voorin decodex)zijn gitzwart;ookis

devorm tezwierig voordehand van Alewijn,dieeen kleine

scherpe letter schreef met een puntige pen.Dezelfde tekens
staan in deLimborch;zedateren van vôôrdelaatsteinbinding,

wanthicren daarzi
jn zeten deleafgesneden.
Onderaan fo.121 ra staat:verg.fo.7.b.c.Ditheeftonge-

twi
jfeld Alewi
jn gedaan,om deovereenkomstin tekstaan te
wijzen.De aantekening dateertvan vôôr de tegenwoordige

nummering(ziepunt4):bedoeldekolommenzi
jndusfo.127rb
en va.Van zijnhandiswaarschjnli
jk ook hetopschriftopfo.
121r:Roman van W alewein.In zi
jn aant.voorin decodex

staatbovendien:11Roman van W alewein (heetin not.op
MelisStokeeenvoudigW alewein).
N ietvan dezegebruikerszullen dew atschuin aangebrachte

parallellestreepjesvoorverschillendeversregelsaiomstigzjn:
119, 197,247,433,546,577,601,634,697 747,1154,1447,

1707,2005,4292,10891.Dusvaak i1
& heteerstegedeelte van

afschrijverA,navs.2000bi
jhem zelden,evenalsbi
jB.Datdit
teken,waarvan debedoeling mi
jontgaat,van deafschri
jvers
ofvan derubricatormoetzijn,maakik opuithetfeitdatop
122ra hetrood van de versiering van de lombarde over die

streepjesheenloopt;op 123raisdatten opzichtevan dezeer
verbleektepaarseinktnietduideli
jk teconstateren.
18.LitteratuurbetreTendehethandsck ift.- Heths.L.werd
verschillende malen vermeld of min of m eer uitvoerig be-

schreven.Afgezien van litteratuurgeschiedenissen zijn devolgendcgcschriften in chronologische orde tevermelden:
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a. B.Huyiecoperin zjn aantekeningen op demjmkroniek
vanMelisStoke(1772).
b. HandelingenvandeMi
j.v.Nedl.Letk.teLeiden1789,bijl.
HojmannvcwFallerslebeninAlgemeincKonst-enLetterbode(1821)II,311.- Tenonrechtewordthiereentweede
hs.vermeld:ditiseen afschriftvan L.doorProf Ypey te
Groningen.

#.Catalogusv.d.V j.v.Nedl.Letk.(182$,1*19.
Hqfmann t?cp Fallersleben in HoraeBelgicaeI1,5*57;
67-68.

G.J.Meyer- Verslag van den Roman van W alcwein

(1838)tezamenuitgegevenmet,,NalatingenophetLeven
vanJezus''.Hierwordthetafschriftvan Ypey vermeld.
g. L.Pb.C.van denBergb,Roman van Heinricen M argriete

vanLinzborch(1846)XXXIV-XXXV.
Catalogusv.d.Mij.v.Nedl.Letk.(1847)1,7-9.
<.7.d.Joncbbloet,Roman van W alewein II,(1848),
181-83.

CatalogusMj.v.Nedl.Letk.(1887),10J.
d.Hulsbf Deutsche tmd Lateinische Schreiber in den
Niederlânder(1918),plaat1.
d.PF.BqvanckenG.7.Hoogewer
y,Noord-Nederlandsche
Miniaturen(1925),nr.3.
m.G.J.Hoogewef DeNoord-Nederlandscheschilderkunst
1,(1936)7*77.
n.G.1.Lie
ftinck,DeherkomstvanhetW alewehwhandschrift
in:Bulletin van den Oudheidkundigen Bond,5e serie,

Jg.I(1947),blz.12-18.
BouwstoyenMnl.w db.no.1370.
Bijconfrontatievandezelitteratuur,waarindemcdedclingen
dikwijlssummierzi
jn enop verschillendeplutsen uiteenlopen
en elkaarzclfstegenspreken,m etdecodex zelfbleek hetniet
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overboig,nog eenseen samenvattende en gedeuilleerde be-

schri
jving van heths.tegeven.Velevan devermeldeinlichtingen, vooral de oudere,berusten op een onvolledig,som s
slechtsvluchtig onderzoek;maarook in latere,meertechnisch-

wetenschappelijkeanalyseswaren verscheidenekleine onjuisthedenofeenzijdighedenteachterhalen.Hctlijktmenietnodig,
diehicralleafzonderlijk aan teOjzen.
t

!

!B)Fragmenten pcs bs.G.
1.Bewaarplaats.In deuniversiteitsbibliotheek teGentworden
tweelossebladen bewaard van een perkamenten W alewehwhs.
onderno.M s.1619.
2.Samenstelling.Over de samenstelling van hcths.waartoe
deze bladen moeten hebben behoord,is op grond van deze
lossebladen nietste zeggen.De bladen hebben declvan het-

zelfde hs.uitgemaakten zi
jn met dezelde hand geschreven.
Ze hebben echter niet samen een diploma gevormd, zoals

blijktuitdeberekening van hetteksthiaat,Lttussen detwee
fragmenten ligt:ieder blad heeft oorspronkelijk 200 regels

bevat;tussenfragmentIen11liggen1000regels(vgl.ptmt13),
d-w-z.5bladen.Deafmetingen van debladen djn i 230 X
160 m m .

Custolen djn nietaanwczig,watdoorde
sterke afsni
jding van de bladen aan de onderdjde ook reeds
onmogeli
jk is.
3. Si
gnaturen en

4.Nummering ontbreekt.

5.Afscbri
jvingen Iiniëring.Hieren daardjnvagesporenvan
afschrijving en liniëring dooreen Ejnezwarteofdonkergrijze
li
jn zichtbaar,waarschjnliik getrokken dooreen d'inneloodstift.De tekstisFCgCVCn in twee kolomm en van regelmatig
50 regcls.De afmetingen van debladspiegel,voorzovcraan-

wezig,djni 210(afgesnedenaandeonderkantzieptmtzen11)
x+ 133mm;vandekolommen+ 210(afgesn.)x60/65mm.
Dehoofdletterssoan in een apartafgrschreven kolom .
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6.Scbri
ft.Heths.isgeschreven in delitteratextualis,wat

losseren onregelmatigerdan dievan deafsclmjverA van L.
7.A fbor
tingen.In hetalgemeen gebruiktdeafschdjvervan
G.veelvakeraiortingen Ln deafscM jversvan L.Deaard
.

van de aiortingen en de tekenser voor komen grotendeels

overeen metdievan B.in L.;in een enkelopzichtwijktG.
nOg weeraf

a.Gewoon ishethorizontalestreepjeteraiortingvan en/c

(en-),envannasalen:minë7880,nàmë(na-mes7885),tögoede
(tosgoede,7912),ràpe(ra-pe7911),hë (he- 7914),enz.De

aiorting van y,co1Ainc''issteeds .cö.
5.Zeer frequent is gebrllikt de hooggeplaatste ,ykomma''
voor er,re,ar,aer,ook voorare:m '(
nuer)7878,gad'(gader

787$,gh'ne(gheme7938),and'(andrc7888),sw'(sware9093),
d'(dler7888),th's(thccrs7970),enz.De,,komma''isookgebruiktvooraiortingvangrpnt(g't7985,9164);voorjoncçrouwe,ookinverbogenvorm joncfrpuwes(ioncf')7885,7920,
7948,9237,9258;envoorW alewefs (ook verbogen vormen):
7927,7934,7937 enz.Steedsvolgtna deaiorting van ioncçrouween W alcwefseenPunt;eenm aalvoorT gkeweinedubbel-

punt(9147).

Eenmaalisook ,,PriJ'st''afgekortmeteen komma:p'st7934.
c.Een enkelekeerisdehorizontalestreep doordepootvan

depgebruiktvoorJr:padi
js(pcraâi
js9020)spsë(= spersm).
1.Herhaaldelijk dientdeôvooraiortingvan ,,mef'':79* ,
7961,7964,7982,enz.;en voor,,nfcf'':7903,7942,7946,8021enz.

e.Getallen staan steedsin letterschrifttussen punten:7993,
8047,9140,9182,enz.

8.Rubricering.Driemaalkomtin dezefragmenten een rode
lombarde voor,steeds 2 regelshoog met weinig inspringen

van de tekstkolom.De rodelijn tussen hoofdletterkolom en

verderetekstwordterdooronderbroken (vgl.punt9).Twee
ervan staan op hetzelfdeblad,nl.in vs.7955en 8037,resp.op

derectoenversozi
jdevan 1.Daaruitisop temakenL twaar422

schjnli
jkinheths.G.uitsluitendrodelombardenvoorkwamen,
in tegenstelling m etL.
Delombardein 7955 komtnietovereen metL.:in L.staat
n1.geen lombardeop dieplaats,maareerstin 7965,waar G.
geenlombardeheeft.Op debeideandereplaatsen komen G.en

L.overeen,n1.vs.8037en 9177.Opmerkeli
jkisditvoor8037,
omdatdaardelombarde staatop een plaatswaardem oderne

lezerhem nietzou verwachten enJonckbloethem dusweglaat

(vergl.blz.407-08).Hieruitiswaarschijnli
jk,datdclombarde

reedsstondin hetmodeldataan L.en eventueelaan G.voorafgaat.
9.Versiering.Erisgeen andereversiering L n een rodestreep
achter de hoofdletterkolom.Deze is metde hand getroW en
langsdedunneafschri
jvingslijn,dieernu en dan zichtbaarvan

afwi
jkt;op een enkeleplaatslooptderodeli
jn overeen deel
vaneenhoofdletterheen,waaruitblijktdathijgetrokkenisna
hetschri
jven van detekst;waarschjnlijk doordegene,diede
rode lonlbarden heeft ingetekend en nadat dit gebeurd was

(vgl.ptmt8).Delombardenzi
jnnietmetpenwerkversierd,
noch op enigerleimjzegevuld.
Dehoofdlettersaanhetbeginvanderegelszijnvanhetzelfde
typealsinL.;indeD endeT zi
jnzwartepunten gezet,inde
N endeO eenverticaalstreepje;overigensdjnergeenspiegellijntjestoegevoegd,ooknictaan deJ(zoalswelinL.(A)).
De beginlettersvan debovensteregels,zi
jn nietvergrootof
versierd,noch anderelettersop dieregels,zoalswe1in L.
10.Correctie.In defragm enten kom en geen doorhalingen of

verbeteringen voor.G.li
jktoverhetgeheeleennauwkeuriger
afschriftdan L.:er komen nûnderverschri
jvingen in voor.
Verschillendefouten in L.kunnen aan dehand van G.hersteld
worden;o.a.deuitgevallen regel7910.Zieverderdeaantekeningen en blz.428.
11.Staat.De bladen,die als schutbladen in een boekband

hebben gediend (zieptmt16)hebben doordegom geleden;
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daardoorzi
jn gedeelten van detekstminderduideli
jk leesbaar
geworden.Op enkele plaatsen ishetperkamentgehavend.In

de tekstvan 1zi
jn enkelegaatjes,waardoorecn paarletters
ontbreken.Eén gatbestond albi
jhetafschdjven van detekst

(zieaant.bijvs.793$.Vanblad1zi
jndelaatstetweeregelsvan

iedere kolom afgesneden,van 11alleen de laatste regel,zodat
in 18regels,in 114 regelsontbreken.
Behoudensenkeleplekkenisheths.goedtelezen.Zieverder
deaantekeningen.
12.Leestebens komen indezefragm entennietvoor;dusook
nietop deplaatsen waarL.wclleestekensheeft.
13.Inboul.Defragmenten geven de paralleltekstvan L.in
1 recto vss. 7877-7924; 7927-7974; verso: 7977-8024; 80278074;in 11recto vss.9075-9123;9125-9173;9175-9223;92259273.Tezam en 388 vss.

14.Datering.Heths.stamtwaarschi
jnlijk uitongeveerdezelfdeti
jd a1sL.,vermoedelijk ietsjonger:2ehelft14eeeuw.
15.Herbomst. De klankvormen van G. komen in grote

trckkenovercenmetdievanL.Ookhierdusallerleiwestelijke,
inguaeoonse''ofeventueelVlaamsekenm erken.
a.H et pronom en sne; 7892,7893,7911,7933, 7952,7953,

7982,9207 (L.eveneenssoe,behalveLn 9207:se).Mogelijk
bonein 9253,vgl.echterde aant.

b.Hetweglaten van b in anlaut:arnasch 8069 (L.id.),
arde7983(L.harde),7972(L.harde),8045(L.harde);antieren
9192(L.id.);onger9137 (L.honghere).Enhetvoorvoegen
vannietorganischeb.ghehcten9183(L.gheten= ,,gegeten'');
vulhent7917(L.id.= voleind).
c.Steedsup:7886,8020,9138,9140.Ook vu1in vulhent,

7917(L.vol),envulwrocht7917(L.vulbrocht).
J.Alti
jd rudder:7937,7953,7983,7990,8001,8020,8028,

8031,8040,8065,8067,9076,9083,9129,9215.(L.op deze
plaatsensteedsridder,belmlve8031,8040).
424

e.W oorden waar ontronding van 1 tot I zou b'nnen optreden komen in deze fragm.nietvoor.

$ Gerondea:of(= af)7896(L.mede);brocht9084,9132,
9180,(L.overalid.);gcrochte9206(L.id.).
g.Steedsouvoorgutteralen:verdrouch9148(L.id.),slouch
9147,9205,9247,9259(L.overalid.)- Daarentegenoevoor
labialespiranten:boef(= behoec L.behouf)7970;droeve
9157(L.serich).
b.M eermalen J voor eiuitogm.ai:cl
ene9181(L.id-);
beden8035(L.id.);hemelike7947(L.heimcleke),hemelychede
7987 (L.id.)leden (= leiddehem)7887 (L.id.)lede8037
(L.leetde),8073 (L.ledetse),leden (infm.)8023,8027,8029
(L.id)- Ookëvooreiuit-eg(e)-:sede9126,9148(L.id-)
tegenovereldersgewoonli
jk seide7965,8005,9118,9139,9145

(L.overalid.behalve9118antworde).
i.Somseivoorë:weist9252 (L.sijt),eist8021 (L.eest),
deidse,8069 (L.deetse),spcilden 7944 (L.speelden).Ook
peinsde9127(L.id.).Nietheift,maarheeft9257(L.id.).
j.Ookin G.suldi7877en sulber9173evenalsinL.Despel-

lingvanduren(= deur)9226evenalsL.dure(ri
jnlure)schjnt
ook Vlaams,tegenoverkerkerdore9271(L.karkerduere).ln
8090ri
jmtmure/duere;vgl.ook 8137/38.
k.In alde genoemde eigenaardigheden lopen G.cn L.dus

vnjwelparallel.Daartegenover staatdatG.nooit)'u ofiou
ebruikt,maaraltijd u:7878,7884,7903,7929,7942.7443,
7946, 7974, 8011,8012, 8023,8029,waar L.steeds.iu heeft,

behalvejouin 7942.
Minder,,westeli
jk''lijktookdevoorkeurvoorberbertcgenover lcrlcrin L.:9099,9177,9189,9222,9241,9271,hoewel
barbervoorkomtin 9087,9130,9135.

OpvallendisvoortsJvoor1inselver7898(L.id.),lettel7959
(L.id.).EndeJingbeploct7971(L.gepluct).Ookhier,evenals
bi
jL.ishetdusmoeilijkexactuittemakenwaarheths.isont-

stnnn:deei-vormen(punt9)Gjzennaarhetwesten,deonder
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11 genoemde elementen Jnnrentegen m eer naar het oosten.
Verschillende andere ,,kenmerken''bmnen zowelVlaams a1s

westeli
jk Brabants gdnterpreteerd worden, eventueel meer
noordelijk.Mi
jdunktdatL.A.hetmeestyywestelijk-vlaanls''

istenoemen,G.hetmeest,,oostelijk''(eventueelwest-Brabants),
L.B.daartussen in.M aardezebepaling iszekernietdefmitief
16.Band.Detwee bladcn djn op forsekl
'mmcn geplaktin
een stevigekartolmen band metlinnen rug.Vreemd isdathet
tweedefragment(
vs.9075/9273)vöôrheteerste(vs.7877/8074)
isgeplaatst.Aan deperkamenten hs.bladen gaateen papieren

blad vooraf,dataan deene djdebeschreven ismeteen verkaringvan deherkomstderbladen,getekend doorW illem de

Vreeseen gedateerd 3juni1915.
17.Bezitters. De bladen zi
J'n door de bibliothecaris van
Oudenaarde,L.van Lerberghe,ontdekta1sschutbladen in een

ex.van CalepiniPentaglotton (gedruktteAntwerpen 1546).
Hj steldeze terbeschikking van C.P.Serrure,dieerover

schreefinDeEendragt(1850),zieptmt17.lnsept.1890schonk
derijksarchvaristeGent,A.Diegerick,beidebladen aan de
bibliotheek van deRijksHoogeschoolteGent.
18.Litteratuur.Van Lerberghes
teldedjnvondstterbeschikking van C.P.yerrllre,sinds 1835 hoogleraar te Gent.Deze
wistmetdefragmenten bli
jkbaarnietveelaan tevangen.In
hetGentseweekblad ,,DeEendr
agbt''(V,nr.6van11aug.1850,

blz.23)melddeléjdeontdekking onderdetitel,,Gevonden
fragmenten van een oud djmwerk'',gafhetaantalregelsop

enciteerdeenkeleverzen (n1.vs.9157-9173)waarindenaam

van W alewein in aiorting W al'voorkomt en vollcdig die

van Ysabele.Deson/nkskon hi
j de fragmenten nietthuis
brengen.CurieusishetslotVan ZJ
i-n overpeinzhg: De ver-

kortingW al',waarschi
jnli
jkvoorW alter,(wantaanWalewein
ofW aleram >1menhiernietbmnendenken(sicl)endenaam
Ysabele zullen den eenen of anderen geleerde op het spoor
kunnen brengen om tebepalen totwelk dichtwerk dezefrag426

menten behoorden.Op een andere plaatskomtde eigennaam

Anchempntvoor''(sic!bedoeldisachemant,hetadjectief).
Blijkbaarhadhj,dietoch overigensnietonbelezen wasin
de M iddelnederlandse litteratuur,nog geen kennis genomen

vgnloncbbloetsuitgavevan deW alewein diereedsin1846was
verschenen. Heftig verontwaardigd reageerde deze dan ook
meteen ingezonden stuk in deAl
gemeene Konst- en Letterbole

van1850,nr.40,blzz.241/42.OjweesSerrureenigszinsLrdhandig terechtbetreTendeW al',Ysabeleen Anchemant,drong
aan op volledigc publikatie of terbeschikkingstelling van de

fragmenten,opdathi
j,Jonckbloet,zezou kunnen verwerken
inzjnvoorgenomen3edeelvanzjnuitgavevandeW alewein.
Hon
et
J
ckmo
bloeetS
t errure nietbepaald mild hebben gestemd, L t
11Og tcnslotte degrOVC somm atie tothem richtte,
t
oc
dathil' h dehoogstbelangri
jkestllkken doetdrukken,die

IûJ'inzi
jnbezitheeft,enwaarnaarSindsjarenreikhalzend,doch
te vergeefs,wordtuitgezien:hettweede fragmentder Neve-

lingen en deBereW islau,dien wijnietveelmeerbi
j name
kennen,en dietoch welverdienden uitdegevangenisontslagen
te worden,waarin Prof Serrure hen sindsm eer dan twintig

jaren,ik magwelzeggen,wederrechteli
jk,houdtopgesloten.''
H eelw atm ilderheeftF.d .Snellaert,reedsin hetvolgendenr.

vanDeEendragt(25aug.1850,blz.26),dusnogvôôrdeonheusebriefvanlonckbloet,dejuisteherkomstvanhetfragment
aaDgCW CZCII. H1
J*verejstdaarbij ook naar de uitgave van
Jonckbloet,maaktattentop hetverschiltussen de pronom ina
voorde2epers.m' L.en G.(
ju,juwe- u,uwe)endringtaan

opeenlijstvan eigennamenbi
jtekstuitgaven;lli
jverwachtdie

inJonckbloetsderdedeel(Glossarium op Walewein)datwe1
aangekondigd werd,maarnooitisverschenen.
Ik vermeld deze nietonvermakeli
jzonderheden hier
jke bi
a1sstaalt
jevan desituatiederNederlandseElologiein dieti
jd

en vanJonckbloetsheftig polemisch optreden.
Serrure heefternietop geantwoord:na Snellaertsidentifcatiewasdatook overbodig.En,datisvreemder,destukken

djn in portcfeuillegebleven,tot&tze,in hetbezitgekomen
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van de Gentse Universiteitsbibliotheek,door Verlam konden

wordengeraadpleejd.Ojgafeen collatieinVersl.en Meded.
der Kon.Akademle v.W et.Afd.Lettk.derde reeks,8e dl.

blz.29-32,meteenkleineaanVjzingopblz.21-22.HiJ'spreekt
daarvan ,,een blad'' maarhetzi
jn ertwee.
DatVerdamsjublikatievan devariantcn metL.verrevan
secuuris,kanblijkenuitdethansvoorheteerstvolledig,diplomatisch uitgegeven tekst.
C.Deverbouding van L.totG.
Indetekstkritischeaantekeningenhebikdem eesteenbelang-

ri
jksteverschillen tussen L.en G.aangewezen en delezingen
derbeidehss.tegenelkaarafgewogen.Dievergeli
jkingkan ik
heronderdevolgendepunten samenvatten.
1.Op veleplaatsen worden tastbarefouten,verschri
jvingen
ofomissiesvan L.doorG.hersteld.Zo isdeuitgevallen regel

7910doorG.bewaard.Invs.7993,8071,9076,9178,9243/48,
9257 is een uitgevallen w oord te achterhalen in G.V oor ver-

schrdvingen zieverder:7912,7944,7992,7995,7997,8003,
8010, 8011, 8028, 8035, 8046, 8069,9094, 9099, 9104, 9108,

9133,9167,9170,9214,9271.Daaronderdjnsomsinteressante,
metL.alleen moeilijk tebegrijpen plaatsen:8011,9170,9214.
2.In 8070isdebesclmdigdeplaatsinL.doorG.teherstellen.

3.Op >1vanplaatsenisdelezing van G.korter,bondigeren

alszodanig waarschjnli
jk oorspronkelijkerdan L.Dekopiist

vandiths.(ofeenvoorganger?)heeftherhaaldelijkovertollige
woorden ingevoegd,ofdezin aTectisch verzwaard.Zie:7877,
7879, 7881, 7884, 7940, 8002, 8004, 8006, 8009, 8029, 8030,
8055, 8057, 8059,8061, 9077, 9079,9081, 9082, 9087, 9096,
9105, 9106, 9112,9116, 9135, 9139,9143, 9154, 9159, 9161,
9173,9190,9196,9197,9200,9203,9204/
5,9210,9211,9223,
9225,9230,9231,9236,9245,9255.

4.Om bi
jzonderesyntactischeofritmischeredenen isG.te
verkiezenbovenL.:7953(
volgordeverzenenwoordsclaikking),
.
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8058(anderezinsvorm)7877,7921(anderwoord);7886,8052
(ritme)7229(pluralis).
5.Tegenover die betere lezingen van G. suan ook ver-

schillende,hoewclnùnderplaatsen in L.dieteverkiezen zjn
bovenG.Indeeersteplaatsduideli
jkeschri
jToutendiedoorL.
worden verbeterd:7894,7911,7935,8039,8044,8069,9090,

9094,9140(?),9156,9163,9176,9216.In9269envooral9163

ishetwoord datin G.isvergeten,aan te vullen uitL.
6.SomsheeftL.een korterelezing:7885,7893,7948,7957,
7988,9141.

7.Om anderesyntactische ofritmische redenen isL.beter:

7929(p1ur.),7960/61 (ritmisch),7973 (verwardin G.),7955
(lombarde,woordschikking).
8.In een vri
jgrootaantalgevalleniserverschilin wdordkeuze.Hetisvaakmoeili
jkuittemaken,welkelezingdebeste
is.L.li
jktmi
joorspronkelijk in 7892,7896,7898,7959,7983,
7989,8020,8021,8072,9209,9232,9240,9241.

Daarentegen lijktG.beterin:8052,9076,9078/86,9101,
9112,(9190,9238,9260),9134,9153,9161,9188,9217,9220,
9264.ln verschillendegevallen li
jktdekeuzeinL.bepaald te
zijndoorbehoefteaanvormverzwaring,b-v.9153,9157,9161,
9188,9220.In somnùge gevallen is beslissing twijfelachtig:
9118,9145.

9.Ook in anderegevallen isdekeuzetussen delezing van

L.enG.tejfelachtig:7928(beidefoutief?),7970,7974,8041,
8063,9105,9108,9165/66,9253/54.
10.In verschllende gevallen kan doorcombinatie van L.en
G.een betere,derde lezing worden verkregen:7906,7915,

7916,7930/32,7963/64,7968,7991,8048,8056,9095,9251.
11.De lezingen van L.en G.vertonen dezelfdeschri
jTout
ù1 9210.

Uitdezevergeljking bljktin deeersteplaatsdegrotebetekenisvan defragmenten G.Hetisdan ook zeertebetreuren,
429
Z<.drukken 26b

datvan diths.zoweinig isovergebleven.In 83gevallen geeft
G.gelegenheid totverbetering van L.en datslechtsin 388

verzen.DaartegenoverstaatdatG.toch ooknietonberispeli
jk
is:in 38gevallen isG.teverbeteren metbehulpvanL.Niette-

nlin bli
jktuitdezeci
jfersdatG.relatief,,zuiverder''isinL.
Datmaaktonsook sceptisch ten opzichtevan de waarde van
hetoverige,niettecontroleren en nogwelverreweghetgrootste,gedeeltevan detekstvanL.In ditverbandishetinteressant

eroptewl
jzen,datverschillendesuggestiesvoortekstmjziging
van L.doorJonckbloetachterafdoorde lezing van G.djn
bcvestigd,ziede aantekeningen.

Onwillekeurigri
jstnudevraag,ofL.eenafschriftisvan G.
ofomgekeerd.Hettweede wordtreedsonmiddellijk uitge-

slotendoorhetfeitdatdeontbrekenderegelinL.(7910)we1
staat in G.Ook de uitgevallen woorden in L., achterhaald

doorG.(ziepunt1)wijzentenovervloedeindezelfderichting.
Hetaannemeli
jkefeit,datL.meermalen een oorspronkeli
jker
lezing heeft,maakttevenswaarschjnli
jk,datG.ook geen afschriftis van L.,zie punt 5,7,8,10.
Uitdeze beide overwegingen concluderen we & tL.en G.

onalankeljk van elkaardjn ontstaap.Degemeenschappeli
jke
foutin9210maakthetwaarschi
jnlijk,datzeop dezelfdemoedertekstterug gaan,alisdaarmee nietgezegd,L tervan één
ofbeidegcen tussenstadiageweestkunnendjn.
Samenvattend blnnen we zeggen,mede op grond van de

l tering van hetschrift,& tG..hoewelmogeldk ietslater
ontstaan dan L.,over hetalgemeen een ouder stadillm vertegenwoordigten datL.en G.,ook op grond van de taalvor-

men,toch nauw verwantdjn en waarschjnljk op hetzelfde
voorbeeld teruggaan.Hetli
jktme zelfsnietuitgesloten,L t
ze uithetzelfdescriptorium stammen:aldjn erkleine verschillen in rubricering en versiering,erdjn toch ook in behandelingvandeteksttreTendeovereenkomsten.Opmerkeli
jk
zjn weldeverschillen inleestekens,a1sdezetenminsteaan de
kopiistentedankenzijn (zievolgendehfdst.).
Desterkeovereenkomstin detaalvan dedriekopiisten (A
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enBvanLenC vanG)metdesprekendeVlaamsekenmerken

doetverm oeden,datook hetorigineelvan Vlaamseoorsprong
was.Hetligtvoortsvoor de hand aan tenemen,datde taal

va A en dievan C hetmeestdetaalvan deoorspronkeldke
tekstvertegenwoorigen.Ditzou men b.v.kunnen opmaken

uitdevastheidwaarmeeA en C rulderschri
jven tegenoverde
wisseling van rudder/ridderbi
j B,metoverheersing van
rilier.In dehantering van hetpron.pers.en poss.van de2e

pers.lopenechterdedriekopiistenuiteen.Cheeftsteedsu/uw,
ook tegenover)'ubj B en deenkeleplaatsen metjou (7942,
8010).A heeftnustuzeervaakjou,B heeftalledrievormen,
maarmeestyk.Vermoedeli
jk had hetoorspronkeli
jkdusu.
A?. LEEsTEKENs IN HsL.

In haarinteressantestudieoverdeinterptmctie1roertmej.
Greidanusook deW alewein aan.Op blz.170 zegtdjdatin

hetLeidsehs.voordez.g.n.,,oversprong''(= enjambementof
overloop)zonderonderscheidpuntofdubbel
puntwordtge-

bruikt,watzi
jmetviervoorbeelden toelicht.En op blz.175
spreektzj over een anderteken voorde overloop,n1.,,een
teken datveelli
jktop hetmetron,maarmetkleinerhaaltje,
aan hetvers-eind''.H ervan beweertzeL thetin deW aleweùl
een paarkeer''voorkomt,hetgeen m ettwee vbb.wordtgeillustreerd.
Dezem ededeM gen geven echtervan detoepassing derlees-

tekensinditW aleweinhs.eengebrekkigendeelsonjuistbeeld.
Ten eersteishetgebrllikvanleestekensindiths.veelfrequenter
& n weop grond van deze mededeV gen zouden verm oeden:
in totaal148 gevallen,n1.47maaleen punt,25 of26m aaleen
dubbeleptmt,en 75of76maaldatderdeteken,datik voortaan

overloopteken''zalnoemen.Bovendienishetmej.Greidanus
blijkbaarontgaan,dater een merkwaardig verschilisin het
1!.Greidanus- BeginselenenOntwikkelingvan deInterpunctiein'tbiezonder

inheNederlanden,diss.Utr.1926.
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gebruik van diedrietekenstussendetweeafschrijversvanhet
hs.Degrenstussen dietweegedeelten ligtbijvs.5784,d.w.z.
datbeideafschnjversongeveerdehelftvanheths.verzorgden.

Deeerste(A)gebruiktechterslechts33maaleenleesteken,de
tweede (B)daarentegen 115 maal.A.kentalleen depunt
(6maallendedubbeleptmt(21maal);B.gebruiktalleende
ptmt(39maal)enhetoverloopteken (74maal);in ééngeval

ishetdubieusoferin heths.van B.een dubbelptmtstaat,L n
w elhetoverloopteken.

Doordatmej.Grei/nusweinig werk gemaaktheeftvan
dezetekst,heeftzedaarin ook deftmctiederleestekensonvol-

doendeonderkend en djn haarallerleiinteressantebijzonderheden vansyntactischeaardontgaan.Hetlijktmedaarom van
belang een gedetailleerd overzichtte geven van de toepassing

derleestekensin deW alewein.lk scheid daarbi
jhetmateriaal
van A.en B.,om zodoendedevergelijking gemaW eljker te
znaken.
A.Deleestekensvan A.

1.Hetgebruikvandepunt(8maal).
de
tei
lli:
ng
a.DePunta1sscbeilingstekenindezin. Bui
detepnun
tb
j
fvan zoëven heb ik gelaten hetBebruik van
bortingen en getallen.Dit is een algem een gebrlllk in M nl.hss.

M en isdaarin dikejlsnietconsequent,ook onzeafschri
jvers
niet. M aarnormaalisbijA.toch Ltgetallen in letterschrift
tussen Ptmten xvorden gezet,b-v. 'XX .in vs.454

.M .111

VS.972.(ZieverderdeBeschri
jvingv.h.hs.blz.405).
Onregelmatiger is het gebruik bij aiortingen.De Punt
wordtniettoegepastbi
jde kleineaiortingen van denasalen
ofvan een vocaal+ r,m=rwe1bijsterkeverkortingen van
eigennamen;in onzetekstspeciaalbi
jdeaiorting vanW alewein.Deptmtstaatdan alleenachterdealorting:W al.'M eerm alen echter ontbreekt die ptm t.In deze positiesis de punt
eenintonatie-teken,maardientIûJ'slechtsom doorafgrenzing

van hetwoordbeeld indezin hetlezen tevergemau eli
jken.
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Toch ishetgoeddatwijhiervandezefunctieuitgaan,om/t
de ptmt,en eveneensde dubbele ptmt,overalwaar hi
j a1s
intonatie-teken optreedt,toch djn functiea1sgrensbaken behoudt,djhetdan op degrenstussen tweezinnen,m.a.w.de
Puntgeeftgeen toon a>n,doch slechtspauzerhv .Zo isin aan-

sluiting op dep=tnaaiortingen tebegrijpen detoepassing
invs.4509:SoeteG apeseiti:sechmi/Gcer.soees.- Het
gaathierom deeerstepunt,dieopheteerstegezichtbevreem-

dend lijkt.Hetbli
jktbijnadertoezien echtereen p> tnaafkorting te djn.W eliswaarwordtde aiorting van voc.+ r
overigensnooitmeteen ptmtafgegrensd,maar hier staatde
W .in dehoofdletterkolom .Om dietescheiden van heteerste

woordvandebijhorenderegeldientdieptmt(vgl.hetgeval
vandedubbelepuntopblz.435).Vreemderli
jkthetgevalin
vs.212.Hierworden de woorden tsaecen spelvan elkaarge-

scheidendooreenptmt.W aarschjnlijkisdepunthierhetsignaal
van een vergissing:in heths.staatn1.tscac,een verschdjving
voortscaec;deafschri
jverheeft,toen léjdjn foutbemerkte,
eenpuntgezetachterhetwoord,zoalsanderen heterwe1onder
doen,onlaan te geven dathetvoorcorrectiein aanm erking
komt;er isechtergeen correctie gevolgd.
5.Depuntop dezi
nsgrens.- In vijfgevallen heeftdeaf-

schrijverA.een puntgebruiktalsaanduiding van een syntactiscbe pauzena een enjambement.In vs.5710 wordtde acht
regelslangehypothetischebijzin,waarvantenslottederelatieve
zin enjambeertmethetVE,afgegrensdtegenoverdehoofdzin:

Ofhem Godghevezulcgheval/....../Dathitegadermochte
zien/DenrikenconincvandenW ondre/Ende. ...J ./
EndeeensconincsdochterdieAssendjn/Heet.dansa1hiquite
sjn/Vandesestickenendenieteer/In 329begintnahetenjambementeen nieuwezinswending

metenle: . Sinejonghediewarenbleven/Acbter.endea1s
ditW aleweinsach.. ./Minderzwaarisdepauzein vs.
458,waar de twee door ende gecoördineerde zinnen samen-

getroW en djnenduseennauw continuatiefverbandvormen:

MettiennaemtW aleweinedenhere/Insinenstaertendesoude433

nedraghen/Sinenjongben.endelatenecnaghen/- Bljkbaar
heeftdeafschri
jverhiereen nadruW eli
jkepauzewillen markeren.Opmerkeljk isdaarbijhetverschilin behandeling van
dèze coördinatie en die in de voorafgaande regel,waar geen

schei-tekenisgebruikt,hoewelookdaardezinenjambeert.Inde
eerstecoördinatiebevatten dedelen tweeO ectopeenvolgende
L ndelingen;hetlaatste gecoördineerde elementechter isna-

drllkkeli
jkfmaal.
Misschien speeltookhetversritmeeenrol.In vers457beslaat

hetenjamberendedeeldehelftvan hetdipodischeversenvalt
desyntactischepauzesamen metderi> ische;invs.458breekt

desyntactischepauzedeeersteversvoet:sinenjônghen - ènde
làtene cnlghen.Ook in de beide andere gevallen bevat het

cnjamberend zinsgedeelte (één woord)slechtséén ritmisch
accent.

In 1œ1 isdevocatiefbijheteerstelid van decoördinatie

eeokken:,,ZidiupghestaenJ/Here.endehoesiditeghemake?''

EentreFendgevallevertnogdetweedepuntin4509,diebovendien deD.R .van de twee sprekersvan elkaar scheidt;in de
voorgaanderegelstaatook nog een dubbeleptmt:SoeteG ape

seiti:sechmi/w'.soees.herebindenhove/- (voordeeerste
puntzieondera).
Hetaantalgevallenvandezesoort(depunta1szinsgrensbj
enjambement)istegeringom erver-streuendeconclusiesop
tebaseren.Vergeljking metdefunctiesderdubbeleptmten
methetmateriaalvan B.za1daartoe straksmeer gelegenheid
bieden.
c.De ptmt ccbterde versregel.Slechts eenmaalkomtditin
hethelehs.voor,n1.in vs.880.W eliswaarwordtmet880 een

zinsperiodedideljkbeëindigd,maarhetplaatsenvaneenleesteken achtereen versregeliszo ongewoon,L tmen onwillekeurig geneigd ishieraa een vergissing te denken.W anneer

wehierwerkeljk tedoen hebben meteen puntvan deafscM jver,zouik willen Gjzen op hetfrappanteenjambement
indieregel:Diemaerkenconstehimochterinzien/Twonder
datin dewareltsoudeghescien /Vanden begbinseletoteLt
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soe enden/Sal11daer mochéjtondervenden.Heeft de af-

schrijver de puntnietbi
j vergissing op de verkeerde plaats
ezet? M aar misschien is dit een te gewaagde onderstelling.

Intussen >1straksbldken daterwe1eensmeeraanleidingiste
veronderstellen,datdeafschrjverszichbi
jhetplutsenvanleestekensvergisten.

2.Hetgebrllikvan dedubbelepunt(25maal).lnprincipeis

ergeen verschi1indeftmctiesva deptmten deduàbelepunt.
Alleen gebrlliktA.dedubbeleptmtveelvaker,en daardooris

erookmeervariatiein hetgebrllik aan teVjzen.
a.Dedubbelep'mta1sscbeidingstebœ .
In 3958scheidtdedubbelePtmtdeeerstelettervan deregel,
die dusin dehoofdletterkolom staat,van hetvolgendewoord

yyfaet'',dus:,,U :raetdinctmiwesen vroet''Vermoedelijk is
itgedaan om verkeerdelezing te voorkomen:voorv in an-

lautgebrlliktmen immersgewoonli
jkhetzelfdetekena1svoor
de vocaalu;nu zou m en ,,u raet''a1s,,vraet''bmncn lezen;
de open ruimte tussen hoofdletterkolom en verskolom heeft
n1.geen enkele scheidende functie voorhetwoordbeeld.Dit
gevalistevergeli
jkenmetdealortingspmtachter,,maer''.in
vs.4509 (
zieboven).ln vs.5746 is,,ic''meteen hoofdletter

eschreventengevolgevaneen correctie(vgl.deaant.);om

nu ,,1c''datdaardoorte dichtachter,,liep''iskomen te stann,

iqnrvantescheiden,zi
jntweeptmten(dubbeleptmt?lgebr.likt,
boven en even onderde regel.

Zeldengebruiktdezeafschri
jverookdedubbelepuntnaeen
ai orting:in 414 achterdeoverigensook ongewoneal orting

walew'iookin3047nawal'(zieblz.40$.

ln ditverband noem ik ook vs.2,waardedubbelep> tniet

in dezin scheidingmaakt,maartussen tweezinnen.Hierdjn
nl.deverzen nietzoalsnorm aaliederop een regelgesck even,

maarbi
jstukjesen beet
jesop hetovergebleven gedeeltenust

deversierdeinitiaal(vgl.deaant.):tussenslotwoordvanvs.2
en beginwoord methoofdlettervan vs.3 staatnu de dubbele
Punt.
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b. De dubbele poot op de zinsgrens, zonder enjambement.
Enige malen scheidt de dubbele punt zinnen naar de vorm,
waar de syntactische pauze niet samenvalt met de ritmische
pauze in het dipodische vers. Dit komt voor zowel in de eerste
als in de tweede vershelft. In 3798 eindigt de eerste zin met hetzelfde woord als waarmee de tweede begint: Waendi dat ics
soude vermiden / Dor jou inne soude die joncfrouwe slaen /
Neen ic : ic doe jou zelven saen / Leven met wel groter onnere
De dubbele poot scheidt de onderbrekende hoofdzin van de
directe rede: Soete knape seiti: sech mi / Waer. soe es. 4508.
Opmerkelijk is hierbij dat de vocatief "Soete knape" niet door
dubbelpunt gescheiden is van .seiti": blijkbaar is de ritmische
pauze in het dipodische vers daarvoor voldoende.
In 1810 zijn vraag en antwoord in de directe rede van twee
verschillende sprekers gescheiden: Waer es hi: Here bi sinte
Gravein / Also als ic segghen mach / enz. am syntactische redenen is vooral het volgende geval interessant: de dubbele punt is een aanwijzing dat het woord "dat'"
met als voegwoord fungeert, maar nog volkomen als vooruitwijzend pronomen: Inne maecht laten bi mire trouwe I Bedi
ic weet wel dat : mijn leven I Dat hebdi mi naest Gode gegheven
2749 - Veronachtzaming van zulke leestekens leidt tot een
foutieve interpretatie, zoals blijkt in de uitgave van Jonckbloet
die las: Bedi ic weet weI, dat mijn leven, I Dat hebdi mi naest
Gode gegheven; -

I-

c. De dubbele punt op de zinsgrens na enjambement.
Dit geval is het meest frequent (14 maal).
rl. Er is een zware syntactische pauze tussen twee onverbonden
hooJdzinnen: Ic hebbe die scone joncfrouwe brocht I Die ghi
morghin vro ghesocht / Sout hebben: knape sietse hier 4493 Al bloot addi ghetrect tswaert I Daer hi hem mede soude ter
were I Setten: hi was sonder spere 4112 - tegenstellend verband: Ic ne hadde niet ghelooft van desen I Te voren : nu moetict
over waer I Houden dies es mi therte zwaer I 5035 - oak
bij verklarend verband: Men sal mijn scone [wijf] ontherven /
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Endeminekindermoetenderven/Mijns:icvareùlvremden
lande1503- Hetswonderhinehaddegrooterch/Ontfaen:
tserpentwassofe1683 - W atmannesooshevettedocne/
Bescud hiziethiLthi
jsnoot/Hevet:zinedoghetesgroot
1774.

j.Dezinnen djn verbondendoorenieofsp.
In 5056 wordcn doordedubbelepunttweezinsperioden gescheiden diewe1nauw samenhangen m aarwaarvan de bouw

chastischis(hz.- bz.//bz.-.hz):Mjnlachterzoudedjnte
groot/Endeicnedurstenemmermere/Comen vorArture
minenhere/Eistdathivanminenverneye/W eet:endecaent
oocmi
jnhereKeye/Gevreesschensowaremi
jnlachtermere.
Stilistisch-syntactisch isinteressant vs.1870.Hier isn1.het

zinsverbandweliswaarcontinuatiecmaardesterkepauzeachter
boven''heeftdramatisch-epische functie;deintonatiesuggereertdeverrassing van W alewein a1sI/l'daarhetda1zict,,met

rudderscepeverdcctal'':EndeW aleweinquam aldaerhisachJ
Enenberchdaereshicomen/Boven:eniehevetint11vernomen/Blinldienberchende&t11/Metrudderscepeverdect
a1.- Hetperfectum historicum is een sterk argumentvoor
dezeinterpretatie.

Ook in 594bewerkthetleestekenwaarsclzjnli
jk opzettelijk
een nadrukkelijkesplitsing in decoördinatie:Dunehebstene

ghescortendeondect/A1nnl
jn lijf:ende dorpect.Op ende
dorpectvalteen augm entatiefaccent.

In1689isdecoördinatievoornoooknadrukkelijkgesplitst:

Hinewildenietdattietolneblive /staende.no diequade
zede.

y.De dubbele puntscheidtnadrukkeli
jk de vooropstaande
bijzinvandehoofdzin.Naeenbypotbetiscbezin insterkaTectief
verband:Ende wilde mi God goedeavonture/Gheven:i
c

soudetenconincArture/Varenendebiddenhem upghenade
1474 - Na een aspectische als-zin op een belangri
jk episch

moment(letookhierophethistorischperfectum):Endea1s
dieblaexemewasghevelt/Vorhem indierivieredaer/Tere
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anderstedeLertwaterclaer/W as:es&erWaleweh comen/
Endehevetsinenscachtghenomen/enz.5017.NaeenaTectieveconcessieveal-zin:Alwildimiselvenslaen/
Endevanminen livederen/W ilt:innemochteminietverweren/3280- InYtlaatsteversvaltdeeigenaardigeherhaling
van hetVE op;ook iesN tactischebijzonderheid kan men
stilistischùtaTectverklaren,ookalzouevenmeeldeafscM jver

hiervandjnvoorbeeldzjn afgeweken (vgl.deaant.).
?.In alde vorige gevallen breektdezwarepauze deeerste

vershelften draagtdushetenjamberende zinsdeelheteerste
versaccent.In één gevalXhtervaltdespaactischepauzesamen
m etderiM ischetussen detweehelftenv= hetdipodischevers:

Maertanderserpentdathaddeverloren/Slnenvoét:hethèvet
vercôren/GringolettenseerWaleweinspaert366.
#.Foutieveinterp3mctie?

Reedsbi
jdepuntin1,1,c(vs.881)opperdeik aarzelend de

mogeliju eid van een vergissing door de afschrjverb1
j het
hanteren Van de interpunctie. Datmen bi
j zl,lke conclusies
uiterstvoorzichtigmoetdjn,maar& tertoch somsaanleiding
totdieopvattingLndjn,leertdeanalysevandevolgendetwee
gevallen.

In970staat:Icwanewe1datmennoitnevant/Clederie
warenalsodiere/Datwonder:wassomenighertiere/Datandie
cledrestontghe- ocht/Men hadseom 'M .pontnietghecocht Dedubbeleptmtachter,,wonder''li
jktzeervreemd,
zo&tikhierookaanvankelijk uneen vergissing Lcht.In de
vorigeregelstaatnl.,,cleder''in enjambementen desynuctische pauze achter ditwoord doorbreekt de eerste vershelft,

zo/tditgevalop één li
jnzou testellendjnmetdegevallen
onderc.Mogeli
jkzouduszi
jn datdeafschri
jverzich eenregel
vergiste:men zou zichznnrbijktmnen afvragen ofIûJ'deleestekenswelnoteerdedirectbi
jhetopschri
jvenvan deregel,en
nietnadatlujdeteksthadafgeschreven.Aannemelijkisimmers
àtdeleestekensnietindjn voorbeeldstonden;defragmenten
G.hebben geen leestekens.
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Hettoepassenvandietekensisofeenindividueleeigenaardigheid,of misschien een gewoonte van het scriptorium. Zelfs

lijkthetmenietuitgeslotcn datnietdeafschrijverdietekens
zelfheeftgeplaatst,maar een = der,een corrector ofiemand
die toezichthield op hetafte leveren werk en iedusde ge-

schreven tekstnalas.Mogell
jk isook,zoalshetvervolg nog

meermalendoetvermoeden,datdeleestekens(achteraf?)ge-

Plaatstwerden metoog op de voordracht;dusmisschien ùiet

doordekopiist,mnardoordereciotor.Hoehet>j,indiende
leestekensachterafwerden aangebracht,iseen vergissing eerder

tebegri
jpen dan bi
jdirecteplaatsing onderhetafschrjven.Ik
kom op deze kwestie straksnog terug bd analyse van het
materiaalvan B.

Hoeweleen vergissing opdezeplaatsdusverdedigbaarlijkt,
durfik die toch nietaan tenemen,zolang ereen andere op

lossingmogeli
jkis.M1
jdllnktLtdiedooranalysevanhethele
zinsverband inderdaad istevinden.Steldatdedubbeleptmter
nietstond,dan zou een verkeerde lezing va de tekstop het
eerstegezichtvoordehandliggen.Delezerzoudan nl.geneigd

djn 970aalseen graadaanduidendedat-zin teverbinden met

devorigezin,(alsodiere... dat...)endesyntactischepauze
in 970 telaten samenvallen metde ritmischerustna was.
I7it zou hethel
e zinsverband verstoren.Kenneli
jk eindigt

met969 devorigezin;vandaareenptmtin ndjn uitgaveva
detekst.M et970 beginteen nieuwezin terverzwaring van de
vorige bewering.Deplaatsing van de dubbele ptmttervoor-

komingvan onjuistelezing,levertsyntactischgeenongedjmdheid.BijaTectiefspreken kanmen heelwe1achterhetsubject
even pauzeren,watw eliswaartegen de metriek''vanhetdipodischeversingaat,maarovereenkom tmeteennatuurli
jkedictie;

hetversisdanaldustelezen:Datwônder//wassômenighertière/.
ophetzwareaccentvanhetvooritwijzende
sosluitdan,overdeonderbrekenderelatievezinheen,degraadaanduidendczin ,,M en hadse etc.''aan1.

1Hetisnietwaarschi
jnljk datdedvbbelepunthierdeafkordngvan ,wonder''

aanduidt.Die aiorting van erwordtnooitmetpuntofdubbelpuntaangegeven.
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Moeilijk teverklaren isechterhettweedegeval.In vs.289

staat:Desnachtsdoghedigrootverdriet/Vannavonsdatdie
sonneliet/Haer:scinentessoewederupginc.Hierenjambeert
Haerscinen'';scheiling van hetattributievevoornaamwoord

en hetsubstantiefldktspaactisch onaanvaardbaar,zodathet
vernaoeden van een tevroeg plaatsen van hetteken,datniet

voormaarachterscinenmoetstaan,plausibelis.Tendjwehier
tedoen hebben nietmeteen synuctisch ftmgerend,maarlouter

versicologisch teken.Mogeli
jk zou nl.zi
jn dat,,Haer''alof
nietmetnaar diftongischc uitspraak tenderende accenmering
de eerste versheëng draagten scinen detweede.Dan zou dus
desyntactischepauzena scinen sam envallen metde rusttussen

detweevershelften,en geen bijzonderemarkering behoeven.
DedubbelePtmtzou dan hetritnûsch hiaattussen detwceop
elkaarstotende heFmgen aanduiden.Hetversis dan alduste

lezen:Van nâvonsdàtdiesönneliét/Haèr-schen//téssoe
wederépginc.
B. D e leestekensvan B.

Zoalsin hetbegin reedsisgezegd,gebrlliktB.veelvaker

een leesteken dnn A.Dedubbelepuntkomtbijhem praktisch
nietvoor.W atA.metdiedubbelepuntdoet,doetB.metde
enkeleptmt,diedaardoorduseen veelfrequenteren gevarieerdertoepassingvindtdan bi
jA.BovendiengebrxliktB.herhaal-

deli
jkhetoverloopteken,datbjA.geheelontbreekt.Ditoverloopteken is principieel een ander leesteken & n de ptmt of
dubbelepunt.Delaatstgenoemdetweedjn inoorsprongscbeitekens,en vaniuralshulpmiddelen voorde intonatie pauze-

tekens.Maarhetoverlooptekenisjuisteenverbinlingstçkcndat
overdegrensvan hetversheenwi
jstnaardevolgenderegel.
Nuhebbenwebi
jA.geconstateerdLtdepauzetekens,speciaal
dedubbelePtmt,vooraloptreden naeen overloop ofenjambement.Daardoorisallichtde ge/ chte gewektdater tussen

hetenjambcren van dezinenhetgebruikvandiepauzetekens
een bewustverband hecst.Dieconclusieisnietnoodzakelijk.
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De dubbele punt is schei- en pauzeteken, en doordat ten gevolge van het enjamberen in de versregels bijzondere syntactische breuken ontstaan, komt het gebruik van de pauzetekens
in poezie vooral op voor en na zo'n enjambement, niet om de
overloop als zodanig te markeren, maar om de overlopende zin
af te grenzen tegenover de volgende zin. Het overloopteken
echter markeert juist de overloop als zodanig. Nu is het begrijpelijk dat bij B. overloopteken en pauzeteken in hetzelfde
verband kunnen voorkomen. Dit gebeurt meermalen, maar is
toch geen regel. Zelfs zijn er drie mogelijkheden: a. de punt
treedt na enjambement op zonder overloopteken; b. overloopteken en punt komen samen voor ; c. na het overloopteken voIgt
geen punt. Ais vierde mogelijkheid kan men dan natuurlijk
nog noemen de gevallen waar beide tekens ontbreken. Hoewel
dus het samen optreden van overloopteken en pauzeteken min
of meer "toevallig" kan genoemd worden, groepeer ik het
materiaal rondom die combinatiemogelijkheid. Het gaat daarbij
allereerst onl de syntactische functies van de punt; vervolgens
om de eigenaardigheden van het overloopteken.

1. Het gebruik van de punt.
a. Maar zelden gebruikt B. de punt als louter grafisch teken,
afgezien dan van het gebruik na afkortingen en voor en na
getallen (Zie daarover punt 7 van de Beschrijving v. h. hs. en
vgl. aant. op 9769).
Zelden is de punt in de andere gevallen syntactisch onbegrijpelijk, zoals na "Doch" in 8690 (vgl. aant.).

b. De punt op de zinsgrens zonder enjambement. Slechts driemaal past B. de punt in deze positie in het vers toe als syntactisch
pauzeteken. In aIle drie gevallen valt die syntactische rust samen
met de grens tussen de twee heIften van het dipodische vers.
Zwaar is die pauze in 8495, waar het einde van de directe rede
gemarkeerd wordt tegenover de volgende hoofdzin: Die vos
antworde ende seide I Ja ic here. doe sprac die deghen I etc. In 9657 een tegenstellend verband (irrealis tegenover feitelijkheid): Ie weet weI darne was harre gheen I Sine hadden elc
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andrendare/Merjonstenghetogethopenbare/Dansidaden.
MaersiuphildenvJ/Hem.omdatsinietenwilden/Datdie
vossagheharejolilt/- 1.
In 7407staatdePuntslechtsop degrenstussen hypothetische
bijzinenhoofdzin.M aarhetiseen dramatischmoment!Ysabele
belooftplechtig,hoewelgeveinsd,devolgende dag W alewein
dood oflevend weeraan haarvaderuitteleveren:Dieconinc

seidedochterdatsi/W ildinemimarghenwederghevenJlaic
machhisolangheleven/Exndeeshidoot.sinenlechame/Salic
jugheveninGodsname/
c.D e PuntOP dezi
nsgrensrcenjambement,zonderoverloop-

teben.

DitkomtbijB.herhaaldelijk voor.Dezegevallen bmnen
vergeleken worden metdiewaarin A.dedubbelepuntgebrrlikt

(zie1,2,c).B.heeftbljkbaargroterebehoeftedesynuctische
pauzennaenjambementaantegeven(24maal).
a.Een zwaresyntactischepauze tussen onverbonden boofdzinnenindeeersteversbel
ft(9maal).Indeepischevorm,wanneer
nadeenjamberendebeschrijvendezineennieuwezinswending
volgt:Menichvelirevandenorsse/Dathem dieherssenein
die kele/Liepen. die scone Ysabele/ .. .. Lach boven
hogheten tinne/etc.10652 - Tussenlleidendehoofdzh en
directerede:Doeriepen simetgrotenvare/Van binnen als
siwordengeware/Dendach.ghiherenhetesti
jt/Datwions
redenonsnaectstri
jt/6782.- Dezinmetwantheefteenverklarende ftmctie t.o.v.de voorafgaande directe rede; de volgendehz.zetdeverhalendevorm voort:W anthidaerwe1i
SJ'n

ghevouch/Vant.hidranc wijnsghenouch/Om dathite
blider wilde wesen/6895.Hetleesteken voorkomtdusde

foutievelezing,waarbijdewant-zin alsvooropsx nderedengevendebijzinzoubeschouwdworden.- Detweedehz.volgt

minofmeerverklarend:Teerstsodathi/TeRavenstenewas
grootriveel/Haddi.hisach dencasteel/Vorhem soenalte
1Hetgaathierom deeerstepunt.Ook dehoofdlettervanM aerstaatinhs;vgl.de
aant.op ditvers.
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hant/9544.Deschrjveronderbreektdegangvanzi
jnverhaal,
dooropdefeitenvooruittelopen:Endeheeftene(n1.dehelm)
hem vandenhovedeghedaen/Om datsoehem denwintan
wilde/W ayen.hetsa1denriddermilde/Meecomentequade
dan tegode/9840.
Ookin deiirecteredeisdeafschmjver(?)den voorlezerof

voordragervan de tekstbehulpzaam bij hetvinden van de
juistedramatiserende dictie,wanthetin achtnemen van de
juiste pauzen,geeftgelegenheid de goede expressieve toonvormen te vinden.Op eigen ljfsbehoud be/cht,weren de
bevreesdepoortwachtershun benardekameraden af:W iheb-

ben lieverdatghidaervoren/Stervet&n wiallesouden/
Sterven.Nfsullenonswelontbouien/6664.- Dekoningzegt
metnadruW eli
jke trionzfa1shij de gevangen W alewein aan

Ysabeletoont:Nuwesetblide/Dochtersietofghineyetkent/
Desen.biesdiedatserpentlGbevoertbrocbteinsinehant/7370.
Delistige Ysabele probeertde bedienden van haar vaderom

detuùlteleiden:A4iAvareleetquamedieniemare/Achter
hoveicbem een wi
jf/Daticenen man sijn li
jf/Name.In
wf/seoocdodenniet/74431.- Dehevigverschriktevosroept

W al.verejtend toe:Mi
jnjoncfrouweesbiuwerScult/Verloren.hetvoersemetgbenent/Eenswartridderalsatrement/
Upeenswartorsa1seenpec/9725.p.Dezinnendjn doorendeverbonden.M etendebegintna
de directe rede van W alewein een nieuwe hoofl in om de

tegenpartijinteleiden:Mieslieveredaticsterve/Hierbinnen
dan icsoudegaen/Daerute.endesiantworden saen/....
6182 -

In 8670schi
jntdebeschrjving ewoon doortegaan in de
coördinatie,maardezwarepauze isgerichtop episch-drama-

tischeTect:Endealsmi
jnhereW aleweinsiet/Datandersne
mach wesen niet/Begonstehiup den ridderweder/Slaln.
endehaddenenaterneder/Gheslegenmetten eersteslaghe.
Dedichtergaatbi
jzijnlevendigebeschnjvingvandebijzin-

1In hsbegint,,In''metgroteletter;zie aant.op ditvers.

*3

constructie overin dehoofdzinvorm.Een juiste voordracht
vereistduidelijk scheiding derelementen:Hen soudeju ghe-

segghen niemen/Hoe dat sine alle ende even gedichte/
W eenden.endeworpen hem ltansichte/W aterendecort
nadien/Begonstedieconincuphem sien/8208.- Minder
nanleiding vooreen puntlijktertebestaan 111:Maericwille

latendesesaken/Liden.endeeenendemaken/11172.
y.Slechtsin bi
jzondere gevallen wordtde1u.gescheiden
vandevolgendebijzin.Beidegevallenstaanindedirecterede.
In 10102 vraagtW al.nletaandrang
hul
bi
jz
inp voordedoorhem
verslagen Estor;de hypothetische
(VfSA-zin)volgta1s
beleefdheidsvorm na depauze:Doral
reriddersedelheideJ

Heresosoudicjubiddengheerne/Enebede.stontsjunietf>bernel- Deverklarendedat-zinstaatnadrllkkelijkgescheiden
van devoorafgaande vraag.Hethelezinsverband weerspiegelt
W aleweinsopwinding alsdevoshmn op nietbepaald zacht-

zinnigewi
jzewekt:HevestudenviantJIn.dattunudusghebaers/Twidrivestudusvelenaesbaers/Bestuverwoeticwane
jaestuJ9719.
8.In verschillende gevallen staathetpauzeteken tussen de

tweebel
ftenvanhetdipodischevers(11x).Hetdjnsoortgelijke
syntactische gevallen als onder de vorige ptmten behandeld;
waardepauzevielin deeerstevershelft.Datde ptmtmidden
in het versgeplaatstwordt,hoewelhierreedseen verspauze

aanwezigis,beejsthetbelangvan diesyntactischerust.
ln 10832 markeert de punt de overgang naar een nieuw
thenAa: A4aer ld Nvas droeve seget tgeicht
e/Om dat siJ-n

waertintgevichte/Hadde ghelaten so InCnCgCn man/Dur
sinenwille.nuvortJsV*/Willictucorten - Hierbijnoem ik
ook vS.11062,waareen gecoördineerd zinsdeelenjambeert:

EerdatW .sinencasteel/Ruumdehaddihem algeheel/Tscaecspelghegeven datwasso diere/EhleJJfs/rf.nu comt die
Eere/w alewein daermedeetc.
Onverbonden hoofdzinnen in het levendig verhaal:Ende

brochten gheladen metveisoene/Enen zomer.siriepen o
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wach I etc. 8813 - Daer was ghenolllen lijf ende let I sonder
ghenaden. groot was die porsse /10649 - Interessant is 8898
waar de PWlt beslissend is voor de interpretatie; dies opent nl.
geen relatieve zin, maar een hoofdzin (vgl. de aant.): Doe
begonste die hertoghe tyen / Waleweine dat feit. dies hi lyen I
Begonste dat die meneghe node soude doen (Vgl. de aant.).
Ook in de directe rede, in de gepassioneerde uitroep van
Walewein: Soete lief en was noit minne / In aerderike so sere
verraden / Alse die onse. ay God ghenadell I 8296 - of in het
bewogen verhaal van de zwarte ridder tot Ysabele: Doe wardic
metten minnen viere / Al stappans so sere ontsteken I Dat mi
therte dochte breken I Ende verbarnen. doe voeric saenv' I Om
u tonscakene. 9781.
Voor ende; in 9673 begint met "ende" een nieuwe zinswending: Hem vakede so sere dat hi thant I Slapende wart die
stoute wigant I Utermaten vaste. ende die joncfrouwe /--ne
conste hare onthouden niet I Soene custe den ridder - Een
soortgelijk gevallevert 10737. Interessant is ook de aangegeven
pauze in 10054 in de doorlopende beschrijving maar met een
wending in de zinsconstructie: Hi hadde an enen scaerlaken
roc I Enen mantel daer boven. ende enen stoc I Haddi in die
hant dor hovaerde. Zeer merkwaardig is het geval in 9273,
waar men op het eerste gezicht zou zeggen dat er geen reden
is voor een punt: de coordinatie bevat twee elementen die
op dezelfde wijze ondergeschikt zijn aan de hoofdzin. De
nadrukkelijke scheiding echter is weerslag van de sterke opwinding van Walewein. Opvallend is dat de afschrijver niet
slechts een punt plaatst, maar "Ende" met een hoofdletter
begint, wat in dit hs., en iiberhaupt in poezie, tot de zeldzaamheden behoort 1: Hi lovede Gode dat hine ter noot I Hadde
verlost. Ende hine also I Begonste succorssen - Vgl. de aant.

d. De punt op de zinsgrens na een overloopteken (10 X).
In wezen zijn er geen verschillen met de syntactische en sti1

Vgl. echter de noot op bIz. 442 en 443.
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ZUI. dr. 26b
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listische om standigheden in de gevallen waar geen overloop-

teken staat,zoalsuithetvolgendeoverzichtblijkt:
1.Twee onverbonden hoofl innen gescheiden in de eerste

vershelft;indirecterede,bi
jhevigeopwinding:JouweYsabele

diescone/Heeftjubisubtylenengienev./Verraden.ju staet
teghesciene/Grotenrampendeswaerverlies/8011
j.Uitsyntactisch oogptmtzijn vooralvan belang de gevallen waar dehooflin nadruW elijk gescheiden wordtvan
devolgendebijzin.
In deiirecterc/evan 5886,waardebypotbetiscbezin achteraan
komt:M aerghim ochtwanen daticversagetv /W are.seidict
.

jutevoren /-

BelangweW end djn twee gevallen, waar de relatieve zin

van zi
J'n antecedent gescheiden staat, niet slechts door een
woordin dehoofdzin,maardooreen sterkepauze.Dattypeert
hetkarakteralsuitbreidend-beschrijvendebijzin in deepiek:

Ten here W aleweine waert/Maectihem ende hevet sijn
swaertv /Ghetrect.datscaerp wasendebreet/8178 Ook in
.

deindirecteredevanW al.a1slzi
jmetYsabelebi
jvosRoges

komt:Endeseidehem ter selver ure/Datdatdesconinx
Assentinskintv /W as.datbiserebadlegbemi
nt/8475.
@

In 8890 staatdeptmtvooreen wcsf-zin a1svcrklarendetoe-

voeging in de D.R.:W isticdiewaerhcitvandersaken/So
soudic tebetteghemakev /W esen.wanticsoudenziwreken.
.

M aar ook de redengevende omiat-zin verraadt door die

pauzezjn karaktera1sverklaringvan dekantvan dedichter:

Sinehaddene1candrendare/Merjonstenghetogethopenbare/
Dan sidaden.Maersiuphildenv /Hem.omlatsi niet ne
wilden/Datdievossagheharejolijt/9657.y.Hetsubject+ relatievcbi
jzin isafgescheiden:W alewein
die vulgroterdogetv /w as.hineontsachhem niet/64188.Dezwaresyntactischepauzevaltsamen metdepauzetus.

sen detweehelften van hetversin driegevallen.
De ptmtbeëindigtde directe rede;daarna gaatde epische

vorm voort:Men sa1onsvolgenvan allen siden/Datwetic
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we1a1smen onse doenv /Vereschensal.enen garsoen/Ghe.

moetensiindie&gheraet/9473- Depuntscheidtdewoorden
van tweemetelkaarsprekendepersonen:Datsdiejoncfrouwe
endeelneghenenv /Pantnewill
ic.wildimitenen/Hermede
.

spracderW alewein/8561- Nadepuntbeginteennieuwe
zinswending in deD.R .:doevoericsaenv /Om utonscakene.
hebbic mesdaenv /Anjuselvenwillicbetrenal/9781.
.

.

e.DePtmtontbreebtna hetoverloopteken.
Ditgebeurtveelvakerdan datereen ptmtgeplaatstwordt,
n1.58maal.- Zelfskunnen wedezegevallen stellentegenover
alie waar een puntalssyntactisch pauzeteken voorkomtna

enjambement(tezamen35maal).Van belangishetnunate
gaan ofhetontbreken van deptmtsyntactisch ofom andere

redenen verklaard kan worden.Doorvergelijking metdegevallen waardiepuntwelgeplaatstis,komen demotieven voor

dieplaatsingnogdesteJuideli
jkeraanhetlicht.
z.Uiteraard staat in de regel na het overloopteken geen

punt,alsdezindoorloopttothetverseinde(11x),b.v.:
Alle gaderwilden sihem pinenv /Tewrekenedenridder
goet/10482 - Daersetteup datpalafroetv /W alewein die
joncfrouwemenioet/9401 - verder7928,b017,8767,8792,
.

8878,9474,9478,10882,10999.

j.Uithettotnogtoegedemonseeerdemateriaalkan zjde-

lingsreedsdjngebleken,dat,wanneerhetenjambementdoorloopttotindetweedeversbel
ft,nadriemetrischeaccenten dus,
geen pauze-teken wordtgeplaatst.De puntna enjambement
beperktzich blijkbaartotdeplaatsen naheteersteen tweede
versaccent.Deoverloop totin detweedevershelftwordttrouwens ook maar zelden aangegeven.Slechtséénmaal,w=rde

enjamberendezin gemakkelijk verlooptin decoördinatiemet
ende.Blideendevrov /Ghi
nchitoteYsabelenendeseide/
.

9274.

y.Invelegevallen(24)valtdesyntactischepauzesamenmet

dem eeische rustin hetmidden van hetvers.Uitgaandevan
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de opvatting & t die cesuur oorsprov ehjk,hoewelminder
sterk dan hetzinseinde,toch voldoendegelegenheid bood syn-

uctischepauzerhgvan verschillendeduurmogelijk temaken,
bmnenwebegnjpenLtmenslechtsinbi
jzonderegevallenen
dan nog onregelm atig overging tothetplaatsen van leestekens
in hetversmidden.W eonderscheiden degevallen naardeaard
der syntactische verhouding en de Jnnrm ee samenhangende
krachtvan desyntactischepauze.Geen overmatig zwarepauze

isaannemeli
jkin devolgendegevallen,waardusuiteraard de
metrische rustvolstaat.
Ten eerstevoornevenscbikbenievoegwoorden;in een ,,rustige## coördinatie: Ysabele weet we1vorwaer/Omhel
seden
& er dus ghe&nenv
*/W âlewèine enle maècte met haren
trbnen/Sonatsijn ansdjn.... 9167 - vgl.6390,7505.
Ookvoormaer:Dieshevetsoeharet
enselvenstondenv@/Ont-

hoùdenmetpfnenmaèronbôndenJHevetsoesaendenedelen
man/7865 En vooreen want-zin in deD.R.:Diejoncfrouwespracghinemoetjuhande/An niémene doèn wànt
ghimogetwâle/A1tvolcverstormenindiesale/9282.
Ten tweedevooreen vocatief nabi
jzin:Ghimoetesander-

sensbcghinnenv /Sùldivaénversigedebetlvel8170.
.

Ten derdetussen vooropstaandebqzinen volgendehoofdzin.
Een relatievebz.:M aervandersteke diehem dieherW JWâle.

weingâfwàsbisosére/Verdoeftetc.9847;- W aleweindie
serebegerdev /Diejoncfrouwetesienebitartnaer/6064.Een
bypotb.bz.:Ondadenwijuendeendeharecrachtv*/Upons
uàmewiwkrenverlôren/6660.- EenepischeJ/lzin: .a1s
dandere quamenv /Ter scéplnghen J2 vernimenlDat etc.
9527- Eenmodaiec/lzin:Dieridderdedenestepansleggenv
/11lenelitiéreàlswj'
fbéren/10182..

.

Tenvierdealsdebz.volgtopdehoofdzin-Eenhypothetische

zin zondervoegw.:Hereghiwaertonvroeder/Dàneenklnt
liètisinenbroéder/Nietcomen....9077.Eenepische</Jzin:
Datwashem een blide up sienv /w âlewèineàlshiLtghessch/6428- ookeenmodaleals-zinin11010.
.

Indevolgendegevallenisdebreubzobevt
k,datmeneventueel
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een punt had kunnen plaatsen. Dat dit niet gebeurde, bewijst
de onvastheid in het hanteren der leestekens op deze plaats. De
voorbeelden zijn reehtstreeks te vergelijken met de plaatsen
onder c, 0 (bIz. 444).
In de aanwezigheid van een cobrdinerend voegwoord, kan men
nog een reden zien voor het overbodig achten van de punt:
Met groter smerte met swaren slaghen / Hcvet daer ene partie
ghevaenv' f Ysabelen ende na mijn verstaen / So wilden sise
metter jaeht / Wech leden etc. 8993. - Ook bij maer, ondanks
de sterke tegenstelling: Want eer hi hier quam vordierrv' / Ne
bloede hi niet maer nu ten stonden I So verstormen sine wonden /

8842.
De breuk bij overgang naar de direete rede is met aangegeven
in 6046: Ende hiet Waleweine oft hi begherdcv' / Die jonefrouwe te hebbene torde In. - Het einde van de D.R.: Ie salju
leren up desen dach f Hoe Ysemgrijm te speelne placlrv' Jeghen
tseaep dander seide I etc. 8588. In de tweede vershelft begint een nieuwe onverbonden hoofdzin: Hoe die quarele ende die stralev' / Daer vlogen pongoene
van sindale f Vaeruden daer int rode bloet f 10619 - Tcgenstellend: WeI waendine al toten tanderrv' I Hebben ghesleghen
hi miste dies /8182 - Overgang van "gedachte" naar "daad"
bij een verhaal in D.R.: Dat peinsdic in mijn ghedochte I Dat
icse hier binnen dor ghenadeny I Bidden soude ic vant te staden I Twiket hopen, etc. 6255 - Na een modale opmerking
van de dichter, gaat het verhaal voort met een nieuwe hz.:
Ende en hebben met ghehort I Den her Waleweme die sijn ghevalv' I Wel prisen mach daer hi was inden stall Die vos die quam
vort ghescoten I etc. 9369. Een sterke wending in het verhaal,
de dichter schakelt over op een nieuw thema: Maer nu keric
up mine hystorie I Ende sal ju vanden riddre vriv' I Waleweine
teIlen teerst so dat hi I Te Ravenstene was etc. 9541 - Nu vort
any f Willict u eorten het ghine al slapen I etc. 10832.

I

o. De punt ontbreekt in de eerste vershelft. (23). In vele van
deze gevallen is de syntactische pauze waarschijnlijk niet sterk
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ofzijn er andere syntactische omstandigheden, waarom plaatsing
van de PtUlt met direct urgent is.
In de normale coordinatie met ende is dit voegwoord voldoende
aanwijzing: Den here Waleweine die sijn seerv' I Vernieude
ende begonde vererren /9198 - Doe quamen si ter haghedochten f Metten doden ende besochtenv' I Den wech ende
ghinghen harre varde [8438 ~ vgl. 8302, 8208.
Evenzo in de coordinatie met oft: Dene miet dat mense sal
delvenv' / Levende oft bernen in een vier /8326.
Tussen relatieve zin en pronominaal antecedent is nagenoeg
geen pauze: Al wilden si ju in hulpen staem/ I AIle die in die
werelt sijn /5978. - De objectzin met een vragend adv. ofprone
is door dat zinsbegin duidelijk gekenmerkt; bovendien is de
syntaetische pauze zwak: Quaemt hem te voren / hi soude
wetenv' f Willen wiene hadden beseten [6838. - Al wildie selve
ic en visierdev' I Niet hoe sware vangenisse si daer I Hadden ende
so groat mesbaer f 9092.
Ondergeschikte zinnen met een voegwoord, zijn door die vorm
duidelijk gekenmerkt. Toch speelt waarschijnlijk de functionele
verhouding tot de hoofdzin wel een rol. Een vergelijkende
alszin: Ic soude hare mine ziele ghevenv' I Ghevaen also soe mi
nn selve doet I 7702 - Dat hi ne wilde in ghere manirev' I Dat
handen als menich soude doen f 8546. - Nauw is ook het
contact tussen een hz. en dat-zin in subjects- of objectsfunetie:
Aist den eonine sal te vorerrv' / Comen dat ju hevet versaget /
6364. - Ie dar nodan weI metten mondev' { Segghen dat ic mi
van al gader f Eer halmen soude 7812 - De dat-zin is causaal:
Hare dinet si hevet allen rouwev' / Vergheten dat soe hare lief I
I Bi hare weet al sander grief {8444. Tegenover de relatieve zinnen na punt (zie onder d, ~ bIz.
446) staat 10004, waar de bz. onmiddellijk voIgt op het antecedent: Hi sach dat was Laneeloets broederv' I Estor diene
hadde so waert - Vooral in 8033 is de pauze syntactisch aannemelijk; de reI. zin heeft nl. de hele voorafgaande zin tot antecedent, zodat het verband continuatief wordt: Sinen heere
leedde hi ghereet / Toter camere daer die ghelievey / In waren
450

datten grotengri
eve/Hem bedensalcomenincortenure.In de voorgaande verbindingen heb ik speciulgeletop de

beginvorm (voegw.pron.)vandebjzinenderelatietotde
hoofdzin,om teverklaren waarom hetplaatsen van een punt

nietdirectnodig was.Natuurlijk kan men ook Vjzen op de
structuur va de hoofdzin die enjambeert,zôdanig L thet
enjamberendedeelhetsluitstuk vormtvan dezinsconstructie:
hettaalgevoelvan delezerisdan vanzelfbevredigd en behoeft

geen speciaalleesteken.Zo,walmeerhetVE van de bi
jzin
enjambeert:zievs.9198;ofeen infm.a1sdeelvan een samengesteldgezegde,b.v.6838- ofeenyart.a1spraed.attrib.in
7702- ofhetobjectnâhetVf.,zoalsm 8438.
Dezeoverweging geldtdaninhetbi
jzonderindevolgende
evallen,waareen sterkere syntactischepauze valtna het enjambement,enmendusopgronddaarvaneenPtmta1sleesteken
zou bynnen verwachten.ln 8877 begintde hz.na de bi
jzin,
zonderanderform eelkenmerk dan dewoordschikking VfSA;

deenjamberendebz.vindtechterwe1zijnafsluitinginhetVf:

Endeomdathiva eerstbegondebloeden/Diedodelichame
endehem verspoeden/Endehitevorengrootnoclenev./Ne
bloédebegônsten siâlgheménev /Dattemerkenehardesere/
.

-

tenzi
jmen hierhetversaldusmoetlezen:Nèbloédebe-

önsten sialgeméne waardoorde syntactischerustsamenvalt met de cesuur.In 9570 eindigt de bz.methetpart.pf

(eveneensdusgeslotenvorm):Icsegghewelalhaddehimi/

Gbebidthen waere niet toe comen.
Scherp is de breA tussen twee onverbonden hoofdzinnen,

zoalsin9268waarhetpart.pf a1spraed.attrib.enjambeert:

Eenswerthihem hebbensachv /GegörtLtheefthihem genomen.Ookin 11182 waarVtdatiefobjectin deoverloop
Staat:lcwanemenslettelerensprectv@/Denichtreoecverliesthimede/Bedepineendearbeide.- Eenadv.bep.:Here
diesnontsietjunietv@/FJsmisi
jddiesalonvervaert/5902Ook na de D.R.: w ildi mi tenenv /Hi
ermeie sprac der
W alewein/8562.
.

Node m istmen we1dePtmtin 9783,waar men in dubio
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kan verkeren of,,selven''behoortbi
jhetenjamberendezinsdeelofhetsubjectvan devolgendehz.:hcbbic mes/env /
dsju selven willic betren al- M .i.enjambeerthieralleen
.

,,An J'u'',vgl.deaant.
2.Hetgebruik van hetoverloopteben.
Op 75 plaatsen staatin heths.van B.het overloopteken.

In hetvoorafgaandeexposéishetovçrloopteken a1sk
-çnperk
s tlhetenjambementreedstersprakegekomen bi
jdeanalyse
van defunctiesderpunten.Thansli
jkthetme dienstig dat
,

Inateriaalnog eens te groeperen methetOOg OP hetkarakter
*
Van datoverloopteken zelf Nadruk dientCr 11l dit verband
nogmaalsop gelegdteworden datwehierniettedoenhebben
met een scheiteken mnar een overbruggingsteken.Het verseindegeldtvan oudshera1seen grensnietalleen van hetvers
maarook van de L arin begrepen zin.Hetoverlooptekep,dat
tot nog toe in gecn andqre poëzieteksten is aangetroTen,is

bli
jkbaar bedoeld a1ssignaalbij de voordracht,datde toon

nietmoetdalen,maar zich op hoog niveau moetheenheTen

over de versgrenl.Enkele bjzonderheden in de syntactische
verhoudingvan dealdaarverbonden delenbmnenhetkarakter
van het overloopteken nog nader toelichten. In de meeste
gevallen overbrugtdit teken een min of meernauwe relatie
van delen in de zin.Gewoonli
jk strektzich deoverloop niet
verder uitdan de eerste helftvan hetvers.In enige gevallen

echterlooptdcenjambercndezin doortothetvers-einde.En
somsverbindthetoverloopteken twee nauw samenhangende

zinnen.Tenslottezjn erenkelegevallen dieeen vergissing bj
hetplaatsen van hetteken doen vermoeden.
a.Deversgrensscheidteen attributievebepaling van haarsub-

stantief:Ysabelewectwelvorwaer/Omhelsedendaerlusgbedanenv lWal
eweine9167- Upeneljs(= rustbank)diemet
wittenv lSidenen cledren wasverdect/7928.- Datsdie
joncfrouweendeelnegbenenv /Pantnewillic.8561- Maer
vander steke die hem die berev /Wal
ewein gaf9847 - een
.

.

.

.

appositie ook in 9541,10004.452

b.HetVf.van een bi
jzin staatin enjambement:Endemen
ut
e
n
k
a
r
kc
r
s
t
e
n
e
v
JU
/laie8302- Den hereW aleweinedie
SPnSCCr< /vernieuie9198- Zieverder5886,6418,8475.
VôôrhetVf.staatnogeendeelA.:Ondadenwijuendehare
crachtv /Up onsquame 6660 - Hoe die quarele ende die
Strale4 /Daervlogen10619 - ook 8033,8877.
Na het Vf.staat ook een deelV.in de overloop:in ene
@'

ee

@

*

cameredievan goudev /<JJverlicbt11010 Daticsehier

binnendorghenadcn/ /Biiiensouie6255- ook9473.

Soms bevatde overloop nog m eer zinsdelen,zodat in de

vorige regelslechtseen enkeldeelA. staat: Nu vortanv /
.

Willictucorten10832 - DenherW aleweinediesijnghevalv /
.

W elprisenmacb9369 - Blideendevrov /Gbi
ncbitoteYsabelen
.

9274.- Interessantisvooral8842omdatdoorhetoverloot
teken bljktdatdeadverbialebepaling inderdaad behoortbp
devolgendeen nietdevorigezin:w anteer1tihierquam vor-

dienv*jNebloeiebinietc.Dikejlsstaatook een deelV.in deoverloop,zowelin

hoofd-alsbijzinnen:W e1waendinealtotentandenv /Hebben

#beslegben8182- Icsegghewe1alhaddehinû/ /Gbebajt
9570 - Hareinctsihevetallen rouwev

/Vergbeten8444.A1stdenconincsa1tevorenv*/Comen6364.- verder:7812,
.

7702,6838,8890,8178,8011.

HetdeelV.isbepaling van

gesteldheid:Denenzictdatmensesa1delvenv /Levenle8326Een swert11ihem hebben sachv /Gegort92à8.- Behalveeen
deelV.ookeendeelA.:doevoericsaenv /Om fgtontscabene
9781- Dieshevetsoeharetenselvenstonéenv /P tboudenmet
.

.

Ffé;m 7865 - ook:9282,6064,6046,8546.

#.Nauw isook debetrekkl
'ng tussen enjamberend objecten

hetvoorafgaandepredicaat:endeworpenhem intansichtev@/
m lfer8208- endebesochtenv /Denwecb8438- Metgroter
smertemetswarenslaghen/Hevetdaerenepartieghevaenv./
.

Ysabelen 8993 - vgl.7505,6390.Een redexieve verbinding:

maersiuphilden/Hem9657.Hetdatiefobjectindeoverloop:
Icwanemenslettelerensprectv@/Deniicbtre11182.
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e.Een alverbialebepalingkan nauw verbondenajn,methet
predicaat,zoalsdenegatie:Alwilicselveicen visierdev /Niet
.

hoeswarevangenissesidaer/Hadden 9092.Ook somsiseen
Prepbep. onmisbare aanvulling'':he
bic
/bFc
s me
mis
5d9a0e2nv-/ds
W ilj
dui
9782

--e
'

.

