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LIEDEREN.
1. VANDEN OUDEN HILLEBRANT.
De oude krijgsman Hillebrant keert na dertig jaar naar Berne (d.i.
Verona) terug en ontmoet in zijn land zijn zoon, dien hij als kind heeft
achtergelaten. Deze stelt zich te weer en nu ontstaat een verschrikkelijk
gevecht, waarin de vader overwint en den jongen held noodzaakt, zijn
naam te noemen. Nu begrijpen ze, hoe na ze verwant zijn, en spreken af,
dat de zoon zijn vader als gevangene naar hun slot zal brengen. Hillebrant's echtgenoote, vrouwe Goedele, herkent hem niet dadelijk, en dus
verbaast zij zich over de eereplaats aan tafel, die de zoon zijn vader geeft.
Nu voIgt de opheldering en vol vreugde omhelst Goedele haar man.
Het lied is vrij vertaald uit een Nederduitsche bewerking van het Oudhoogduitsche Hildebrandslied, waarin Hildebrand de trouwe dienaar heet
van Theoderik, koning der Oost-Goten, en hem in de vlucht gevolgd heeft
naar Attila's hof, om te ontkomen aan de vervolging van Odoaker. Het
begin en het slot onthreken er evenwel aan; waarschijnlijk doodde de
vader zijn zoon Hadubrand, zooals hij daar heet. Het Hildebrandslied
zelf dateert uit de Be eeuw, de Nederlandsche bewerking vermoedelijk uit
de 15e of begin 16e eeuw.
..Ie wil te lande I riden," sprac meester Hillebrant,
Die mi den wech wil wisen te Barnen 2 in dat lant!

Si sijn mi onbekent 3 gheweest so menighen langhen dach,
In driendertich jaren vrou Goedde ic niet en sach."
5 "Wildi te lande riden," sprac hertoch Abeloen,
"Ghi vinter opder mercke 4 den jonghen helt, is coen,
Gbi vinter op der mercken den jongben Hillebrant:
Al quaemdi onder twaelven,5 van hem wordi aengberant."

I

..Soude hi mi daer aenranden met enen evelen moet,7
10 Ie doorhouwe hem sinen schilt, ten doet hem nemmermeer goet.
1 Naar huis. - 2 Verona. - 31k heb ze niet gezien. - 4 Grens. - 5 Met uw twaalven. - 6 AangevaUen. - 7 Gramschap.

1

Ic doorslae hem sinen schilt met enen schermenslach,
Dat hijt siner vrou moeder een jaer wel claghen mach."
„Dat en suldi niet doene," sprac joncheer Diederic,
Ic heb den jonghen Hillebrant met goeder herten lief.
15 Ghi suit hem sere groeten al dooi; den wille mijn,
Ende dat hi u laet riden, so lief als ic hem mach sijn."
Al metten selven woorden hi di groene gaerde opran*
Tot in des mercken pleinen Hillebrant, die oude man,
3

Tot in des mercken pleine, daer hi den jonghen vant.
20 „Wat doet desen ouden grise hier in mijns vaders lant ?
Ghi voert een harnas louter, als waerdi eens conincs kint,
Ghi maecter mijn jonghe herte met sienden oghen blint.
>

Ghi sout tsoheime* bliven ende houden uw ghemac."
Met enen hupschen ghelude die oude loech ende sprac:
5

25 Soude ic tsoheime bliven ende houden mijn ghemac?
Van striden ende van vechten daer is mi af ghesacht,

6

Van striden ende van vechten al op mijn henenvaert;
Dat segghic u wel, jonghen helt, daer wert af grijs mijn baert."
„Den baert sal ic u afrucken ende daertoe sere slaen,
30 So dat u dat rode bloet over uw wanghen sal gaen;
Uw harnas ende uwen schilt moet ghi mi. ghevende sijn,
Ende bliven mijn ghevanghen, behoet God dat leven mijn.
„Mijn harnas ende schilt daer heb ic mi met gheneert,'
Ic en was noit mijn daghen van enen man verveert."
35 Si lieten daer haer woorden, si ginghen met swaerden slaen,
Ende wat si daer bedreven, dat suldi wel verstaen.
1 Handige stoot. — 2 Opreed. — 3 De open plaats van het grensgebied. — 4 Te huis. — 5 Lachte.
— 6 Is mij aangenaam. — 7 In het leven gehouden.