*

Here diesnontsietJu nietv
.

mitenenv /Hiermele8562- HoeYsemarijm tespeclncplachv
*

@

v

%

-

*

*

llegbentscaep8588- Minderurgentlijktmisschiendeoverbrugging naar een prep.bepaling in devolgende zinnen:A1s

danderequamenv /Tersceplghen9527- Dieridderdedene

stappansleggen//Inenelitiere,10182- Voorhetverband

metdevergeljkendebepalingmet1anll
jktenigszinslosser:Hi
seideheregiwaertonvroederv /Daneenbint9077.
.

f.Indevolgendegevallen looptdeenjamberendezin door
tot bet vers-einde.Daaruit bli
jkt dus dat het overloopteken

ruimergebrlu'k heeftdan aanejzing van hetenjambementin
engerez1,n1.de overloop diein hetversstuitop een syntactischerust.Hetteken dientom de eenheid van de overtwee
verzen verdeelde zin te handhaven,ongeachtde omvang van
hettweedegedeelte.DePuntkan,zoalswezagen,toegevoegd
worden,wanneerdezin dooreen markantepauzein deeerste
helftvan hetverswordtgestuit.In 9478 scheidtde versgrens
CCn attributieve bepaling van hetbepaalde substantief: here
negbenev. /.xx.milen neestbizeuwetevaerne- Overigens
kunnen allerleidelen V en A,ofook hetVfin detweederegel

staan:Herehoewaendidanv /morgendencasteelgewinnen/
5994....begonstensialgkemenev /Datte merkeneharde
sere/8878- AllegaderwildensiVm pinenv@/Tewrekene
denriddergoetv /10482- enengarsoenv./Ghemoetensiin
diedagheraet/9174- Vandenhertoghedienelanghev /Hadde
ghepijnttoterdoot/10882- DerW alewein deedtJathem te
leidev /Comensa1incorterure/8792.- Ookmetongew one
w s.: bae
rsetteup datpalafroetv /W aleweindieJoncfrouwe
menioet/9401.
'

.

Interessantisvooralvs.10999waarde gescheiden delen van

dezin bovendien onderbroken zijn dooreen relatievezin van
een heelvers:M en dede denjongelinc daerte vorenv /Die
.
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een vos was als wijt horen f WeI cleden singureuscelike

f 10999.

g. Het overloopteken staat in een syntactische pauze. In de
vorige gevallen waren de betrekkingen tussen de gescheiden
delen zo nauw dat het leek of het leesteken bedoelde aan te
geven dat er op de versgrens geen pauze in acht moest worden
genomen. Die opvatting wordt verzwakt door de volgende
gevallen, waar wel een duidelijke pauzering aannemelijk is.
Waarschijnlijk is die pauze in 5978, waar aIle als antecedent
van de relatieve zin afgescheiden staat: Al wilden si ju in hulpen
staenv' f AIle die in die wereld sijn / - Markanter is de pauze
bij afscheiding van het object, dat reeds pronominaal is aangeduid in de vorige versregel: Dat was hem een blide up sierrv' /
Waleweine als hi dat ghesach /6428 - Zelfs staat in 8170 het
overloopteken tussen hoofd- en bijzin: Ghi moetes andersens
beghinnenv' f Suldi vaen versagede ketive. - Wanneer nit dit
en de vorige gevallen is te concluderen dat het overloopteken
geen rustteken is, maar ook niet een aanwijzing dat er geen rust
moet genomen worden, blijft de gevolgtrekking open dat dit
teken dat nauw samenhangende zinsdelen of zinnen verbonden
houdt, een toon-teken is, of een syntactisch verbindingsteken.
Zo blijkt nit het leesteken achter het zo even geciteerde vs.
6428, dat met die regel die weliswaar een syntactische eenheid
vormt, het zinsverband niet moet worden gesloten: met "Waleweine" begint geen nieuwe, zelfstandige zin.
Duidelijk wordt dat vooral in 8767: Den hertoghe groette
hi voren danv' I Om dat hi hem dochte een edel man I Ende
hi hoghest gheseten was. - Op de plaats van het toonteken
eindigt weliswaar een hoofdzin, maar de toon moet met afsluitend dalen; integendeel moet hij in dan stijgen omdat de
volgende causale bijzin feitelijk het belangrijkste element van
het zinscomplex is. Zo vormen ook 8017 en 8018 een nauw
hypothetisch verband; onwillekeurig zou men echter achter
8017 de toon laten dalen omdat reeds een hypothetische zin
voorafgaat, als niet het toonteken attendeerde op de juiste
intonatie: Bestaet mi mijn dochter tontaerne / So waert jeghen
nature serev' I Dade mi een ander goet ende ere f - In dit
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lichtisook hetgeciteerdegevalvan vs.8170nog duideli
jker,
omdatook daareen hypothetischezin volgtop de hz.
b.Foutieveplaatsing van hetoverloopteken?
Hoc ruim weook de ftmctievan ditleesteken opvatten,in
sommigegevallendringtzichtochhetvermoedenopdatdegene
die hetoverloopteken plaatste,zich vergistheeftin de regel.
In 9832kanm en hetleesteken nog verdedigen,a1sverbindings-

teken tussen hoofdzin en objectszin:Silagheneenlancsticup

dererden/Datsinieneroerdeneen1et/Ysabelesoewaentvele
betv /Dathidootesdanhilevet/Haresoeteami
js- Maar
.

opmerkeldk istoch deoverloop van hetsubjectin devorige
regel(vgl.vs.6428 metafgescheiden object,genoemd onder
ptm tg.,datni
etgekenmerktisdooreenleesteken).In10844
kan men twisten over devraag ofdeprep.bep.,,In dic ghe-

vangenisse''hoortbi
jdevorigezin ofbi
jdevolgende,waarin
zi
j dan hervatwordt door iaer:Tsmorghenstileke metter

zonnen/EsW aleweintotenhertoghecomen/InJicgbevangenissehebbic vernomenv /Daerbathem vansinenmesdaden/
Diehertoghesereghenaden/- Hetoverlooptekenzoalshet
.

in detekststaat,pleitvoordelaatsteopvatting.M aardemeest

natuurli
jkelezing lijktdeeerstgenoemde,zodatmen geneigd

zouzl
jnhetleestekeneenregelhogerteplaatsen(vgl.deaant.).
W emoeten hierbj bedenken,dathoogstwaarschi
jnlijk nietde
dichterzelfdeze aanwi
jzingen voor de lezing van zi
jn tekst
heeftgegeven1,maardatdetekensaiomstig zjnvaneenafschrijverofeventueelvan iemand dieachterafdetekensneerezetheeftom hetvoordragen tevergemakkeli
jken.
Datleesteken kJn hierdusberusten op een onjuisteinterPretatievandetekstôfeenvoudigbi
jvergissingachterdeverkeerderegelterechtzijn gekomen.Hetlaatstelijktwe1onmiskenbaarhetgevaltezl
jn op dedrievolgendeplaatsen.In 9682
staathctoverlooptekenwaarschi
jnli
jk eenregeltevroeg:Die

minne gafhareghenen vaerv /ds oegben an montendean
1Opzetteljkformuleerikzovoorzichtig:hetontbrekenvanleestekensinG.bewjst

nog nietstringentdatin hetvoorbeeld geen leestekensstonden.
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binne/Custesoenehetrietharedieminne/- Eenregeltelaat
daarentegenin:Endeseidet:)ketivegroteonnere/Moetibebben
glzisijdversagetv /Haddijustoutelikeghewaget/W ihadden
denrudderoverlanc/Dootoftghevaenansinendanc/8251.
.

M en zou ook aan vs.8254 kunnen denken,maarin iedergeval
begintin 8253 een nieuwe zinswending.
Vreemd ishetleesteken tenslotte ook achtervs.8392:Die

dodeverlostediegoedertiere/Harevingherlinebrakenscierev*/
Ende W alewein sprac jeghen hare/ * @
Hicr kan men
-

echternieteenvoudig hetoverloopteken naarde voorafgaande
ofvolgende regelvermjzen;we1enkeleregelseerderzou er
aanleiding voor zo'
n teken geweestzi
jn,n1.achter8388 of
8389;ofenkele regelsverderop,achter8395.
i.Dubbeleptmtofoverloopteken?

Zoalsgezegd gebruiktB.vrijwelnooitdedubbelepunta1s
syntactisch pauze-teken.Op één plaatslijktechterachter de
versregeleen dubbeleptmttestaan;vermoedelijk echterisdit
hetoverloopteken.Erzi
jnveleargumentenvoordezeopvatting.
Behalve hetfeitdatB.ditteken nergenselderstoepast,isde

dubbele ptmtbli
jkensA.en andere Mnl.teksten een pauzeteken en geen overbruggingsignaal. Op de bedoelde plaats

hebben weduideli
jk tedoen meteen enjambementin dezin:
hetgenitiefobjectstaatin deoverloop.Bovendienisop meer
plaatsen hetteken slechtsvaag herkenbaar.Op defoto'slasik

aanvankehjk een dubbelePuntachtervs.8562 Cn 11010.Bij
controlevan heths.bleek dathetophaaltjeaan hetoverloop
teken heeldun en vaag was.In 10203 cchterdurfik nietm et
absolute zekerheid uitte maken dathetbedoeldeleeateken er
staatoflievergestaan heeftenmetterti
jd isvervaagd;maarals
men detekstleestin hetlichtvan degegeven analysederover-

looptekensisweinig tq felmogeli
jk:Die goede man dede
hardewale/Sinenwilleendehiplachv./Synssowe1daermen

toesach/Ghenashivan daghetedagheJ
Hetzouzekergewenstzi
jn,nueen overzichttelatenvolgen
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van gevzen van enjambement,waarhetleesteken ontbreekt.
Datzou echteralteveelplaatsopeisen in dezeinleiding.Over
hetalgemeen kan men zeggen datdetoepassing van leestekens
zowelin A a1sin B nog zeerweinig consequentisgebeurd en

daterullozegevallen djn,waarmen op dedoormj aangewezen syntactische gronden weleen teken zou verwachten.Ik

heb deze beschdjving egeven,om Aordoor gemakkeljker
een vergeli
jking metandere teksten mogelijk te maken.Dat
erovereenkomsten,maarook opmerkelijkeverschillen djn in
de interpunctie tussen het W alewein-hs L. en andere M n1.-

handschriften,blijktuitvergelijking metdebeschrjving van
D .A.Stracke ,,letsover de punctuatie in M nl.dichtwerken

(Leuven,Bi
jdr.IX (1910/11)213-243)enP.Maximilianus,De
interpunctiein MaerlantsSintFranciscus'lcven (Leuv.Bjdr.
XXXIX (1949)92-113).
Deopmerking vanmej.Greidanusinhnnrdisa.op blz.177,

dataldedoorhaarbesprokenhss.,,eentweeledigeinterpunctie''

hebben,isonjuistten opzichtevan dcW aleweinB:&arzi
jn
drie middelen van ,yinterpunctie''m et verschillende ftmctie:

vers-einde(= synuctischegrens),punt(= markantescheiding
vanzinnen),enoverloopteken (= overbruggingsteken).
W . W IJZE vAN UITGEVEN.

De tegenwoordige voorsundersvan een consequent doorgevoerde diplomatischeuitgave moetik teleurstellen.Een zodanigekritieklozeweergevingvan een M iddelnederlandshand-

schriftachtik in ditgcvalbeslistongewenst.W ijkunnen ons
in hetNederlandstaalgebied nietdeweelde veroorloven van
twee uitgaven van de W alewein naast elkaar:één voor de
Elologen en één voor het bela gstellend pubhek.Het heeft

ruim honderdjaargeduurd,voorereenlzieuwevolledigeuitgavehetlichtkon zien.Ikachthetnoodzakeli
jk datvoordit
prachtigenûddeleeuwseeposweerin ruimekringbelangstelling
ontstaat,dathetin handen komtvan allen,dic zich uitlicf458

hebberijofuitstudiezinmetdeMiddelnederlandseletterktmdige
geschiedenisbezig houden:belangstellende lezers,studenten in
deNeerlandistiek,werkersvoordeM iddelbareacteNederlands,

onder<jzersendocentenindeNederlandsetaalenletterkunde.
A1dezenmoetenbi
jhunlectuur,a1shethtm gaatom deletterktmdigeoflitterair-historischewaarde,zoweinigmogeljkgehinderd worden doorformelestaketselsvan orthograûscheon-

duideli
jkheden ofdoorverwarrendeschri
jTouten.
Aan deanderekanthebbendeElologen en taalkundigen recht
op een gezonde,betrouwbare tekst,dienietdoorhetkritisch

vernuft van een hunner vakgenoten tot een subjectief geidealiseerde modcltekstisOpgepoetst.Dat* 1echterook niet
zeggen,datvoorElologischcen taalktmdigedoeleinden slechts

aan een ongerepte afspiegeling van dehandschriftelijke tekst
wetenschappeli
jkcwaardemagwordentoegekend.Deenkeling
diedebijzonderhedenvanschriftenspelling* 1bestuderen of
zelfsvoorsommigeverschjnselenvantaalktmdigeaardcenonaangetaste tekstvoorogen * 1hebben,moetzich tenslottetot
hethandschriftzelfwenden.

Ilitdezetweeoverwegingen volgtdenoodzakeli
jkheid van
eencomproM s.Ikbenn'
lijervanbewust,datikmedaardoor
juistaan kritiek van verschillendepartjen blootstel.Zowelde
ûloloog alsdeleek dientechtertebeseTen dathijvoorzich
niethetvollepond mag eisen.Overdeaardvan hetcompromis

kannatuurli
jkevenzeergetwistworden.Voordeeengaatmen
nietvergenoeg in deze richting,voor een tweede gaatmen

weerteverineenanderopzicht.Ikhebslechtsnaarmi
jnbeste
inzicht en kunnen getrachteen uitgave van de W alewein te

leveren,dievoorwetenschappeli
jkonderzoekkandienen,maar
tevenstoegankelijk isvoorde belangstellende leek,die zich
enige m oeite getroosten m -J.

Detekstissamengesteld aan dehand van de fotokopie,maar

bi
jalletmjfelgevallenisheths.zelfgeraadpleegd.Ookdedrukproefisdoornuj en afzonderljk doormjn assistentaan het
hszelfgetoetst.Indenavolgendeopzichtenwijktmi
jntekstvan
dehandschriften af:
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1.Opsommigepuntenhebik deorthografegeejzigd:
a.Indeanlautschrijvenbeidekopiistensteedseenv:vroe22,
vroeden 165,vaert 168,veinstren 174,vader 7398,vrouwen
7424,vaste 7429,enz.

In de inlauttussen vocalen echter steedseen u:auonture 2,
bescreuen 3,upheuen 4,houescheit28,perchem el39;ook aan

hetbegin van een tweede lettergreep na 1,r: zelueri
jn 56,
zelue57,deluen 8326,steruen 301.M eestalooknaeen prefx op
vocaaleindigend:gheuellen 160,gheuouch 193,aneuaen 110,
beuaen 5100,ook we1na nasaalen r:onueruaerde364,onuergouden 4925.Verderin samenstelM gen als:vagheuier 5825.
M eermalen ook in prepositieverbindingen,die alséén woord
kunnen gelden:te uoren 310,5241,teruaert322,enz.
Daarentegen wordt na een prefx op consonant eindigcnd
ookm eerm alen vgeschreven:onvroet161;som sook navocaal:
ghevreesschen 5057;en meermalennaprepositie:tevoren 5169,
5254;m etter vaert 5193.

In aldeze gevallen heb ik demoderne schri
jfwijze metv
evolgd.

b.Voordevocaalu schri
jven beidekopiisten in sommige
woordenherhaaldeli
jk v.Steedsin hetpronom en v (==u)en
iv (= ju).Meestalin deprepositievut(= uut);meernulenin

vp (= up),en hetadverbium nv (= nu).Ook som s in een
substantief,Ltmetvocaalbegintvre (= ure).Dus steeds
woorden die beginnen metofeindigen op een vocaal.
Daarentegen in de posities mssen consonanten steeds U *@
duwiere 8419,burch 8449,sulc 8470,creature 8530,rudder

4305,zult4333,dus4405.Ookinduer4313;ensteedsuwtes)
4317;vaak ook up 4326,4340 etc.

Voordezevocaalschnjfik in alleomstandigheden deu.
c.Meermalenschri
jven debeidekopiistenindeanlauteeni
metconsonantische waarde:iou 231,ieghen 267,299,3770,

3791,gheiaghet3810;b1
jB.steedsiv(= ju).Daarnaastechter

vakerjou 3719,3720,3795,3798 enz.;herhaaldeli
jk jeghen
3811,3910;steedsjoncfrouwe.En ook in anderewoorden,
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vakerj Ln i:jammerlike 9419,serjant9545,joste3860,etc.

Voordevocaalschrijven beidesomsj:jc(= ic)3837,7417,
8633,9412,etc.;jnhertelike7850.
Ikheb steedsjgebruiktvoordeconsonant,maarivoorde
vocaal,behalve bij seriant,waarbli
jkbaar de gedeelten van
PennincenVostaertverschillen;zieW dlijst.Deyhebikechter
ehanA aafd waar hi
J'voorkwam.Dejvoorvocaalheb ik in
deaantekeningen esignaleerd.
1.Hetbekende verschiltussen lange sin anlaut,geminatie
en combinatie mett,c ofp en derondesin dcanlautheb ik
opgeheven dooréén letterteken tegebruiken.Dewisseling van
z en sin deanlautheb ik gehandhaafd,b.v.ghezien 231,zale

234,djtzeker264,zie250,enz.
c.Verdere wisselingen in hetspellingsbeeld heb ik onveranderd gelaten,b.v.deg en gb in anlauten inlaut;de ey en
ei,ofdeoeen ppin gcsloten lettergrecp,de ou en 0c.

2.Deafkortingenhebikopgelost.Tejfelgevallendoenzich
voorbdhettekenvoorn/m enbjdatvooracr/ar/er/or.Zie
debescM jvingen van deaiortingen op blzz.422en403.De
oplossingen zi
jn teherkennen aan cursievedruk.
3.Dekopiisten schrijven nagenoeg geen bofdletters,buiten
dehoofdletterkolom.Deenkeleplaatsendjnindetekstkritische
aantekeningen vermeld.Deeigennamen heb ik meteen hoofdletterafgedrukt.
4.Deleestekensvan heths.hebiknietgehandhaafd;welzi
jn
zeùadeaantekeniagen aangegeven.Zievoortsdeuitvocrigebe-

schrdvingopblzz.432-458.M eteenmoderneinterptmctie,onmisbaarhulpM ddelvoor deniettaalktmdig geschooldelezer,
ben ik zeerzuinig geweest.Ik heb ongeveerdezelfde gedrags-

lijn gevolgdalsin nùjn uitgavevan deSinteServacs.Dezinsverbanden heb ik dusdoorPtmten,ofeventueeldooruitroeptekensen vraagtekensafgegrensd.Soms geven ptmtkomma's

een minderscherpegrensaan;dubbeleptmtOjstmeermalen
op samenhang van asyndetischezinnen.Komma'sheb ik alleen
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Z<.drukken 26b

30

gebruiktwaardeduideli
jkheid heteiste:vri
jwelnooitaan het
eind van een versregel;we1i
nhetversmssenhz/bz,ofterafscheiding van attributen en vocatieven.De directe rede staat
tussen aanhalingstekens.

Dezeintcrptmctie,hoesoberook gehoudcn,za1vandedjde
der Elologen waarschjnli
jk de meeste weerstand oproepen.
Inderdaad,interptmctie betekenttekst-interpretatie.Leestekens

zijnechternueenmaalnodigom detekstvoordeleektoegankelijk temnken.Maarop veleplaatsen djn verschillendeinterpunctiesmogelijk.Ik heb,waarmijLtvan belang leek,die
verschillendemogelijkheden in deaantekeningen aangegeven.
Doorgaansheb ik mijn interpunctiegetoetstaan deveelmeer
gedetailleerdemethodevanlonckbloet.Vaakhebikeenandere
mogeli
jkheid gekozen,metverujzing naarde zi
jne,om de
kritische lezer zelfvoorde keustestellen.

5.Kennelijkescbrbj
'outeninL.hebikverbeterd.Opsommige
plaatsen heb ik een noodzakeli
jkeemendatieingevoerd.Een en
andernatuurlijksteedsmetverantwoordingindeaantekeningen.
W aardetekstenigszinskon verdedigdworden,heb iknietge-

wijzigdmaarvolstaanmetsuggestiesindecommentaar.Daarbi
j
hebikkritischgebrllikgemaaktvanvoorstellenvanlonckbloet,
Penon,deVries,Verdam e.a.
H un

egevensheb ik,voor zover nuj nodig ofgewenst
voorkwam,in mijn tekstkritisch apparaatverwerkt.Devergelijkingmetdefragmenten G.,dieikzonderverbeterlgvan
fouten weergeet heb ik totin veledetailsdoorgevoerd.Zie
voortsde litteratuurachterde commentaar.
De stsriskçn achterde versregelsvan de tekstverejzen
naar deaantekeningen.In ditapparaatvindtmen behalve de
genoemdeverklaringcn van sommigeleestekensen detoelichting op de aangebrachte ofgepostuleerde tekstveranderingen,
.

ook nog allerleibi
jzonderheden overdehandschriften.
Dewoordenli
jstisvoomamelijkbedoelda1shulpmiddelvoor
deleek.Zi
jbevatwaarschijnli
jkvelegegevens,dieiemnndmet
enige kennisvan hetM iddelnederlandsnietmeernodig heeft.
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Maardegrensismoeili
jktebepalen.Daarom hebikhaarenigszinsruim getrokken.Deinrichtingiszoeenvouigen praktisch

mogelijk.Men vindterdewoordenzoalszijindetekstvoorkomen:een werkwoordsvorm behoeftmen dusnieteerstte

hcrleiden totdeonbepaalzewijs,noch een buigingsvorm tot
de nominatief voor een leek immersvaak een onmogeli
jke
opdracht.Ook ishetspellingsbeeld niet genormaliseerd:een
vorm a1s,,adde''vindtmen dusrechtstrecksin dealfabetische

lijst(nieta1sbalieofonderbebbent.Ookdewoordenmetgheen gc-zdn apartvermeld,ook wanneerhetzelfde woord in
tweespellingenvoorkomt.Natuurlijk isdan we1metverwijzingen gewerkt.Dealfabetischeordeisstriktin achtgenomen,
dusb.v.dewoorden metcnadiemetben nietop deplaatsvan

de1;endeytussenw enz.Dewoordenzdnophtm vindplaats
kortenzakeljkvertaald,zonderetymologischeuitlegofandere
toelichtingen. Van woorden die geregeld voorkomen zi
jn
meestalnietalletekstplaatsen opgegeven,we1devoorkomendc
schakeringen in betekenisvoorzoverdievertaM g behoefden.

Van bjzondere woorden en uitdrllkkingen,speciaalvan de
Rompansewoordendjn,tendienstevannaderstilistischonderzoek,alle vindplaatsen vermeld.Vergelijk ook de inleiding
blz.358.

Ik heb opzetteli
jk hettekstkritisch apparaatniet geplaatst
aandevoetvandebladdjdenwaaropdetekstisafgedrukt.Dat
ontsiertdebladspiegelenirriteertvelelezerseerderdandatzi
j
tot gebruik er van worden aangespoord.Die aantekeningen

zjn trouwenshoofdzakeli
jk voordeskundigen ofstuderenden.
Eenafzonderli
jkapparaatisookhandigervoorhetbijeenzoeken
van geli
jksoortige verschi
jnselen. Hetzelfde geldt voor de
woordenlijst,dieik verreverkiesboven voemoten.Delaatste
zi
jnonoverzichteli
jken onbruikbaara1smen* 1nagaanofeen
bepaald woord in dezetekstvoorkomt,waaren in welkebetekenisschakeringen ofwanneermenverschllendeplaatsen met

elkaarwi1vergeljken.Helaaswashetideaalvan een volledig
woordarsenaalonbereikbaar.
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VII. LITTERATUUR.

Behalvedebespreking van deW alewein in deletterktmdige

geschiedenissen vanJonckbloet,Kal: TeW inkel,Van Mierlo
en kleinerehandboeken,djn devolgendestudiesen uitgaven
tevermelden:
L.Pb.C.pJfl1en Bergb - De Nederlandsche Volksromans

(1837),overW aleweinblz.175.
G.J.Meyer-VerslagvandenRomanvanW alewein(1838),
vgl.mi
jnlitteratuuropgaveop blz.420.
W.J.A.loncbbloet- RomanvanW aleweinuitgegeven naar
eenHandschriftvandeMaatschappi
jderNederlandscheLetter-

ktmde(1846-48).D1.Idetekst;11inleitlingencommentaar.
Hetaangekondigde Ille deel(W oordenboek)isnooitverschenen.

J.te Winbel- Roman van Moriaen (1878),hfst.V,De

W alewein-episode in deM oriaen.
Gaston Paris- R om ans en vers du cycle de la Table R onde

(1888)in:HistoirelittérairedelaFrance,XXX.- Hijalmexeert
de W alewein alsofheteen Franseroman was.

G.Penon- Fragmenten vanW alewein (vs.1-1350;958*
11198)111:NederlandscheDicht-en Prozawerken I(188$,
105-187.Hierin isdetekstvanJonckbloetgevolgd,doch een
aantal veranderingen en onjuistheden van J.ishersteld aan
dehandvanJ'seigen collatie(achterind1.Ivanzi
jnuitgave)
en doorgebruik van Ypey'saf
schrift(vgl.mijnlitt.opgaveop

blz.420puntcené.).ZiePenonsinleidinghieroverblz.VI11-IX.
J.Koopmans- MiddelnederlandseromansIV DeW alewel.

In:TaalenLetterenX (1900),blz.465-479.Herdruktinboekvorm (1920),blz.60-79.
1. M . van der Stempel Roman van dcn riddere m etter

Mouwen(1914).
G.S.Overdiep- Devormen vanhetaoristischpraeteritum in
de M iddelnederlandsche epische poëzie. Diss. 1914. Daarin
speciaaloverW alewein blz.62-68.
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G.S.Overiiep Overden syntactischen en rhythm ischen
vorm derzinnenmetaanloopinFerguut,M oriaenenW alewein.

InTi
jdschr.Nedl.TaalenLetk.XXXV (1917),blz.107-192.
Herdrukt in Verzamelde Opstellen 1I, Syntaxis en Stilistiek

(1948),blz.36-104.
G.S.Overliep- Fragmenten van den Roman van W alewein

naarhetHandschriftuitgegevenenverkaard (1924).
S.Eringa- W alewehwstudies.In Ti
jdschr.Nedl.Taalen
Lctk.XLIV (1925)blz.51-118.
2. M .E.Drcll Onderzoekingen over de Roman van
W alewein.Dlss.1936.

G.S.Overdiep- recensievanmej.Druksdiss.inOnzeTaaltuin V,350.

J.van Mierlo- Terdateringvan den romanvan W alewein,
Vcrsl.en M eded.Kon.VlaamseAcademievoorTaalen Letk.
nov.-dec.1953.

J.van Mierlo- Oorspronkeli
jkeDietseArthur-literatuurin
detwaalfdeeeuw ook voorbeeld van Franse,Versl.en M eded.
Kon.VlaamseAcademievoorTaal,enLetk.,m aart-april1956.

Afzonderljkevermeldingverdienendebewerkingeninpoëzie
en in proza:
G . H . Betsz

W alewein. M et pentekeningen van P. de

Josselindelong.(1890).- Deeersteproevevandezebewerking
in poëzie-vorm in:Nedl.Spectator1888,blz.250:HoeW alewein afreed,bewerking in nieuwerwetsche * 1en vorm van
vs.3* 202.- Vgl.P.A.M .Boele van Hensbroek in Nedl.
Spectator1890,blz.42* 25.

L.Couperus- Hetzwevendeschaakbord (proza.1922).

Voorlitteratuuroverdebandscbri
ftenzieblz.419enblz.426.
Over tebstbritieb zieblz.541.
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TEKSTKK ITISCX AAN TEKENIN GEN

Opscbrf
it:metlaterehandbovendetekstgeschrcven.
1-3.Eerste drieversregelszjn naastdeversierdehoofdlettergeschreven,
waardoorsommigewoorden oververschillenderegelsverdeeldzi
jn:zois

nemmermeedoorgebrokeninnemmerllmee,ofbescreueninbellscreuen.

2.Achtervs.2 staatin hs.een dubbelpunt.
5.twalscbeismetzwartdun onderstreept.Datisook hetgevalmetenkele

anderewoorden op deeerstebladzi
jdeen somsookverderop.Voorz aan
hetslot.Bli
jkbaarisditgedam dooriemanddiedetekstbestudeerdheeft,
methetoogop dekwestievanhetauteurschap,ofdievan dealofnietoor-

spronkeli
jkheid van deroman,en methetoog op een aantalongewone
woorden.In de aantekeningen zal ik vermelden welke woorden onder-

streeptzi
jn.

6.indietscbeontbinden.zwartonderstreept.
23.penninc:idem .

34.Aldushs.Carlicen,eenverschri
jvingvoorCarlioen?Dandezelfdefoutin
101en714.Vgl.ljstvaneigennamen.

41.walewein.idem.
48.scaec:ideln.
54.tscaecmel:i
dem-lonckbloetlaattenonrechtespelweg.Erstaatniettsaec
zoalsVerdam opgeeftVII,220.
61.warëwel.in hs.aaneengeschreven;datdita1séén woord bedoeld is,is

nictwaarschi
jnli
jk;daarom indedrukgescheiden.
64.Aldushs.:Metten,waarschi
jnli
jkistelezen:mettien(Verdam,IV,1528).
66.In hs.staat,yDiesaddiedieconinc''etc.,een verschri
jving voor:dies
addedieetc-;vgl.vs.1178.
72.Achterbalen staatin hs.een verticaalseeepjeboven del
jn,ongeveer

aldus:halen'.DatditaISleestekenmoetbeschouwdworden,li
jktmezeer
dubieus;eldershebikhetnietgevonden.Hetli
jktmeerhetbeginvaneen
letterdienietvoltooidis;bljkbaareentjdigbemerktevergissing.
83.Aldushs.Hetpron.objectli
jktteontbreken.Verdam wildanooklezen:
gbecrkbent.Maarin 1195staatpreciesdezelfdezin zonderobject.Ik aanvaarddusdeconstructiemetverzwegenobject,datuithetverbadbegrjPeljkis,alseengangbaremnl.vorm.
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84.Verdam (Mn1.W db.II,1176)willezen:voortwertere,evenalsin vs.
1196.

85.In hs.staataldustweemaal,zonderdoorhau g.

87.Verdam wildeeneninvoegenvöörworie(IX,2820).Hetljktmeonnodig en ritmisch ongewenst.

93.AldushS.tscacspel.Verdam (VII,222)wi1lezen:tscaecspel.Datismogeljk,maar,,tscacspel''staatook in212.

96.Hetontkennendpartikelneismetkleineletteren blekeinktin heths.

bovenderegelbjgeschreven;nietdoordeafschri
jverzelf
101.Carlicen vgl.aant.op 34.

112.Aldushs.frlc.Verdam (BedorvenPlaatsenitlMn1.Teksten,Versl.en
Med.Kon.Ak.Derdereeks11(1885)blz.283)wildelezenfrlfi.p.v.frlc,
vooralookopgrondvm vs.1204.Noodzakeljkishetniet:frcfisongewoon;
inW .steedstartoffcrf.Ziewoordenljstop dievormen.
140.JonckbloetwildeEnleuitwerpen a1sverschri
jvingnaar141.
148.Hettweedevanli
jktoverbodig,enisookritmisch mindergewenst.
Jonckbloetschraptehet.
153.Jonckbloetsteldevoortelezen:vu1vanarrenmoede.Verdam IX,788
verv/erpthet.ZieW d.
ljst.
158.Aldushs.lonckbloetvoegdenamannein.Eenmerkwaardi
gvoorbeeld
vanemendatiedietotverwarrlgleidt.J.gafn1.inzijntekst:manne;maar
steldeinzijn colnmentaar:leesmanne- dusnealsontkenning.Verdam
begreep Keruitdaths.heeftmanne- en vroeg zich afofmannebeterzou

zi
jn!(zieIV,2302).Heths.behoeftinhetgeheelgeenverandering.

161.In hs.staatdinc.
166.Aldushs.testaden,
.ten onrechte laatVerdam VII,1851den weg en

zethi
jhem IX,1388tussenhaken(vgl.Bouwst.85).Defoutgaatterugop
Jonckbloet.

177.Verdam (VIII667)wildebaddeveranderen in baddizoalsin 176.Het
ljktmenietnoigin coördinatie.
I.p.v.denstaatinhs.elen.waarschjnljkheeftereerstgestam enen,eenverschri
jvingnaardevorigeregel.Doordeniseenlgeschreven,maarbljkbaar
heeftdeafschdjver,diedezecorrectiewaarschjnli
jkzelfaanbracht,vergeten
deeersteedoortehalen.Jonckbloet1%:dkn.

178.Verdam willezen tui.
p.v.nu(VII,2323).
191.Jonckbloet1asTsaec;erstaatduideli
jk:Tscaecmel.Deverbeterhgvan
Verdam VlI,220 isdusnietnodig.Voorhetweglaten van spel,zie 54.

212.Inhs.zjntscacenmelduideli
jkgescheiden,achtertscacli
jkteenpuntte
staan.Jonckbloetleestfoutieftsaec,watVerdam VII,220weeroM odig
verbetert.Vgl.191,54.

257.OorspronkeljkinterpungeerdeJonckbloeta1sikhierdoe.InzjnAant.
vermderdelaijvan opvatting,zetteeenpuntachtergbeles,achterbinnenes
eenkommaen ookachtergeloken.Hooflznkeljkhangtditsamenmetzijn
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interpretatievangeles,dathja1syyverlicht''(doorhetschtterendeschaakbord)opvatte.InMnl.W db.II,1225wordtditwoordechterverzaarda1s
samen-hm gend metlezen,in bet.van ,,op de hoogte v= ,bekend met,

zekervanietsy''DeJager,Verscheid.276vertaaldegbeleswerdenmet,,vernemen,gewaarworden.''Vgl.voor,ygheles''inbetekenisy,gewoon''vs.388.
259.ln hs.ontbreekthetrelatievedat.

260.InplaatsvangbelobenwilVerdam lezengbelopen,vanwegehetrjm:
voortoelopenin bet.y,zich sluiten,dichtgaa''geeftV.enkelevindplaatsen.

(EenigebedorvenplaatseninMnl.Teksten,blz.289.)
272.In hs.ontbreektcJ.

280.Inhs.staatmet,watkenneli
jkeen vergissingis.
287.Aldusinhs.:desnacbt;vermoedeli
jkeen schri
jTout.
289.AchterHaerstaatin hs.een dubbeleptmt.Ditisvreemd.Ziemi
jn
analyse van de leestekens.M en zou de dubbele ptmt eerderverwachten

achterIietopdevorigeregel,alstekenvoorhetenjambement,ofachterscinen.
328.ln hs.staattweemaalbleuen;heteerste voluit,hettweedemetde afgekortes.
329.Na acbterstaateen ptmt,enigszi
nsboven deregel.Ditiskenneli
jk

eenleesteken,nahetenjambement.Mogeli
jkiseentweedeptmt(0pderegel)
vergeten,vgl.366.

363.I.p.v.vincstaatin hs.binc,een verschri
jvingnaarvs.363.Boven de
b iseen vgeschreven,onderdeb een Punt.
365.Jonckbloetwi1hierandera1sovertolligschrappen.Daarisgeengegronde
reden voor,ook alvolgt een bepalende relatieve zin.Het tegenstellend

jk.Erwaren
anler(tegenoverhetnu verslagenserpent)isgeheelaannemeli

nadeeersteslachting nog slechtstweeserpent
eninleven(zievs.331-338).
Eén vielW .aan,daarnakwam hetandere,nog levende serpent,datreeds
een yyVOCt''miste,op Gringoletaf
366.Achtervoetin hs.een dubbelepunt:naenjambement.

372.Aldusheths.:enenzondersubst.Jonckbloetvoegdeslacbindetekst
1,maarkwam daaropteruginzi
jnaant.,onderaanhalingvanenkeleplaatsen
waarhetsubst.slacb ofstootook isverzwegen.
387.Naiieisbuzwartdoorgestreept.
414.Achter de afgekorte naam Walewein staateen dubbele ptmt.Dit is

ongewoon:gewoovjkvolstaateenpunt.(zieO eiclingblz.405en435).
416.Aldushs.Verdam wildeeerstlezen:aneneside(IV,501;VH,1048)
maarV1I,1110steldehi
jvoor:an deneside.
426.Na viel
eniskgben zwartdoorgestreept.
444.Aldushs.:ni
emanameen-geschreven.Deoorspronkeli
jkebetekenisis
jk:,ynooitiemand''.Jonckbloetwildehetalstweewoorden
nOg duideli
SChri
J'ven.

458.Inhs.staatucùzeçjongbeeenpunt:nahetenjambement.Devolgende
zin begintmethoofdletter(El)wateen grotezeldzaamheidis.
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460.Tgbeluc:in hs.tweemaal,detweedekeerechterzonderf;geen doorhaling.
497.Tussen bereen belen isenigeruimte;achterbereli
jken een oftwœ

sdpjestestaan;misschienheefternogeen(ovelollige)lettergestaan.
515.AldusinhS.deongewonespelling Walewqns;vgl.2601.

536.AldushS.:oj- Jonckbloetwildehety
,verbeteren''ino
jte.
537-542.Overhetzinsverband kan men llierilltwi
jfelzijn.Jonckbloet
interpungeertaldus:ptmtachter538;dubbelpuntachter540;vs.541tussen

haken.Danisdus539/40eennieuwehz.waarvan1atserpentsubjectis.De
inhoudvandiezin iseen herhaling van watveeleerderisverteld.Maardat
heeftin ditverband nietzoveelzin.Nietalleen zitW al.klem,maarook
hetserpent.Op datlaatstekomthetllieraan:datisW 'sredding.Daarom

beschouw ikvs.539a1seenrelatievezinbi
jtrensoen(dat< datet).
Met540begintdaneennieuwezin:hetsubjectW al.wordtnadetussen-zin

herhaald,naetovergangvandegewonews.(SVfA)in aanloopconstructie
(AVfS):eengewoonverschjnselingesprokentaal.Zobeschouwdkanmen
ookgemakkeli
jkerdeellipsvanhetww.indeparenthetischezinbegri
jpen
(11imochtewaer
hijkon datslechtsdoenmetéénhand).
543-45.Vs.545isrechtstreeksteverbinden met543;544isduseenonderbrekendebi
jzin:hi
-jstak hetserpentpreciesin denavel,zodat,yzi
J'nherte
brac''(= zodathijstierf).

546.Enigszins komisch is de geschiedenisvan ,,
creesch''op deze Plaats.

Jonckbloetgafinzijnuitgaveop,,dreesc'',hetzi
jeenfoutievelezing,hetdj

(watmeer waarschjnli
jk is)een niet door hem achterhaalde drukfout.
Franck,Verdam en Van Helten verbaasden zich over(litonbekendewerkwoord en probeerden erwatvan te maken.TotdatPenon in hetafschrift
van Ypey ontdektedater,ycreesc''stond,watdoorheths.werdbeveségd.

ZieTs.IX,3.DatJ.echtermoeili
jkhedenmethetwoordhad,bli
jktook

uit8159,zieaant.;vgl.echterook 10686.

584.Onduideljkinhs.is,yghevalt'',speciaaldeeen1.
585.Deze plaatsisin hs.enigszhsbeschadigd.Achtervoetdatduidehjk
leesbaaris,heeftongetwjfeld nog een lettergestaan,waarvan alleen een
bi
jnahorizontaalstreepjeopderegelzichtbaaris;daarom leesikvoete.

594.AchterIbf
'inhs.een dubbeleptmt,naenjambement.
597.I11hs.ontbreektende.Mogeli
jkisookommeeenozmodigeverdubbeH g,
zodatde oorspronkeljke lezing zou zi
jn:alomme in minezide;hoewel
#>alommeen& omme''in mnl.z-eergangbaaris.
647-48.Jonckbloetsteldevoor,dezeverzen aldusteveranderen:Menseghet

datmenllietnemochte/W aleweievindenghenentalve/Hinehaddewerc
endesalve.- Daartoevind ikgeenvri
jmoedigheid,alkanmenbetogen
datvanoorspronkeli
jkoverbodigis.Deverbindingvan-balvenmettussen-

liggendegenitiefofpronomen isin mnl.zeergewoon (vgl.Mnl.W db.
111,61).
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679.Verdam I1,1914Steltvoorintevermdereninan.Li
jktmenietnodig,

vgl.Mor.3389:Eestdatickercomebinnen/endeminorsinmachgewinnen.

'

681.Vöörwasiswacb in hs.zwartdoorgestreeptmetPu
ngeseronder.
'
683.Achteront
faenStaatinhS.eendubbelepunt:naenJanAbenlent.
713.Na berewaarop bidichtvolgt,staatin hS.onderaan de regelnaar

beneden eenhaaltjedatop onzekommali
jkt.Mogeljk isditbedoelda1s
leesteken nahetenjambementen scheiding tussen bz.en hz.,hoeweldit
teken in diths.zeerongewoon is.
714.Carlicen.vgl.aant.op 34.

734.InhS.staatnaarhetmijvoorkomtbeloneni.p.v.beloven.denenuzjn
vaak moeili
jkteonderscheiden;hetri
jm eistbeloven;deverscki
jving is
begri
jpeljkvanwegedebetekenis.
735.Na zqn staatin hs.nog eenszJ
i'metaiortingsteken,niet doorgehaald.

754.Jonckbloetvondcliteen,,gedwongenconstructie''enwildelezen:Hine
mach hem niewermedeverweren.

770.Desvanmerscbhaddeafschri
jververgeten;lli
jheefthem zelfboven
de regeltussengevoegd.

773.Men kantwjfelen ofin hs.1iëstaat(dusdien,zoalsJonckbloetlas,
hoewellai
jinzi
jncollatiedieopgaf);waarschijnli
jkisechterhetdiakritisch
teken op deiwatdikkeren horizontaleruitgevallen.
782.Delezing van heths.wondeheb ik vervangen doorwoonde.

784.hlhs.isicgeschrevenmeteenvrjgrotey.
798.Illhs.ismilenmethoofdletterM geschreven(metverlengdevoorpoot
zoalsvaakin dehoofdletterkolom).
810.In hs.staatboorcb.
811.In hs.staattvveenlaalden.

818.W eerschrijftJonckbloettsaeci.p.v.tscaeczoalserbeslistinhs.staat!
Thanslaathi
j spelnietwegevenmin a1sin813.Vgl.54,93,191,212,en
Verdam VII,220,222.
820.In hs.ontbreektbem.

833.Aldusheths.Jonckbloet1%:HiScaemden datmen sachontdectSine
scone ledeharentare.HetMnl.W db.neemtdatover(IV,333Aanm.2).
Er
shv
svaair
een
elJv.oorteZeggenygezienhetheleverbad.Ook cle vss.59* 94,

verwjst,makendeverandering waarschjvjk.Maaromdat

detekstvan heths.geen onzh oplevert,laatikhetstam :zi
jnzoon (n1.
Alidrisonder)leiddehem rond.CurieusisdatP.Leendertszlr.inTs.34,281
preciesdezelfdeemendatievoorstelt,alsofJonckbloetditalnietgedaxnhad!
Verdam neemtdeverandering over:111,156en IV,333.

838.Heths.heeftdieinplaatsvandies,eenkenneljkescbrjTout.
844.Vöörmesmaectismaczwartdoorgestreept.

849.In hs.staatdlxnktmi
jduideljk torttene.Maaraangezien torten geen
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en torbenwe1een eldersvoorkomend,aan hetFra.ontleend,werkwoord is

(zieWal.748,Mn1.Wdb.VIII,580)leesiktorctene.

859.Voorbemenalenheeftheths.bemeneien,eenkelmeli
jkefout,ookgezien
hetnjm.
870.Verdam steltvoorhetri
jm teveranderen inpilore:yvore.Ditisniet
veelmeerdan een verschuiving van de moeilijkheid:pilorekomtsoms
weliswaarin andereteksten voor,maarin W al.niet.
878.Jonckbloetschrapte,#Twonder''als,,naklank''van 876.
880.Achterdezeregelstaateen punt.

882.goulb'n:overdelezingkangeentwi
onjd
fu
el
id
ze
i
jli
n
jk
,,
maarinhs.staatgonhi'
n;
meermzenishetverschiltussennen u

ofisinplaatsvan een u

eenduideldkengeschreven.

891.Verdam (Eenige bedorven Plaatsen in Mnl.teksten,290)wildehet
rjm herstellendoordonkertevervangendoorlonbel,een vorm die ook in

oud en oostmnl.voorkwam.
894.Hetisoverbodig metVerdam VII,2006nog een tvoornoenen toe te

voegen.Heths.heeftoo
ftvooroft.
903.Voorwareheeft115.waren.

916.Aldushs.:bie,
.mogeli
jk verschri
jvingonderinvloed van riep,.maar
ook elderskomtsomsbieen mievoor,vgl.3782,3917.

925-28.Overdiep plaatsteachter927een punt;bjJonckbloetontbreekt
op dieplaatseen leesteken.Geen van beideiseen bevredigendeaanduiding
vanhetzinsverband:vs.928isgeen gewonerelatievezin,parallelaan 9273,
maar we1een nadere uitbreiding;hetiseen formeel,,zelfstandige'',uitroepende zin,waarin ,yso wel''een min ofmeerstereotiepe verbinding is

(zieMnl.W db):gelukkigdegenedieeropslapenmag!- Dieuitroepkan
lzierzgemene betekenishebben,ofook slam op W alewein.Een dubbele

puntli
jktmevoorbeidenuancen,diekunnensamengaan,debesteoplossing.
931.In hs.staat,,Ende''methoofdletter.
935.In hs.stond eentsnen.van deeersten isiigemaakt.

950.Hs.heeftontmrac,watkenneli
jk onjuistis.
953-54.Hetri
jm isonzuiver.Verdam heeftzichin,,Eenigebedorvenplaatsen
in Mn1.teksten''(Versl.en Med.Kon.Ak.Letk.3ereeksII,281vlgg.)
bei
jverddeonzuivereri
jmeninW .wegtewerken.Bijsommigeplaatsen
lukte hem datdoor eenvoudige woordsubsétutie of vormvermdee gen,
vgl.260,891,5351,6121,9168,7479,10543,10603,11193.Nietgeluktehet
in 954,1005,1145,1349,1399,1929,2091,2167,2133,2389,2701.Opm er-

keli
jk isdatdezey,onherstelbare''onzuivereri
jmen slechtsvoorkomen in
deeerste3000 verzen.Vgl.Inleiding blz.386-89.
959.In hs.hecftno een hoofdletterN ,
'vgl.vs.1060.

963.Inhs.staatcominc(Lehalvehetdiakritischtekenvandeibovendem
tweedunnestreepjes)ofconiincb.

970.Achterwoni'in hs.een dubbelepunt,watvrecmd isen ongewoon;
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vaneenenjambementishiergeensprake,ooknietvaneen zinsscheirling;
eengewoneaiortingvan-erwordtoverigensnooitdoorpuntenafgegrensd.
Vgl.Inleiding blz.438.
975.Defvm gberaectisop derandvan deblz.afgesneden.Nagbelesenstaat

ofghelesen''een nietdoorgehaaldeschri
jTout.
981.Verdam 111,377 steltvoor te lezen erminen.voorermenien isditde
enigevhdplaats.

989.Aldushs.:bantvadt(metdtentweewoorden).

1(4)1.zkchterffercstaateen Punt,op dehoogte van dekop van dee.
1030.In hs.staattweemaalvan,nietdoorgehaald.

1053.Aldushs.:canlelare.waarschi
jnlijkeenfoutvoorcandelares(het1korthgstekenzalvergetenzi
jn).Zowelhetrjm alsdedatiefplur.pleiten

daarvoor.
1057.Deze relatievezin heeftbetrekking op borcb in 1055.
1060.Hetnegatieve partikelnoheeftin hs.een hoofdletter;vgl.vs.959.
1063.ln hs.staathettweedeen tweemaal,nietdoorgehaald.

1082.In hs.issoveleaaneengeschreven,maareen dun vertikaalstreepje,
naarhethjktvanzelfdeinkta1shs.,scheidtsoenvele.Evenzoin1085.
1087-1127.Deze uitweiding overdekoningin beschouwtJonckbloeta1s
een gebrekkigeen onoordeelkundig aangebrachte navolging van hetgeen

,,

W aleweingebeurtinhet3eboekvandeLanc.vs.12770vlgg.''Hi
jwildus
hethelegedeelteschrappenen1087en 1127opelkaarlatennjmen,aldus:
A1sicsnuhierhebbeghesien./Diedwalededemenupmettien.- A1zou
J.gelijk hebben metzi
jn onderstellingvan bdnvloeding doorhetverhaal
vanLanceloetenalzoumenzjnoordeeloverdezeplaatsdelen,dannogzou
uitsni
jdenvan ditgedeelteonverantwoordzi
jn.
1106.Inhs.staatcamereremeteeniboven deregelbi
jgeschreven.
1122.In hs.icmeteen)'.
1127.De slot-n ontbreektaan wonen in hs-;wsch.ishet aiortingsteken
vergeten:w onë.

1135.In plaatsvangaen staaterinhs.ganc.Voorscl
i'
nctevgl.3137.

1145.Om hetrijm wi1Verdam 111,1048j'
osterenveranderen injoesturen.
Ditisechtereen zeerongewonevorm in mnl.én komtoverigensnergens

voorinW alewein.MisschienisteLezenjostieren,zodatderijmvormenweinig
in kbnkwaardeverschillen,vgl.Inleiding blz.386.

1159.Tussen daten beuetstaatin hs.icmettweepuntjeserboven.Deze
foutisbegrjpeli
jkeverschri
jvingnaarvorigeenvolgenderegel.
1168.In hs.staatTtscaecspel.Dehoofdlettertisdusten onrechteherhaald
a1sgewoneletter.
1178.Heths.heeftdie,waarvoorik leesdies,naarvs.66.

118*88.HetverschilininterpunctietussenJonckbloetenmi
jhangtsamen
metJ'stekstkritiekopdezeplaats.I-ljheeftzichdaarbl
jgerichtnaardebi
jna
geli
jkluidenderegels71-76,waardeschenkingvanlandenkroononder472

scheidenwordenintweeparallellezinnen:hetlandz2nogti
jdenshetleven
vanArtur(inleen?)gçgevenworden,dekroonnazijndoodopdenvinder
van hetschaak-bord overgaan.
Om diezelfde constructie te handhaven in W al's verhaal tegen koning
W onderheeftJ.,,Dit''(1188)veranderd in ,,Die'';dan plaatstI/l'achter
lanteenpuntkornlna,terwijllli
j1187en 1188 a1séén zin beschouwt.Eris

voordezeredeneringveeltezeggen.Hetisbestmogeli
jkdatdeafschri
jver
Dit''heeftingevoegd;temeer daardeze regelop een nieuwe blz.staat.

Maardanwashetbeter,,Dit''geheeltelatenvallenen delezhgvan75/76
overtenemen.Dieredeneringgaaterechterstilzwi
jgendvanuit,dat75/76
deoorspronkeli
jkeis.W aarom zou men nietkuM en verdedigen datin
76 ,,Dit''isuitgevallen?Deplaats118* 88 zozsik dieinterpungeer,geeft

een zeergoedegedachte:ikschenkhem landenkroonnazi
jn dood:dat
21eszaldanzi
jnvolleeigendom zjn.- Desgewenstkanmenook118*87

splitsen 1:ik geefhem (thans)mi
jnland (in leen)ennami
jndoodmi
jn

kroon.
1190.Deslot-s ontbreektbi
jvaren,vgl.vs.1127.
1204.Aldushs.tert,
.overbodig ditmetJonckbloetintartteveranderen.
1216.In rijm te verwachten:beiden zoalsin 924;de verb.sonder beileis
echtermeergangbaarin W .,zie W dl.
1230.Vooru staatin hs.mi;een verschri
jvingonderinvloedvanvs.1225.
1248.Men kan hetzinsverband ook andersoplossen:achter 1247 puntof

ptmtkomma;1248bijzinbi
j1249;dangeenpuntachter1248.

1257.In hs.tweemaalman,deeerstekeerzwartdoorgestreept.
1274.Aldushs.zonderPron.objectudatJonckbl
oetwildeinvoegentussen

willic(verkorttotwil'c!)en bevroeden,ofvöör,,wi1'c''
InvoegingisvoordeMlll-syntaxisnietnodig:hetobjectbli
jktvoldoende
uitdecontext.Eventueelzou men voornubmnen lezen u.

1282.Van dragbenisderboven deregelbi
jgeschreven.Jonckbloetwilde
nayemen invoegen ,,tswaert''.Ditisoverbodig:men kan datopvatten a1s

dattet.In3250komtdezelfdezinsverbindingvoor,meteenkleinewijziging:
datbetyemenesa1pcrdraghen.Vermoedeljkisditdegoedelezingookvoor

1282;hetzj verdragben hier betekent,yverschonen,sparen''(Mn1.W db.
VIII,1646),hetzj,,opheTen''(Mn1.W db.VIII,1641).Mej.Draak bepleit
deze emendatie en betekenis,ysparen''in Onderzoekingen,blz.158 noot.
De verbogen vorm v.yemen pleitvoory,sparen''
1290.In hs.ruilermethoofdletter R.
1302.In hs.)'
c.
1303.In hs.:mJ
i'
ns,i-p-v.vjk.
1316.HS.cleilevermoedel
i
jkschri
jToutvoorcleelle.
1346.Voor Walewein heeft heths.walewen,een vorm die verder nooit

voorkomt,endaarom a1sschrijFoutistebeschouwen.
1350.In hs.staatsoulei.p.v.sonne,watkelmeli
jk eenschri
jToutis.
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1358. Achter de regel een horizontaal kruisje van een latere lezer.
1388. Bet hs. heeft manch met een punt onder de n.
1413. Bet is niet nodig met Jonckbloet de tekst aan te vullen met "adde".
Eerder zou men het in 1407 kunnen schrappen omdat het reeds in 1405
voorkomt. Middelnederlandse schrijvers houden van die beknopte zinnen
die 'r vers gespierd maken. Dat in 1411 en 1412 andere werkwoorden voorkomen, behoeft deze "samentrekking" niet onwaarschijnlijk te maken.
1417. Onderaan de bIz. tussen de kolommen 128 ra en 128 rb staat met
zeer bleke inkt, nauwelijks leesbaar, in later schrift (17e E.?) "ghehadt" (?).
1420. Verdam wilde Iezen: diens (VIII, 1679); vgl. de ·Wdlijst.
1469. Deze zin is door intonatie afhankelijk van 1466/67. Waarschijnlijk
is met Verdam VII, 987 te lezen: Hine moet etc.
1474. Achter gheven in hs. dubbele punt: enjambement.
1488. In hs. miin, een schrijfwijze die in dit hs. zeldzaam is.
1497. Achter bleven is sond doorgestreept.
1501. In hs. ontbreekt "wijf". Met Jonckbloet voeg ik het in.
1503. Na mijns in hs. dubbele punt: enjambement.
1507. Aldus het hs.Jonckbloet plaatste na die het pron. di, wat dunkt mij toch
ook geen goede zin geeft.
1524. De afschrijver heeft eerst waarschijnlijk een praesensvorm willen
schrijven; er staat ontfainct met een punt onder de a.
1529. De beginletter van het tweede jou lijkt weI een hoofdletter.
1535. Aldus hs.: Do; deze vorm is in deze tekst ongewoon; mogelijk schrijffout voor doe.
1546. De beginletter van no lijkt weer meer een u dan een n, vgl. aant, op
vs.882.
1557. Jonckbloet vroeg zich af of hier niet beter te lezen was: up ene
riviere.
1558. VoigensJonckbloet moet dit vers foutiefzijn: "een kasteel houdt geene
quade seden en vooral niet met overmoedigheden". Daarom stelt hij voor te
lezen: Die castelein hi sach hem sciere. - In 1562 wil hij de "castelein"
vervangen door "dief" of "scaker" of iets dergelijks. Zelf verwijst hij naar
1650/51, alsof hij daardoor zijn hypothese wil bevestigen. Maar deze verwijzing doet m.i. joist afbreuk aan zijn bezwaar tegen de lezing van het hs.
Dat hier casteel genomen wordt voor kasteel bewoner lijkt me niet zo
vreemd. En wanneer in 1650 geen bezwaar is tegen "herde [ellen zeden" ,
waarom zou de metonymia in 1560 (met overmoedigheden) dan zo verwerpelijk zijn? Ook is de op het verhaal teruggrijpende omschrijving "het was
die casteel" (nl. waar ik zoeven van verteld heb) in het episch verband zeer
aannemelijk. Het enige "bezwaar" is de Iengte van het verso Voor J. met zijn
aprioristische opvatting van het Mnl. vers zal dat weI het uitgangspunt van
zijn gedachtengang zijn geweest.
1575. In hs. ontbreekt ghi.

+
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1595. Jonckbloet sloot "ghereet" buiten de directe rede; dan is het dus bepaling bij seide.
1596. Na antworde staat in hs. ghereet met stipjes er onder. De samenhang
van deze en de volgende zinnen kan men verschillend opvatten. Jonckbloet
plaatst een komma achter 1597 en 98; een punt achter 1599; een puntkomma
achter 1600. Het komt mij voor dat 1597 en 98 een zin vormen: alsje dan
van mij de tol moet ontvangen, dan moet je (in ieder geval niet op je paard
zitten, maar) op je benen staan. Daama volgen weer twee regels die nauw
samen horen: v66r ik ze gaf, terwijl je op je paard zat, kon je (wat mij
betreft) liever naar de hel lopen: eerder moet je naast mij op de begane
grond staan! M.a.w.: liever dan dat ik ze je gaf op je paard, kun je naar de
hellopen.
De vertaling van het Mnl. W db.: "ik wou liever dat gij met paard en al
naar de hel gingt, dan dat ik u de tol betaalde" - is onjuist. Walewein zegt
niet, dat hij de tol helemaal niet wil betalen: hij wil (ironisch op zijn manier)
de tol betalen, maar dan te voet, d.w.z. hij wil in gelijke omstandigheden
met hem vechten. De ander begrijpt hem best, zoals uit het vervolg onmiddellijk blijkt. De omzetting van regel 1599 en 1600, die Verdam voorstelt
is dan ook onnodig.
Er zijn nog andere mogelijkheden: achter 1597 punt of uitroepteken
(ironisch: God weet, dat ge van mij tol ontvangen zult! nl. de dood). Dan
1598 als afzonderlijke zin of verbonden met 1599.
1628. In plaats van slach heeft het hs. dach, een kennelijke fout.
1663. De lezing van hs. let heb ik veranderd in leet.
1689. Na staende in hs. een dubbele punt (enjambement).
1693. In hs. ontbreekt dede.
1711. Mogelijk is de slot-n van vernomen op de rand afgesneden.
1717. In hs. staat: wanen du best - wat geen zin heeft. Met Jonckbloet heb
ik du in wi veranderd.
1722. Het laatste woord is op de rand van de bladzijde gedeeltelijk weggesneden (vgl. vs. 1711); over is: ghen - van de derde poot van de m is de
aanhechting nog te zien.
1723. De u van geheuaen lijkt weer sterk op een n, vgl. vs. 882. Voortaan geef
ik dit niet meer aan.
1730. Deze regel was vergeten, maar is geschreven onder aan de kolorn,
v66r vers 1729 is een a, voor 1730 een b geplaatst.
1758. In plaatsvan wreken staat in hs. wrenen, wat kennelijk een verschrijving is.
1773. N a bescud lijkt een punt te staan, enigszins boven de regel: cerder zou
men die verwachten achter bescud hi.
1774. Achter Heuet een dubbele punt: grens v. h. enjambement.
1783. In hs. ziin, met aIleen diakritisch teken op eerste i; of staat er foutieE
zim? De spelling ii i.p.v. ij komt nu en dan voor.
1784. In hs. staat [ou met een hoofdletter.
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1789. V66r segghen is een m (begin van mach?) doorgestreept.
1803. Achter ane mi een punt, enigszins boven de regel, vgl. 1773. Waarschijnlijk heeft zo'n punt dezelfde scheidende functie als de dubbele punt.
1810. Achter "Waar es hi" staat in het hs. een dubbele punt.
1870. Achter Bouen een enjambement afgrenzende dubbele punt.
1871. Deze regel is gedeeltelijk onduidelijk en lijkt corrupt. In hs. staat als
eerste letter van de regel een hoofdletter B, daarna zijn enkele letters onleesbaar geworden, dan volgr: berch dien berch en dat dale Jonckbloet las: B(eneden)
dien berch ende dat dal - welke lezing hij in zijn Aant. verving door:
Beide dien berch etc. Ret eerste berch lijkt een verschrijving en zou dus,
hoewel het door de afschrijver niet is doorgestreept, moeten vervallen.
Dubieus is echter ofer tussen de aanvangs-B en dit overtollige berch voldoend.e
ruimte is voor de vier letters eide. Een andere mogelijkheid is dat er gestaan
heeft bin, een prepositie die in deze vorm in Wal. meermalen gebruikt wordt,
Gaat men bovendien akkoord met Jonckbloets voorstel in 1870 ook int dal
te schrappen als verschrijving die op 1871 vooruitloopt, dan zou de zin zijn:
"eft heuet vernomen I Bin dien berch eft dat da! I Met ridderscepe verdect
al (= en heeft binnen dien omtrek van berg en da! alles met ridders bedekt
gezien. Of: heeft intussen (= bin dien) berg en dal etc.).
1879. Hs. heeft twen.
1889. De hoofdletter C van Cnape was eerst een D.
1893. In hs. staat tweemaal wat, zonder doorhaling.
1912. De laatste letters (en) van maghen zijn op de rand van de bIz. afgesneden; een gedeelte van de e waarboven het begin van het afkortingsteken
is nog zichtbaar.
1927. Aldus hs. neve: vermoedelijk is het afkortingsteken vergeten: te verwachten is de plur. datief neven (= verwanten en vrienden).
1942. V66r staen is stene met zwarte inkt doorgestreept.
1977. In hs. staat tont in plaats van stont.
2044. In hs. staat gheereet.
2060. Het hs, heeft wi i.p.v. wie.
2064. In hs, is boven ruwen een kleine 0 geschreven.
2067. De beginletter van valschelike is door beschadiging zeer onduidelijk.
2091. Jonckbloet wil hier "den oren" schrappen; maar als tegenstellende
prepositie bepaling t.O.V. 2090 is dat zeker niet nodig.
2101. Aldus hs.: alse.
2103. Voor sine quamen wil Jonckbloet lezen: hi quam, waarmee hij weer
een van die typerende psychologische construeties wegwerkt om een mooie
vlakke tekst te krijgen.
2118. In hs. ontbreekt leet.
2145. Jonckbloets lezing en zijn aantekening ("werp het overtollige daer uit")
zouden licht de gedachte vestigen, dar daer in het hs. stond. Dat is niet het
geval.
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2160-62.Mi
jninterptmctiekomtnagenoegovereenmetdievanlonckbloet:
##diedaerlevet''isnaderetoelichtingop,,Sine'';hetistevenssubjectvande
volgendezin,hervatdoor,,hi''.Menzoudusookachter2160een scherpere

zinsgrenskunnenaannemen (ptmtkommaofdubbeleptmt)en dedubbele

Ptmtin 2163 vervangen dooreen komma.Overdiep zette geen leestekens
achter2160,maareen kommaachter,,levet''.
2199-2200.,,Nadervoerenetc.
''isteverbindenmet,,icwane'' dus:Hi
j
zwaaidezo rond,datikdenk datll
i
jpi
jnhad(teoordelen)naardewi
jze

waaroplzi
jzichgedroeg.
2203.I11hs.isteerstmetkleinedunneletterbovenderegelbi
jgeschreven.
2205.Inhs.isupbovenderegelbjgeschreven.
2245.Debeidelaatste woorden zjn zo dichtaaneengeschreven,dathet
éénwoordli
jkt.
2291.Metkleinedunneletterisicboven deregelbi
jgeschreven.
2293.Aldushs.:loorperbeit.
2302.In hs.staatnietnormaal Gbi.er heeftwaarsclzi
J'nli
J'
k eerstgestaan
Gbn;van detweedepootvan deniseenegemaakt,deeerstepootisdoor
hetdiakritischeteken totigeworden.
2319.Aldushs.Jonckbloetwildeom schrappen.
2320.Inhs.li
jktdem van metteseneen hoofdletter;devoorpootisalthans
naarbenedenverlengd,watbijde gewonem nooitgebeurt,maarwe1in
dehoofzetterkolom.Vgl.9273;daarentegen 2540,2939,enz.
2328.Decvangbincw asvergeten;iskl
einboventegende,;aanbi
jgeschreVen.

2330.Maerdatheefthiernogdebetekenisvm ,,washetnietdat''.lonckbloet
zetteachter,,onboren''eenptmtkomma;naarmi
jngevoelisditeentezwarc
scheiding van devoorafgaandeirrealis.

2334-36.Mi
jninterptmctiekomtovereenmetdievanlonckbloet.Eventueel
zou men ook 34-35 alséén zin kunnen lezen,achtergeweldeeen puntof

eendubbelepuntzettenen36alsllieuwezinopvatten.Minderwaarschjnljk
echterisdezeverbindhg van ,,vergaderden''met,,at1beden ziden''.

2344.Dubieusisofmen dieoflien(Jonckbloet)moetlezen:hetstreepje
boven iekanmenopvatten alstekenbovendiei,zoalsmijhetmeestaalw
nemeljk schjnt.Omdathetmisschien wathorizontaalisuitgevzen kan
men denkenaanhetaiortingsteken,zoalsJ.bli
jkbaardeed:hetStreepjeis
echterdunnerdanhetaiorthgstekengewoonli
jkis,enkomtindatopzicht
overeen methetnormale teken boven de i.

2354.Jonckbloet1% tenonrechte:velerere.
2361.In hs.staatbrocb i.
p-v.brocbt.

2365.Mdushs.:Forfisoptevattenals,,voor(dat)het'',zieW dljst.
2400.Metkleinedunneletterisbetbovenderegelbjgeschreven,onderaan
deregelstaateeninlatingsteken in devorm van twee verticale streepjes.
2404.DespellingBancraninhetri
jm StaattegenoverBancram in2347.
Z<.drukken 26b
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2419.Verdam (11,460)voegt1ieinvöör,,tweerudders''.Misschienishet
nog beterhettelwoord telaten vervallen:datwidierudderslieten varen.

2436@DesuggestievanJonckbloetom ,,varen''tevervangendoor,,sparen''
iszekernietdwingend:varen ,,vrezen''geefteen goedezin.

2448-51.Eenandereintcrpuncdezoudenkbaarzi
jn:achter2448eendubbele

punt;deals-zinverbindenmet2450/51.

2456-58.Hetzinsverbandli
jktenigszinsonduideli
jk.Zonderwi
jzigingvan
de tekstis,yendedie coninc''een beknoptecoördinerende zin,metzwaar

accentop ende.en evenzo dekoning,diezich ook (duchtig)verweerde.
Mogeli
jk isechterhettweedediedoordeafschri
jverlgevoegd,zodatde
zinoorspronkeli
jkwas:endekoningverweerdezichook(duchtig).Inbelde
gevallenheeftdevolgendezinmetenle(vs.2457)onderschikkendeftmctie:
bi
jzinvanomstandigheidmetovergangnaardecausalefunctie(,yterwi
jl-sdewi
jl,aangezien''):terwi
jlofomdatIAi
l'we1weet,datIUl'tendodeopgeschrevenisalshi
jLli
jftdoorvechten,maardathetgroteschandeinhoudt,walmeer
hi
jzouvluchten.
2463.In hs.stond moeie,waarvan de eisdoorgestreeptofin een tisver-

anderd;hettweedeli
jktmjhetaannemeli
jkst.

2470.In hs.ontbreektJeef.

2483.Jonckbloetmeentdat,,dandreuitgeworpenmoetworden'',omdathet
>>dezelfdestri
jders''zi
jnalsilldevoorafgaandeverzen.Hetismogeli
jk,maar
nietnodig.Menkan,,dandre''ookopvattena1sdetegenparti
j.Maarookal

ishiersprakevandezelfdekri
jgers,dannogisdandre(n1.danW .)nietbeslist
onaannemeli
jk.

2499.In plaatsvan baerheeftheths.bi,watgeen goedezin geeft.

2512.Verdam (IV,328;V,1642)wi1Iedetseveranderenin ledense.lkvolg

hem daarh niet:ledetsekan contractiezi
jn uitledelense;vgl.ontwapenetse
in 2519.

2520.Vöörzaleniszielezwartdoorgestreept.

2533.Bi
jdeoplossingvan deaiortinginwarvenhebik metgerichtnaar
hetdjm,hoewelbedervenen duswervenwaarschi
jnli
jkoorspronkeli
jkzijn.
2540.Denieuwezin ishiernietgemarkeerd dooreenhoofdlettervan1oe,
.
vgl.2320,2939.

2546.lndezezinli
jkticnadatuitgevallen.
2549.Deplur.wildenismogeljkeen schri
jTout;maarnodigishetniet;
deconstructieispsychologischverdedigbaar:hetsubjectmenisnaardebetekenispluralis,in 2550 gaatdedichterdan ook overin depron.pluralissi.
Dezelfdeovergang in 3109.

2559.Deschrijfwi
jzevarieerttussenconingbinne(2527)enconincgbinne(2575);
bi
jdeoplossingv.d.alortinggeeftditmoeili
jkheid.

2563.HS.heeftdeti.p.v.doet.
2574.Vorenismetdlmneenkleineletterdoorm derehand achterderegel

diedusmetsitteneindigde,bi
jgeschreven.
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2591. In hs. ontbreekt si.
2601. De spelling Walewijn is ongewoon, vgl. 515 en 3840.
2602. Verdam wil voor verlichte lezen verlicht. Dat is niet nodig: verlichte is
prete van verlichten "schitteren, helder zijn" (zie W dlijst).
2605. De naam Walewein is hier ten onrechte door de afschrijver ingevoegd. Pas in 2790 maakt W. zich aan de koning bekend. Ook ritmisch is
"Here, wildi slapen gaan" zuiverder.
2606. Aldus hs.: ende rust jou. Jonckbloet verklaarde het als apocope van
rusten. Mogelijk is het een uitnodigende imperatief; grammatisch enigszins
onlogisch gecoordineerd aan de vragende zinsvorm 2605. Is die laatste zin
inderdaad vragend naar de functie en niet hypothetisch, dan zou men het
best achter 2505 een vraagteken kunnen plaatsen en achter jou een puntkomma, Mogelijk is rust schrijffout voor rusten; vgl. 2668/69.
2647. Achter ghinghen in hs. dubbele punt, wat bevreemdend is.
2651. Achter ontgae een punt, ook dit bevreemdt enigszins.
2653. Deze reI. zin heeft hem (Walewein) tot antecedent. De teg. tijdvorm
helpt is enigszins opvallend. Eerder zou men halp verwachten: dan slaat het
hele verband op de hulp die W. de jonge ridder heeft geboden. De teg.
tijdvorm maakt de omschrijving algemeen.: W. die zijn medemens (den
andren) helpt uit zijn nood, en uit de benauwenis van de dood, zoals waarmede hij (de j. ridder) was bevangen.
2681. Jonckbloet loste d' op in "daer". Beter lijkt mij der, ook al omdat daer
hier weinig zin heeft en eerst in de volgende regel op zijn plaats is.
2685. Aldus hs.: ghew'de. Jonckbloet schreef ghewerden, in strijd met de
duidelijke lezing van het hs. en tegen het rijm. Het Mnl. W db. nam deze
lezing over en beschouwde het als de infin. v. h. werkw. ghewerden in de
betekenis van "zich verwaardigen, zo genadig zijn om iets te doen", Aangezien de constructie zonder te bij ghewerden elders nergens voorkomt,
stelde het W db. voor i.p.v. ghewisen te lezen te wisen. Zo komt men van het
een in het ander! Ik laat de vorm ghewaerde of ghewerde (rijm swaerde) staan
en vat het op als het merkwaardige adv., dat in Renout 1109 voorkomt in de
betekenis "sne!, ijlings" (vgl. Mnl. W db. II, 1887). Die betekenis past hier
uitstekend. Daarmee is het adv. in de Renout (door Matthes als "onzin"
weggewerkt) bevestigd als een adv. dat in de vroege epiek werkelijk heeft
bestaan.
2725. In hs. staat herberberghe.
2727. Jonckbloet yond het vers weer te lang: hij wilde of vrouwe of soe doet
schrappen.
2728. Men zou ook achter hale i.p.v. een vraagteken, een dubbele punt
kunnen zetten; m.a.w. 2729 is het object van hale (conj. V. helen "verzwijgen") voorlopig aangeduid door t.
2745. Aldus hs. dene = dedene: een schrijffout of werkelijke contractie?
2748. Jonckbloet wilde lezen: Inne mach. Weer zo'n overbodige, wille479

keurigeaantastingvatldetekstom zi
jn vers-theorieteredden.Hetwerkwoordlateniszeernatuurli
jkehervattingvan2746.
2749.Achter1atstaatin hs.dubbelepunt:een interessante plaatswaaruit

bljktdatdatnoga1sdemonstratiefpronomen moetwordenopgevat.

2751.Debeginlettervan nuisweereen hoofdetter.
2776.De1van1oeisinheths.watgroterui
tgevallendannormaal;mogeli
jk
a1sgevolg datdeafschri
jverbeseftemeteennieuwezintebegilmen.
2781.In hs.staatgbemeteendoordeafschri
jverzelfbovengeschreven i,.

vermoedeli
jkishiergbiedusookresultaatvandeherstellingvaneenschri
jffout,vgl.vs.2302.

2783.Jonckbloetwilde Hiseide''a1sinvoegselbeschouwen;evenabin2793.
2788.ln hs.staatwesen i.p-v.weten.
2792.In plaatsvan vervroyleheeftheths.vervroye.

2796.VooroverdaetwilJonckbloetvanwegehetritmelezenonlaet.
2801.Jonckbloetsteltvanwegehetritmevoortelezen:Datghiquaemtbin
minenhove.

2814.Willihoeftm.i.zlietveraderdinwoudizoalsJonckbloetnodigacht
vanwegebleven.

2816.Depvanpineiswaarschi
jnli
jkovereenandereletterheen geschreven.
Aandekantstaatpineinlijn,later,schrift.
2831.Vcrdam vraagtzichalofvoorvarennietbarenmoetgelezenworden.

(Vg1.2836).Hetljktmenietnodig.Vgl.W dlijst.
2844.Mogeli
jkisjoueeninvoegsel(Jonckbloet).

2851.M en zou ook achter ,,duere''een zinsscheiding klmnen aannemen
i*p-v.achter,,heide''
2880.Aldushs.:vorsien,i-p-v.ver
sien,zoalsgewoovjk:zieook2958.
2884.Van heteerstesomeismekleinendunbovenderegelbi
jgeschreven.
2898.N aan isonsen zw artdoorgestreept.
2899.In hs.boeueslagbe:mogeljk i
shetaiortingsteken voorden vergeten;nodig ishetniet.

2901-04.Een anderelezing ismogeljk.Jonckbloetplaatste achter2901

eenpunt,enverbond2902-04alséénzin (hypoth.bz.+ hz.);achter,,mile''
zethi
jeendubbelepunt.Overdiepliethetlaatsteleestekenvervallen,maar
1asoverigensalsJ.:dezeveranderdeechterin zi
jn aant.zi
jn interptmctie.
2910.In plaatsvan onsberestaatin hs.aaneengeschreven:Onbere.
2914.Aldushs.onvervarde;daarom spelikparlen,hoewelelderspaertetc.;
vgl.2991.
2939.In tegenstelling metvs.2320 ismettien hier nietmet ,,
hoofdletter''
eschreven.

2944.Hs.heeftziinvoorzljn;vgl.3537.
2957.In hs.geen leesteken ofhoofdletter,vgl.2939etc.
2973.Idem a1s2957.Verderop,waarik in de regeleen zinsscheiding aalw

breng,vermeldiknietmeerdatheths.daartoegeen aanwjzinggeeft.
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2976.Deafschri
jverheeftom eenslechteplekinhetperkamentheengeschreven.Evenzoaandekeerzijde,vs.3112-13.
2994.Aldushs.:par(= paer);vgl.vartin 2992en2914.
2997.Inhs.stondwqt:defisdoorgehaalden daarachteriseensgeplaatst,
metlaterehand.

2998.Amalysisonderstreeptmetblekereinkt(vgl.vs.5etc.en3014,3022).

3010-11.Devocatief,,soeteknape''kanmenookalsinleidingopdevolgende
verzoekende imperatief beschouwen;en dan dus het uitroepteken achter

eren''teplaatsen en achterbnapeeen komma.Aldus1asJonckbloet.
Vgl.3027,3195.

3013.Hs.heeftjci-p.v.ic.

3014.Methchte,verbleekteinktisrauensteneonderstreept(zie2998).
3015.Aldusinhs.Jonckbloetverving,,endewas''doory,dessl
jt'',eeningri
jpenindetekstdatnietbepaaldnodigis.
3022.In lls.isamoraenonderstreept(zie2998).

3027.'
W at de vocatiefbetreft,geldthetzelfde a1swe hebben opgemerkt

bijvS.3011,3195.
3036.Inhs.jc;vgl.3013.
3047.Achter IJQ/'in hs.dubbelepunt.
3048-51.Denkbaar,maarminderwaarscl
zi
jnli
jk isdeinterptmctie:,,Mies

ghevallen/Groteere:Godzi
jsghebenedi
jt/HereW .,datghicomenzi
jt/
teminenhove.DieshebbeGod danc!

3081.Aldushs-:semels(= 'shemels).
3109.In hs.aldusplur.soulenbi
jsamentrebking van men;vgl.2549.
3118.In hs.staatAlasi.
p.v.Als.

3127.Aldushs-:clareide.Verdam (111,1484)wi1lieverlezen:clareite.Inderdaad isditdenorm alevorm,maarin M n1.W db.kom tdeverbogen vorm
clareideook in andereteksten voor.

3137.Aldushs.scqnctevoorscincte.Evenzo 1135.
3146-48.Bi
jdeinterpunctievandezeverzenhebikgeaarzeld.Degegeven

oplosslg (zoal
sookJonckbloetlas)verbindtdanmetdecomp.meer.Ik
zou God meerdank weten a1sze nog geleefdhad,dannu I'
ljhaarheeft
Wcggenom ell.M en zou dan ook a1stegenstellend voegw oord kulm en opvatten en achtergbeleveteen ptmt-kommaplaatsen:Ik zou G.m.d.weten,

alsz.n.geleefdhad;maarHi
jheefthaarhelaasnueenmaalweggenomen.
Dewoordschikking van dedan-zin pleitechtervoorde eerste opvatting,
hoewelin diel
'nterpretatie ,,
noch''enigszinsbevreemdt.
3149-53.Devoorzetselgroep,yvanghelateendevanmanieren''kanmenverbinden metdevolgendezilzzowelalsmetdevoorafgaande.Deeerste op-

vattingisminderwaarsclzjnli
jkvanwegeJ0(nc)aanhetbeginvanvs.3152,
datwe1devooropstaandebepalinghervat,terwi
jlhettweedesovooruitwjst
opal
s.Jonckbloetkoosookdetweedeopvattingen plaatsteeen dubbele
ptmtachtervant.
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3178.In eerste instantie schreef de afschrjver:y,bionsen hemelrike'';
hi
jvuldeechterachterderegelvanaan,engafmetM atingstekenbovende
regelvöörbemekibeaan dathetdaaringevoegd moestworden.Nog ont-

brakdusbere;ditisa1sb'emetkleinedtmneletter,bli
jkbaardooreenander
boven onsengezet.
3180.Voorditversstaateen schuin kruisin blekei
nkt,waarschi
jvjk een

tekenvatleenlaterelezer(HuydecoperofAlemjn?);vgl.8801.

3195.Devocatiefisookmetdevolgendeimperatiefteverbindenvgl.3027.
3197.In hS.ontbreektdefachtervaert.
3213-15.Dezin ,ysitledoghetessogroot''kan men zowelmetdevolgende
zin verbinden,zoalsdeinterpunctiehieraangeeft,a1swelmetdevooraf-

gaandezin.DelaatsteopvattingdrukteJonckbloetuitmetdeinterpunctie:
dubbelepuntachter3213,een puntachter3214.

3243.AldushS.:deonverbogenvorm twe,nietdoor.ii.aangeduid.Jonckbloetveranderdeditin tween.Ookin3262staatdeonverbogenvorm.Deze
PlaatsenPleiten tegen deoplossing doorJonckbloetvan .ii.in,,tween''in
vs.3382,3390 etc.,ook 3464.
3247.Volgensdeinterpunctiebeschouw ikdezeregela1seenparenthetische

min.Jonckbloetplaatsteachter,,Siet''eenkommaenbeschouwdeduS3247

reedsa1sdaarop volgendehoofdzin.
3280.Achter W ilteen dubbelePunt.

3292.Jonckbloetplaatsteachter3291eenptmtkommaenverbonddezin
van 3292 naet de volgende zins-periode, zodat ,,so'' voorui
t wi
jzende
funcdezou hebben.Ik achtdi
tnietwaarschjnli
jk.Immers,devolgendezin
eeftnietzozeereen omschri
jvingvande,,felle''aardv.h.zwaarda1swe1
een goederaadbi
jhethanterenofovergeven aan een ander.veeleerisso
in3292optevattenalsadv.van graadzondermeer,endehelezin verklarend

ten opzichtevan hetvoorafgaande:wantzi
jn aard isbuitengewoon onstuimigen gevaarljk.
3302-03.Hetrjm isopvallend,zowelvanwegetweemaalhetzelfdewoord
gsvanwegrdeviervoudi
geklankherhaling.Mogeli
jkisdeplaatstochbe-

dorven en moetondanksJonckbloetsafwijzing gelezen worden:felenle
quadertiere.Dan vormtdus3303 detegenstelling,dienu in 3302 staatuitgedrukt.Dus:aandeenekantishetgevaarljkenwreed,maarvoorwiehet
eenmaaldraagtishettam en zachtzinnig.

3331.In hs.staat:Mensacbnoytmangbeensoscone.Jonckbloetveranderde
ditin:Ensachnoytmangheensoscone.- DehoofdletterM isechterduide-

li
jkmetm aangegeven,zodaterweinigredenislzieraaneenvergissingvan
deafschri
jvertedenken.Eerderheefthi
j,toenhjdeplaatsvoorde M had
opengelatenen dezinbegonmetEndezin gaandeweggewjzigdalsofl
zi
j
nietmetMengeopendhad.Daarom laatiklievermanweg.Dedubbeleont-

kenningnoytgbeenljktmegeenoverwegendbezwaar(vgl.3322).

333*37.Ditzinsverband isweervoortweeërleiuitleg vatbaar,zodatde
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interpuncdeonzekeris.Jonckbloetverbond ,,treckedictswaert''metde
voorafgaandellz.,,DatSoudejoucomen tallenlede''.Daarom plaatstelzi
j

een komma achter welen een ptmtkomma achtertswaert.De tweede opvatting,die ik hiervolg,beschouwtde hypothetische zin alsvoorzin van
hetgeen volgt:trokikhetzwaard,dan zoudtgedaarvoorgeenstandklmnen
houden,ookalhadgedebestewapenruse gnandiegeooitgedragenhebt.
Dezin,y,
hetesSofel''isdan een min ofmeerparenthetischezin,dievooruit

looptopdeomvangri
jkeperiode37*0.
3347.Delvanbalfismetdezelfdehandbovenderegelhgevoegd.

3354.Defvan vaartisafgesneden aan de rand van deb1z.:nog een klein

deelt
jevandestokiszichtbaar.

3355.Tussenheeftgeen hoofdletter.

3367-68.Jonckbloetscheidde3367dooreenpuntvandevolgenderegel,en
hi
jplaatsteachter3368een komma.Vooralhetlaatsteljktmeonjuist.Ik

beschouw liever3367 en 68 alseen geheel,waarin detweedezin deeerste
alsaanspoe g versterkt.M et3369 begintdan nogmaalseen nieuwe zin,
voortbouwend op 3367-68.

3373.Inhs.isdeuo(ofpp)vri
jwelonherkenbaaruitgesleten.

3378.In hs.isdesloti van vroutven beschadigd.

3391-92.Deoplossingvandeaiortingeninhetnjm isenigszinswillekeurig.
Mogeljkisookswertjbegbert,zoalsJonckbloetlas.Zeldenzjnbeideri
jmwoordenafgekort.Volttitkomtswaertvoorinhetrijm o.a.in3353(z.vaert);

3309 (z.begaert).Afgekortri
jmthetop een -aertin:3359 (z.gbespaert),
3273 (z.onvervaert),3340 (z.vaertt.- Daarentegen:begberle swerde
in3315/16.
3420.Mogeljk isnawillic)'
u uitgevallen,zoalsJonckbloetamvult;strikt
nodig ishetniet.
3424.In hs.ontbreektmeer.

3437.Opvallendvooronstaalgevoelisdenegatienolnocbi.p.v.o
fte.Toch
za1ditgeenfoutievelezingzjn(vgl.Verdam IV,2454).

3438.Voortorabenezou men ook corabenekulmen lezen.
3445.H s.heeft./c,ofmogel
i
jkhoofdletter1,zelfdeletteralsvanIoncfrouwe.
3448.In hs.staatOoci.
p.v.dat.
3464.In hs.aldus:tweonverbogen;vgl.3243.
3473.Aldushs.Tene.

3521.Bovenderegelisanbjgeschreven,waarschi
jnljkmetdezelfdehand;
onderaan de regeleen inlaatteken in devorm van A .
3537.In hs.vogbelkiin- vgl.2944.
3540.In hs.staatnedeip.v.neder.
3550.In hs.staattweemaalclaer,zonderdoorhaling.

3555.Den van aderkfjnisafgesneden,nog zichtbaarisheteerste dlmne
haalt
je.
3558.Dezin ,,
D atsegghicetc.''kan zowelop hetvoorafgaandeslaan,a1s
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op de volgende bewering van 3559,zoals de interpunctie hier aangeeft.
3575.Hs.heeft-jc,vgl.aant.3445;ookl
aier,,joncfrouwe''indezelfderegel.

3578.Ditversmoetverbonden worden metwandeltin 3574:(Jf)wandelt
spelen= (z1
j)looptdaarvoorhaargenoegen rond;vgl.W dl.op wandelt.
3643-44.Dooreenslechteplek inhs.iswalin43en nvan nuin 44tendele
weggenomen.
3647.In plaatsvan addestaatin hs.adden.
3662.In hs.ontbreektbilten.
3663.Aldushs.:Desi.p.v.TcJ.

3668.lnhs.staatvoe,bli
jkbaarisdervergeten.
3678.ln hs.ontbreektsacb.

3691.Achterwertontbreektbi,hetzi
jdooreenfoutvandeafschri
jver,hetzij
a1ssamentrekking metdevoorafgaandezin.

3698.Na bare is scdoorgestreept,bljkbaar een herstelde verschrijving
naar3699.- Deinterpunctievan369*99isaantwi
jfelonderhevig.Volgens
dehiergegevenlezingzjndepart.gbescuertenonlectparallelaangbetrecten
dusverbondenmetbad.Mogeljkmoetachter3697eenpuntofpuntkomma
staan;dan zi
jn de volgende verzen nieuwe hoofdzirmen:haarklederen
waren gescheurd,enz.
3706.Erheeftin heths.eeçstgbedingegestaan;daarvanisgbedicbtegemaakt;
zieregel3784.
3710-13.Devraagisweerofwe,,doruweomoet,doruweghenade''ver-

bindenmoetenmethetvoorgaadezoalsmt'ninterpunctiesuggereert;dan

welmetdevolgendeimperatiefzoalsJonckbloetaangeeft(n1.Achteçjonnekl
uitroepteken;achtergbenadekomma).
3723.Debetekenisis:ikdelzkweldatikernietaantepasza1komen.thi
j
ziet111.geengelegenheidom derivierovertesteken).
3753.Hetlaatstewoord(waren)ismetkleineletterenanderehandlaterin
m argineaangevuld.
3761.In hs.staatwille.

3782.Aldushs-:bie(vgl.vs.3917).

3793.Jonckbloetsloot,ytervaert''buiten dcdirecterede,en verbond het
bli
jkbaarmet,,seide''.
3796.In hs.ontbreektde n van vermiden,eventueelhetaiortingsteken.

3798.Naheteersteicstaateendubbeleptmt,bli
jkbaarom degeljkluidendc
en dichtopeengeschreven woorden tescheiden.
3817-18.Dezeregelsstaan in hs.in andere volgorde,doch de lettersl),a
voorderegelsduiden de bedoeldevolgordeaan.

3820.Dezin,,datsegghicjouoverwacr''slaatwaarschijnlijkophetvoorgaande;dedubbelepuntverbindtdusdehelebewering methetgeen volgt

(= nameli
jkofwant).

3842.Jonckbloetplaatsteachter,,ridderscepe''eenpuntenverbonddepraepbepalingdusmet,,icsaeltdoen'';terwijl,,bimiretrouwe''daneennieuwe
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zinopende.Datljktmerninderwaarschjnljk.Herhazdeli
jkkomenvariaties
voor in bezwerende formules.Liever beschouw ik beide bepalingen a1s

verzwarendetoevoegingenbi
j3843.
3853.Hs.hecftspeille.

3865.Bovenderegelisfcwaarschi
jnli
jk metdezelfdehandbi
jgeschreven.
Aldushs.:aII.

3867.Hs.heeftverwonne,ennabiontbreektmerle,hetgeendoorJonckbloet
werdaangevuld.

3877.Jonckbloetwildenevöörspaertschrappen.
3879.Mogeli
jkisvöörtlaturein te voegen siere,zoalsVerdam voorstelt
(VI,442).
3883.JonckbloetplaatsteachterGodeenkomma,alsofheteenvocatiefwas.
3884.In hs.staatsconei.p.v.scuere,watkennelt'
k een vergissing is;met
laterehand en verbleekteinktisscuerenaastderegelgeschreven.

3886.M.deVries(Proevcv.Mnl.Taalzuivering 102,noot)suggereerde,
waarschi
jnlijkzonderraadplegingvanheths.,datergelezenmoetworden:
welerscoet.Inhs.staatechterontwjfelbaareenf.

3889.Hs.heeftmiin.

3900.Enleeenmqnbroeierisgecoördineerdaan miin3897.

3917.Aldushs.:bie(vgl.3782);vgl.W dl.ookop mie.

3921.In hs.een slechtesteein hetperkament,waardoorbilleengbenaden

doordeafschrijververvan elkaargezetzi
jn:erheeftverdernietstussen
gestaan.
3929.In hs.ziin.

3936.Deslot-fvan staetismeteendeelvan deeafgesneden op derandvan

de bladzi
jde.Jonckbloet zette achterwerlen een puntkomma en verbond
nadien datmetjoustaet''met3937.
3955.M eteen hoofdletterin hs.:Ne.

3958.NaU staateendubbelepunt,bli
jkbaarom hetvanraettescheidenen
teVoorkomen datmen vraetzou lezen.

3960.Hs.heeftyc.
3964.Dezin diehierbegint,looptnietregelm atigaf:dedaer-zinwordtniet
opgevangen doorde te verwachten hoofdzin.In 3966 iseen bare broeder
gecoördineerd aan ,,dese sconeJ'oncfrouwe''van 3964;maarin 3969 gaat

dedichterineennieuwebeschri
jvendehz.over.Datertweeregelsna3969
zoudenzi
jnuitgevallen,li
jktmenietwaarschi
jnli
jk.
3966-67.Keerzi
jdevandeslechteplekuit3921.Ookhierheeftdeafschri
jver
erom heen geschreven.
3981.In hs.staatsiin.
3985.Dezedatiefkan zowelbi
jdevolgendea1sbj devoorafgaandever-

bindinggerekendworden.Mi
jninterptmctieisingesteldophetlaatstegeval.
Jonckbloetginguitvanheteerste:puntachter,,gherovet'',kommaachter
,,1ll1t
14hen''.
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3989.Achterpineiseeng doorgestreept,meteen ptmteronder.
3999.In hs.isnooitmeteen hoofdlettergeschreven.
4005.De m van miwaseersteen b.
4006.In hs.staatyem.DeSindehoofdletterkolom isovereen andereletter
heengeschreven.
4010.Eventueelkan men ook 4010en 4011a1
séén zinlezen:zezijn zo
boosaardig,datze ...

4015.Inhs.isjoamethoofdlettergeschreven,evenalsin4017.
4028.Aldushs.onnere.
4086.Van mogbetisbetafgesneden.
4090.In hs.li
J'kt,,naminen''aanééngeschreven.
4097.In hs.staateen hoofdletterD i.p.v.H,ook dereprescntantdoordc

afschri
jveraangegeveniseen#.(vgl.4133).

4102.In hs.staatzeuver.
1112.Nasetten in hs.dubbelepunt.
4133.I.p.v.eenB isdoorderubricatoreenM gemaakt,ooklziervolgensde

aatlwi
jzingvandeahchrjver(vgl.4097).

4175.In hs.ishetaiortingsteken van ,,sondcr''vergeten.

4193.DezeregelhaddeaEchri
jverovergeslagen;maarhi
l'staatonderaan
dekolom:eenavöörderegelduidtaandatlzi
jvöörregel4194,waareenb
voorstaat,moetingevoegd worden.
4213.I11hs.M inengbeselle,
.eerderwaste verwachten:minegbesellen.

4223.Hs.heeftslechtsverdqt;metJonckbloetleesik verkinlqt.
4232.Hs.heefti-p.v.bel
penyyhebben'';maarbenisweggeradeerd,dochnog
zichtbaar;erisnietsvoorin & plaatsgeschreven.
4254.In hs.:peittsden.
4269.Inhs.staatdacb.metdurmelichteletterisnaastderegelJuncgeschreven.
4287.Aldushs.:twe;vgl.3464,enz.

4308.Inhs.jc.
4331.NadehoofdletterVstaatnogeensvoluitup.DeV isdoorlichthaalje
enstiperachteralsovercompleetdoorafschri
jveraangegeven.
4333.Aldushs.:belkbl'lc.
4352.Delaatstetweeregelsljken alsherhalingeeninvoegsel.
4361.Inhs.ontbrakaanwnkeli
jk waer.Metdl,nneletterisw'amgevuld.
4390.Hs.heeftcrcc,waaraan metdunnelichteletterbtistoegevoegd.

4393.InplaatsvatzeenH.staateen B.,derepresentatvandeafschnjver
isonzichtbaar.
4403.Vandezeblz.inheths.iseenhoek afgescheurd.Daardoormistbrocbte
aan heteindevan dezeregelenkeleletters.
0 08.In hs.staatwalein,zonderalortingsteken.
4437.Inplaatsvm gbodéheeftereentghenégestaan.Devergissingishersteld.
doordeeinoen denilldteveranderen.Vandaardeongewonespellingvan
boden.
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4444.Devocatiefdoornzi
jgerekendbjdevragendezin,werddoorlonckbloetbi
jdevolgendeimperatiefgenomen.
4447.Zie volgendeaant.

1448.Hiermissen,doordeontbrekendehoek(zie4403)enkeleregels.Daar-

doorishetnietzeker uitte maken ofboren in 4447 een goedelezing is.
W anneer men aalmeemt,datdezin metboren eindigt, zou men boreverwachten.Denkbaar isdatOP de weggevzlen regeleen hulpww.a1sVf
stond,waarbj boren infnitiefis.
4453.Deze aanvl
zlling,evenalsdievan4454,naarJonckbloet.

4463.Vöörjouisjobdoorgehaald,metptmtjeseronder.Deverbinding
waeromme twi''isongewoon.HetMnl.W db.beschouwtdecombinaée

a1seentautologie,maarmeerwaarschi
jnli
jkli
jktmi
jdatenleisvergeten:
waerommeendetwi''komtinMnl.meermalenvoor.Mogeli
jkisdever-

gissing met,,l'ob-l'ou''mcdevan invloed geweest.

4467.Onduideli
jkisoferwoontstaat,danwe1woent,.vermoedeljk stond
erwoent,doch isdeetotogemaakt:despelling oevoorooisilzdezetekst

ongewoon.In dezelfderegelvergistedeafschrijverzichmetniewerinc:Iûl'
begon metnemaarveranderdeditin ni.
4493.NabebbendubbelePuntilzlls.
4508.AchterseitidubbelePuntilllls.
4509.Vöören achter,ysoees''staateen punt.

4530.Jonckbloetwildelezendeden.Daarverzetzichhetri
jm tegen;bli
jkbaar
ishetsubjectnietgbesellen,maarderoderudderuit4528.
4540.Vandezeregelen devolgendeontbreken debeginletters(zie4403).
4541.Jonckbloetlasom 1at;beter,vanwegederuimte,isommeiat.
4555.DetvanDatwasoorspronkeli
jkeene.
4627.In hs.staat:J0 Lvaer.

4646.D e 0 vanjoncfrouweisboven deregelbi
jgeschreven.

4658.In hs.:Deni-p-v.Ten.Van DenmaakteJonckbloetTen.Mogeljk
terecht:in4688staatalthansindezelfdeverbinding Ten.Verder:jc.
4663.Inhs.-/c,
'envanbel
penisdenofhetaiortingstekenvergeten;vg1.4898.
4681-82.Heths.ishierbeschadigd:detussenhaken geplaatstetekstisgeheel

uitgewist,alleenhetdiakritisch tekenopdei(wf)iszeker.

4686.Jonckbloetneemt,ynominnomere''bi
jde directe rede.
4693.Erstaatin hs.gb i.
p.v.gbi.

4718.Vööricisgbizwartdoorgestreept.Inhadschriftstaatjc.
4755.Dezelezingisongetwi
jfeld beterdanJonckbloetamvankeli
jk1asen
zoalsook Overdiep ovemam :puntachtery,macht''

Deverbinding,,twemilenvordienacht''isnietzeerwaarscléjnli
jk,alishet
waardat,,mi1e''desnoodskonbetekenen,ydeti
jddatmentweenùjlenri
jdt

(oflooptl''.Laatmendezinenjamberen,danontstaateenheelaannemeljke

zinsverbinding,diewatdeinhoud betreftook we1teverenigenismet4424
vlgg.De afstand van deplaatsdesonheilstotdeburchtwasslechtskort.
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4757.Vöörmacbtistrouwezwartdoorgestreept.
4784.Aldushs.:belt.

4791.Inplaatsvan zl
jnwildeVerdam lezen:naml
i'
nverstaen.Datiszeer
goed mogeli
jk.Delezingvanheths.moetbetekenen zoveelals:volgens
zi
jninzicht.
481* 19.De interptmctie en daarmee de interpretatie van deze verzen is

onzeker.Overdiep neemt4814 a1snevengeschiktezin bj4813,en plaatst
duseenpuntachter4814.Datisopzichzelfheelgoedmogeljk.Maarvan
4815toten met4819staatbjhem geen enkelleesteken.Hoel
zi
jzichdat
zinsverbandheeftgedacht,bhjktevenmh uiteen aatekening.Jonckbloet
scheidtevenalsik4813 van 4814dooreen uitroepteken achter4813;achter

4814en4815zethi
jeenkomma,evenalsachter4817en4848.Ookdaardoor
bli
jfthetzinsverbandonduideljk.Metmi
jninterptmctiewi1ikhetgeheel
aldusinterpreteren:En datgezeggingschap (= deouderljkemacht)over
mi
jhebtgehad,z6datgemehebtopgevoedzondermezodanigteonder-

wi
jzendatikkennisvandedeugdhebgekregen,datbetreurikzeer:(want
anders)zozouikdekwellingontgaanzi
jn,dieiknuvooraltijdondergaan
moet.- Delezingvan0.kanmenzichaldusdenken:Vervloektzi
jtgedat
genzi
jhebtgedragenendatgeovermijdeouderljkemachthebtgehad.
lk Letreurhetdatge mehebtopgevoed,zonderdatetc.- Ook datgeeft

we1eengoedezin,albli
jftdenegatievezinsconstructievan4816envooral
hetplusq.perEenigszinsopvallend;persoonlijkgeefikdevoorkeuraande
eerstgegeven interptm ctie.

4823.In hs.staatmacbi.p.v.fuam.Datmoetwe1een verschri
jving zi
jn:
a1szelfstandig werkwoord heeftmogenhiergeen zin,ook nietalsmen het

debetekenisyymoeten''toekent.Ongetwi
jfeld heeftdedichterderidder

latenzeggen,dathi
jdoordeschuldvanzijnvaderindezeellendeisgekomen;
vgl.daartoevs.4834.Jonckbloetwi
lde,,1igic''lezen.Vgl.Verdam VI,878.
4838--4845.Jonckbloetkanheelwelgeli
jkhebbendatdezemoralisatielater

in detekstisingevoegd.Eldersilldetekstkomen zulkelessen nietvooren

deaansluie gvanvs.4837-4846wordterkermeli
jkdoorverbroken.
4841.Vöörvroetisgoetdoorgestreept.Dezezinkanaansluitenbi
jdevoorafgaande,maarevenzeerbi
jdevolgende.Mi
jninterpunctiebevoordeeltde
tweedemogeljkheid.OokJonckbloetlasdetekstaldus;zelfszettehjeen
Ptmt achter4840.Overdiep daarentegen gingbl
ijkbaaruitvan deeerste
opvatting:achtermesprisengeen leesteken,achtervroeteen punt.

4853.Aldushs.:gbeselle.Jonckbloetmeendedatditeenonjuistheidvande
afschri
jverwasdie,yllietbegreep datlacbperapocopeStaatvoorlagen''(!).
Zelfheefthi
jbli
jkbaardetekstnietgoedbegrepen:sinenslaatnietop de
bekeerderidder,maaropdeencdieinzl
jnzondengestorvenisendieevenals
zi
jnkameraadnudoordeduivelenwordttoegetakeld.Hetaanwi
jzendwnv.
andergonen''vormtsamenmetvs.4853hetantecedentvandebjzinin
vs.4854.Dezelfdetweezjnbedoeldinvs.4856en4870,vgl.ook4882/83.
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TothetdoorW .beschcrlnderidderljkzi
jndeduivelsnietgenaderd.
4886.Inplaatsvanlancheeftheths.lacb(vgl.4907).
4898.Aldushs.:bel
pe.W aarschi
jnhjkishetaiortingstekenvergetenenis
telezen:helpes.Vgl.echtervs.4663;4951,5342.

4907.lnhs.sacbi.p.v.sanc(vgl.4886).

4924.In hs.ishetaiortingsteken vergeten van ,,dorpcrheit''.
4933.Hs.heeftnem voorbem.
4945. ln hs.tweemaalbi,zonderdoorhaling.
4951. Hs.heeft:Hore,
.waarschjnli
jkishetaiortingsteken vergetcn;vgl.

echteraant.5341;en 4898.

4974.Zohs.:bel,vgl.4784.Mogeli
jkzi
jnhetschrijTouten,maaromdat
hetnietzekeris,laatik zestaan.
4979.I.p.v.rilenheeftheths.wriven.
4981.Verdanlwildelezen:Hien hevetetc.Dan maakthi
-je
rduseenaf-

hankehjkezin van,diedoorintonatieen negatieondergeschktisaan de
vorige.Datli
jktmi
jonjuist:4980slaatophetvoorafgaande(J= icwille
tintenetc.)en4981isdeuitvoeringvanzi
jnbesluit;vandaardeinterpunctie.
OokJonckbloet1aSzo.
4995.Hs.heeftyc.

4999.Hs.heeft)'
c.
5005.Aldushs.:moelten ioeit.
5015.Achterriviereheb ik een komma gezet,om tedoen uitkomen,dat
devolgendezin metdaeralangtvan dehoofdzin ,,esW .comen''.Devertaling is dus:en toen de vlam Nveerneergevazen xiasin de rivier,isW .
ekomen op een andereplaatswaarhetwaterhelderwas.

5017.Nawasstaatdubbelepuntinhs.:enjambement.
5024.Inhs.issinenbljkbaarvergeten.
5035.Natevoreneendubbeleptmt:enjambement.
5056.Na weeteen dubbelePtmt:enjambement;daarentegen rlietachter

gbevreesscbein hetvolgende vers;ook nietna wasin vs.5063.

5063.Achterpaerdljkteen punttestaan;vermoedeli
jk echterishetniet
a1szodanigbedoeld,docheenstipjeinktzonderbedoeling.
5065.Inhs.li
jktaldrivendeaaééngeschreven.
5069.Jonckbloetspeldemesberde;mi
jnspellingberustopplaatsena1s1362,
2834,8807,8867.

5096.Jonckbloetzette achter 5095 een ptmten beschouwde dus ,,Der
W alewein'',alssubjectvandevolgendezin.Datachtikonjtlist:vandezin
diemethetanaforischediebegintkan hetnominale subjectniet voorop
afgescheiden staan.Afscheiding aanheteinde,zoalsmi
jninterptmctieaaneeft,isnormaal.
5107.In plaatsvan meslietstaatillhs.meslaen.

5110.Aldushs.:binne;mogeli
jk ishetaiortingsteken vergeten,nodigis
datechterniet.
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5112.Verdam II,586steltvoorvantewi
jzigeninna.Hetljktmenietnodig:
van iseen zeersoepelvoorz.,datluerherkomstaanduidt.

5113.Detekstli
jktnietgeheelinorde.Verdam (Mn1.W db.II,990)stelt
voor:daersoeroocniet(= niets)gbebose.MenzouXnsoea1sadv.nogmoeten
wijzigen in Jp,wantdatisin W .despelling voorditbi
jwoord.Zonder
veradering van woordschikking kan men echterevengoedJn(e)a1Sadv.
interpreteren.In VI,1685 1asVerdam :daersoo rooctnietghebose.Een

adereoplosshgzou zijn ,yroken''in 5112 a1safgescheidensubjecttebeschouwen,en dan robete fezen i.p.v.roben:degeurderegelentieren,dj
geurdedaarheerli
jk!Eventueelrobenmeervoudlaten ensoeveraderen in
si:,,roocsi''isdan y,roken si'' een gangbarecontractie.
5116.Het is onnodig metVerdam VI,1626 ,,Ende''in te voegen vöör
Lelien.deasyndetischevorm isheelwe1amvaardbaar,ooknadecoördinatic
in 5115.Men zouook achter5114 en 5115eenPtmtkommabmnen zetten.
5123.Aldushs.Gbene.Jonckbloetkeranderdehetin Gbere.Alsdatieffem.
isdatook deteverwachten vorm.
5124.ln hs.ontbreektte.

5162-64.Dezin,,a1liseetc.''isdehoofdzinbi
j5162;ditverbandisonderbroken door de yyspanningwekkende tussenzin tot de hoorder of lezer''

(5163).
5209.Aldushs.:vustinri
jm opdruust.

5211-17.De lterpretatie van ditzinsverband baartenige moeil
jkheden.
Ik beschouw dewant-zin alsverklarendetussenzin,diede ecoördineerde
bi
jzinnenmetalsonderbreekt:,,endewartvervaert''etc.totaan ,,side''is

dusbijzin,dehz.begintmet,,doene''(5216).Jonckbloetzetteeen punt
achter,yside'';hoehjdan deonderlingeverhoudingderzinnen opvatte,is
menietduideli
jk.Overdiep plaatste geen leesteken vanaf5210t/m macb
(5217),behalveeenkommavoorwant.
5225.ln hs.staatbalbercb.
5255.In hs.m iin.

5277.Doordivanmocblizi
jneenpaarandereonherkenbarelettersheen ge-

schreven.
5290.Hs.heeftmgben zonderaiortingsteken.
5316.Opvallend isde vele spatie tussen dewoorden in deze regel,maar
vooralook degroteafstand tussen ren oges,overbrugddooreen langehaal

van der;mogeli
jkalleenom deregeltevullen.
5317.ln hs.zjn mineennamedichtopeengeschreven,maardooreendtm
verticaalStreepjegescheiden.
5322.Ofgoedmaninhs.alséénwoordisgeschreven,zoalsJonckbloet(zie
commentaar),wilde,isdubieus.
5325.Erisin hs.abnormaleruimtetussen zelveen dus;in dieruimteeen

bruinigevlek.Mogeli
jkisereenletterweggewerkt:heefterzelvengestaan?
5341-42.Dealortingjonc
fr'hebikopgelosta1smeervoudsvorm,zoab de
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verbinding eist;op grond daarvan vulik bouwe,zoalsin hs.staat,nnn tot
bouwen,de normale i
n6nitief;waarschi
jnljk heeftdeafschrjverhetafkortingsteken vergeten,vgl.echter4951en 5364.

5348.Aldushs.:ene.Verdam wildelezenenen(IX,61$.
5352.Mogeljk heefteri.p.v.vennenoorspronkeli
jk gestaan vemmen,zoals
Verdam wi1lezen.Devorm vimmte)komtinMnl.meermalenvoor.Ook
Kil.(EeigebedorvenplaatseninMn1.Teksten291).
5355.VöörcleneiscIa doorgestreept.
5364.In hs.staatboude,de infnitiefzondernvgl.5342,5640.

5368.Dervan rieienisvanhethoofdlettertype:mogeljkdoordathj op
debovenregelstaat,hoeweldeafschri
jverditeldersnooitdoet.
5374.Nade aiorting langb'staateen ptmt,watnormahternietgebeurt,

alleenbi
jsterkeaiortingenzoalsco.ofwal.
5380.In hs.M iin.
5395.Hs.heeftmiin.

5399.Inhs.isgberewj
p waarschjnljk aanééngeschreven.

5400.Vöörbintisber(?)doorgestreept.
5408.Jonckbloetz2 we1geljk hebben,dat,Endesciltcnechte''een later
invoegselis.Deregelisz6onmogeljklmg.
5412.Aan heteind van de regelwasere vergeten;lletwerd met dunnc

kleineletterlaterbi
jgescl
areven.
5426.Hs.heeftjc.
5428.In hs.staatmiin.

5442.Deafschrjverhadeerstbemelegeschreven;daarnaheeft,waarschjn-

%'k,hi
jzelfnaachterderegeltoegevoegd,metinlaattekentussenexd.
5443.Hs.heeftmiin.

5474.Hs.heeftjc.
5482.In hs.staattweemaalbionsen,zonderdoorhaling.

5488-91.DezezinsperiodeinterpreteerikandersdanJonckbloet:dezebe-

schouwdedeal-zin (5490)a1sondergeschiktaandevorige:kommaachter
scenden''puntkommaachtery,ghenenden''Naarmi
jninzichtisdeal-zin
ondergeschiktaan 5491.

5496.Hetwoorddancismetlichtereenfjnereletterdooreenlaterehand,
waarschi
jnli
jkvanHuydecoperofAlewijn,achterderegelbi
jgeschreven;
blijkbaarwashetdoordeafschri
jververgeten.
5502.Dezlsconstructieisvoortweeërleiuitlegvatbaar:dezin met1iekan

relatievezinbi
j,,nzi
J'nvrouwe''zi
jn;danisditsubstatiefsubjectvm greep,
hervatdoor ,,soe'' De andere opvatting is:,,nli
J'n vrouwe''afgescheiden

subjectvan,ywasnietlat''hervatdoor,,die'';devolgenderegeleennieuwe
asyndetischehz.

5505.Devocatiefkanzowelbi
jdevorigealsbjdevolgendezingerekend
worden.lonckbloetdoethetlaatsteenzettedaarom eenpuntachter,,neder''.
W aarom IUJ'achteryygedaen''eenreekspuntenzette,ismenietgoedduideli
jk.
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M issclzien vatteIél'hetop a1s:r
,hetismetU gedam''en meendehijdat
dezezin nietmetde volgendeisverbonden.Ik verbind hem rechtstreeks
methetgeen volgt,aldusvertalend:gehebtzodaniggehandeld,dathetje
levcnza1kosten.

5515.Deze zin isnevengeschiktaan 5511,hetsubjectsoe issamenge-

trokken.
5540.Misschien zou men ditzinsverband anderskunnen interpungeren:
achter5538 een puntofuitroepteken,en dan 5539 verbhden met5540.
5587.In hs.begintgbinemeteen hoofdletter.

5593.Eengatinhetperkamentheeftbestondtgedeelteljkweggenomen:het
isechtergemakkeli
jkuitderestentereconstrueren.Vgl.5639(keerzjdev.
b1z.).
5615-16.Jonckbloetplaatsteachter5615een puntk-ommaen achter5616
een konlnaa.Ilezeinterpunctieljktmeonjuist;5617isgecoördineerd aan
5613l/14;detussenliggendeverzen staan in parenthesis.

5637.Aldushs.:oqfàeni.p.v.ont
faen.

5639.Een gatin hetperkamentheeftwinegrotendeelsweggenomen.Vgl.
aant. OP 5593.
5640.In hs.bl
ive,infnitiefzondern,
.waarschi
jvjkishetaiortingsteken

vergeten;vgl.echter5364,5342.Mogeli
jkisbesteeninvoegsel,zoalsJonckbloetmeent.
5644.In hs.heeftgestaansinen.desisweggewerkt,maarerisgeen m voor

in deplaatsgeschreven.Voorderegelstaateen rechtkruis
jeen metEjne
pen een zecrkleinem.

5688.Inhs.ontbreektéipf
/efi.lonckbloetvoegdehetin,Verdam gingakkoord
lV,2476.ZieW dljst.
5696.Met een fjne letteris,waarsclljnli
jk met andere pen en had,

bovenderegelsalbjgeschreven,onderaanderegelstaateenhlaatteken(m).
5701.Aldushs.bic(= ic).
5704.I.p.v.Biwi1Verdam (111,492)lezen:Bin.
5710.AchterHeelstaatin hs.een punt.
5733.In hs.staattweemaalmi,zonderdoorhaling.

5734.De constructie van 5734-35 iswatmoeil
jk.Volgensdehiergegeven

interpunctie (evenalsdie vanJonckbloet)vormen beideverzen één zinsverband:een bz.(doorintonatie)+ hz.Zie voorde vertalhg W dl.op

gbelinbeu.Daarwordtook een tweedelezing geopperd:datlzou 5734 een

afzonderli
jkezilzzjn,tesluitcnmetuitroepteken.Mogeljkisnogeenandere
interpunctie:achter5733 geen leestekensen achter5734 een punt.Dan is
5734een hypothetischebz.en staat5735op zichzelf

5746.Oorspronkeli
jkhebben achterliepnogeen oftwee letters(eeneof
en.
?)vastgezeten.Daardoorheenechterheeftdeafschri
jver,om zjnfoutte
herstellen,een verdubbeldehoofdletterl(van k)geschreven;een dubbele
PuntscheidtIiep van fc.
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5769.Jonckbloetsteltvoor,yvondicken''a1sglosseem teschrappen,integenstelling met5811.Zie daar.

5784.Hierbeginteenandereafschri
jver,ennietmet5782zoalsJonckbloet
meent:hetschriftisietsschuiner.Voordeversierdelombardenderrubrieken
wordtvan nuafaaneerstruimteovertwee,latertochweeroverdrieregels
gelaten.ZieH eid.blz.407-409.

5811.Jonckbloetwilsoubenverschuivennaarvorigercgelenlezen:Insoàde
soéken W llewéine den héreEndevöndickén in énech llnt.

5818.Rogesismeteen hoofdlettergeschreven.Dezeafschri
jverdoetdat

gcregeld in tegenstelling metdevorige,zievs.5745,5317,5320.
5825.Vreemd is ,,Teen'' aangezien er slechts sprake is van één rivier;
nauweljksishetook denkbaardat teen''eentegenstellingbedoelttussen

derivierendebrug.Hetli
jktmjeenvergissingvoor:TeJkberecbtevagbevier.
5831.Deeerste fvan twaterisboven de regelklein bijgeschreven.
5837.DezeaEchrijverschri
jftregelmatigiv,devorigejou.
5846.Aldushs.:mb'
n= min.
-

5885.Rogesmethoofdletter,vgl.5818,5959,6009,etc.Ook aan heteind

v.h.verhaalisRogesmethoofdlettergeschreven,behalvein 11121(Zie
voordeplaatsen deljstv.eigemmmen).
5886.Dezeafschdjverheeftookeenanderegewoonteom hetenjambement
aantegeven:achterde6vergaanderegelstaatv Dittekenkomtherhaaldeljk
voor.Achterwareopdevolgenderegelcenpukt.ZieInleilingblz.440.vlgg.

5892.Aldushs.zonder,,ghi''vöörhebt;mogeljkisheteen schrjTout.
590203.Jonckbloetplaatsteachter5902eendubbelepunt,enbeschouwde
dusy,van mi''alsdeelvandezin van 5903.Ditishoogstwaarschjii
jkin
strjdmetdeinterpunctievanheths.waaraanl.geenaandachtheeftbesteed.
Achter i et''imm ers staat hetoverloopteken.Daaruitconcludeerik dat

vanmi''behoortbjdevorigeregel.Datgeeftookeenheelgoedezin.
5932.Deafschrjverhadsp vergeten,maarheefthetachterderegelgeplaatst,metH aattekennaEmmer,bovenderegel(integenstelngmetvorige
afschrjver,diehetinlaatteken steeds onderaan plaatste; ook devorm is
anders;hiertweeschuineparallellestreepjes).
5949.In hs.staatdezeregeltweemaal;detweedekeermet,,Of''alseerste

woord:Ofalvoerdi.v.bond'tmilenofmere.
5955.Inhs.staateenverticaalkruis
jeachterderegel.
5978.InderegelheeftineengroteJalsbeginletter.Achterdezeregelstaat
hetoverloopteken.
5984.Hetzinsverband ishierwatvreemd.Voor elzou men eerder sl
i'n

verwachten,maarhetrijm eistes.Alsulcmoetwe1aanklzopenbi
j,,dieene
porte''.Mogeljkkanmenhetbestvertalen:gezoudtzelfsnietéénpoort
veroveren zoalsertwaalfzi
jn.Misschen heefttoch eenverschri
jving het
versvermiAt:ookinvs.5980staat,,A1sulcy''hetzoukunnenzi
jn datde
afschrjverzichdaardoorindeaav efheeftvergist.
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5993. De tweede r in vienvarfis vergeten.
5994. Achter deze regel staat het overloopteken.
5995. Aldus hs.: in plaats van Morgen moet waarschijnlijk mogen gelezen
worden, zoals Jonckbloet voorstelt.
6017. Aldus hs.: J. liet "ghewes ende" weg; waarschijnlijk terecht.
6025. De vocatief werd door Jonckbloet bij de volgende zin genomen:
achter ere uitroepteken, achter weI geen leesteken.
6045. De zin "stont in die aerde" heeft de functie van "relatieve zin" zonder
relatief pronomen, bij "duere".
6046. Achter deze regel het overloopteken.
6047. In hs.: jn.
6050. In hs. staat maetic i.p.v. moetic.
6064. Achter deze regel het overloopteken.
6104. Aldus hs.: onpers. verbinding zonder prone subject: toen kwam he4w. voor, dat dit kasteel het voortrcffelijkste was, dat hij ooit gezien had.
6121. Om het rijm volledig te maken zou ontploken te veranderen zijn in
ontsioten, zoals Verdam voorstelt in "Eenige bedorven plaatsen in Mnl.
teksten", 292. VgL ook vs. 6165.
6124. Jonckbloet verbond deze hypothetische zin met de volgende hz.;
daarom plaatste hij achter 6123 een punt. Onmogelijk is dit niet. Toch
acht ik mijn Iezing waarschijnlijker, met het oog op de verleden tijdsvormen
in 6122 en 6123.
6130. De zin "Dat kent God" slaat volgens mijn interpunctie op "Ie moet
gaen". Volgens Jonckbloet hoort hij bij de volgende zin: komma achter
"God".
6156 In hs. staat Badic i.p.v. Dadic.
6169-71. Dit zinsverband is enigszins onduidelijk. Jonckbloet plaatste "wat
soucti binder veste?" tussen haken, als parenthetische zin, en verbond "Ghine
kert" met de zin in 6171. Dit laatste lijkt me geen goede zin te geven. Overdiep plaatste achter 6169 geen leesteken. Ook dat is onbevredigend: "hets
ju dbeste" hoort bij "keert weder uut". Ik vertaal aldus: Ga er weer nit, dat
is voor u 't beste. (Maar) als ge er niet uit gaat, wat zoekt ge (dan toch)
binnen de vesting? Of anders (nl. als ge hier niets te doen hebt) zal men u
dwingen er uit te gaan.
6173. Aldus in hs.: sijd, vgL 6238.
6174. In hs. staat sidi i.p.v. siedi. Enigszins opvallend is weI, terwijl men eerder
niet verwacht; mogelijk een vergissing, vgL vs. 6248.
6182. Achter ute staat in hs. een punt.
6210. In hs. staat Ontbeide i.p.v. On/beidi.
6214. Deze regel is, naar schrift te oordelen, door de afschrijver zelf over
een weggeradeerde regel geschreven. VgL 6216.
6216. In hs. staat "die andren riepen si". Jonckbloet liet si weg. Dat hier
een fout in het spel is, blijkt uit het feit, dat "si alle gad' spi" op een wegge494

radeerdeplaatsisgeschreven,doordeafschujverzelf(vgl.6214):bli
jkbaar
heefthi
jzijnfouttochnietgrondiggenoeghersteld.
6218-21.De die-zin in 6220 isrelatievezin bj bere.Ten onrechtezette
Ovcrdiep een puntachter6129.
6222-25.Hetzinsverband is enigszinsbeknopt.Overdiep zette een ptmt

achter6221;1aSzonderleesteken 6222-24,waarachterhi
jweereen ptmt
plaatste.Jonckbloetslootook6221metptmt,maarzettepuntkommaachter
6223.Ik beschouw 6222-6223 a1snadere toehchting op devorigezin;vs.

6223isda een hoofdzin,waarLi
jdebi
jzin isverzwegen:hi
jzouhetwe1
zeeronaangenaam vinden,wanneerIél'dathoorde.Daarop volgtdan een

irreëlewensalsverwijtendeuieoep.Menzouechterblnnenveronderstellen,
datdetekstonzuiveris:leestmensocbteinplaatsvanonsocbte,danvormen23en
24eenlogischgeheelendegedachtezougoedaansluitenbi
jhetvoorafgaande:
heeluw leven hebtgevanhem geprofteerd;hetzouhem we1Li
jzonderaangenaam zi
jn,wnnneerge(uitdank daarvoor)uw bolwerkhad behouden.

6238.Voorsfjd,vgl.6173.Debvangbevaenwaseerstvergeten;voordat
deaEchri
jverhetwoordbeëindigde,bemerktehi
jzi
jnfout,enschreefeenb
doordereedsstaandeeiheen,daarnavolgdenormaaleuaen.Herhaaldeljk
komthetvoordatdezeafschri
jverdebachterdegweglaat.Bljkbaarhad
hi
jermoeitemee.
6246.y,Ende seide''li
jktwe1overbodig.Jonckbloetwilde hetdan ook
schrappen.
6255.Achterdezeregelstaathetoverloopteken.
6256.Erstaatstateni.p.v.staden.

6258-61.Vers6259zoumenmissclzienookknnnenlatennnnsluitenbi
jde
vorigezin:diegoneisdanhetsubjectdatreedsdoor,,si''isaangeduid.Dan
zou 6260 m eteen ieuwezin beginnen.In datgeval,datik echterm inder

waarschi
jnli
jkvind,moetdusachtervanteenpuntofeenptmtkommastaan,
terwjldedubbeleptmtachter6258vervalt.
6262.In hs.staat,,mochtë.''DitlosteJonckbloetop i
n:mocbten,datI/l'
vcrklaardezs mochte hCnM.Verdam (Mn1
.W db.1,1062)wildelezen
mOCMtC'? Ik 1osdeaiorting lieverop in mochte-,duswerkw.+ pron.

datiefobject.Ditkomtdusmeerovereen metJ.dan metV.
6266.lnhs.staatSoei.p.v.Doe.Deplur.soeisongewoon,vergeljkechter
vs.7337.

6281.Hs.heeftsiçl/lm i.p-v.sifuamen;mogeli
jkisquam ineen contractie
voorfuamen in.

6292.Dezeplaatsisdooreen vlek diedelettersheeftaanget
ast,onduideli
jk
in hs.In Mnl.isberoemen meermalen ni
etreiexief;voorhetpronomen(u)
isertussen deleesbare delen geen plaats.

6303.Erishiergeen enkelereden om metJonckbloetaan een corruptie

van ditverstedenken:jonstenishetwerkwoord (praet.plur.v.jonnen=
gl,nnen)endogbedenbetekent:weldaadofgoed.
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6318.Deze groep kan opgevat Nvorden a1seen absolute constructie;een

tweede mogeljkheid isdatmen twibetmetingaan verbindt,en departicipia a1s achter geplaatste attributen beschouwt.Dus:waarom liet ge

hem bilmen gam,terwi
jlhetkleinepoort
jeopenstond;of:waarom liet
gehem hetopenstaandepoortjeingaan?lonckbloetechtersteldevoorin6317
telezen:twilietiStaen.- eenverandering van detekstdiezeeraantrekke-

li
jkis,vgl.6121.

6334-35.Derel.bz.isondergeschiktam siin 6334;metendebeginteen ge-

coördineerdeensamengetrokken11z.Evenzois37rel.bz.bi
j63364.
6354-55.Jonckbloet1ashetzinsverbad anders;hi
jverbond 6354 en 55,
plaatsteachterdelaatsteregeleen vraagteken.lk beschouw liever6354 a1s
een vraag zondermeer,vooralom de betekenisvan ,,proeven'':achtge

heteenbewezenzaak,datwi
jlafaardszi
jn?Alsdenoodaandemankwam,
ook alkwamen erhonderdopzetten,even driest2sernu slechtseen enkele
is,wi
jzoudennietvluchten,weesdaarmaarzekerv=!-

Opdezewijze

sluitendehypotheti
scheenhypothetischeconcessieven(= hetextremegeval)
beteraaneen.
6364.Vöörteisaldoorgestreept.Achterderegelhetoverloopteken.
6365.ln plaatsvan comenstaatercomet.

6378.Overdejuisteinterpunctieben ik in dubio.Mogeli
jk moety,met
groten sere''getrokkenwordenbi
jdedirecterede,zodatdedubbelepunt
achterseidenhoort.Daartegenverzetzich deconstructievalz6379.W anneer

mendatvoorliefneemt,betekentdezin:Kidder,gi
jzultnuonderveelpi
jn
hetlevenlatenl''Mogeljkishetverscorruptenmoetbieruitgelatenworden,
ofgeplaatstachtermoeti.Laatmen ,,metgroten sere''buiten deD.R.dan

levertdevertalingookwelenigemoeili
jkheid.Mogeljkbetekenthet:met
hevigeverontwaardiging;ofalleenmetgroteheftigheid.Deeersteopvatting

li
jktstetm tevindeninvs.6387.

6390.Achterdezeregeleen overloopteken.
6397.Na deze regeliseen regelmetrood doorgehaald,waar staat:Van
groten ghedreghe enieontgaen.

6406.Hetisonnoigmetlonckbloetonsachtermogbenintevoegen:scamen
wordtzo meermalen htr.gebruikt,zieVerdam VII,290.
6418.Na dezeregelhetoverloopteken.Nawasin devolgenderegelstaat
een Punt.

6425.Moestisgeli
jkmoestef,eenveelvoorkomendeconeacue.
6428.Nadezeregelstaathetoverloopteken.

6459.Jonckbloetsteltvoortelezen:Hibeeftalleneonsalverdreven,omdat
hetversteveelzondigttegen 'tmetrum,om nietbedorventezi
jn.''

6460.Hs.heeftmoetei-p-v.moeste.

6464.Jonckbloetgooitdewoordschikking om:Icwanehicomensalwe1
Saen .

6470.Aldushs.:hetonpers.subjectontbreekt;6470ishz.:hetwerdook
496

geen voor
deelvoorhen,a13hjzjndoelweettebereiken(of:a1shi
jgeluk
heeftmetzi
jnopzet).
6482.Deverbinding onler-enleiseen verzwaardecoördinatie:zowel-als.

Deuitdr.betekent:bi
jverschillendegelegenheden(zowelvroegeralslater),
vgl.hetnoggebruikeli
jke:voorenna.
6486.Jonckbloctleestvermoedeljk terecht:Datsi
jsnemmeeneworden
ghesont.

6487.AldushS.:iiemenegbe.j.1as:den meneghen.Inderdaad zou men
eerderdeverbogen vorm verwachten,zoalsvs.6485,6463.

6505.Hetismoeili
jkvandezetweeverzeneengoedezintegeven.Ieder
afzonderli
jkzi
jnzenogwe1tevertalen,maarhetverbandisduister.Vs.6504
zouklmnen betekenen:Daarom hieldW .stand ofverdedigdeW .zich met

hetzwaard;envs.6505:wathijookmaarraakte.Misschienisbilttevertalen
doory,
tegenhouden'':wiehi
jmaarraken kon,hield hi
J
'metzjn zwaard
tegen,ofopeenafstand.- Jonckbloetechterbeschouwdedebeideverzen
als,,louteronzin''ensteldeeenvernuftigewi
jzigingvoor:Metterswaerde

(dat)W .hilt/VelliofBedtweldliSowathigherochte.Ofnaar8709:Dedi

sneven watdathigerochte.

6506.Verdam (Mn1.W db.1,1071)willezen,,dieneteerst''i.p.v.,,dieteerst''

inovereenstemming metvs.6497.Om debetekenisechterisdieverandering

nietnodig:lieteerstbesocbte= diehet(n1.deaanval)heteerstondernam,

probeerde.

6551.Eengaat
jeinhs.datsagbenin tweelettergrepen splitst:hetbestond
dusalbi
jhetafschrijven.
6554.Inhs.staat:,,A1StW .ditsach'';hierinstaathetpron.objectdustwee
keer.Deoudeconstructieiszondertwi
jfel:Mst'
W .sach.- daarom laatik
ditweg.

6556.W aarschjnljkmoetenengeschraptworden(Jonckbloet).

6580.Debvan clagbenwaseerstvergetenenistoen overeen eheengeschreven,daarnavolgten.

6589.Hetsubjectvanmoestenissulcinvorigevs;oflieverhetpron.subj.si
isverzwegen.

6594.Hierisbljkenshetri
jm minstenséénregelovergeslagen.Datoverkomtdezeafschrijverherhaaldeli
jk,zievs.6635.
6599.Aldushs.sagbene;mogeli
jk verschri
jvingvoorsagben.Hem isplurdadef-object.
6601.Inhs.ontbreekthetsubjectwi.

6610.lnhs.staat:Hetwasspalediesonnesanc/Diemaneesdegbincpg#er.
Dieregelsmoetenwe1corruptzi
jn,ookvawege6604.Ikvolgdedoor
Jonckbloetvoorgesteldelezing.
-

6619.DeveranderingdieVerdam voorstelt(11,87),111.leeslieni.p.v.liere,
isonnodig:dierekanalsgenitiefparzelzi
jnaanbare.
6636.Hierisweereen regelovergeslagen,vgl.6594.
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6639.Jonckbloetwildegbeselscap vervangen dooreen anderwoord,b.v.
wqcbofporsse,en dan ooksoSchrappen.HetMnl.W db.echterverklaart
geselscaphiera1s,,gedrang''engeeftnogeen vindplaats(11,1636).
6646.Jonckbloetwi1toteschrepen.Hetversverliesterdooraanritmische
kracht.
6660.AchterdezeregelStaateen overloopteken.
6662.Hs.heeftbebberi.p.v.bebben.

6664.AchterSterven een ptmt.Jonckbloetwilde,mogeljk terecht,ons
Scllrappen,maarnodigishetniet.

6699.Om hetrjm wilVerdam (V,2239)lezen:-heide.
6709.In hs.staat,
,Staenden'';ditmoetwe1een schri
jToutzi
jn.

6712.Hetkomtmi
jvoordattaseinhs.dooranderehandovereenrasuur
isgeschreven:hetwoordbeeld isgedrongen,deletterswjken afvanhet
typevanB.Ondertasesqnengbesetenstaanstreepjes.
6720.In plaas van winnenStaatin hs.mt
hnen.

6730.DoorsljtageisDoeledionduideljk.
6731.Aldushs.:den mael
gen mogeli
jk verschrjving voordiemael
gen.
6735.Eenslechteplekinhetperkamentheeftdetekstonduideljkgemaakt,
maarhi
jiswe1metzekerheid tereconstrueren.
6758.In hs.staatgetrouve.

6769.Aldushs.zonderpronominaz object.Jonckbloetvoegdeneintussen
bienbadle,metoogophetgeslachtvan,,brant''waarschjnli
jk.Tochisdat
zeeronzeker.zelfvervangtlzi
jditsubjectdoorbetin 6762.W anneerhet
nodigiseenpron.objectintevoegen,lezemen:a1sbp haddeinsinehant.
lnhs.staatmogeljksiire,maarerstaatéén diakritischtekenendetekstis
op dezeplaatsbjgewerkt.
6762.Jonckbloetvoegdebetinnawantalspron.subject.Ditisonnodig:
hetpron.kaninwant< wantetgecontraheerdzijn,evenalsin6761minnet=
minnetet.

6765.Inhs.ontbreektdecomparatiefbat,diemethetoogopdaninvolgende
regelwe1verwachtwordt.
6782.Nadendacbeen ptmtin hs.

6792.Erstond aanvankeljk ,ybeten''mssen tweestreepjeslinksen rechts
dieoponzeannhalingstekensli
jken.Vandebistoenhoewelnietzeerduideli
jk
ligemaakt.Vermoedeljk echterzi
jn deparallelleseeepjeseenH aatteken
en moetvortvöör lieten geplaatstworden.

6822.Aldushs.onsagbenvoorontsagben,zoalsherhazdeljkdettussennen
dentaalisweggelaten.
6838.Achterdezeregelhetoverloopteken.

6848.lnplaatsvangbeleitza1we1gelezenmoetenwordenbeleit(Verdam V,
1444).
6850.Verdam (V,444)wilnasb'ninvoegenende.Noigisditniet.We1za1
waneeenverschrjvingzi
jnvoorwanea.Vgl.W dli
jstopgbeleîtenopwaneln).
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6869.Doorsli
jtageisrootnogslechtsten deleleesbaar.Ook de/van niet
in de volg.regelisversleten.
6878.Hs.heeftwii-p.v.si.
6891.Erstaatin hs.maeri-p.v.waer.
6893.In hs.staatiriben i.p.v.lrinben.
6895.Achtervantstaateen punt.

6899.Dezeregelhaddeafschri
jverbljkbaarvergeten.Hjheeftechterzjn
vergissingti
jiggemerktendeversregelachterdevorigegeschreven.Een
ptmtachtergenoucbscheidtbeideverzen;gevoucbkon nietmeerop dezelfde
regelen staateronder,wathogerdan de volgende regel.
6902.Aldushs.bute,vgl.binnein 5110,9037.

6912.I11hs.staatDaene.Jonckbloet1% Doene,zondervermeldhg in zjn
collatie, meerwaarscl
zi
jnli
jk li
jktme datde afschrjver,aansluitend bi
j
biderporte'',een locaaldemonstratiefbedoelde;daarom leesik laerne.

y

6913.Verdam vraagtzich al ofNollietbetergeschraptkanworden (111,
2070).Hetljktmenietgewenst:clenenogrootiseenzelfstandigeuitdrukking,no creature etc.iseen variatie.
6918.Opvallend isdewoordschikkingvan dezezin:naardevorm een vra-

gendehoofdzin:eerderzoumenverwachteneenalankeli
jkezin:wiedit
hevetghedaen.MoetenweookhieraanecnverschdjvingdeAen?Hetljkt
mezeerwaarsclai
jnljk:eenzelfstandigezinkandezeregelmoeili
jkzi
jnin
hetzinsverband,en deonaiankeljkews.isdan weerzeerongewoon.
6926.Aldushs.:doren.Misschienschri
jToutvooriore;vgl.6932.
6940.In hs.jngaen.
6943.Nadezeregelvolgen tweeverzen,dieopeen vergisshg moeten be-

rusten:7prbem liedengaendecomen/Enlebebbenwaleweineveçnomen.Dit
iskenneljk een verwarrhg van 6944 met6942/43.Hoewelderegelsniet
zi
jndoorgehaald,hebikze,evenalsJonckbloet,weggelaten.
6953.In hs.staatwirci.p-v.wine.

6969.Merkwaardigewoordscl
zikking:mialsobjecttussen bebbenen wille
(willehebben= willen,begeren,deopzethebben).
6979.Erstaatinhs.mocbti-p-v.mocbte.
6982.ln hs.seile,zonderaiore gsteken.

6985.Hs.heeftlkste,datwe1eenschri
jToutmoetzjnvoorliste.Vgl.ook
Verdam,lV,647.

6993-94.HiermoetenminsRnstweeregelszi
jnuitgevzlen,gezienhetri
jm.
7004.Ookhieriseenhiaat,zoalsbljktuithetstokkendzhsverband,en uit
hetri
jm.Iniedergevalontbreektéénregel,mogeûjkdrie.Inheths.staan
n1.drieverticalestreepjesaan derechterkantvandekolom tussendezeen
devolgenderegel.Misschen isditeen aanmjzing van deafschri
jver;hij
nocheenanderheeftechterdefouthersteld.Bijdemdereuitlatingenontbrekenzulke,,aanwi
jzingen''.Misschienzi
jndeseeepjesechtervaneenlatere
lezer.Ookisdemogeli
ju eid geopperd,daterveelmeerdan drieregels
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ontbreken.In vs.7005bli
jkt111.W al
ewem aldeuendePOOrtbereiktte
hebben,terwi
jltevorennog slechtsvan dezesdesprakeis.ReedsMeyer
ondersteldeditinzi
jnVerslagvandenRomanvanW alewein,blz.32en62.
Jonckbloetvermoedtechter,datdeafschri
jverhetverhaalhieropzetteljk
heeftbekort.Hjmeentdatin6990envlgg.diebekore gwordtaangeduid
endatdaarmetanler,dardeen vierlebedoeldzi
jn dezevende,achtsteen
negendepoort.Helaasisook daareen omissie,waardoorhetverba d on-

duideli
jkis.Ermoetdanzoietsgestaanhebbenals:Dusheefthi
j er negen
bemachtigd.Ditli
jktplausibel,mogeli
jkmoetzelfsonsienegeri
jmdhebben

optiene,waardansprakeisvandetiendepoort.Danzouerdusin7*4/5
weinig,mogeli
jkslechtséén versuitgevallen zi
jn.Tochgeloofik datook
Jonckbloetnietten vollegeli
jkheeft.Daterweinigontbreekt,ben ikmet
hem eens;nietdatdeafschri
jverbekortheeft.Invs.6789envlgg.isverteld
datdebewakersvalzdezesdepoortoverlegpleegden metdievan de7e,8e
en 9ePoortyznethetresultaatdatZi
J'tezamen,tersterktevan 300 man de
zesdepoortittrekken,hetvermeendevi
jandeljkelegertegemoet(vs.6844,

6861).Kenneljklatenzjhunpoortenopenenonbewaaktachter(vs.684%

47;vgl.686*6878;6907-6913;envooral6935).W al.haddusgemakkeljk
spel:dezesdepoortsluithi
jachterzich (vs.6979-84),en daarnawandelt

lai
jkalm de7e,8een 9epoortdoor,(vs.6991-92)tothi
jbijde10epoort
komt,waarhi
jwe1binnendringt(bli
jkbaarisdewachternietopverdacht),
maaronmiddelljk ophevigeweerstandstuit(vs.7005vlgg.).Hetverhaal
verlooptdusgeheelnormaal,zonderbekortlg.Aldushs.:EnJe;mogeljk
verschri
jvingvoorEn.
7007.Eenanderemogeljkheidisdatmenachter7006eenpuntofeendubbele
puntzeten7007/8alséénzitlbeschouwt.
7009.ln hs.staatwaren i.
p-v.twaren.

7020.Deevan daden zitdicht:hetli
jkteen p.
7024-26.Jonckbloetzetteachter7024eenvraagtekenenverbonddedat-zin
met7027.lndatgevalisdatgeli
jkaan,,a1s'';volgensmi
jninterptmctiebetekentdat,yzodat''.
7026.De evan sineisovereen andereletterheen geschreven.
7034.Hs.heeftTusscezonderaAortingsteken;vgl.binne5110;bute,6902.

7039-43.Ditzinsverbandisenigszinsmoeili
jk,tendelevanwegeeenzekere
omslachtigheid.Overdejuistesamenhangderzinnenkanmenvanmening
verschillen.Jonckbloetplaatsteslechtskomma'sachter39,40,41,en 42;
daardoorwordthetzinsverbandnietrechtduideli
jk.Mijninterpunctiemaakt
scherperegeledingen:7040% 3 beschouw ik alsnaderetoelichting op 7039.

Vs.40-42vatikop alsbijzin (7040)plushoofdzin(41-42),vs.7043isdan
nogeenverzwarendetoevoeging.Demoeili
jkheidzitdannoginhetverband
tussendeprepositievan(7041)endedatiefbem(7042),eennaaronstaalgevoel
rammatisch,yonlogische''constructie.Aaneenverschrijving(b.v.ingevoegd
van''in7041ofingevoegd,,
hem''in7042)hoeftmennieteenstedenken;
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verm enging van twee synonieme conseue es is in M nl.niet ongew oon.

Ikvertaz:,,a1warendie(nu)buitenzi
jn,hier(ook)binnen,aldegenendie
(nu)buitenzi
jngebleven,zoudenwevanhetlevenberovenl
.V= henzou
ernietéén ontkomenl''
7041.In hs.ontbreektgonen.
7086.Demededeling vanJonckbloetdatheths.ni
etheefti.
p.v.rietberust
op een vergissing:erstaatinderdaad rkt.W e1isde rmisschien enigszins

onduideli
jk,maareennstaateringeengevi.

7100.Deoverga ginhetverhaaliszeerabrupt;zelfszondereen lombarde

a1suiterli
jkteken.AandekantstaatwelhettekenVI,maardatiswaarschjn-

ljkvaneenlaterelezer(zieblz.407,ptmt17).Hetri
jm schjnttewaarborgen datergeen hiaatis.Ofzjnjuistgeli
jksoortigeri
jmen in elkaars
buurtoorzaak geweest,datdeafschrijvereenstukjeoversloeg?
7103.In hs.stond beuoscelibe:van deoiseen egemaakt,maardeeersteeis

bli
jvenstaan.
7126.Van deze regeltot7135zjn debego ett
ersin dehoofdletterkolom

nogalsterk versletenen somsmoeiljkmeerteherkelmen.
7128.Jonckbloetverwerpty,een ridder'';mogeli
jkheeftlli
jgeljk,dathet
opeenverschnjvingberust,doordatdedichterhier(wegensri
jm?)hetongewonejongbelincgebruikt.
7131.Deziny,ensniemendiesghelovet''iseengraadaanduidingbi
jsovarre
(vanzoverdatniemandhetgelooft,dtts:ongelofeljkver).
7137.In hs.jc.
7142.In hs.staatblideni.p.v.bliuen.Dezelfderegelvolgtechternogmaals,
maarismetrodeinktdoorgehaald.hldiedoorgehaalderegelstaatevenwel

blluen.Bli
jkbaarheeftdecorrector(rubricator?)deverkeerderegeldoorgehaald.
7146.Hs.heeftbebbii-p-v.bebbic.

7156.Hetpronominaleobjectselooptvooruitophetafgescheiden object

dorperbeit.
7158.In hs.ontbreektes,men zou hetook vööraltoeskunnen invoegen;

ritmischli
jktmedegekozenws.beter;uiwalnaaltoesisookbegri
jpeli
jker;

misschien zou men klmnenaannemen dathetmetaltoesissamengesmolten.
7166.De #van datisdooreen eerstgesckeven fgeschreven.

7170.Aldushs.zonderpron.object;mogeljkmoetmenlezen:ofgbqtbent.
Een anderemogeli
jkheidgafOverdiep aan;nayykent''zettehijgeenleesteken;eeniierisdanobjectvanbennen,maartevensvanbrocbt- ,,eendier
datheetserpent''staatdan y,apokoinou''Hetismoezjk tebeslissen,wat
juistis.Deapokohou-constructieachtiktochminderwaarschi
jnli
jkomdat
devraagofdekoningeenalgemeenbekend,,dier''a1s,yserpent''kent,weinig

zinheeft.Vadaarmi
jninterptmctie;invoegingvanhetpron.obj.li
jktme
ooknietstriktnodig;nahetgenoemdeobject(datderdein 7169)km het
inMnl.zinsverbandwe1wcgbli
jven.
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7177.Erstaati.p.v.iuwen:iuuwen.

7178.Dezeen beidevorigeregelshebbennogz geleden doorsljtage.
7194.Voorscullicb heeftheths.sœldicb.
7200.In hs.staatlatéip-v.late.
7206.In plaatsvangbegaen heefths.gbegben.

7216.Inhs.jn.
7217.Hs.heeftnoi.p.v.nocb.

7218.Aldushs.tweeiel(= tweedeel),hetbehoeftgeen schri
jFouttezi
jn;
devorm tweedelkomtsomsvoor,zieM 1
z1.W db.VIII,800.
7223.In hs.Rumeliic.

7226.Dezeregelisnietal derestisitlhs.onleesbaargewordendooreen

rasuurofeen bi
jtend middel.Ook de vorige en volgenderegelhebben
geleden en djn deelsbijgewerkt.Onzekerisoverigensofery,ridder''of

rudder''staatin 7225.
7230.Inhs.rildersmeteenhoofdlettertyper,hoewelnietgroterrl'
m andere

letter,zoalsdezeafschri
jverookeldersherhaaldeljkdoet,vgl.8790.
7235.Tenonrechtelaslonckbloet:Verhaeste.Deplaatsisdoorsli
jtageenigszinsonduideli
jk,maarerstam duideljktweewoorden.Vanheteersteisaer
onbetwistbaar.Deeersteletterisvermoedeli
jkeenV.Ditgeefteengoedezin,
hetzijmenbaestealsadverbium,hetzjmenhetalstweedeinîperatiefopvat:
Vaer(= gaet)haesteelkerli
jc.Enigszinsvreemdisdefachtersoebe,tenzi
j
heta1Simperatiefisop tevatten,maardaarmeeklopt,ysine''niet.Verdam

(VlII1790)steltvoordettelatenvervzlen.Danmoetookdefvan roekef
verdwjnen.Dievorm istrouwensooknietgeheeldoorzichtig: roekedet?

Maarhoeisdangbereden verbonden?Mogeljk:roelelefdatgbereden (2s
subst.),maarvreemdisdanhetenjambement.Ikhandhaaflieverdegegeven
lezhg,maarmerkop,datdeversletentekstwaarschjnli
jkdoorlaterelezer
isbjgewerkt.
7240.Zoalsbegri
jpeli
jkwerptJonckbloethiery,datwas''uit.
7257.Jonckbloetwilde dorsteben vervangen dooreen ,,eensylbig woord'',

i'
n theorievan hetverstehmdhaven.M aar,yslaen''
b.v.slaen;alweerom ZJ
of verslaen''zouhierslechtpassen vanwege,,scacht''!
7259.In hs.staatstele, een vergissing voorstebe.

7270.In hs.staatnemkere:dusmetaiortingsteken maar meteen m te
weM g.
7274.Hs.heeftconincsi-p-v.coni
nc.

7287-88.Vermoedeli
jk ontbreken tussen 7287 en 88 weertwee verzen.
Jonckbloetwasechtervanmeningdathiernietswasuitgevzen,omdaty,de
zindoorloopt.''Hi
jwildederijmlozeverzen a1s,,zoogenaamdeWeezen''
beschouwen.Ik geloofnietdatditovertuigend is.W eliswaar vertoontde

zinformeelbeschouwdgeen duideljkebreuk,maardevoorstellingistoch

welongewoon korten yyelliptisch'';bovendien heeftdan die (vs.7288)
geenterugwijzendekrachten dusweinigzin.Dezinsbouw laatook heel
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goed een ùwoeging toe,b.v.:(Gbenendelibesoniersparen)fuam biup bem
gevaren.Hiwaenien mettenswaerlewreken.W anneerik bi
jdetelling der
verzen metdeze uitlating geen rekening houd,doe ik datalleen om de

nummeringvanJonckbloetsuitgave,diebi
jdeciterhginhetMnl.W db.

en eldersburgerrechtheeft gekregen,niet te verstoren.Verdam (Mn1.
W db.1,1434)Stelde voor,,sondersparen''te vervangen door ,ysonder
breken'',zodatdeverzen op elkaaraansloten.Bezwaarhjk bljfttoch het
terugwi
jzendediein7288,terwi
jl,,&esteken''tevorennietzi
jnaangeduid;
ook wanneerdieeenvoudig hdwoord is,ljktme toch noodzakeljk iets
voorafgaadsteonderstellen.Denkbaarzi
jnregelsalszoëvengevormdof:
Quam lliuphem gevaren.Mettenspere(swerde?)wildihem wreken.De
puntachter7287 moetmen dan wegnemen en achter 7286 dubbele ptmt
Plaatsen.

7288.Onduideli
jkinhs.isbem.Eristrouwensdoorlaterehandmetdeverbleektelettersin dezeen vorigeregelgeknoeid.
7300.Hs.heeftvervaerdii.p.v.ver-vaerle.

7318.Jonckbloetvoegtnatroesteyydoe''in(oftbant,oflaer),vanwegezijn
verstheorie.

7328.Eenvlek inhs.heefthetslotvanverbogetenJercvHjweloieesbaar

gemaakt.

7330.Aldushs.tber.Mogeli
jkmoetmenlezensber;vgl.7344.
7337.AldushS.:soea1sPron.plur.Ditisbepaald ongewoon in Mn1.,vgl.
echteraant.op6266.Vermoedeljkheeftdeafschri
jverzichvergist,doordat

lûjalleenopdevorigeregelreageerde.In,yGeleden''isdelovereenandere
letter(r?)heengescleven.Hetisdevraagofhetonzuivererijm leven /
plegentotdeoorsproAeljketekstbehoort;opvallendisb.v.ookdeaspw
detische verbinding derivmitieven en de pronominalepluralissoe(vgl.
echtervs.6266).Misschienheeftergestaan:datsisierezielemoestengeven/
Gelededaersiselve W aren .
7346.Jonckbloetwillezen.Tswaert afhem sulkenslach.M weerom het
,,ritme''.M aar tegen datritmevan detekstisgeen enkelgelig bezwaar.

7351.Erstaatonsinplaatsvanom.Jonckbloetvoegdevöörbringben,,te''in.
Datisoverbodig:dein6nitiefzonderfcisnietongewoon.

7357.Verdam (11,1317steltvoor,ytedele''tevervangen dooryytevele''
Een onnodigeverandering,vgl.voordevertaling deW dli
jstop bestoet.
Eventueelkanmen,,En''opvatten2s,,Hen''(= heten).
7370-74.Deinterpretatievan dezeregelsdoorleestekensgeeftenigemoei-

li
jkheden.Jonckbloetbeschouwdeaanvankeljk73685tot,,Desen''in7370
alsgezegddoordekoning,deresta1sgesprokendoordejonkvrouw.Inzi
jn
commentaarveranderdelzi
jditechter:,,14iesdiedatserpent....hant''
gesproken doorIsabele.Daamavieldekoning i11:,,Midincke . .sere''.
In verband daarmeeen metdehele contextveranderdeIûl'7373 ,,Minen''

(droem)inv,Dinen''ensinen(sere)inminen.- lkgeloofdatdezelaaetever503

andeegvanminenensinennnnnemeli
jkisendaarom neem ikzeover(Vg1.
ookVerdam V,448).Maarbeterli
jkthetmedegehelegroep verzen van
7368-74 2sgesproken doordekoning > beschouwen.De koning beseft

heelgoed datW .deridderuitdedroom is;bli
jkenshetgesprek illvs.
7104-7200ishi
j>erwelinstaateensymbolischedroom teverklaren.Daarbi
j
pastheelgoedzi
jnuitroep:,,HiesdiedatserpentGhevoertbrochteinsine
hantl''Denadrukkeli
jkeaanwi
jzhgen ,,dieconincseide''tegenover ,,Die

J'oncfrouw seide''Pleiten ook voor dezeinterpretatie.Ook Overdiep 1as
aldus.- In hs.staatachterDesenin 7370een ptmt.
7372.M en kan enigszinsaarzelen ofin heths.staatlincbtofdincbe.Door

nauwleaendevergelijkingmetdelettertekensvooreentopandereplaatsen,
moetik tochconcluderendatdeafschri
jveriinckeheeftgesckeven:in de
onpers.verbinding komttrouwensbi
jditww.herhaaldeli
jk in hetMnl.
enookilzdezetekstdevorm op-evoor,diemen gewoonli
jk beschouwt
alsconjunctiefHetzouechterookhwloedvalzde1ps.praes.illdicklmnen

zijn,dusdooreen lopen vanpersoonli
jkeen onpersoonli
jkeconstructie(ic
dincke-midinct)vgl.ook 7533,7622,7634.
7384.In hs.staatwelicber,hoewelmen eerder icbetzou verwachten:et

is111.hetle
'vena1sobjectbi
jgbeven.
7386.Aldushs.Dat.JonckbloetvervinghetdoorDccr.Nodigachtikdit
niet.Desyntactischelenigheidvandedat-ziniszeergroot:decausaleftmctie
van dezin methetenkele1atisnietongewoon.

7403-04.Jonckbloetplaatsteachter7403een komma,en beschouwdedus
dezin,,wi1dine
gheven''alsvoorwaardeli
jkebeperkingvan,,datsi''.
Overdiepnam ditover.Ikscheidbeidezinnen:dat7404alszelfstandigevraag

istelezen,bli
jktuithetantwoordvandejonkvrouw (7405).
7407.Nadootli
jktmeeenptmttestaan.
7412.Doorenkelegaatjesinhetperkamentisderegelonduideli
jk,tendele
is Hetweggenom en.
7428.In hs.staat:derridder.De onverbogen vorm iszekerongewoon in

dezepositie.Eenverschrjvingtussen ,,karker''en ,yridder''metdeveler'sis
begri
jpeli
jk.
7443.Inhs.staat:achter,,Name''eenpunt.Inbegintmeteengrotelettery.
7456.Jonckbloetzetteachterdezeversregeleenptmtkomma.lkbeschouw
74572sverklarendeaavulling op devoorafgaandevoorwaardeli
jke zin,
vandaardedubbelepunt.

7458.Detussenhakengeplaatstelettersdjnonduideli
jk:eenversletenplaats
itlhethmdschrift.

7460.Aldushs.:sinen,terwi
jlmen verwachten zou mineneerstenbede,111.
7473.Aldusnaarhetli
jktheths.,waarinJonckbloetbelevervingdoorju.
Dezeveranderingism.i.nietverantwoord.W eliswaarishetdatief-object
een logischeaanvulhng,en decombinatie,yhedemorghen''ongewoon voor

morgenochtend''maarhetdadef-objectkanverzwegenwordenen,,hedenk
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morgen''isbegri
jpeli
jk alsmen aanneemtdatdeavond ofnachtalver
gevorderdis.Nogvreemderechterwordtdezaakdoormi
jnbeweringdat
ernietbelestaat,maarbare(delettersdjnwatversleten).Eendatiefetllictts
hieriswe1watongewoon.A1smendezezinnietacceptabelacht,ishetbeter
deversregelteveranderen in overeenstemmhg met7405 en 7455,en dus
weierin te voegen,aldus:Salsoemorgben weiergbeven.

7478.Hs.heeftvoorrocbteyymochte'',watecn kemleli
jkeverschrjving is
naardevolgenderegel.
7479.Aldushs.:ontbeideni.
p-v.ontbiden.Hetrjm verraadtdevergissing,

dieoverigensbegrijpeli
jkisvanwegedeovereenkomstitlbetekenis(Verdam
V,978).

7501.Aldushs.:socbten;mogeli
jkverschri
jvingofampassingam hetri
jm;
normaalisadv.socbte,zieW dli
jst.
7502.Hs.heeftbii.
p.v.si.
7505.Achterdezeregelstaateen overloopteken.
7508.ln hs.staatbeesteni-p-v.besten.

7518.3ldushs.Alogehjk naoetgelezen xvorden:Nvihebbenfgheproeft
(Verdam VI,713).
7546.Aldushs.:waervöörvaerli.Jonckbloetlietwaerweg.Menkan waer
inderdaadwe1a1seen verschrjvingonderinvloedvan vaeriibeschouwen.
Dezin metVfvoorop,zou dan hypothetischebijzin naardefunctiezi
jn,
wateenheelgoedezingeeft.Maarstriktnoodzakeljkisdewi
jzigingniet,
zodatik dezin in drieën interpungeer a1seen serie korte geëmotioneerde

uitroepen:Koning,waarwiltgenaartoe?W iltgedezesdepoortuiei
jden?!
Danzi
jtgeverloren.- Menzouookdescheidingtussenleen2euitroepende
vraag aldusklmnen nemen:waervaerdi?!Buten tersesterporten?!
7557.In hs.staatwerden.
7566.In hs.staat,,buten''i-p.v.,,
binnen''.

7568.Aldushs.:begonste;waarschjnli
jkishetalortingstekenvergeten.
7577.Hetschriftbeeldvansunderisinhs.watongewoon:naarhetljktis

desovereenandereletterheen geschreven,zodatereerdereenflijktte
staan;mogeljkisdeutocheenwatmislukteo;sonderisdegewonevorm

in dezetekst.
7587.Aldushs.:inversiena ende;a1suiting van groteopwinding.
7599.In hs.staattweemaalwi.
7625.Hetbegin van deversregelisoleesbaar,behalvceen deelvan deD.

Jonckbloetvuldeaan:Dtdiemi)heuetbrocht,enz.Deruimteisechterte
geringvoordezevierletters:erishoogstensplaatsvoortwee.Vermoedeli
jk
heefterdusDicgestaanzondermi.Syntactisch zou miwe1begeerli
jkzjn,
hoewelhetop die plaatsritmisch nietvoldoet.Te hevige inbreuk op het
@@
bestaandeverszou misschien Z1
J11*
.indoormiteVervlngen.

7627.Aldushs.Jonckbloetvoegdeintoe,tussensineen lieten.
7632.In hs.staatteri-p-v.ten.
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7652. Achter dit vers plaatste Jonckbloet aanvankelijk een punt, die hij in
zijn aantekeningen veranderde in een komma. Het verklarend zinsverband
is beter gediend met een dubbele punt.
7653. Verdam (II, 1317) wil v66r hevetse invoegen en. Dit hangt samen met
zijn interpretatie van "ghemaken" in de vorige regel, nl. als "bewerken"
zodat V. vertaalt: "De koning kon niet bewerken dat met, m.a.w. kon niet
beletten dat ...." Deze interpretatie lijkt me onjuist. Ik vat ghemaken op
als "voltooien". Dus: "De koning kon het (nl. de begrafenis, zowel als de
vervanging) met volbrengen". Waarop als verklaring volgt: (want) W. had
er zo geweldig veel gedood, etc. Die vertaling past ook veel beter bij het
vervolg, vgl. 7657, 7668/69.
7665. In hs. staat zale i.p.v. tale. Misschien staat de verschrijving onder invloed van vs. 7670/71.
7674. Deze regel begint niet met een versierde lombarde, hoewel hier toch
een nieuwe episode aanvangt. WeI is die overgang aangeduid door een
paragraafteken of caputteken aan de kant, vermoedelijk van de afschrijver
(zelfde inkt).
7687. In hs. En, wat zeker een vergissing is.
7692. Over de verbinding van deze hypothetische zin met V£ voorop met
de voorafgaande dan weI met de volgende zin, is te twisten. J onckbloet
plaatste achter 7691 een uitroepteken en verbond aldus 7692 met 94. Mijn
interpunctie verbindt 92 eerst met 90, daama het hele verb and met 94, 95.
7698-7703. Ook hier syntactisch twee mogelijkheden. Aanvankelijk las
Jonckbloet achter pine een punt, maar in zijn aantekening veranderde hij die
in een komma en plaatste achter 7701 een dubbele punt. Met oog op 7704/05
lijkt me dit inderdaad beter. Daardoor wordt ook mijn lezing van 7692 vlgg.
versterkt.
7702. Achter deze regel staat het overloopteken.
7703. J onckbloet wilde lezen: ghevaen, als soe mi selven doet.
7706. In hs. staat jonefrouwen met een grote letter j.
7711. N a hebbe is nogmaals hebbe geschreven, maar zwart doorgestreept.
7713-14. Jonckbloet zette achter 7713 een vraagteken en achter de volgende
regel een komma. Mijn interpunctie verbindt 7714 met de vorige zin.
Beide Iezingen zijn te verdedigen, maar aan de hier gekozene geefik de voorkeur. Enige moeilijkheid levert de vertaling van duer(e) met verschillende
betekenis in 7713 en 14; "duer al dat" is een meer voorkomende voegw.
uitdrukking met concessieve functie: niettegenstaande, ofschoon. Die betekenis van 14 past dunkt me beter t.O.V. 7712-13 dan t.O.V. hetgeen voIgt:
Waarom zou ik het betreuren dat ik me zoveel moeite heb getroost ter wille
van haar, ook al ben ik hier dan nu gevangen genomen. Was ik nog daarbuiten, voor het kasteel en de jonkvrouw hier binnen, bij mijn trouw, ik zou
er binnen komen, hoe het dan ook voor mij afliep, tot schade of tot voordeel.
7717. In hs. jc.
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7741.Ditwoord mintwasvergeten,maarisdoordeafschri
jverzelfachter
deregelgeschreven.A1
sinlaattekengebruiktlli
jeenverticalestreep.
7742.Hier ism instenséén regelovergeslagen.

7750-51.Dezetweeregels,delaatstevandekolom (163ra),beginnenniet
meteen afzonderli
jk gesteldehoofdletter,maarvangen aan op dehoogte
vandenormalekolom.Eenbi
jzondereredenkanerl
zietvoorzijn:ookdit
za1we1hetgevolgzjn van onoplettendhcidvandeafschri
jver.
7755.Opdeplaatsvanhetwoordbupenisheths.onduideli
jk:slechtsdel
enenzi
jnzeker.Meteenlaterehand(eendunne,Ejneletter),waarsclti
jnljk
doorHuydecoperofAlewjn,isaandekantlrlfflgeschrevenendaaronder
rcf,tervervangingvanhetlaatstewoordvandeversregel,waarduideli
jk
##vat''staat OokJonckbloetnam dielezingoverenhetMnl.W db.lichtte
.

zelfsbrattoe,a1s,,mat''waarop een misdadigernaarhetgalgenveld werd
esleept.Deruimtevoorlrcfflisinhs.echtertegering.Vanbedreighgmet

galgisgeensprake.Daarentegensclûjnteenvatofbut we1gebruikttezi
jn
voormarteling.Vgl.Mnl.W db.op kupe.

7766.Metverwi
jzingnaar8218wildeJonckbloetlezen:traechno lat.
7757.Verdam wilde, waarschjnlijk terecht,lezen:was sciere ghcdaen

(lV,180).

7759.ln hs.staatontluken,watnietkloptmethetrjm.ReedsJonckbloet
verm derdehetin ontsluten;idem Verdam V,1157.
7762.Hetisdevraagoferinhs.hertesbedoeldis.Boven deestaatwe1een

streepje,maarerghoogennietvandevorm diehetalortingstekengewoonli
jkheeft.Teverwachtenisookeerderherte.Ookboven deovanont
ploec
staateen haaltje.
7774.Aldushs.men i.
p.v.menne.Mogehjkisheteen verzwi
jgingvan het
pronominaleobject.In 7775en7777echterkomthetwelvoor.Mogeljk
ishetdaarom in7774eenschrjTout.
7785-87.Zondertekstveranderingishetzinsverbandmoeili
jktebegri
jpen.
JonckbloetwildedanookNuil
zSoveranderen;hi
jplaatstevoortseenptmt
achter7785,en beschouwde 86-87 alséén zin.Zonder diewl
jzigingzou
men misschien 7785 rechtstreeksm et 7787 klmnen verbinden en 7786 als
parenthesisbeschouwen,vri
jvertaald aldus:Mi
jdlmkt- gedachtig aan
deuidegvandedroom doormijnvader- datderidderthanszekerniettot
mi
jn voordeelzou gedoodworden.OverigensschraptJ.in 7786 mi.
7791.Hs.heeftalleen Hi.
7792-94.Ook léerishetzinsverba donduidehjk.Jonckbloetstel
deeeninri
jpendewi
jzigingvatl7793voor:Endeicillsi
jngheselscap dan.- Deze
verandering gaatmetever:van een verklaarbareverschrjvi
ngisdangeen
sprakemeer.Mogeli
jkisvoorsoudein 7794soulictelezen;na7792 isdan

duseen zinsgrens(puntkomma)aan tenemen,waarmee de optativische
veronderstellingen eindigen;7793 isdan een zich verdiepenin diegewenste

situatie,eenverklaringvaneeuwigetrouw,aansluitendbi
j7795(beidezinnen
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bevatten,,dan''!)dus:Ikwildedatikmethem buitendevesti
ngstondenz....
enwjbijeenmochtenbljven- danzouikvooralti
jdinzijnnabi
jheidzi
jn,
etc.