Die jonghe brocht den ouden een also swaren slach,
Mer dat hi van al sijn daghen nie so seer vervaert en was;
Sijn paert dat spranc te rugghe wel twintich vademen wijt:
4 0 „Den slach, die ghi daer sloeghet, heeft u gheleert een wijf!"
Soude ic van vrouwen leren, dat waer mi grote schande:
I c h e b noch ridders ende heren binnen mijns vaders lande.
Ic heb noch ridders ende cnechten al in mijns vaders hof;
W e s ic niet gheleert en hebbe, daer over lere ic noch."
1

4 5 Het quam so dat den ouden liet sincken sinen schilt,
So dat hi den jonghen Hillebrant sijn swaert al onderghinc.
Hi nam hem in sijn middele, al daer hi smaelste was,
Hi worp hem neder te rugghe al in dat groene gras
„So wie hem selven aen den ketel wrijft, hi heeft gaerne van den roet:
5 0 So hebt ghi ghedaen, ghi jonghe helt! Hier teghen uwen wederspoet.

1

Spreect nu uw biechte, uw biechtvader wil ic sijn,
Dats, sidi van den wolven, ghenesen moocht ghi sijn.
Wolven dat sijn wolven, si lopen door dat wout:
Ic ben een jonghen deghen' gheboren uut Griecken stout:
5 5 Mijn moeder hiet vrou Goedele, een hertoghinne fijn
Ende den ouden Hillebrant dat is die vader mijn."
„Hiet uw moeder vrou Goedele, een hertoghinne fijn,
W a s Hillebrant dijn vader, so bistu die sone mijn."
Hi schoot o p

4

sinen helme, hi custe hem aen sinen mont:

6 0 „Nu danc ic God den here, dat ic u sie ghesont."
Och vader, lieve vader! Die wonden, die ic heb gheslaghen,
Wil ic al mijn leven lanc in mijnder herten draghen."

1 Dat, wat -

2 Tegenspoed. - 3 Held. - 4 Sloeg (zijn vizier) op.

„Nu swighet, sone, stille! Der wonden weet ic wel raet;
Wï willen van hier scheiden: God sterc ons op die vaert!
Nu nemet mi ghevanghen als men enen ghevanghen doet;
6 5 Vraghen u dan die lieden, wat man dat ghi daer voert,
1

50 suldi hen dan segghen: Tis een d i e quaetste man,
Die oit op deser werelt van moeder lijf ghewan."'
Het viel op enen Saterdach omtrent der vespertijt,'
7 0 Dat die jonghe Hillebrant die groene gaerde op reet.
Hi voerde op sinen helme van goude een cranselijn,
Ende neven siner siden den liefsten vader sijn.
Hi voerde hem ghevanghen al sond^r arghelist,
Hi sette hem bi sijnder moeder boven haer aen haren disch.
4

7 5 „Sone, wel lieve sone! Dat gheeft mi al te vri,
Waer om ghi desen ghevanghen hier settet boven mi?"
5

„Moeder", seide hi „moeder! Die waerheit sal ic u saghen :
Aen gheender groender heiden had hi mi bi nae verslaghen.
Het is Hillebrant die oude, die liefste vader mijn:
8 0 Nu neemt hem in uwen armen, ende heet hem willecom sijn!"
51 nam hem in haren armen, si custe hem aen sinen mont:
„Nu dancke ic God den here, dat ic u sie ghesont.
6

Wi willen van hier scheiden ende varen in ons lant;
Te Barnen binnen der steden daer sijn wi wel becant."