7807.Aldushs.soete- deverbogen vorm zouteverwachten zi
jn:soeten

(vgl.8705),tenzjmen zegtdatdoorhetlidwoorddendeaccusatiefreeds
voldoende isgemarkeerd.Aa gezien duswi
jzigingvan delezing vatlhet
hs.nietstriktnodig is,laatik dieachterwege.
7812.Achterdezeregelstaathetoverloopteken.
7814.Jonckbloetstelde een anderelezing voor:Eerhalmen soude,ende

oocmi
jnsvader/vrienscapverlieseneuwelike.Eenaantrekkelijkeverandering,dieook Verdam lV,52 ovemeemt.Stri
ktnodigiszi
jechterniet.Men
kanmetenigegoedewildezin zoopvatten:datiklievervanditallesaEtand

zoudoenenookmi
jnvaderenzijnliefdeverspelen(of:mjnvaderendeomangmetmi
jn vrienden?),dan datik deze ridderin de steek zoulaten.
7820.AldushS.:Dien.Hetzaleen s
chri
jToutzi
jn.
7821.Verdam steltdemogeli
jkheidachtergbebrocbteenpuntteplaatsen en
vorwarebi
jdedirecteredetenemen.Hetli
jktnietwaarscl
zi
jnli
jk,wegensde
woordschibking vm y,siseide.''

7823.Deafschnjverschreefnadegvangbeneeersteene,maarmaakteer
toen een bvan.

7825.Oorspronkeli
jk wasesovergeslagen,maarde afschnjverheeftzelf

esachterde regelgeplaatstmeteen schllin-verticale streep alsinlaatteken.
Verbinding vm deze hypothetisch-concessievezin metdevoorafgaandeis

nietnnnnemeljk,vanwegedetjdsvormen.OokJ.leestaldus.

7838.Inhs:DcJedt
'
e)'
.Ydenkarberesluten.Hetversisongewoon lang enhet

objectbarberemoeteenvergissingzijnt.o.v.camereinhetvolgendevers:W '
bevindtzichreedsnietmeerinde,
ykarkere''.lonckbloetschraptehetdanook.
7840.Aldushs.camerien.Ionckbloetsverandering in cameriere is onnodig

(Mn1.w db.111,1147).

7845.ln hs.staat:EnJcalsidiedatsake....Jonckbloetli
etlieweg,maar
sabeisvanoudsen in hetMnl.vrjwelsteedsfem.W aarschjnljkheefteen
aEchrjvertevroeghetvoegwoord geschreven datachtersabekomt.

7850.In hs.jnhertelike.

7865.In hs.staatDieip.v.Dies.Jonckbloet1asDit;Verdam (IX,1995)
steldevoorli
s.Achterderegelhetoverloopteken.
7867.ln plaatsvan HevetstaaterGbevet.
7869.In hs.ontbreektseide.
7877.IllG.ishetnegatievepartikel,,ne''nietherhaald,zoalswe1hetgeval

isinL.Inplaatsvan,yhere''(L)staatinG.,,hier''.Om beideredenenljkt
mi
jdelezingvanG.zuiverder,ookvanwegehetritme:Sùldihfervan ml
ontféen.

7878.Tegenover,,ju''in L.heeftG.regelmatig,,u''.In L.)'
c.

7879.Deprepositie,yvan''inL.isoverbodigenontbreektookin G.Moge508

li
jkishetuit7980of7984ingedrongen;daarheeftn1.G.devm -verbinding
tegenoverdegenitiefin L.
7881.L.heeft ntl,#y datin G.ontbreekt;hetisook syntactisch overbodig.

OokhierzaldusG.we1deoorspronkeljkelezinghebben.
7884.Hs.L.:vanaltal.Jonckbloetmaakteervan:vanallental;eenoverbodigeverandering,daarbljkensMnl.W db.Idekortevorm herhaaldeljk

voorkomtin hetM nl.Opvallend isdatG.slechtsheeft,,van al''.Telkens
heeftdiths.eenkorterevorm,dienaarikvermoeddichterbi
jhetorigineel
staat.

7885.G.heefthier,,Doe''integenstelngmetL.HierljktL.beter.

7886.OokhierheeftG.delangerevorm ,,a1tehant''tegenovery,thant''in

L.RitmischhjktG.beter.
7892.Opmerkeli
jkishetverschilinwoordkeus:L.,yblecte'',G.,,
verlichte-''

OokopandereplaatsenheeftL.hetww.blecben(zieW lil'stl.Vermoedeljk

is'ditdeoorspronkeljkelezing.

7893.In G.wordt,ysoe''herhaald,maarhetisovertollig.

7894.G.heefthetadj.,yscone''achterhetsubstantief Aangezien erreeds
adjectieven in afgescheidenvorm volgen,li
jktmedelezing van L.beter.
In G.staaty,dstorie'' Verdam 1as,,ystorie''waterzekernietstaat.Teverwachten is,yistorie''#vgl.vs.7901 ,yDistorie''.Na ,,menige''heefthetlid-

woordgeen zin:hetza1duswe1een schri
jToutzi
jn voor,yistorie''
7896.L.,,mede'',G.,yof''.In Mnl.W db.komtonderdevelevbb.vallver-

cbieren(zieversieren)nooiteenverbindingmet,,of''voor.

7898.L.en G.verschillen in hetlaatstewoord.Hetisnietuittemaken wat

deoorspronkeljkelezingis.

7902.Verdam 1asin G.:Dwonder- maarerstaatongetwi
jfeld:Twonier.

W elljktdehoofdletterT enigszinsopdeD.,maartochzi
jnbeide,vooral
a1smen andereplaatsenin devergeljkingbetrekt,zonderveelmoeitevan
elkaarte onderscheiden.

7904.IndecollatievanVerdam staat,,doer'';ditmoeteendrukfoutzi
jn,
wantin G.staat#m etai ortingsteken.

7906.DeinterpunctiehebikaangepastbjdemeestnatuurljkelezhgvanL.
Bi
jvergeljkingvandelezinginG.twi
jfelikechteraandejuistheidvande

tekstinL.In G.staatintpavement,maaropvallend isdevolgenderegelmet

Vfvoorop.Uitgaandevandehypothesedatditdeoorspronkeljkelezing

is,zou men devorige regelsaldusmoeten lezen:Enlelatmen laeralp--

trentlmocbtesien.Uptpavement/stontgewrocbteneluwiere/.....
7910.Deregel,dieil
zL.bljkenshetrijm ontbreekt,heb ik uitG.overgenom en.

7911.DelezingvanL.,,welkerneTens''wordtdoorG.nietduideljker:
welkersnevens''zalwe1een verschri
jving zi
jn voor yy
welkernevens''.

Deverbindhg betekentwaarscléjnli
jk:,,waarnaast''m.a.
w.waarze (de
duwiere)zichpreciesbevond.
Ze.drukken 26b
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7912.Inhs.L.staat,ytegoede''wateenverschri
jùngmoetzi
jn,zoalsook
in G.blijkt.HetvoorstelvanJonckbloet,overgenomen doorVerdam V,
762 telezen ,y
llietsere tegoede''vervaltdaardoor.

7915.DelezingvanL.li
jktzinvollerJanin G.,waar,,in elkermaniere''

een ,,stoplap''is.Daarmeeisnietgezegddatdelezingvan L.deoorspronke-

li
jkeis.Heefteroorspronkeli
jkmisschien gestaan:,,inselkermaniere''?
7916.Eigenaardigishetverschiltussen L.enG.;beidegeveneen goedezin.

DelezingvanG.ljktmi
jdejuiste,zowel,,indiecluwiere''alsin7917,,vu1
wrocht'',waarvany,twercvulhent''eenvariatieis;tenzt'mendelezingvan
G.metweglating van ,,in''moetaccepteren.

7921.L.zalterverduideli
jkingwe1denaam ,,Ysabele''in de plaas van
diehovesce''gezethebben.

7922. Na werpenisin G.deregelslechtleesbaar:devraag isofergelezen

1nOCtworden ,,in.Je''ofy,in die'':voor1ieiserwaarschi
jnli
jk teweinig

ruimte;deisvoordezetekstnietuitgesloten,vgl.vs.7995,7996,8010,8072,
etc.

7928.Hetisdubieusofin L.staatlJ
i'
toflJ
i'
coflJ
i'
s.Jonckbloetverkoos
,,li
J't''en zag erhetFra.,ylict''of,,lit''itl.Naarmi
jn meningstaatervrij

zeker,,%c'';mogeljk moethetzijn ,yli
J'ct''voorofr.,lict''.In G.echter
staat%s,watdeverklaring veeleenvoudigermaakt:lJ
i'
s,liseiseen veel

voorkomcnd woord voor ,,rustbank''.Ik houd me daarom maar aan G.
,,
jj
J.S>:.

TenonrechtelasVerdam inG.:,,U .
.%s''.Erstaatbeslist:T. .(c)
%'
s.Hetisweerdebegin-'
rdieVerdam partenspeelt(vgl.7902);van,yene''

isdeslotletternog gedeelteli
jk teherkennen,maardeeerstetweeletters
ontbreken vanwegeeen aat
jeinhetperkament.- Achterdezeregelstaat

een overloopteken in L.
7929.G.heeftsing-,L.Plur.;ri
tmischljkthetlaatstebeter.
7930.Deze en de beide volgende regelsverschillen in de hss.enigszins.

Hetismoeiljkuittemaken welkelezingdejuisteis;mi
jnvoorkeurgaat
uitnaarG.,behalve7932:daarljktL.ritmischbeter.
7933.In hetperkamentvan G.zit een gatdatdoorlooptover deregels
793*37.Bli
jkbaarbestondbi
jhetschrjven van heths.reedseen slechte
plek inhetperkament,wantdetekstislinksen rechtsvanhetgat eschreven

zodatlaijgeenlactmesvertoont.Nietheelduideljkleesbaariswale,waarvan
de beide eerstelettersvöör,detweelaatste Jchterhetgatstaan (delaatste
onduideljk).Delezing van L.duwariewordtverbeterd doorG.duwiere,
zoalsL.zelftrouwensook eldersheeft(vgl.Verdam IV,485,487).
7935.Delezing vanG.,
,beiageder''moeteenvergissingzi
jnvoor,ybehagede''*Dehelezin istrouwensin L.beter.

7937.DelezingvanVerdam y,ridder''isonjuist:erstaatduideli
jk,,rudder''
7940.Bli
jkensG.moetwaarschijnli
jky,grote''inL.geschraptworden:het
iseenbegrijpeljkeverschri
jvingnaarvs.7939.
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7944.Inhs.L.Staat,,a1s''inplaatsvan,,of''.DejuistelezingheeftG.Illde
tekstvanL.istrouwensopdezeplaatsgeknoeid.OokJonckbloet1% ,yof''.
7948.InG.is,,scone''waarschjnljkeeninvoegsel.
7949.Hetai.teken van ,,gader''in G.isnietzichtbaar- waarschjnljk
doorhetgaat
jeinhetperkamentverdwenen.
7953.Dewoordschikking van diten hetvolgendeversisin G.natuurl
jker
en daarom beterdan degewrongen constructiein L.Ookllier1asVerdam
ten onrechte ,,ddder''voor,yrudder''.
7955.In tegenstelling metL.begintG.l
ziermeteen eenvoudigelombarde

eennieuwerubriek,watL.eerstin 7965doet.Vermoedeli
jkheeftL.de
oorspronkeljkeindehng.Weliswaarschijntin7955een nieuw gegeven te
worden aagesneden:dedichterroeptevendefguurvandevaderindever-

beeldingvandelezerop,maareenwerkeli
jknieuweepisodebeginthierniet.
Datiswe1hetgevalin 7965,waar111.hetverhaalvan hètverraad inzet.

BovendienisdezininG.7955verstoord,vermoedeli
jkom deJa1shoofdletternaarvoren tehalen.

7957.DelezingvalzL.isbeterdan van G.,waar,,her''waarschi
jnli
jkin-

gevoegd isen de woordschikking veranderd:ritmisch isL.veelsoepeler.

Ookzouikhetontbrekenvan,,
Ende''ilzdevolgenderegela1soorspronkeli
jk
willenhandhaven.

7959.In L.,,achte''in G.,,weet'';heteersteli
jktmeoorspronkeli
jk.

7960/61.OokllierisdelezhgvanL.ritmischbeterenwaarschijnli
jkdichter
bi
jhetorigineeldan destroevezinsvorm il'
zG.Hetligtvoordehandte
vermoeden datdeschri
jvervanG.,,Es''bijvergissingeen regeltevroeg

eplaatstheeft.
7962.Denormalevorm isglosele,zoalsin G.:gloosle.
7963.In L.ontbreekthetpron.object.Ui
tG.kan,,ne''aangevuldworden.
Overigensisdelezing van L.teverkiezen boven dievan G.Aardig isde

emendatievanJonckbloet,ten deledoorG.bevestigd:Methoedanedoot

hinedadebederven/Endemetdiversentormentensterven.

7964.In L.is,ydade''overbodig.Deoorspronkehjkelezing van 7963-64

za1duszi
jn:,,Hoedanedootllinedadebederven/Endemetdiversentor-

mentensterven zoalsJonckblbetreedspostdeerde.
7968.Inhs.L.staat,,Datnewasharegeneconste''.Jonckbloetveranderde

was''in ,,van'',een verbetedng dieechterdoorG.onnnnvaardbaarwordt.

IkhebL.gewjzigdnaarG.,zonderdelezingvanG.letterli
jkovertenemenAchter7967moetdanvanzelfsprekend(111tegenstellingmetJ.)dezindoor
een puntbeëindigd worden.

7970.In G.ontbreektyysoe''achter,yheeft''.Deconstructiemethetsubject
(Ysabele)op devolgende regel,doorhetobjectgescheiden van hetVf.
iswatgewrongen.InL.staat,,
Ysabele''2safgescheidensubjectnadepronominale aanduiding.Toch durfik niette beslissen welke lezing de oor-

spronkeli
jkeis,waarschjnli
jkechterG.
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7972-73.Vreemd isdelezing van G.mety,varinc''dat,,snel,spoedig''be-

tekent.Opzichzelfishetnietverwonderli
jkdathetbegrip ,ysnel,spoedig''
hieristoegepast,alsvooruitlopenophetdreigendegebeuren.Maarsyntactisch

staat,,ouali
l'c''opeenvreemdeplaats.Vermoedeli
jkishetwoord,,varinc''
eenlvoegselvan deafschrijver,dat,,ouali
J'c''heeftverdrongen.De1schnjvervanG.zagzichwaarschjnli
jktoen ookgedwongen yrgroot''voor
,,é4eval''op te oTeren,om deregelniettelang temaken.Delezingvan L.

za1dusinbeideregelswe1dejuistezi
jn.
7974.HetismoeiljkuittemakenofL.danwe1G.deoorspronkeli
jketekst
bewaart;ikvermoeddatdekortevorm vanG.deorigineleis.Jonckbloet
3A/ilde,,redenen''veranderen in yyreden''.

7983.I)ekeuzetussen L.yygoet''en G.stout''ismoeili
jk.Hetgatin het
perkamentvan G.,datinvs.7933isgesignaleerd,heeftook op dezeverso-

zi
jdegeenkwaadgestichtindetekst.
7988.Delezing van L.isteverkiezen boven de omslachtigevorm van G.

7989.Vermoedeljkis,,soete''inL.deoorspronkeli
jkelezing:G.zal,,grote''
uitdevolgenderegelhebbenOvergenomen.
7991.In L.staat:H inewa
swf.nostuur.Denegatievevormisinhetverband

onaanvaardbaar.MetJonckbloetheb ik hem vervangen doordepositieve

vorm,maartevens,,,
ende''ingevoegd.Curieusisdelezing van G.:yyvroet

endestuur'':,yvroet''kanhiergdnterpreteerdwordenalsyylistig''(zieMnl.
W db.).Maarvermoedelt'k ishettoch een verschrijving voor,,wreet'':
ookinvs.8001en 8031wordtditadj.gebruikt.Vermoedeli
jkis,,fe1''in
L.eenverzwaringenluiddedusderegeloorspronkeljk:Hiwaswreetende
stuur.

7992.ln L.staat:Subtilbeit.Jonckbloetvuldeaan tot:Metsubtilheit.De
goedelezing heeftechterG.Daam aarheb ik L.veranderd in yysubtilike''
7993.Op grond van G.m oetin L.gelezen worden:daerbidoresacb.
7995.In L.is,,
ende''overtollig.Op grond van G.moethet geschrapt

worden,zoalsJonckbloetreedsvermoedde.
7997.Aldushs.L.Hetishoogstwaarschjnli
jkdatopgrondvan G.,,se''in
L.veranderd moetwordenilz,,hem''zoalsJonckbloetreedsvoorstelde.Ik
jkis:sekalzoplaatdetekstinL.ongewi
jzigd,omdathi
jnietonbegrijpeli
gevatworden a1sobjectvm kussenen staatdan in deplaatsvan hetafescheiden object,,&ejoncfrouwe'';doorweglating vall,yhem''krijgt

kussen''(enlaten yyhelsen'')eenpassieveftmctie:gekustworden.

8002.In L.is,,lzi''overtolg:detekstiszuiverderin G.Ik laatook hier
detekstvanL.echterongewijzigd,omdathi
J'syntactisch teverdedigenisa1s
zinsconstructie uitde aFectieve gesproken taal:hetzware subjecti
smet
emfatischaccentafgescheiden.Inaansluitingdaaropplaatsikeenkommaachter,ydat''in 8001,waarnadan deemotionelehoofdzinconseuctievolgt.

8003.HetinL.aangevuldepron.object,,ne''staatilzG.
8004.In G.ontbreekt,,A11ene''Ik geloofdatG.deoorspronkeli
jketekst
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bewaart.Daarvoorzi
jntweeargumentenOntCVoeren.W aM CCVhetCnJ'ambementinL.(allene)origineelwas,had men achterregel8003wellichteen
overloopteken mogen verwachten,zoab dezeafschrp
-verherhaaldelijk in
zslkegevazen ebruikt;doorslaggevend isditechterniet.

In detweedeplaatsheeftheteralleschijn van,datdoordeaawezigheid
van ,,A11ene''in L.devolgendezin isverkorten ,,neder''opgeoFerd.Het

gebeurtherhaaldeli
jkdatdeafschri
jvervanL.eensterkergedramatiseerde,
meeremotionelevorm gebruikt,zoalsverderopnogmeermalenza1bli
jken.
8006.In G.ontbreekty,groten'':hierheeftL.weereen zwaarderevorm.
8008.Verdam 1as in G.**bederven''*Dit staat er echter pertinent niet;
hoog
ens
h
eefts
.tBi
jzoumenkumwnbeweren,datdeafschrijvery,
bderven''geschreven

nadertoezienechterbli
jktertestaan,,verderven'':hetaiortingstekenheefterdan schuldaandatdeveen bli
jkt.
8009.L.,,wereltere''G.alleen yy
ere''evenzsin 8061.W aarschi
jnli
jk is
ditweereenverzwaringdoordeafschrjvervanL.Maardiezwarevorm
staatook in 6416en 6797,en isookeldersin hetM nl.een gangbaarwoord

(Verdam IX,2226).
8010.Jonckbloetsteldevoor,,louwe''illL.tevervangendoory,joncfrouwe'',
maarG.heeftwaarschi
jnli
jkdeoorspronkeli
jkelezing.Vermoedeli
jk heeft
de afschrjver van L.,,dochter'' overgeslagen of opzetteljk opgeoferd
vawegedeomvangvan hetvers,toen hi
j eenmaal ,,jouwe''gebruikt
had.

8011.In L.staat:bisubtylbeden engiene.Hetvoorstelvan Jonckbloette
lezen ,ybisubtylen engiene''isdoorG.bevesdgd.- Achter,,engiene''staat
in L.hetoverloopteken en achter,,verraden''een punt.

8013.Verdam 1ascamp.Inderdaadisdebeginletterwatonduideli
jkgewordendoordatdeaerdirecttegenaanisgeschreven.Bijnadertoezienmeteen
loepstaaterduideli
jkramp.

8015-16.L.heeft ,,Gaerne''en ,ytont'ne''@Op rond van gaerne heb ik

in8006gelezentontaerne,integenstellhgmetJonckbloet,dieschri
jft:gerneonterne.G.geeftgeen uitsluitsel,omdatdaarbeidewoorden afgekortzi
jn.
8017.AchterdezeregelstaatinL.hetoverloopteken,zonderdathierechter

sprakeisvaneenenjambement,maareenscheidingtussenhz.enbz.Hetbijzonderevan desyntactischefguurisevenwel,datop deconcluderendehz.

nadehypothedschevoorzin (vs.8016)nogeen tweedehypothetischebz.
volgt.Zonderleestekenachter8017zou delezergeneigdzjn,hetzinsverband tebeëindigen met8017.

8020.DelezingvanL.yyhere''ljktmebeterdanG.,,mer''.
8021.Debeshssing tussenL.en G.ishiermoeiljk;vermoedeljkheeftL.
dejuistelezing.
8023.Onduideli
jkishetlaatstewoordinG.,maarmetenigemoeitetoch
we1teontci
jferen a1sy,
stede''.
8024.DezeregelismoeiljkleesbaarinG.Verdam gafop:gisultsiendiew.
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Ditisonvolledig,enwat,,gi''betreftonjuist.DuideljkStaatvoordekatljn

hoofletterD metaiortingsteken.Vatlhetvolgendewoord istenminste

hi''onmiskenbaar.Tussen kantli
jn en ,,hi''isietszichtbaarwatdekop
vaneen:zoubmnenzi
jn.- Iniedergevalisvooreen:voldoenderuimte
aanwezig.Daarderegelopderandvandeafsnjdingstaat,zaldeonderkant
vandegvcrdwenenzi
jn.Zoza1hoogstwaarschjnljk,,ghi''gelezenmoeten
worden,watkloptmetL.,,Su1t''isduideljk;y,sien diewlerhede''ismet
enigemoeiteookteontci
jferen.HelaasontbrekendevolgenderegelsinG.;
zodatnietduideli
jkis,hoenufeiteli
jkdezinmoetverlopen,aangezien,,sien'

hetteverwachten ,ybescouwen''(ri
jm inL!)vervangt!
8028.L.heeft,,Dande''i.p.v.nn
Danier''W aarschi
jnli
jkisdelezingvanG.
deoorspronkeli
jke.
8029.Bli
jkensG.zal,,
wanic''inL.we1eenùwoegselzi
jn.
8030.DekeuzetussenL.enG.ismoeili
jk;G.li
jktmedeoorsproA eljke
lezing.
8032.Verdam schreefhier,,
leeddi'';eenvergissing:erstaatvolkomen dui-

deli
jk:leli.
8033.Achterdeze regelstaatin L.hetoverloopteken.

8035.AldusinL.y,cortenure''i.p.v.teverwachten,,corterure''zoalsJonckbloetdan ookschri
jften G.geeft.

8039.InG.is,,diehant''kemzelijkeenverschrijvingvoor,,tehant''(L.).
8041.Dcpartic.constructieinL.iswaarsclli
jnli
jkbeter2andein6n.in G.
m et oog op hetww .,,versien''
8044.In G.is y
,score''waarschi
J'
nli
J'k een verschrjving voory,scoeare''of
SCO&fe''.yVgj.ja.y,scoenre.''

8046.InL.staaty,plaintheint'',eenduideljkeschrjTout,achterhaalddoorG.
8047.Verdam heeftlzierhetci
jfer.ii
j.opgelostindrk (rande),zoalsvoluit
inL.staat;elders(8055)laathi
J'hetci
jferstaan.
8048.Delezing in G.isvreemd,maarook dievan L.heefteenweinigtast-

barezin ofhetmoestzi
jn:voorelk vanhenzoalshetbestbi
jhenpaste.

Ende''kaninG.gemakkeljkuit8047zi
jningeslopen.Hetwoord,,smaketnl'
zaltochwe1inhetorigineelhebben gestaan,andersishetmoeili
jkteverklaren,waardeafschri
jverhetvandaan gehaald heeft.Misschien heefter
gestaan:yyelkensmaecnasinemaniere''in debetekenisvan:,
yieder(v.d.
Wi
J'nen enspi
jan)metzijneigen geurofsmaak''.
8052. Del
ezingvanG.ljktritmischaantrekkeli
jker.

8055.ln L.is,,si''overbodig.Jonckbloetl
ietditpron.weg.Hetontbreekt
ook in G.Toch handhaafik delezing van L.,nietomdatik meen,datdit
deoorspronkeljkcis,maar a1s voorbeeld van de naïeve,ongekunstelde
spreektrant,waarbj de SvfA-constructie Overgaatin de eïnverteerde
Vorm .

8056.InL.li
jkt,ydoe''overbodig;a1sverzwarendevorm envooruitwi
jzende
op 80565ishet verklaarbaar.G.heeftweer de sobere korte vorm.Toch
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geloofik,datdaarvmwegeritmeen negatievefunctie vöör,,staerf'',,ne''
moetingevoegd worden.

8057.Bli
jkensG.isL.hierwaarschi
jnljkook weeromvangri
jkerdanhet
origineel:,,harevader''za1aTectiefdoordeafschri
jverzi
jningevoegd.
8058.DelezingvanG.zalhierookteverkiezenzi
jnbovendieinL.Danis
dus,,Datwaswonder''alshoofdzinna8056/57inL.Vervangendoor,,Stil1e-

kine(seithi)''.Daardoorisin 8056dedat-zineenzelfstanigeuitroepvan
verbazing geworden.
8059.In overeenstemming metdereedstelkensgeconstateerdeneigingvm

deafschri
jvervanL.ishetversXectischverzwaard.
8061.InL.,ywereltere'',vgl.vs.8009.Verdam schreefinzi
jncollatievoor
G.:,,mineere''.Erstaatechter ,ymire erc'',de vrouweljkedatief,zoals
te verwachten is.L.heeftyymine''maar daar is een andere constructie
ebruikt.

8063.Eenkeua tussenL.en G.ismoeiljk:L.ljktmedebestelezing.
8064.It1L*is;ygroter''waarschi
jnli
jk weereen verzwarendetoevoeghg,
vlg.G.

8069.InL.staat:intbarearnascb.Jonckbloetschreef:inhareharnasch.Mi
j
li
jkt,,
1t(hlamasch''aannemeli
jker,allereerstalom hetritme.Maarvoorts:
hare''isalsverschri
jvhg tebegri
jpen,omdathetmetdezelfdeklanken
beginta1s,,thlarnasch''.Bovendienli
jkthetmetoedat,,arnasch''metwat
rotereletterachter,yhare''geschrevenis,alsofdeafschri
jverna,yhare''even
geaarzeld heeft.Tenslotteheeftook G.:intarnascb.In plaatsvan G.yydoe''

moetzondertwijfelmetL.,ydoen''gelezenworden.
8070.Deeerstelettersvany,rasch''zi
jnilzL.dooreengaat
jeinperkament
weggevallen;onderderegel,delaatstevan dekolom,ismetkleineletters,

maarwaarschjnljk metdezelfdehand,rageschreven.De lezing wordt
overigensbevestigd doorG.

8771.InL.ontbreekt,,saen'';ikhebhettlitG.ingevoegd:ongetwijfeldis
ditdeoorspronkeljkelezing.
8072.NaarikmeenksfelinL.beterdalz,,sne1''inG.,datwaarschjzi
jkonder
ilwloedvan y,rasch''en saen''isingedrongen.

8073.In G.enkelegaat
jes;tochisdetekstwe1teherkennen.
8074.Tussen D'en1'staatinG.nogeenletter(misschien/),waaram nog

een letterisvoorafgegaa ,dieechterdoorbeschadiging van hetperkament
isverlorenBegaan - mogel
t'k stondhieral?DitwoordechternietinL.
8084.I)eherhahng van s
ijn volc''iswaarschi
jnljk eenvergissingvan de

afschri
jver,zoalsJonckbloetalveronderstelde.
8090.PenonTS.IX,1heeftwaarschi
jnli
jkgemaaktdatinplaatsvan mure
gelezen moctwordenduere.Uithetheleverbandbli
jktdatdedeurwordt

opengerameid en nietdatde muurdoorbroken wordt(vs.8137,8145,
8149).Hetri
jm isgeenbezwaar,bli
jkens8137-38.Uitvs.7992isdevergissing
begrijpeli
jk:deverraderhadeenkjkgatgemaaktilldemuur.
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8101.Inhs.staatwaarschi
jnli
jkminie,delaatstetweeletterszi
jnechterzeer
onduideli
jk.
8105.Jonckbloetwil,onnodig,dieluwiereschrappen.
8108.Dezeplaatsismoeili
jkteinterpreteren.Jonckbloetverbond8107en
8108totéénzinsverbanden plaatsteachter8108eenptmt.Maarhi
jgeeft

geen verklaring van detekst.W atbetekentdaneer?Mnl.W db.II,557en
559 geefta1sbet.,nliever,eerderian''en ,,voordat'' Geen van beide geeft
hier een oede zin.Deze plaatswordtdoor Verdam ook nietvermeld.

Vormen8107en8108werkeljkééngeheel,danzouccry,totdat''moetenbtekenen (ikza1hierzolangbljventotdatmijnvadermjz2 gedoodhebben,
m.a.w.indieti
jdkunjjontkomen).Maardiebet.isnietgangbaar.Dezin

meteertebeschouwena1seenuitroependezin(bz.> hz.
)indebet.:,,Voordathi
jdatza1doenl''(moeterheelwatgebeuren)li
jktmetemodern;
bovendienwektYsabeleinderdaadbi
jW alewein desuggestie,datzi
jza1
gedoodworden,datzi
jzichwilopoFeren(zievS.8114).DezelfopoTering
pastookgeheelindehoofsehefdessfeer(vgl.FlorisenB1.etc.).Dederde
mogeli
jkheidisdandeverbindingvan8108mctdevolgenderegels.Dalzis
dezinsconstructiegewrongen,enbli
jftdeverklaringooknogwatmoeili
jk.
Mogeli
jk betekentdezin dan:A1verzettejeje,lieverdm datmi
jnvader

xmjdoodtofza1(zou)doden,hetzoujetochnietshelpen(wegaaner111.
tochaanendanishetbeterdatikalleensterf);of:. ..voordatmi
jnvader
mijza1doden(wattochza1gebeuren).DezeoplossingkiesikvoordeinterPunctie.Tenslottezounogeenemendatieteoverwegenzjn,b.v.inplaats

van miin8108telezenu,endan 8107/8108alséénzintebeschouwen:ik
zalhierbuiten bljven (om testervenrz1.)lieverdan datml
jn vaderuza1
doden,wantverweervanuw kantzaltoch nietsbaten.Dezeemendatiezou

ikeventueelverkiezenbovendelezing:EerSa1mijnvadermiondiven(=
lievermoetmjnvadermj doden (danun1.).
8110.Erstaatinhs.mf
j'
ni-p.
v.min.Vgl.5846,10430.

8120.In hs.isbopeonleesbaardoorversleten plek in perkament.
8126.Hs.heeftdingeni.p.v.ringen.Een laterehand heeftmetdlmneletter

eenraandekantgeschreveneneenStreepjeonderdeJgezet.
8159.Jonckbloet1% crestenenvervingdatinzijntekstdoorcrqsten.Erstaat
ecbtercrescen.
8161.Achterdezeregelstaathetoverloopteken.
8166.Inhs.staatAssentine.Ditza1eenverschri
jvingzi
jn:deverbogenvorm
heeftsyntactisch geen zin,enPastnietinhetri
jm.Vgl.daarentegendeverbogen vorm in 8187-88.
8168.Aldushs.Iive,waarscli
J
'nli
jkverschri
jvingvoorlieve.
8170.Achterdezeregelstaathetoverloopteken.
8171.Aldushs.zonderpron.object.Mi
sschen moetmenlezen:,ysuldhe
vaen'', zoal
sJonckbloetdoet;maarstriktnodigachtikhetniet.

8178.Ook achterdezeregelhetoverlooptekenen involgenderegelachter
Gbetrecteen punt.
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8181.Tussen meten belen isin hs.ietsweggeradeerd en metzwarte inkt
doorgehaald.
8182.Achterdezeregeleen overloopteken.

8186.AldushS.Jonckbloetveranderdedezinin:Slouchdaer.....Daarmee
werkthi
J'weereen syntactischeoneTenheidweg.Ten onrechte:in delosse,

ongespannen zinsbouw ishetpron.objectaanvaardbaar,en is,,up den
conincA.''tebeschouwena1seen afgescheiden,naderuitbreidendebepahng.

8188.HetisolmodigmetJonckbloettelezen:entieEnc.
8192.Defunctievan dedat-zin isconsecutief:zodat..

8201.Aldushs.:vele1oetoe.Jonckbloetschrapte ioe,mogeli
jk terecht,
maarnietstriktnodig.
8208.Naweenlenstaateen punt,zonderdatdevorige regeleen overloopteken heeft.W e1staatdatteken achterregel8208,dietevensde laatsteis
van dekolom.
8214.Aldushs.:in 1en sconfelturen.Verdam willezen Jcr.In 10559echter

Staat

diesconfelture''.Ikbeschouw in1ensconfelturena1saTectische

pluralis,zodatverandering nietnodig is.
8237. Onnodig ishetgoylein overeenstemming met10600 teveranderen
in goysdein debet.y,gudste,vloeide''.Zie M .deVries,W oordverklaring;

111:DeTaalenLetterkundelejg.1870,blz.274vlgg.Vgl.Verdam II,2052;

enziesoortgeli
jkevormenmetenzondersbijmesvoersle(W .%st),vs.8269.
8243.Jonckbloetwildelezen:HetsBelsebucoftsi
jngheselle.
8244.Ilezeregelhaddeafschri
jvereerstovergeslagen;lzi
jheefthem als

laatste regelvan dekolom gegeven,metmlaatteken.
8251.Achterdeze regelStaathetoverloopteken.Datisvreemd.Men zou
haastdenken,datheteen vergissingis,en dathetbehoortachterdevorige
regel;ofachter8254!ZieIleiding,blz.456.
825* 58.De sam enhang derzinnen zal
,hoop ik,duideli
jkzi
jn:ondanks
hetuitroepteken achters
pi,moetmendieinterjectieonmiddelli
jk metde
dat-zin verbinden,dus:foei,datikuleengoederenenheerschappi
jverleen!
Jonckbloetplaatsteeen komma achterGbeve;metde dubbelepuntwi1ik

duideljkerdeverklarendeftmctievandeslotzinlatenuitkomen.
8261.Inhs.staatdan1.1).5?.dat.
8262.Aldushs.begonsten,depluralisvorm onderinvloedvanhetmeervoudig
begrip yydatconroet'',daarentegen staateen shg.il'
z8265;maarin 66gaat
de dichtermetde pronominale aanduicling defmitiefin de pluralisover.
Alleen in 8270 staatweer ,,brochte'';zie daarde aant.Deopvatting van

Verdam datbariein 8265eenverzwegenbi(dusW a1.)totsubjectheeft,is
zekerteverwerpen.VoorV.ishetaltematief:hardes- ookdatisolmodig.

JonckbloetwildevoorBegonstenlezenBegonst.Iklaatdetekstongewjzigd,
alsvoorbeeld van een gemengde,psychologischeconstructie.
8267.Erstond Jer;van de1iseen tgemaakt.

8269.Hs.heeftmesvoerslene.Jonckbloetwierponnodigdesuit:mesvoersen
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is een Vlaamse bijvorm van misvoeren (Verdam IV, 1756), vgl. 8237 (goy(s)de).
8270. In hs. ontbreekt ne achter brochte; gezien de parallellen in vs. 8268-69
en de pluralis van het Vf. moet het weI aangevuld worden. Jonckbloet deed
dit niet. Dat hier nog de sing. van 8265 zou doorwerken lijkt me onwaarschijnlijk (v:gl. aant. op 8262). Verdam VIII, 882 las: brochten uut tharen
here. Mogelijk is de t van te (tharen) samen getrokken met de slot-t van
uut. Er is echter nog een heel andere onderstelling mogelijk: oorspronkelijk
heeft de tekst geluid "Ende brochtene tharen here". De afschrijver heeft
voor ,,-ne t-" gelezen "uut".
8296. Achter onse een punt in hs.
8302. Achter karkerstene staat het overloopteken.
8320. Jonckbloet wilde niet schrappen.
8324. Aldus hs. moeste, hoewel het prone si subject is. Hier wekt de oorspronkelijke constructie van "mallinc andren" waarschijn1ijk nog na, gesteund door de verbinding in 8321 (Elc).
8325. Jonckbloet wil achter 8324 een puntkomma plaatsen en dan lezen:
"Ende anderen meer dan hem selven", als afhankelijk van claghede in 8321.
Dit lijkt me syntactisch niet aannemelijk: het contact tussen 8321 en 8325 is
door de dubbele bijzin zodanig verbroken dat een samentrekking van het
Vf. zonder meer moeilijk denkbaar is.
8326. N a de luen het overloopteken. Daarentegen zijn in dit verband verschillende regels aan te wijzen, waar men misschien het overloopteken ZOU
verwachten en waar het ontbreekt, b.v. achter vs. 8318/19; 8323/24; 8342/43;
8328/29. In de eerste drie gevaIlen echter loopt de zin door tot het einde
van de tweede regel; aIleen in het laatste geval zou er alle reden zijn voor
een overloopteken, tenzij de verbinding met "oft" zonder pauze moet geIezen worden en het geval dus gelijk staat met de andere drie.
8344. Jonckbloet stelde voor met of ende te schrappen.
8347. In hs. is de van haelde door de afschrijver eerst vergeten, daama boven
de regel, waarschijnlijk door hemzelf bijgeschreven.
8382. De t van ghedocht had de afschrijver vergeten; hij is waarschijn1ijk
door hemzelf boven de regel toegevoegd. Ook staat er geen e tussen gh en
docht. Aan teser ontbreekt in hs. de r.
8386. Jonckbloet wilde lezen: Die dode namen bi der hant.
8392. Achter deze regel schijnt een punt te staan; vermoedelijk is het echter
een overloopteken, waarvan het bovenste deel wat onduidelijk is geworden.
Beide leestekens hebben hier echter geen zin. Men zou dat overloopteken
eerder achter 8389 verwacht hebben. VgI. vs. 8562 en inleid. bI. 456-457.
8412. In hs. ontbreekt si.
8413. In hs. staat ende sise doe leden. Met Jonckbloet lijkt mij omzetting gewenst.
8429. In hs. jc.
8434. De afschrijver had man overgeslagen; hij heeft het vermoedelijk zelf
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voorde regelbi
jgeschreven en een verticaalM aatteken geplaatsttussen
noiten ne.

8438.Achterdeze regelStaathetoverloopteken;hetisdelaatsteregelvan
dekolom.
8444.Ook achterdezeregelhetoverloopteken.
8453.Jonckbloetschraptbere.
8462.Illhs.staatcpfcr.Deaiortingvoluitgeschreven,zou ditdusmoeten

zi
jn:esdeter.Jonckbloetschreef:enter.Mogeli
jk heeftdeafschdjverwel
enterin hethoofd gehad,maareersten geschreven.

8465.Aldushs.:vrfjtboeft- waarschi
jnljkeenverschrijvingvoorvrqtboef
.

ofvrqtbof(Verdam lX,1365).

8471.Deevandieis,waarschi
jnljkdoordeafschri
jverzellbovenderegel
bi
jgeschreven.
8473.W ellichtisWaleweinlliertevervangendoorHi(Jonckbloet).
8475.Achterdezeregelhetoverloopteken,ennawasin volgendeverseen
punt.

8491.Aldushs.:geacbtewaert,waarschjnli
jk verschri
jving voor:geacbterwaert.Mogeljkisdezespellingechterweerslagvan deuitspraak metverzwakterin diepositie.
8495.Achterbereeen puntinhs.
8498.Aldushs.stiemoederi.p.v.stiefmoeder.Def-lozevorm komtookelders

somsvoor(Mn1.W db.VlI,2124),dochW al.overigenssteedsstie
fmoeder:
5382,5680,5772,10944.

8509.InhS.ontbreektsi.Jonckbloet1as:porretsi.
8510.Inplaatsvan,,
he-''kanmennatuurljk ook,,hes''lezen.Ikvathet
opalsdatiefobject.
8511.In hs.ontbreekttieachterdat.
8527.In hs.ontbreektdeslot-fvan Tpf.
8546.AldushS.:manirei.p.v.maniere.Achterdezeregelstaathetoverloopteken.

8554.Aldushs.:voere.Jonckbloetveranderdehet,misscllien terecht,ill
voert.Datdeconjunctiefin deaiankeli
jkezinin ditverbandabsoluutte
verwerpenis,ljktmenognietzozeker.
8555.Verdam wildelieverlezen:sosconeenieopenbare;vermoedeljkisdat
juist;vgl.deW dljst.
8561.Ook nadezeregelhetoverloopteken.

8562.Idem nadezeregel,ofdubbelptmt?Vermoedeli
jkishet bovenstuk
vanhetoverlooptekenwatonduideljkgeworden,zodathettekenopdubbele
ptmtljkt;dezeafschrjvergebraiktechterdedubbelpuntnooita1soverloopteken,vgl.Inleid.blz.456.AchterwillicStaateen ptmt.
8588.Aldushs.:Ysemgrym.Achterdezeregelstaathetoverloopteken.
8589.In hs.staatscaec.

8599.Onderstreeptisjoesteen in8603bijoste;vgl.opm.bi
jvs.5.
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8633.lnhs.jc.

8644.Inhs.staatvermetelekei.p.v.vermetellbledeenontbreektin.Ooknade
wi
jziging vanJonckbloetblijftdeconstructievan trans.vechten metdit
objectvreemd.W elisbekend:victorie,segevechten;in welk verband
hetobjecthetresultaatofdoelaangeeft.HetMnl.W db.VIlI,2125vertaalt
aarzelend:in uw eigenwaan,zelfoverschatting.Ditismeerraden dan synt.
verklaren.Beterzoumen dan kulmenveronderstellen,dathetverscorrupt

isenlezen:endevecbtin(ofmet)uwevermeteleie,metweglatingvan danne,
eninvoeghg van in(ofmetj.
8647-48.Inhs.:Dcfgbisegtwat1atgbiwiltjMiupgbee
ftswartc5scilt.Deze
plaatsmoetwe1haastbedorven djn.Jonckbloetbrachttweewijzigingen
aan.In 8647staatin hs.wat,waarvoorJonckbloet1aswaer;in 8648staat

upgbeeft,waarvanlli
jderweglieten devorm gbeefbeschouwdea1s,,apocopevan upgheven''om diemetdevolgendeivmitieven(8649)parallelte

kumlenschakelen.Tevermeldenisnogdatachterwilthetoverlooptekenstaat.

Handhaaftmendelezingvanheths.dankrijgtmenwe1eengewrongenzin.
Debijzin ,ywatdatghiwilt''tebeschouwen a1sparatlellesubjectszh bi
j
hetshovescetale''isweinigvoordehm dliggendennegeerthetoverloop-

teken.Neemtmen,gezien ditlaatste,,,mi''nogbij,,watdatglaiwilt''a1s
datiefobject,dan krijgtmen toch een ongebruikeli
jke syntactische vorm.
Hetbesteljktmi
jtochookaantenemendatdeafschri
jver,dieveleslordigheden begaat,llierweitzig correctheeftgewerkt.Ik leesdan echter waert

voorwatenupgbevenvoorupgbeft.

8660.Aldushs.:bescret.
8662.Onderstreeptistangberwasvansneen,vgl.vs.5;8599e.a.
8670.Achterslaenstaatin hs.een punt.
8676.In hs.bebb.
8678.ln hs.ontbreektber.
8687.In hs.ontbreektwas.

8689.Deafschrijverhad iesevergeten,maarheefthetwaarschi
jnli
jk zelf
achterderegel eschreven metverticalestreep a1sinkatteken.
8690.Achterlocbeen punt,watonverklaarbaaris.

8701.Inderandstaatterhoogtevandezeregeleenverticazkruisje,evenzo
terhoogtevanvs.8716;waarsclzjnljktekensvaneenlaterelezer.Eristussen
diebeidetekensgeenverbandteleggenmethetoogopdetekst.Mogeli
jk
bedoeldedezelezereen amwi
jzing voordeopvallendewoorden anwissen
enloec,evenalselderszulkewoordenzi
jnonderstreept,zievs.8662,8708,etc.
8708.Onderstreeptistangber,vgl.vs.5 en vs.8662.
8709.In hs.StaatBiiii-p-v.Deii.
8711.Erstaatin hs.Jeri.p-v.fer.
8717.Aldushs-:part,i-pv.paert.

8723.Jonckbloetwilachter8722eenkommalezenom 8723teklmnenveranderen 1 :BlidedatderW alewein
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8742.Dezelezingvanheths.veranderdeJonckbloetin:Endealsiquamen/

A1daervoren,sivernamenetc.;achter8743plaatstelli
jeenpunt;met44
Legintdusvolgenshem eennieuwezin.DeherhaV gvan,,endea1Si''ljkt
inderdaadverdacht;maarmenkanmetenigegoedewildeparallellebi
jzin
hm dhaven en 8744 a1shoofdzin beschouwen.

8752.Inhs.jc.
8767.Achterdezeregelstaathetoverloopteken.

8776.Aldushs.Jonckbloetsteldevoor,,ic''teveraderenin ,,het''.
8778.Inhs.isspracafgekort:spc.Doordepootvandepstaatgeenduideljk
alortingsteken.Bovenpcisechtereen a geschreven;doorlaterehand?

8784.Inhs.staatgbevem,een kenneli
jkeverschri
jvhgnaar het volgende
woord.

87
h
e9
t0.
li
jHe
ktteewoo
n rd rilieris metandere begin-r geschreven dan normaal,
hoofdletter''- type,hoewelvan klein formaat,zoals Roges

in vs.5818,5885 en 7230.

8791.In hs.staattweemaalamie,zonderdoorhaling.
8792.Achterdezeregelhetoverloopteken.

8801.Voordezeregelstaateengrootschuin kruis,waarschijnljkvm een
laterelezer,vgl.vs.3180;10754,10884.
8813.Achterzomereen punt;echtergeen overloopteken achterdevorige
regel.

8827.Inhs.staatsqni.p.v.mqn.
8842.Eenoverlooptekennadezeregel,hoewelvaneendirectenjambement
hiernietgesprokenkanworden,tenzijmenvorlienmoetlezenonmiddelljk
vastaan ,,nebloede'',duSpauzevöörvorlien.
8851.In hs.staatwacbarmermen.

8857.Aldushs.:tweemaalmili
jktovertollig;daarom lietJonckbloethet
tweedemiweg;striktnodig ishetniet.

8862.Aldushs.barder- Jonckbloetschreefbarle.
8863.In hs.staat:begreepthoeft.....

8864.Aldushs.beni-p-v.bem,zoalshetri
jm vereist.
8867.Aldushs.dierestont.Jonckbloetsuggereerde:tiere.
8877-78.Achterbeideregelseen overloopteken.
8883.In hs.staatparlemene.

8884.Erstaatinhs.tenlei.p.v.tente.Teverdedigen zoudusookajn de

lezing:parlemende/tende.

8890.Achterdezeregelstaateen overloopteken,en na < cJen in 8891een
Punt.

8894.Aldushs.Jonckbloetliet1ieachterW alewein weg,begonmetdeze
regeleennieuwealineaenplaatsteeenptmtachter8896;hi
jmaaktedusvan
94-96eenzelfstm digezin.Delombardevanhs.waarmee8897begint,oTerde

hijop.Overdiep(inl.b1.11)beschouwde94-96echteralsprolepsisvanhet
object,vooropplaatsingvanhetpsychologisch subjectdatalsobjectin de
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volgendezinft
jtoch
mgeert.Diezienswi
jzevolgikhier,hoeweldelezingmi
nietgeheelbevreigt,vgl.aant.op 8899.
8898.Achter/ffeenptmt.
8899.Ditlangeverskonlzietgeheelopderegel:doenisaan heteindeonder

soulegeschreven;eenboogjegeeftaan dathetbi
jdieregelhoort.In deze
regelli
jkt ,,Legonste''enigszins verdacht, zowel vm wege de omvang

vanhetVefsyalsVanNFegehetvoorkomenvm hetzelfdewerkwoordin 8897.

Jonckbloetgreep op djn vernuftigewijze,maarnogalrigoureusaldus111:

Doebegonstediehertoghetjen /W aleweinedieshimoestelyen /Dat
diemenigtenodesoudedoen.- Hetminstgelukkigli
jktmehierechter

>;moeste''(8898).W nnneerJ.erdetegenwoordigebetekenisvannoodzaak

aanwi1geven,sei
jdtdatmetdebereidwAgheidvanW .om tebekelmen.

Degangbarebetekenisin hetMn1.yymogen,gelegenheidhebben,etc.''past
hiernietgoed.M isscl
aienzoumenheteerderklmnenvervo gendoor,,wi1de''.

Uitdezepogingen demoeili
jkhedengenoemdinaant.op8894bli
jktwel,
datdeze heleplaatsonzuiveris.Geen van de voorgeslagen verbeteringen

bevredigtgeheel.Ikwi
jsinditverbandmetnadrukopdepuntinhs.achter
#'feit''in 8898:daardoorishetwaarschjnljk dateen sterkepauzeachter
feit''gelezenmoetworden,zodat,ydies''eerdereenhoofdzindaneenbi
jzin
opent.Mogeli
jkzitdey,fout''in8897enmoetdehz.ingeleiddoor,,
Doe''
omgezetwordenineenbi
jzin,zodat,yclies11ilyenbegonste''tochdehz.is
waarvan ,,derW alewel''(8894)hetproleptisch subjectis.Dan wordtde

zinduszo:DerW aleweindienoitenplach/Faytteloechenedathidede/
Daerhiofwistediewaerhede/Doedk bertogbebqonstetyen/W alewein
datfeyt./(di
es)hy lyen/Begonste,etc.Dan heeftde laatste hz.een 1-

wijkendewoordsclzikking,watopzichzelfnietzoongewoonis.Onbevredigendbli
jftechterdeherhnlingvan,ybegonsten''envan,,feit''Vervanging
van het tweede ,,begonste''door ,,wilde''is misscllien aanvaardbaar;en

opoFering van ,,dies''doetdezinitlvs.8898beterlopen.Allesbijelkaar
zi
jnditnogalingrijpendeveraderingen,dieikdaarom maarnietindetekst
heb opgenomen.Opvallend isook,dat,,Doe''meteen lombarde begint.

Datschi
jnttepleitenvooreennieuwehoofdzinin8897.Maarmenkanhet
ook omkeren!Deafschri
jverprefereertkemzeli
jk d'svoordelombarden.
Hi
jhaddeD van8894moetennemen;toenllijdatvergetenhad,greephi
l'
dievan8897aanenzettevmzelfdebi
jzinom inhoofdzin,waardoorechter
de helezin in hetgedrang kwam.Erstaan we1vakerlombarden midden
in een zinsverband,zieH eid.blz.407M 08.

8902.Inhs.ontbreektdetvan,,Dat''vawegeeengaat
jeinhetperkament.
8924.Inhs.isgbespeeltwatonduideljk.Vermoedeli
jkstondereerstgbemelt,
enheeftdeafschrjver,zi
jnfoutbemerkend,eenctussengevoegd.Misschen
deedditeenlaterehand.Eristenminstemetzwarterinktbi
jgewerkt.
8947.Delettersen van beradenzi
jn in hs.deelsonleesbaarvanwegeeen
gatinhetperkament;in devolgenderegeliseengaatjeopne.
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8949.AldushS.:gbemeneiswaarschjnljkeenverschrjving voorgbemeine
(Verdam,IX,844).
8951.Aldushs.:denridler.Jonckbloetveranderdeditinlie.
8953.Hs.heeftbevescele.

8965.JonckbloetzetteachterW aleweineeenpuntkommaenverbonddus
tesinenwacharmen''met,,sinamen piken''etc.M eervoordehandliggend

li
jktmi
jdeverbhdingvan,ytesinenwacharmen''met,,begecrde'':menigeen
vielopW .aanom hem teverderven.- Opgemerktzi
jnog,datW alewein
afgekortis,zodatdeverbuigingsvorm nietzekeris.J.schreefWaleweine
maarbegerenregeertdikwijlsdegenidef;vgl.6422,7274,7302.
8974.AldushS.:vusti.p.v.vuust.

8977.In hs.iswecbwatonduideli
jk geschreven,erzouooknocbklmnen
staan,Watecjyt
'
ergeen zin geeft.
8980.Aldushs.Jfrccfcr,missclzien verschri
jving voorstrecten.Hetsubject
isverzwegen,zoal
sdikwi
jlsgebeurtinhetM1l1.wanneerhetgemakkeli
jk
uithetverbandisOP te maken.
8981.In hs.staatsinetli.
p.v.baren;datmoeteenvergissingzi
jn.

8983.HetisrlietnodigmetJonckbloettelezen:fcsirescanle.Deplur.v.

abstractaisinhetMn1.gewoon (Vg1.Verdam V,1963).
8986.Aldushs.:Vlescb,
.vgl.ook 9053.
8993.Achterditverseen overloopteken.

9007.Hs.heeftbaraetalsofheteensubst.was;bli
jkbaareenvergissing.
9026.Delettersteevancasteelzi
jninhs.onduideljk,vanwegesli
jtage.

9037.Voorbinnevgl.5110;6902.
9043.Achterdodeeenpunt.Devolgendezin begintmeteen hoofdletter.
9049.Delisafgesneden op derand van deblz.

9055.Delaatsteletters(en)vanproienzijnafgesneden.lkvu1eennaannaar
hetri
jm vernoien.
9060.Aldushs.:Ielicbst.Verdam wi
1lezen:lelicst(IV,259).
9076.ln L.ontbreekt een''datik uitG.heb aangevuld.In G.staatverder
sprac'' maarin L.y,antworde hem''.Hetisop zichzelfmoeilijk uitte
maken,watdeoorspronkeli
jkelezlgis;naarikvermoedG.
9077.Devocatief,,Here''za1inL.eenhwoegselzi
jn,vgl.G.- Achterdit
versstaatin L.een overloopteken.
9078.M erkwaardig ishetverschiltussen L.yysinen broeder''en G.yyuwen

broeder''.Datditnietzondermeeropeenonwillekeurigeverschri
jvingvan
eenderafschrijversberust,bli
jktuit9086waartegenoverL.,,om si
jnsliefs
broederdoot''inG.staat,,om si
jnsnevendoot''.Hetverschilisdusopzetteli
jkdoorgevoerd.
VermoedeljkheeftG.dejuistelezing:hetheleverhaalvestigtdeindruk
datdehertogéénzoonhad.W aarom deafschri
jvervanL.ditverschlheeft
aangebrachtisvoortsnietduideljk.W ashettocheenverschri
jvingin9078,
dielli
jzichbewustwerdenwaarvanhi
jdeconsequentietrokin 9086,of
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vondhi
jhetaandoenli
jkerdateenbroedervandeverslagenea1swrekerzou
optreden,zodathi
jgeheelopzetteli
jk,ookin9078deveranderingnanbracht?
9079.Dewoorden,,endehem''inL.li
jkenoverbodigeinvoegsels;dekortere

tekstin G.geefteen goedelezing.
9080.Na,ysoud''isin G.geen aiortingsteken teonderscheiden.W e1loopt
een smalle en geringebeschadiging doorde1en door,,co''van ,,comen''
in de vorige regel - misschien ishetaiortingsteken hierin verdwenen.
Echterisook in 9094een aA.teken vergeten.

9081.Ookhierli
jktmedekorterelezhgvanG.beter.

9082.InL.is,,sijn''(pron.poss.ofin6n.?)overbodig;G.heefthetniet.

9083.TerhoogtevandezeregelstaatinL.eenverticaalkruis
je,vgl.9091.
9086.Ziedeaant.bi
j9078.
9087.Hetoverbodige,,maer''in L.staatnietin G.

9090.InG.,,volgets''Verdam geeftdieregelnietinzi
jncollatie;IUl'heeft
duswaarschi
jnlljkditverschilmetL.overhethoofdgezien.Desisechter

inG.onmiskenbaar.Hetmoetwe1eenschri
jToutzi
jnvooryyvolgede''(L.).
9091.Devorm yyoctroyeerde''in G.isbeterdan devervorminginL.In L.

staatvoordezeregeleen kruisjea1svoor9083;beideregelsbevatten een
opvallendwoord:vermoedeljkheeftdaarom een ofanderelezeruitlatere
éjddiekruisjesa1sherkemzingstekensgeplaatst.
9092.Achterdezeregelin L.staathetoverloopteken.

9094.In G.staat,,Hadde'';bli
jkbaarishetaiortingsteken vergeten;lees
:,Haddea''*InplaatsvanL.,,se''isvoorG.telezen,,hoe''#zoabreedslonckbloetvoorstelde.

9095.Detitel,,Mijnhere''inL.iswaarschi
jnli
jkingevoegd.HetversinG.
iswe1heelkort,mogeli
jkisdaar,yycoene''uitgevallen,zodatderegeltelezen
isa1s:W alewein,diecoenedegben.
9096.In L.ishetversweeromslachtiger:,,sosere''moetop grond van G.

waarschi
jnlijkgeschraptworden.

9099.In L.is de verbogen vorm ,,onghedouden''vreemd.M .de Vries

(Proevevan Mn1.Taalzuivering,blz.128noot)postuleerdeongbedoudea1s

vorm van ongbedout.G.heeftinderdaad ongbeloule.Evenzo isyycoude''in
G.beterdanL.,ycouden'',hoeweldezevorm nietuitgeslotenisteachten.

9101.In G.,,Na%x'',waarschi
jnli
jk deoorsproA eli
jke lezing.In L.zal
daer''ingevoegdzi
jn onderinvloedvan9102.
9104.Jonckbloetwildevoor,ytezomeghen''in L.lezen y,teSomen''.G.
echterheefteenbeterelezing:y,somenige'',waaruitdeverschri
jvingvanL.
begri
jpelijkis.
9105.W aarschjvjk moetin L.hetovertollige ,,oec''gesckaptxzorden;
vgl.G.Ofdevolgordein G.teverkiezen isboven diein L.,isniet uitte
m aken.
9106.Ritmisch isdekortevorm in G.beterdan dievan L.

9108.DelezingvanL.iskenneli
jkmisvormd:zi
jgeeftgeengoedebetekenis.
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Dezinworm in G.isomslachtiger,waardooreen weinigfraaiversontstaat,

maardebetekenisisduideli
jk:allebeiwaren zezekergestorven,was het
nietdat......

9112.G.isweerbeknopterdanL.:detitel(her)ontbreektendeverzwaring
vandevocatief(wel).Opmerkeli
jkistevensdatL.meermalenheefty,seide''
WaarG.y,sprac''gebruikt,vgl.9190,9238,9260.

9115.InL.y,uwe''i-pv.y,iuwe''zoalsgewoonljk.
9116.Hetoverbodige,y11iet''van L.ontbreektin G.

9117.Verdam 1asten onrechte,,benre'',inhs.staatduideljkyybemre''.

9118.Ook hierverschillen L.en G.in hetwerkwoord datdedirecte rede
inleidt,vgl.9112.
9122.Dezeen devol
genderegelhebbenin G.onduideljkegomplekken.
Tochbenikvrijwelzekervan degegeven tekst;voorzichtigheidshalveheb

ik :#en''van ,ydeen''tussen haakjesgezet.Delaatstepootvan denisnog
duideli
jk.
9125.HetlaatstewoordisinG.watmoeiljkleesbaar.Verdam heeftinzi
jn
collatiev.,waarmeeIél'bli
jkbaaraangeven wil,dater,yvriendelichede''
staatevenalsin L.Erstaatechter:vriendeljchede.
9133.Aldusin L.:enleborewat.Jonckbloetwilde hetwi
jzigen in:een
borewat- watzekernietacceptabelis,hoeweldieverbinding somsvoor-

komt(Sp.H st.1111,42,111).Meestalisbore(wat)verbondenmetdenegatie
neofen.Menzouduskumlenveronderstellen,dateroorsprov eli
jk,yenbore
wat''gestaanheeft,maardatdeafschri
jverbi
jvergisshgboven ,,en''het
n*oréngsteken van ,yende''geplaatstheeft.Deze opvatting kloptmetde
lezing van ().:neborwat.
Daartegenoverstaat,da ,,bore''ookmeermzenzondernegatievoorkomt

(M1z1.W db.1,1377).Daarom laatik deteksttoch maarongewjzigd,al
bhjftdeverbindingmet,yende''lzierwatvreemd,mogeli
jktevertalen als:
menbrachthem devolgendedagbroodenwateren(dannogmaar)eenheel
kleinbeet
je.ZievoorandereplaatseninW al.,steedsmetontkennendpartikel,
deW dljstop bore.Vergl.ook Cosi
jn,Tekstcritiek inDeTaal-en Letterkunde1870,blz.241-43,dielezen wil:en borewat.

9134.OpmerkeljkisdatL.,,vanenc''heeften G.,ysniemen''.Hetlaatste
iseen in Mn1.verouderd woord dathoofdzakeljkinpoëzievoorkomt.
Heeftdeafschri
jvervan L.hetvervangen doorhetgewonere ,,varinc?''
Overigensechter komt,,sniemen''ook inL.meermalen voor,ook buiten

hetri
jm.
9135.In G.ontbreekty,harde'':L.heeftweereen zwaarderevorm.

9139.Ookl
zierisL.omvangri
jkervanvorm.
9140.Delezingvan G.isgewrongen,dievan L.beter.

9141.In G.isy,men''overbodig.Inbeidehss.devorm sitelrein deacc-!
9143.Deafschri
jvervanL.heeftweereenverzwaardevorm:,,stalknechten''
tegenover,,knechten''in G.
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9145.G.vermi
jdtdein6n.
-colutruee,L.ljkthierbeter.InG.isdevan
wildeLeschadigd.

9150.InG.ishetslotvanpriseniervrjwelonleesbaar:hetdiakritischteken
eneen deelvandeiiszichtbaar;hetdjm waarborgtdennnvulling.
9153.Opmerkeli
jkisweerdatL.eenplastisch sterkerevorm heeft:,,met-

t.
len##tegenover doe''.Dezevorm iswe1demeestvoordehand liggende.

9154.W aarschi
jnljkheeftdeafschr.vanL.,,varre''ingevoegd.
9156.AldusG.:,,waren''- watwe1eenschri
jToutz2 zi
jn:L.heeftyywas''

9157.HetwoordinL.(,,serich'')isweersterkerdaninG.(droeve).
9159.InG.eengaajeinhetperkament,datbljkens9208/9209(keerzi
jde
vanhetblad)alnnnwezigwasbjhetafschri
jven.Erisdusnietsuitdetebt
weggevallen.G.mistoec,watwaarschi
jnli
jkjuisterisdanL.

9161.L.en G.verschillen inkeuzevan subst.,maarook aanwezigheid van

eenverzwarendadj.inL.

9163.Aan hetverseindein G.ontbreekt lanc''datwe1in L.Staaten voor

hetri
jm noodzakeli
jkis.

9165-66.In dezeendevolgenderegelsverschillen L.en G.in kleinigheden.

In eenvanbeidetekstenisbljkbaardetweedevershelftomgewisseld.Het
ismoeili
jkuittemaken,waardeoorspronkelijketekstisbewaard.Mogeli
jk
moetin L.9165hettweedebaregeschraptworden.

9167.In L.bevat,yomhelseden''mogelijk hetpron.object,datdan afge-

Scheiden nogmaalsin nominale vorm volgtin de volgende regel.Zo'n
aFectieveconstructieisvoorM nl.nietongewoon.W e1ishetontbreken van
hetlidwoord ,,den''voory,dusghedanen''enigszinsvreemd.

Datdeafschri
jverditadjectiefdirectmet,,W aleweine''(9168)wildever-

binden,bli
jktuithetoverlooptekenachterderegel.Jonckbloetbeschouwde
>'W aleweine''a1sglosseem.M aarG.heeftdie naam ook;alleen isdaarde

zinanders:geen dubbeleamduidingvanhetobjectenwe1,,den''.W aarschi
jnli
jkisditwe1deoorspronkeli
jkelezing;ook,,we1''li
jktbeterdan,,dus''
Hetaiortingsteken voordeslot-nvangedanenisonduideli
jk.
9169.Verdam 1asinG.yydatterstede''.Datisonjuist:erstaateen#enJnnrna,
op zichzelf eenf,beidemetaiortingstekenvoor,,er,ar''Bli
jkbaarheeft
Verdam datwillen lezen gsvoegwoord na so,evenzsilzL.Maar,ydaer''
eeftevenzeereen goedezin:vs.9170iszondervoegwoord,dusalleendoor
intonatie,ondergeschiktaan 9169.Ditiseen normale Mnl.constructie.De

overwegingdat,,daer''ook in 9170staatendaaruitin9169kanzi
jnover-

genomen,zoukumlenpleitenvoordelezingvanL.:dat.(vgl.aant.9170),
maarmen kan iaerook zondermeeralsingevoegdbeschouwen.

9170.In L.staat:Men mocbtgbedwegben daerwegbe.Jonckbloetvoegde
vöörweghey,die''in.Verdam 1as:M en mochten hebben ghedweghen daer

mede(EenigebedorvenplaatseninMn1.teksten,292),watdusvri
jwelovereenkomtmetG.Ikvolghiervolleigdetekstvan G.,omdatdieookzonder
verandedng een goedelezing geeft.
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9173.JonckbloetwildeinL.,,2''schrappen:datverlangen kloptmetde
lezing itlG.

9176.Natuurli
jk isin G.y,ontganganghen''een Schri
jFoutvoor,,ontganghen''.
9178.In L.ontbreekt daechs'':G.heeft,,dages''

9184.VolgensVerdam ishetgeeninG.staatnayytenen''onduideli
jk.Inhet
hs.enopmi
jnfotoisechteryyvierendele''zonderenigemoeitetelezen.
9188.G.heeft de korte vorm ,,Echt''tegenover de zware vorm ,,Noch
anderwewen''in L.
9190@Voory,seide''in L.tegenoveryysprac''in G.vgl.9112.InG.ontbreekt

dus'';hetiswaarschijnli
jkeen,hoewelbegri
jpeljke,ùwoeginginL.
9194.Jonckbloetwildevoornemmermelezennemmer,maarG.heeftdezelfdc
vorm a1sL.
9196.InL.weereenverzwaringdoorcoörrlinatievansynoniemen,integenstelling metdesoberdervorm in G.

9197.OokhierisG.soberder:inL.iswaarschi
jnlijk ,,metterstocke''een
verzwarendetoevoeging.
9198.In L.staateen overloopteken achterderegel.

9200.W aarschjnli
jkis,,Twi''inL.uit9201overgenomen.G.heeft,,wat'';
ooklijkt,,mi''tegenoverG.eenùwoegsel.TenonrechtegeeftVerdam voor
GPo11%%Endeseide''*Erstaat,,Endesprac''*

9203.Deafschri
jvervan L.voegtweereen woord ter verzwaring in:
,,Vele''.

9204.Opmerkeljk ishetverschiltussen L.en G.Hetenjambementvan
came''inG.li
jktmedeoorspronkeli
jkevorm,vooralookvanwege,,derdewerf''in 9205,datmeeenùwoegselli
jktom deregelteverlengen.
9208.
-09.Inhetperk.eenpaar,,oude''gaatjes,waaromheenisgeschreven.
Vgl.9159.
9209.L.heefteen sterkere vorm :y,warp hem ''tegenover,yw art''in G.
9210.OokhierinL.verzwaringvan devorm:welnaverwoet.In beidehss-

staat,,uterwere'' Vermoedeli
jk isditeen verschri
jvingnaar,yuterkere''
(9209)vooryy
terwere''
9211.DeaFectievevocatiefin L.ontbreektin G.
9214. In L.staat,,ende diebanden''waarin ,,ende''zekergeschraptmoet
w orden.L.enG.verscl
zillenhieraanmerkelijk.Delezingvan G.isdlmkt
mebeter:del
apsusbegoninL.metyyhanden'',daaropmoesthetrijm ,,banden''volgen;tweemaaleenbepalingmetdepraep.,,met''heeftweinigzin.

Ookli
jkthetpraet.inG.(gelauiejbeteràângbelauweinL.;vgl.echter9224,

een regeldiehelaasin G.ontbreekt.M etG.gelauieisdeeerstehypothese
van Verdam II,1203 bevestigd.
9216.HierisL.metdePraesensvorm es''zuiverder:een Praesensmetalgmenebetekenis.

9217.VermoedeljkheeftG.dejuistelezing.
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9220.In L.weereen sterkerpakkendevorm:,yvreseli
jc''in deaanloop,
tegenover voort''illG .

9223.Evenalsin 9219staatyy
hem selven''inL.tegenovereA el,y
hem''itlG.

9224.VoorgbelouweninL.za1misschiengbelaulenle)gelezenmoetenworden,vgl.aant.9214.Invloedvanblouwenenmouweniswaarschi
jnli
jk.
9225.In L.is,,doe''hgevoegd.
9230.In L.y,also''tegenoverenkel,,so''in G.
9231.L.heeftdeaTectieve datiefin tegensteKng metG.

9232.Hierli
jktL.beter:,yterstede''tegenoverG.,ystappansmede''
9236.L.heeftalzodikwi
jlsdetitelvoordeeigennaam.

9238.Voorseile(L.)ensprac(G.)zie9112.

9240.Delezing ,,oec''in L.isbeterdan ,,hoe''in G.

9241.Ookis,yverslegen''krachtigerenaannemeli
jkerdany,geslegen''inG.
In G.staatjc.
9245.In L.isyywaert''overbodig;hetstaatnietin G.

9247-48.Hetenjamberende,,l-lebbic''vanG.staatnietinL.Delezingvan
G.isbeter.

9250.InL.ontbreekthetsubjectindehz.:hetkangemnbkeli
jknnngevuld
worden uithetverband:dievos.Jonckbloetmeendedat,,ic''weggelaten
was.Datisnietwaarschjnli
jk:hetiszeerbegri
jpeli
jkdatW .veronderstelt
datdevoszich zouverheugen overdegoedeloop,a1shi
jop dehoogte
was,omdatdaarvanimmerszi
jngedaatewisselhgaling.DelezingvanL.
wordttrouwensdoorG.bevestigd.Verdam wildelezen:soudi(VIII,1454),
maardieverandering isoverbodig.

9251.InL.iswaarschjnli
jk dus''beterrlnn ,ydaer''in G.,maar,,mi
J-n''in
G.isteverkiezen boven ,,mi''in L.
925*54.Interessantishetsyntactisch verschiltussen L.en G.De zinsconstructiein L.iszeergangbaarin Mn1.;maarhetisdaarom nog nietzeker

datditdeoorspronkelijkevorm is.G.isweerbeknopter.
9253.De vocaalvan ,,ghpne ''in G.isnietabsoluutRker,maarwelzeer
waarschi
J'nli
J'k een n.
9254.Boven ,,de''Staatin G.nogeen aiortingsteken,datechtergeen zin
heeft.
9255.L.heeftweerdetitelvoordeeigennaam.
9257.In L.ontbreekt,,K''.In G.staathetpron.enclitisch heefti'' zoals

G.herhaaldeljkgecontraheerdevormenvertoontintegenstellingmetL.

9260.Voorseile/sprac,vgl.9112.
9264.HierverschillenL.enG.weerinwoordkeus.W aarschjnljkis,,meysnieden''oorspronkeli
jk.Verdam heefthetaiortingsteken voorde naan
heteindevan ditwoord overhethoofd gezien.
9268.Achterditversstaatin L.een overloopteken.
9269.Opvallend ishetontbreken van ,,dat''in G.M en zou zich bxnnen
afvragenofin9268dan dezinmet,,hihem etc.''a1srelaéevetussenzin moet
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worden opgevat,zodatde1u.is,,Een Swertheeftihem genomen''.Delezing

vanL.li
jktmebeter.
9271.L.heeft,,Die''i.p.v.,,Ter'',maar de foutisteherstdlen metbehulp
van G.

9273.Achter verlosteen Puntin hs.Daarna Enle methoofdletter.Datis
we1een opvzlendebreukin decoörlinatie;dieechternietgesteundwordt
doorG.Misschienhecftdeafschri
jvervanL.doordieintonatie-tekensuitdrukking willengCVCR aanhetsterke aTectvan deuitroepen.Ik volg hem
daarom in deinterpunctie,maargebruikuitroeptekensom onzeinterptmctie-

mogeli
jkhedentebenaderen.Achterderegeleenoverloopteken.
9274.Ook achterdezeregelStaathetoverloopteken.

9276.JonckbloetwildeGoetvervangendoorSoete,naar9564.
9282.Achterdezeregeleen overloopteken.
9286.Erstaatin hs.cometi-p-v.comen.

9296.Jonckbloetwildelezen:weet,we1mochtweten etc.- Deenkele
imper.weetli
jktmeongewoon;dehiergegeveninterpunctieisheelwe1te
verdedigen:weetwel,dathetbijnamiddernachtkanwezen.Hetontbreken
van hetgrammaticaalsubjectin onpersoonlijke uitdrukkingen isinMn1.
ZeergeWOOn.

9302.Onderstreeptisd/liselibe.

9303.Jonckbloetwierpbiuit.
9312.W egens,yeeneheëngteveel''wildelonckbloetbarewaerlrevervangen

doorjelleofdodeofeenanderwoordvanéénheëng.

9314.Devraag isofyemenjuistis:hetgaathierwaarschi
jnli
jk overeen
sleutel,hoewelhetzinsverbandnietgeheelduideli
jk iS.Voordehandligt
dezeinterpretatie:lli
jnam desleutelsv.d.gevangenisbewaarderenzagof
ereenbjwasdiepaste(oTerenechdaerghinctoe);toenvondl
zi
jerinderdaad een en deed de deur open.Bezwaren tegen deze vertaling zouden

kumlenzijn:1.dattoegaannergenseldersdebet.,y
passen''schjnttehebben
(zieM111.W db.VIII,411);2.daterin9314yemenstaat,watZeenopeen
persoonbetrekkingkanhebben.Eenanderevertalingzoudanzjn:hijzag
oferiemand aakwam - maardalllooptmen in 9314vast,wantdm zou

m en nietyemettmaarniemanverwachten.Deeerste oplossing isdaarom de

besteen yemenza1we1een verschrijving zi
jn.Jonckbloetwou dan ook

lezen:Doch hevetbienenvonden doe.Hetadv.locb kan hier betekenen:
inderdaad.

9316.Jonckbloetvoegdenagbinchetadv.intoe.Beslistnodigishetechter
niet.Vgl.vs.9353.

9332.JonckbloetSchraptebem.
9346.Inhs.jn.
9353.Ooklziervoegdelonckbloethetadv.intoexchteçgbingben;vgl.9316.
Datopbeideplaatsen inontbreektinheths.,pleitnietvoordezeverandering.
Bovendien zou men hiereerderuteverwachten.
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9360.Oververbleektni
etisin hs.metzwarteinktheen gewerktzodathet

woordbeeld onduideli
jk isgeworden.Ook in volgenderegelszjn letters
bjgewerkt.
9365.In hs.isverbleektbordenbi
jgewerktmetzwarteinkt.
9369.Achterdezeregelstaathetoverloopteken.

9378.Aldushs.:Gringelet; elders gewoonljk Gringolet; mogeli
jk hier
schrjTout.
9388.Jonckbloetverbond dapperlibemetmrac.Datisverdedigbaar.Toch

komt ditadverbium meestvoor metwerkwoorden van beweging.Een
andere mogeli
jkheid volgik hier:iapperlibeiseen adhortatiefadverbium
bj deimper.W eten varen/- dus:Snel!laten we gaan!
9401.AchterdezeregelStaathetoverloopteken.
9409.Jonckbloetplaatste achterdezeregeleendubbelptmt,maarblijkens

deaantekeningenwashi
J'zichbewustvandeanderemogeli
jkheiddielzier
gevolgdis,entevensvanhetverschilinbetekenis.VolgensJ.'slezingisW .
in> eestri
jdofIUl'naarA.za1gaan;volgensmi
jnlezingvraagthi
jzichalleen
alwelkewegI
Ul'moetvolgenom aanA'Shoftekomen.Datli
jktmemeer
in overeenstemmingmetheelzi
jnhouding;ookmetdebeweringin9411.
Hi
jisongetwjfeldvanplannaarAmorijstegam,maarwiltochlieverde
jonkvrouw YsabelenietopoFeren tegen haarzin,(zie9431-32).Ook uit
dezemoeili
jkheid,dieIûl'nietontwi
jkt,za1hi
jwe1eenuitwegvinden.Hoe?
Daaroverlaathi
jzichnietuit.Datverhoogtookdespanninginhetverhaal.
9415.Jonckbloetsteltvoortelezen:,,
Icswoert''i.p-v.yyicswertju''*Dan
haaltW .dusalleen hetverleden op,om telaten zien dathi
J'verplichtis
methaartegaan naarkoning Amori
js.Dielezingzouinderdaadaantrekke-

li
jkerzi
jn.
9422.Verdam (V,1664enVI,659)willean,ytenen''Bljkbaarwilhi
jdie
praepositiebepaling dan uitsluitend verbindebmety,voeren'' Datisnietge-

wenst:y,voeren endepresenteren''iséén syntactisch geheel,waarbi
jenen
conincdatiefobjectis,dus:gaanaanbiedenaan
9434.Hierontbreektweereenregel,gezienri
jm enzinsverloop.
9446.Jonckbloetmeentdateroorspronkeli
jkstondianei.p.v.vanlane.
9447.W eer ontbreektinhs.hetpron.obj.Mogeljk moetmetVerdam
VIII,2027 gelezen worden:alset;ofa1st.

9470.Aldushs.wullic.Jonckbloetveranderdehetinvollic.Nodigli
jkthet
meniet.Naastvollicisvullicheelgewoon;slechtsisdew voorvopvallend;

mogeljkwjstdiespellingopzeerzachteuitspraakvandevin hetdialect
van deafschri
jver.
9473.Achterioenhetoverloopteken.
9474.Achtersalstaateen punt.Achterderegelweereen overloopteken.
9478.Nagbeneopnieuw een overloopteken.

9479.Aldushs.:bizeuwe.Dezewoordenzjnonderstreepten aandekant
voordekolom isdooreenlaterehandindtm schriftgezet:zcexwe.lonckbloet
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wilde "bi zeuwe" uitwerpen; bovendien veranderde hij Ende (9480) in En.
9480. Aldus hs.: tswaters.
9486. Hier staat garsoen met een beginletter die op een hoofdletter G. lijkt.
9488. Achter berecht lijkt nog een letter s te staan, die echter geen zin heeft.
9489. Aldus hs. Jonckbloet vulde de regel aan: Doe liep etc. Nodig lijkt het
me niet, al is de zin met vf voorop ter aanduiding van het momentaan progressief aspect ongewoon.
9500. In hs. twee: de n vereist door rijm en casus is vergeten, eventueel het
afk.ortingsteken.
9510. Jonckbloet las: Ter reden - Dit heeft Verdam in Mnl. Wdb. VI,
1144 opgevat als, reede, "aanlegplaats voor schepen" (vgl. Mul. Wdb. VIII,
1971). In hs. staat ~chter redenen, d.w.z. op het gegeven verhaal, m.a.w. de
schrijver breekt even af om te vertellen wat er in het kasteel van de hertog
gebeurde; in vs. 9540 hervat hij dan inderdaad zijn verhaal v. W.
9514. Hier ontbreekt minstens een regel.
9517. Achter deze regel plaatste Jonckbloet een punt. Hij beschouwde dus
de als-zin als ondergeschikt aan de verminkte hoofdzin die voorafgaat. De
andere mogelijkheid is echter hier gevolgd: de als-zin is ondergeschikt aan
de volgende hoofdzin. Het ontbreken van inversie is geen bezwaar.
9523. Met Jonckbloet is waarschijnlijk die hertoghe te vervangen door hi.
Mogelijk moet "hen" zijn "hem".
9527. Achter deze regel staat het overloopteken.
9539. Verdam (Mnl. W db. IV, 1370) meende dat voor de vertaling "melding,
gewag maken van" voor "doen memorie" moest worden ingevoegd "sal ic"
hetgeen hij bezwaarlijk acht. De infin. doen kan echter afhangen van horen.
Men zou dan eventueel met Jonckbloet ende kunnen schrappen, hoewel dit
met strikt nodig is.
9541. Achter deze regel staat het overloopteken.
9542. In hs. staat ho i.p.v. so. Jonckbloet veranderde ho in so. Het Mul. W db.
nam dit over (II, 572). Met dat al is het daar de enige vindplaats van de voegw.
verbinding "teerst so dat"! Mogelijk moet ho (so) eenvoudig geschrapt
worden.
9543. In hs. ravenste zonder afkortingsteken.
9544. Achter Haddi een punt in hs.
9550. In plaats van doet staat in hs. doot.
9567. Aldus hs. minen. Dit veranderde Jonckbloet in sinen. Daarvoor is
dunkt me geen voldoende reden. Inderdaad was W. van plan volgens belofte Ysabele naar Amorijs te brengen, zie aant. op 9409.
9570. Achter dit vers staat een overloopteken.
9573. De zin met Vf. voorop is te beschouwen als hypothetische bijzin bij
.Jiet salons vromen".
9583. Jonckbloet schrapt daghe.
9604. Hs. heeft salict, onder invloed van de vorige regel.
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9609.In hs.ontbreekthetpron.objectf
.Vgl.Verdam IX,1671.

9613.Inhs.staatnu:vre.Maarofdatcroorspronkeli
jkStondLetwijfelik.
Op ditwoord volgteen gaatjein hetperkament.Uitdekeerdjdebljkt
datditnognietbestondtoenheths.geschrevenwerd:in9660zjndetwee
laatstelettersvan langbenergedeelteljkdoorweggenomen.In9613isvre
overblekelettersheengewerkt,nahetgaatjeli
jktmenognietsvaneen e
zichtbaar.Mogeljk heeftervoluitvarregestaan;voorvarrevgl.9154.
9616.Verdam (VIII,214)wildelezen:temqert,zoalselders,zieW dljst.
Deafschri
jverheeftmoyeitgeschrevenmetduideli
jkdiakritischteken op i.
Van dieiismeteen stip een rgemaakt,metzwarterinkt.