7

II. VAN HEER HALEWYN.
Een koningsdochter is betooverd door het lied van den ridder Halewyn
en onweerstaanbaar is zijn aantrekkingskracht. Maar Halewyn is een
maagdenroover, en als hij haar in zijn macht denkt te hebben, zegt hij
1 Van de. — 2 Het leven ontving. — 3 Ongeveer zes uur 's avonds. — 4 Dat verwondert mij al te
zeer. — 5 Zeggen. — 6 Trekken. — 7 In aanzien.

haar, dat ze sterven moet, zooals zoovele andere meisjes door zijn hand
stierven. Door middel van een list weet de prinses hem evenwel in haar
macht te krijgen en zij houwt hem het hoofd af, als verdiende loon voor
zijn afschuwelijke daden. In triumf rijdt zij dan Halewyn's moeder voorbij
en naar haar vaderlijk kasteel, waar ze met groote vreugde wordt
ontvangen.
Dit lied is eerst in de negentiende eeuw uit den volksmond opgeschreven.
De ridder Halewyn moet in de oeroude verhalen een nikker of watergeest
zijn geweest, die zijn slachtoffer in het water trok.
Heer Halewyn zong een liedekyn, *
Al wie dat hoorde wou by hem zijn.
En dat vernam een koningskind,
Die was zoo schoon en zoo bemind.
5 Zij ging al voor haer vader staen:
„Och vader, mag ik naer Halewyn gaen?"
„Och neen, gy dochter, neen gy niet!
Die derwaert gaen en keeren niet."
Zy ging al voor haer moeder staen:
10 „Och moeder, mag ik naer Halewyn gaen?"
„Och neen, gy dochter, neen, gy niet!
Die derwaert gaen en keeren niet."
Zy ging al voor haer zuster staen:
„Och zuster, mag ik naer Halewyn gaen?"
15 „Och neen, gy zuster, neen, gy niet!
Die derwaert gaen en keeren niet."
Zy ging al voor haer broeder staen:
„Och broeder, mag ik naer Halewyn gaen?"
„'t Is my aleens, waer dat gy gaet,
20 Als gy uw eer maer wel bewaert
1

En gy uw kroon naer rechten draegt."
1 Maagdekrans (zinnebeeld van reinheid).

Toen is zy op haer kamer gegaen,
En deed haer beste kleeren aen.
W a t deed zy aen haren lyve?
25 Een hemdeken fynder als zyde.
W a t deed zy aen? haer schoon korslyf,
Van gouden banden stond het styf.

1

W a t deed zy aen haren rooden rok?
Van steke tot steke een gouden knop.*
30 W a t deed zy aen haren keerle?'
Van steke tot steke een peerle.
W a t deed zy aen haer schoon blond haer?
Een krone van goud en die woog zwaer.
Zy ging al in haers vaders stal
35 En koos daer 't beste ros van al.
Zy zette haer schrylings op het ros,
Al zingend en klingend reed ze door 't bosch.
Doen zy dat bosch ten halven* kwam,
Halewyns zoon haer tegen kwam.
5

40 Hy bond zyn peerd aen eenen boom.
De jonkvrouw was vol angst en schroom.
„Gegroet, zei hy, gy schoone maegd,
Gegroet, zei hy, bruin oogen klaer!
Komt, zit hier neer, ontbindt uw haer!"
45 Zoo menig haer dat zy ontbond,
Zoo menig traentjen haer ontron.'
Zy reden met malkander voort
En op den weg viel menig woord.
1 Keurslijf. — 2 Knoop. — 3 Overkleed. — 4 Halverwege. — 5 Het is H. zelf. — 6 Ontvloeide.

Zy kwamen al aen een galgenveld,
50 Daer hing zoo menig vrouwenbeeld.'
Alsdan heeft hy tot haer gezeid:
„Mits gy de schoonste maget zyt.
Zoo kiest uw dood! het is noch tyd."
2

„Wel, als ik dan hier kiezen zal,
55 Zoo kieze ik dan het zweerd voor al.
Maer trekt eerst uit uw opperst kleed,
Want maegdenbloed dat spreidt zoo breed,
Zoo 't u bespreide, het ware my leed."

5

4

Eer dat zyn kleed getogen was,
60 Zijn hoofd lag voor zyn voeten ras,
Zyn tong nog deze woorden sprak:
„Gaet ginder in het koren
En blaest daer op mynen horen,
Dat al myn vrienden het hooren!"
65 „Al in het koren en gaen ik niet,
Op uwen horen en blaes ik niet,
Moordenaers raed en doen ik niet."
„Gaet ginder onder de galge
En haelt daer een pot met zalve
70 En strykt dat aen myn rooden hals!"
„Al onder de galge gaen ik niet,
Uw rooden hals en stryk ik niet,
Moordenaers raed en doen ik niet."
Zy nam het hoofd al by het haer,
75 En waschte 't in een bronne klaer.
Zy zette haer schrylings op het ros,
Al zingend en klingend reed zy door 't bosch.
1 Lichaam. — 2 Omdat - 3 Spat zoo ver in 't rond. - 4 Eer hij zijn kleed uit had.