9619.Aldushs.:Tenegben bomen.Jonckbloetvermderde bomen in bome.
De pluraliskan echterzonderbezwaar gehandhaafd worden;tenegben is

eli
jkaan tenegbenen.
9627@Deals-zi
nkanmenzowelbijdevorigezina1sbijdevolgendetrekken.

JonckbloetdeedhetlaatsteiMjnhterpuctiesuggereendeeerstemogeDjG eid.

9633.In18.ontbreekthetalortingstekenbjjonc
f.

9635.Gringoletmeteenhoofdletterinhs.Onderstreeptispeinsteren,vgl.5
9647.Onderstreeptissciep,vgl.9635etc.

9656.Jonckbloetmeendedaterinheths.Staat,,Mefjonsten''enverbeterle
ditin ,,Meerjonsten''.Verdam nam ditover(V,1766).Erstaatechter
duideljkMer.
?

9657.Achterdadenstaatinhs.eenptmt.Devolgendezinbegintmethoofdletter en achter bi
lden staateen overloopteken,terwi
jlachterHem in de
volgenderegelweereen ptmtisgezet.
9673.Achtervastestaatin hs.een ptmt.
9682.Achterdezeregelvolgthetoverloopteken,watvreemd is,aangezien
hierde zin eindigt.M en zou daarentegen ditteken verwachten achterde

volgenderegel;waarschi
jnljkisdushettekeneenregeltevroeggeplaatst,
vgl.blz.456.
9717.PenonvondinYpey'safschrifty,ontwiec''i.p-v.,,ontsciet''.Opgrond

daarvanvermoeddehi
l'datditzondertwi
jfeljuiste yyontwiec''ookinhet

hs.Stond.ln hs.staatechterbeslist:ontsciet.Bevreemdend ishoogstensde

praesensvorm,nietdebetekenis(ZieMnl.W db.).Ik ziegeendwingende
reden deverandering van P.overtenemen.
9719.AchterInstaatin hs.een Punt.
9725.AchterVerloren in hs.een ptmt.
plaatsen.Dan moethetzelfde
9727.Verdam (VI,217)wi1swartachterors

indevorigeregelgebeurenmetswartridier,zoalslonckbloetooklas.Nodig
ishetniet.Jonckbloetlaatswartstaanvöörors.
9737.Aldushs.:up ors.Jonckbloetveranderdehetin:uptors.
9739.Inhs.staatdiene.MetJonckbloetleesikdiemen.
9743.Aldushs.zonderPron.object.Jonckbloetstoevoegi
ngvann achter
baddeisoverbodig,vgl.9740.
532

9750.Aldushs.:ommer;elders:emmer;misschien schrijFoutnaarom in

vorigeregel,hoewelopzichzelfommernietonmogeljkis(vgl.Mnl.Wdb.).
9752.Voormi
jishetdubieusoferin hs.loecstaatofIoet.Ikbengeneigd
naardevorm vandelaatsteletterhettweedetelezen.Hetri
jm vraagtloec;
onvolledigeri
jmen zi
jn in dezetekstzeldzaam.InhetMnl.W db.wordt
noch de vaste uitdrukking ,ynieteen loet''noch ,,nieteen loec''a1ssterke
ontkemzing vermeld.

9757.In hs.:Haldenmetafgekorten,
.ditiskennelijk een vergissing.
9758-61.Mi
jn interpunctiekomtovereen metdievanJonckbloet:dezin
met,yom dat''sluitaanbi
jy,bedi'',daartussenligteenverklarendeparenthesis.
Eenanderemogeljkheid,hoewelminderwaarschjnljk,is9759onmiddelljk
teverbindenmet9758:maaromdathi
jdejonkvrouw vasthield,wasW aleweinbangdatIûl'haarzoukunnen kwetsen- daarom stakhi
J'ernietoplos.
9769-71. Regel70l
uidtinhs.:Diejonc
f'ei seidetote bare.Achteren

onder69 aan de kantisechterbi
geschreven:Di
ejoncv'wesekerlibe,door
-j

ptmtgescheiden van 69.Inkten schriftli
jken mi
jvan dezelfdeti
jda1sde
tekst;maarofdecorrectievandeafschrijveriS,achtikonzeker:,,Diejoncf'''
isnietdoorgehaald in vs.9771van hs.en deSpelling van ,joncfrouwe''
verschilt;bovendienisseberlibenietveelmeerdan eenstoplap en vormt70

inhs.eenzeernatuurljkezin.Mogeli
jkheeftdeafschrijverietsandersovergeslagen en heeftdecorrectorofeen anderbijlezing deteksttrachtente
herstellen.Ikhebnudecorrectiemaarindetekstopgenomenen,,Diejoncf'''
in 71geschrapt.
9781-82.Achter verbarnenstaateen puntilllls.Achtersaen hetoverloop-

teken.Indevolgenderegelzjndezinnen weerdooreenpuntgescheiden
tussen tontscabeneen bebbic,terwdlderegelweermeteen overloopteken
eindigt.Hetlaatsteiseenhteressantgeval.Aanvankelijkleekmjhetoverlooptekenoverbodigeninstrjdmetdegewoontevanheths.Ikbeschouwde
n1.9783a1séénzin(dusselvenbep.bi
j/u).MaardoordeanalysevandeleesRkens(zieInleid.blz.418)kwam ikopdegedachtedat,,Anju''enjambeert
enéénzinvormtmetyy
hebbicmesdaen''.Achter,,Anju''haddannog een
puntkulmen staan.Hoeweldie ontbreekt,leesik de zin volgensbedoelde
opvatting;vandaardekommain 9783.Erisgeen bezwaartegen selven 2s

bep.bi
jhetsubJ'ecttenemen;mogeljkisheteenjongereverschri
jvingvoor
selve.

9792.Denvan badienisboven deregelbijgeschreven,metinlatingsteken
onderaanderegel.Delezhg vanJonckbloet,,haddeene''diehi
jnietverantwoordtinzi
jnCollatieofAantekeningen,kloptnietmetheths.
9810.In hs.ontbreektheteerstemet,watweleenvergissingmoetzi
jn.
9811.In hs.ontbreektliepen.Jonckbloetverving in 9809 fesamen door
quamen,enliet9811ongewjzigd.Hetli
jktmi
jmeervoordehandteliggen
datdeafschri
jver,zoalszovaak,eenwoordoversloeg;hierdanhetwerkwoord,dati.p.v.Iiepenb.v.ook fuamenzou bmnen geweestzi
jn.Geen
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bezvvaarDjktmG datin 9809 fesamen afecdefverzwaard wordtdoor fe
Jaderin 9811.Ook zou men fesamen op 9810 klmnen laten slam .

9826.Aldushs.:omtrentbovet.waarschjnljkisdeslot-tvanomtrentsamengevallen metdebegin-tvantbovet (= hethoofd).
9832.Achter deze regelstaathetoverloopteken,watweer enigszinsbe-

vreemdt,omdathiereen zinsscheiding amwezigis,terwijlmen hetteken
eerderzou verwachten achter9833 ofnog beterachter9834;vgl.9682.

9837.DezeregelSchreefdeafschrjvertweemaal:eersta1slaatsteregelvan
dekolom 174rb,daarnaa1seersteregelvan devolgende kolom.Deeerst
eschrevenregel,waarinontlestestaati.
p.v.ontletstewerdzwartdoorgestreept.
9840.Achter c ce/staateen puntin hs.
9847.Achterditversstaathetoverloopteken.

9853.DeemendatievanVerdam (V,1833:laerleesdier)isnietnodig:daer
heefthiertemporeelaspectischeenhypothetischewaarde,zoalsherhazdeli
jk
in M nl.
9861.In hs.staatverlroucbt.

9866.Eenmderelezingeninterptmctievan9866-72ismogeli
jk:deuitroep
tekenverplaatsentotachtersaen,zodat66éénzinvormt;danis67eenhoofd-

zini.p.v.bi
jzh doorintonatie;achter69eenpunt;70isdanweereennieuwe
gecoördineerdehoofdzh.Hetenige bezwaaris yyso saen''a1sdeelvm de

uitroepin66;overigensljktmedezetweedemogeli
jkheidzelfsaantrekkeli
jker.
jk
9874.Mdushs.:gbedan;mogeli
jkeenverschri
jvingvoorgbeiaen.Mogeli
isEnJeeenvergissingvoorhetnegatieveEn;dan isdezinmeereennormale

negatievebi
jzin= a1sIéJ'nietaldushadgedaan.
9880.Heths.heeftslepei.p.v.sliepe.

9915-16.Dezin,,Hinehaddeenewonde''isnegadevebi
jzinbi
jdevorige
zin:Toch doorstondhi
J'hetnietz6 gemakbeli
jk,datIél'ernieteen zware
verwondingbijopliep.
9923.Delaatstelettersvan acbterwaertdjn doorsli
jtageslechtleesbaar.
9926.Inhs.staatdecnogalklein boven 'v.- Jonckbloetwilde,waarschijnlijk terecht,Waleweinevervangen doorbem.In hs.li
jktmaelien te
staan,zonderdiakritischtekenopdei;delisnaarhetli
jktingevoegdtoen
hetwoord reedsgeschreven was.
9933.Onderstreeptisitlhs.vrayebi
storie,vgl.aant.op vs.5,en vs.9996.
9936.In hs.staattliep.Aan dckantachterderegelStaatmetlaterehandin

fjnschrift:bloet.
9937.Inhs.enkelegaat
jes,waardoordattendeleisweggenomen.Keerzjde
van 10073.

9945.Aldushs.:tempest,.mogeli
jkverschri
jvingvoor:tempeest.
9961.Erstaat,dlmktmj,swardeni.p.
v.swarten,maargeheelduideli
jkishet
niet.In9964daarentegendtédeli
jkeen finhetzelfdewoord;ookin 9954.

9996.Inhs.iscujeonderstreept,vgl.vs.9933.Merkwaardigisdez.g.n.kritiek
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vanM.deVries(Proevev.Mn1.Tekst-Zuiveringblz.107)opHuydecoper.
Bli
jkbaarheefthi
jheths.nietgeraadpleegd:daargeen,,SChriJ'Tout'',maar

duideli
jkcengeenfinanlautvancuje.
9999.Aldushs.:Inansicbte.Jonckbloetleest:Intansichte.
10001.Inhs.staatduideli
jkeenJinswerd.
10004.Achterdezeregelstaathetoverloopteken.

10029.Jonckbloetwildelezen:upthovet.
10037.Hs.heeftserberlibe.
10054.Achterbouenstaatin hs.een ptmt:daarom plaatsikereen komma.

10073.Eengedeeltevandezeregelisinhs.doorSli
jtageofktmstmatigei1lgreep onleesbaar:erzi
jn zelfsenigegaatjesin hetperkament.Onderde

slechte plek in de regelismet kleine dlmne letter geschreven:ousen al,.

enen bloetzi
jnnogeenszwaaroverietsheengeschreven;aanbloetli
jktnog
ietsvaneenevooraftegaan;mogeli
jkheeftergestaan:,,a1eznbloet'';of:
,a
1bebloet'' Ookin devolgenderegelsisdetekstlaterbdgewerkt.
10074.Achterridderstaateenpunt.Daarachterisgoetgeschreven meteen
latere hmd;naar de inktte oordelen dezelfdedie dezeen mdereplaatsen

heeftyybijgewerkt''.Ookinvolgenderegelismael
genzwartovergeschreven.
10102.Achterbedestaatin hs.een punt.

10105.Tussen Albierenfelleiseen onleesbareplek ten gevolgevan een
rasuur.Eriszelfseengaat
jeinhetperkament.Deze,devorigeenvolgende
regeldjn metzwarteinktbijgewerkt.Jonckbloetvuldeinene.Erisechter

meerruimte dan voorditwoord vereistwordt.Daarom leesik:menege.

10108.Hetwoordstrpsisenigszinsonduideli
jk.Hetli
jktoferstrqlsstaat:
defli
jktergveelopeen#;bovendien Schi
jntereerstgeschreven tezi
jn

stiils,waarop van deeerste ieen rgemaaktisen detweede iaangevuld is

totj-.
10109.Dezeregelisdoordeafschrjverbijovergagopeennieuwekolom
enbladzjdeovergeslagen.

10110.Men zou nog metOverdiep bmnen overw egen of nietna i.
p.v.
vöör ,ystaet **@*in staden''een versregelisuitgevallen die syntactisch één

geheelvormdemet10111,zodatdeam vulling van bidaaroverbodig zou

zjn.Tochli
jktmedeeersteopvattingwaarschi
jnljker,gezienhetfeit,dat
devergetenregeldan netop degrensstaatvan deenenaardea derekolom

en gemakbeli
jkerovergeslagenkonwordendan detweedevandekolom.

10111.Inhs.ontbreektbi.Jonckbloetvuldeookeninvöörbee
ft,watniet

striktnodigis.

10117.Mogeli
jkismetJonckbloetom teschrappen.
10139.Ook llierismogeli
jk om teschrappen;vgl.10117.
10150.In hs.staatyvi.
p.v.ju.
10156.AldushS.beetea1sverleden ujdvorm.Hetli
jktechter,ofereerst
bettestonden datvan deeerstefeen eisgemaakt.

10162.Jonckbloetsteldevoorlaerteschrappen;erisveelvoortezeggen.
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Achterdezeregelstaatin heths.hetoverloopteken.
10173.In hs.isbagbelonderstreept.
10182.Achterdeze regelstaathetoverloopteken.

10201.Inhs.staatEstoremethoofdletter.Mogeli
jk isvaninvloed dathet
deeersteregelvan dekolom is.
10203.Achterdezeregelstaateen dubbelepuntofhetoverloopteken.

1021*220.Deinterptmctievan dezeverzenisdubieus.Jonckbloetplaatste
10219tussenhaakjesenslootdaarachtermeteenpunt:10218beschouwdc
hi
jdusa1srelatiev'e
zinbi
jbiin 215.Een anderemogeli
jkheidis,dat,,Die
'
troestere w aS etc. s
ubjectisvan hetgeen volgt:deals-zinhervatditafgescheidensubjecta1sbi- dehoofdzin komtpasin 10240. Dan is10219
te beschouwen a1stoelichtendeParent
hesis.Erisnog een derdemogeli
jkheid,dieikdemeestwaarschi
jnli
jkeachtenllierhebaangegeven:10218en
19vormenéén doorlopendezin a1saakondiging van W .'sgedragt.o.v.de

beklagenswaardigejongeling.Dezhsconstructieisdebekendenadrukkeljke
omschrdvendevorm met,,zjn''voor:W al.diedaaraankwam,wasdehelper
inallemoeili
jkeomstandigheden.
10242-43.Aldushs.:melezowelinregel'42a1sin '43.Jonckbloetliethet
op detweedePlaatsweg.
10256.InhS.staatstali.
p-v.staet.Aandekantachterderegelstaatmetdunne
letterilljongerschriftstaet.

10258.Aldushs.nemmere.Jonckbloetmaakteeronnodignemmermerevan.
10275.Aldushs.Jonckbloetvoegdevöörhem yjeghen''111.Striktnodig
achtik ditniettervervanging van dedatief-constructiezondervoorzetsel.

10291.Enigszinsdubieusisoferstaatbleebendeofbleckende(voor:blickende).
Hetverschiltusseneencisinhs.nietaldjdscherp;tochzouikhiergeneigd
zi
jn tezeggendaterbleebendestaat.
10296.Mogeljk terechtwildeVerdam bem ùwoegennamen(VIII,2512).
10300.In hs.staatpalase.

10313.Aldushs.:jeest,
.eldersjeeste,zieW dli
jst.
10314.Hs.heeftllier:Datwas <Jl.lie rillerwaert.In verband methet

vervolg,zievs.10331isdezelezingov oudbaar,zodatdelezingvanlonckbloetaannemeli
jkis.
10332.Erstaatin hs.canere@
I.P.V.Camere.

10386.Inhs.staatnemmeerme.Mogeljkzouook zi
jntelezen:nemmeerne.
Ritmischli
jktmedegegeven oplosshgbeter.

10387-88.Dezeregelsstaaninhs.inanderevolgorde:deletterb/avoorde

verzen geven dejuistevolgordeaan.
10396.Aldushs.dae.Hetza1we1eenschri
jFoutzjnvoordaer.Devorm datel
komtin dezetekstookvoorin11144(vgl.Mn1.W db.II,1).
10398.Inhs.staat:Hisoudeetc.DezelezingvanJonckbloet,y
hinesonde''
isaannemeljk opgrondvanvs.10382.Bovendienschri
jvendeafschri
jvers
voordenherhaaldeljkeentekendateenuljktofis,vgl.opm.bi
jvs.882.
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10402.Aldushs.morlare.Jonckbloetveranderdehetolmodigin mordenare.
10403.In hs.staatBisiet,zonderdiakritisch teken op eerste i.

10409.Aldushs.JonckbloetvoegdevoorHi,,Hoe''in,paralleldusmet
104105.Ik geloofnietdatditbeshstnodigis:overgangin demeerformeel

alankelijkeconstructiebi
jdeI.R.is'tin'tMnl.heelgoedteverdedigen.
Bovendien staatin 10410 nietboenemaarliene.
10412.In hS.ontbreektbi.

10414.Jonckbloet1asAlsoet;ikgeloofzekertezi
jnvanAlsoer,alverschillen
fen rvaak weinig.

10415.EengaatjeinperkamentheeftdeevanAlsetendeleweggenomen.
10419.Door sli
jtage heeft dezeregelevenalsvelevolgendegeleden.De
tekstisnog we1telezen.
10423.Onnodig metVerdam VIII,1040 telezen ontset:deassimilatievan
ontaan sisin W al.geWOOn.
10430.Inhs.staatmiin,meteen ptmtonderdetweedei- daarom heb ik
afgedruktmin,vgl.5846.

10433.Aldusinhs.:gehacht.Menzoubmnendenkenaaneenverschrjving
voorgbeacbt.M aareen bvoorwoorden diemetvocaalbeginnen,isin deze

Vla.tekstzeergewoon,en herhaaldeljkschri
jftB.eenenkeleg i.p.v.gb.
Devorm gebacbtlaatik daarom staan.

10434.Dezeregelhaddeéchri
jverovergeslagen.Hi
jheefthem achteren

onderdevoorgaandein derand geschreven,metveelaiortingen.Voor1es

staaterookls.EenptmtscheidtgebacbtvanJegen.
10436.Inhs.staatWaleweinofWalewen:heteindvanderegelisonduideli
jk.
10444.Erstaatin hs.melei.
p.v.vreie,onderinvloed van devorigeregul.

10451.In hs.geen pron.object.Verdam (V,1954)wildewaarschjnljk
terechtlezen:Diele.

10467.Inhs.staatserecb,watwe1eenverschri
jvingisvoorJereonderinvloed
van ducbti
cb,
.de vorm ,,serech''komtnergenseldersvoor.Verderstaater

soi.
p.v.Die;ookditmoeteenfoutzi
jn,naardevorigeregel.
10477.Dezeregelistweemaalopgeschrevenbi
jovergangnaareenvolgende
kolom op een volgendeblz.Geen van beideisdoorgestreept.
10482.Achterdeze regelstaathetoverloopteken.

10486.VoorstridenwildeVerdam (VII,1415)volgensdesuggestievanlonckbloetlezen:snilen.

10497.Mogeljkisbaiieeenschri
jToutvoorbadli;samentrekkingvanhet
subjectisinzo'nverbindingnietgewoon.Vgl.echter10869.
10516.VoorwacbtewildeJonckbloetlezen vacbt.
10518.Inhs.ishetwoordtussenDurenviandeonleesbaarvmwegesli
jtage.
Aan dekala achterde regelismetdunneletterdiegeschreven.

10543-44.Ongewoonishetri
jm consteljoeste.Mogeli
jkheeftergestaan:
cplfe/joste.Vgl.Ferg.5192;enzieVerdam,Eenigebedorvenplaatsenin
Mnl.Teksten,293;vgl.aant.op 954.
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10561.Hs.heeftgroot.Een learvan het18.in laterdjd,waarschjnljk
Huydecoper,heeftditwoord onderseeepten metdlmneletterrppfnnn de
kantgeschreven.

10599.Om ritmischeredenen wildeJonckbloetlezen:Vandenswerdengoet
vanstale.
10604.Verdam wildehierweerhetri
J'm ,,zuiveren'',doorna woettever-

aderen in utescoot(Eenigebedorvenplaatsen in Mnl.Teksten,293).Het
iswaardateldersinW .deoeuitJnietri
jmtopdeJuitau.
10605.Aldushs.Mogeli
jk terechtvoegdeJonckbloetlie111:Endediedie
bitterdootverworven.
10611.In hs.staatdicbticbte.
10618.Dezeregelwasvergeten en isa1Slaatsteregelvan dekolom gegeven

meteendubbelkruis
jealsaanwi
jzingdathjterplaatsemoetwordeningevoegd.Voor de regelstaatbovendl
'en .p.terhoogte van de hoofdletterkolom.
10619.Achterdezeregelstaateen overloopteken.
10621.In hs.staattweemaalint,detweedekeerdoorgestreept.
10627.In hs.staatweesei.
p.
v.weedwe,eenverschrijdng opgrondvm de
vorigeregel.

10630.Jonckbloetverkiestritmisch:Daerwasgrootgeclancvanswarden.
10631.Aldushs.:t
gbuuc.Jonckbloetveranderdehet,m.i.omlodig,ingbebuuc.Ook voorgbedancin dezelfderegellietllijdefweg.Enigszinsbevreemdendishet,datookin devorigeregelgbedancvoorkomt.Datljkt
haastwe1eenvergissing.Mogeli
jkstonderin10630eenongewonerwoord,

b.v.gbeclas(vgl.Mnl.W db.II,1168);eenanderemogeli
jkheidisnog dat
erin 10631i.p.v.y,ghedanc''gbeclacbheeftgestam .

10645.DespellingvlucbticismogeljkeenschrjTout;ziein10709:vlucbticb.
10649.Achtergbenaden staateen ptmt.
10652.AchterIiepenillhs.een ptmt.
10673.DeuvanDuri
sovereen andereletter,waarschi
jnli
jkeen a,heen-

eschreven.
10682.Van denisin hs.dergemaakt.
10694.In hs.staat:Ofcrlcàf.....Ikvol
g delezhgvanJonckbloet.Die
in 10694kan lichteen vers
chri
jvingzi
jnnaar10693.Vs.10693moetzoiets
betekenen alsy,diemoed Cn krachtbezat'',een w at vreemdeomschri
jving.
M isschien moetmen de oplossing toch in andererichting zoeken.M erkwaardig is de plaats in Troyen 4687,nongchaald Mnl.W db.IV,1856:
Noyten hoordemenlesennosinghen,datenichman haddedimogenthede
nochcrachtetedoendieHectordede.''Zozoumenhierbmnenverwachten:
Ik geloofdaternooiteenridderheeftbestaan dieeenprestaticvanmoed en

krachthadteleverena1shjleverde.- Danzoucracbteenvariatievanmo-

gbentbedezi
jnenofgehmdhaafdbmnen worden.Maardeconstructievan
devoorzinisindetekstdanvreemd.M isschienisbaldein10693uittewerpen
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ofteveranderen in barle,zodaterstaat:Nooitishetridderoverkomen,dat

hi
jeenzozwareafweerengewelddadigeprestatievankrachthadteleveren
a1sW .leverde.
10702.Verdam wilde lieverlezen:gbewaren iar.Debetekenisverandert

ernietdoor.ZieW dljstopgbewer.
10703.In hs.ispungiseonderstrcept.
10736.Aldus in hS.wael'- een ongewone spelling en alorting voor
##walewein''*
10737.Achterbalsber
gbein hs.een ptmt.
10754.Voordeze regelStaateen schnin kruisin bleke inkt,vgl.vs.8801
en 10884.

10766.Hetverdientoverweging,ofde zin niet zou bmnen eindigen na
0rlyzodatna iateen nieuwe zin zou Openenyalontbreekt de inversie in

10767.Datde afschri
jvergeen overloopteken heeftgeplaatstwatin het
laatstegevalenigszinsteverwachtenwas,isnatuurlijkgeendoorslaggevend
tegenargument.Vergl.voordeconstr.vs.10775.

10775.Hetisdevraagofnodanhoortbi
jhetvoorafgaandeofbi
jdevolgende
zin.Mijdunktdatheta1sadv.v.mod.weH gzinheeftt.o.v.devoorafgaandeverbinding,maarveelbeterpastbijhetvervolgil
zdebetekenisvan
tenminste,althans''Deconstructievanzinenversli
jktop 10766,zoalsik
ù&de aant.geopperd heb.
10809.D em staatboven v.

10812.Dezeregelwasvergeten.Hjstaatverderop,doch ditmaalnieta1s

laatsteregelvandekolom (vgl.vs.10618),maar21regelsverderopindezelfde
kolom.
10832.Achterwillestaateenpunt,enachterderegelStaateenoverloopteken.

Daaropvolgtdevergetenregel(vs.10812).
10844.Achterditversstaateenoverloopteken,watzeerbevreemdt.Mogeljk
hoorthetop devorigeregel.
10848.Aldushs-:sonsi.
p.v.soons.

10866.Aldushs.:jsteerdene.

10869.Aldushs.zondersubjectinderelatievezin;waarschijnli
jkistelezen:
iiebibem dede.Vgl.echter10497.
10882.Achterditverseen overloopteken.

10884.Voordezeregelstaateenschlu'
nkruisinblekeinkt(vgl.vs.8801).
10891.Voordezeregelstaaninhs.tweeschllinestreepjes.
10911.Aldushs.Jonckbloetvoegdeendeinvöörgroetene.

10915.Aldushs.:groete= groetene.
10924.Dubieusisoferstaatbem ofbom.
10930.Aldushs.:,,
hertes''.Verdam leestberte(VII,2231).Jonckb1
oetechter
beschouwdestontalsapokopevan stonden.
10957.In hs.staatvorleni.p.
v.worden.
10960.Deafschrijverhadwasvergeten;hi
jschreefhetdaarop aan dekant
achterderegel,metinlaatteken.
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10970.Hs.heefteelfi-p-v.eerst.
10983.Deze regelistweemaalopgeschreven,zonderverscl
zil;detweede is
doorgestreept.
10999.Achterdezeregelstaathetoverloopteken.Devolgenderegeliseen
onderbrekende relatieve zin;daarop volgthetzinsgedeelte dataanknoopt

bjhetvers+ overloopteken!

11003.Er staatin hs.gbi
gisteert,maar zonder dinkritischetekensop de i,
vgl.bz.10866.
11010.Achterdezeregelstaateen overloopteken.
11016.In hs.staat:cooverturen ofconverturen.

11055.Metdebvang/lcrllcsisgeknoeid:waarschi
jnli
jkstondereerstecnd.
11056.Erstaat,dunktme,TcennietTen.lonckbloetschreefTen.Aandee
ziteengeknikthaalt
je,watlangerdalzgewoovjk;maareenaiortingsteken
isditzekerniet.
11062.Achterberteen ptmtin hs.

11064.Aldushs.:compagie.Jonckbloetschreefconpagnie.
11066.In hs.staatt
gbluut.

11072.Aldushs.Jonckbloetvoegdejegben in vöörhem,vgl.vs.10275
en 11069.

11073.In hs.ontbreektenle.

11087.Men kan twi
jfelen ofRogeshierappositieisbi
jy,dieconincvan
Hisike''danwe1objectendusdenaam vany,sinenzone''.Bl
ijkbaarheten
vaderen zoon beideRoges,zievs.11111,tegenover11121en 11125.

11109.In hs.staatnadani.p.v.nodan.Jonckbloetgeeftin djn collatieop
nudan,watbeslistonjuistis.
11141.Dezeregelheefteen lezervan heths.onderstreept,vgl.11173.

111M.De laatste lettervan Darisonduideljk:erstaatmisschien Dae,
vgl.vs.10396 ofDat,watgeen zin heeft.
11160.Vöörsocbterheeftnog ietsgestam ,watonleesbaaris geworden:

waarschjvjkfe.

11172.Achter lidenstaateen ptmt.
11173.Inhs.isdeheleregelonderstreept,evenalsvs.11177,11186enin11179
alleenpenningbeen in 11187pieter.

11176.In hS.ontbreektiie;IJJA iserwe1één woord;mogeljk moet

gelezenworden:ballie(= hadde&e).

11180.Aldushs.waert.Jonckbloetveranderdehetinwaer,bljkbaarmethet
oogophetsubj.,,diejeeste''.Noodzakelijkisdiewi
jzigingniet:dubbelea=-

duidingvanhetsubject(pron.ensubst.)isinMnl.heelgewoon.
11182.Achterdezeregelstaathetoverloopteken.

11194.Inhs.isdeslot-tvantansicbtbovenderegelbjgeschreven.Inplaats
vanvreudenmoetwaarschjnljk vrogedengelezen worden (Verdam,Eenige
bedorvenplaatsenin Mn1.teksten,293).
540

LITTER ATU UR

In deze tekstkritischecommentaarisgebruik gemaaktvan de volgende
publikaties:

M.ieVries-ProevevanMiddelnederladscheTaalzuivering(1856),blz.41
(vs.3819),102(vs.3886),107(vs.9996),129(vs.9099).
P.J.Cosqn- Tekstcritiek IV.In:DeTaal-en LetterbodeI(1870).blz.
241-43(vs.9133).
M.de Vries- W oordverklaring.In:DeTaal- en Letterbode11(1871).
blz.274-75(vs.8237).
7.Verdam -EenigebedorvenplaatseninMiddelnederlandscheTeksten.In:
Verslagen enM ededelingen Kon.Akademie valzW etensch.Afd.Letk.

Derdereeks11(1885),blz.283vlgg.(overvs.112,259,e.a.plaatsen).
G.Penon-InTjdschr.Nedl.Taal-enLettk.IX,blz.1(vs.8090);blz.3
(vs.546);blz.5(vs.9717).
2.vanBerbum-IlzTi
jdsch.Nedl.Taal-enLetk.XII,blz.78(overtoomenin
vs.306$.
P.LeendertszJr.-InTi
jdschr.Nedl.Taal-enLetk.XXMV,blz.281(vs.
833;eenemendatiediereedsdoorJonckbloetwasgemaaktl).
J.Verdam-MiddelnederlandschW oordenboek,passim.Vgl.d1.X,blz.85.
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Z<.drukken 26b

W OORDENLIJST

alde,hadde= had(3ep.enkv.verl.
tjd v.bebben),66,150,808,818,

819,828,passim.Naastbadde,b.v.
8040,8429,8559,9300,9490,9521,
814,827,enz.
10164.
allen,hadden,2271,2272,2446,enz.

acbemant,bevnllig,fraaivanuiterljk;

acbt,G.tracbetdclf= lettebeterop, addp,hadgehet,1227.
5082.
alt,had,4280,4281,4283,enz.
acbte,verl.ti
jdv.acbten;dacht,was aercb,ongemak,verwonding,8212;
erop verdacht,7959.
vanderdootbee
jt7;faercbtwint= Iûl'
acbter,vol
gede acbterJlerbivantdie
verkeerthelemaalnietin doodsboeveslagbe= volgde depaardengevaar,10111.

sporen,waarhi
jzevond,2915.

aercbele,gemene,bedriegljkedingen

acbterbleven,volt. deelw. v.acbter(meerv.),9428.
bliven;weggebleven,1900;nage- aern,arend,7808.Ziearen.
JfrKe,30nv.v.aern)van&naerne#e/
laten,nietgebeurd,11180.
acbtergaen,nalaten,opgeven,9742.
mont= demondv.d.arend,3584.
acbterbilt,verl.ti
jdv.acbterbouden; aert,diestreek,10861.
diedaeracbterbilt= diezich daar aberre,op een kier,9363.
op deachtergrondhield,4211.
al,bi
jw-:geheel(en a1),973,8827;
acbter lande, het land door, 3434, - voegw,753:,,a1s''(hyp.voeg7139,enz.

acbterstelle,achterstalligeschuld;enen
sinena.gellen = bctalen watmen
iemandnogschuldigis;iron.:hem

ietsbetaaldzetten,4146/7.

acbterstwerven,delaatste maal,voor
hetlaatst,1812.
acbtervelde,overhetgevechtsterrein,
2488.

acbterojvoren,teenigerti
jd,620.

dcbtefWaren, Verzorgeny Verplegen,
7503,10187.

acoleyen,Aeleien,5115.
acort,harmonievan khnk,7807.
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w.)of,,ook2'';1032:debz.met
al(concessief)zoulaiereenandere
hz.doen verwachten:alhad W .

eenjaarlang om eengoedlogies
(huiswaarmenmagovemachten)
gevraagd,nergenszoulli
jeengevonden hebben a1s dit verbli
jf
(enigszinsvreemdezinswending);
7383:hierljktaltebetekenenals,
duShypothetisch en nietconcesssief- dezinisdan:Maarniemand
kan bewerkstelligen datik,w alw
neergl
i'mi
J'zoudtvragen om 's
mm sleven,u datzou schenken.

Hetconcessieve elementisechter also boude,even snel;als àfse sacb
we1denkbaar,alsmenhetverband
roerenalsoboulesettebi....= zoz6 interpreteert:M aarniem.k.b. dra Iél'hem zich zag bewegen,
datik u hetleven schenk,ook al zettehi
j.....,10028.
zoudtgi
jmi
jdatvragen (m.:.W. also boule als, zodra, 2101, 8829,
zdfsnietop grond van de u ge8849,enz.
alsosaenJIJ,zodra,3106.
danebelofte).
albloet,openli
jk,onomwonden,p=- also zereals,alsozere alsyemen iie
sim.Vgl.bloet.
levet= aISniemand anders,650.
Jlbloot,a1shetvorige.
alstene,zieals.
aliat,aldatet; allatgbelopen macb al sulc: zodxnig; 5984: enigszins
vreemde zhsconstructie, vooral
(ziesnacbj.
dlJdfbisvlcà,alJlfffsnacb,ziesnacb. ook doorhetenkelv.VfeJ,waar</ineen,almaardoor,8353.
voormeneerdersl'
nzouverwachallene, meRen,OP hetzelfde Ogenten:zodaniga1sertwaalf(pooran)
blik,of:metéén zwaai,706,764. Zi
J'n,m.a-w.:en zozijnertwaalf

Vgl.satlup).

aloverJ1,beslist,iniedergeval,5019;
overz,van allekanten,6498.
alreerst,nualreerst= nuvoordeallereerstekeer,nu pas,5403.

Poorten.Bli
jkbaarisdezin met
alsulceen toevoeging bi
j lieene
rorte.Deze zitlzou dan zo ongeveer luiden: en al hielpen alle
mensen u,dan nog zoudtge zelfs
nietéén zo'n poortveroveren zo-

alsle),toen, + tegenw.tijd (ev.
jn.Vgl.aant.op
praes.hist.''),128,136,394,1656, a1sertwaalfzi
Passim;+ verl.ti
jd,88,445,(alst 5984.
<.sacb= toenT .hem zag),637 altebant,onmiddeljk,terstond,2527,
(alstene = a1stene = toen het 2920,4892,enz.
hem),719, 1200,1652,passim; altenen male,in één keer,2077.
+ volt.verl.ti
jd (ev.,,nadat''), altevoren,vöörallen,a1seerste,2721.
1214, 1251, 1691, 1950, passim ; altbant,ziealtebant.
+ volt.tegenw.tjd,4600,9713; alve,halve,5156.
5357:a1s= toenofzoals?-zoals, al
ver,2env.v.bal.
2636,prsim ;als1ievroede= ver- amacbticb,uitgeput,9962.
standig,2368.- als+ rel.bz.is amelaben,tafellaken,4633.
omschri
jving,alsdienietenspaert amie,vriendl,geliefde,8779,8781,
= zonderte talmen,6233,6717; 8791,8914,8944,9029,9141,9640,
aIs die#0&e 1ie nietne JFCCF/ =
10839,10877,11047,11063,11075.
hetz-,211.
amqs,vriend,7847,9834,9119,9427,
alsbieerstmacb,zicmacb.
9566.

alseboudeal
s= alsobouieals,zicald., amoers,mingenot,7940;lief&,9462.
en vgl.bouie.
amorouselebe,op de wi
jzevan verliefden,9644.
alsi,toenzj,9660,9809.
also,evenzo,2409.-doordat(causaal amors,liefde,mingenot,7967,7981.
vgl.amoers.
voegw.),640.
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amye,zieamie.

anlersins,ergens andersheen,4406.

iieanxeneballegbedaen= diehem
zo bekneld had gehouden,579.

ane,banlivesJac= hunlevenkwi
jt, anxt,benauwdheid,benauwde,pjn6678.
lijkesituatie,499,555.

JNW JCN,aalwaarden,110,198,1202, appel,knop aan hetgevestvan het
1208.Vgl
.gbeloj;aanvangen,be- zwaard, 3323, 3343 (zie ook:

gilmen, 116, 1505; anlere zabe bi
lte),enz.
anegaen = andere dzgen aanvat- arbeiie, inspanning, werk, 11184;
moeiten,folteringen (meerv.
ten,2323;anevjk Ievengaen =
),

mi
jnlevenkosten,1843.

7778.

anebebben,aanzichhebben,a1szicht- arcboen,zadelboog, 3694. Zie art-

baaronderdeelhebben,2881(hier JOPNP.
arle,harde = zeer,935.
va torensvan eenkasteel).

aneresen,amvallen,aantasten,5546. arle,aarde,grond,3886;bisocbte1ie
anescbi
eten,scotenanemi= schoten
arle= tuimeldeopdegrond,4175.
opmijaf,vielenopmi
jaan,6260. aren,arend,3560.Zieaern.
anevaen,aanvaarden,accepteren,110? ariveerlen,verl. ti
jd v.ariveren =

oflzierde volgendebetek.(vgl. aankomcn,9507.
belofenanegaen):amvangen,on- arm,slecht,ellendig,armzalig,1489.

dernemen,157.
arnascb,harnas,8069.Vgl.barnascb.
anàlpf,terhand;doenamensianler arsaters,dokters,7502.
taleanbant= toenbegonnen zij artsoene,zadelboog,10634.Zie aroverietsanderstespreken,241.
cboen.
anscbine,zichtbaaraan,+ 3env.,830 arvacbti
cbede, erfelijke bezittingen,

(3env.= sinenwapinenj;nuesmi

10227.

die quaetbeitanscbine = nu zie ik assel
gierde,verl.tjdv.assel
gieren,zie
duideljkhoeverkeerd ik gednnn ald.
heb,3994.
assel
gieren,aanvallen,bespringen,bestorlnen,9901,10557,10731.
anscqn,gezicht,9169.
a
s
ur
e,azuur,blauw ,4728.
anscine,duideljk,bljkbaar,inderdaad,6761.Zieanscbine.
ate,eten,spi
js,8799.

ansicbte,gelaat,3831;tansicbtvulvan atrentent,inkt,9726.
vreuden= Godsaangezicht,11194. ave,af,van,3201.
antieren,behandelen,verplegen,
aventuren,verbogen vorm v.aven7501,9192.

ture,zieavonture.

anwisse,benauwdheid(voordedood) avescberbant,metnaarboven gekeerde hand,zodatde steek ofstoot
8701,(meerv.),10713.
methetzwaard van onder naar
anwissen,zie anwisse.
boven wordtaangebracht;betek.
anxene,benauwdheid,548;benarrendesituatie,nood,gevaar,687;(ufer) kloptin 2087 nietmetheteFect
anxenevanderdoot=(uit)hetdoodsgevaar,420,547,2654.Zie anxt;

benauweis(ookletterljk),datlc/?z
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v.d.slag.Beter:metzqdelingsgerichteslag.Avescb= afwaarts,zi
jwaartsgericht.

avestaen,avestaenderquaetbeit= op- banlerslle,aan de a dere kant,601,
houdenmet,nalaten,4307.
1098, 1955, 8442, 10140, 10815;
avontuerle,verl.ti
jdv.avonturen,zie anderdeelsook,787.
2d.
bant,verled.ti
jd v.binlen:bond,
avonture, gebeurteis, of bericht, 2465,4785.
verhaalvatleen ofandervoorval, baraet,teg.ti
jd v.beralen:bezorgt,
2,11031;watiem .overkomt,het
bewerkt,9007(vgl.aant-l.
over iem.beschikte l
ot;685:hi
j baren,aanlichten,383.
kwam er zo goed af,omdatnu baren,ziesewes.
eenmaalzi
jn lotsbestemming zo barlabaen,de duivel,9741.
was;vreemd geval,stouteonder- baroen,edel
man,(aanziezijk)ridder,
neming; &f JFCfJ/N/'
CN Valer =
3064, 7102, 7190, 7203, 7450,

omschrjving voorW alewein a1s 8087, 8259,8900, 9027,10129.
ridderbi
juimemendheid,dieop bastaerlie,schandeli
jkedaad,9883.

,,9t1eSte'' uittrekt, 3170, 5787, bat,beter,meer,6765;batnaer =

7096,9580;inavonturezi
jn= in
Bevaarzijn,grotekanslopen te

dichterbij,naderophem 1,7275.

= m evaarvanzi
jnleven,611;

9975; bataekegbedreven = ge-

697,2818.

goeding voor gegeven);in bate

Vgl.bet.
verliezen,1805;in avonturen van batael
ge,stri
jd,gevecht,8228,8923,
*
up avonture watsibegberen = in
vochten (deelw.v.batael
gelriven
onzekerheid,overwatzewilden, = vechten),10105.
3767.Vgl. 183,581,622,1146, bate,voordeel;batebielen== genoegenz.;8036,8185,8473,8794,enz.
doening,vergoeding geven,1447
avonturen,riskeren,ophetspelzetten, tl
ti
l'heeftermi
jnooitenigever-

avonturen,meerv.v.avontare,zieald.
ay lace,helaas,9731.

staen = helpen,5880.
battael
ge,ziebatael
ge.

secljW,schaal,waskom,987,2680,
6738.
B

bacbten,voorz.:achter,464,2925;

becbin,ziebecbqn.
becocbte,verl.ti
jdv.becopen = het
ontgelden, er slecht af komen,

bacbtenbaert= achterdehaard,bj 2222.
hetvuur,3086. bi
jwoord:van becomen,aangenaam zi
jn,bevallen,

achteren, aan de achterpoten, 2724; belanden, terechtkomen,
1330;achteraan,1877. vattôJc/l2911.-volt.deelw.becomen= teten = van achteren,9017.
rechtgekomen,beland 703,4487.
baelladkbede,slechtedaden,schande- becraect
e,verl.ti
jdv.becraken= loslijkheden,8079.
barstte,7914.
baer,getrokken,ontbloot,9303.
becrpterbem,verl.ti
jd v.bem bebagbel,prachtig,10173.
criten.trok ereen cirkelom zich
balcb,verl.tijdv.bel
gen= booszjn, heen,4787.
3787.
bel,4974,zie bet.
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belacbt,boesilibelacbt= watbezielt
'

Je,watvoor bedoeling heb je?

samenhag vall gebeurtenissen,

nodig om hetvervolg tebegrj-

8773;al
soselc/;f= valzzodanige pen,9512.
gezindte, zo gezind, 4296; wel bedi
nben,bembedinben= bi
jzichzelf
belacbt= verstandig,van goedc
overleggen,en daardoor tot een
inborst,4438;biwas welbelacbt besluitkomen,696.

(àpcbisebebbenwf//c)==hijhad bedocbt, bedocbtJjn = in een of
ergoed overnagedacht,hi
j had andere gemoedsstemming zi
jn,
er door nadenken een goed in1126,(vgl.iniien);welbedocbtJjk
zichtin ....,6080.
van menkberanle saben = ver-

bedarve, behoefte; waert uff'c be-

dcerpe= wanneergi
jerbehoefte

aan had,a1sgehetwenste,2534.
belle, zelfsmw.: rustbank, 2539,
3087. verl.t.v.bellen = naar
een slaapplaatsbrengen.
bele,telw.:beide,3323;bele.
enle = zowel
a1s **j
5648.-zelfst.nw.:verzoek,3264,
3307;loenenebele= eenverzoek
vervullen,1259;sonierbelen= ongevraagd,8661.
beden,telw.:beide,813,ziebede.
bedewen, ten onder gaan, sterven,
6321,7963.

standige gedachten hebben omtrent allerlei dingen,kennis van
zaken hebben,936;welbelocbt=
verstandig, Van goed verstand,
3287,3559,11175;nuesbiôedpcàf

ommelen bnape= metzjn gedachten gekomen op

denkt

hi
jaan ....,2242.
belroopt,bespikkeld;albedroopt =
geheelenalbespikkeld,2999.
belt,ziebet:beter;beltalcr:dichter

bi
j,4784.
bedurste,beboqfte,10981.
bedwanc, macht; in plsjn bedvvanc
bebben = erheerschappj,macht

bedi,bjwoord:daarom 537,686,

overhebben,3285;zeggingschap,

1437, 1925, 3416, 4735, 5074,

ouderljkemacht,4814(vgl.aant.);

6505(vgl.de aant.),8952,9117,

druk,kommer door geweld dat
iem.op een anderuitoefent;bisal

want, 1819, 2561, 2749, 2936,

bebbenswaerbelwanc= hi
jz2 het
zwaarteverduren kri
jgen,7457;

9761, 10033. voegw.methz.:

4036,100881in9569mogeljknog
bjxvoord;ondersch.vgw.:omdat,

noodzaak,5560.

1805,7054;doordat,10838.-vlg. beiwangbe,verbogen vorm van be-

bili.

beiicbte,onophoudeli
jk,telkensweer,
8986;hevig,9937,10075.

bedieien,duideljkmaken,naderbeschri
jven 54;meedelen,vertellen,

lwanc(ziedaar);utenbelwangbe=

uit de macht,druk,het geweld

(datdehertogophem uitoefent),
10881;inswarenbelwangbe= onderdemachtv.e.sterkebedwel-

1174,2339,2844,3210,5324,6840,
ming,9972.
7169;betekenen,7125,7144.
belwellen,misleiden, doen dwalen,
bediedet, betekent, 7144 (vgl. be- 3955.
beede,ziegoeder.
dieden).
bedp,verklaring,toelichting,n1.:de been,meerv-,benen,1388,6507.
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beet,gebied.<J-sv.beten:stjg 1, bebout, macht, hocde, bewaking,
2803.

5591,5783,7415.

beete,verled.ti
jdv.beten.steegaf, bebuweiic, verwierf ik door mi
jn
1779,1942.
huweli
jk,3155.
beette,id.a1sbeete:738,805,1522, beillen,zie beilen.
1547,1803,2171,enz.

beetten,meerv.verl.ti
jd v.beten:
stegen 1,8819,11065.

beetti,beette bi:steeg hij af (vgl.
beettej,1665,2972,4301,4784.
begaert,begeert,350.

beile,verled.ti
jdv.beiden= wachten,1977.

beile,zelfst.nw.:tlitstel,oponthoud,

2120;sonierbeide= onverwi
jld,
382,854,1216,1340,1708,4175,
5913,11029.

bega
h verled.ti
jdv.begeven.ophield beilen,talmen,wachten,130,1994,
m et,9680.

began,verled.ti
jdv.beginnen:begon,

1988, 3766, 4697, 4716; sonler

beiden = zonder talmen,onver-

wi
jld,924(vgl.beilej.
begeren,si
jnsbegeren= hetop hem beit,gebied.wi
jsv.beiien:wacht,
5556.

emunthebben,op hem aalwal1306,1972.
len,7302,7342.
bekennen,herkelmen,10032.
begeven,opgeven,in de steek laten, beki
nden,verled.éjdv.bebennen =
6460.
herkelmen,kennen,9307.
begevet,teg.tijdv.begeven.ophoudt bebinnen,tekennen geven,10250.
m et,8128.
bel
eit,belegerd,4446,7602.
begbene,tezamen,7051.
belenlen,(wederk.)zichergensheen
begbeven,id.a1sbegeven = opgeven, begeven,5947.
afzien van,6426,8487.
bel
get,gebied.wi
jsv.bel
gen= boos
begon,zelfsmw-:begin,1484.
zijn,worden,10114.

begonste,verled.ti
jdv.beginnen.be- belqen,mocbticbelqenminesonden =
gon,9662.

begreep,verled.ti
jdv.begrèen.greep
vast,8863.

bebagbel,schoon,10385.Vgl.bagbel.
bebeet,belofte,3262.
bebendelibe,kunstig,3526;metlisten
overleg,6079.

had ik nog gelegenheid tebiechten,476.

belqf,belofte,toezegging,110 (hier
metbjgedachtevanhetavontuur
datdaarvoormoetworden onder-

nomen;vgl.gbelo? ;gelofte,3385.
belove,3env.vanbeloj;teminenbebebiet,verled.tjd v.bebeten,op- love= naardestri
jd dieik heb
legdedoorhaarbezwering,5772.

am genomen,1840.

bebilt,verled.ujdv.beboulen:be- beloven,bem beloven,(wederk.) =
held,5226.
zich gelukkig prjzen,zich verbeboejt,a1stbeboejt= zoalshetnodig heugen,734.
is,8939.

bebouden,tveltbebouden= standhou-

den inhetveld,inhetstri
jdperk,
2210.

benomen,verled.dw.v.benemen =

belet (n1. de doorgmg), 492,
10683;10800;venjdeld (111.mi
jn
plan),1482.
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bepeinsie,(wederk-) bepeinsle bem: bernle,verled.tijdv.bernen:brandde,
5107.
overlegdebijzichzelf,8836.
befuam,verl.ti
jdv.becomen:kwam bernen,branden,4760;overgankeljk:
weertotbewustzi
jn,3917;beviel, verbranden,5042.

6314.
bernenle,brandend,443.
bequame,aangenaam 1072;waertof bernt,teg.ti
jd v.bernen. brandt,
sl
i'
tu bequame = a1shetu wel5002.

gevallig mochtzi
jn,2779,2789, bernten,teg.ti
jdv.bernen+ voomw.
obj.:vcrbrandthem,5667.
beroemelke,beroemelibetale = stout7795;liefeli
jk,mooi,8298.

4100, 4580, 5318, 7733, 7782,

beralen,de nodige voorzorgsmaat- moedige,drieste woorden,1731.
regelen nemen,zich beschermen, beroepen,zie mordale.
zich van ietsvri
jwaren,559 (te beroepere,aanklager,uitdager,1900.
verbinden met de volgende bz.: beromt, volt.deelw.v.beromen =
ikkatllzietvoorkomendat. ..). zich op ietsberoemen,10661.
beralen,volt.deelw.beradensqn + beronnen,volt.deelw.van berinnen:
objectin 2env.:ergensaan den- belopen,overstroomd.
ken,838(lieswijstopdevolgende beroupen, volt. deelw.; enen camp

zin metenle,die dusomschri
jft
waaram debediendedachtenwat

hi
j daarom deed);welberalen.
verstandig,1881,4601;siworden

welberaden:zi
j gingen zich gedragen op dejuistemanier,met
oed begrip van hun taak.

berde,verled.ti
jdv.berenofbaren:
Fedroeg zich,deed,8624.
berecbt,volt.deelw.v.berecbten::1-

jegben bem beroupen = hem uitdagen tot een tweekamp, 1461,
1835.

berouwen,(onpers.met3env.v.d.
persoon) berouw hebben over,
3938,3962.- volt.deelw.,betnes

berouwen = lli
jheeftberouw gekregen,4565.

berrent,teg.t.v.bernen (ziebernt),
5126.

gelicht (over deze zaak), 1931, scrlfc,gemis,gebrek,10285.
3140,5794,5856.-gebied.wi
jlvanbescouwen.
jsv. bescoudde,verled.tl

beschouwde,inspecteerde,onderzochtnauwlettend,5079.
beret
-bten,terechthelpen,ten dienste bescrelen,volt.deelw.v.bescriden:
Lestegen,te paard gestegen,735,
staan,2614;mededclen,inlichten
over,5264,5797;wreken,6606. 8414.
berecbten. eef me inlichtingen
over,5795,5857.

beret
'btene= berecbtedene,verled.ti
jd bescreet,verled.tijdv.bescriden;be+ voomw.object:bediendehem, screetJjf;ors Steeg te paard,
2636.

8660,10133.

beriet,verled.ti
jdv.beraden;1iemi bescret,ziebescreet.
ditvernoyberiet= diemi
jditver- bescreven,verled.dw-v.bescriven:bedrietbezorgde,bewerkte,5671.

schilderd,2621;teboek gesteld,3.

beriewen,verled.ti
jdv.berouwen = bescudden,beschermen,helpen,2453,
berouwden,4570.
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2658,3212,3217,enz.

bescullene,ziebescullen.
bestonlt,vcrled.ti
jdv.bestaen.durfbescuilere, beschermer, aanvoerder, de,ziebestaen.
10450.
beswiben,in desteek laten,9435;bebesculs,2env.vanbescut= bescher- zwi
jken,6144.
bet,comp.van goed:beter,meer,
ming,hulp,6349.
besebucs,2.nv.van besebuc= belze816,2039,3188,3236,3399,3060,
bub,deduivel,8243.
4041, 5082, 6253; liever, 4945;

bese
jen,voelen,ondervinden,9906.
beseten,volt.deelw.v.besitten:belegerd,6815,6831,6839,10376.

besiien,afzonderlijk,8285.

dikwi
jlsisbetverbondenmeteen
bi
jv.nw.ofbi
jw.waarvan het
dusdecomp.omschri
jft;betJ,;=
dichterop hem toe,332;betsc:

besloten,volt.deelw.v.besluten:afesloten,1701.
besluten, omsluiten, afsluiten, hier:

dichter bi
j,7255;bare betnaer,

verhinderen,1684(datkonnietverhinderen,datlzi
jhenernietuithaal-

verder,eeneindjeverderop,7808,

deendooclsloeg);Laten,6262(ik
zei,hetkonhunnietbaten),7039.
besocbte,verled.ujdv.besoeben.pro-

maakter, voortreTeljker, 1443;

beerde,6506.
besocbten,zochten,8438.
bemerst,bestrooid,besprenkeld,8687.
bespreben,overleggen,uitmaken,
1757.

best,ziemacben mocbte.
bestaen, durven, aamlemen,
5593;ondernemen,158.

3997;9201;sirelen betf,l//;reden
verdernaarbuiten,7542;betvort;
8038, 9361; bet vulcomen. vol-

ook meteen comp.:betgberaecter

(eig.de comp.v.welgberaect:
voortreleli
jk),1440- febet:des
te beter, te gereder, 686,3102;
bem waestebet.hetwastothtm
voordeel, 9636; te bet bebben:
voordeel van iets hebben,5092.
velebet.veelmeer,9832.- inlanc
so bet. hoe langer hoe beter,in
sterke m ate,hevig,8608. vgl.

bestaet,teg.ti
jdv.bestaen= verwant bedten bel.
zi
jn,1917.
betalen,(onoverg.)gelden,doorgnnn
btstede,teg.ti
jdv.besteden = in de voor,81,1193.
schedesteken,7576.
bete,verled.ti
jdv.beten= afstjgew
bestedet,teg.ti
jdv.besteden.brengt 3743,vgl.beetteln).
hetopeenverborgenplaats,5173. beten,afséjgen,10361;vgl.beet,bet
e.
besteedde,verl.ti
jdv.besteden.borg beter,kostbaarder,62.
weg,gafeen plaats,3005.
beti= beteleàf,verled.tl
jdv.beten:
tenbesten,opdebestewijze,naarde steeg hijaf(vgl.beetti,beette)in
meest geschikte plaats gebracht, 4970verbondenmeto
j= af.
.

6137;heelprettig,zo aangenaam

mogeli
jk,8801.

betogben, tonen, laten zien, 6488,
6518.

bestoet,bestoet/2e- niettedele= kwam betr
en,betrensinenrouwe= zi
jndroefhun niettoe alsrechtmatig deel, heid wegnemen,7143;goed ma7357.- bestond,wasfamilie van
ken,2319.
hem,10484.
bevaen,volt.deelw.:bevangen,911,
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jw-:dichtbij,215;biesom bi=
2655,5154;bevaen met(groten) bi,bi
rouwe= in hevigesmartgedompeld 3772,3980;omvangen,5100

dichtbi
jons,6215-voorz.:door

(v.d.takken der lhden,uitgespreid boven een open plek);

gevolge van, 2287, 2651, 6696,

beetgegrepen,vasthoudendinhtm
handen,3528;bevangen,besloten,

middelvan6059;door(eenpersoon),2738,4017,5519,6688;ten
6699;bj;in deuitroepen:bilen
goelen dagbe,zie lagbe,4260;bi

6073;gewikkeldilldestnjd,2245 allienlatnoitwartgbeboren= bi
j
j
(dehelezin:nueerstbedachthi
j allendieooitgeborenwerden,bi
hoehi
jhem indestrjd allemensen,1752;biwilen,zizwile.
gewikkeldliet,terwi
jll
zij onder bidi,daardoor,10096;daarom 9048;
vgl.beii.
zi
jnbeschermingstond.)
beval,verled.tijd v.bevelen = OP- biecbtene.verl. ujd v. biecbtett +
.

voomw.0bJ*.:nam hem debiecht
dragen,toevertrouwen aan,bibevaliiedpdcliessiwaren = lli
J'liet af,8357.
de doden over aan henlaan xde bi
n,voorz.:binnen 2545,2801,enz-;
ze toebehoorden (God),m.a.w.: bindesen.intussen,995;ziebinler;
hi
jlietzedaarliggen,4423,vgl. vgl.boele.
lies;bevalse.droeg haar op aan, bi
nlen,voorz.:binnen + lidw.(3e
4798.

bevaren,inhalen,aantrefen,4014.

bevelen,verled.ti
jdv.beven:beefdeh,10499.

nv-):binienwouie.inhetwoud,
1351; binden bove, 2717, 2831;
binlen tanlen
binnensmonds,
3920.

bevinc,verled.tjdv.omvaen.sloot binder,voorz-:binnen + lidw.(3e
haarinzi
jnarmen,8130.
nv-):inde(zaal),202,1139,6244.
jw.achterde
bevrede,conjtmct.v.bevreden:be- binnen,verzwarendbi
scherme,6143.

bevreden,bevrijden,3755;verlossen,
beschermen,498,4005,4799.
bevreden,beschermen,498,2207;bveiligen,verlossenuitgevaar,736;

voorzetselverb.:inlewareltbinnen
= i
n de wereld,3414.- voorz.:
in; binnen desen: intussen, 1323,
2730, 4133, 5367; binnen dien,
5157.

bisante,byzant
ijnsemtmten,11130.
vri
jwarenvm,3645.
bevrelene,verbogen vorm v.d.on- biwil
en,ziewile.
blaexeme, vuurstraal, vlam, 417,
bep.wi
js:bevri
jden,3771.
bevroeden,meedelen,iem.H ichten, 5080,5014.Vgl.blexeme.
1274.

blaben,(onoverg-)gloeiend worden,

bewinlen, (
wederk.) zich wenden, 5028;branden,6057;(overg-)verrichten,begevennaar,3665,5757. Zengeny5042.
bewonden,volt.deelw.v.bewinden: blabenlen,verbogen vorm v. teg.
deelw.:blinkend,3326.
omwonden,bedekt,3313.
bezocbte,verled.tjd v.bezoeken: blame,sonder blame = eig.zonder
onderzocht(n1.om een geschikte schande;volkomen terecht,1080.
blecèen,schitteren,3749.
plaatstevinden)3738.
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blecèende, teg. deelw. v. blecken: boomgaert
,tuin metboomparti
jen,
g1= zend,schtterend,10291,10321. lusthof,3483.
blecte,verled.tijdv.blecben.schitter- boort,oever,3742.
de,7892.
borcb,Lurcht,775,791,805,810.
bleven,volt.deelw.van bliven:over- bor
el
,ei
bni
jw.
vtj
.eg
d3;3bo(
rz
eiewat:een
k
bee
,ra9a1
geleverd,2.InM nl.W db.deenige
aant-);
bewi
jsplaatsvoordezebetekenis. overigens met ontkemling; als
Ofmoeten wevertalen:aangaaniroische omschri
jving van het
de A= r is menige eschiedenis
tegendeel;ne bore wel.nieterg
oed,1785;-blile,ni
overgeslagen (achterwege gebleetergbli
j=
ven),zodatzi
j nooitwerden te zeervertoornd,395,2062;- veve
boek gesteld. Een van die nog
= dichtbij,5061.
nooit te boek gestelde verhalen borgben,beschermen,redden,2460,
aatdannuonzedichtervertellen. 3370;op credietgeven,1645.
blexeme,bliksem 1018;vgl.blaexeme. borne,verbogen vorm van born =
bliien,warenmetdenbliien = waren
bron, 3553, 3561, 3564, 3566,
in een genoegeli
jke stemming, 3572, 3581,3582, 3587; bron1063.

w ater,2627.

blqj,alsonierôY/ = onvermjld,

bottel
gier,opperschenker,10280.
boude,Stoutmoedige;alse1iebouie=

bliven,achterwegebljven,nietge-

opstoutmoedigewjze,5190.

3473.

beuren,9986;meteen3:nv.v.d. bout,dapper,koen,2849,4764.
Persoon:oj'tbem mocbtebliven= boven,voorz.:over;bovendieborne=

ofhi
jhetinhetlevenkonbehouden,750;baitden gonen moeten
bliven = a1shetin hetbezitvan

overdiebron,3572;bi
jw.boven

bloet,bi
jw.:openljk,10191;verbog.
vorm v.bi
jvnw.:metenenbloeten

enle onler = overal,ter versterking van ,,vm allen sinne''1078;
1082;boven ende beneden = het
boveneinde en benedeneinde van
de tafelnaargelag van rang en
stand;,,
boven''zitten deaanzien-

blouwenLe),slaan,3809,3823. te

k.)= zichuitstrekken,neervljen,

diegenehadmogenbli
jven,7535.

bloeme,debeste,3009.

swerde = met een getrokken
li
jkeridders,,ybeneden''de,ymaiszwaard,7273.
niede''van lagereorde,1024.
bloeten,ziebloet.
boyen,boeien,8289.
bloot,(v.e.zwaard)ontbloot,ge- brant,zwaard,522,6760,7182,7310.
trokken,4110;ongewapend,758. brect,ontbreekt,11181.
blootbeit,bmgheid,vrees,1496.
breeile,verled.ti
jdv.brelen(weder-

blouwen- zieald.

49,1169.

blozen,bloeien (v.bomen),3567.

breidel,teugel,307,312,5136;brei
boeten,inboetenstaen = ervoorboe- dele= teugels,2373.
ten,3352,4316.

bokben,verled.ti
jdv.bel
gen= woedendworden,6300.

breidelie,verl.djdv.breilelen= de
teugelaanleggen,9393.
breben,pfnemenin krachten,4075.
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britsieren,meerv.v.britsiere= vest, cast
aengiere,kastanjebomen,3491.
kledingstuk onder de wapenrok, cclfcc/,1270,1557,1558,1649,1681,
10615.

brocbt,volt.dw.van brengen,272.

enz-; 9544, 9573, 9583, 10123,
10173,enz.

brocbte,verled.ti
jd v.brengen,
.aIs castelein,kasteelheer,slotvoogd,
jjftenvollenslagbebrocbte= a1s 1562,10415,10536,10547,10766.
cesseren,ophouden,7804.
hi
jgoedraaksloeg,6308.
brocbtse,verl.tijdv.brengen+ voor- cbierbeit,kostbaresieraden,1016.
nw.:brachten ze,1318.
broben, volt. deelw. v. breben,.te
broben,zieald.
bube, verbogen vorm v. buuc =
romp,6523,6587.
buscb,bos,3674,10876.
buten,butenlovegbeworpenworlen=
alleeerofroem verspe1en,278,1247.
buuc,romp;2091,2167,10722,vgl.
bube.

Citlopre,V&0#rCyVerb.Vofm V.CitloTer,rodekleurstof,7244,7897.
claecble,Letreurde,8126.
claer,helder,3523,3550,3557,3565,

4628,enz-;heldcrschjnend,8737;

helderblinkend,10567,10612;
schitterend,3751;glanzend,10927.
Zieook:clare.
claerbeden,lichtglansen,10993.

claerbeit,kruidenwi
jn,10284.Zieook
clareit.

clageii,beereurdehj,8292.

clagbe,bisoudsbebbencleneclagbe =
calanlre,leeuwerik,10309.
cameriere,kam enier,hofdam e,1106,
2528,2719,3578,7363,7420,7840.
Cdmcficfctl, XCCVV. V. COTCTVCC, ZiC

ald.

camp,den camp nemen = de strijd
aannemen,1969;camp baldeJàenomen een tweegevecht had
aanvaard,10223.
campioene,dekampvechters,2156.
candelare,1053.
canselkrlen,wankelden,3859.
capelle,4891.
carbonbel,rodeedelsteen,891.

carine,smart,pijn,2114,7699.
caritate,bicaritatett= bi
jGodsliefde,
bi
j Gods barmhartigheid, 2568,

hi
jzouweinigreden hebbenom
eroverteklagen,156.lkbetwi
jfel
ofdevert.v.M nl.W b.111,1466

juistis,waardezinpassiefwordt
zi
jzounietergbeweergegeven:l
klaagd worden.ln de volgende

bi
jzin moetdatopgevatworden

a1s:omdat,aangezien.Detweede
nv.-lachtersoudsslaat dusop de
voorzin, niet op de Jcf-zin. In
soul schuilt de betekenis van

moeten''(lùer reden hebben
om).-vol
gbenmireclagbe= handeleningevolgemi
jnaanklacht,de
verplichtingtengevolgevanmi
jn
gerechteli
jkeaanklachtnakomen,
1494.

4016,4926;birecbtercaritate= zo- clagben,verbonden metrelat.zin a1s

a1sdewarechristeli
jkeliefdebe-

taamt(letterldk:doorwarechr.
liefde),1448.Vgl.5266,6266.

carmen,kerm en,1353.
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3env.object:klagen overhun

leed aan degenen, die ze daar
vonden,6580.
clare, helder, 3748, 11019; helder

licht, lichtgevend, 893, 1055;
schitterend,glanzend,2883;zuiver,blak,919;schoongepoetst,
1321;heldervan toon,883,913;
tclarevier = hethelderlichtende
vuur,10572.Zieook claer.
ckreile,3env.v.clareit,zieald.
clareit,zieclarbeit.
claren,verb.vorm v.clare,zieald.

clarbeit,kruidenwi
jn,3127, 11006.
Zieook claerbeit.
clene,ziegroot.
cleneendegroot,gcheelen a1,10243.
clerc,geletterd man,iem. die kan
lezen en schri
jven en zich met
studie heeftbeziggehouden,973.
clopter,clopter...#enebelle= luidde
een bel,4894.
cnape,bediende,916,938.
cnapen,ziecnape.
cnielingben, kniestukken, bedekkingen,10073,10675.
cniven,dolken,messen,6270.
cnoesele,3env.elakv.v.cnoesel=
enkel,6528.
coene,lie coene = de dappere,530,
2347.

1481; van huis gegaan, 3268.
N75V.: Coulen up = afkomen
op ,2321, 2326; aanvallen op,
2433;op bem comen = hem ont-

-

moeten,ook vi
jandeljk,in g-

vecht,5804; ic wils ca u zelven

comen= ikwi1mi
jaanuonderwerpen, uw voorwaarde aannenlen, 4320; comen onder bem

belen(zieonder).
cometsoh houdermeeop,8572.

compagnie,gezelschap,11064.
conire,beterop dehoogte,ingelicht,
9596;conlrewerden= meerLekend
worden,8479.
condute,3env.v.conluut= onderiets

doorlopendebuis,pijp,ofgang,
886.

conjuus,inverlegenheid,verwarring,
8727.

conroet, gewapende troep, schare
8261.Zieook:coenroet.

conste,verl.ti
jdv.connen= kunnen,
467;alden Iistediebiconste = al
dekennisofschranderheid dieIUl'
wistaan tewenden,6076.

consticse,kon ik het (n1.verhaal;

coenroet, troep, legermacht, 10456. se= avont
urej,5.
Zieook:conroet.
cont,bekend;contdoen = meedelen,
coep,dencoepbebben,ont
jangen= de zeggen,8131;contmaken = hetz-,
kooppri
jsontvangen,betaaldwor- 5467;maectmicont= vertelhet
den,8912,9966.
mi
j deelhetmemee,5236.
COCFCC/IIFCN,Zie CotfveftHrett.

contrarie,tegen,9529.

colummen,zuilen,7034.
contreie,streek,10122.
comen,volt.deelw.:betessocomen= coop,den fuaetsten coop bebben = er
desituatiehadzichzoontwikkeld, hetsl
echtstaantoezi
jn,hetslechtst
dat hi
J'
4404; ic ben int afzi
jn,334.
wanlelen comen
ik ben op corlen, nleerv.v. corle = koord,
reis gegaan, of: op reis ben ik
touw,1966.

lzier gekomen (?),1158;uutof core,weltercore= opvoortreFelijke
f/fe comen = ei
g. naar buitenwi
jze,zoalshethoorten gewenst
ekomen - waarom ik ben uitis,3635.
ereden, vertrokken van huis, coren,kozen,10449.

553

coret,2ep.meerv.verl.tjdv.biesen,
293.

cornuut,sllkbel,kinbel,8553.
corsier,harddraver,10344.

v. d.hersenen, onder de helm,
9996.

œme,nauweli
jks,504,512,518,passim .

cort,binnenkort,nakortedjd,9944. cupe,kuip,teil,863.
cprfelele,spoedigdaarop,10861.
cure,tercure= opdejuiste,gewenste
cortelibe,binnenkort,10179.
wi
jze,juista1shetwezen moet,
corts,koorts,6164.Vgl.rilene.
6087;goettercure = bi
jzonder
costen,dJfbp bemlietecosteneenlet=
goed,voortrefeli
jk,2632,9502;
dat het hem een lichaamsdeel welt
ercure= opdejuisteplaatsof
waardwas,10199.
wdze,raak,4191,6784,7527;bi

couverturen,(zijden) dekens,10291,

gberaected fercurewel= trofhem
op de uitgekozen plaats, raak,

cousen,kousen,2677,4596.
covent,afspraak,voorwaarde,3262.

2387 (in tegenstelling metA.in
2376/7).

11017.

covertureln),dek,dekents),909,934, curie, lederen of metalen kolder,
2631.Zieook couverturen.

maliënkolder,2389,4193.

jv.nw.achterdorper
cracàf,geweld,8338;geweld,krijgs- curliaen,kan bi
jn = lomp,ofzelfst.nw.=
macht,6660(barecracbt.degenen zi
diebinnenzi
jn begri
jpen nietdat lomperd,6237.
cussl
ik,kussen,2622;vgl.orœssj
ik.
ermaaréénamvalleris!).
Cratlc,zwak,1797,5548;crattbenware
nemen t0t iets = slechtvooriets
zorgen,weM gopietsletten,1377.
Cfatlken,Verbogen Vorm M.crlrlcyZie
ald.
crauwelen,drietanden metomgeboen tanden,vleeshaken,4851.
crayeren,schreeuwen,roepen,8140.
creature,schepsel,levendwezen,265,
1353,1362,1414,4780,6913,8530,

9290;schepselen(meerv-),6871.

crebbe,krib,voederbak,1374.

cynopre,zie dnopre.
D

dacbvaerde,afstanden per dag afgelegd,10884.
dacbvartriden,routevan een dag afleggen,11053.

dade,verl.ti
jdvanloen;rillerdoen=
totridderslaan,1476.

daden,kri
jgsverrichtingen,2227.

lalenv ,dedenopen,6206;vgl.lale.

cre#e,geloofsbeljdenis,4796.
iaer,plaatsaanduidend- éjdaanduicreesc,verl.tijdv.criscben= krijsen, dend - toen, 247,4114;op de
546.
plaatsdat,toen,M ; terwjl +
creiscben,crescen,schreeuwden,8159,

plaatsaand.betek-,5699.
daercracbtanplcl,zielacb.
crl
i'
t,stdjdperk, 1923, 2015;telnj daert,deert,kwelt,311,3227;in can
crite = in het kri
jt, striidperk, Jbeweten watbaredaert= ik zou
1902,2012,2025;uten crite,2004.
nietw etenwathaarontbreekt,wat
crite.verbogen vorm v.crl
ih zieald. haarverdrietzoudoen,3478;vgl.
10606.

cuje,i
jzeren kapje,terbescherming
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3499.

laervorensetten,inzetten voor,3217. langbiere,zieiangier.
dagen,toeven,talmen,zich ophou- dangier, geweld,macht, 7880; geden,3647,4217,4888,6579,7606, weld,drukte,1603;ev.brutaliteit,
10859,11114;sonieriagen = zon8351;trots,nanmatiging,geweld
der talmen, 7010, 7577; + rel. 8695;sonleriangier- Mnl.W b.

bz-:(Jf)nietselagbenjsinetrecbes
zwerie= ze talmen nietmethet
trekken v.h.zwaard,zc trekken

onmiddelli
jkhetzwaard.

vertaalt:yywerkeli
jk''-beter:zondergeweldtegebruiken,opvreed-

zamemjze(n1.a1szi
jhetgoedvinden),8749-t.o.8754/6.
iangiere,3env.v.langier(7880),zie

daget,ziedagen.
dagbe,bi1engoeiendagbe:eenstereald.
tiepe uitdr.als bezwerende for- dangierle,verl.ti
jdv.dangieren,zie
muleofkrachtterm:bi
jGod en ald.

degelukkigedagdieHi
jonsmoge (bem)langieren,zich verwaardigen,

geven(ofhetgeluk).Misschienis

8549,9753.

met,,de goede dag''speciaalbe- danne,datne = dat
doeldyydelaatstedag''d.i.hetbegin
2772,2973.

ontk.,944,

vanGodsri
jk,155,4260;teminen iapper,Snel,Hink,fors(v.e.paard),

dagbe = op de aangenomen dag, 1565,1658,2375,enz.
1493.Vgl.enle.
dapperlibe,Snel,jlings,2011,4370,
dagben,ziedagen.
passim ;metsnelle,krachtigebedaberende,tegenw.deelw.v.daberen
wegingen,349;vlug,met spoed
en kracht,1964.
= opdoemen (?)9799.
ial,kuiltje,1416;iniendale= ter- lar,durft,157,158,191,1281,1902;
neer,6402;int1a1= opdegrond, durfde, 3766; durft of m oet?
2096; in JJfdal = daar op de
2298,3249,4504;moet,4505;behoeft,2301;indars= ik durfuer
grond,2138;tedale = naarbenietoverspreken,7110.
ne&n,totop degrond,5522.
dal,verl.tjd v.delven.begroel darde,deaarde,5733.
7650.
dare,leesel,pi
jn (= Jere),532.
damosele,jonkvrouw, 8042, 9160, darewaert,daarheen,779.

dars,ziedar.
9588.
dan, kuil,gebruikt a1s hol, leger, dat,omdat,157;opdat,169,1672,
352;bebostdal,stille,hooggelegen
4100,4788,4799;datu Godmoete
plek in hetwoud,1549.
minncn = opdatGod uwelgezind
danc,wil,zin;an .danc= tegen
mogezjn,5996;totdat,728;zo.
zin,wil,5496,5547,5559, dat,2057,2096,4193,6078,9618;
7355,8254,10780.
dat== datef,539,727;vgl.728,
lane,(daar)vandaan,65,483,1177, iocbswamtdatbetlantgberocbte,of
enz-;waarvandaan,2399,9535; hierbet= onderwerp;opdatofzo
van dane = daar vandaan,4782, dat,397,3465,5768;vgl.25(zi
e
8509,9446;w eg,10863,11033.

danen,ziedane.

ook aant.op vant,25);toen of
doordat,7386;536:dedat-zin te
555

jken,10639.
beschouwena1sonderwerpszinbj leysen,achteruitwi
535,oflat= indien,a1s(hypoth.). dklc,licken,dikwijls,herhaaldeljk,

1atbem teleilecpl/lcnsal,zieIeile.
308,491,676,1375,4805,passim ;
iaventure,zieavonture.
wi
jd 5922.
leiuut, genoegen, plezier, genot, ii
e,di
jbeen,6521;di
j,poot,6767.
3479,11008.
iiele,3env.v.liet= volk,10774.

leekqn,een leelbqn
2406.

een beetje, iiej,gemenekerel,8304.

Jccr,deheer,172.
iegben,held,8229,8248,8495,passim .

die gone,degene.- De stereotiepe
verb.als1iegonedk ...iseen

omschrjvende verzwaring: a1s
iern.diezichnietTaart= zonder

legbenlebe,zieiegbenlibe.
legbenlibe,dapper,heldhaftig,2253,

ook maarel
zigszhlszi
jnkrachten

= zj zullen nogweleen portie
krijgen,2352;te lele,7357,zie

uitstekende wjze de hormeurs

kampstrjd,743.Zieookspel;icsal

haalsamenstelde,schreef 23.

tesparen,211;als1iegoneiiebe8232.
#aert. ..= hevigbegerend,350.
iele,tbaren lele bebben = bezitten, iienle,v.dienen;menlienledaerwel
3424,3444;elcbevettsinenlele =
in allen wisen men bediende
elke muurheeft,bevat,3461;si degas
tenopvoortreFeli
jkemjze
zullenstebarenlelegbenoucbbebben
in alle opzichten, men nam op
waar,voorzagdegasten vanalhet
nodige,1132.
bestoet.
delen,toebedelen,arrangerenvaneen dkne,eig.,ydiehem'',111.diehetverdelenendegbikiesen,etc.,spreekw.

dienstwqh dienstmaagd,3716,3896.
vorm:iksteluvoordekeus,gi
j diere,kostbaar,prachtig,kosteli
jk,
moogtbeslissen,ik zal'tnemen

58,871,969,enz-;kostbaar,duur,

zoalsgi
jverkiest,1233/4.

niettekrjgen,zodathi
jerveel

Jcr,durft,10701;vgl.dar.
der= deber= deheer,884,4894,
6232.Vgl.leer.
derminnenspelspelen,zietninne.

lere,leed,verdriet,lich.pi
jn,4640,

voorovergehadzouhebben,651;

duur,nietgemakkeli
jk,daerwas

bem 'twederberendiere= deterugkeer kwam hem duur te staa,

6669;opkostbarewi
jze,tegeneen

hoge Pri
js,voorveelgeld,5988.
derven,verliezen,missen(2env.-obJ'-) diere,dieer,928;3env.enkv.vrl.v.
3417, 5358, 8008; m issen, onth.lidw-,91.
i
i
e
beren(n1.mija1shtm beschermer) ren,zieliere,58.
5486.