1

En als zy was ter halver baen
Kwam Halewyns moeder daer gegaen:
80 „Schoon maegd, zaegt gy myn zoon niet gaen?"
„Uw Zoon heer Halewyn is gaen jagen,
G'en ziet hem weer uws levens dagen.
2

Uw zoon heer Halewyn is dood,
Ik heb zyn hoofd in mynen schoot,
85 Van bloed is myne voorschoot rood."
Toen ze aen haers vaders poorte kwam,
Zy blaesde den horen als een man.
En als de vader dit vernam,
't Verheugde hem, dat zy weder kwam.
90 Daer werd gehouden een banket,
Het hoofd werd op de tafel gezet.

III. HET DAGHET IN DEN OOSTEN.
Een ridder, heel vroeg in den morgen voor haar venster, vraagt een
jonkvrouw, ver met hem weg te gaan. Zij spot met hem en zegt, dat haar
liefde voor een ander is: ze zegt zelfs, dat hij bij haar is. Die ander is
evenwel zoo juist door den zanger verslagen onder de groene linde en
daarom moet hij vluchten. Vol schrik ijlt ze daarheen en ziet de wreede
woorden bevestigd. Terug in het vaderlijk slot is er niemand van de
ridders, die haar helpen wil haar lief te begraven, wat voor zijn zielsrust
toch noodzakelijk is. De verslagene was niet de keuze van haar vader.
Nu gaat ze alleen naar de linde, kust den doode en delft een graf met zijn
zwaard. Het leven heeft nu geen waarde meer voor haar en ze begeeft
zich in een klooster.
Het lied was al in de eerste helft der veertiende eeuw hier bekend en
stellig oorspronkelijk Nederlandsch.
„Het daghet in den oosten, het lichtet overal,
Hoe luttel weet mijn lief ken, och, waer ick henen sal.
Och warent al mijn vrienden, dat mijn vianden zijn,
Ick voerde u uuten lande, mijn lief, mijn minnekijn!"
1 Halverwege. — 2 Ge ziet hem niet weer.

1

5 „ D a t s waer soudi mi voeren, stout ridder wel gemeyt ?

2

lek ligge in myns liefs armkens met grooter waerdicheyt. '
4

3

5

„Ligdy in uus liefs armen? Bilo, ghi en segt niet w a e r !
Gaet henen ter linde groene: Versleghen so leyt hi daer."
Tmeysken nam haren mantel ende si ghinc enen ganck
10 Al totter linde groene, daer si den dooden vant.
„Och ligdy hier verslaghen, versmoort al in u bloet?
Dat heeft gedaan u roemen ende uwen hooghen m o e t !

6

Och lichdy hier verslaghen, die mi te troosten plach?
W a t hebdy mi ghelaten so menighen droeven dach!"
7

15 Tmeisken nam haren mantel ende si ginck enen ganck
Al voor haers vaders poorte, die si ontsloten vant.
„Och is hier eenich heere oft eenich edel man,
Die mi nu mijnen dooden begraven helpen can?"
Die heeren sweghen stille, si en maecten gheen geluyt:
20 Dat meysken keerde haer omme, si ghinc al weenende uut.
Si nam hem in haren armen, si kuste hem voor den mont,
In eender corter wijlen tot also menegher stont.
8

9

Met sinen blancken swaerde dat si die aerde op groef;
Met haer sneewitten armen ten grave dat si hem droech.
25 „Nu wil ic mi gaen begeven in een klein cloosterkijn
Ende dragen swarte wijlen
ende worden een nonnekijn."
11

Met hare claerder stemme die misse dat si sanck,
Met haer sneewitten handen dat si dat belleken clanck.