1502;li
jj
's(2env.)lerven= (onS) li
es,2env.a1sobject-vanbillen,19
leven missen, verliezen, d.w.z. (datbidikGod);vanonbli
leJkn,
sterven,6602; uwes Iives derven, 470 (
daaroverwas.W .bedroefd,
slivesderven = hetz.,5588,4164. datbetreurdeW .zeer);val
zblile
desen,tedesen= daartoe(?),3914.
Jjjs,528 (daaroverwaslzi
j verdesenwarenkt,zo washiervan niets
heugd).-(allliesgbelibe= evenzo,
gebeurd,6319.
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4135,5319.- lieses weltwinticb

'

7aer= datiswe120jaargeleden,of ioenle),teJoer;ebebben(ev.+ 3env.
voormeerdan20jaar,1829.-a1s obj.) = nodig hebben,behoefte
adv.:daarom;ofrelatief:waarom,waardoor;in 5961missclzien
= totdatofopdat.- In 4423 is

hebben aan,649,717,827,852,
1640,passim ;+ 4env--obJ'.!4441;

liesrelatief:liessiwaren= (hi
J'

doen, 933; ergens reden voor

hemlvanwiezewaren,wienzetoe-

hebben,6766;bibalsteioene= hj
haderalleredenvoor(?)of:hi
j
hadhetnodig(n1.diedolk),529;

bevaldedoden aanin dehoevan

behoorden,111.God;vgl.opbeval.

noodzakeli
jkerwjzeietsmoeten

iiet,tegenw.ti
jdv.lieien= helpen,
baten(ofvanliè'
nindieLetek.?),

nuthebben van,537;allimet0nS
ettedoene= a1sgenadermetons
itlaanrakingzoudtkomen,m.a.w.

lietscbe,inlietscbe= in Nederlandse
volkstaal,6.
iiac,zaak,onderneming,avontuur,
149;vrl.6019,6124;linckatlook

alsgehierwildebljven,4557;ic

meerv.zi
jn,157,2827;metteserlinc

zullen daaraan allicht behoeftc

1394,2772.

baldewelgoetsraetsteioene= ik
had we1goederaad nodig;4291;

bem werdeslicbte te ioene = zj

in die omstandigheid,toen.
lingen,zieiingben.

krjgen (nl.aal'
lkrachten moed),

lingben, pleiten (in rechtsgeding),

li
jk,10365;loene = maniervan
doen,handel
wi
jze;staercvansinen
ioene= krachtiginzi
jnoptreden,

=

6218, 6286;woorden verspillen,
3871.

linne,dun,nauw,5922.Zieooklicbe.
iiverse,7964.
ioblitse,een kaasrmettwee pitten,
9339.
docb,toch,10748;inderdaad,9314;
immers,of,ydoe''?#1622,merkw.
ishetin de aanloop,metzwaar

6865;van groten doene= aanzien-

dapper,3968.- loenv.e.bede=
vervullcn,1286.

doet,loetet= doehet(zwaard),
7353;loetlanne1aticssebersi=

geef mi
j hierover dan volledige

zekerheid,maak dat ik er zeker
vanben,4323.
logeden,2env.v.loget,ziedogbet.

accent(?).
docbte,verl.tjdv.dogen= deugen, dogbedi,dogbelebi,verl.tjd v.do7349;vandunkenalsonpers.ww.: gben,zieald.
locbtebem,omschr.ww.,eig.:hi
l' logben,l
ijden,doorstaan,ondergaan,
meendetezienkomen,hetscheen
287, 498, 2114, 4737, 4819; ic
hem toedat,1364.Vgl.ook 6104
wildictalle moeten logben ik

wildedatik (in haarplaats)dit
hadmoetenli
jden,4561.
sim . - voegw., toen, 393, 645, f
e logbene,te ljden,te doorstaan
3161,passim ;als ioe Jzfmiwille
(verbogenvorm v.d.onbep.wjs),
aant.

tke,bi
jw.,toen,51,1364,2472,pas-

aneresen. na vergl. als dus 1oe
1229.
a1s temporeel-aspectisch voegw., dogbet,allegoedeeigenschappenvan
5546.- en doe = a1snietdoet=
een ridder,riddereer,1534,1550,
zonder,7973.
1774; dat sire logbet in moeten
Z<.drukken 265
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marken = datzi
j erbehagen in dorelringben,doorboren,6191(swert
mogen scheppen,eig.datdj er isonderw.,lat%'d.voorw-l).

oede eigenschappen in mogen doren,deuren; maecte veinstren ende
aantreFen,12;dogeden,2env.v.
doren.laierspottendvoorgatenin
doget= ietsgoeds,6303;doruwe hetharnas,5182.
dogbet= a1sbewijsvanuw goed- lor bouwen,hevig gewond, zwaar
heid,vanwege uw g.,2639;op
toegetakeld, 900 (luer sl
egben:
grond van uw edelmoedigheid, idem).
uit edelmoedigheid, 4455; op dorpect,volt.deelw.v.lorpecben =
rond van,terwillevan uw geioreAflles = stukbi
jten,spec.v.
nade,goedheid,495.
vogels(despecht),hier:op vele
iogbic,iogbeic,ziedogben.
plaatsendjnlichaam ioorwond,594.

dole,anlolesJ
i'
n+ 2env.obj.= over lorper, a1s bi
jv. naamw.: onbeschaafd,lomp,5802,5815.
d
o
r
M Stastenyml
'szi
jny4903,Mnl. perbede, groleid, gemeenheid,
W b.wi1hiervert.met:daarben
9327;onbeleefde daad,laagheid,
iknietdom in (n1.inhetlezen). 4924;sonierdorperbeit= opkuise,
ietsin onzekerheid verkeren,of:

Mogeljk,nietzeker!wrs.betek.

betameli
jkewjze,3574.

ookhier:daarbeniknietmismee, dorperbeit,ziedorperbede.

pcr/kc, schandeljk, laag, 5632;
daarmeezegik geen onjuistheid; kpr
indole= inonzekerheid,twi
jfel, van deser dorpeliker laet = deze
4992.
Schandeljke, lage daad, 5650;

domesdacb,oordeelsdag,laatste dag,
einde v.d.wereld, 8893,9872;

daeranIeecbtzjkdomesdacb= dat

dorpeliker daden = onbeschaafde,

ruwebehandelingen,238(3env.
mCCrV.).

kosthem dedood,3844.
dorperliken,dorperliber,verbogen
dompbeit,domheid,2723.
vorm v.dorperlqc,zieald.
loorperbeit,onbeschaafdheid,onrid- dorste,behoefde,2438;mocht,6213.
derljkheid,onbetameljkheid, dorstict,durfdeik het,3244.
2293.

doot,gedood;albaddeeen man doot

Jprf,durft,1231(2epers.).Zieook

dar.
d
o
r
sinen vader = alhad iem.zjn ter,behoefter,7400.
vader gedood, 5270;badden een dracbt,aandrang,geweld,8619,9809.
edelman doot= a1seen edelman dragben,bel
peniragben= bi
jstaanin
hem gedood had,8935.
de strijd,onderstetmen,2034.In
Mnl.W b.is onder dragen deze
deocqlegenviande,doodsvi
janden,
10445.
Plaatsnietvermeld.Tweeplaatsen
dor,ter wille van, 14, 292, 1764, v.lragen + obj.in betek.:een
2747,enz.;terwillevan,opgrond
gevechtvoeren.Hier echter on-

van,8786,8787;bi
j,opgrondvan,
19,495,zie ook dogbet;dur bars
beren wille = naar de wensvan
hun heer,10276.
558

overgankeli
jk.W sch.iragben =

vechten,een ellipsv.:in gevecht
dragen?of:despeerdragen?;verkondigen,3434.

dranc,satlranc = zich verzadigde, duer sneien, volt. deelw. v. duer
10733.
sniien, 875. Volgens M nl. W b.
ireecbt,tegenw-djdv.iregben,zieald. ,,met kleuren ingelegd'', maar
ireej,v s)
i'
nswaert-dree
jbicoenbeit slechtslitvb.opgegeven.Ik vraag

= zijn zwaard maakte hcm zo

mi
jafofhetnietbetekent:uitge-

driest,hi
l'waszo driestvanwege

sneden, naast laerbouwen: gebeelO ouwd.
dregben,dreigen,3806,8639.
dubende,bukkende,duikende,10586.
ireven,lreven spel= maakten ple- iul,dwnnq,zot,5898,6390.
zier,3975.
lulbeile, dulbeit, dwaasheid, domirieranle,drieërleisoort,8047.
heid,2418,6563,enz.
dulleie, dwaasheid, 6724,hetzelfde
driewer
j,driemaal,612.
driven,ziemesbaer.
a1slulbeide.
lroegenovereen,warenhetmetelkaar durlt
),ziedar.
eens,9168.
durii,durftge,6029.
dromen,dringen,9930.
dure,aliure = er dwarsdoor heen,
iroucbene,droeg hem ;ten zaleluut 621,2388.
lragen = uit het zadel lichten, iurenture,allurenture = van begin
2392.
totehde,allemaalzonderuitzonlrouven,treuren,droefzi
jn;droef- derhg,8771.
heid,2746.
lurren,durven,1925,3270.
drussate,drossnxrd = hofmaarschalk, lurste,durfde,110,1202,1735,5035.

zjnzwaard,6567.

43.

enz.

druust,kracht,geweld,8190,8623, durster,durfdeer,78,1190,enz.
8973;metterlruust= metgeweld, dursti,Jffrlfcbi= durfde IéJ
-,1908.
of:onmiddelli
jk,of:vawegedie lurt,durft,2298,8902.
slag?5210.
Jus,zo,4405;vooruitwi
jzend naar
ducbt,vrees,9291.
neg.bzin.:binemoeste .dathi
ducbte,vreesde;#erjonirouweducbte niet . = hil'kon nietvan haar
die bere/dat bise fuetsen mocbte scheiden zonderhaareerstergens
sere= hijvreesdedathi
jdejonk- andersgebrachttehebben.
vrouw zou kwetsen,raken,9759. dusgbedanen,in zulke toestand Verduer,doorendoor(bi
jbi
jv.nw.en kerende,9167.
bi
J'
w.);duerjel= dooren door duulde,huilde,9714.
wreed,onmeedogend,onstuimig, duwarie,onderaardsegang,7933.
3247;duerscone = dooren door iuwiere, hol, onderaardse gang,
helder,licht,buitengewoonhelder, schuilplaats,Spelonk 5176,6055,
2603.Voorandere betek.zie Jpr. 7907, 7916, 8105, 8274, 8419;

holle ruimte (onder de wonderboom)3527.
luerbouwen,volt.declw.,gebeeld- dwaen,(dehanden)was
en,866,991,

duere Ieden,gingen (de zaal)door,
9347.

houwd,875.Vgl.duersneden.
duerslegben,ziedorbouwen.

2548,enz.

dwale,haddoek,992,2680;hand559

doeken(mv.),6738;servet,laken,

949;tafelkleed,1128.
jwanct,lwanctan bem = druktehet
tegen zich aan,8863.

lweet,tegenw.ti
jdv.lwaen,zieald.
in 6740 verl.ti
jdv.iwaen,zie
-

ald.
lwelmen,bedwelming,dauwte,
10466.

dwers,dwarserover,5043;iwers1er
rivkre = dwars over de rivier,
4957;aloveriwers= dwarsdoor,
769.

dwelt,3eP.enkv.tegenw.ti
jd v.

5588;ecrbktlanc= Spoedigdaarop,1352;eeryetlanc= algauw,

binnen korte ti
jd, 5423, 6866,
9438.-bi
jw.:tevoren,4116.-als
VOCgW .*
.voordat,1933;voor8108
zie deamt.

eer(btietlanc,zieecr.

eerlqc,zieeerlibe.
eerlibe, op eervolle wi
jze, 11002,
11016,iron.4272;eervol,metveel

eerbewjs,luisterrjk,9068.

eerlf,so bieerstmacblmocbte:zie

maclten mocbte;so gbieerst mogbet. zie mogbet,
.van eerst = al

dwellen = doen dwalen,5013.
dadeli
jk(n1.zodrahetli
jkbinnendwingbes,2ep.enk.tegenw.tjd, kwam),8875.
aant.ofaatlv.wi
js,v.iwingben= eggbe,scherpekant,snede,3345.

beknellen,in hetnauw brengen, egglentiere,wilderoos,5112.
588.
egbijjn,eigen,eigendom,76, 126,

dwoegben,verl.djdv.dwaen,zieald. 1188.
dwoucb,verl.tjdv.dwaen,zieald. eist,ishet(dat),1276,5732.
dwougben,verl.ti
jdv.dwaen,zieald. el,anders, 733,2638,enz.; el ne
dystorie, de gcschiedenis, het ggbeneln)= andersniemand,8561;
schiedverhaal,10533,10873.
bilktom elnegbenezaben= hij
E

liethetorngeen anderereden na,
224:niemenel= niemand anders,
9730.

ecàf,wederom,opnieuw,5609,6284, el
cander,eIcandrenbi= bi
jelkaar
enz.; opnieuw, of: vervolgens, (ei
g.iederdenmdernabj),7938;
badde elc andergekent = hadden
764;naderhand,later, 1647;de
verb.nuenleecbtiseenvasteuitdr. weelkaarherkend,10107.

voor:y,steeds,alti
jd''ookslaande ej
lsgbelrocbte, dooralfen voorgeophetverleden:inalleomstandigtoverdeverschijning,5012.
heden,106.
elberlqc, ieder, 2072, 2207, enz-;
een,eenmi
jnbroeder= eenbroeder elberlqcandren = elkander,6539
vanmj 3900;eenmi
jnoom = een (eig.iederheeftden ander bevreesdgemaakt).
oom vanmi
j,4377.

een enle een, één voor één,3183, ellinle,verdriet,smart,8862.
elne,andersniet,andersgeen,3597.
7029.
eenparlt
ke,zonderonderbreking,ge- elne gbeen, noch iemand anders,
1956;om elnegbenesake= nergens
li
jkeli
jkdoor,9925.
CCF, VOOrZ., eef fil
/o/f = VOOr 1Act
andersom,2295.
avondis/was,vöördeavond,955, elnegbeine,niemandm ders,2658.
560

el
psbeae,ivoor,57,2623;ook:verbogen vorm v.el
psbeen = elpenbeen, 1012, hier onderscheiden
vm ivoor!VolgensM nl.W b.is
er geen verschil- heteen ishet
Fra. woord, het ander Ndl.
nlaar deze tekstgeeft aalzleiding

leennevenschikking:ioenenebele
enlewinnentscaec= hetschaakspel

tottwi
jfel.Ook57,2623;tenelps-

hi
-jh
eervan Pari
jswasgeweest,
dm zouhi-jdatgraagpri
jsgegeven
hebben,indien hi
teCarlioenwas
-j
ebleven,en dusnietllierin deze
Penibele Situatie was terechtge-

bene= pnnelpenbenentafels.Ook
hier is elpenbeen onderscheiden

van ivoor- el
psbeneli
jktvoor-

nam er:graven en hertogen,dan
ivoor.ridders,1025.

e/rc,elders,2729,4640.
els,anders,6870,8406,enz.;elsen
geneJkc= andersniets.
emmer,beslist,2951,4015,4265,passim ;in iedergeval,3937;altha s,
4375;steeds,of:in e1kgeval,167,
4397;almaardoor,2061;steeds,

veroveren 100raallmjn verzoek

te voldoen, 1260. - enie heeft
ondersch.functie = of,6787.hypoth.voegw.,714:steldathi
J'

heerv.P.wasgeweest(zin:a1s

komen).- hoewel,of:terwi
jl?,
5767;enle- terwi
jl,5624,9121;
terwi
jl,5417,6157,1491:nuben
ikerslechtaantoe,terwi
jliknog
we1mjn bezitin dehmd v.d.
koningheb achtergelaten en moet

terugkerenom mjntweekampte
stri
jdenopdedoormi
jvastgestel-

alti
jd,5439,9614.

dedag;eistlatJpdliegraciegbevetj

maar,351,411(nietinMnl.W b.?)

v<rcbebbenvanJpxde/enledatten

emmerme,voorlangere duur,694.
ende gbi vulbringben moocbt 1ie
emmermere,voor altoos,2734,4299. vaert= a1sGod u degenadeveremmertoe,almaardoor,9745.
leent,datgjdezetochtkomtvolen, ontkennend partikel = niet, brengen,3238.Voor3807ziep-dat.
passim ; en gbene geen 8936, eadc,ten enie = aan heteind,tenenz. Synoniem van en is ne, zie
slotte,2956;ten endevan = m etde
daar.
plmt(vanzi
jnspeer),2393.
ende,geeftalsvoegw.somseen ver- endedat,uitdebet.,,terwi
J'
l''teverrassende, onverwachte wending: klaren: bine wilde niet dusent

soms gevolgd door hwersie!? Estorbekennensoule= hi
jwilde
7587,7594- lacbenlesliep = 1ag
niet voor duizend goudmarken
teslapen,916.-innevenschikking, datE.hem zouherkennen,10032.
maar verzwarende ,,parenthesis'' engiene,3env.v.engien = list,be1086.-nevenschikking = relatieve
drog, 8011; meerv.: vem uftigzin enlewasprpcl= diewjs,ver- heden,knepen;ookconcreet:verstandig was,3015.
,nevensch. v. nuftig aangebrachte werktdgen,
infm .constr. met Vf-zin = reKer:sluitingen,etc.,7679.
latief, 2190. verb. met ende C&moest
e....Si
jtt.Ziemoeste.

aat lichteljk over in onder- ensi,djhetniet,tenzi
j,6059.

schikking,839.- enle= en daar- ensniemen,erisniemm d,7131.
door,een nauwererelatiedm a1- entie= ende#k,203.
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entien = endelien,3399.
enties= enleiies= enhiervan,3403,

hetbegeven,5940;sonlerhel
gen=

zonder te missen,9925; zonder

5* 9.

twi
jfel,5186;terhel
genspel
en =
v
o
o
r
d
e
g
r
a
p
v
e
c
h
t
e
n
,
3
8
5
3
(
jael
ge
=
ercà,leeel,schade,682.
fout,bedrog).
ere,eneniieeredoen = iem.meteen hel
gierden,verl.ti
jdv.jael
gieren =
daadtoteerstrekken,eeraa doen, bezwi
jken,breken,3855,10072.
103.(Arthurkeertdezaakom:djn taute,biderjaute= doorhetontentrouwen= waarljk,1654.

riddersmoestenhem toteerseek-

breken van,10225.

hzf,een bedrevendaad,8895.Zie
ere,enere,3.nv.enkv.vrl-,798.
ook:jeit.
ere,ziegbecri
gben.
jeestedriven,pleziermaken,7994.
ere,ziebeden.
jeit,daad,8898.Zieook/uyf.
ermenien,verbogen vorm van erme- Jel
,woest,onmeedogend,hard,verken,ziedevolgendevss.!).

nie= hermeli
jnbont,981.

erre,toornig,verontwaardigd,2414;

spi
jtig, 7262; boos, wanhopig,
2115;wanhopig,verdrietig,5062;

schrikkeli
jk,343,3686,8287;gvaarljk,jelrestede = uiterstgevaarli
jkeplaats,742;.

jelloen,booswicht,8548.

erresi
jn = hetbetreuren,11042; jel
re,verbogenvorm vmjel,zieald.
errewerlen+ 2env.b
oJ
'.= erspi
jt jesteren,feesteli
jkontvangen,fêteren,
8786.
vankri
jgen,1753,1842.

erssiae,hersens,9970.

euvelY/ef,zie evelmoet.

evel,kwaad,slecht,743(vgl.spelen
delen,')gbibebteenevelee/beroert
= gezi
jteen gevaarljk spelleje

begomlen, 6289; boos, slecht,

lelijk;huniseenleli
jkepoetsge-

bakken,7018.Vgl.spel.
evel moet, boosheid, toorn; st
hen
evelmoetvergbeven = lett.iem.

jjn,schoon,3516.
jsteerdene,fêteerdehem,10866.
fau,laf,8172.
*
fonteine,jonteyne,bron,3550,7810,
9624,9628,9641,9648,9661.
joreest,woud,1M 7,1549,1795,2850,
4934,10212.

jrotsieren,verbrjzelen,kneuzen,
8139,9805,10558.

zi
jntoorn(overgepleegdonrecht)
Vergcven,d.
W .Z.Vm Dictmeer

seeen, zi
jn schuld vergeven, <çaler,tegader= op elkaarin,3852;
4540;evelmoetv midragbengroot bi
jeen,5704;tezamen, 2478; te
J
a
ler comen = elkaar amvallen,
= zeerboosopmi
jzi
jn,10009.
exemple,leerzameaanwijzing,bewi
js, trefen inhetgevecht,2068,3875;
8841.
tegaderberen= opel
kaarinri
jden,
2212.

Qel
ge,gespeeltterjael
ge= verloren,
8924;zieook:lael
gen.
jael
gen,ontbreken,6732;bezwi
jken,
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gaen, Jfe tale laten gaen = er niet
meer over spreken,het verhaal
staken,onderbreken,2304;ml
i'
ns

Jaensnesdaerniet= voormi
jishet

nietgeschiktdaar heen te gaan, gebebt,geëbd,2903.
61M .
Jebende,ziegbebende.
#dept,V.<P;C&= demondOPCH OCG Jelate,3env.v.gelaet,ziegbelaet.
4099.
felaten,ziegbelaten.
x
çalt,galt... weier:verl.tjd v. gellen,ziebanse.
welergelien = iem.betalen,ver- gelelen,geleiden,brengen,7337;vgl.
gelden,9905.
echterdeaant.
gans,hersteld,genezen,905,951.
gelet,gedraald,10426.
garsoen,schildknaap,bediende,1877, gemabe,metgemabe= rustigaan,ge1881,1885,2592,2678,2978,2988,
3002,3190,9143,9474,9478,9486,

9489;vgl.gbersoen.
.
çJrJ0e&e,meerv.V.garsoen,Zeald.
garsoenen,ziegarsoene.

makkeli
jk,7027;tegemabesqn=
inzi
jnschikzi
jn,7961.

gemoelen,bedenken,erkcrmen,8920.
ge/eflf,metgenent= metStoutheid,

ook:metspoed,i
jlings,7860.

gastlej,vi
jand,vreemdeling,4198, gepingiert,geschilderd,7895.
5220;gaste = vreemdelingen,bezoekers,6114;in6734Slaatlefop
de vosRoges,hetisdevraag of
het gast,bezoeker''of gastheer''
betekent.Voorhetlaatstepleitde
omstandigheid datW .in Roges'
tuin was binnengegaan,en deze
hem,nadeeersteschermutseling,

geproevet,ondervonden,6393.
gesckn,so moete migoetgescien,zie
moete.

gesoucb,gellijg,10618.
gespaert,getalmd,8092.
Jestalen, metgestaien zinne = be-

heerst,welgevoegeljk,waardig,
7467.

Jesteben,gestoken,8149.
aswri
jbejegendhad.
gale,#JFC....up = gaf(hi
jzich) gewacbt,beloerd,8103.
over,6625.
Jewacbten,opz'nhoedezjnvooriets
gawi,gawitoe = laten we aanvallen, (+ 2env.
-obj.),6351;zin:a1swc

8214.
Jeacbtewaert,gezorgd voor,8491.
gebaren,ziegbebaren.

daarvoornietgoed op onzehoede
Zi
J'n.

eWaget,V.geWagen+ 26nV.-Obj.=

spreken over,6155.
,zin:datgenu
hieroverspreekt.
gelatenhadden,7651(m.a.w.men gewaben,gewaakt,8380.
verving de gesneuvelde soldaten zçewouden,demachthebben over,er

gebrac,verl.ti
jd v.gebreben,zieald.
febraken,ontbraken,een openplaats

-

doorlevendemannen);vgl.gbe-

breben.
#ebreben,ziegbebreken.
Jeluren,zie:gbeduren.
geiuricb,duurzaam,6930.

overbeschikken,3298 (metgen.
obj. over het zwaard macht
hebben);gedogen,totstandbrenen, 6998, laventure moets gewoulen = het1otmogehem gun-

ge
h el
giert,toegetakeld,kapot;10072; stigzijn.
gbaerne, bi
jw.,gemakkeli
jk, licht,
zieookkhel
gieren.
çeàdcàf,lettelgebacbt = alsvan ge5116.
ringebetekcnisgeacht,10433.
.çbeacbemeert,uitgerustten strijde,v.

c
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acbemeren = uitrusten,uitdossen, Jbeboot,verl.ti
jdv.gbebielen;vaste
uitdr.:Goddi
emi
jgeLood,r11.te
gbearnen,succeshebben,9533.
leven,d.i.:diemi
jhetlevengaf,
2265.

gbebaerle,verl.tjd v.gbebaren,zie

133,478,1219,7180,7723,8635;

Jbebaerh 2eps.tegenw.ti
jdv.gbe-

datGodhetleven ga( 4780;die

ald.

baren,zieald.

Jbebaert,tegenw.ti
jdv.gbebaren,zie
ald.

creaturedieGolgbeboot= schepsel,
G0Jgbeboet= die God heeftgeschapen,6913.
= di
eGodheeftgeschapen,6913.

gbebarle,verl.ti
jd v.gbebaren,zie gbebose,slecht,onaangenaam (ni
et

ald.
gbebose= heerli
jk),1412,5113.
gbebare,zi
jn (heftige) manier van Jbebot,ziegbebol.
doen,9948;in liergbebare = op gbebr
ac,x/côrllcs,verl.tijdv.gbezodanige,opdiewi
jze,3471;zo- breben,zie ald.
danig
alsof,8665.
Jbebrabe,conj.v.gbebreben,zieald.
Jbebaren,doen,zich gedragen,3353, Jbebr
eict,tegenw.ti
jd v.gbebreken,
3779, 7003, 9385; te keergnnn,

zieald.

8222;9719;jammerlikegbebaert= gbebreken, ontbreken, 1049, 1291,
maaktehevig misbaar,9036;gbe1375;datbemsinsgbebrac= datl
aij
berleblilelike= wasbli
j,toonde buitenbewustzjngeraakte,9849;
haarvreugde,9978.
gbebeden,volt.deelw.v. biilen =

vriendeljkverzoeken,vragen om
iets,1032.

gbebeneqt,gezegend,geprezen,

2799,3049,9377;volt.deelw.v.

beneqen= zegenen,verheerljken,
Pri
jzen,1004.

gbeberde,verl.tjdv-gbebaren,zieald.
gbebod,aanbod,voorstel,1155;gbi
bietmieen sconegbebod= gedoet
me een prachtig voorstel,5463;

bem nktlatengbebreken= hethem
aan niets laten ontbreken, hem
van alhetnodigevoorzien 10127;

dezebetek.in921,of:yystuk (geaan)was'';datbem. ...#erboojt
zwerenienemacbgbebreben = dat

hi
jerduidehjkhoofdpi
jn van zal
hebben,4207;dwingen 3384(=
dateen onvermi
jdeljkegebeurtnisudwong;vgl.nootsin);-wederk. + Ontk.: niet OVer zich

kunnen verkri
jgen,er niet toe

klmnen komen,8542.
bebben = tegebiedenhebben,ge- gbebrebet
,tegenw.ti
jd v.gbebreben,
zag,machthebben,3365;staente zieald.
vwengbebode= totuw bescl
zikking Jbebruneerl,gbebruneerienswaerdev=
staan;medeteloenealugbebol= er gepol
i
jstezwaarden,10567.
mee te doen watge wilt,1297; gbebruuc,di
egbeengbebruucbee
jtsire

macht,heerschappi
j,3426;gbebot

joa gbeboi

hetgeen ge wilt,

Iele= diezjnledematennietge-

bruiken kan,9152.
gbebode,verbogen vorm vangbebod, gbecele, gésel, touw met G open,
zieald.
3700,3782,3829.
gbeconreit,volt.deelw.v.conreiden=
gbeboet,ziegbeboot.
2809.

564

Verzorgen V.e. Paard, van het
ook zou kllnnen bedenken,gi
j
nodigevoervoorzien,1385.
zoudteringeen enkelopzichtaan
Jbecregbic,ziegbecri
gben.
ontkomen.Ofis 5734 een wengbecri
gben,eregbecri
gben = eer 111sendeuitroep?dan:Kon ik maar
leggen metiets,1195;liesnegbeeen even grote vervloeking becregbicnemmerere = die schande
denken,n1.a1Sgi
j t.o.v.Roges
zou ik nooit meer kulmen uit- hebtgedaan;dan zoudtge
wissen,eig.:daarmeczouiknooit Vgl.echteraant.
meereerkunnen behalen,1246. gbelocbte,hetdenken,degedachten,
Jbecroect,gedeukt,10072.
Ook'
.innerli
jkyemoed,zin,7390;
gbedale,volvoerdc,8241.
hetgeen iem.(beldenkt,alleswat
gbedaen,volt.deelw.,(vansinengoe- Iél'overpeinst,7686;comt c .in
&) eprofteerd, 6223; up gbe- sl
ihgbelocbte= deedzijnbest(?zo
laen ==weggenomen,3129,4633;
Mnl.Handwb.,nietil
zMnl.W b.),
+ bi
J'w.: boe gbedaen = hoeof:totzi
jn oogmerkkomen,zi
jn
danig, 5843; so gbelaen = zodoelbereiken?4185.
danig,1819,3503;zodarlig,van gbedogen,ziegbeiogben.
zo voortreFeli
jkeinborst,of:zo Jbelogbe,toestemming,8919.
dapper,197;van zod.gezindheid gbelogben,doorstaan,doorljden,
ofinborst,1201.
4162,8174.
gbedane,uiterli
jk,gestalte,gedaante, gbedomt,bedwongen,10662.
3223,5584,10950.
gbelragben,uten salelegbeiragben =
Jbelanen,lusgbelanen,sogbet
knen=
uit het zadel gewipt, gestoten,

zodanigetn),3722,4231.Zieook:

Jbelaen.
#bedede,klaarspeelde,9888.
gbederen,deren,kwetsen,letseltoebrengen,3807;vantgbederen =

4143.

Jbedreecbt,gedreigd,8318.

gbedret
kbe,bedreiging,gevaar,6397.

gbedrocbte,zieel
fsgbedrocbte.

gbedroucb,voortbracht,2584.

streefernaar(jevi
jand)tederen, gbeduren,standhouden,hetuithou1530.Vgl.vant.
den(tegen),467,592,8215,10765;

gbedicbte,gedicbte,dichtop één,snel
+ 2env.obj.:doorstaan,686.
naelkaar,vele,3706,3784;hevig, Jbedwegben,volt.deelw.v.dwaen =
8207;sogbedicbte= zoveelachter(dehanden)wassen,45,1103,enz.
eenvolgens,3119;weIgbedicbte= gbee
jt,gbeejtjuup = geefjeover!,
snelopéén,deeen nadeanderin
6243,6287.
snelleopeenvolging,2139.
gbeerwele,verl.ti
jd v.Jbeerwen =
gbedinken,bedenken,5734;de hele
kleeden,tooien in ambtsgewaad,
zin:constictalsoenz.iseen enig>
spec.v.e.priester,4906.

zinslastige constructie,mogelijk gbe
jeen,verl.tijdv.gbe
jnen= eindi-

tevertalena1s:zokwaad(erg)a1s
ik het maar kan bedenken,gi
j

en, (er mee) ophouden, 454,

8680,8872.

zoudt er niet van ontkomen; gbfest
eert,feesteljkontvangen,ontm.a.w.:hoehevigevervloekingik
haald,8800,10209,11003.
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gbjsteett,ziehetvorige.

gbegaen, <f; gbegaen = gekomen,
9873.

Ieien = gheleden in 2752 (beschermenopjetocht).
gbeleec,verl.tjdv.gbelken = toe-

gbebebbet, geëbd, 3659, Zie ook: s
chi
jnen,bli
jken,1566.
gebebt.
gbeleet,hiervan telgen,widegbeleet

gbebende,nabij,dichtin de buurt,
4105,4467.

gbebulpicb,tothulp bereid,behulpzaam ,10703.

gbebuuc, t
gbebuuc = geschreeuw,
10601,vgl.gbuucen buuc.

gbebuut,ge uut= afgelcgd (v.e.
dode),9071.
gbebuust,opge
jaagd,vervolgd,10781

gbelaet, wi
jze van doen,houding,
3685;vangbel
ate=

vanuiterli
jk,

Van VoorkomenymaniefV.doen,
3151.

gbelaten,achtergelaten,1491,9429;
nubebbictgbelatenstaen etc.= nu

hebikhet(n1.mi
jnkasteelenland)

achtergelaten in de bescherming
van de koning,1470. wederk.,
zich gedragen, 10913; bine can
vanbem bliscapenboegbelaten= Iél'

= wi
jdvertakt,5098.

gbel
eile,geleile,ziegbelele.
#beleit,belegerd,6848;zieechterde
aant.en vergl.beleit.
gbel
es,gewoon,388;257:ziedeaant.
gbelesen,volt.deelw.v.lesen,975.
W athierdecombhatie metgberaecten dusde hele zin betekent
isenigszinsdubieus.In Mnl.W b.
deze plaatsnietverklaard.W aar-

schi
jnli
jkaldus:,,inheelPari
jswas
nieteenzobelezenman,dathi
jde
voorstellingen diein dieklederen

gewevenwareninzi
jnlectuurwas
tegen gekomen en ze daardoor
kende ofwistteverklaren''

gbelilelwqtj,teg.ti
jd lepers.plur.
van gbeliden

passeren: dan

komen wj ernooitover heen,
5956.Vgl.lilen.

i't= nu
weetniethoehi
J'zich van bli
jd- #believet,nugbelievetmidestrl
schap gedragen, houden moet, isdestrjd mi
jaangenaam,2476.
10959;welgbelaten = goed ge- gbelike,i
ndergbelibeoj= netalsof,

dragen,7869.

3536.

gbelauwe,lees:gbelaude(zieaarlt.
)= gbeloh belofte,aanbod,1202,1208,
greep beet,9213.
3598,9606;gbelftebeboulene=
gbelden, betalen, vergelden, 4146,
5732,6298.Zieook acbterstelle.

belofte,eed te houden,2264;bi

gbelele,vri
jgeleide;vastgbeleide=
bestendige,duurzamevrijgeleide,

zi
jn toezegging gestand gedaa,

2047;iniieGolsgbeleile= onder
Godsbescherming,8458;up sine

gbelede= onderzijnbescherming,
2244;1oenam àfinzqngbeleide
godeendeziremoederbeile= toen

bevalli
jzichaan debescherming

valzGodenMaria,3649/50.

gbeleden,begeleiden,11041;vgl.ge566

bevetsqngbelojgelaen= lzi
jheeft

2001;t
gbelo
j ont
jaen = detoezegginggedam kri
jgen,5637;be-

lofte = aanbod, onderneming
waaraan een belofteisverbonden,
voorwaarde,1232;de belofte a1s
beloning verbonden is, 1734;
toezegging,toegezegde belonh g,
hier:de onderneming,hetavontuurwaarvoordiebeloningistoe-

gezegd,116;vgl.belof,110;lzier
duideli
jk:deonderneming waarvoor een beloing istoegezegd,
198.

gbelogiert,gekampeerd,9441.
gbeloben, volt.deelw. v. loben =
sluiten,260.

gbeloojt,belooft,4087;beloofd,4399.
gbelosede, overlegde, 7962. Zie de
am t.

neemt genoegen met, 1044;bet
tegbemabewesen = erbeter aan

toezi
jn,8890;teJ/lc-clcloen=
iem. van het nodige voorzien,
2640;goed verzorgen,2515;iem.
hetaangenaam maken,10827.
Jbemaben,volvoeren,7652;gbemaben

(= volledigmaken)vroet= volledig inlichten,7903.
gbemeenlibe,tezamen,235.

gbelouwen,bigbelouwen= hi
jgreep gbemeine,gemeenschappcli
jk,10983.
hem,9224;vgl.9213.

#bemicke,passend;siwaren bem wel

gbelove,belooc4309.

gbemicbe= zjpastenhem precies,

Jbelove,3env.v.gbeloh.hetgeenge

5921.

beloofd ofgezworen hebt,15109 gbemi
cben,beramen,metjuistheid
tbaren gbelove = tothaar dienst, berekenen,8150.
teharebeschikkhg,1107.
#bemoet, aanval, vjandeljke ontgbelovede,beloofde,4918,5661.
moeting, 8684, 8990; Jflrc gbemoet= zwaar gevecht,8230;in
gbeloven,beloven,4661.
gbelovet,belooft,4339,4345;2eps. Jj
/s gbemoet = in gevecht met
enkv.verl.tjd= gbelovedet= be- hem,10528;teerstegbemoetdoen=
loofde,7379; gebied.wi
js:be- deeersteaanvaldoen,2338.
looft,3377.
gbemoet,welgbemoet = van goede
gbelovicb,vermoeid,10763.
inborst,minzaam,3016.
#belu,geel,10319,10454;vgl.gbe- Jbemoete,gbemoette,ontmoette,8529,
luwen.
8536.
gbeluwen, geel, blond, 3692; vgl. gbemoett
i,ontmoettehi
j,9547.
#belu.
#benalen, verbogen vorm v.gbegbemac,verzorging,847;rustenvernade;welwillendheid,2662(2onv.

zorging,827(de2env.hangtafvan
tedoenebebben= nodighebben).

gbemaecs,2env.v.gbemac,zieald.
#bemake,metgbemake = kalm,in
rusten vrede,1062,3817,6954;
in een prettigeStem ming 2579;fe
gbemabe= inprettigeomstandigheden,in z'n schik,816,4744;te

gbemabeJjs = tevreden zi
jn,het
naarz'n zin hebben,alleshcbben
wat men behoeft, 1050, 1722,
2637;boe siditegbemake = hoe

enkv.l;goedheid,4023;grotegbe-

naden doen = welwillend bedienen,860;biuwergbenalen = door
uw goedheid,uitgoedheid,3308

(vert.:weeszogoedmi
jhetzwaard
tetonen);dor,duergbenaden= uit
gunst,welwillendheid,2757,3372;

iorgbenaden 1atJecfmi= weeszo

vriendeli
jk mi
j dat te zeggen,
3019;tegbenalen comen = tepas

komen,vannutzijn,5124;staen

gaathetmetu,1001;sb'
ttegbe-

tuwergbenalen = ootmoedigvereving vragen, 2286; soe es ter

mabe = stelt u tevreden met,

Goisgbenaden= zi
jisindehemel
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(waar ze Gods genade geniet),

=

heefterzich voorin-

om in zijn bezit
teknjgen,3257;vgl.pinen.
ugenadigzijn,8651.
gbeproejt,geprobeerd,7518.
gbenaben,naderen,aanraken,1020. Jbeproevet,volt.deelw.v.(
wederk.)
zich betonen; mqn
Jqettdïett= gelleren = VOedSC1ZOe- JCOCFC?J
3160.

gbenalicbele,ioenuwegbenaiicbele=

gespalmen

swaertbevetgbeproevetweI= heeft
ken,327.
Jbenenle, moed, onverschrokkenzijnkwaliteitbewezen,3889.
heid;metgbenenle= onverschrok- #beraden,metraadbi
jstam.
g
b
e
r
a
e
c
t
,
vo
l
t
.
d
e
e
l
w.
v.raken = eig.
ken,(stoutlmoedig,2394,4932; aan ietskllnnenkome
n,aanraken;
metkracht,en metspoed,6196.
Jbenenlelike,onverschrokken,stoutfg.metabstractobject'
.zien,in
moedig,2213,2217,2313,passim; aanraki
ng komen met,975 (vgl.
Eer,metmoed,5689.
gbelesen);v.gberaèen = terechtkomen,632,1075,1077,1084;el
gbenenlen,wagen,5490.
Jbenent,metgbenent= metgeweld, gberaedte= isterechtgekomenop,
9725;metkracht,geweld,onver1312;welgberaect= sierljk,35189
op een goede plaatsterechtgekoschrokkenheid,9931.
Jbenentalve,van gbenentalve = eig. men, 5137; voortreFel
i
jk, uitvan geen enkele kant: nergens, stekend,7129;mooi,10290;wel
beraectvanseden= welgemanierd,
647.D.i.de enigeplaatsin Mnl.
jnoptreden,1418.
W b.(vermeldop neghenenthz- keuriginzi
jd v.gberaben,zie
ve''!) omschreven alS:,,van gee- gberaecte,verl.ti
nen kant,van geen enkelezi
jde'' Jberaect.
Jberaecter,betgberaecter= vooreefVgl.vinden.
Jbenentbalve,ziegbenentalveenvinden. feljker,4466.
Jbenesen,levend,goed vm iets 1- #berande= gbeenrebande= generlei,
komen,3836, 4041, 4219,enz-; 1019,3563.
levend,gered ontkomen,3895;er gbere,begeerte,vërlangen,lust,1235,
1659,4639;lust,begeerte n1.om
oed van aiomen,of:herstellen

van?5563;overgankeljkin3913.
gbeninden,+ 2env.-obJ
'.,ietsdurven
ondernemen,Wagen,6876.
Jbenomen, opsommen, opnoemen,
38,3121.

gbenoot,geli
jke,1620,1760.

testrjden,1613;strjdlust,2326;oj
icblivedootindiex/ere,bezwerendeformule:,,ikmogesterven a1s
ik deze wensnietvervull'' 102;
biballegrotegbere te )F.= Iél
'
verlangdeheftigW .aanœ vallen,

Jbeorlineert,uitgerust,toegerust,opgetooid,10459.
gbqait,tevreden gesteld,9579.
Jbept
krt,vastgebonden,8288.

340;elberlqcbal anlersgbere =

gbepqnt-volt.dw.v.(hem)pinen=

gbereinM nl.W b.slechtséénvb.,
en we1 + 2e nv.:bions Heren

zich insparmen, moeite doen;
bevets bem xç/icp!
)k/
te gbe-
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ieder had het op de ander begrepen,2072;bilengbere = vol-

genszjnverlmgen,826(vanbi+

gbere;hierzonder2env.!);met

grpfealàcrc= metgroteam drang,
klem,7569.
gbere,slip v.e.kleed,kledingstuk,

scl
ékking, 3261; ic bem gbereet
ende souie varen = nu staik op

hetpuntuitteri
jden,4478.
6069,6127;bi1engbere= bi
jde gbereiie,paardentuig en zadel,853.
slipvanzi
jnkleed,2646;metzinen gbereile,zadel,381,1339,2098,pasgbere= metdeSlipvanzijnkleed, sim;tgbereiie = hetzadel.Vgl.

3744.
gberele.
gberecbte, tgberecbte vagbevier, het gbereilen,ziegberelen.
echte vagevuur,i
n werkeli
jkheid gbereit,zizgbereet(2216);volt.deelw.
hetVagevBury5825.
v. gbereien. in gereedheid gegberecbets,gberecbetsbals= metge- bracht,gereed, schoon gemaakt
rektehals,9693.
en hersteld,929.
gberede,zadel,8415;tgbereie = het gberetiere,generlei,3727.
zadel,8706.Vgl.gbereile.
zée
rscymetaandrang182;graag,1066,

gberede,bi
jw.a1sgbereet zonder
omwegen,onverwi
jld,zonder

1069;met(grote)begeerte 5652,
5655; gemakkelijk, licht, 5116,

voorbehoud,865.
5144;gewillig,bereidwilhg 7121.
Jberelelibe, vlug, zonder moeite, gbernen,baardharen,10141.
6945.

gberelen, in gereeO eid brengen,
klaarmaken, voorberei&n (
met

wederk.voornw.:hetz.+ zich),
dikwijls:voordestri
jd,129,398,
923, 1215, 1958, 1964, passim ;

slagvaardigmaken,2312;bi(gbelreelie bem terwere = stelde zich

Jberocbte,gerocbte,verl.ti
jdv.gberaben= raken,treFen,1243,1304,
2132,6307,passim;6505,zie de
aant.; aanraken, bereiken, 728

(vert.:dathetvastegrondonder
zich kreeg,voelde);latbetgberocbte,bet isonderwerp,dat =

gbereedleln),verl.tjdv.gbereien,zie

%d.voorw.,duS:wathetzwaard
raakte,vloogvanhetlichaam (vgl.
vper)6193.

ald.(1743).
gbereet, stellig,ongetwi
jfeld,1595,

trekken,9285.

in afweer,400,2434.

ald.
gberocbte,zelfst.nw-,lawaai,rum oer,
#bereet, ebied.<J
'sv.gbereden,zie
6882;up onsmabengroetgberocbte

= eenhevigstrijdgewoeltotons

2875; vlot, vaardig, snel, 8180, gberocbt
enLe),raaktehem,4191,5206,

9513;vlot,gemakkeli
jk,zonder 9967.
talmen,8050;onverwi
jld,zonder Jberocbtene,gberocbtene= verl.ti
jd
aarzelen, 358,2216; direct, on-

v.geraken + pers. voornw. =

raaktehem,2089.
middellijk 1318,8002,8032;aalw
stonds,of:zonder twi
jfel,7117; Jberocbter,gberocbteer = raakte er,

welgbereet= zondermoeite,zon4171;vgl.ook hetvorige.
deromwegen,861,2191;onrnid- gberocbti,raakteMJ',4205.
delljk,2818;vantgbereet= vond gberocbtine,raakteIél'hem,5209.
klaarstaan,2681;./0usoeestalgbe- beronnen,volt.deelw.v.rinnen =
reet= hetstaatgeheeltotuw bestromen,vloeien,3884.
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Jbesellen,zwakke 2e nv.enkv.v.
gbers,gras,10520;vgl.:JrJ.
Jbersoen = garsoen = dienstknecht, gbeselle,zieald.
Jbesent,volt.deelw.v.senlea,5326.
2735,5407.
Jbersoene,meerv.v.gbersoen,zieald. Vgl.gbesant.
Jbesant,volt.deelw.v.senlen,2255. gbesien,inogenschouw nemen,overgbesate,woonplaats,kasteel,11051. leggen:den raetgbesci
en enlegbegbescaect,geruit,10350.
telen= hetplanoverwegenenten
gbescal. lawaai, 8136, 8160, 9294, uiwoer leggen (oms
chr. voor:
9694,enz.

latenwevluchtenl),6533.

Jbescent,geschonden,in hctongeluk gbesl
aen,schieten metpi
jlenboog,
gestort,5325.

Jbescepen,geschapen;nadien latgbescepen staet,stoet,zienalien lat.

Jbesde,geschiede;gbescieiaerojwats

661(inMnl.W b.hetenigevb.).
gbesleglbjen,geslagen,2074;anebem
slaen = op zich nemen,199.Vgl.

gbelf.

gbescie.laatervan komen water gbesmet,gesmeed,4959.
#besmide,metmetaalbeslagbewerkt
wil,8930.
#bescien,also moete migoetgbescien, paardetuig, 5457; up Jrpfe 0rJJe
zie moete.
ende dieregbesmilen = op grote
Jbescoeite,schoenwerk,schoeisel,
ri
jk opgemigdepaarden,1874.
Jbesmiden,meerv.v.gbesmide,zieald.
2996.
gbesconjert, uiteengedreven, in de gbesonle,gezonA eid,7811.
pan gehakt,10782.
gbesont,ongekwetst,7284.
gbescololrt,volt.deelw.v.scoren = gbespelen,gezellinnen,4393.
scheuren,387,593.
gbestalen,(pas)erebedegbestaden =
een verzoek inwilligen, 3264,
Jbescreven,volt.deelw.v.scriven =
schri
jven,794.I-lierwaarsch.inde 3307;ene bedegbestaden = toe-

bet.v.,ybescllilderen''(vgl.Mnl. stnnn,vergunnen,4024.
W b.VII,775/76);eigenaardigis fbestalen,verbogen vorm v. bijv.

echteryydietconstelesen''.Daaruit naamw.gestade= kalm,beheerst,
deftig;in enen gbestaden zinne =
zou men willen opmaken dater
ietsop de burchttelezen stond, waardig,deftig,1102.
nl.watvolgtvan 798-801.Zovat gbestaen, standhouden,2083,3277,
Overdiep hetnog op;oorspron- 3361;hetuithouden tegen,590;
keli
jk ookJonckbloet.Misschien volt.deelw.111:elsogbestaen,men
macbene. = iszo gelegen,dat
slaat ,,diet conste lesen'' op dc
*#1270.
bron(= zoalsindebron,voorwie
f
b
e
t
e
l
e
n
, uitvoeren vm een plan,
lezen kan,staat).
@@@

gbescuerl,gescheurd,gehavend,5198. 6534.Vgl.gbesien.
Vgl.gbescort.
gbetellen,volledigvertellen,10810.
gbesecgben,gbesegglblen,(volledig)op- Jbetemen,in overeenstemming met
z'
n waardigheidachten,8566;ge.
som men,zeggen,3157,4937,7943.
Pa
st achten, rnet z'n geweten
gbeselle,geljke,42;tegenstmder(!),
1972.
overeen brengen,9426.
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gbetoget,getoond,betoond,9656. gbeve,gbevemiup = geefmi
jover,
#betrect,gbetrectvoort,107:M V.W b. 7340.
vert.dezeplaatsa1s:,ydiemetbe- gbevel
len,verl.ti
jdv.gbevallen,zie
eekking tot zi
jne ,ydogheden'' ald.
verheven,in de hoogte gestoken Jbevel
t,tenietgedaan (&equade
is''@Ik vatdezin licverOnoverg. sede),1864.
op:W .,dieinzakevoortrefeli
jke Jbevelt,wasgbevelt= waSgedoofd,

ridderdadenaltijdopdevoorgrond

5014 (d.w.z.toen devlam weer

isgetreden,ofmisschien:op de
wasteruggevallenin derivier).
weg derridderdeugden isvoort- gbeverescben,informeren,10341.

geschreden(?),vgl.vs.112.-volt. gbevet,gbevetwel(zonderobject,n1.
deelw.v.trecben,gehavend,831
slagen'')= ervanlangsgeven,
9949.Vgl.vs.371,wâzçgevenook
(hetenigevb.inMnl.W b.).
Jbetrouwen,diesmacbicbem welgbezonderobjectisgebruikt!
trouwen = dat kan ik hem we1 #bevisiert,bedacht,uitgedacht,8287.
toeschri
jven, dat katl ik gerust Jbevoecb,ziegbevoucb.
van hem zeggen,4199;lksmocbti bevoert,volt.deelw.v.voeren = bewelan bem gbetrouwen = datkan
handelen,bejegenen,6290 (vert.:

je we1 van hem verwachten,
4237.

gi
jzultslechterbehandeld,heviger
toegetakeld worden,dan in zeven

gbetruclbelt,getrokken,6432,7612. jaren een man behandeld,toeggbeturst,opgeladen,9057.
takeldwerd).
#bevaen, volt. deelw. v. vaen =

vangen,218,473,517,1223,1227,
enz.

gbeval,geluk,2279,9600;lottsbeschikking), geluk, 9330, 9369;

gbevoucb,eig.hetgeen l
*em.voegt,
Past; hetgeen iem . behoeft of

wenst,434,6894,6899;mb'
ngbevoucb = watmi
jpast,van pas

gbevalle,el
sgbevalledatterqfgbescie=

komt, wat ik nodig heb, 3373,
9248;baregbevoucbbebben+ 2env
= zoveelhebben a1sze wensten,
alshenpaste,4631;betwasfualibe
baergbevoucb = hetwaszlieterg
in hun voordeel,6618;waertu

er konae van xvatervan konaen

gbevoucb(beleefdheidsformule)=

ditfuam van W aleweinsgbevalle=
ditwashetgevolgvanW .'sgunstige lotsbestemming,6540;goet
feval.een glmstiglot,286.
moet,8576.

Jbevalle,verbogen vorm v.gbeval,
zieald.
gbevallen,gebeuren,160,1244,5712;
overkomen, gebeuren, ten deel
vallen,584,2228.
gbevalt, tegenw.t., enkv. fbevallen,zieald.
fbevaren, volt.deelw. v. varen =
gaan,64,325.

alsgewilde,alshetubelieft,193,
1747;intgbevoucb = genoegyZOveelalspastofgewenstis,1129;

juistzoalshetgoedis,5206 int
#bevoucb = in het(schouderlgwricht,2093,5206;navjélgbevoucb = naarmi
jnzin,overeenkomstigmi
jnverlangen,7693;na
zl
i'ngbevoucb= zoveelhjwenste,
3126;zoalsIél'behoefde,8601.

571

Jbevreescbte,verl.ti
jdv-gbevreesscben,
zieald.

Dezeplaatsl
zietin Mn1.W b.;het

bijzondereis:onpers.onderw.en

gbevroeleLn),inzicht,kennisvatliets
kri
jgen,3103(vert.:ikhebunog

2env.v.persoon,elders2env.v.
zaab en onderw.een persoon,zie
6395:icmoetsgbewesen= ik moet
erdoor,eraan geloven.

u)konkri
jgen.Devert.v.Mnl.
W b.:zovera1smi
jnherinnerhgs-

stri
jdvaardig, 8223; met grote
strjdlust,metveelanimo,2440.

gbevreesscben,(doorvragen)teweten
komen,702,2871,5057.

nooitgezien openigeplaats,waar gbewqst
,gewezen,7933.
ikeenbeterinzicht(nl.kennisvan Jbewilleger, metgbewillecvr bant

Vefm ogen of verstand reikt, al gbewillegber,ziegbewilleger.
denkik erook nog zogoed over bewi
n,jachtbuit,390,ml
i'
ngbewin,
na,isnagevolgd door Overdiep: 2946,zieprouven.

voorzoveelik weet);bevroeden, bewinnen,veroveren,doorstrijdin
nlenen,6872.

bezitkrijgen,1271;ingbewinnen,

gbevurst,uitgesteld,9058.
(onoverg.
)= binnendringen,679
gbewacb,gbewacbloen = mededelhg
(i11Mnl.W 1).nktvermeld-daar
alleen één vb.van overg.gebr.,
doen,10395.
gbewacbt,bewaakt,beloerd,7979.
Moriaan,3389).
gbewaerde,snel,spoedig,2685.Zie gbewi
sen,leiden,brengen,2686.(l
ziet
deaat.
a1sin M nl.'
W b.II,1922 op te
gbewaerlibe,in waarheid,61.
vattena1syyaanwl
jzen'').
Jbewagben,melden,zeggen;binewil
s gbewouleln),verbogenvorm v.gbebem nietgbewagben = lzi
1het wout= macht,geweld,2036;met
.jwi
hem nietzeggen,doen bli
jken, gbewoude = m etinspanning van
3269.

gbeware,gbewarewerien van = bemerken, gewaar worden, zien,

zi
jnkrachten,fors,210.

gbewouden,(2env.-obJ'.)machtheb-

ben over,3298.
gbewracbt,gbewrocbt,volt.deelw.v.
bewat,t
gbewat= dedoorwaadbare
werben = maken,781,971,3288;
doen, 4833; gbewrocbt wonler
plaats,5022.
bewedde,3env.enkv.v.gbewet=
groot = dappere staaltjes uitgehaald,2272;uutgbewrocbt,volt,
gevaarljketoestand,2650.
#bewelt,macht,91;sierezinnegbewelt deelw.v.ute werken,hierwe1in
= dehe
erschappj overzjnver- dezin van:voeren,981.
#bewrocbt,gemaakt,gevormd,671,
stand,bewustzjn,9858.
935;verricht,totstand gebracht,
Jbewer,hulpvaardig,10702.
gbewes, gewis, zeker, 135, 1046, 2241.
2532,5365.
gbewrocbte,maakte,3508.
#bewesen,(+ 2env.-obJ
'.)ietsvol- àczjs,geweest,1923.
houden,erin volharden;watsal gbicbte,gift,10769.
nJJ
/MJgbewesen = watza1ervan gbile,spot;juwegbilebouden = de
2898.

mj overbljven,worden, 5010.
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spotdrijven,gekscheren,8571.

gbinc,gbincben ane= vielop hem
aan,8678;gbinctoe= paste,9313.

3302,3303(v.h.zwaard!Vgl.de
aant.),7921(misplaatstepitheton,
Zie aant.
ofirolzisch?).
gbine= gbi+ neg.partikelne,
.neg. goel
ibe,vriendeli
jk,9385.Vgl.goetzin b.v.3183:.
çbinelieterjougbeen

lke.

ont
jaren,gbinegroetet= gelieter #oem,ziegoom.
een wegri
jden,zonder hem te goet,eengoetman= edel,deugdzaam

groeten.Vgl.ne.
gbingbebare,gember,3488.
gbingben,gingben,gbingbenbenan=
reden OP hem af,toe,vielen hem

man,1257.Vgl.goel.

goetlibe,opminzamewi
jze,10185.
goetvanpri
se,zie prise.
gonder, ginder, daar, 1895, 2129,

aan,4183,4251.
5021,enz.;daama,daarop,1845.
gbirkb,begerig,10468.
Jone,aanwi
z.voorn.w.,die,313,
-i
731, 1040;gone rullers
die
gblsarmen,stri-jdbijlen,8906.
gbime,gesp,3327.
riddersdaar,2492;ingonecnapen,
gbolennacbt,gbodennacbtgbeven= ze2512,isgonevrjwelbep.lidw.;
gencn,gelukgeven,helpen,4437. dieJone = degene,IéJ',1636;ic
Jbbfuc, f
/zurfc = het geschreeuw, bem 1iegonef/fc. ..,omschr.zin
xç
10631.Vgl.gbebuuc,en buuc.
voor:ik begeerhevig,98;wisl
i'n
gingben ...an,ziegbingben.
Jl
'
c gone dfc
., verzwarende

glavieln), speer,lans, 7078, 8601,

omschr.v.h.onderw.:wijbe-

Gol,ziewouis.

ald.

8967, 9736, 9756, 9792, 9797,
kommeren onsdaaroverhelemaal
10453,10464,10471,10559,10565,
Diety6176.
10633,10637,10690,10723,10728. Jotletl,Verbogen Vorm VD gotle,Zie

gode,tegodegaen= ondergaan(v.d. Jont,aawijz.voorn.w., dat, het
gindse,404,424,1976,2126,2462;
zon),8726.
godscracbt,krachtvanGod,9217.
gontbloet= datbloed,2490(verJOCG dwaas,8716,8910.
zwakttot1idw.?).

goed,goedman = edelman,5322. goom,goem nemen + 2env.
-obj.=
goede,3env.v.goet= goededaad, ki
jken naar, letten op, 10898;
goedheid,1538;hetz.ofvrl.zelf- nadenken over,4378.
st.nw.goede= goedheid:ingoede #00/J,des goons,sgoons, 2e nv.v.
= m etgoedebedoeling,uitvriengone == Van diegene,van hem,

dehjkheid,3058.

1619,2182.

bi
jdezegenri
jkedag(dieGodons
geeft)-bi
jGodsgunst,4210;zie

voorn.w.obj.ne(= hem)= aan-

goelendagbe,ôff/cszçpcf
/cpdagbe= eig gordene,gor
line,verl.ti
jdv.gorlen+

halen,aantrekken v.d.zadelriem,
ook 4260 en 8672?
706,764.
goeder,tecçpcdcrbeeie= ilzde hoop gore,Ze nv.meerv.vallgone = Van
datGod onsgebed verhoren zal, diegenen,219,6686.
9279.
gouqn,vangoud,gouden,55,881,
goelertiere, zachtaardig, edelaardig, 3324.
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goutborie,3env.v.goutbort= goud- baerlen,teràcerAn = ter aarde,op
alon,goudboordsel,3326.
degrond,2099.

goylslie,gudste,vloeide,8237,10611. àlel/cymetwederk.betek.:hijhaastte

Vgl.deaant.op 8237.
zich,deedhetonmiddelljk,586.
gracie,genade van God,3238(vgl. baesten,metbaesten= metgrotesnelheid,onmiddelli
jk,2214.
enle),3594,6974.
çrade,3env.v.graad = trap,9342. baestkbeden,metbaestkbeden= over-

x

Vgl.graet.
graeu,gri
J's,10454.Vgl.grawe.
Jraet,trap,9349.Vgl.grale.
gram, woedend, 2100, 2154;gram

i
jld,metgrotesnelheid,2103;met
vaart,2125.

bagbe,kreupelbos,3674.
bagbeiocbte,onderaardse doorgang,
JJ# = het(hevig)betreuren,3187, 6085, 8425, 8437;hol,spelonk,
11035.

2955.

grammelike,toornig,8222.

bale,lepers.conj.v.belen= verbergen,verzwi
jgen (devolgende
greine,verb.vorm vangrein = rode, zi
nisobject),2728.
#rawe,gri
js,1407.Vgl.graeu.

scharlakenverfstofv.d.scharlaken balmen,afstand van iets doen,verbes (soort luis op eikenbladen, loochenen,7814.
waaruitdeverfstofgemaaktwerd), balp,hielp,8123,9633.
balpene,hielp hem,2175.
8686,9919.
grif,leed,onheil,8034,8100,8446, bals,overbalstumen= methethoofd
10262.
naarbeneden,halsoverkop neer

storten,2151.
grieve,3env.v.grief,zieald.
b
a
groetet= groetedet(2eps.meerv.verl. lsbercb,maliënkolder,pantserhemd
methogemetalen kraag (diede
ujdl,3183.
#root/;pclene,helem aalniet,8877.
halsbeschermt),591,759,1303,

1488,passim.
balsbergbe,ziebalsbercb.

banden = anden

zi
jn ergernis

tonen,8547.

baddys,baldystedoene= a1sléjhet bandgbeslacb,a1steken van rouw en
nodig had,2348.
sm art,9835.
badsine,badsinesien daeracbtervaen banse,eig.het e1d datmen moest
etc.= haddenzi
jhem daarachter- betalen om 1id v.e.koopmansaan zienlopen om hettepnkken,
ilde te worden;gelden die banse
enwaShethem dan ontsnapt,dan
(overdr.)= to1betalen,boeten,

kondenzijerdedraakmeestekcn,
221.

balede,baelde uut (v.h.paard) =
terughalen om een aanloop te
nemen,4186.

baer,2env.m eerv.pers.voornw.:
van hen,2461.
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2470.

bant,altebant= aanstonds,direc,

9299; te bant = onmiddelli
jk,
direct,636,738,enz-;vordk bant
= vlak voorde hand,boven de
hand,2382,zie ook:spranc; met
#ewilli
gerbantziegewilli
ger;çud-k

in sconinx bant= raakteik slaags beet
,2epers.enkv.aalzt.wjsv;beten
= bevel
en,4029.
metdekoning,2408.
bantbomen,palen om mee te ram- bei
le,(onbebouwde)vlakte,1963,
meien,8094.

2123,2157,enz.

banlpldf,lampetkm ;eig.eenvatof beiien,verLogen vorm v.beiie.zic
kan datofdiemen metdehand
ald.
beimelibe, vertrouwd, 7843; bnus,
kan vasthouden,989.
barde,zeer (bi
jw. graad),1036, intiem, eig. y,helemaal thuis''
1541, 1724, enz-; zelfde betek-,
7947.
verzwarend bi
jw.bi
j meni
gber- belen,verbergen,verzwjgen,3577.
belne,ere belne lanc = een ellag,
banie,201;bariesereziesere.
jurde,hieldenvol,8265;vgl.deaant. 10724.
barderlen,hielden vol,9019.
belsen,omhelzen,7999.
bare,hierheen,4475,5435.
belt,verl.ti
jd v.boalen,1938;opbare,heer,leger,2273;intbare= in
voeden,4815(ziedeaant-);die
het leger,2144; in gont bare =
icyevangolebelt= (demacht)
in datheer,leger,in die troep, die ik ooitvan Gods wege uitoefende,92.
2467.
bareminne,zie minne.
bem,herhaaldeljkab pron.pers.3e
barentare,heren der,(overal
)inhet pers.plur.(= html,vmdaarde
rond, 207, 1378, 2052, passim;
alortingo.a.in 6875opgelosta1s
overal heen, in alle richtingen, he-.
833,5608;herender,opverschil- bemelycbede,htimiteiten,7987.
ben = betrle,70,3120;benvlogben
lendeplaatsen,531.
noit= ervlogen nooit,3850;bet
barlf
jc,iedervanhenbeide,1613.
barnascb,2777,10089.Vgl.arnascb. neofgewoonontkenning,in 444:
barre,vanhen,9108(Zieaant.opdit bensacbniemensolelli'cdier,fife-an

vers);barrevardezievaerde.

bavt,bezitting,kostbaargoed,1026,
4655.

baven,verbogen vorm v.bave,zie
ald.

bebben,omdatàjfmibebbenwiste=
omdathi
jwistdatik hetbezat,
3258.

isobject;beten,1432;benes=
heten is= eris,973.

bens,jefilnietdatbarebertebegbeert/

daerneeisbinnen eengrootdeel=
erisnietswathaarhartbegeert,of
hetisdaarbinnen in ruimemate,
3500.

bensi= betensi= tenzi
j,801,1D1,

beienere,zoëven,114.
4038.
beercracbt,legermacht,6816,7586. ben SPXC,a1s hetnietWaS*ook :
jeere,leger,6564,7548,7593,10323. was,792 (zi
n:zelfseen burcht,
beesscben + datief:van hem eisen,
emetseld van kalk en steen zou
1866.

beet,eed,8674;oecso #<#j#juwet
l

nietmooierbmnenzijndandeR

burchtvankoningW onder).

beet= zo hebtge ook gezworen, berbergbe,huiswaar men vooreen
nacht mag logeren,onderkomen
9984.
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vindt,gaswrij huis,1033,2531. bie somsvoor bi,3782,3917;vgl.
berber
glblen,intreknemen(vooreen mie.
nacht),logeren,777,4389,9573, bier5f,op grond hiervan,5990.
10175;onderdak vinden voorde bi
ero
j,lliervm,925.
nacht,4371.

biet= iet= iets;ccrbietlanczieeer.

berle= barle= zeer(bjw.v.graad), biet,heette,2343,2347;beval,917,

448,807,1650,passim .
2613.
berie,herder,6444.
bieten,verl.tijdv.beten= bevelen,
berier,harder,sneller,4419.
6280.Zieook biet.
berler,verbogen vorm,hoewelhet bietene,heette hem,2542.Zie ook
bijw.isil
z1106,= zeer,onder bieten bieten.
invloed van meni
gber.
bietse,bevalze(tedenkenom),7319
bere,leger,troep,2342,6342.Zie
Zieook bieten bieten.
ook beere.
bilien= helden,verl.ti
jdv.boulen)
berecracbt, legermacht, 4426, 4480. bewaken,verdedigen,6199,6207,
Zieook beercracbt.
6235,6607;standhouden,2310.

bersenni
ere,jzeren kapje onder de bilt= hield,verl.tjd.vboulen,4131,
helm,10680.
berste,terberste = teruste,10286.
berte,gevoel;berte enle sin,9:de
tweefunctiesdiededichternodig
heeft: gevoeligheid van hart en
klaarheid vanverstmd;metberten
groot= zeerinnig,7985;sl
i'nberte

brac= zodatbt'stierf,544(hetis

hield stil,2927;volgde,773;bem
bilt= voorhem vasthield,
1337;bouden over= beschouwen

als1589;biltbofzkzbo
f;sinenJcdcàf
terstebebouden

zijn speerten

aanval vooruit houden, 4128;

biltte radejegben <J/.van sire

meslaet= stondteOverleggen met
dusnktzo op te vatten datW . W .Over Zi
jn Verkeerd gedrag,
het serpent via de navel in het 2316/7;bi
l
t
,
6504;ziedeaant.op
hartstak;vgl.deaant.op543-$. 6505.
bertelike,zieinbertelike.
bilte,handvat,gevestv.h.zwaard,
bertenen,van hertsleder,8339.
3323,4331,4869,enz.
beten,eten;laetjubeten = laatuw bilten,hieldhem,3662.
eten staan,7211.
binler waert,eig.achteruit;binlerbettene,het(n1.hetserpent)hem (n1. N/lerfvarett= dood gaall,naarde
hellopen,1600.Zieverderdeaant.
'
W alewein),459.
bevet,v.bebben;onpers.+ 3env.
bi
j1600.
0bj.:1atbevetmigeneonmate= bine,a1slai
jrliet.. ., 1703,3251,
datvind ik geen overdaaz,944
6682.
,biveviel= ofIUJ'viel,668;
('
Vg1.:iatbevetmiwonler = dat binegbenas = dathiJ'nietin
vind ik vreemd,iatbevetmitoren
40 dagen zou herstellen van zjn
= datmaa
ktmeboos);di
tbevet wonden,2150.Vgl.ne.
mienevremdezake= ditkomtmi
j bistorie,7894,7901,9540,9843,9933,
vreem d voor,5284.
eD2.
bic,ik,5701.
boedcne,hoedanig,7963.
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boele,binsiereboele= inveiligheid,
6546;sonlerboele= zonderdatge

8512;gemakkeljk,licht,spoedig,
6675;alseboaleals,al
soboule(J1J),

zieald.
6502;weerloos,zonder bescher- bouien,beschermen,verdedigen,
ming,zonderzich teklmnen ver- 2035(dezi
nisdus:geenvanmt'
n
dedigen,6569;in barreboelen =
magen,diemjzouklmnenhelpen
tothtm beveiliging,6873;inboestri
jden,ookalwildenzijmi
jdaar
dengbelaen= inbewaringgesteld, met macht en geweld bescher-

speciaalopuw hoedehoefttezi
jn,

3457.

men);opvoeden,5364;bofboulen

boelen,verbogen vorm v.boede,zie
ziebo
f.
ald.
boudene,teboudene= om opgevoed
boeien,wederk.,op z'n hoedezi
jn, teworden,5417.
zichzelfbeveiligen,9950.
bouire,liever,9596.
boever,oever,3739.
bout,3epers.enkelv.tegenw.djdv.
boeveslagbe,hoefslagen,sporen van
bouden = zich ophouden,zich bepaarden,2899,2913,2916.
vinden,190.
bof,binnenplaats,1668;bo
fboulen= boutene,voedhem op,5426.
plechtige zitting houden om re- bout
te,verl.djdv.bouten= hinken,
geringszakenteregelen ofrechtte
kreupelgaan,1370.
spreken;om zi
jnvazallen teont- bovaerle,lor bovaerle = uitpraalvangen,35.
ZtlclltyOm mCCCVWtOOntemakenx
bogbe,bogbe tale hoogmoedige, 10055.
driestewoorden,6982;anbogbe,in boverde,zondertrotsen praal,opeen

bogbe = verheugd,inzi
jn schik,
6765,10575.

bone,valsheid,bedrog,list,8081.

weiigeervollewi
jze,opschandeli
jkewi
jze,2097;sonierboverde=
opsmadeli
jkewjze,2135.

boofschelike,beleefd,2979.Vgl.ho- hovescede,op,up bovescede= meteen
vescb.

boohcleet,hoofddoek,2635.
bo+zwere,hoofdpi
jn,4207.

beroep op iem. wellevcndheid,
volgensdewettenderhoofseomgang,28,1260,4445,6282,6791.

bopen,open,6257.
bovescen,verbogen vorm v.bovescb.
bopenbaert,bekend maakt,meedeelt, zieald.
10313.

bopenbare openbare,klaarbli
jkeljke,10389;onomwonden,108949

knap,schoon(v.e.vrouw)10952;

vgl.openbare.
boreest, opschuddhg, spektakel,
8982.

boule,spoedig, direct,2630,3053,
4636, enz.; spoedig, snel, 2086

(al
sbimocbtealseboude= alsoboude
alsbimocbtej;vlot;onmiddeljk,

bovescb,beschaafd,3017 (van sinen
zinne= watbetreftzjngemoed,
hart);beschaafd,we11evend,1771,
2766,10040;beschaafd,minzaam,
8313; beschaafd, welgemanierd,
2971.

bovescbeit,goede daad,bewi
jsvan

wellevendheid en minzaamheid;
dele zine bovescbeit = verrichtte

uit welwillendheid zi
jn goede
daad(doorderiddertebegraven),
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4911;up bovescbeitzie bovescede.
bovescbelike,minzaam,beleefd,1325;

indienbedocbt= zodnniggezhd);

bovet,hoofd;kop(v.h.serpent),534.

2812, 3311, 3983, 4577, 5306,

op dievoorwaarde,1525;metdie
op Leschaafde wi
ja,we1gema- Lecloeling,5654.
nierd,3601.
in dien dat,2s,op voorwaarde dat,

bul
pen,i
n àl//
zen staen,2038;in bul5410;ingevz dat,3275,3283.
,csvaren= tehulp snellen,2426; inbertelibe,totin dekern van haar
febul
pen varen = hctz.,2429.
hart,7850;zeerharteljk,8131.
burten,stoten,8095.
inne,hetbinnenste,gemoed:anfaxe
huuc,Schreeuw,10721.Vgl.gbuucen
werien = bemerken, gewaar
fbebuuc.
worden,7910.
#
@
buut,zieliebarlsbuut(7151,7153)en tntle= 3CneJ.innesiewecb = 1'k zie
geen weg,250.Vgl.ne.
siden(5184).
bystorie,ziebistorie.
fstpcrf,naarbinnen,8140.
I

iegben,ziejegben.
iet,enigszins,in enig opzicht,3913,
4989,5765,enz-;ook,soms,4504;
iets,ofenigszins,ofooit,5789.
iewer = iewaer = ergens,160,295,
4477.

'

#acbt,metterjacbt= metgrotesnelheid.
'

aens= janes= gunthet(mi
jGod),
staat(God)het(mi
J
')toe,4092.
)aestu,jâgi
j;icwanejaestu= ikgeloof
inderdaaddatje(gekbent),9721.
'

in = icne,474,691,9254,enz.Vgl. jal
oers,hevigvan temperament;vo1
ne.- Meermzen wordt in Mnl. vurigheid voor wie ge lielebt,
een negatievezin gebruiktnaeen
9461.
negatieindevorigezin;opvzend jammerl
ibe,op schandeljke,beklais het gebruik in 5809-12 waar genswaardi
gewi
jze,8007.
'

tweemaal,,in''(= icne)voor- )an,leps.enkv.tegenw.t.M-jonnen
komt,aldustevertalen:a1sikniet
= glmnen,toewensen,3158 (+
zulke zware eden gezworen had, 2env.0bJ
*.),5465.-3epS.enkv.
zoudt ge erniet aan ontkomen, tegenw.t.v.hetz.= gl
mnen,(uit
datik W .zouopzoeken en dat1:, genegenheid)schenken,3299 (
2e
wanneerik hem in enig land zou
nv.-01j.),10251;glmnen,toegevondenhebben,hem onmiddel- staan,4390(
2env.-0bJ
*.).
li
jkopdehoogtezoubrengenvan ane,immersniet,1587(m.a.
w.:had
delasterdiegijhem aanwri
jft.
hJ
i'geen geli
jk,wanneerhj in u
'

in,flsdlreprpffsl
vp ere= om de eer
van allevrouwen,3839.
indien,,,inzodanigetoestand'';inzo-

een dwaas aantrofen u ook als

zodanigbeschouwde?).
jeestle),het(geschiedlverhaal,10313,

danige stemming, 1123 (indien 10751,10885,11093,11176,11181.
sDn = van zitls zijn, ertoe te jegben,tegen,299,425;tegenover,
brengen,genegenzi
jn-vgl.1126: met,2317,2%75;jegbenspoet= te
''
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'

vergeefs,2006,4226(spoet= goe- )oyen,verbogenvorm v.joye,zie2d.
devoortgang,succes)ijegbenlesen jugieren, (ter dood) veroordelen,

zielesen.
8299.
'
)bcôlnf,rode edels
une,)'
u + ontk.= voor u is er,
t
e
e
n,
r
o
b
j
n
,
8
9
0
.
J'oeste,aanvalofgevechtmetsperen, m.
a.w.gekuntnooitbeterkri
jgen,
8599,10544,10564;vgl.jost
e.
joh of,6171,6655.

1514.

jolqs,bi
jv.naamw-,liefeli
jk,9461,
K
9629; ferrjoli
sersteie= op een
liefeli
jkeplek,9623.-zelfst.nw-, barcwaerlre,ziebarcwarlere.
vreugde; die bem Ikbte met 10- lcrct
- rd/lre,gevmgenisbewaarder,
lisen = dievoorheneen vroljk 9135,9177,9189,enz.
.

lichtverspreidde,8734.

barben,verbogen vorm v.barbe =

jolqt, vreugde, 7967, 7989, 9659, kerk,674.
9685,10275;iriven bareypljf= lcrler,kerker,gevangenis,8282.
leer,tegenaalwal,8685.
blijdjn,7855.
joliselibe,joliselebe,heerli
jk,totblijd- lcerle,nieterebeersewertJja= niet
schap stemmend,8523;liefeli
jk, eenkaars=nietswaardzi
jn,11185.
9643.
bemenade,kamer,vertrek,837,859,
'
)olisen,verbogen vorm v.)'oll
i'
s,zie
2599,2620,2644,5394,5442.
ald.
bemenalen,verbogen vorm v.bemeJblflcr,verbogenvorm v.)'oll
i'
s,zieald. nlde,zie2d.
'

)onne,conj.v..ionnen = gunnen, benve,kampvechter,strijder,1956.
3602,5498.
bent,weet,6130.
'
)onsen,gunnen,toestnan,3710;gun- lcrc, terugkeer, terugkomst, 101.
nen,geven,11084.
Vgl.meer.
jonste,zelfst.nw.,liefde,genegen- kere,in gbenen kere = op generlei
heid,7967,9656.
wjze,volstrektniet,8999;setu
ionste,verl.ti
jdv.jonnen= glmnen, intebere= wenduom,10717igbi
3399.
'

)onsten,2env.v.jonste,zelfst.nw-,
zieald.

'

onsten,verl.ti
jdv-jonnen= glmnen,
6303,10570.

Jj'falutenbere= jebentnietgoed
wi
js,6154;biwarpbemutenbere=

Iûl'werdbuiten zichzelfvan woede,9209.
keren,ziefuaetsten.

jnste,speergevecht tussen twee te beric,leps.enkv.tegenw.ti
jd v.
paardzittenderidders,3860,8603.

Mg3.joeste.
#

beren = wenden,veraderen,127

(vert.:dienaangamdevermderik

j#ostement,kampspel,10973.
niethetgeenikgezegdheb).
josteren,kampspel,steekspel houden bersp,gekrald,1409.
1145;vechten metdespeer,9785. ber
stf
jn,christen; iaer noit bersti
jn
joye,bli
jdschap,vreugde;metgroter uutwan= waargeen christen ooit

joyen:metgrotevreugde,1007,
1163,2507.

voordeel mee behaalde, 2403;
somsverruimdtot:demens,666;
579

iienoitberstqnbordetell
en= zoab

4648;nadeel,ellende,5342,5253;

nooitiemand (111de ckisteli
jke
wereld)hoordevertellen,159.

schande, oneer, 148 (voor een

berstinnede,christeli
jk geloof,8930.

verlies);telccàfre= totschande

betyven, ellendelhgen, 6284. Vgl.

ridder betekent dat:nederlagen,
van,10356.

kcbtert,2epers.enkv-:gesmaadt,bebetive, ellendelhgen, 8171, 8250; ledigt,5822.
ellendigen,7536 (vert.:hi
j zou lacbtre,verbogen vorm v.lacbter,zie
meerinellendehebbengebracht); ald.

beytqj.

ongelukkigen, 8809 (niet a1s laleln),zieliever.
scheldwoordl).Vgl.beytive.
laetse,in Iaetse= in hetlaatst(van
lcy/kjellendeling,5505;banneling, zi
jnleger),11191.
5297.

keytive,meerv.v.beytl
ij
'= ongelukkigen,ellendigen,7226;aymiley-

lanc,lies macb berle wesen Ianctien
'
aer= hetkan we1meerdan tien
'

Jaargeledenzi
jn,3145;eeryetlanc.

zieeer;inlancsomeer= hoelanger
keytiven,meerv.v.ley/
f
g/
.= ellen- hoemeer,10812;erebelneIanczie
delingen,4240.
belne.
beytivinne,ongelukkige,9424.
langbet,mi langbet(onpers-) = ik
knapen,bedienden,835.
verlang,5773.
bnive,3env.v.bnbj
'= mes,dolk, lasure,3env.v. lasuur = hemels9519.
blauw,7897.
l
a
t
kniven,meerv.v.knl
i'
j = messen, ,traag,5502,7756,8218,8606.
dolken,6184.
Iate so kfgbedkbtlate = a1sik het
kume,nauweljks,metmoeite,8290. gedicht laat voor wat het is,
th'
e=

weemi
jrampzalige,5524.

m.a.w.mi
jhouda.d.lezingv.h.

Vgl.cume.

overgeleverdeverhaal,11052.
kuip of ton diende a1s straf- of laten,latenstaan= achterlaten;sqn
martelwerktuig (Mn1.W db.111, bloelen latenstaen = opgehouden
te bloeden,8828;gbelaten,volt.
2211).
byrieleyson,4763.
deelw.v.laten - icbebtgbelaten

bupen,ton ofkuipten),7755.Een

staen(ikhebhetlatenStaan)= ik
L

lace,helaas,8935.

heb hetachtergelaten,1470.

latic,laticbi
erojdietale= zmjgik

hierverderover,8333.
l
a
u
lacb.daercracbtanlacb= dieeenbi
j- werbome,laurierbomen,3568.
zondere krachthadden,1017;zie lawerbe,leeuwerik,6776.
ook 898:watcracbteantbellelacb lecbt,licht,8744.

(/#Jcsan= eigenzi
jn aan).

leilene,verl.ti
jdv.leiden+ voornw.

lacbter, schande, 237, 1255, 1882, obj.= lei
ddehem rond,833(zie
2297,passim ;belediging,sm aad, echt
eraant-).
5813; nadeel, ramp, schande, lede,meerv.v.li1= schakel,metalen
5257;onaa gename zaak, ramp, OOgaan deriem,3329.
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lede,lepers.enkv.van lelen.(ik) leiiemer,legdemener,930(zin:toen
leid,3036.
voegdemeneraantoewatbi
jeen
lelen,leiden,6029,6061.-verl.ti
jd volledige wapenrusting hoort).
v.lilen = trolv
-ken doorofvoor-

Vgl.steit.
l
e
l
i
bi
j,11050;passeerden,9305;voor- cbst,op deellendigste,meestont-

bijgegaan waren (meerv.),3180.

erendewi
jze,9060.

volt.deelw.v.lilen= passeren, l
eli
jc,afzichtehjk.
voorbdgaan, 1384, 1438, 5974, lemmele,lemmet,kling,6749.
8548.Vgl.lilen.
lende,linde,5300.
lelene,lelene beto
j = voerde hem lesen,jegbenlesen= eenanderelezing
geven,tegenspreken,11109.
watterzi
jde,10099.
lelet,verl.ti
jd v.liden = voorbi
j lest,hetlaatst,tenslotte,1718,1776.
ging,passeerde,3188.
let, lichaamsdeel, lid, 513, 9704,
lcJcfle,leiden ze (3e ps.meerv.l). 9831,enz.;ledematen,10648.
Uitleden se> lelet
se?
lcffc,conj.v.letten = verhinderen,

leelli,leiddelzi
j;1usleellieenon-

100.- verl.ti
jd v.letten,482;

socbteleven = zo verkeerdeIûl
'in
toeven,4657;ophouden,7649.
kommervolle omstandigheden, lettel,weinig,700,4011,4184,4638,
614.

leelic,leidik,1490(m.a.w.:zoben

ik in zeer onaangenanle onlstan-

digheden).

passim ; weinig, gering, 10433;
weinig,kort,4803;eenlettel= een
weinig,3777,9709;lettel+ 2env.,
b.v.letteldogeden = weinig lief-

leenlere,leendeer;leenlereenenzjk

li
jks,6303.
zwaert(iron.
)= zouhem metzi
jn letten,talmen,dralen,toeven,1857,
zwaardkennisdoen maken,4874. 2464,4362,enz.;sionl
angbelettqn/

Ieet,verl.ti
jdv.liien= gingvoorbi
j,
8541; 11117; ging door, 2853;
kwam er door, doorstond het,
9915; bare leven liden = doorbrengen,3593.Vgl.liden.

sine vernieuweden = ze draalden
niet lang met het vee euwen,
4624;winebebbenwatletten = we
hebben geen ti
jdteverliezen,we
nloeten niettalmen,9471;inmacb

leet,bi
jv. naamw-, onaangenaam,

nietlettenicenmoetlslapen= ikkan

2143.

Iecfle,leidde,8399,8447.
leetden,leidden,brachten,7419.
leetli,zoudtgepasseren,oversteken,

5951;leiddehi
j,8408.
Iegbet,ll
jçen an = eigen zjn aan,
1275.Vgl.lacb.
leid,legdehet,4326.

nietlanger wachten met slapen,
ikkanietnalatenteslapen,9665;
Jbine bebt watletten mere = ge
kunt niet langer dralen, 9980;

letten = talmden,tocfden,(verl.
éjd),6923;sonlerIetten= onverwi
jld,7637, 8719; verhinderen,
belemmeren,9280.

leide,verl.ti
jdv.leggen;nauwelagbe letten,bebtdcermeiegeenletten = laat
leggen= ergzi
jnbestdoen,3912. u daardoor lzietophouden,8513
leide,datbem teleilecomensal= wat
hem totleed za1strekken.

(zelfst.naamw.,meerv.v.leffe?
ofgesubst.in6n.?).
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letterwp,de ktmstvan lezen ver- lfer,wang(ookmeerv-),1411.
stnnnde,3076.

kttet= letteiet,2eps.verl.tijd v.
ktten = ophouden,1433.

liet= lietet= liethetna,219;vcrl.

ti
jd v.laten = nalaten,234.

achter,in desteek liet,2319.Vgl.

kven,het natuurljke,lichameli
jke omlat.
djn;betlevensteetbem wale= zi
jn liever,bilieverlJJe(s)= bedaard,op
leven stond er goed voor,d-w-z.

laijzagerblakenden ezonduit,hi
j
Ldeen goedegezondheid (wale

z'n gemak, voorzichtig, 2600,
6329,10362;ook:bilieverelalen,
9641.

staen = er goed voorstnAn,bem lkgenan,ziel
acb.
=

'#dativus possessivus''), 1404. ljc,rustbed,7928(zieaant-);vgl.ljJ.
lj/,leven,1818,1853,2738,2741,

kvende,laetmilevende= laatmein
leven,4312;ioe lietbine levenle

daer = toen liet hi
j hem daar
leven,5268.
kversee,eenmythischeRe,bestaande

passim ; lichaam, 3699, 4773;

f/j/
'= hetleven,4134,4319,5265,

enz.Vgl.live.

lqjnere,voedsel,9180.

uiteendikke,kleverigevloeistos lb
j
's,lj/
's (2env--obJ'-) derven.zie
waarin deschepen bleven steken;

ierven.

aandegrenzrnvandewereld(zie %s,rustbank,7928(zieaant-);vgl.
V.d.Beyl,Myth.W b.;Blomlqc.
maert0.V1.Ged.1,93;Bild.N. l
ise,zacht
jes,5164.