IV. IC STONT OP HOGHE BERGHEN.
Een meisje wordt begroet door een vroegeren kennis, een „ruiter", die wel
veel van haar houdt, maar bedenkt, dat zij geld noch goed bezit. Daarom
1 Zeg eens. — 2 Edel. — 3 Eerbaarheid. — 4 Waarachtig. — 5 Gij spreekt de waarheid niet. —
6 Trots. — 7 Hoeveel droeve dagen komen er nu voor mij. — 8 Tijd. — 9 Vele malen. — 10 Sluier.
- 11 Zong.

neemt hij afscheid van haar. En zij gaat in het klooster, omdat zij be
grijpt, hoe het hem meer om rijkdom dan om liefde te doen was. Maar
als na eenigen tijd haar vader sterft en zij een schatrijke erfgename is,
keert de ruiter spoorslags terug op dat gerucht en vraagt aan het klooster,
haar te spreken. Zij wijst hem echter onverbiddelijk af.
Het lied is oorspronkelijk Duitsch, doch al heel vroeg — zeker in de 15e
eeuw — in ons land bekend geworden.
Ic stont op hoghe berghen', ic sach ter see waert in,
Ic sach een scheepken driven, daer waren drie ruiters' in.
Den alderjoncsten ruiter, die in dat scheepken was,
Die schone mi eens te drinken de coele wijn uit een glas.
3

5 „Ic brengt u , haveloos* meisjen! Dat u God seghenen moet!
Gheen ander soudic kiesen, waert ghi wat riker van goet."
5

„Ben ic een haveloos meisjen, ic en bens alleine niet:
In een clooster wil ic riden, God loons h e m diet mi riet."
8

Hi sprac: „wel schone joncfrouwe! Als ghi int clooster gaet,
10 Hoe garen soudic weten, hoe u 't nonnencleet al staet!"
Maer doen si in dat clooster quam, haer vader die was doot;
Men vant in al mijns heren lant' gheen riker kint en was groot!»
De ruiter haddet so haest vernomen, hi sprac: „sadelt mi mijn peert!
Dat si int clooster is ghecomen, dat is dat mijn hert so deert."
15 Maer doen hi voor dat clooster quam, hi clopte aen den rinc:
„Waer is de joncste nonne die hier lest wijdinghe ontfinc?"
„Dat alderjoncste nonneken en mach niet comen uit,
Sij sit al hier besloten

9

en si is Jesus bruit."

Sit si hier in besloten en is si Jesus bruit?
20 Mocht icse eens sien of spreken! Si soude wel comen uit."
Dat alderjoncste nonneken ghinc voor den ruiter staen,
10

Haer ha erken was afgheschoren, de minne was al ghedaen .
1 Duinen. — 2 Ridders. — 3 Ik drink u toe. — 4 Zonder geld of goed. — 5 Daarom ben ik niet
alleen op de wereld. — 6Vergelde het (den ruiter). — 7 In ons heele land. — 8 Aanzienlijk. —
9 Als non. — lOHeelemaal voorbij.

„Ghi meucht wel thuiswaert riden, ghi meucht wel thuiswaert gaen,
Ghi meucht een ander kiesen, mijn liefde is al vergaen.
25 Doen ic een haveloos meisjen was, doen stiet ghi mi metten voet;
Hadt ghi dat woort ghesweghen, het hadde gheweest a l ' goet."

V VAN TWEE CONINCSKINDEREN.
Twee geliefden zijn door een breed en diep water van elkander gescheiden,
maar hij zwemt 's nachts over en zij wijst hem den weg, door voor haar
venster een lichtje te branden. Doch een kwaadaardig, oud wijf blaast het
uit; de jongeling raakt den koers kwijt e n . . . verdrinkt. Het meisje wordt
ongerust, gaat een ongeluk vermoeden, en vraagt een visscher zijn netten
uit te werpen. Radeloos wordt zij, als hij den jongeling ophaalt, en zij
werpt zich met het lijk in zee.
Dit lied is een bewerking van dezelfde sage, waarin het lot van Hero
en Leander wordt verhaald, en was in ons land reeds in de 14e eeuw bekend.
Het waren twee Conincskinderen, sy hadden malcander soo lief;
Sy conden bijeen niet comen, het water was veel te diep.
W a t deed s y ? Sy stac op drie keersen, als savonts het dagelicht sone:
„Och liefste, com, swemter over!" Dat deed sconincs sone, was jonc.
2