Versch.4,108-110),5955.

Iiselibe,zachtjes,zonderlawaai,9302.

kwen, verbogen vorm v. lewe = Iiste,kennis van zaken,schra derleeuw ;hier:leeuwin,2127.
heid, scherpzinnigheid, 6075,
lewerben, leeuweriken, 2671. Vgl. 6985; bi Iiste = met schrander
lawerbe.
overleg,6059;metIi
ste = kunstvaardig, 3526; met schrander
lkteben,lietebin,zieliteben.
overleg,6085;behendig,metkenIkàfc,spoedig,ofallicht,6865.
liden,passeren,voorbijgaan,405,417, nisvan zaken,7680.
1485, 6011, 6056, passim ; over- liteben,gapende,diepe wonde,die
steken,60079doorgaan,8423.Vgl. eenlittekenzalnalaten,6487,6517,
6583;tlictekin = hetlitteken,a1s
leden,ledet,leet,leetdi.

Ife,leps.enkv.tegenw.tjdv.lyen,
zieald.
liebaerlinne,leeuwin,9852.Vgl.liebaert.
Iiebaert,eig.luipaard;leeuw, 188:
wrsch.ook wel:leeuw in 6375,
verb.vorm liebarle,7166.
lkbarde,verbogen vorm van liebaert,
zieald.

bewi
js van hevige verwondlg,

6424(Dezinisletterli
jkvertaald:
wiehetmeestop hem aandrong,

behandelde lzi
j zodanig,datllj
hem (zohevig)raakte,dat(later)
hetlitteken (van de opgelopen
wond)zou bmnen laten zien
m-a.w .hijverwonddehem zeer
hevig);litebl
i'
n= spoor,2687.
.

jn,zieIiteken.
liebalelrdsbuut,huidvaneenluipaard litebi
ofleeuw,7151,7153.
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litiere,draagbaar,10183.

Iitteben,zie liteken.

hier:zo roemwaardig,voortref-

live,li
jf,leven,611;li
jf,lichaam,

feljk,122.

jd,5452;
741;verbogen vorm v.lqf = lgJc,Iuieenlestille= alti
leven,75,557,691,1687,3279;

beslist,onderalleomstandigheden,

mettettlive(ont
gaenj= (er)levend 5558.In10358isluleww-:klonk;
(aiomen),6323,9287;naminen vgl.luutietl.
live= namijnleven,1187;telive luutlen,wederluutien:weerklonken,
= i
nleven,10027;tussceminenIive
10600.
M& mireJppf=zolangik1eef,5544. lyaert, appelgrauw, appelschimmel,

1641,2176.
genocgen, iets aangenaams; Zie lyc,beken;icnelyeverwonnennfcf=
ik verklaar me niet voor overm t.
lxc,sloot, 6718,6979; ging dicht wonnen,8632;alsic Iye = zoals
iknaarwaarheidmeedeel,9995.
(onoverg.),6072.
Ixc,eenloec= een zier,9752.
lyen,bekennen, 8780,8898, 8902;
Ioecbt,lachte,4827.Vgl.loucb.
#erwaerbeitlyen = naarwaarheid
loep, aanval; alu'c.
sgrootju loep zeggen,devollewaarheidvertellen.
= alwasje aanvalhevig,9965; zeggen zoalshetpreciesis,2390.
biontbaelle sinen Ioq = 11inam lyoene,3env.,leeuw,6513,7253.
œn aanloop om aan te vallen,
8911.
M
loestene,verlostehem,10553.
lobe,bjv.naamw.,sluik,los,1368. macb,kan,171,251,330,436,passim ;
koc,slootzich,gingdicht(onoverg. aldatbivcc/;,allattimacb = zo

Vgl.%'f
'.-livevoorlievein8168:

ofwederk-),6091.
loocse,drukteze(diewonden)dicht,

snelhi
jkon,zospoedigmogeli
jk,
1343,1867,1935;alsbieerstvlcà,

sobieerstmach= hetz.,1855,2155,
2173,2204,enz.;sobibestmacb=
zogoed lzi
J'kon,1627;sobimeest
zetten,2374.
Ioucb,verl.tjdv.lacben,lacbte,433, macb = zo snelhiJ'kon,6430.
macbt, met zire macbt = uit alle
1740,3374,enz.Vgl.loecbt.
3919.

lope,ten lopesetten = in beweging

love,verbogen vorm v.Ioj;buten

macht,zosnelhi
jkon,4757.

lovegbeworpen worden,zie buten; maect
e,3e PS. enkv.verl.tijd v.
lfneslove= totzjnbescl
zikking, maben,zie2d.
5409;van lovein vocatief:coninc maecti, 3e Ps. enkv. verl.tjd v.
van love = beroemde,die hogcr
maben,zieald.

eer waard zi
jt,1090;van betren maeke,malie,921.Vgl.maeken.

love= vanhogerroem,3207;van mael
gen,maliën,2487,3854,4140,
grofcKVve= zeerberoemd,vOOr5183,5185,5939,6194,6731.
trefeljk,diegroteeerwaard is, maer,washetnietdat. *@;maer0m
1162; geëerd, beroemd, 2802; datbiii
ejonc
jrouwebilt= washet

voortrefeljk, 3966: van zuken

Iove = eig.van zo grote roem,

nietdatIûl'dejonkvrouw vasthield = maarhi
j deed hetniet
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omdat
9758.Vgl.ne ware. mane.kreupel(
v.e.paard),1367.
sccrlat,ware,waShetnietdat,2330, maniere,àcrcmaniere = dezededie
2381,8997.Vgl.neware.
daarheerste,4944;in leserselver
m<CrlCflymerkenyOpmerkell;Vert.: mani
ere= verm arendeomschri
jwieverstand genoeg heeftom de
ving voor:aldus,7835.Vgl.872,
zin varlhetgeen hi
J'ziettevatten, 3151,3282,3292,3301,enz.;7835,
877.

7908,7915,8048,8486,enz.

maetsen,houwen,neerslaan,9903. manieren,biwatmanieren = tengemagen,zie magbe.
volgevan welkeeigenaardigegevgàe,verwanten,2033,4172,4481, woonte,zede,1115.
CnZ.
manlic, manlic csdrcs = elkander,
maisniele,een verzamelnaam voor 8053,10084.Vgl.mallic.

hetgevolgvanaanzienhjkeheren, manlljc,ziemanlic.
hetzi
jindienstverhoudingstaande, mantel,mantel,2522.
hetzi
jindeverhouding vanleen- ttldtlWaefbetk, CreWOOfd a1S many

man tot leev eer; holouding, 9416,9889.
etc.Hetwoord dusnaar gelang marberine,ten marberine= aan marvan depersoon totwie de maismeren tafels,1029(overdevolgniedein betrekking staat;in 1028
ordeen rang zie bi
j elpsbeneen
zitdemaisnieledanookafzondermai
sniede; zie ook boven enlebe-,

li
jkaan minderaanzienljketafels

nelen).
(van marmerl),de volgorde is: marberstene,3e nv., marmer,2883,
goud (koning en W aleweh:de 5989.
ereplaats),elpenbeen (graven en marc,gewichtvooredelmetaal:8ons
oud,716.
hertogen),ivoor (ridders),marmer(holouding);gevolg v.d. margetl,m orgen,7405.
vorst,2830;gevolg v.d.hertog, mari
ne,(zeelkust,oever,2864,3663.
9041;bedienden,10304;gevolg, marken,opl
etten,zien,2053(om te
gezin en Personeel, 10896.Vgl. zienof .
).

el
psbene.
marbet,enmcrlefingbereontrouwe=
maissnkde,ziemaisniele.
beschouw het niet a1s vzsheid,
maben,bem maken = zich begcven
9774.
naar, afgaande op, 368, 8178, masiere, m uur, wand, 6493, 7033,
11056;gbenedroevebertemaben =
9323;hetz.of:gat in de muur,
niettreuren,7844.

8039.

mabetse= makelese,2482.
mat,uitgeput,doodop,486,852,in
mallic, ieder, 7556; mallic andren, toestand van machteloosheid,
mallinc andren = elkander,8323, machteloos,8217.
9111,9187.
mate,om lematevan eremile= 0nmals,overmoedig;bem malsmaken=
geveer zolang datmen een H J'I
een hogetoon amslaan,2152.
rjdt,4954.
man,leenmannen(meerv.),37;mm- maten,tematenJrooftematendene=
van normale afm etingen,7610.
nen (meerv.),4172.
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mayere,maaier,7314.
menicbsins,velerlei,7390;menicbsins
saysniele,ziemaisniele.
was zJ
i'
n gbeiocbte = in allerlei
me,G.8035,zelfdea1smee,ziedaar. richtingengi
ngen zi
jn gedachten,
Ook in nemmerme.
804.
meiewaert,midden;totover1iemcf
/e- meni
gben,3e nv.; menigeen, 1618,
waert= totoverhetnzidden,3740, 1690,5302;overf
/ycfitçlcnlacb =
5030.
Bedurende vele dagen hiema
tnee,meer,2769,2858,3520,passim ; langeti
jdhierna,3202.
no min no mee,zie min.

menkberanle,velerlei,201.

meer,wederom '
, cer .. NVCCF == menkberti
ere,veelsoortig,allerhande,
voordat(ik)ooitweer(inCarlioen 806,970;vanvelerleisoort,vorm,

terugkeer),101;temeer ..fc

1039.

min= hoemeer....hoeminder, meni
oet,liefeli
jk,9402.
1394.
meerre,groter,3207,4159.

mer = men er,922.
mere,groter,4461,5057; overigens
zie min.

meest,ziemacb.
meeste, tmeeste = het ergste, 311; merle,talmde,3867.Zieaant.
minsteenlemeeste,zieminste.
mergen,ziemergben.
meestrien,bimeestrien = metklmst- mer
gben,zichverlustigen (wederk.),
vaardigheid, met meesterschap, 3482, 3497;hetz.,voor z'n ge7891.
noegen verkeren in,7999.
mel
i'
en,zie voeren.

mei
sniede,ziemaisniele.
mebel,veel,3931.
melolie, vreugde, bljdschap,7940,

merken,opvattenalseenbewi
jsvan;

gbinemoetmerben/ditingbene
loorperbeit= gijmoetditnietopvattena1seenbewi
jsvanonridderli
jkheid,2292.

10840,11076;mel
olielrivenjegen
@
mf
= genoegen smaken ten OP- merne,verbogen vorm v.d.infn.v.
mefrett= toeveny8805.
Zichtevan mi
jy7797.
memorie, memorie doen = melding merre,leps.enkv.v.merren= toeven
maken,9539 (zie aant.);in sJ
i'
n 1841,2413.
memoriesJ
i'
n = bi
j z'n verstand, Y crrcNy vele te merren rouwe = nOg
bi
jzinnen zijn,9844;verloesbare veelgroterberouw ,3963.
memorie = verloor haar denk- merscb,weiland,beemd,739,770.
Verm ogen,9697.
mesbaer,mesbaer driven (hevig)
weeklagen,4158,5065,5091,9999.
menegeln),ziemenegbeln).
menegeranle,menigerlei,8045.
mesbaerle,weeklaagde,bedreefrouw,
menegertiere,10281;ziemeni
gbertiere. 5069,8867.
menegbe,iiemenege,menegbe= menig- mesbaert
,3eps.enkv.tegenw.ti
jd
een,velen,6468,6487,6652,enz. v.mesbaren = tekeergam,hevig

'
J
ammeren,1362;misbaarmaken,
weeklagen,2834.
menicbjouie,opmeigerleiwijze,op mesbaren,w.w.,weeklagen,misbaarveleplaatsen,7893.
maken,8807;bejammeren,10188.

menqben,&nmenegen,menegben =
menigeen,velen,6463,6868,9051.
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mesbaren, zelfst.naamw., verdriet, messavc,gezqmgdatbi
jdemishoort,
'
Jamm er,7330.
speciaalbi
jeenli
jkdienst,4082.
mesbars,velemesbarsiriven= hevigte messat,verl.djdv.messi
tten(+ 3env.
keergaan,9720.
0bJ*.)= verkeerdzitten,ontsiemesbieien,krenken;yetmesbielen =
ren,nietpassen,851.
in enig opzicht krenken,kwaad messcbien, iets kwaads overkomen,
doen,iem.op een ongepaste,on- 4017.
rechwaardige wi
jze behandelen, mesvaert,erzeerslechtaantoe,10745;
2054.
dan zwak deelw.van mesvaren.
meslalen, zonden, 20; verkeerde
M nl. '
W db.vertaalt y,bleek'' =
daden,4033,4053.
misvarwet. De enige plaats in
mesdaen,verkeerdgedaan,gehandeld, W db.Mogeli
jkilwloedvan mes1519,2284,2700,5470.
voert,ziedaar.
mesiaet, verkeerd, onjuist gedrag, mesval,ongeluk,8307,8395.
2317;zonden(meerv.)3961,4021; mesvoerle,toetakelde,8706.

jd van mesverkeerde daden (meerv.),4073, mesvoerslene,verled.ti

mesbie
h onheil,ellende,leed,9111,

voersen,Vla.vorm naastmisvoeren.
mishandeldenhem,8269.Vg1.mesvoerde,mesvoert;enzieop goysde.

meslaten, te keer gaan, misbaar

mesvoert,mishandeld(volt.deelw-),

7161.
9318.

maken,5107(v.d.riviergezegdl),

3810,5625.

5508; wederk. bem meslaten = meswende,eig.wending ten kwade;
weeklagen,4847;misbaarmaken, ongeluk,5280,5290,5299,5359,
8852.
5578;ellendigetoestmd,ongeluk,
meslkt,verl.t
i
jdv.meslaten,zieald. 4468;sonlermeswenden = zonder
mesmaed, l
eljk toegetakeld, 689, vera dering, ononderbroken,17.
2589,4521;m.vandenlive= toe- meswinde,ziemeswende.
etakeld watbetref
tzjnlichaam, met,metbare= bi
jzich,7848.
741;die van den bloede was mes- metdesen,op hetzelfdeogenblik,onmaect= dieerleli
jkbebloeduit- middelljkdaarop,7869.
zag, 722; misvorm d, 867; toe- metten = mettien = terstond daarop,
getakeld,in ontredderdetoestand, 64 (
eldersinW 2.mettien?).
vo1vuil,844;(ofuitgeput?Zie metten,mettenblidensli'n = verheugd
Mnl.W b.waar deze plaats niet djn,1320;sl
i'
tmetten 5Ylca =
isvermeld;in een erbarmeli
jke weestgoedsmoeds,6012.

toestand, afzichteli
jk, onherken- metter,faefferiacbt= i
jlings,89959
mettertale,zietale,mettervaert,zie
baardoorvui1?).
mesmaecte,verl.ti
jdv.mesmaben,zie vaert.
ald.
mettesen,tegeli
jkertijd,daarbi
j,956.
mesmaben,(wederk.)zich uitputten, veffcler,metteserdinc= tegelijkertjd,
+/

4637,7751.

112,2369.

mesquame,leed,verdriet, wat iem. mettien,ophetzelfdeogenblik,1096,

deert,3230(vgl.3227).
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2187,2191;onmiddelli
jk daarop,

119,1067;daarop,daarover,8259; miltbeit,goedertierenheid,barmharplotseling,op datmoment,toen, tigheid,goedheid,1770.
244.
min,minder,2858;minnomee= eig.
micben,lettenop(2env.-obJ
'.
),4011 nietminderennietmeer;a1stware
(VCft.:ZC'gCVCIICfWc1
'nigOm ...); rietno min no mee = precieszo
Strevennaaryuitzi
jn OP,OVCr1eg- alsofhetrietwas,7086;precies,
gen,10824.
mict,vermoedt,denkt,8326,8328.

zo,7167.
,nominnomee= juistz6

micte, verl.ti
jd v.micben = acht-

(s0)mi
nnomere= (nadr.ontk.)=

a1sikzeg,preciesindenavel,545;

slaan op,zich bekommeren om, ingeengeval,volstrektniet,4410,
615; Iettel micte J;f fe comene te 4686;niemand anders,4531.
Paerle = weiig verwachtte hi
J' mine,minebelpegoi = a1sGodmi
j
weer te paard te zullen komen, niethelpt,286.
10750.
minnacbte,teminnacbte= temiddernacht,893.
miilel,bi
jw-,midden,333.
minne,zelfst.naamw.,liefde,8101;
miliewaert,zieontwele).
milen,sonlermilen = aanhoudend, soeiroecb/iesrillersmi
nne= zi
j
almaardoor,9917.
koesterde liefde tot de ridder,
mils,midsontwelej= middendoor, 8086;bare minne liefde voor
335,607,7085,8097,10565.
haar,7710,7719,7721,enz.;sine
mi
e,meermalen(vooralinri
jm)voor minne= liefdetothem,7736;der
mi:3977,4996,8929.
minnenspelmelen = minnekozen,
mkie,geschenk,geldschat a1s om7945. vocatiel geliefde,8100;
koopsom,6295.
soeteminne(doorW ondertegen
mJ
ik,een mJ
i'
n broeler,eenmi
J'
n oom, W alewei
n)= bestevriend,1094.

zieeen;Yg
f'
nbeloj= debelofteaan minnebqn,geliefde,3456.
minnen,verbogen vorm van minne.
mi
jgedaan,3402.

mi
J'
n#bewinprouven,zieprouven.
zieald.
minste,mi
nstecnJcmeeste = laag en
YJ
/'
&,VOOrmin,5846,ziedaar.
milde,edelmoedig,beschaafd,hoofs, hoog, iedereen, 10274, 10305,

322; fjngevoelig, zachtzinnig,

10977,11073.

1238; goedertieren, barmhartig, minster, van der minster = van de
zachtvanaard,1771;goedertieren, geringste,10579.
1782;m.vanslagben= vri
jgevig, miracle,w onderen,4774.
2069;lie mille a1svastepitheton misericorle,dolk,528,542,569.
van W alewein = debarmhartige, mi
ssen(+ 2env.-obJ
'.)ontberen,niet
zachtaardige, cdelmoedige, 348, hebben,ontbreken;dkssonesoudi
1880,1886,passim.
issenniet= daarvanzoujeniets
milden,verbogen vorm v.mille,zie
ontbreken,datalleszoujeoverald.
komen,5735.
mo
mile,mjl,798,2706,2876,2886, cbte, kon,397, 727, 1244;kon
2904, enz-; 9479, 9483, 9678,
(conj.),3077;sobieerstmocbte=
11041.
zodrahi
jkon,zospoedig mog587

ljk,440,1424.(Vgl.macb);sobi
bestmocbte= zogoedl
zi
jkon,773,
2131,(vgl.macb).
moeie,(Jf)warenvulvanbarenmoele
= zewaren (doorditbesluitvan
W a1.)in hevige opwinding,153
(laiernogindeoorspr.betek.van

mogbentbeie,kracht,10693.
mogbet,kunt,1850;sogbieerstmogbet
= zo Spoedig gekunt,1533.

moneget= monegedet,verl.ujd v.

momo
negtlb
ege
elt
l
)
l,
,v.
ziemuenecble.

monegben,ziemuenecble

monteren,tepaardsti
jgen,8633.
heftige gemoedsbeweging'', en moraet,moerbei
enwjn,10284.

aietzoalsMnl.W b.lV,1810sug- morlale,beroepen van morlale= tot
een tweekamp uitgedaagdwegens
gereertyytoorn'').
moest= moestet= moesthet,6425. doodslag, ook:beschuldigd van

moeste,hadgelegeveid(om ietste
doen),kon,902,8324;had ge-

., 1897.
van ....,1897.

legenheid, mocht, 3547, 8300; morssele, stukken, brokken, 8050,

enmoeste.....Jf
/ = tenzi
jhet
was,7111.

10270.

mort,slachting,bloedbad,8242,9009.

moi
e
,ez
ej
lfk
st.v.
na
jzeld,
ntn
rl
ea.mwmen,s,
gemoed,het mortelingbe,vergruiald,verbri
2005,2906,
in gruizelementen,374.
3321;gemoed,geest, 5071; ge- mortorie,slachthg,10534.
moed, hart, geest, 2119; drift, moti
ct,a1sikhetkan (verhinderen),

hartstochteljkegemoedsbeweging

8569.

moule,stof,aarde,3752;de mulle
rond, 2169; aarde, de grond,
moet,moge(omschr.v.e.wens),479;
heeft gelegenheid, mag, 928; 7642;onderdiemoule= onderde
moogt,hebtgelegenheid,vri
jheid, aarde, 7668; fer mouden = ter
1236.
aarde,3876.
moete,a lfst.naam w.,geschkte g- moyde,vermoeide,10576.
2064.

legenheid,vri
je tl
jd;metgoeder muenecbdene,verl.ti
jdv.muenegen+
moete = toen hethem goed uitPron.obj.= iem.desacramenten

kwam,gelegen kwam ,2625;op
uw gemak,8642.
moete,m oge,120,196,1068,passim ;
in vastewenszinnen ofuitroepen:

(J1)Jpmoetemigoetgbescien= 1088,
1112,1212.
moeten,m ogen,12.

moetene,mogehem,384.
moetbeit,vermoeidheid,6769,9952.

moeti,moges
t
ri
j(omschr.v.e.wens),
2685.
moetic,m ogeik,1929;moeticleven=

a1sikmagbli
jvenleven,5023.

mogben,klmnen,789.
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der stervenden toedienen,8359;

= monegLblen,4100,8376.
N

na, dichtbi
j, 168, 3773) volgem,
overeenkom stig, 9630; na sinen

sin = volgens zi
jn bedoeling,
4074;bi
jna,9914.

êla 1aty in overeenstemming met,

naarverhoudhg van;nadat(=
nalatet4escp/aes = nudezakm

zich zo ontwikkeld hebben, ge-

zien detoestanddiezich voordoet, ne,negat.Partikel;vaak Samenge323;aangezien,8060.
smolten meteen voornw.:in =
nalen,borduursel(zo Mnl.Wb.); icne,wine,bine,enz.Nekan een

metnkuwen nalen,mogeli
jk:pas

genaaid,4602.
naiien lat,overeenkomstig de omstandigheden,hetfeit dat,4290,
7197; hetz., aangezien, 7847;
doordat,omdat,10971.;nalien1at

negatieve bi
jzh izeiden, b.v.
hinesultmihelpen = ofgezult
mehelpen,5865;in mabe)'
u quite
dervingerline= datik u nietbe-

vrijd van de boeien,9254;wine
lalen bem pine = ofwijdeden

hem leed,d.w.z.zonderhem leed
waarin ge verkeert,3936;nali
en
tedoen,3993.Vgl.in,gbine,bine.
datgbescepenstaet= gerekendnaar neder,laag,3540.
deomstandighedenwaarh gever- nelere,zieup.
keert,43189naiien datnustaet= neest= neest= ishetniet,9479.
zoals,5649;nalien1atnugbescepen ne
jens,naast,2441;laernefensdJf
staet= gezien deomstandigheden, biwil
le/een leelne
jenssinen
él'
in aanmerking genomen hoe het scilde= naastdeplaatswaarop I

metjoustaet= geziendesituatie

naer,naariets toeyergellsbi
j;ef

hem wildetrefen,2377/8;welber
ne
jens= waarnaast?,7911(m.a.w.
waarpreciesze(= deduwiere)
zichmochtbevinden).

= ofzoongeveer,ten naaste bi
j

zorg er voor,4398;hetz.(i
ro-

er voor staat,7881;5871.

naemwise,namen (= roofden)wi
j
hen,3987.

aclzteraan, 4401; hetz., daarnay negbeen,geen;negbeenman = niem and,158.
3127;(</)J0 naer(+ 3env.)
ne
met
, nemet ware = denk er om,
dichtbi
j,4759,9755;of al
sonaer

(1 mi
jll,4376;te bove naer =

naar hethof,3162;bitartnaer =
hi
olgde,of:kwam dichterbi
j,
-jv

6065;gbincnaer= volgde,6651.

nisch),7430.
nemmeelr),niet meer,nooit meer,
lzim mer, 710, 727, 3732, 8398;

nietmeer,niemand anders,8044;

nietsmeer,4724.
naerre,dichterbi
j,4867.
naeste,ditnaestejaer= dithelevol- nemmereen,helemaz niemand,1955.
endejaar,eenjaarnadezen,4875. nemmermele),nooit(meer),608,1271,
nalicbts,nalics,bjna,9297,9697.
1821, 2656,4173,4310; (nog)
élulfacydichtbjvvlakindebuurt,6103. nooit,3.

namecont,beroemd,8266.
namelibe,uitsluitend,801;metname,

bepaaldeljk,4532;in eigen persoon,7049.

nemmermere,(nog)nooit,83,702;
nooitm eer,588,1195,1428;niet
m eer,3220.
nerenst,ernst,8575.

nap,schaal,schotel,ofbeker,1039, nese,neus;icsoudeminenesebreben=
1137,4611,6763.
ikzouvanvorengekwetstworden

nappeln),meerv.v.nap,zieald.

nature,zieplegben.
navens,navons,'savonds,288,10306.
Z<.drukken 26b

5001(vgl.onzeuitdr.:ikzoumi
jn

neus stoten, en zie 4999: mine

scenesteben).
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nesebant,jzeren band om dehelm, nieuwer...el,nietsanders,9610.
diedeneusbeschermt,1632,2088. nieuwergbeen,nergenseen,9899.
nkuwes, van nieuwes = opnieuw.
neve, verwat, ook: vriend, 1927
8213.
n
i
e
we,lieniewerxkder= depastot
(vgl.deaant-).
SCJCC = ne CJe% 7635.

neven,naast,1035,2359;naast, nnn

dekantvan,langs(+ 4env.?zie
2864),2856(nevenderwilderzee-

riddergeslagenjongeling,2834.
niewer,zie nieuwer.
niewerinc,nergens,* 67.

baren = lags,aan dekantvande nj
ihnl
i'tbebbentemiwaert= booszi
jn
golven derwildezee= langs,aan
op mi
j wrokhebben tegen mi
j,

dewildgolvendezee).

5418.

ring,strijdlust;metnide= grim-

zakeli
jk is,2845;binole = uit

newaer= Ne N/JFC,zieald.
nJ
i'tspele, in 1en nJ
i'tmele = in de
KC Ware,eig.washetni
etdat- m aary
stri
jd,hetgevecht,9969.
1224; maar, 1891, 4564, 4722, no,ziemin;zieweler.
passim ;tenzy
'',a1ser1zietgeweest nocb,totnu toe,7849.
was,2657;newaredesezabe= a1s nocbtaniat,hoewel,3284.
diternietwas,4667;newaerden nocbt
oelne),toen nog (niet),op dat
troestetc.= a1szeelkaarniethadogenblik (nog niet),1995,2679,
den kulmen bemoedigen, 9110; 4080,enz.,totnu toe,9850.
newaerlat= behalve dat,maar, nolan, nochtans, evenwel, 5951,
9357.Vgl.maeren maerdat.
7393,8500,8695,en2.
neyele,hinnikte,9383.
nodandat,hoewel,9676.
nide,3env.v.nqt= haat,verbitte- node,nietgaam e,slechtsa1shetnoodmig,verw oed,fel,m etharstochte-

noodzaak,8732.

ljke strijdlust,2056,2061,2975, noden,dwingen,nopen:zi
jlatenzich
enz.
daa
'rtoenietdwingen,m.a.w.zi
j

nie,nooit;niesiderwisticwaerbivoer
=

ik weetabsoluutnietwaarhii

sedertdien isheengegaan,1815.

niemare,tjding,berichtten),gerucht,
nieuws, inlichtingen, 619, 2870,

zullen het zeker nietgoeichiks

doen,5688(zieaant.).

noene - nona hora,eig.9euurna

6uur= 3uur'smiddags(12uur);
(nalmiddag,718,828,1978,9621.

2888, 2974, 4476, 7440, 7924, noenen lagbes,midden op de dag,
9513,11067,11120;gerucht,faam, 894,1056.

7802;nieuwt
je.

niemen,niem and,93,7131.
niene = nietne,3615.
nkt,niets,733,10127,enz.

noit,ooit,1752,3507,6105(deontk.
vorm wordtvaakinzulkesuperlatieveformulesgebruiktin positie-

VeZm
-).

nieute,tenkute-J)tw = tenietdoen, nomen,noem en,5760.
7160.

nominnomeelmere,ziemin.

nieuwer= niewaer= nergens,hele- nontsacbic,vreesdeiknietvoor,5355.
maalnietts),324,667,4650,5041, nontsiet,nontsietuniet= gagerustuw
7341,8729.
gang,7045.
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toe= niemadverroerdezich,52.
slaap op,ontwaakteniet,5187.
1172.
noortoost,naarde hel,die volgens n
/f,voegw.,als,indien,5318,6051,
heidensebegrippeninhetnoorden
6046,6355,passim.
lag,4881.
oit,aldjd,8342.

nontspranc,schoot(W2.)nietuitde

jloom,3551,3571,9629,
noot,nootbebben+ 2env.-obj.= olivier,oli
nodig hebben, behoefte hebben

9642,9776,10136.

oliviere,verbogenvorm v.olivier,zie
nootsin,forcema
jeure,een zaakdie ald.
buiten de beschikking v.d.mens ombeiacbt,gedachtenloos,dom,6173.
valt, vandaar: wettige veront- ombeilde = ontbeidde = wachtte,
nan,2271,3213,4357.

schuldigingen,3384/5.

nopen,zich bewegen,10025.
nosen, deren, schaden, hinderem

1777.

ombeit,gebied.wi
js,wacht,2*8.
omboot,verleden tjdv.ombieden =

3498,3580.
ontbieden = toewensen,eig.=nbieden;goeden dJc/i ombieden =
noten,so engavk nietlri
e noten om
bem allen = ik ben helemaalniet
roeten,goeden dag Zeggen,tO>
bang voorhen,6122.
wensen,1425.
nouwe,betstontJpnouwe= desituatie om dat,causaal,redengevendvoegw.,
wasvoormj zohacheljk 8777; omdat, 1400,2710, 2833, 2866.
passim; = omlatet,hetz.,730)
nu staetmet< .welnouwe = nu
staathetermetW .zeerhacheli
jk fmaal,opdat,3000;omdatbiJen,
voor,9003.
cnapelietin zulbernoot= n1.dat.
nucbtens, 's morgens vroeg, 1349, hi
j dejonge ridderin zo grote
2670.

nuenieecbt,zieecbt.
nune,nu + ontk.;nunesach icnoyt
sodrouvendacb = totnu toeheb
ik nog nooit zo'n ellendige dag
beleefd,252.Vgl.ne.

noodindesteekliet,2319(nadere
verklaring van mesiaet,2317).
ingbeveomudregbenniet.ii-paren!
ende om dat,3807 = ik ben niet
bangvooruw dreigementen,noch

voordemogeli
jkheiddatgeMJ
'?

letselzoudtkunnentoebrengen.
om dematevan ziemate.

ommare,ommarebebben+ obj.= onocsuun,oorzaak,9117.

aangenaam vinden,9466.

oj,bi
jw.,1,1592,3909.-voegw., ommedat,zieom dat.

2s,ldien,777, 917,933, 1074, ommelJNc,temlotte,3887.
passim;oft= alsofhet,3350;inde ommer = emmer = aldoor,steeds,
hoop dat,4289.
9750.

o
kaen,afwi
jken v=,een belofte omminnen,haat,vijandschap;metomlaten varen,nietnaleven, 3403.

o
j gbereien,daarvandann gereden,
4945.

ojnotoe,daarnegbincni
emenojno

minnen = grimmig, verwoed,
2059,2363.

omoede,genade,3351,3711,4020.
omoet,zieomoede.
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omtrent,indeomtrekvan;otztrent1at ne staetmfniettonberne = ikkan
sedde = rondom,aan alle kanten onb
ni
i
et
nbil
te
ieetnnza
= otn
enga
(+an slapen,5143.
van het bed, 897; omtrent lie
2.nv.-obJ'.)=
miilel = rondom zjn middel, talmen,een afwachtendehouding
1415;omtrentbem = om hem heen, aannemen,96;opwachten,2145.
2922; omtrent bovet = aan Ze onbor
en,volt.deelw.v.onltjberen

k=tenpandjnhoofd.
onbaren,nalaten,2322,3408;latJàjJ

(+ 2.nv.-obJ
'-)= nalaten,4831;
1es wl
jàel onberen = & stri
jd

sfxken,nalaten,2329;wi bailen
senlegbinesultvaren = datgeniet stri
jtsonboren = wezouden niet
zultnalaten tegaannaardeplaats
gevochten hebben,10108.
waar ik u heen zend,3379; si onboot,zieontboot.
willennietonbaren/sinedcdcn.... oncont,onbekend,2936,4977,4986,
varen = ze wilden niet nalaten
10295.
mee te doen gaan
.,11037; ondalen,zelfst.naamw.,wandaden,

nietnesultonbaren/iaericjou

+ 2.nv--obj.= missen,6756.

onbaten,tbareonbaten = tothtm nadeel, om hun ellende te verroten,9103.

onbederve,schade,nadeel,6179.

onbeiden.wachtenop(+ 2env.
-obJ'-),

3712.

onialen,verl.djd v.onlttloen =

opendeden, 6335; gingen open,
8833.

oniaiicb,snood,gewetenloos,9882,
10588.

2158,10732,zieook ontbeilen.

oniaen = ontlaen = geopend,open
onbeit,geb.wjs,wacht!1765,3776. gedaan,275,435,633,2941,pasVgl.ombeit.
sim ;6318,zie ontsloten; ontredonberaden,zonderhulp ofbjstand, derd,inhetongelukgestort,5059;
aan zichzelfovergelaten,471;bwel ondaen = breed uitgespreid
sliteloos,in onzekerheid, 5756; (
v.d.takkenderlinde),5099.Vgl.
dol,van htm verstand beroofd, onloen.
doorhetdolleheen,6641.
onlaet,wandaad,bozedaad,6958.
onberen,nalaten (+ 2e nv.-obj.), ondanc,indeuitdr.diesbebtonlanc=
3808,5146;lievaertonberen= afdaarvoormoogtge gestraftworzienvatldetocht,2776;nietdoen, den,vervloektmoogt ge zi
jnl,
nalaten,6273 (
hiervereistdezin 4813.
een verl.ti
jd - onberen zou een onieclblt,van bedebking beroofd,
sterke verl.t. kl
mnen zi
jn met blootgemnnkt,593;bloot,832;
ontbloot,3698.
overga g van ain e;maarbegeren
o
nl
in'tvolg.vs.isooktegenw.ti
jd! ele, opende zich,255; opende,
dushier we1tegenw.t.om het 1096;ging open,6078;ging op,
8402.
riJ
'ml,zieook6276:begberde).
onberets,gebied.wi
jsv.onberen (+ onder,druktrelatievan wederkerig2env-obJ-.)= laathetna,3814. heid uit;ovderbem beden = on-

onberne,diesnestaetmitonberne= dat
kaniknietnalaten,2783;#eJslaeps
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derling,501;metelkaar,1118;teenm en, 6107; comen onder bem

beien = elkaar ontmoeten
ongbeiouien,verbogen vorm v.0svechten met elkaar, 1945; onler gbeloule = afs
chuwelijk, onbenfAife/ ==tezanlen,rnetelkaar, draagl
i
jk,9099.Ziedeaant.
9107;vergaierenonlerbem tween= ongbebiere,ov eilspellend,woest,onop elkaarin stormen,4217;onler herbergzaam,3675;verscllrikkebem enle sine gbeselle = samen
ljk,9868.Vgl.ongebiere.
metzi
jnstrjdmakker,2237;onler ongbeboort,nietgeacht,nietgezien,
iodeenle diereleven = doden en
5610.

overlevenden (gewonden) teza- ongbemac,letsel,pijn1376;van allen
jnen en
men (waren er300 die hijhad ongbemaben = v.alle pi
verwondingen, 954. Zie verder
verslagen),6574.
onlergaven,verl.éjd v.bem onler- tongbemabe.
Jeven = op elkaarin slaan,2216. ongbemabe,metongbemabe= op ononiermoeten,elkaarnaderen,ev.:te
aangename, onzachte, Pi
J'nli
J'ke

li
jfgaen,4434.
wi
jze,342.Vergl.ongbemac.
onlerstaken,verl.ujdv.oniersteben= ongbemaben,meerv.v.ongbemac.zie
elkaarstekenmetlans,speer,2056,
3855.

ald.
ongbenalicb,nietgoedgtmstig gezind

onlervenlen,ontdekken,dooronder(+ 2env.syns= t.o.v.hem),
zoekteweten komen,880.
10378.
onlervoren enlenaer,vooren na,in ongbereet,ongbereit,niet tot iem .'s
deloop v.h.gevecht,6482;vgl. beschikking; niet in het bereik,
deaant.
weg, zoek, 1225; onbereikbaar,
onlerwint,diesJ
i'
ns onlerwint= die
1230;betsmiongbereit= ik heb

zich zi
jn 1otaantrekt,voorhem

het niet tot mi
jn beschikking,

zorgt,10112.
ondoen,opendoen,6280,9399;slach-

1512;onbereikbaar,niet gemak-

ten,opensnijdenom deingewan-

keli
jk, 2890; niet gemakkeli
jk,
nietmogeli
jk,2924;nietvoorge-

den eruittenemen,8831.
bruik geschikt,5195.
ondoet,3e ps.enkv.tegenw .t.v. ongbeval,ongeluk,tegenspoed,noodondoen,zieald.-gebied.wi
js,doe lottige gebeurtenis, 1482, 3645,
openl,6203,6331.
3866,6391;tongeval = het onongedaen,misvormd,wanstaltig,grugeluk,7915.
ongbevalle,3env.v.ongbeval,zieald.
weli
jk,8869.
ongbevoucb,leed,onam gename omongebierle),huiverhgwekkend,
standigheden,8846.
schrikaanjagend,9130,10658.
ongbingen, ontgingen, ontkwamen,
ongematen,onm atig,10146.

ongespaert,onverwijld,6857.

9287.

ongoele, te ongoele = tot nadeel,
ongeval,tegenslag,8308.
ongbearent, ontk. volt. deelw. V. ongeluk,7912.

arlelnen = oogsten:zonder ge- onbout,onvriendeli
jk,vi
jandig,9190.
oogsttehebben,fg.:onverrich- onlangbe,nietlang,3871,4261,4624.
terzake,5008.
onmael
gieren,berovenvanmaliën,ka593

Potslnan,10607.Vgl.ontmael
gierdi. ontbaren = ontberen = zich ontonmael
giert,deelw.v. onmael
gieren. houden van,ophouden met,staberoofdvanmaliën,kapot,10071. ken,180.
onmate,overdaad,butensporigheid, ontbeili,a1sge lm gerwacht,6210.

944.(niety,toren''zoalsMnl.W b. ontbeiden,(+ 2env.
-obj.)afwachten,
111,200 vertalen wil,vgl. Mnl.
W b.V, 820, waar onmate a1s

onbilli
jkeeis''isvertaald).Vgl.

6576,7037;wachten,6983; opwachten,10701;= ontbiden = bleven,7479.Vgl.onbeilen en onbiden.

bevet.
onminnen,metonminnen = methaat, ontbeit
,gebied.wijs,wachteenogenvi
jandschap,woedend,4183;tegen blik,5904.
onze zin, ongaarne, 6204; met

vi
jandschap,onvriendeljk,6258.
onnen,guu en,toestaan,11197.

onnere,schandeli
jkedaad,9983.
onsaben,(+ 2env.-obj.)weigeren,
7381.

onsede,onbehoorljkenonrechtmatig
gedrag,1617.
onsegbe,nederlaag,2134.

ontbinden,,yuitdedoekjesdoen''tot
in 6nessesverhalen,6.

ontboet,ostboot,verledendjdv.ontbielen= (toelwensen,2692,6753,
8538.

ontcocbte,verl.djdv.ontcopen= afkopen,1294.
ontcracbten, ontroven, ontweldigen,
8909.

ontlede,opende,1693,6044.

onset(= ont
setj,getroFen,gekwetst,
tiraglblen,eig.wegdragen;m.a.w.
4138;subst-:ontzet(v.e.beleger- onwe
ggaan zonder to1 te betalen,

devesHng),10425.
onsiene,gevaarljk,hacheli
jk,6995; 1575;volt.deelw.,gered,ergoed
afzichteli
jk,gevaarljk,hevig(van afgebracht,4887.
jacbt= eerzijer
wonden),10017.
onfacbt,eertbem ont
onsocbte,hard,moeiljk,bi
jzonder genoeg van hadden,8331.
onaangenaam, 1490 (vgl. Ieedic, ont
jaen,ontvangen,683,1594,1597,
en voor 'thele zinqverband vgl.

enle);iem.onsocbtedoen = pi
jn

1642; in genade aannem en,vergeven,4061.

1391; verdriet doen, 3416; btm

97,179,7338;hetz.in 253,waar

Jpxkesb'
n 0.femoeie = hi
jzou
het bjzonder onprettig vinden,
hetzouhem leeddoen(n1.a1slûj

nietduideli
jkisofledacbofhet

doen,439;onsocbtetemoelesJ
i'
n=

ont
jaert,tegenw.ti
jdv.pnl/lren,zieald.
in een verdrietigestemming zijn, ont
hren,ontgaan, ontsnappen,85,

dithoorde,datgedepoortzo in

desteekgelatenhebt),6224.Vgl.

deaant.
onmrongen,wnkker werden,10311.
onstaen,weerstandbieden,doorstaan,
8230;ontkomen aan,8692;heelhuidsaiomen,10579.
594

schaakbord onderw.is.Vermoe-

deli
jkishetlaatstehetgeval,zodat

datvoomw.is;vert.:Nog nooit
heb ik zo'n ellendige dag beleefd

(als vandaag) wxnneer me dat
(schaakbord) ontsnapt;weggaan
van,2833,2836.

ont
hrmede,diesont
hrmede= daarmee
hadlli
jmedeli
jden,1*79.

oniarmelibe,erbarmeljk,5516,8291,
10507.

onlarmen,1354;ont
hrmenisonpers.
gebr.zoals,normaalmetde4env.
v.d.pers.ende2env.v.d.zaak;
Vert.:waarmeeOllze Heermede-

Djden zou kunnen krjgen.Ofis

ont
jarmenhieroverg.bedoeld:zo
hevig kermde dat levend wezen

éjdv.ontmael
gkren(ziea1d.)= va

m él
*
e
@@
n beroven,stuk slam,2079.
ont
ploec,verl.ti
jd v.ontpluben =
opengaan,3320,7762.
ont
ploben,geopend,6121.
ontplooc,zieost
ploec.
opfrpglpe,ontrouweioen = zich genleen Bedragen tegenover iem.,
8373.

dathetde Heer totmedeli
jden ontsacb,verl.ujdv.ontskn(wederk-)
= ba
zou bmnen wekken; opvallend
ngzi
jnvoor,6419.
isdan echterde2env.dies.
ontsat,verl.tjd v.ontsitten = (te
ont
joer,verl.ti
jdv.ontfaren,zieald. Paardzittend)ontkomen,2383.
onkangen,ontgaan,ontkomen,9176. ontsciet,wakkerwerd,9717.
onkbelden,boeten vooriets,ietsbe- ontseide,weigerde,5914.
zuren,3789.
ontseiden, ontseilen
vrede =
ontbaeldeln),verl.tjdv.ontbalen,zie zegden de vrede op,verklaarden
deoorlog,10443.
ald.
o
n
t
ontbalen,ontvangen(v.e.gast),gast- sien.geducht,10698.
vnj inhalen, 825, 3043, 70299 ontsloten,ontslotenenleonlaen,6318.
vi
jandeli
jkontvangen,6377;fees- Ditkunnen achtergeplaatstedeel-

ontberven,beroven (van bezit,land
e
n erf),rlffneren,1501,8082;in
'

woordenzjn,danistwibetobject
bi
j ingaen,vert.:waarom lietje
hem hetpoort
jebinnengaan,terwi
jldatopenstond,of:hetopenstaandepoorjebinnengam.Vgl.

ontmael
gierdi= ontmael
gierdebi,verl.

uiechieten (v.d.speer),D81.

teljkinhalen (iron.),8153.
ontbeit,tegenw.tjd v.ontberven,
zieald.

tverderfstorten,9006,10457.
deaant.
onthierende,totdat,771.
ontmranc,3eps.enkv.verl.tjd
ontbouden,bezethouden,verdedigen, ontmringen = wakker worden,
6664.(onsisdaarbi
j,,poss.datief''); ontwaken, 950, 5200;door een
neconstebareontboudenniet-neg. sprong ontkomen,341.
bi
jzin= zi
jkonnietnalatente. ontstaen,ontkomen,ontgaan,ergens
9675.
levend,heelhuidsaoomen,1820,
2278,4281,6398.- volt.deelw.,
ontknocbte,verl.ti
jd v.ontcnopen =
eig.ontknopen,losmaken,v.d.: ontkomen,gespaard gebleven,
uitecn doen vallen,571.
4535.
ontleet,onwoerd,5229.
ontstect,ontvlamt,5819.
ontletste,maaktelos,9837.
ontsteken, volt. deelw-, ontstoken,
ontliven,van hetleven beroven,do- vlam gevat,4988.
den,5639,6016,9985.
ontstoet,standhield,9960.
ontlivene,tontlivene = te doden,
ontvaren,zieont
jaren.
10469.
ontwant,verl.ti
jd v.ontwinden =
595

ontbpapenen, de wapenrusung uit-

doen,7774.

ostwele),intweeën,doormidden,ka-

evenals ia 10952 (ziebopenbar
ej.
orcont,deeltmede,11141.
orcussj
i'n, oorkussen, hoofdkussen,

pot, 1703, 4132, 4202, passim ; 2634.Vgl.wssqn.
miisontwe= ziemils;ontweinle orle,verbogen vorm v.ort,zieald.
midlewaert= middendoor,1280; oriineerle,de slagordevormen,bebeterescupe 1anbalsontwe= beter vel
en geven voordestri
jd,regeeenpoging tewagen,dan zonder len,uitrusten,10451.
meer dood,693;mortelingbe on- orl
oj,eig.toestemming om te vertween= inkleinestukjes,verbrij- trekken,1928;vd.afscheid,2610,
zeld,374.
11044;orlo
jgbeven= zeggendat
ontween,zie ontwee.
(ze)kunnenweggaan,2660;orlo
j
ontwiebes,ontwaakten,11021.
nemen= afscheidnemen(eig.ver1of Vrzgell Om heen te mogen
onvergouden,nietvergolden,4925.
gaan,zoals de etiquette aan het
onvervaerle, epitheton v.W a1.,iie
onvervaerle = de stoutmoedige, hofverei
st),142,2642,3640,enz.
ors,paard,ros,735,1874,1974,2374,
140,2914.
onvrede,in iien onvrede = bi
j die 2380, 3858, 4430, 8290, g410,
twist,hetvijandelijksamentreFen, 8414, 8423, 10980; tors = het
9887.
paard,1657,2398,10805.

onvro,icbemsonvro= ik hetreurhet orse,meerv.v.or
s,zieald.(1874,
zeer,4815.
2374).
onvroeder,JJ
f'nszins werden onvroeder orle,verbogen vorm v.ors,zie ald.
uitzinnig worden van smart, (2380).
s,zieald.
10003.
OFJJCN,meerv.v.or
onvroet,onwi
js,onverstandig,161; prf,puntv.d.speer,403,2166,7246.
onvroetvanminenzinne= krank-, otri
bierde,verl.tjdv.otribieren= to>
stemming geven,erin bewzigen,
uit-,waanzinnig,3452,3576,4165.
onwaerde,smadeli
jk,9811;met0n- 9091.In G.staatpcfrpyccr#e.
waerde op smadeljke wi
jze, oude= boude;alsooudeals= zodra,
9443.
7916,8849.
oawaerlelibe,minachtend,8540.
ovlervader,grootvader,5909.

onwerde, mlachting, laatdunkend- over,biernaovermentbendccà= lang
laeid,8542.
hierna, 3861, 4274; over zfne

onwerletl,VerbogenVorm v.otlwerk
Zieald.

onwî
js,onbekend;mies(ISwJ
/'
J= ik
weethetniet,6891.
onwille, te minen onwille = tegen
mi
J'n zin,5754.

openbare,een openbare wl
ij
' = een

publiekevrouw?,8555.0(enwat

waarschi
jnli
jkeris:knap,schoon,
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bnkn = op djn bnieën,2744;
oversinebene = op zjn benen,

6945.Vgl.staen(ppersinevoetej;

wikennenoversulcvan live = we
weten van onszelf dat we zo

sterk zi
jn,dat . ..,6359;over
diefu/e= aan tafel,7208;over
waerbele = voorwaar,ab vaststaand,216.

overlaet,schmddaad,onbetameljke aren,Peren;ingbeve 0- u lrelâea
daad,5528;een overiaetvellen =
een eind maken aan een schande-

li
jkgedrag,2796.

overiwers,dwarsover,769(vert.:

niet11paren = ik geefgeen zier

om jedreigementen,3806.

arlemente,inparlemente= inberoering,8883.

Iûl'reed snelhet mooie weiland partie,bende,troep,8258,8993.
dwarsdoor,overlwersisdusLi
jw. passaelse,ziepassage.
assage,doorwaadbare plaats,3657,
bep.).
3728; doorgang, toegangsweg,
overeen,gemeenschappeli
jk,6876.
overlanc,allang,8247,8253.
1485,hiermogeljkeenwegdoor
ovefmoele, met OFCCZIOYC = met hetwouddiebeheerstwordtdoor
eots,vermetelgeweld,2075.
een (rooflburcht,waar,,to1''geovermoedicb,trots,Eer,1564.
heven wordt,oftoch ook:doorovermoelicbele, aanmatigende trots, waadbareplaatsi
n rivier(dater
verwatenheid, 1619,2402, 6696. eenrivieri
sblijktuit1557).
overmoedicbelen,metovermoedicbelen Tautenier,vagebond,landloper,
= trots,aanmatigend,1560,1975. schelm,8141,9149.
overmoet,zieovermoedicbele.
pauwel
goene,ziepauwelioene.
operstoute,dieoverstoute= de Rer pauwelioen,tent,8764,8819,8830,
dappere(ri
9057,10335;verbogenvorm enkv.
dder),10021.
OFCFWder,VOOrZekcrynzarWaarvid, 8740,8811,10360,10366;m eerv.
stellig,a1svolkomen zeker,3035, 10318,10348.
3448,3558,passim .
auwelioene,verbogen vorm v.paupyfc,ooit,4571.
welioen,zieald.
pavement,plaveisel,vloer,7859,7906.

paylelment,loon,vergelding,6219;
beloning,betaling,7918.

paddenwqs,a1seenpad,10949.
paise,3env.v.pai
s,zie pays.

pays,vrede,10299,10498;doetjoute

ICJ/JC = weestvergenoegd,4690.

vgl.10851,10970.
palajroet,telganger,9401.
palalits,paleis,kasteel,8502,10300, pec,een,cc= een stuk pik,9727.
10969,11056,11065.

pant,leed,letsel,3701;pantloen =

peinsen,denken om,7319.Vgl.274,
776,1534,1847,enz.t.m.7784.

letsel,Pi
jn doen;narigheid be- peinstren,graz.en,9635.
zorgen,567.Vgl.5876,6519.
pellel, kleed, tapijt, 2628, 3083
pape,geesteli
jke,priester,pastoor, (meerv.),3092;dekkleed,3313;
4895, 6966; pape wyen = tot

kleed,omhulsel,3318.

pellele,verbogen vorm v.pellel,zie
priestermjden,9788.
paradqs, 3075, 3554, 9377, 9558, ald.
9626.

penitencie,boetedoening,3923.
pe
parc,ruimtedieeenkri
jgerom zich nitetitien,boete,11193.
heen weetvri
jtehouden,8234; rensende,peinzend,2886;vgl.pein-

sijdperk,8703.

JCN.
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penone,9459.

Tlecnf,nangenaam,10283.

Perlle,stri
jdgewoel,10685.
plegfblen,diesbinietJclcnerl<cl=
rersti,3eps.enkv.verl.ti
jdv.persen wathi
jnietdikwijlsdeed,1555;
=
in.het nauw brengen, toetakelen,5559.

reteri
jn,doopvader;een-jspeterqn
= eenvanmi
jndoopvaders,3242.
pqnde, zich inspande, 7824. Vgl.
pinen.

siere zieleplqen = zorgen voor
z'nzieleheil,7336;ridensplegen=
detochtondememen,8496;plegen
diedoot= sterven,92429sierebul
pe
Flegen = hem helpen,9336;placb

sqns= zorgdevoorhem,10203;

Ti
jnt,2epS.enkv.tegenw .tijd v.

natureplegben = z'n natuurvolTJ
i'
nen = m oeite doen,zich inBen,3879.Vgl.pli
en.
spannen,1849, 2006,4226;ende Tlein,vlakte,vbkke open ruimte,
PJ
i'
ntaltoosom minen scamp = en
295,5100,9631,9941,9470,10681,
10876,10917;3env.,8558,105859
dieeraldjd op uitismi
jtebschimpen, 1833; vgl. pinen en
meerv.,10435.

scamp.In 1849ispqntimperatief pleine,verbogen vorm v.plein,zie

piben,lansen,pieken,8966,10637.

rilare,pi
jler,zuil,873.
pile,pi
jlen,3850.

ald.
Tlien,plegen,doen;a1stpliet= zoals

hetregelis,3136;ta
jekonieplien=

steekspel van man tegen mD
houden,5337.Vgl.plegben.
272,572,690,820,passim;licha- Tliet,tegenw.t.v.plien,zieald.
meli
jkljden,519;overlast,1690, Fogede,pogedeom = hettoelegdeop,
7249, 7317; m oeite, last, 2350
7976.

Tine, moeite, insplmning, ellende,

hacheli
jke en pijnli
jke toestand,

(m.a.w.hjwasnogfris);datbem Fointe,tepointe= juistvanpas,op
dejuisteplaats,manier;tepointe=
op& juisteplaats,raak,98229te
in groterpine = in grote moeite, Toi
ntecouttepointebeet= juist

diepinealbaddegbedaen= diehem
aldie moeite had bezorgd,814;
2934;in grotezorg,verlegenheid,
3664; metpinen = m et moeite,
10748;W .diemetpinenlevet= die

oed van temperatuur, 862; te
Fointewarm = hetz.,3132;welte

rointe= juistraak,373;iniesen

Fointe= itldezetoestand,5971.
Zie voor deel v.Vostaert nog: Toinsoene,dolk,10478.

inhacheljk levensgevaaris;540.
7712, 7865, 8959, 9084, 9253,
10748,11181.

PpnJJ
#,gevecht,nanval,10767.Vgl.
pungi
se.

Finen,verbogenvorm m.pine,zieald. ponl
gjliloene,potqoene,ponsoene,vapinen,w.w.,zich inspannen, 6530, nen,wimpel
s(aandespeer),10453,

10482.Ygq.pqnt,pqndeengbepqnt.

pingeringbe,schildering,7899.
pit,put,kuil,holte,511,565,4910.

10464,10560,10620,10633.

oocbti,poocbtiom uwen lacbter =
legde het nxn om u te onterem
5553;vgl.ook 7976;10446.

placb,verl.tjdv.pleglblen,zieald.
plalilntlbleit,overvloed,4627,8046, rptplr/e,435,803,1343,1653,1660,
11œ 5.
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enz.t.m .7660.

porpra
l'
s,gebied waar iem.heer en
halen,700.Vgl.3435,4275.Zie
meesteris,veiligeomhehderuimookpri
se.
te,7848;vesting,8431;omheinde Prime,de eerste ebedsure,'smorruimte, 8456; domein, kasteel, gensom 6uur(primahora),1349.
10391.
prise,goet van rise = van goede
rorprise,zieporprl
i'
s.
naam, 2027; rilier van prise =
rorreleln),verl.ti
jdv.porren,zieald. voortreFelijke,beroemde ridder,
Porren,vertrekken,zich op weg be7863;vandierenpri
se= zeerkostbaar,10349.Vgl.4612,6887,7983,
geven,8509,9041;siporreden van
8225,8432,enz.
prisonier,gevangene,9150,9191.
prisen,3165,4299,5761,5801,5805,
porsse, stri
jdgewoel, 8203, 10649; 7070,7071.
drang, geweld, 9804;in zulber proeve, aal
lv.wi
J'sybewjze, tolle,
porssen = in een zo hevig aan7556.Zieproeven.

danen= zjredenweg,vertrokken

vandaar,8519;vanbenenporren =
hiervandaa gaan,9279.

dringende drom,2449;metgroter proeven, proberen, 750, 1616; beporsse= metgrotedruk,aandrang
wjzentezi
jn,kenbaarmakenab,
kracht,2379;uterporssen = uit
10402;proevenJJ
//gbeval= zi
jn
hetstnjdgewoel,gedrang,6633; geluk beproeven,5793.Vgl.proudiebem dk meesteporssedede= die
Ven.
hetmeestophem aandrong,hem FFOCPCNC,VcrbogenVofm V.d.Onbep.
hethevigstaanviel,2164.
wi
jsv.proeven,zieald.
FOTSKN, Verbogen Vorm V.porSSe, proie,proy,9055,10671.
zieald.
proper,keurig,mooi,3516.

porte,ziepololrte.

Properlibe,in eigen persoon, zell

portier, poortwachter, 1652, 1664,

8025.
Prosent,om prosentôrifleAl= Om het
a1sgeschenk tebrengenaan,7351.
Portbq
jh,5109.
Prant,verl.tjdv.prenden= nemen, rrosenteerde,boodaan,11137.
7275.
prouaetse,zie provaetse.
1667.

pralelyeel, (bloemenltuin, lusthot proufdi,onderzoektge,6354(m.a.w.
3485, 3502, 5118, 5135, 5292,

steltge onsop de proef,ofwe

5776;utenprayele= uitdelusthot

bangzjn).In6768proufdi= pro-

tuin,6035.

beerdehi
j.Vgl.prouven.

prayele,zieprayeel.
Frouven,beproeven,proberen,4300;
prayerie, landouw, kemd, 10878, zqngbewinprouven = z'
n geluk
11048.

beproeven,zi
jn voordeelzoeken,

precieuse,precieusestenen = kostbare, 2946.Vgl.proeven.
edelstenen,9908.
Trovaetse,dapperheid,ridderljk gepresenteren,aanbieden,9423.
drag, edele daad, 8173, 10491.
1)riemtl
i'
t,begin v.d.dag = 6 uur
10642,11192.
s morgens,6807.
proy,zieproie.
Fri
js,eer;prb'
sgewinnen = eerbe- pulver,tpulver= de as,5571,5668.
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pumegbernaten,granaatappels,3490.

pungise,3env.v.pungb'
s= vi
jandeli
jkeaanval,gevecht,10703.Vgl.
Tongls.

verlossen,3712;5770,quitewesen
= vri
jvan schuld,van verplichting,3599,6299;fuiteworlen van
= be
vri
jdwordenvan,3548.Vgl.

pure,zuiver,7898.

5681,5737,5962.

Tute,çxckcpufe= emenelichtekooi, çuiten, inlossen, 3630; quiten mine
8945.

rutertiere,nors, bars,kwaadaardig,
hardvochtig,3686,9196.

trouwe= mi
jnbeloftenakomen,
3409(vgl.quiticj;fuitenvanzonden
=
bevrijden, verlossen, kwi
jtschelden,3953.

Q

çuitene,tequitenesinetrouwe= zi
jn

verplichtingen te voldoen,3619.

qualer(/j.
f),fcquaierfjf= tot(miJ
'n) quiti,(zo)zoudtge(hetzwaarden
ongeluk, 5540; fer qualer wile, uw bel
ofte)inlossen,3596.

8572,ziewile.
çuitic,bierquiticminetrouwe= hierçualepute,ziepute.
meekom ikmi
jnbeloftena,49139
quaetbeit,slecbtheid,zonde;zie usvgl.quitea.

scbine(3994);zieavestaen (4343).

çuaetstett,fo Faetsten lcCe& = Zich
toeleggen op het ergste, het

K

schandeli
jkste.
rale,vaniommenralezi
jn = dwaas
çualqc,moeili
jk,nietbest,3493,4076. zi
jn,1239;icI#JJinberdedommen
qualibe,moeiljk,allesbehalve ge- rade= ikwasergdom,5239;met
jk,uit
makkeljk,679,5127;er slecht weliullen rade = dwaseli
aan toey7972.

quamle),quam bem = vielhem te

dwaze overwegingen,10383;met

sinenrale= opzetteljk,metvoor-

bedachterade,1898;biuwen rade
= volgens uw advies, 4306; bi
slapençscvle= datlzi
jkon gaan baren rade= volgenshun advies,
slapen,2615.
5369.Vgl.wrocbteen raet.
quarele, zware, vierkantige pi
jlen, raet,advies,3958;albaren raet=
10619.
overleggingen,voorzorgen,7931;
quartieren,vierendelen,10608.
somacbuwerzielengoetraetwerien
quellen,gepi
jnigd,gekweldworden, = zo kan er voor uw ziel
(pi
jn,smarten)ljden,4040,4821, redding komen,3935;vsirezicles
5954.
raetwerlen = uitkomst,redding
çuetsen, treFen, letsel toebrengen, voor mi
jn ziel komen, 3945;
beurt,8364;up bem quam = op
hem aiwam,aanviel,2357;1atbi

9760.

quintaenge,carousselboom,10889.

quite,vrj,los,ontslagen,5710,9219,
9254;quitelaten = van een verplichting ontslagen achten,5669;

quitemaben+ 2env.= bevrjden,
*0

baideàJ/Jraet= a1shi
l'wisthoelli
j

datdoen moest,2318;bebtrcef=
eb.wi
jsv.raetbebben= helpen,
4022;vondensiinharenraet= besloten,2258;so vccà uweswesen
faet= ZOkuntge geholpen wor-

den,zoiseruitkomstvooru,4317.
rascb,sterk,krachtig,10090,10283.

rastene,verb.vorm v.d.onbep.wi
js
v.rusten,9593.

rebben,ribben;gaen an sine rebben,
8578,vert-:iem .van ons tweeën

v.boze geesten,ook van ziekten,
beschouwd a1splagen van boze

geesten).

rks, dwaas,roekeloos,5914,6156,
6167,6210,enz.

rkglble,rug,6493,7033.

za1 cr zeker aan gaan, gedood rfle,epithetonvanGod,demachtige,
worden.
1326,3602,3626,enz.;machtig,
recben,wederk.,zichuitstrekken,van
aanzienli
jk,njk,998,1090,1268,
Pi
jnofdoodsk-ramplanguitgaan 2998; kostbaar, prachtig, 3564;
liggen,409.
ribeenieliere= prachtigenkostredea,gereedmakentotdestri
d,6783. baar,1105,3552.
-j

relen,verl.ti
jd v. riien? of van ribelqc,prachtig,kostbaar,871.
relen = spreken,9612.Hetlaatste rken,verbogenvorm v.rike,zie2d.

li
jktmejuist,gezienvaniesesaken. rive,snel,nzeti
jver,9520.

DeR plaats niet in M n1. W b.! riveel,feeswreugde,dartclheid,7988;
(zeldzaam).Echterwi
jsteen pcvc vreugde,9543,9574;metrh7clc=
sticopa
fstanl.

met genoegen, vreugde, (8041,

reke/c, uiteenzetting, verhaal, 21; 8467),8517,10975;t
setfellenrfterrelenencppikwelertoe= op dit vele= metboosaardig genoegen,
verhaalkom ikterug,9510;redene
9044.
connen = verstandhebben,11198. rnc,onderkleed,4605.
FCJCNCN,VerbogellVorm V.redette,Zie rocbte,verl.ti
jdv.roeben= rouben,
ald.
zie 2d.

rce#le,verl.ti
jdv.relen= reiden= roeielnj,stok,1392;twjg,geselgbereilen,zieald.
roede,7970 (ig.:ze heeftvoor
reet,verl.ti
jd v.riten = scheuren, zichzelfalshetwaredetwjggePlukt, waarmee ze gestraft zal
snjden,10722.
reet,verl.tjdv.rilen= ri
jden,10726. worden).

reetde,ziereeide.
roebet,zorg droeg om ....,7236.
reilen,ziegbereiden.
Vgl.rouben.
rebet,rekedet;rebetvoort= haalde roere,inroere= in beweging,in rep
voordedag,3314.
en roer,5532.
rente,inkom sten,8320.
roeren,bewegen,10028.
respqt,uitstel,tjd,1744,1993,6806, ronside, rossile, paard, 1507, 1523,

8460;sonierrcejf= zonderuit-

3687,4707,10137,10214, 10225;

stel,9505.
trossiie= hetpaard,9634.
ribatki,rabauw,schurk,8141,9211. rouc,zierouken.

riden,reizen;comliomrfden= zijtge rouben(+ 2env--obJ
'-)zicllbekomzo m aar op reis,1145.

riiene, de corts rilene = de koore

m eren om , 6176, 6278, 6310,

8406;mine rouc = hetkan me

moge hem ,,beri
jden'' d-w-z. nietschelen,11174.
kwellen,6164Lridenwordtgezegd rouwe,berouw,3963;rouwedriven=
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z'n nood klagen, z'n verdriet
uiten,z'n 1otbe
jammeren,262.
rulierscepe,verb.vorm v.rullerscap
= ridderdeugd,1285;metrudder-

samite,zijiuweel,10561,10994.
sanc,hetgezang,885.
sapbkr,donkerblauweedelsteen,890.

saraci
jnscen,ziesarrasl
ik.

jn,sarraceen,heiden,5312;van
scepe(verzamelnaam)= metvele sarrasi

ridders,1872.
saracj
i'
nscen vlccrlen = van sarrarumeii,zierutnen.
ceensemakelj,10992.
rumelik,ruimschoots,7223.
sat,ging zitten,1535,7241;satup =
rumen,verlaten,1334,10346,10861; sprong in 'tzadel,140,706,764,
er vandoor gaan,2504;ruutslen
1339, (vgl. allenej; sprong op,
wecb = stoven weg,maakten dat 3768,5063;satdranczieiranc.
ze weg kwamen,2146; t
gbereile saten,satenup = sprongen tePaard,
rumen = uithetzadeltuimelen, 6857.
2135,4174;rumeli1en casteel= saterup,zie sat.

verlietlai
jhetkasteel,9583.
ruste,verl.ujdv.rusten,zieald.
rustem,rusteàem,ziefusten.

scacbt,speer,lans(eig.hethoutv.d.
speer),401,2194,3856,7078.
scacbte,meerv.v.scacbt,zie2d.

rusten,bem rusten(wederk-)= (uitl- scaec,schaakspel,48,768,1721,1723.

rusten,730,1396,3616,6548;bi scaep,Schapen,6444.
n/J/ebem = Iél'bliesevenuit,gunde scaerle,verl.ti
jdv.scaren= inslagzicheveneenrustpauze,6328.
ordescharen,indelenv.gewapenruumleln),vcrl.ti
jdv.rumev,zieald. den,10451.
ruumdi,ruumde bi,zie rumen.
scaert,scheur,bres,10640.
rybaul,zieribaui.
scabe,3env.v-scaec,zieald.
scabers,rovers,3991.
scalcbeide, emeenheid,9885.
S
scamelbede,schaam tegevoel,7861.

r,beschimping,smadeljkebsadele,3env.v.sadel,2400 (naast Jclpl
gbereide.
1).
jegenlg,1459,1833;oneer,9001;
saelt,za1het,5023.
metscampe= opeenschandeli
jke
saen, metspoed,1844,2121,enz-; wi
jze,2710;tescampetrecken= 2s
alsosaen alsziealsoetc.
sagbet,zegt,vertelt,3433.

saisoene,J
'aargeti
jde,9630.

sabeln),biwatsaken = om welke
reden,1115;sondersake= zonder
reden,oorzaak 1182.
sal,3ePS.CIAV.tCgC11W.t.V.Slllen=

moeten,verplichtzi
jn,82;mo>
ten,1194,1493.

oneeraanrekenen,a1seen beledi-

gingopvatten,1468.(vert.:waar
(n1.in ditland)menhet2seen
belediglg van de (uitgezaagde
ridder)opvat,oflli
j(deuitdagende
seriant)moetzelftotriddergeslagenzi
jn).
scasfelie,verl.éjdv.scanfekn=scam-

pelen= djwaartstlitschieten,2092.

sale,burcht,de woonplaatsvalzde scarden,zelfst.nw -,meerv-,schreden,
vorstin hetversterktekasteel,of: 9824.Vgl.8710:si
jn boft -IIdegroteburchtzaal,ridderzaal,34. scr
etknverreofvliqen.
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scarlabqn,scharlaken,980.Mgk-greine. sciltbnecbte, schildknapen, dicnaren
scelen,aiopen eindigen,1946;schei- van edelen huize,2581.
den,6030,6062.
scinen,bli
jken uitdegevolgen:opsceen,verl.ti
jdv.scinen = bli
jken, brekcn, Onaangcname gevolgen
744,2222.
hebben,9885.
scelien,ki
jven,twisten,3790,6297: scite,iie çucde scite = die gemene
sonlerscelden= zonderpraajeste slet,9029.
m aken,4145.
scoe,schedev.e.zwaard,629,3295,
scemerie, schitterde, glansde, 7893, 10001.
10993.
scoen,meerv.,schoenen,959,2626,
scenlen,letseltoebrengen,inhetver2736.
derfstorten,8102,8239;onteren, scoenkine,alscoenbine = langzaam
benadelen,5489.
aan,kalm aan,op .....gemak
scene,ziesteben.
6107,6329,6549.

scent,tegenw.ti
jdv.scenlen,zieald.
scepinglbjeln),aanlegplaatsvoor

schepen,9481,9528.
sceren,scherts,spot,181,1452,1749)
in scerne = voor de grap,4790;

* an= gi
ng snel(op
hem)ac 9994;scoetacbterbem toe

Jcpef,scoet

= schootvan achteren op hem
toe,9153;scootup = werdplotsling wakker,9851.

inscerenbouien= despotdrijven, scolabene,meerv.v.scolaben= tafel8570;(bare)sceren maben = de laken,3129,6120.
spotdri
jven,degek steken,223, scone, zie duer (2603); ene scone
280.

Laventure)= eenmooiverhaal,4.

JCCF/C,Verb.Vorm V.Scetetl,Zie2d. scon
felture,verwoed gevecht,8216;
scers,scheermes,4958,5004,5044.
slachting,10559.

scerven,gedeelten,plukken thaarl, sconfelturen,verb.vorm v.sconfelture,
8854.
zieald.
sciep, schepte, 9647; schiep, 6246 scon
jerden,ontstelden,10526.
(eigenaardigmetobjectgbenaden: Jcppf,Jpescootfn baeransicbte = Ze
Godtoondegenade,of:genadeis

sloeg hevig methaar handen in
haargezicht,5510.Zie ook scoet.
sciere,snel,metspoed,260,416,628, Jcpr,gbiboutu scop pjefmi = ge
670,passim ;spoedig,snel,1314, steektdedraak metmj,1518.
2084, 3304; snel, onmiddelljk, score,scheur,spleet,386,634,(niet
257,652,6008;weldra,spoedig
in ri
jm)675.
daarop, 1558;plotscling, onver- sco'en, scheuren, stuk ri
J'ten,
wachts,ineens,255;bet.in 843
5181,10736.
onz
d eker,de normale ,,snel,SPOG Kote,ferKote= klaarom teschieten,
ig''enz.pastnauweli
jks zel- tewerpen,oftesteken,7256.
den:geheelen a1, te enen male, scoten,scotensicnbem = schoten op
waarvan in M 1z1. W b. slechts hem af,vielen op hem aan,7010.
één vb.(onzeker),misschienhier? scouden, verb. vorm v. scout =
sciet,scheidde,wegging,4782,7347. schuld;bi
scouden = door

eengoddeljkeeigenschap).
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@#@@schuld, 4284, 5363, 9360. senline,zond gehem,5416.
screien,ziescarlen.
sere,3env.v.Jccr= leed(lichameJcrple/,houwen en kerven methet %'
k en geesteljk),9549;metwel
Jroten sere = heftig verontwaarzwaard,6197.
scuere= score = scheur,spleet,402, digd,6378(vgl.echterdeaant).
403,(in ri
jm score!zieook408), sere,barle sere = zeerspoedig,di-

427(hierinri
jm),468,759.

scure,zie scuere.

rect,8879.

seriant,inM nl.in zlerleibetek-,a1,:

JCIIFCN,verb.vorm v.scure= Scuefe,
zieald.
sed, zegt, 939;1atsectmiier uwe

sclaildknaap,kri
jger,soldaatinverschillenderangen;adelljkejonk-

gbenalen= zegmi
jdatuitgoedgunstigheid,weeszo vriendeljk
mi
jdattezeggen,3027.

slagen,1466;jongeridder,2256,

man,dienogniettotridzerisge-

2269,2439,2472,2518,2577.Van-

af8067isdevorm:sefant,vgl.

sede,jieçuclezele,Jfequalesede=
9546,9562, 10211,10343, 10345,
eig.deslechtegewoonte,vandaar: 10689,11039,11129.
het onrechtmatig en op wrede sericb, droevig, verdrietig, 9157,

wi
jzeheTen van tol,1689,1864.

Vgl.zeien;çucpezeien ziezelen.
seebaren,degolven van dezee,2877.
seeberbele,seeberbele ioen = plechtige belofte van onderdaigheid
doen,4328.
JCCF,SamengetfoW ell2enV.,'Sherem
367.

seere,heviger,sterker,7741,8143.
seid,seidet= zei,115.Vgl.seit,117.

scinde,verl.ti
jdv.seinen= hetteken
deskruisesmaken (overiemand),
zegenen, 141, 305, 2953, 3639,

4879,6066,6932;seinlem = hetz.

+ VOOOW.Obj.y707;seinlene,

10138.

sericbeit,verdriet,8330.
sericblike,zeerbedroefd,9062.

serjant,zieseriant.
Je#fisfc,meerv-,zieseriant.
serpentls),draak,slmg,318,325,350,
354,359,enz-,40 x totvS.761.

setten,zielope.
setu in tebere,zielere.
sewes,dessewesbaren = de golven
van dezee,2922.Vgl.seebaren.
sgoons,ziegoons.
si,sibondert= alstondenerhonderd
mannen om me heen, 297; si
bonlertenlevive= meerdan van

idem,10023.
honderdvi
jfvanhen,7352.
seindem,seinlene,zieseinle.
si9conj.vansJ
i'n= is,*64.
sit
k,gbincan ene siie = liep weg,
seindi= seiniebi,zieseinle.
seber,seberdoen = iem.zekerstellen, 469.
zekerheid geven aan iem.betref- siie meerdat,sedert- omdat,8275;
fende een zaak,plechtig beloven, aangezien,1611.
silen,3env.meerv.v.sile:in allen
3386;Jclerenlewj'
l,ziewj
i's.
selvre,verb..vorm v.selver= zilver siden = in allerichtingen,aanalle
kanten = overal,1083;die siden
7898.

sende,verl.ti
jdv.senden= Rnden.
3225.
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entiebuut= dehuidaandezi
jden
van hetlichaam,5184.

siient,nadien,naderhmd,448.
siler, Sedert,sindsdien, 524, 1442,
1815,1908,4832;nazien,naderhand,later,524.
sielen,koken,560.

stlatoene,ziesinglatoene.
sqtJlf,als,4096.

sille,drempel,5753.Vgl.zille.
Jj
k, helderheid van geest, 9 (Vg1.
berte);denkvermogen,verstand,
geest,11.

9270, 9311; enkv. slotel. 9398.

sloacb,of sloacb = beroofde van
(door ze te verslaan), 6841;
sloucb
..swibe = lietin de
steek,7164.
smal,klcin,2875,4586.

smale,meis
je,jonge vrouw,7936,
7960. Vergl. M . de Vries in
Proevevan Middelnederlandsche
Taalzuivering'',blz.39-40.
smelt, tsmelt = metalen beslag,

'
J/n ende moet hart en gemoed, 3329.
verzwarende vorm,beide duiden smert
en,pi
jn doen,631.

hetinnerli
jk aan;verbeugbelebem smetten,eenvlekkri
jgen;diegbaerne

smetten = dielichteen smet,vlek
werdzeerverheugd,3864;inallen
kri
jgen,die zeerkwetsbaarzi
jn,
sinne = in alle opzichtcn,2766; 5116.
nasinensin,ziena;vanallensinne snele,teàlsfvanJk sneie= zovan
= vatlallekanten,1078(lziernog dekleermaker,4603.

(,,poss.datief'')sinenlemoet= hi
j

letterli
jk?-versterktdoor:boven snee,snceuw,3422,5845.

Csle 0tl1e% Veft.:Waaf ge tlOOk Sttevett,Stcrven,S1lCtWC1en,10551.
maar bevindt of heen begeeft, sni
emeln),snel,jlings,8205,9964,
d-w-z.overal;vgl.in allen silen, 10250;spoedig,9496.
snolel,domkop,8910.
1083).
sinlale,verb.vorm v.sinlael= fijn so,zoals,2640;soiceerstmocbte,zie
linnen,neteldoek,of zijdenstoc mocbte.
2622,10351,10614,10620;cledren socbte,zacht,2635;zacht,voorzichtig
vansindale,2294,3690.
10019;zacht, emakkel
i
jk,2181;
sineminne,zie minne.
a
a
n
ge
na
n
l
e
wi
j
z
e
,
1
5
1
5.
OP
singlatoene,zi
jdenstofl10351,10463. socbte,socbte1iearde= tuimeldeop
de grond, 4174. Vgl. aant. en
singureuscelike,vorsteli
jk,11001.
souben.
sire,zi
jer,12enpassim.
slecbt,vlak,eTen,1406.
socbten,bi
jw-,zacht,opvoorzichtige,

sleet,verl.ti
jdv.sliten= uittrekken,
8311.

wi
jze,7501.

socbierden,botsten op elkaar,9803.

slicbt,eenvoudig,11188.Vgl.slecbt. soe,pers.voornw,zi
j,7,775,2727,

slicbte, verbogen vorm v. bi
jv.

9304,passim.
naamw.slicbt= slecbt= eig.eTen, soet,boesoetgaet= hoehetookgaat,
vlak- v.d.wenkbrauwen:ineen
8120.

zuivereljn,fjngetekend,1403.

soete,soetel/lJ,e= lievejongelhg,

slicbts,rechtstreeks,9707.
3011,3027.
slives,ziederven.
sogbeiaen,zodanig,vaneen zodanige
slotele, sleutels, 1669; 1697; 1699; gezindheid ofmoed,109.
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solaes,troost,genoegen,genot,7939.
sollen,sollen,heen en weergooien,
4882.Vgl.tsollen,4863.
som,somm ige,1011.
some,some seilsi= sommigen van
hen zeiden,1784;some ..some
= deeen . . de a
nder,2884,
3540.
Somen,/;
CY Somett= Sommigen VD

hen,7019(tegenover:alleJler).

somer,lastdier,pakpaard,4705.Vgl.
Zom er.

sonle,soloedisonde= dan doetge
verkeerd,6178.
sonler, behalve, 4781, 8407, 8435,
10117.

laaten vroeg,hier:hethele verhaaldoor,22.

spaert,tegenw.ti
jd,enkv.,ofgebied.wi
jsv.maren,zie2d.

mane,spaanders,5192.
mangben,opstaanderanden,56.
sparen,talmen,dralen,1846,1861,
2845,9705, 9924,11028;zuinig

zijn (n1.op zjn krachten),211
(vgl.alsj;nieneJzlerf= t2m lziet
(gebied.wi
js),6509;gbine bebt

biergbeenlangbersparen= gemoet
hier niet langer toeven, 4013;
sonler s
paren = onverwjld,71,
1183,1709,2268,passim ;zonder

mankeren,ongetwi
jfeld,3429;als

sonlerletten,zieletten.
lienietenJilerf= Z1
-Cdl
s.
sonderlinger,verbogen vorm v.son- marsen,uitspatten,9231.Vgl.spersen.

ierling = bijzonder,6694.
sondermilen,zie milen.

sone,ziesustersone.Sonekm ookdjn

adv.so+ negatie ne,b.
v.5735,
enz.

soot,alshet,2143.

sorcoet,wjd overkleed,10997.Vgl.
Jj?rc00f.

sorgben,ergensoverinzorgenzitten,

bevreesdzi
jn,581.
soude,verl.ti
jd v.sullen = eig.
moeten;in 536,verzwaktmodaal
en aspectisch hulpww.,nietveel

meerdan omschri
jvend:dathi
j
hetgingstekenofslaa (Vg1.Mnl.
W b.VlI,2427),ofisiathypoth.

=l
-nd1en7
.
soudi,moestge,1581.
souben,1ieaerieJpjlles- neervazen,
6309.Vgl.socbte.
JONVNC,Verb. Vorm V. d.Onbep.

wi
jsv.souben= aanvallen,6515.

sowaerso,overalw aar,717.
made,laat,6610,10384;fespade= te
laat,10224;madeenievroe= eig.
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mecie,specerijen,11007.

speillen,speelden;sine meilien niet

terfael
gen = zevochtennietuit
gekheid,3853.

mel, vreugde, bli
jdschap, vertier;
evelspeldelen = een slechtekans

gevenbi
jeenstrijd,een zeeroneli
jke, gevaarlijke stri
jd doen

aangaan,Eg.:waar I
/l
'hetzeer
zwaar te verduren kreeg, 743.