3

5 Dit sach daer een oude quene , een al soo vilijnich vel ;
Sy ghincker dat licht uytblasen, doen verdroncker die jonghe held.
4

„Och moeder, mijn liefste moeder, mijn hoofdjen doet mijnder soo wee!
Mocht icker een wijle gaen wandelen, gaen wandelen al langs de zee!
„Och dochter, mijn liefste dochter, alleen en mooght ghy daer niet gaen:
10 Maer weet uwe jongste zuster, laet die met u wandelen gaen."
„Och moeder, mijn joncste suster is noch een soo cleinen kint;
Sy pluckter wel alle die bloemekens, die sy onder weghen vint.
Sy pluckter wel alle die bloemekens, die bladerkens laet sy staen,
Dan claghen die lieden en seggen: Dat hebben sconincskinderen gedaen."
15 „Och dochter, mijn liefste dochter,, alleen en mooght ghy daer niet gaen;
Maer weet uwen joncsten broeder, laet hem met u wandelen gaen."
1 Alles. -

2 Vrouw. - 3 Giftig wijf. -

4 Mij.

„Och moeder, mijn joncste broeder is noch een soo cleinen kint;
Hy loopt naer alle de voghels, die hy onder weghen vint."
De moeder ginc naer de kerke; de dochter ginc haren ganc,
20 Tot sy er by twater een visscher, haers vaders visscher, vant.
„Och visscher," soo sprac sy, „visscher, mijns vaders visscherkijn,
Ghy soudt er voor mij eens visschen; het sal u ghelonet sijn!"
1

Hy smeet sijne netten int water, de loodekens ginghen te gront;
Int corte was daer gevisschet sconincs sone, van jaren was jonc.

2

3

25 W a t troc sy van haren hande? Een vingherlinc roode van goud.
„Houd daer," seyde sy, „goede visscher, dees vingherlinc roode van goud!"
Sy nam doen haer lief in haer armen, en custe hem aen sijnen mond:
„Och mondeken, cost ghy noch spreken! Och herteken, waert ghygesont!"
Sy hielter haer lief in haer armen en spronc er met hem in de see.
30 „Adieu," seyde sy, „schoone wereld, „ghy sieter my nimmermee.
4

Adieu, o mijn vader en moeder, mijn vriendekens alle ghelijc ,
Adieu, mijne suster en broeder; ic vare naer themelrijc."

VI. LIED VANDEN HOEDE.
Dit hoofsche liedje is een samenspraak tusschen een jonkvrouw, die een
krans van violen heeft gevlochten voor haar minnaar, en een jongeling,
die vurig h o o p t . . . de bedoelde jongeling te zijn! Na hem wat geplaagd te
hebben en in 't onzekere gelaten, schenkt zij hem werkelijk den krans.
Maar zij spreekt den wensch uit, dat de onbeschaafde menschen niet zullen
weten, hoe de liefdesverhouding tusschen hen beiden is.
5

„In een prieel quam ic ghegaen,
Aldaer ic bloemkine scone vant staen.
Daer pluctic minen lieve saen*
Van violetten desen hoet.
5 Steet hi mi wale ,
Draghicken' wale,
Dunct hi u goet?"
7

8

1 Ge zult er voor beloond worden. — 2 Die jong van jaren was. — 3 Een ring van kostbaar goud.
4 Allemaal. - 5 Tuin. - 6 Spoedig. - 7 Krans. - 8 Goed. - 9 Draag ik hem.

„Joncfrouwe, dien hoet
Die staet u wale.
10 W e l overcuusche', scone smale ,
Gheeft mi den hoet,
Soe doedi wale:
Gheeft mi den hoet!"
2

3

4

„Ic e n wille, hi es soe fijn,
15 Dien hoet sal draghen mijn minnekijn.
Dat ghi mi bidt, gheeft mi onmare ;
Te biddenen sone hebdi ghenen spoet *
Steet hi mi wale,
Draghicken wale,
20 Dunct hi u goet?"
5

7

„Gherechte minne es een scarp sweert,
Dat God den jongelinge gheeft ghebaert .
Dat ic u bidde gheeft u onmare?
Te biddene sone hebbic ghenen spoet?
25 Wel overcuusche, scone smale,
Gheeft mi den hoet,
Soe doedi wale
Gheeft mi den hoet!"
8