(Vgl.Mnl.W b.opdelen,lI,112);
mfjnrouwewertal
gadermel= mijn
droeleidverandertillbli
jdschap,

6026;inspele = voorde aardigheid,4790;metgrotenspele= met
root, veel genoegen, vreugde,
1007, 1163,5389,9652; in spele
boulen= hetalsschertsbedoelen,

8574;fequadenspele= totzi
jnnadeel,of:om hem leli
jktepakken
te nemen,9227;fe fuaelen spele
Jaen = slechtadopen,10785;uten
melegaen = slechtl open,2082;

evenspel= eenhacheli
jke(wedlstri
jd(zieevel);7018:djzjnleljk

te paSgekomen;spellreven,zie
selvenl
ese
pr
ftojndc,= in dezelfdejeugdreven;derminnenspel= liefdes- dige
3590.
gemeenschap,7945.
stac,Jflcup= Sti
etopen,decdverder
spelen,ziewanielt.
open,6158.
spersen, uiteenspatten, verstrooien, stale,stalebebben+ 2env.
-obj.= de
8234.
kans,de gelegenheiz hebben,van
spi,(uitroep v.minachting)foei! paskomen,1838,2847,6141.
5240,6284,8256,8552.
staden,metstalen = rustig,bedaard,
6245;te stalen = tot hulp,ten
spiede,verl.ti
jdv.spien,zieald.
mien,loeren op,beogen,op ietsuit dienste,472;te hulp, 10584;in
zi
jn,1459;eroptoeleggen,streven een gunstige gelegev eid, 6157;

naar,1526;beogen,opictsuitzijn,

juistvan pas,6256;op hetge-

5240.

Schiktemoment,7200;staeninlte

spien,verl.éjdv.spannen;liecrpge

mannen= dekroondragen,11107.

spiet,enkv-,tegenw.ujd,aant.wijs,
v.spien,zieald.
moelen,moelen bet = mcer haast
makenmet,bespoedigen,941;vgl.
bet.
spoerslageli,ziemorslageli.
spoet, voorspoel, succes, geluk,

4352,6973;jegbenspoet,zizjegben.

spoetle,spoetlebem selven= spoedde,
haasttezich,9208.
monlen,meerv.,opstaande planken
v.e.ledikantofbed,874.
SporeWafe,SperW er,5348.

staien = helpen,480,5999,6006,
10110;totvoordeelstrekken,166

(vgl.nog:testadekomen).
staen,(laten)staan= ophoudenmet,
912;iaervorenstaen = daarvoor
stanA ouden,3339;1iemistaen te
loene= dieik magdoen,diemi
j

Passenybetamen,3231;staenin/fc
stalen,ziestaien,
.staen (n1.over
uwevoete),1601,vert.:ge moet
eerst naast mi
j op de begane
rond staan;gbi zult over uwe

voetestaen= gemoetafsti
jgenvan
uw paard(111.om tevoettevechten),1598.

morslagedi,gaflaijdesporen,slxghi
j staerc, staerc ende diere = sterk en
nletdeSporeny8605,8607.
kostbaar,3463(ofheeftlierehier
sprdketl,/leM fesprdkettc0f?,c& = m et
hem in gesprek kom en,5862.

een anderebetekenisneta1sdure-

709, 10572; sprong, opborrelde,
9624;spranctesticbenver1iebant=

staetmitonberne = ik moetaldit
oed weigeren, er afstand van
doen, 4717; staet in stalen, zie
stalen.

hard,sterk?).
spranc,verl.tjdv.mringen= sprong, staet,staet+ onbep.wijs,alditgoet
brakafvlakvoorzi
jnhand,2382.
sprand,spronghet,751,3349.
SpreWetl,TreeuWen,2128.

sta
f,stok,9235,9247.

sproken, meerv. v. sprobe, tG , stalin,stalinboet= helm,7280.
woorden,4256;metJlp.ç/scn spro- stallecbten, stallicbte, lange kaarsen,
le& = met hoogmoedige taal, 4511,4761.
4272.
stanlaert,voetstuk,781.
spronc,jeugd,(vroege)leeftjd;tvten stanlen,staa,402.
*7

stappans,di
rect,onmiddelljk,6072,
7918, 8272, passim ; op staande
voet, 1756; met spoed, direct,
9073,10341.
stappletl, poten onder het schaakbord,55.

stene,meerv.v.steen = schaakstuk,
58;vesting,kasteel,3154.
stene,dfcrcstene= edelstenen,1016.
Jferfe,verbogen vorm v.staart,425.
stevene, stem ; sinct sine stevene =

zingtz'nwjs
je,3537.
starbelnj,enestarbemile= ruim een stic,poos,enige tjd, 1993,2008,
mi
jl,3762;sterbe(n1.stenen,rots- 5134,6983,enz-;stuk,gedeelte,
2444, 3608; stuk, weggedeelte,
blokken),673.

9613;een llnr stk = een lange
poos,8626.
staven,ww.,ien eed Jflpe/, = de sticben,stukk-en,2197;testkben,zie
formule v. d. eed voorzeggen, Spfatlc.
4332.
stile,stl
i'
t,sterk,stevig,10537;10723
steie,plaats,2602,6043,6077,enz-; (
vgl.strancj.
ter stele = op die plaats, daar, stl
i't,ziestiie.
2401;teiierstele(v.ti
jd)= toen, stile,3env.enkv.v.stli'l = paal,
opdatogenblik,7862;temenkber 1943.
stele = op vele plaatsen, 2079; st
ille,stilleenlebopenbare altjd,
stelebebben+ 2env.= Crgensgevolkomen,inalleopzichten,7842;
legenheid toehebben,6562.
luleenlestille,zieluie.
stelen,meerv.v.stede,zie2d.;3env. stoc,staf,10054.
meerv.v.stat= plaats,1085.
sfpeJc,verl.ti
jd,aanvoeg.wi
js,v.
steenrocbe,steenrots,2873,2928.
staa ,7911.
steet,staat;Jfeefterudlerscepe= zoals st
oet, stond (alleen in ri
jm deze
staven,zelfst.nw.,knuppel,stokken,
8967.

het bi
j een ridder hoort,1308;
sabedieteseggbenesteet= ietswat
ezegd magworden,7113.

vorm) 1625,2897,2959,passim;
alsootmistoet= zoalshetmi
jer
voorstond,1807.

stonde,een onbepaalde ti
jd,enige
Passen bi
j,behorenbi
j,930.Vgl. ti
jd 902.

steit,steittoe,tegenw.t.v.toeJflef;=

stonlen,inlangbenstonlen = inlange
steeten leilemer.
stebe,terstebe = totsteken gereed, ti
jd,817.
2131,2194.

stont,djd,ogenblik,906;anlerstont

stebe
n,
jfpb
eezs
s
e.
ben
sch
enepn
ecreenne(1
1t1
mi
J'
n = op datogenblik,dan,3583.
vanwegehet stont,betstontbem teioene= omdat
gloeiende water: vgl. ilz brand
lli
j(het)we1moest(doen),1977.

steken?),m.a.w.gekwetstworden stonts,stontsjuniettonberne= a1sge
van achteren - vgl.het verdere

er u niet aan wildetonttrekken,

verband,4999(dehelecontextis 10102.
spottendebeeldspraak);stekenden stope,kruik,kan,1037,1137(meeràrefdelof = de teugel afdoen, voudl).
5136;steben buten = naarbuiten stopen,meerv.v.stope,zie ald.

dri
jven,6261.
*8

storem,aaval,stri
jd;doereeldaardfe

stofem groot= toen Zettedaareen
geweldigeaanval111,2432.
Storme,teJf0rmC Staetl= in heftige

rouwetetc.= hetisnietongewoon
datdegene die verkeerd handelt,
daarovernaderhandberouw heeft,

ontroeringzjn,10930.

maardwaasishjdieeenvosver-

6071.

2137,5847,6520,6484.

stout, dapper, 5784, 9954, 9989;
stouten = dapperen,8616.
stoutelike,Japper, onbevreesd, 188,

trouwtl, 5896; zodanig, 7349;
sulc ...sulc = de een ... de
anderySommigen....Sommigen,

stouten,verbogen Vorm v.stout,zie suke,sommigen,11103.
ald.
sulben,4e nv.v.sulc,zie ald.;ien
suken= sulc,zieald.;metalsuken
strale,pjlen,10619.
stranc,sterk,krachtig,10323(v.e. als= met21eswathijdaarvond,

leger);sterk,stevig,10723 (v.e. 6745.
speer;vgl.stile);hevig,geweldig, sulber,tesukernoot= methetoog
jke situaties,
10571 (v.slagen);9164 (v.ge- OP zulke gevaarli
10010.
klaag).
strate, geplaveide weg, 802,2947, sult
,zult,tegenw.tijdv.sullen= be2950.
horen,verplichtzi
jn,2302,2303.
strec, i
nArbellen strec=

in dehelse suptilen, bi suptilen treben = met
strik,in dehel,9728.
sluwelisten,7979.
striie,t
estriie= om stri
jd,inwed- surcoot,wl
jdoverkleed,979(metpels

i
jver,10919;trocben /;e/,
?juutte gevoerd, vgl.ertnenien in 981),
striie=gingenhenlinwedi
jverom 4605.Vgl.sorcoet.
deeerstetezi
jn,tegemoet,11072. swamt= swam et= zwom het,728.
Jfrp,hetoverhandigen van een stro- swancse= verl.djd v.swenken +
tje is een rechtskundige rituele voornw.,0bJ*.,zwaaien,slingeren,
halldeling,a1sbewi
jsdatdegene 9711.
diehetstroot
jeannneemtenweg- swibe,Jfpflcslaen+ 3env.v.pers.=
werpt(ofteruggeeft),afzietvan in desteeklaten,7816.Vgl.2218,
hetrechteen misdaad tewreken,

5494,5690,7164.

4056.

strube, afgehouwen lichaamsdelen,
6524;3e nv.v.struuc = romp,
6588.

stuur,bars,nors,7991.

subtqllqc, venmftig, 6jn bedacht,
7908.

subtileke,vernuftig,listig,7992.
subtylen,scherpzinnig,sluw,8011.

taetsen,spjkers,9904.

tafelronle,steekspelvan man tegen
m an,5337.

tasen,meerv.v.tafel,fl/c= tafel-

blad,948.
tal,van altal= valz21ekanten,geheelen al,7884.
succolejrs,hulp,10425,10429.
succorssen,helpen,9274.
tale,verhaal,30,10201;wat men
suk,nlenigcen,2151,6425,104669 zegt, bewoordlgen, 94; deset
betesoecsulc1iepieldpefiiesnabetalen= gepraat,praat
jes,194 (2e
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nv.enkv.ofmeerv.,a1.v.gbe- telle,vertelde,8079.

noucb);lietalelaten staen = het tellen,detelgaglopen,k2m rjden,
esprek Staken,beëindigen,1309,

5675;lietaleoflaten= hetver-

1516,1546,9690.
tellende,teldenlepaert= telganger,

haallaten steken,11135;langber 9392,10051.
talemaben,dertalen velemaben = tellic,verteldeik,1435.
ergens nog Verder, langer Over tel
gbe,takken,5098.
spreken,1140,4394;mettertale= t
elivereerlene,verl.ti
jdv.telivereren,

bi
jdiewoorden,terwi
jlbqditzei, zieald.,+ voomw.obj.
950,hi
j= n1.dekoning.
telivereren,bevri
jden,verlossen,7879,

talen,verbogen vorm v.tale,zieald.
tallen,tallen lele cp/ae = duur te
staan komen,3334.
talreeersten,zodra,3222.
fJYCCC,tamefe,VOOf Vandalg, YZC
dag, 8783, 8785, 10175; ne tameer= vandaag nietmeer,1984.
tangber, scherp, 8708, 9793; dun,
scherp,8662.
tangberen,verbogenvorm v.tangber,
zieald.
tansicbt,zieanskbte.

7884;loslaten,10855.
telle,tegenw.t.v.tellen,zieald.
tellen, vertellen, 159, 2795, 3433,
3860,enz.;ictelle= ikzeg,vertel,
9744.

tellenle,zietellende.

telt,tegenw.ti
jdv.tellen,zieald.
telt,zelfst.nw-,telgang,4419,4755;

alzinenteltrfdc/
y= indrafrijden,
225;sinetlteltrfdc/ = kalm (op
hem af)ri
jden,10060;barenvullen
teltrilen = hetz.,8721.

tart, trad, 3354, 6065, 6068, 6232, te maten,zie maten.
passim ;tartnaer= kwam dichter- te-lyerl.verontrustu,10417.
fe moyert= fe mayeert?,,,door en
bi
j 6555.
door vermoeid''?, 9616. Een
tasseerle,verl.ti
jdv.tasseren = gm een behandelen,1250.
vreemde com binatie: te vpyeer/
tasti= tastebi= raaktemetdeha d
van sweten, m en ZOu eerder veraan,vond metde hand,527.
wachten iets als ;>doorweekt''*
tclare,zieclare.
EldersitlW .we1temayert,zieald.
teblouwen,volt.deelw.v.blouwen = tempeest,stormaanval,9945,10714,
afranselen,(hevig)slaan,toetake- 10752;storm ,9691;rumoer,8160.
lcn,4373,4829,9211,9223,9240. tempeeste, vcrbogen Vorm M. temVgl.blouwen.
Teelf,zieald.
te broben, volt. deelw. v. breben: tempest,zie tempeest.
kapot,in stukken,605,4115.
tenien,altenleneen = almnardoor,
achtereenvolgens,453.
teerst,aanvankeli
jk,4986.

teerstdatltenh,zodra,1562,2203, tenen,tenenLmalej= teenen(m2e)

2693,passim .
/egader,ziegaler.
tegbemabe,ziegbemabe.
tegodegaen,ziegode.
tekb,tak,3509,3511,3514.
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= op zekerekeer,33.
tenegen= teenigen,9619= hetwas
er zo woest,datze nergens een
boom konden bereiken.
tenen,tergen,8562.

tletten,talmen,9492.
tlicteben,tlictebin,zielicteben.
/er/= tart= trad,1204;liep snelop tli
-f
,zieli
jf.
hen toe,332;tertvort= trad naar tmeeste,zie meeste.
voren,5609.
toe, vooruit; vullke toe = maak
tertli,treedtge,6239.
voort,8104.
ferNFe,zie ure.
toecomen,benwaerreniettoecomen=
fervaert,snel,met spoed,haastig, hetzouzovernietgekomenzi
jn,
tercure,zie cure.

terre, terre u7Jcr.J
,ziewaer
f.

312,332,1361,2465,6160,8065;

snel,onmiddelli
jk,1536,4132.

/eJ,totdat,289,7644.
tesen = te lesen; te Xsen J/CJ/le =
metdeze slag,4180.

tetqt,opti
jd,tijdig,1859.

9571.

toeslaende,toeslaendemettensporen =

zi
jn paard de sporen gevende,
4125(deheleuitdrukkinggaatbetekenen:onstuimigopiemandaf-

ri
jden).

tewcrer,,naarwaarheid,7248.
t
gars,hetgras,10707;vgl.gbers.
t
gbebuuc,ziegbebuuc.

toget,zietogbet.
togbe,teug,6764.

tgbelof,ziegbelqç

togben,tonen,3245,5837,6304,enz-;

tgberele,ziegberede.
t
gbereide,ziegbereile.
t
gbewat,ziegbewat.
tgbuuc,ziegbtkuc.
fàlaf= te llf;f aanstonds,on-

middelli
jk,7863,7886.
tbem, gebraad van tamme dieren

togbede,verl.tjd v.togben,zieald.
tegenw.ti
jd,3309, 8591; verl.
ti
jd,3315; gebied. wi
js, 3296;

togbelevansinenspele= iedervan
henlietzienwatvoorraregrappen
zeplegen uittehalen,4862.

togbet,tegenw.ti
jdofgebied.wi
jsv.
togben,zie ald.;= togbeiet,verl.

(tegenovervenisoen),8784.
tjdv.togben,zieald.
tbemen, betamen,geoorloofd zijn, tolneLn),(te betalen)belasting,tol,
7740.Vgl.gbetemen.

tide,tut
ventide= opdeti
jddiege

1594, 1688,enz-; tolgeld, 1575,
1577.

hebt aangellom eny Waarop
tonbarne,tonberne,eig.te ontberen;
tweekamp isbepaald,1508.
na te laten,niet te doen,4974;
tiden, aan,zich begeven,8505.
diesnestaetmijonsniettonberne=
tien,tedien; tien stonden = op dat
hctpastmi
jlzietditnatelaten,
ogenblik,505.
1070;datkaniknietnalaten,5438;
tileke,tilibe,vroeg (i1zdemorgen), ikkanmedaaraannietonttrekken,
2671,10842,11027.

tinne,transvan detoren,204.

tinte,verl.ti
jdv.tinten,zieald.
tinten, peilen, 4978, 4984; onderzoeken van een wondeom diepte

engraadnategaan,sondéren(met
sonde= peilstift,aftasten),643.
tiser,heti
jzer,dei
jzerenpunt,5129.

5870;wi
jmogenonsdaaraanniet
onttrekken, 5674; bet stonde ons
weltonberne = hetzou onszeer

aangenaam zjn talswe van uw
boosaardige spot)verstoken bleven,1750;staetspuniettonberne=
als ge het wilt,als ge het niet

weigert,5656;stoniejutwatersniet
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tonberne = als Fe Been bezwaar fpr,toren van cen kasteel,2882.
hebttewatertegaan,9480.
torle,gebied.wi
js,treed,6047.
tongbemabe,in onprettigesituatie of t
orlen,verl.tjdv.trelev,7322;torlen
omstandigheden,erslechtaan toe, betan = vielen deste felleraan ,
6301;torlen bem an = liepen op
273,765,961,10220,passim ;terneergeslagcn,303;droeftemoede, hem afl6185;torlenmian= hetz.
1292;in droeveomstandigheden, of:vi
elenopmjaan,6271;torlen
1463.

an mettervaert= liepen snel(0p

tongbeval,zieongbeval.
hen)Z 7303;tordenuut= traden
tongoele,vergbinctJlep,tongoele= a1s naarbuiten,6091.
hetslecht met hem aiiep, 154; toren,verdriet,leed,smart,66,169,
1en bertogbeçucf?lseretongoede=
601, 1178, passim ; narigheid,
hethad voorde helog zeer naellende,6316;toren bebben + 2e
deligcgevolgen,10734.
nv.obj.= overietsgemcli
jk,getonminnen,ôcfvergbinc <.tonminnen
prikkeld zi
jn,1726;ergensspi
jt

= totzi
jnvcrdriet,680;oecsaelt

bem comen tonminnen = het za1
niet prettig voor hem adopen,
6951.

vanhebben,3815;verbitterdzi
jn,
9537;wreben sinen toren = verelding zoeken voor aangedaan
onrecht,4126,4249.

tonneren,tot
Schande,1733; torben,wri
jven,roskammen,schoonbetwarebem tonnerent/er
gca,= het maken v. e. paard, 749. Vgl.

zou totzi
jn schandezi
jn afge- torttene.
jniging,7436,
lopen(d.w.z.:hi
jzouhetonder- fpr/nesf,kwelling,pi
spitgedolven hebben,alsn1.het

7476,7964,8319.

serpentvri
jgeweestwasin zi
jn tormente,3env.enkv.v.torment,zie
ald.
bewegingen),535.

tonsculden,totverontschuldiging;dit tormenten,meerv.M.fprmenf,Zieald.
badditonsculden ende teren = dit tornen,metlorpM moede= in hevige
had lai
jtOteen eervolleveront- verbolgenheid,9956.
schuldiging, 1907 (of: lùermee tornoy, gevecht, 10521; steekspel,
trachttehi
J'zich eervolteveront9082.

schuldigen?).

fprrc/c,torentjes,3462.

tors te ors = te paard, 2206;
tpntbeidene,aftewachten,6279.
totltlivene,tedoden,10469.
overigenszie 0rl.
toolne,toelne,tol,1559,1597,1617, tor
tqsen,zietortpse.

7031(ironisch)kfelletoolne= on- tortb'tse,toorts,fakkel,1053,2597,
reclamatigetolheFmg,1486.

2618,4511,4761,8737.

..sen, meerv.v.tortj
l#
tse,zie ald.
toomien,verl.ti
jdv.toolnen= volg- tortut
den twee aan twee achter W al. t
orttene,verl.tijzv.torben+ vooren(koning Amoraen),een eer- nw.obj.= wrijven,roskammen,
bevzi
jsbi
jdeontvangst,3066(Zie 849.Zietorken.

VanBerkum ,O verrom .engerm . tote,alsvoorz-:tot,naar,7860.

hjkplechtigheden,Ts.XII,77-79). toîeJfcsdat,totdat,10265.
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toten,tothet;totenenie= totaanhet terug, wcigerden (
hette doen),
eind,18.
5603;vluchtten,6325.Vgl.trac.
toule,hetoude,325.
troest,hoop,vertrouwen,5866,8133,
t
paki
s,ziepalais.
8276; hulp,5968; bi Jef; troeste
t
pulver,ziepulver.
van < .= op bemoedigendeaanfrJc,verl.tijd cnkv.v.trekben,331, sporingvanW .,10436.Voor9110
1607, 2058, 3868, 4852, 7321,

8853;trok (haarharen)uit,4157;

zie ne ware.

troeste,sprak moed in,bemoedigde,

bem trebken = zich begeven,396; 7318,10509.
trac Jclfcr = ontweek,weigerde troeste,verbogen vorm v.troest,zie
toe te geven,5554;ging achterald.
uit,7531;trabenacbter= trokken troestre,helper,Steun,8343;bescher-

al rctireerden,2450;tracjegben

mer,10794.

bem = ginghenltegemoet,11069 trone,bemel,8,90,5727,enz-;hetz-,

(111072zonjcçjegben1zieaant.);

3
env.,2861,8522;onlerlen/
'

vijandeljkebedoelingenafopW .,

Jbemelstrone = op aarde,3081,
10912; van den frpse = van de
hemel,2684,4436.

traen,druppel,een beetje (water),

troost,zie troest.
frpi, troep, zwerm , 2128; troep,

voorttrekken = naarvorenkomen,
112; trac vor <. = liep met
8223;tracbetacbt,zieacbt.
3582,3587.

kudde,6444.

trabinen,Pi
jnigen,martelen,9083. troppen,tehoop lopen,10353.
traben,verl.ti
jd meerv.v.trebben, trossile,zierossile.
zietrac.

treckens,sitrecbensacbter= zekomen
hetnietna,5899.Vgl.trecsentrac.
trecs, trecs acbter, le ps. enkv. v.

acbtertrecben+ 2env.
-obj.= eig.

trouweln),bi(mirejtrouweln)= voorzeker, waarachtig, 2557, 2566,
2748;mettrouwen = waarachtig,

8026;up trouwe= op een wi
jze

dieovereenstemtmetdeverplichzich van iets terugtrekken,vd.: tingen v.e.ridder,5909.
ietsvandehandwi
jzen,weigeren, tsinen= tesinen = totzi
jn,163.
5658(ofhier:eenbeloftenietge- tsmelt,ziesmelt.
tsollen,sollen,heen en weergooien,
standdoen?).Vgl.trac.
trecten,zwakkeverl.tijd v.trebben, 4863.Vgl.sollen,4882.
1612.

tregen,verdrieten,8938.
treben, listen, streken, 4231, 5278

tttmede,verl.ti
jdv.tumet,zie2d.

tumen,tuimelde,(omlvallen,2492,

3887,6646,7067;tuimelen,storten,2380;overbalstumen = hals
overkop neerstorten,2152.
schachtv.d.speer,412,439,492, tuselde,duizelde,2199.

(2env.a1.v.vele),5436.
trensoen (afgebroken) stuk v. d.
538,5128.

tvier,zie vier.

trensoene, verbogen vorm
tren- twalscbe,ziewalscbe.
soen,zieald.
twa
ren,terecht,6292 (vert.:alben
'
trocken,trockenacbter= trokken zich
Je nu deze ene poortbinnen ge613

komen,ten onrechte beroem je up #CNOYC/, omhoog geholpen,
je er op,datje ook de andere 10748.
poortenzultveroveren).
upbeven,volt.deelw.v.upbe
yen=
nvatten,beginnen,4.
twelejdelejl,tweederde,7179,7218.
twi,waarom ,1117,4646,5819,pas- up àfl
den,verl.ti
jd v.wederk.up

sim;waarommetwi,4463,vgl.de
boulen = zich inhouden,zich beaant.;avi1at= waarom,10376. dwhgen,9657.
fwfcr,verbogen vorm v.twee,362; L
v lagben,verl.djdv.upJJ
jx
çcn= te
baretwier = htm beider,3856.
li
jfgaan,8991.

twiet,bem twietvan. = hi
J
'twj- upsitten,tepaardsti
jgen,71,1183.
feltover,isin hetonzekereover, uptiewile,op datogenblik,toen 51,
5212.

3761.

twibet,zie wiket.

upwaert,rechtvooruit,50œ .Zieviel.

twine,waarom niet,195,2704,5254,
9201.

ure(p),incorterure= inkorteti
jd,

8138;binnenkort,weldra,8793;
in corten uren = spoedig,binnenkort,8035;ferure = toen,4727.
naamdaietts),geengreintje,850, usaedse,yyusage''#eig.gewoonte;vd-:
1386,5222,9705;10111)zieaercb. doorgewoonteverkregen oftoe-

twint,kleinigheid;eentwintniet,niet
een twint helemaz ofhoege-

tyen,beschuldigen.aantijgen,5583,

eëigendrechti///eusaedse= on-

5813,8897.
rechtmatigetolheëng,1486.
fyef,tegenw. t., enkv-,v.tyen, zie ut
en kere,buiten zichzelf uitzinnig,
ald.
6154; hetz., van woede, 9808;
tyrant,woestellg,wreedaard,9981. Wdrp bem utenlerc= maaktezich

woedend,9209;van streek,be-

up,up bovescbeit= meteen beroep
op uw wellevendheid, 28; up
doget= in deverwachting datik
zevolgensridderplichtzouvoeren,
5911; up ene riviere = aan de
oevervan een rivier,6102;up 1ie

fonteine= bj,aandekantvande
bron,9641,9661;upendenelere=

dwelmd,inzwijm,8194.
uterlqc,prachtig,schitterend,schoon,
10989,11143.

met onweerstaanbare
kracht,9210.

Nfer w ere,

uutcomen,ziecomen.

uutenleuut,geheelen 2,3421.
uut
gbestreken, n=r buiten gegaan,
9340.

uutgbewrocbt,ziegbewrocbt.

vanallekanten(steken),2110;up uutvercoren,voortreTelijk,uitgelezen

uwebogbetale = overuw sterke, 7240.
hooghartigewoorden,6313.
up iat,voorz.bep.,Janrom,metdie
bedoeling,459;op clievoorwnnr- vacbt,verl.tjd,enkv.v.vecbt
en,
de,belofte,eed,4349.- voegw., 2440,6315,8337,10190.
indien,op voorwaarde dat,4351, vaiers, te bars vlder = naar haar
10197.
vadersburcht,4683.
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vaecte,bem vaecte = hi
J'had slaap, valek,zievaleyde,10121.
4638,5139.Vgl.vaben.
vallen,uiwallen,gebeuren,6124.
vaeliant,dapper,9647.
valscbelibe,op gemenewjze,2067.
Vaetl,Vangen,1755,2106,2331,enz.; valu,vaal,grauw,8869.
Proberentevangen,ernaargrj- van,in:vanlesen dagbe= vandaag,
pen,221;woordschikkingin5590: dezeheledag,947(Z4adui
dtdus

bibietmi(4env.)zine rallers
(3env.)vaen,
.tenetenevaen= be-

ginnen te eten,2553.
vaer,vrees, 704, 2041, 5230, 6066,

passim ;sonlervaer= onbevreesd,
5307,6003;sonlervaren = hetz.,

aan een ti
jdstip van ruimeomvang, waarbinnen zich het ge-

beuren afspeelt(vgl.vanmorgen,
vanmiddag,etc.),ditvb.nietin
Mnl.W b.);vantvonlenenlevan

bloede= tengevolgevan bloedige
wo
nden,725;gbewarewerlen van
2436;diessqtsonlervaer= wees
onbezorgd,rekenervastop,5267; ziegbeware.
.
fafbaergbenenvaer= maaktehaar vande, aanvoeg. W iJ-s V. vanden;
onbezorgd,nam 2le vreesweg, vanie+ onbep.wi
js= aanspo9682.

vaerie,barevaerie = biJ
-w-,2e nv.,
hunsweegs,4880;lkp zirevaerde
= ging zi
jnsweegs,liep weg,
23989voerzirevaerde= gi
ngzi
jns
weegs,reed weg,1341;latenlopen

ring,omschr.v.d.gebied.wi
js;
bivandetoegaen= hi
jmogeerop
1osgaan,5613;vandeminen Iacbter

wclca= (11i
j)mogedemjaan-

gedanesmaadwreken,5617.Vgl.
vant.

siere vaerle = vri
j laten gzal, vcn/en,aanvallen,9818,9921;vanden
8422;gbingenbarrevarde= gingen
proeven-J# gbeval= mi
jngeluk

hunsweegs,8439.
vaerdelike,snel,metspoed,6348.

gaan beproeven,5020.
vanlic,vondik,9943,10040.
vaerne,te vaerne = te gaan,389;te vane,vaan,banier,3683.
handelen,5633.
vant,verl.ti
jd,enkv.v.vinden,625,
2344, 2471, 10192, 10363; bevaert,tegenw.tjd,enkv.v.varen=
nzm,212 enz.Zie varen.

FJCG metterFlerf= SnC1,metToed,
187,349,569, 1888,enz-;zie fer
vaert.

vaerulen,werdengekleurd,10621.
vaget = vagedet = veegde het

vinden,6930;vinden fazi
jngbedocbte= erinzi
jngeestklaarmee
komen,het uitprakkizeren, zich
ereen volledige voorstelv g van
vormen,25.In devolgendevers-

regelis1at= opdatofzodat(n1.
zödat hij het hele verhaal volvabe.3env.v.vaec= slaap,341.
tooide-of:opdathi
jhetgeheel
vabede,verl.ujdv.vaken,zieald.
zoukulmenvoltooien).
vaken,onpers.w.w.+ 3env.v.d. vant.gebi
ed.wi
jsv.vanden;vant+
Persoon, slaperig worden, 7752, onbep.wi
js= omsclm v.d.ge9663,9671.Vgl.vaecte.
bied.wi
js,b.v.vantjouverweren=
valande,duivelin,feeks,8945.
gaje verweren,2185;zo 2758,

(schoon),6127.

valeyde,vl ei,dal,227,2852.

4024,4243enpassim;overg.n.d.
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rechtstreeksegebied.wi
jsin1527,
1530;tegenwoordigeti
jdv.pJnlen(,ypraes.hist.'')= beproeven,

proberen,5078;vantgbeieren,zie
#beieren.
varle,zievaerle.

vdrden,zire varien varen = zi
jns
weegs ri
jden, wegri
jden, 4422.

spoed,snel,78399nam ....vaste
= greep vast,359;vanlesenbebbic
vastenvrele= lett.:van dezeheb
ik een duurzamevrede,d.w.z.:
dezeza1menietmeerbekampen,
4177;tevasterno tesocbteroec=
niet vlugger en nietlangzamer,
9751.

Vgl.vaerle.
vastett, vaster, verb.vorm v. pllfy
pJre,verbogenvorm v.vaer,zieald.; Zieald.
indenvare= inhetgevaar,of:in veiren,veren,10465.
vrees?10509;sonlervaren,zievaer. veerscat, geld voor de overtocht,
varen,zie vare.
veergeld,9508.
varen,w .w.,gaan,1433,3729,5993,

enz.;gaan,rijden,72,78,195,

veeten,vi
jandigbehandelen,twisten
m etiem -,8908.

1891,enz-;varen soeken = gaan ve
gbe,dedood nabj,ten dodeopeschreven;1ie vegbe es,bimoet
zoeken,1265,4483;neweten boe
van rouwen varen = ze m oeten
termoulen.wietendodegedoemd
doen,2832.
is,kannietontkomen,3876(eig.:
varinc,varingbe,Spoedig,1095,1973, moeti
nhetstofvallen,sneuvelen).
6975,9134(in G.staatsniemen1j, Vgl.moule.

11036.
varre,ver,9154.

veinster, venster,48, 174, 207,234,
1097,1168,1711,2052,6785,7362.

vart= vaert= tocht,8472.
veinstren,zieioren.
varuden,kleurden,10707.Vgl.vaeru- velll
en),vielten),3859,9968,10789.
den.
vellen,een einde m aken aan,1617
'vast,3*ps.enkv.tegenw.ti
jd v. (hiermetabstr.obj.).
vasten,946(humor.gebr.:dathj venden,vinden,2866.

nognietsheeftgegeten).
venisoenlej,wildbraad,8784,8812,
vastle),snel,368,769,8417,8738; 8820.
snel,metgrote vurigheid,4125; vennen,vilmen,5352.
snel,metgrotekrachten vaardig- verbaerle,verl.t
i
jdv.verbaren= op-

heid, herhaaldeljk, 6187; snel,

komen(v.d.zon),1350;zichver-

zonzeronderbreklg,6202;snel, tonen,8522.
stevig,2845;almaar,1392;voort- verbaert, volt. deelw. v. verbaren,
durend,10736;duurzaaln,2047; voorm1
'
J'opkomendagen,mi
jten
almaardooren hevig,6615;2deelgevzlen,9251.
maar,herhaaldeli
jk,ofmetsterke verbarnen,verbernen,zieald.
aandrang,6509;hevig,metsterke verbernie,verl.ti
jdv.verbernen,zie
aandrang,6197;metgrotenadruk, ald.
6266;hevig,4852;ûink,stevig, verberndt= verbernt,zieald.
metijver,849;stevig,4971;vaste verbernen, verbrm den, 465, 4990,
plefferspoet= Verzwar.uitdreym et
5029,5085,5569,9781.
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verbernt, volt. deelw. v. verbernen, verlar
f,teloorging,5332.Zieverzieald.
lerven.
verblaect,verzengt,4990.
verle,vrede,4180.

verblolea,bem verblolen(wederk.)= verie,aanvoeg.wijsv.verden =
bang worden,6198; in laets mi
nfe/verblolen = ik laatme geen

angstaanjagen,9990.

verbol
gelike,toornig,7336.
verbolgbevlibe,vertoomd,1997.
verborgben,beschermen,9376.

verre houden van, beschermen

tegen,148,9549;vri
jwaren,1883;
vri
jhouden ofverrehouden van

of vdjwaren,hoeden voor (?),
237;gebied.wi
jsv.verlen= vri
jwaren,2826.

verboude,iiesverboulebem Jewkant perdccf,bedekt,1872;hetz-,n1.met

hun wapenrustingen,6863.
verlerven,doden,vernietigen,8245,
verboulene,teverboudene= moedte
8299;tegrondegaan,284.
geven,aan te vuren,2340.
veriocbt.icwartverlocbt= hetkwam
verbouli = verboule bi gaf I
Ul' inmi
jngedachten,2288.
moed,10510.
verdocbte,verl.ti
jdv.verdunken,onPerbrdWen,Verroeren;OOfSPF.Wordt Pefs.m et36nV.V.Pers.e1126nv.=

daartocverstouttezich dcheld,

8975.

verbralujwengezegd van deoogleden (wenkbrauw),in 513 on-

0bJ
'.,= medeli
jden inboezemen;
betn verlocbte so mire noot= l1i
l'

getwi
jfeld in verruimdc beteke-

hadzo'nmedeli
jdenmetmi
*
inbe-

nis:geen lid verrocrcn,vgl.M nl.
W b.
verbreilelt,detoom beterin ordegCmaakt,3746.

nardetoestand,1794;datbem lanne

verbreben(wederk.,+ Jaf-zin)zich

indruk maakte, of:Li
j wie dat

ergenstoezetten,besluiten ietste
doen,zichzelfertoeoverhaleniets
tedoen,5618;verbrebentenenpOJ=
veranderen in een vos,5698.

verbuert,f/jf
'verbuert= (gehebt)uw

leven verspeeld,5892.
vercbiert,versierd,7896.
vercoren,uitgekozen,n1.om aan te
vallen,totdoelwitgekozen,366,
2341; bevet vercoren 1ie riviere
(perf.historicum'') eig.koos
de rivier, d-w-z.: ging op de
rivier af,708;< .bevetdie strate
vercorenJksefpfcrportenbrocbte=
W .sloegdewegnaardepoort1,
802.
vercout,koudgeworden,8827.

.'

mj
insverdocbte= dathcthem dan
medeljdenvoormi
jinboezemde,

4298;op w ie dat geen prettigc

medeljden opwekte,1399; dies
verdocbte = die hetheel onaan-

genaam vond,1423(inMnl.W b.,
VIIl, 1680 wil men lezen:diens

f/crJpcàfe).

verloren,bespotten,honen,8144.

verdort,van dewi
jsgebracht,9700.
verdorven,om gekom en,9101.
verdracb,sonder perdrccà zonder

Pardon,9060.

verlragben,optillen,opheTen (v.h.
zwaard),1622,2483,7277,7290,
9861; zwaaien, omhoog heTen

(v.h.zwaard),2087;zwaaien (v.
h.zwaard), 4170, 4201, 4258;
op en neer bewegen (v.blaabakcn),3529.In 3250 kan het
617

ook ,,opheFen'' betekenen, dan
We1 y,sparen'', zie de aant. op
1282.

verdroucbi,zieverlragben.

zi
jn hart,d.w.z.:werd hi
j verheugdinzi
jnhart,6097.
verboglblet,verheugd,2473,7328.
verbolicbele,verborgenheden,gehei-

verdroucblt),verl.djd enkv.v.ver- m enissen,4775.
Jrqàes,zie2d.(+ voomw.obj. verborle,verl.ti
jd v.verboren(pcr(hetzwaard)).
is perfectief'') = horen, ververdrou1
fben,verl.ti
jdmeerv.v.ver- nemen,bemerken,88,963,1360.
lragben,zieald.

'

ve%an,verl.ti
J'd v.veyeonnen = mis21
7
veriwl
i'
nt,verkwi
jnt,5622.
gunnen, 8.
vererren, boos maken, prikkelen, verbeerle,veranderde,ging over in
9145;boosworden.9199.
eenanderegedaante,10929,10949.
vererref,gramstorig,3696;boos,ver- verbi
nqt,verbinqtmettenringben=
ontwaardigd,5223.
herkende hi
j het aan de twee
verescben,teweten komen,9474.
ringen,4223.
ver
galerlen,verl.ti
jdv.veçfaleren= verlalen,inhetnauw gebracht,8690;
bi
jeenkomen,spec.:a1sstrijdende hetz-,in zeer zware omstandigvi
jandigcpartjen,2334;opelkaar heden,6818;hetz-, overlast aaninstormen,4216.Vgl.onierbem
gedaan,10326;innood,indcknel,
tween.

10583.

vergaen,verlopen,2050;belibetes verl
angbe,verlangbeju niet= wees
al
sover
gaen = wanthetisz6 ver- nietongeduldig,9511.
lopen,dat.. 4036.
verlaysiert, volt. deelw. v. verlay-

sieren = de vri
je teugelgeven;
bi brocbte weder verlaysiert zi
jn
10308.
17aert= hi
jlietz'npaardingalop
per
lprJe,verl.djdv.vergorden= de terugrjden,4187.
riemen beter aangorden, nan- verl
edicbde,verl.ti
jd v.verledicben,

ver
gierle),lusthof,tuin metbomen,
boomgaard, 3483, 5292, 5776,

trekken,4971.
zieald.
ver
gouden,vergolden,4556,5662.
verledicben,bevri
jden,verlossen,3715,
verbeent,doorhuivering bevangen, 3835.
9701.Vgl.verbenen.
verlelicbt,gebied.wi
jsv.verlelicben,
verbeeste,vernam,10886.Vgl.ver- zieald.
escben.
verlet,volt.deelw.v.verletten= OPhouden,2709;bem locbte dJf bi
verbe
fen,heftigeaanval,9905.
wasverlet= hi
verbenen,bangzl
jn,10150.
jdachtaldathi
jte
verbeven,volt.deelw.v.verbqfen=
laatksvana,4137.
opheTen,omhoog brengen,2073. verl
icbte, verled. djd v. verlicbten,
intrans.= schitteren,glanzen,helverbogelem = verbogeie bem, zie

perjqécs.
verboglblen,verheugen,4490,9604;
zich verheugen,4372;verbogbedem

datberte= lett.:verbli
jddezich
618

derzi
jn,2602;(wederk.)bareverlicbten= gaan schi
jnen,6779.
verlies, schade, nadeel, verdeë
10370.

verliest, heeft voor niee gedaan,
11183.

5671, 10083; verdriet, moeite,
narigheid,7012.

verloos,verl.djd v.verliezen,449, veronnen(2env.-obJ
'.)iem.een verjtmakenvan,kwali
jk nemen,
1439,1442;verloorhil
'(n1.uithet wi
6228.
gezicht),4771.
vermaect, zijn wonden verzorgd, verporie, verporle bem bewoog
10113.

zich,10020.

vermaent,(+ 2env.-obj.)denk (aan verrecbten(wederk.)bemverrecbten=
voorzjn rechten opkomen,zich
miJ
'),9939.
vermalelqt,vervloekt,4811.

vermane, vermanen, herinncren aa

(+ 2env.-obJ'.),7195,9553;be-

rechtverschaFen,zichverdedigen,
2032;zichwreken,zich rechtverschaTen,ook:zichverweren,6531.

zwerend oproepen, ontbieden, ver
sacb,verl.ti
jdv.versien,zieald.
4089;meternstdekwestieopwer- versageie,laTe,bange,8171.
pen,8510.
versaglblen, bang worden, 2448;
vermarret,opgehouden,1991.
bang maken, 5790, 6365, 6538.

vermat,verl.ti
jdv.vermeten(+ 2env. 6565.
0bJ*.)= durvenondernemcn,l7z7. versaglbjet,bang,versaagd,bevreesd,
-

vermenicbt,overvleugeld,overeoFen
2909,6354,8251;volt.deelw.v.
in aantal,10432.
versaglblen,zieald.
vermetelele,8644,zieaant.
versceden,uitditlevenscheiden,over-

vermiden,vermijden,nalaten,4980; li
jden,5827;volt.deelw.v.perontwi
jken,10742;iatics soude sceien= vanelkaarscheiden,8305,
vermilen1orjouinnesoude 1iej. 8322;heengaan,9559.
slaen= datikterwillevanjouzou verscb,fris,9625.
versckp,veranderde,vervormde,
nalatendej.teslaan,3796.
vermoyt,verm oeid,9621,10297.

vernam,verl.ti
jdv.vernemen= zien,
xzaarnenlen,635.

8451;versciep bem = veranderde
zich in,nam de gestalteaan van,
785.

verneye, rlmp, onheil, 5055. Vgl. versci
et,verl.ti
jdv.verscbeiden= uiteengaan,eindigen,4353.Vgl.vervem oy.
verneyen (= vernooyen) verdrieten, sceden.
282.
verscroven,rampzzig,8858.
vernieude,vernieude sJ
i'
n seer = die ver
sien(,yinchoatief''ofy,perfectief'')
opnieuw droevigwerd,9199.
opmerken, in de gaten krjgen,
vernoie,zieFCFSO/.
172,1652,2192,2203,2693,2880,
vernomen,volt.deelw.v.vernemen=
2958, 5162, 5188, 5260; volt.
opmerken,zien,4118 (objectis deelw.v. versien = opmerken,
vs.4120:hi
jzagdathj(W a1.)zich 8040,10715;bevetversien = heeft
dekte met het scléld, dw -z. de
hetvoorzien,heefthetzien aan-

afweerhoudingaannam).

vernoy,verdrict,hartzeer,4560,5623,
8395,9056;verdriet,leed,onheil,

komen,éjdig opgemerkt,1606;
versienbevet= gezorgdhceftvoor,

tonslbehoedheeftvoor,9278.
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versiet,tegenw. tijd v.versien,zie verstormle,verl.ti
jdv.verstormen,zie

ald.
ald.
versinle,liefkreeg,11164.
verstormli= verstormlebi,verl.tjd
verslent.verslhdt,9932.
v.verstormen,zieald.
versluten,533,1454.Mnl.W b.ver- verstormetl,in reP Cn rOCr brengen,
taaltmet,yhelpen,baten''.Diever8068,9284;in beweging komen,
taling isvrijen nietgeheeljuist beginnen te bloeden, 8844; in
voor1454.Beteruitdebetekenis hevige onrustkomen,zich boos
,,1tfsluiten,versperren''hethierte
maken,9946.
vcrklaren a1s ,,verhinderen'' de vertrect,,yovertrokken'' bedekt,
volgende bijzin isobject,vert-: 3562;verteld,7930.
ik vermi
jd hem,maar datkan vertroesten,moed inspreken,8324.
nietvoorkomendathi
J'(niet)a1- Veftroestetle,fcVeïtroestene = te 11C1ti
jddespotmetmi
jdri
jft.Ookin pen,testeunen,8857.
533ishetin diezintevertalen,al vervaerde,vervaerlebem (wederk.
)=
staathetobjecternietbi
j(datis vreesde,7300.
vefvaert,metangstige Zorg Vervtlld,
hetserpent).
versmort,dronken,9367.
2416.
versoect,probeert,8677.
vervarie,vervarlebem = werdbang,
versoeken,eig.op-,bezoeken,vd-: 4866.
aanvallen,6497.
vervroyle,verl.ti
jdv.vervroyen,zie
verspaent(2env.-obJ
'.)verstokenge- ald.
weestvan,10301.

vervroyen, zich verheugen, vroli
jk

vermoelen,sneller te vloeien,bloezi
jn,2508;vroljk worden,2792.
den,8876.
verwacb,verl.ti
jd v.verwegben =
verspraect,berispte,6415.
moeiljk vallen, zwaar wegen,
hinderen,3667.
versproben,berispt,6311.

jn verl.tjdv.bem
verstaen,vinden,ontdekken,2687(de verwaerle,kanzi
helezin:numogeGi
jnli
jheden verwaren = zich verweren,zich
spoedig daarheen geleiden,waar
ik een betrouwbaarspoorvanhet
zNvaard (nlet de twee ringen)
moge ontdekken,datmi
j deze

narigheid heeftberokkend),vgl.
vraey;f;c sJ
i'
n verstaen = volgens

verdedigen,en v.bem verwaren =
zich behoeden, zich beveiligen,

voorzi
jnveiligheideneerzorgen,
2456.
verw arm en, Nvarna xvorden,2486.

FcrYcxef,zwaarwegen,zwaarval-

len,hinderen,7698.
hoorde,4791.
verweren,verhinderen,voorkomen,
versterven,doodgaan,8246.
2712;verhinderen,afweren,8569.
verstoet,verstond,begreep,gehoord verwerret,in wanorde, niet geroshad,3024,7573,enz.
kamd,1383;in disordergebracht,
verstont,verstontbem betc/;wonien =
gehavend,5224.
had meerverstand van wonden, verwite, te verwite = om zich *
10012.
w reken,9030,9220.

zi
jn inzicht,naarhi
jwistdathet
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verwoeden,waanzinnigworden,9723. vi
nc,verl.ti
jdenkv.v.vaen,vangen;
verwoet,dol,9721;razend,9766.
vinc ten swaerde,scille, ook: an
verwonnen,aanv.wi
js,verl.tjd v. en acbter = greep z'n zwaard,
verwinnen;5471 (zin:tegenover schild,363,398,1666,2214,pasGod zouden we die zondenooit sim .
kumlenverdedigen,of:wezouden vinlen,ontmoeten,aantreTen,648.
ernooitvergeving voor kunnen
InM111.Wb.opnegbentbalve(zie:

kri
jgen?).

gbenentalve) vertaald als: raken,

doorverkeerdedaden(?)ofmet

wonden;waarsch.bedoeld aldus:
menkon W 2.vangeenkantaanraken of verwonden,ofIél'had
creen geneesmiddelvoor.Deze

weglae g van hetobjectGod:
door mi
jn zonden Gods gtmst

IX.497 op vinlen wordtterecht

verwrocbt,volt.deelw.v.verwerben
= i
n hetongeluk brengen,in de
narigheid laten,2287;verbeuren

verspeeld,m.a.w.ik zou in deze
omstandigheden maar ongeluk
overu brengen,6135.

vert.achtikonjuist.InMnl.W b.
opdezeplaatsvertazd:aantreTen;
m.a.w.dezin betekent:men kon
W al.nergensofnooitaantreTen,

verziet,zie versiet.
ofIél'hadgeneesM ddelenbi
jzich.
vespertqt,6uur'savonds,1994,2016, vingen, verl.tjd meerv.v.vaen,
9506.

veste, kasteel, versterkte Plaats,
burcht,6031,6103,6244.
viattt,duivel,7088,9718;Goisviant
= het
z.,4788.
vie,diesoete vie = het aangenanle
leven = genoegen,7939.
viel,vielicupwaert= vielik vooruit

(aan),m.a.w.deedik een front=nval,reed ik rechtop derivier
in,5000.Vgl.up waert.Deuitdr.
isminofmeerspottend,in beeldspcaak ontleend aan hetgevecht,
vgl.Jenesebrebenin 5001.
vier,vuur,413,415,551,563,5002.

vierien,namen rust,10566.

FJ/
KCN,zie vinc.
vingerlin,ring,10022.

vinglbjerline,handboeien,8384,8392;
boeien (om de benenl), 9098;
boeien,9249,9254.

violetten,vioolt
jes,5115.
visierie,verl.ti
jdv.vi
sieren,zieald.
visieren,beschri
jven,9092;zeggen,
in woorden uitdrukken,10616.
vlaen,villen,mishandelen,8568.
vlagbe,heftigeaanval,9023.
vlau,m at,zwak,uitgeput,8698.
vlerken,vleugels,3562.

vlo,verl.tjd v.vlien = vluchten,
10797.

ploen,,,vloden''verl.ti
jdv.vlien=

vluchten,1683,6201,6279.
vierendele,3env.v.vierenieel= eig. vlogbe,snelheid,vaart,2013;àcrle
weltervlogbe= snelin devaart,
vierde deel, naam v. e. kleine
maat:vierdedeelv.e.kan?,9184. 9504;t
ereerstervlogbe= bj de
vilein,dorper,scheldnaam :schurk, eerstesteek metdespeer,7257.
eerloze kerel,8112, 8356,8564, vl
ucllticlb),vlucbticlb)maken = opde
9882;scheldnaam v.e.onbcschofte
vluchtjagen,10645,10709.
voeget,behaagt,6393.
ridder,8724.
viere,zie vier.

Z<.drukken 26b
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voer,verl.tijdv.varen= ri
jden,gaa,

veréer,vannu afaan,2304,2306;

719;voeraf= (hetlichaamsdeel novoortnoweler,zieweler.

dat door het zwaard getroTen voortgbeven,doorgeven aan iem.,

werd)vloog van de romp af
6193.

voere,wi
jzevandoen,gedrag,zede;
vanlicbtervoere= vanlichtezede,
5531.
POCCCN,

VCrl.ti
jd v.varen = ri
jden,

8738;boedJfvoeren

. = hoe

hetgingmet,hoe(zij)hetmaakten,9828;voeren meyen = waren

xveggeven,3294.
voortwaert,ppprfwert,eig-voorwaarts;

(van ti
jd) van deze dag afge-

rekend,nuvoortaan,84;voortaan,
1196,7106;vortwaerty/flncso meer
= van nu afaan hoelangerhoe
m eer,1358.
voort waertmere, voortaan, 1532,
1848,1884,8858.

voorhunplezieruitri
jden,3971 vorlat,voordat,1676.
(meyen = ,,spele meyen'' zich vorlerie,verl.tijdv.vorleren,.vorleren sinen wille = ten uiwoer
verlustigen).
voeren, 2200, verbogen vorm v. brengenwatl
lijwenste,10243.
voere,zie ald.,en vgl.aant.op vor
iert,tegenw.ti
jd v.vorderen =
2199.
helpen,begunstigen,bevoordelen,
voerne,voernegbeleden = reed mee
1851,3215.
om hem tegeleiden,11034.
ppr lien lat, voordat,1674, 5484,
voert = voeret,aanvoeg.wi
J'sVerl. 5526.
ti
jdv.varen,3820(vert.:gezoudt pprlieàcgf,ziebatlt.
u om keren, de andere kant uit- vore,heteerst,8539.

ri
jden).

vorem = ppre bem;voor hem uit,
212;voorzich,2174.

10523.

voren,vooraan,2261,2574;vooruit,

voet,ondervoet= onderdevoeten,

voete,vgl.staen(1598).

voorop, 8520, 9745; het eerst,
vöörde anderen,8767;tevoren,

m eester,3401,5160.

10184;bem voren = vöör(bi
J'w.,
verbondenmet3env.),137;ende

vogbet, voogd, bezitter, gebieder,
volcomt,totstand brengt,volvoert,
8593.

voldaen,geëindigd,8051.

voldtvaen, klaar zi
jn met wassen,
7205.

volyaen,gLibebtvol
gaen = jebent
aanjeeind,8142;jebelltaanhet
eindvanjetocht,ofvanjeleven,
9763.

vol
gben,zieclagbe.
pp/àcrlf,voleindigd,voltooid,7917.
voll
en,tcplvollenslagbe,ziebrocbte.
pnpriiendat,zievorJfendat.
voort,verder,527;naarvoren,1204;
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SPJJComenNfcflIteïeF0Fe&= en die
uitdelegerscharenaarvoren was
gekomen,2342;bireetvoren =

hi
jreed voorop,vooraan,4400;
fevoren = voorallcs,boven zles,
8881;fe voren comen = vooriem .

verschi
jnen,inzi
jnnabi
jheid komen(+ 3env.),1277;meegedeeld
worden aan,6364 (vert.:a1sde
koning hettehorenkrijgt);enie
quaemtminen vadertevoren = 2s

hetmi
jnvaderbekendwerd,54739
miquam teppren= mjverscheen

(alsdroomgezicht),7107, 7126; vteselke,om bang van te Nvorden,

fc voren gaen = de bovenhand
9734.
hcbben, overweldigen, 270; lie vri,edel,3600;lie vrie = de edelc
rouwegbincbem allestevoren = de
(vangeboorte),9639;sonleranler
smart overweldigde haar geheel, vrie = zonder verdere omslag,
310;iem.ietstevoren bringben =
9142.

vooriem.tevoorschi
jnhalen,het vrk,zie vri.
hem brengen,voorleggen,3244. vri
ë,huweljksaanzoek,8913.
acbterof voren,zieacbterenz. vriele,verl.tijdv.vrien,zieald.

voren,8738,zie voeren.

vorsien,zieversien(2880vgl.aant-).
vorste, s
onlervorste onverwijld,

vrien,liefde verklaren,dingen naar
de h= d van een dame, 9787,
11163.

zonderuitstel,6576,7462.

vrj
i'tboe
ft,zievrpbof.
vort= voor(dat)het,2365(vert-: vrqtbof,omheldetuh,5102,5135,
voordatde zaken een ander ver-

5159,passim .

vrpbove,3.nv.v.vrpbo
f,zieald.
pprf,verder,7674;bivort= langs- #r0(
e),blj,vergenoegd,3266,3375,
heen,voorbi
j,6251 tbi
j liden = 5381 (+ 2.nv-);latàj# bliven
Passeren);vortenletpver= over- mocbtevro= datl
ujerzich over
loophebbengekregen).
a1,7643.

vortwlalert (mere),zie ppprf waert
(mere).
vraey,waar,echt;prccylîtekLin = een

verheugen mocht,10596;vroeg,

1795,4492.
vroede,al
sedievroede= op een ver-

standige wi
jze,3057;vroede van

betrouwbaarspoor,2687(voorde
helezinvgl.verstaen).

orlogben = die verstand had van
vechten,9842.Vgl.vroet.
FCOCW/,Verbogen Vorm V.vfoet,Zie

vremtbede = zj verbaasden zich

1480;vroetsqnlwesen + 2env.obj.= bekend zi
jn met,op de

vragbet= vragbedet,3141.
vramen, voordeel, 9536; zelfde als
21d.
vrome,ziedaar.
vroeder, verstandiger, 2406; maken
vrq e,vrayebistorie= waregeschievroeder= op de hoogtebrengen,
denis,9933.
10943.Vgl.vroet.
vrayst,hetmeestinovereenstemming vroemt,totvoordeelis,9992.
m etdewaarheid,11188.
vroet,wjs,verstandig, 165, 1626,
vre#e,bedocbtom zinen vrede = be1988,3957,enz-;vroet+ 2env.=
dachtom zijn (n1.v.d.jonge op de hoogte van,2024,2708;
ridder)veiligheiden recht,2243. van zuken zaben vroet = op de
vreescben,tewetenkomen,inlichtinhoogte van, met ervaring van,
279;vansinnevroet= verstandig,
enkri
jgcnover,5105.
V''
eCSSCl1etI,FCCCJJYCK K/C/NJCC = D.
a7080;vanwonlen... vroet= die
vraag (te)doen,(te)informeren, vcrstandhad van wonden,10158;
2888,2974,4476.
vroet vllcn = vcrtellen,op de
vremtbede, si baldens wonier enle
hoogte brengen,inlichten,1116,
er zeer over,10938.
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hoogte zi
jn van, weten, 1808,
7136;iesJjtvroet= weetdatwel,
4773.

zwaringvandeontkenning),ongetwi
jfeld,zekerniet,482,3470;
soaier minen waen = zonder dat

vrome, zelfst.nw-,voordeel, 5404,

ik er aan twi
jfel,ongetwi
jfeld,
8052;bebbewaen= twi
jfele,10954
voordeel,hulp,4872,5792,6131, waenli,verl.djdv.wanen,zieald,
6470,10254.- bi
jv.nw.,nuttig, + bi,526.
7225.
waenlic,verled.djdv.wanen + i%
8364;fe ....vromen = tot ....

vromen,ww.,tot(groot)vooréeel
zjn,helpen,baten,vanpaskomen,
dienen,totnutzjn,3720,4364,
5123,5440,passim.
vrom en,verbogen vorm

v.vrome,zie

5244;toen had ik nogslechtseen
vermoeden,nu weetik het met
nleerzekerheid.

waer,bi
jw.,maar,slechts,541 (zie
v.h.zinsverbandaant.op537-42);

sowaerdcf= overalwaar,920.
wa
erbi,waarom,waarvoor,3513;
vroo,ziepr0(e).
vrouwen,2env.enkv.ofmeerv.bi
j waardoor,5579.
belocbte,7390.
walejrle, beemd, grasri
jke streek,
96
3
4;
we
i
de
,
9
7
90
,
1
00
56.
vrucbtj),vrees,3418,9292.
t
v
a
e
r
l
i
c
b
e
l
e
,
s
o
e
d
e
d
e
v
n
i
J
r
ofewaerjivrucbtelike,vreseli
jk,jseljk,8152.
vul,vuil,8314,9882.
cbeie= zi
jgafmi
jmenigbewi
js
van vererendeliefde,3156.
vullaen,volmaakt,3519.
vul
en,vuilmaken,2629.
waef,terrewaer
f= feleserewaer
f=
vulenden,vulenden die tale = het
bi
jdiegelegenheid,toen,291.
waerlike,zeker;alsowaerlibeals= zo
gesprek beëindigen,3609.
vullic,vullibe,snel,8104,10339.
zekera1s(bezwerendeformulein
vurste,uitstel;vurstegbevenvandeser hetgebed),496.
tal
e= ophoudenmetzotespreken, Wdefnett, afWereny azloudell Vln,
ald.

1736.

8756.

waert, gastheer, 1073, 1250, 2540,
2562,passim.Ook werd,wert.
W
wccrf,lieneàcddesowaert= diehem
wacb,0wacb/= o,weel,8058,8813, zoliefhad,hoogschatte,1œ 05.
waert,waarts,gerichtnaar,403;fe
8850.

wacbarmelnj(uitroep)weemi
j!,308.

miwaert= jegensmj,2841.

3832,8851;te....wacbarmen = waerwaert,waarheen,3665.
tot....ongeluk,verdriet,7268. wale,goed.1738;walestaen,zieleven.
8964,8965.
walop,gzop,1517.
wacbt,bewaakt,4801.
walsclbje,twalscbe= hetwaals,franq,
wacbte,veiligheidsmaatregelen,9034. 5;iiewalscetale= dewaabetaz,
wacbten(overg.)metzorglettenop, hetfrans,11141.
achtslaan op,waken over,167. wan,verl.tjdv.wi
nnen,zieald.
waien,vloeien,9806.
wanc,spndcrwanc= zondertwjfel,
waen,sonierwaen = (modalever- zonderm aA eren,3052.
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wanconnen,lies u wanconnen = die ware,enware= washetniet= behalve,7049.
hetu kwalijknemen,5252.
wanielen,ronddolen,rondreizen;ic waren,tewaren= inwaarheid,3805.
binintwandelencp-en = ikbenop waren,afweren,besdjden,alouden
reisgetrokken,1158.
van,6940.
wanlelt,wanieltspelen = looptzich warewaert,waarheei,209.
te vermaken,wandeltvoorhaar war
p,wierp;6493,zin:hi
jgingmet
genoegen,3574.

wane,lePs.enkv.tegenw.tijd v.

#

zn rug tegen een muurstaan.
wart,edel,8471.

wanen,zie ald.
wart,wartbi....up= stondhi
jop,
w<pe,verbogen vorm v.waen; tIJ
10162.
minen wane = volgensmi
jn me- wecb,wecb enlewelerle)= heen en
ning, weten, zoals ik meen te
weer, in alle richtingen, 2109,
weten,a1sik menietvergis,2882, 8702,8977.
3002,3224,3436.
weler, terug, 65, 99, 1177, 2399,

wJpc(n),waarvandaan,2617,6850.

4187 (zie verlaysiert),5503;van

WJAICIf3),W.W.,menen,Van menzg
zi
jn,geloven,denken,790,923,

anderekant,1245;weler. . 6

10893.

1717,1775,passim ;denken,vermoeden,285;menen,verwachten
a1szeker,vrezen,526;icwanewel
= i
kben ervan overtuigd,meen,
eloof,968.
wanic,zie wanen.

wanbagen (wederk.) iets onaangenaam vinden,9748.

want,verl.ti
jdv.winden= wikkelen,
3318.

zi
J-llkant,terug, 8669;van
kant,2483, 7735,11164;van de

weler. .so= of. .oc3760,
10370;no welercc/lferno vort=

noch achteruitnoch vooruit(tegenstellende coördinatie,no vöör

wedera1sverzwarendbi
jw.v.ontk.

toegevoegl),503;novoortnowedcr

= noch vooruit,noch achteruit,
nergens,3726;noweder....no=
noch ...noch,524,2893;wecb

endewelerle),ziewecb;wederende

want= wanthet,M7.
vort= overal,9010.Vgl.luutden.
wapene,omvatdehelewapenrusting: speJerc,zienveler.
harnasen wapens,129.
speder luutden,weerkloA en,10600.
wapine,wapenrusting,515.
welersake,tegenstander,8611.
warande,omslotenholltuim 5303. welerseggben,tegenspreken;laerne
warle,ziewaerle.
wasgbeenwelerseggbensinemoesten
ware,kostbare dingen;in 3487 geAerien onsegbebebben = zonder

zegd v. bi
jzondere exotische
vruchtbomenenspeceri
jen.

mankeren moesten zj daar het

onderspitdelven,2133.
ware, wcre nemen = zorg hebben weierst
aen,bestri
jden,de stri
jd opvoor, op iets passen;1377,zie
nem en tegen, 1148,3396;ergens
Cratlc; Voorzorgsmaatregelen netegen opkomen,3824;stuitenop.
men,9034;nemetware,4398,7430,
zienemet.

7529;afstuiten op,4193;bljven
staan,3886.
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welerstaet,tegenw.t.v.welerstaen,
zieald.

welerstoet= weierstont,verl.ti
jdv.
welerstaen,zieald.

wedert,welert. of= ofhet

J.n zoietsbetekenen a1seen min

ofmeerbovennamurljk wezen,
hetzi
jeen dwerg,hetzj een reus
die a1swapensmid optreedt,pas-

Send in desprookjessfeervan de

betoverdevos.Ofisheteenw.w.
welertale,tegenspraak;sonierweler= wonen? Friesevorm ?
/JIC = Zonder mankereny Onge- weracbtegere, weracbtegere liede
weerbaremannen,10806.
twi
jfeld,466,5086.
wedertrecben, gesubstantiveerde on- werc,geplozen draden van vlas of
bep.wi
js:neighg om hetnate helmep, linnenpluksel2sbloedlaten,om zich terug te trekken, stelpendmi
ddel,648,10011(ook

ol 7825.Vgl.weler.

7862 (een welertrecben gaf kan inYpermans,ncyrurgie''j.
ook djn:haarervan weerhield). werct,handelt,6414 (zin:ge doet
wee,weebebben = li
jden,verdriet nietzoalswi
jU geradenhebben).
hebben,8098.
weenscele,wenste; biweenscele om

werd,zelfdea1swaert,zieald.

werlen,worden,7074;junemacbs
sinengast= IéJ'wenstedatzi
jn werlenanderwrlle= jekuntgeen
gasttheer?)(n1.Rogo)er was, andere vergelding krijgen,4037.
6734.

werdicbele,dursinewerlicbele= om

weet,verl.ti
jdv.witen= wi
jten,be- hem teeren,11040.
schuldigen,3999(zin:waarvanik werds,2env.v.waert,zie2d.
were, moed, dapperheid, 10693;
hem tebeschuldigenhad).
wel,goed,2606,2607,2609,4902, ut
erwere,9210,zieaant.(telezen
10178;op schonewjze,875;so is:ferwere,teverbindenm etwarp
wel= zo raak,407;betquam bem
wel= hetwas een geluk voor
hem,het kwam goed uit,732;
sotpelbesnetc.,928;zieaant.

welna,bjna,haast,268,2379,4142,
enz.

wene,metwene= m etgeween,8818;
in swaren wene = in zw aar ver-

àem, 9209, betek.:nam een ver-

dedigende houding aan);sonler

were- zonderdatmen erictsaan
doen kan, 2071; bine conste te
gberewerecomen = I
/l
'kon geen
tegenstand bieden, kon niet tot
afweer komen, 9929; bem ter

weresetten= (wederk.)zichgaan

driet,rouw,8941.
verdedigen tegen iemand,zich tc
wenen, 5938. Zelfst. naamw. of weerstellen,299;gbenewere bewerkw.? M et zellit. nw. wene
staen = geen tegenstand bieden,
Nveetmen niet goed raad. Vgl. 9951.
Van den Bergh, Mythologisch werel
t erc, kri
jgsmanseer, goede
W b.,198,dieweneeventueelmet naam ,eer en aanzien,6416,6797,
Wanen in verband brengen wil. 8009,8061.

Gdnea zjn het > eede goden- werpt+lmel,triktrak (bordspelmet

geslachttegenoverdeA efl,in de
dobbelstenen),2966,5344.
Germaanse godsdienst. Het zou werf,tegenw.tjdenkv.
,aant.wijs,
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v.werlen = worden,4844,6975,
6995;gescveden,7117;1i
enewert

bem nemmermee = diekri
jgtIél'

teerst1atJkbolewaswJ/J= zodra
debodewasingelichtover,opde
hoogtewasvan,10392.

nooitmeerterug,608;goetdacbne wi
jsie,gafaanwi
jzingen,10161.
wertminemmermere = voormj wibet,klein deurtjeindepoortdeur,
komter nooit meer ecn ,,goede 6121,6158,6165,6257,6318.
wilde,a1szelfst.ww.;lielaerp, < .
dag''1428.
wert= werd,ziewaert.
wilie = dieop T .afreed,4159.
wertel,wortel,3531.
wile,ti
jd;ene(goede)wile= enige
bvesen,albaerwesen = haardoen en
ti
jd,2903,4953;terwile= intuslaten,7931.
scn,indieti
jd,1944;teserwile=
wet,zelfst.nw.,gelool 3187,3235; nu,op ditti
jdstip,2673;fcleser
bimilelrewet= lett.bijmi
jnge- wile,uptiex7f/c,upliewile= toen,
loof vd.:waarljk,3059,3101, op datogenblik,51,1171,2885,
5243,6115.
fcr qualer wile = op hetlaatste

wet,gebied.wijs v. weten,7853;
wetGod = moge God wetcn =
voorw aar,5007,5694.

weten+ onbep.wi
js= omschr.v.d.
,,:tdhortatief'', aansporing, b.v.
wetenpec/ifep= latenwevechten,
zo:4242,6409,6533 en passim .

moment,8572(?zieMnl.Wb.
VI,811);terselverwile= toen,op
hetzelfdeogenblik,9677;biwilen
= soms,2112;biwilen
bi
wJ
.
len = nuCCIIS, * danWeer,
213-15,510;1iewiledat= zolang

(ik)nog@ **$2412;zo lang a1,
wetti,w eetge,783.
6141;toen,terwi
jl,6562.
wieben, in een wonde een wiebe wilen,ziewile.
(= stuk bloedstelpend verband, wille,begeerte,wens;in 1en wille,
wies,verl.tjd v.wassen = toe-

134,ziegbere;d0rzinen wille =
terwille van hem , 5777; wille
bebben = willen,hetplanhebben;
desen bebben miwille te deerne =

nemen,groter worden;die moet

dezewillenmi
jderen,6969;sinen

dotplukselvangezuiverdweefsel)

leggen, en daarmee verbinden,
653.

willedoen = doenwatIél
'wenste,
10203;sinewilleseggen = zeggen
wkant,held,142,242,542,3640, watiem.voordemondkomt,on8224,8975,9672,10078.
nadenkend spreken, dwaasheid
verkondigen,8906.
wkbe,3env.v.wJ
i'
cb,zieald.
winbrawen,wenkbrauwen,1408.
wi
gbes,2env.v.wi
jcb,zie2d.
wi
jcb,stri
jd,kri
jg,2250,2329,2370, wine, wine daden bem Afne, 3993,
2445,passim.
zie ne.

wiesbem = zi
jn woedenam toe,
2064.

wi
jen,ziepape.

wl
if
',zieopenbare.

wl
i'
s,op dehoogtevan;iiessl
i'
tseber
enle wJ
i'
s = weetdatwe1zeker,
wees daarvan overmigd, 711;

winnen,winnen,(door inspanning,
stri
jd)verwerven,veroveren,
1260,2177,2897;ane....wan =

succesmeehad,voordeelmeebehaalde,2403.
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wise,fsalrewi
se= in alleopzichten, wrocbt
e,verl.ti
jd v.wcrles = verop allemanieren,8226.
richten,totStand brengen,2221;
wocb,weg,9489,9703.
doen,5369;hiwrochte biharen
woeste,1itwoeste= deze wildernis, rade = l
lijhandeldevolgenshun
8775,8839.
advies.
woestine,wildernis,eenzame plaats, wullic,vlug,9470.
4935,5301.

woet,verl.ti
jdvanwaien= vloeien,
strom en, 566, 1422,8988, 10604.

wonler, merkwaardige, bi
jzondere ylellent,leeg,2400.
ooit,(zolangikkoningben)92,
gebeurtenissen,878;wonderli
jke, ye,
2584.
vreemdedingen,3077;intwonler

et,zieiet.
inhetri
jkvanhetbovennatuur- y
z
e
wer,ziekwer.
li
jke,hetri
jk vankoning,,W on- ewe
rinc,y.tenigberstele = ergens,
der'',1077;wonler bebben + 36
=

nv.,ietbevetenen wonier = lets
verbaast, bevreemdt, intrigeert
iemand, iem. verwondert zich

waarook maar,2345.

ylanc= ie(= ooit)lang;y.someer=

hoelangerhoemeer,1358.
oyen,vreugde,10972.
yl/prfe,ziebistorie.
wonen,bli
jven,1127.
ie yvore.
worden,verl.ti
jdv.werden= worden yvvoarree,,zivo
or,874,1011;ten yvore =
over iets,1113,1142,1713,2878.

(dus ,ywerden'')!, 2509, 2516,
8259,11020.

worf,kan meerv.zi
jn,mi
jn woorden,127(vgl.beric).

aanivoren tafels,1027(vgl.elpsbene).

wouden,besturen,beheersen,macht
hebben over;van dezen gastesal zaen,metspoed,snel,306,380,779,
de duvel woulen = over deze
863, 870, 986,1567, 1573, 3362,
vi
jandmoetdeopperduivelheer- enz.,vgl.saen.
sen, m.a.w. laat hem naar de zede,aard,karakter,wi
jzevandoen,
duivellopen,5221;nu Iaetsgole
7410.
wouien = laathetnu overaan de zelen,gewoonten,instellingen,spebeschikkhg van God, m.a.w. ciaz slaande OP
FlleheTen Van tol,
mogeGodhem helpen,3875.Vgl. 1569, 1584;
zelen: booswouls.
aardigepracti
jken,111.afpersenvan
wrac, verl. tjd v. wreben, 4722, geld2stol.-vgl.sele;çj/ldczelen
= ondeugd,1559,hier voor de
10679,10691.
wranc,verl.tijd v.wringen,1420, Slechtebehandellgv.d.genendie
1504,4157,5516,8311,8853.
erpasseren;lieçuldczeleziesele.
wrancbene,wrong hem,7309.
zcer,leed,l48iverdriet,1357.ZieJerc.
wranct,wronghet,5131.
zegbezalicb,onoverwinli
jk(?volgens
wrebene,tewrekenebarentoren,4338. Ma1.W db.
),1479.
wrene.paard,314,705,763.
zelverl
i'
n,zilveren,56.

zere,metgroteSnelheid,1660,3852;
a1scomp.:sneller,4755.Vgl.Jere.
zere,pi
J'
nli
J
'k,724.
zere,3env.van zcer,zieald.
zeuwe,bizeuwe:overzee,9479.
zeyleae,zeis,10522.
ziet,ziethet,3868.
zille,dorpel,5740,10948;vgl.sille.

zinne,verbogen vorm (3env.)v.

zult,moet,1598;vgl.sult.
zure,alwertbetbem tezure= alzal
hethem zwaarvallen,31.
zusterz0/)e,ArturszNlferzone = een

neef van Artur, de zoon van
Arturszuster,2793.

zwaert,teg.tijd v.zwaren,zweren;
eerdatgbinelootzwaert= voordat
ge

onder ede verklaart dathi
j

zin; het biM enste, gemoed; an
sterven m oet,1768.
zinne werlen = bemerken, ge- zwam, verl. t
ijd v. zwemmen =
waar worden,7909;uten zinne: zwom ,737;zieswam.
uitzinnig,9948;metstouten zinne: zwaren,zw eren,2046.
onverschrokken, 9851; met ge- zwike,zelfst.nw.vanwerkw.,stam
V.ZWiben ,,tekortschieten'';gbene
staien zinne = in beheerste gmoedsstemming,kzm,waardig, zwikestaen= niettekortschieten
'
Jegensiem-,hem nietin desteek
1102(ziegestale)-vgl.sinne.
zins,2env.van zin:verstand,9849. laten,2218.- zie swike;bem ne
zire,26 nv.v.h.bezitt.voomw-; sl
aetgenezwibe.hi
jwordtnietin
een deelzire man = een gedeelte
desteekgelaten,b6gokgllinemogbet

vanzdnleenmannen,37.

zoene,schadeloosstellhg,3902.

zomerls), lastdierten), 8813, 8814,
8822,11040;zie somer.

mislaengenezwibe:gi
jkuntniet
tegenovermijin gebrekebli
jven,
e moet we1 doen wat ik zeg,
5494.

zulbe,sommige personen,943;zie zwoer,verl.ti
jdv.zwarenofzweren:
sulke.
Pi
jndoen,2199.
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LIJST VAN EIGENNAMEN.
ABM HAM,aartsvader; in Abrabams AERTUR, ARTUR, de koning van
scoot,8381.
Bretagne, W aleweins souverein,
AtANGREMANDE,verbogen vorm van
1,32,33,62,66enpassim .
Akngremant,zieald.
ARTURE,verbogen vorm van Artur,
MANGREMANT,eenridderuithetri
jk zieald.
vankoningAmadi
js,entegenstan- ASSENTIJN. Cen koning, Vader van
der van W alewein, 2343,2371, W aleweinsgeliefdeYsabele,3455,
5709, 7955, 8072, 8166, 8187,

2376,2387,2407.

MANGREMANTE,verbogenvorm van
8248,8317,8475,11079,11158.
Alangremant,zicald.
ASSENTINE,Verbogenvorm VanZJJCNAtENE,ltertogbinne,tantevan Roges, fi
jn,zieald.
5720.

Alexander de Grote, BANCM M,BANCRAN,een ridder uit
het ri
jk van koning Amadi
js,
AIJDRISONDER, ALlomzoNoER, de
br
oe
d
e
r
v
a
n
Al
a
ngr
e
ma
nt
,
en
zoon van koning W onder,812,
t
e
g
e
ns
t
a
nd
e
r
va
n
W
a
l
e
we
i
n,
2
3
47
,
996,1141,1332,3256,5706,8481,
ALEXANDER,

7902.

9595,10899,10937,10962.

2404.

NE,eenschonejonkvrouwt?)
ALIDRISONDRE,ALYDRISONDRE,verbo- SARSELI
in de vergeli
jking van Ysabeles
gen vorm vanAlidri
sonder,zieald.
ALYDRISONDER,ZieAlidrisonder.

AMADI,AMADIJS,eenkoning(episode
van de cnape met het kreupele

paard),1892,2023,2998.
AMORAEN,een koning (hjbezithet
zwaardmetdetweeringen),1269,
3022, 3029, 3138, 5247. Vgl.

Amori
js.

AvoRlls, deze naam
9557,9565.

AMORISE,Verbogen Vorm Van XmP
&0

8243.

CARDOEL,een derhoven waar ko-

ning Arturverbljfhoudt,1586,
1709,11055.

gebruikt

Vostaertvoor Amoraen (zie het
vorige),9410,9455,9548,9551,
rj'
s,zieald.

schoov eid,3440.
SARLABAEN,deduivel,9741.
sEszsuc,de duivel;Besebucs cnape,

CARDOLE, verbogen vorm

van Car-

loel,zieald.
CARLICEN, (
verschrijving voorCar-

lioen)hethofvan koning Artur,

34, 101, 714. Vgl.Carioel (er

blijktuitde tekstnietdatArtur

inmiddels van residentie is ver-

anderd).

c- TsTus, in aiorting 3631; zie

Jbesus.
DW ENGAEL,een ridder aan Arturs
hof,40.

LANc(H)EtooT,tAxcaosT,eenrid-

deraanArtursho(Estorsbroeder,
40,1759,3199,10004,10008.

tsvsassE,ziewoordenljst.

LYAERT,laetpaard van de verslagen
roofridder,datW aleweingebruikt

nadathi
j Gringoletheeftuitg-

leend,1641,2176.
ELExE,deschoneHelenavan Troje
in de vergeli
jking van Isabeles MARIA,MARIE,de Heilige M aagd,
schoonheid,3437.
248,4194,4268,4964,5011,7334,

ENoI,burcht(?)oflandstreek(Indië)

9939.

waarkoningAssenti
jn en Isabcle MARIEN,Verbogen Vorm Van Mafia,
wonen;verreingontEnliIinenen Zeald.
casteel,3457;inlencasteelt?lsEnli,
4930.

EsToR,een ridderaan ArturshoC

MICHIELE,Verbogen Vorm Van M V
càk/,eenheilige,4798,4908,6685.

broeder van Lanceloot, 10005,

10015,10021,10032,10043,10047, NAZARENE, Nazareth, 3631. Vgl.
10096,10181,10188,10201,11152. Jbesus.

ESTORE,Verbogen Vorm Van ESt0%
zieald.

OLYMPIAS,CenSCIZOnCVrotlWe(moedervanAlexanderdeGrote?),in
GAAVFJN,een heilige;bisinte Grade vergeli
jking van Ysabeles
vein,1810.

schoonheid,3427.

GRINGOtET,hetpaard van Walewein,
137,171,306,314,367,enz.

PARTJS,destadPari
js,712,973.

GmNGIHIOLETTEINI, verbogen vor- PENNINC,dichtervan heteerstedeel
men van Gringolet,zieald.
vandejeeste,23,11173,11179.
PENMNGE,Verbogcn Vorm Van PCKniltc,zieald.
PERCHEVAEL,een ridder aan Arturs
IRtANT,Ierland;sconinx docbtervan
hof,39.

Hyslxz,zie Ysike.

Irlant (de overleden echtgenote 'IETER,zie Vostaert.
vankorlingAmoraen),3149.
JHESUS,biJbesusCbri
stusvanNaza- RAVBNSTENE,deLurchtvan koning
rene,3631.

Amoraen,2874,3014,3632,9477,
9507,9543,9585,9897.

KEYE,een ridder,tevens,,
drossaert'' RocEs,debetoverdeprinsin degeaanArtursho(43,172,173,181, daantevan ecnvos,en W aleweinî
186, 189, 193, 281, 1718, 1737,
helper,5158, 5316, 5434, 5745,
1747,5056.

KEYEN,Verbogen Vorm Van Keye.

5818,5885,5959,6009,6025,6151,

11049,(11087),11121,11125.
631

Rocss,vadervandebetoverdeprH , woNoER, het land van koning
koningvanYsike,5320,(11087), W onder,782,1144,1221,5705,
11111.

Rom ,destad Rome,3428,3431.

11058.
WONDRE,VerbogenVorm Van W 0NJcr,zieald.

TORABENE,een schonevrouwe(?),

in de vergelijklg van Ysabeles YDIERE,verbogen vorm van Yikr,
schoonheid,3438.Of:Corabene?
een riddernan Artursho$ 3198.
vgl.aant.

TROYy.
N,Troje;1ieystorkvanTroyen,
7901.

VExus,de godin der liefde,3425,
3446.

YZRLANT,Ierland; Ysaule van Fcrlant,3441.Vgl.Ysaule.
YSABELE,YSENBELE,W zeWezs gCliefde, de dochter van koning

Assenti
jn,3423,3443,7838,7841,
7921en passim .

vERcmxs,eenschonevrouwe(?),in YSABELEN, YSENBEtEN, verbogen
de vergeli
jking van Ysabeles vorm van Ysabele,zieald.
schoonheid,3439.
YsAuoE,een schonevrouwe(?),in
VOSTAERT,PieterVostaert,de dichter
de vergeli
jking van Ysabeles
vanhettweededeelvandejeeste, schoonheid,3437.
11177,11187.

YSAUDE van YERLANT, Tristans g-

liefde,beroemd om haarschoonheid,3441.
hoofdpersoon van dejeeste,neef YSAUDEm etterwitterhant,Tristans

W ALEwEIN,wAtswBu , wALEm JN,

emnlin,3442.
41,106,128,136,162,en passim . vssMcaIJM, de wolf uit de fabels,
WALEWEINE,WALEWEYNE,Verbogen
8588.
vorm van Wal
ewein,zie2d.
vslxz(= Hisibe),hetri
jkvankoning
woxosR,een koning thijheefthet Roges,devadervan debetoverde
schaakspelinzi
jnbezit),783,811, prins,5320,5722,11015,11086,
834, 907, 936, 995, 1079, 1081,
11111.
1331, 3255, 8480, 8498 9594, vwslx,een ridder aan Arturshof
10896,10936,10961,1102).
39,3203.
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