„Jonchere, u woerde sijn onghetrouwe."
30 „Si en sijn niet, wel scone joncfrouwe!"
„Jonchere, soe doet minen raet,
Ende noempt u lief sonder baraet."
„Ghenade joncfrouwe, hoet nu vergaet,
Ghi sijt mijn troest, mijn toeverlaet,
35 Ghenade, lief, al doer oetmoet!
Ic blive hier doet,
I n e " hebbe den hoet."
9

10

11

1 Rein. — 2 Beminnelijk meisje. — 3 Doe je. — 4 Niet. — 5 Daarvan wil ik niet hooren. — 6 Voor
spoed, succes. — 7 Oprecht. — 8 Heeft getoond (?) — 9 Onbeschroomd, — 10 Hoe 't ook voor mij
zal afloopen. — 11 Bij Gods goedertierendbeid. — 12 Ic ne = als ik niet.

„Seker soe dadic sonde groet,
Sloeghic mijn lief aldus te doet!
40 Nu staet op, wi selen gaen
Blidelike al sonder waen."

1

2

„God gheve ons tonser minnen spoet!
Nemmer meer en m o e t
Quaet dorper* weten,
45 Wat die minne
Ons beiden doet."
3

VII. WACHTERLIEDEKEN.
De beide gelieven in dit lied willen graag bij elkaar zijn, maar de wachter
van 't kasteel hoort den ring klinken, waarmede de minnaar zal binnen
gaan. Vergeefs tracht de jonkvrouw den wachter wijs te maken, dat hij het
knersen van de vensters hoorde: zij wilde zien, of de dag nog niet aanbrak!
Maar de wachter schertst, en is zoo goed, te doen alsof hij niets heeft be
merkt, zoodat de gelieven een oogenblik in elkanders bijzijn kunnen door
brengen. Al heel gauw immers klinkt het dagelied.
De wachterliedjes dienden om een liefdesverhouding hoofsch in tekleeden,
doch schilderen geen werkelijkheid uit de Middeleeuwen voor ons land.
B

6

,,Rijck God, verleent ons avontuere!"
Sprack daer een frisch ionghelinck,
„Dat ic mach comen binnen der muere,
Daer woont die alderliefste mijn.
5 Rijck god, gheeft raet!
Die wachter en is mijn vriendeken niet,
Dat dunckt mi quaet."
Die ioncfrou niet so vaste en sliep
Si hadde verhoort den ionghelinck;
10 Seer haestelijck si ter veynster liep,
Si bant een coordeken aen den rinc.
Daer na niet lanck
Doen si dat coordeken d a l e liet,
Den rinck die clanck.
7

8

9

1 Doodde ik mijn lief. — 2 Zonder twijfel. — 3 Moge. — 4 De een of andere lomperd. — 5 Machtig.
- 6 Geluk. - 7 Of z i j . . . gehoord. - 8 Neer. - 9 Klonk.

15 Die wachter niet so vast en sliep,
Hi hadde verhoort des rincs gheluyt
Seer haestelijck hi ter tinnen liep
Hi stack sijn hooft ter veynster uut.
Hi sprac: wie is daer?
20 Die iongelinc neder ter aerden viel
Van groter vaer.

1

Die ioncfrou sprack met sinnen verstoort
„Wat isser, wachter, dat u deert ?
Het zijn mijn veynsteren die ghi hoort,
25 Die herren zijn drooghe ende onghesmeert
Maect mi niet gram;
Ic sie al na den lichten dach
Al oft hi y e t ' quam.
1

Hi sprack: „ioncfrou en belghet u niet!
30 lek doe als een wachterkijn:
Den lichten dach daer ghi na siet
Dat is die alderliefste dijn.
Stille heymelijck swijcht!
Want quaemt int claer, wi waren voorwaer
35 Ons leven quijt."
Die ionghelinc sprac: „och wachter goet,
Wilt ons niet melden door u doecht,*
Daer mocht of comen groot onmoet*
W a t schadet, dat ni twee zijn verhuecht?"
40 Hi sprac: „ic sal;
4

Nu gaet al daert die liefste begheert,
Maect gheen ghescal!"

7

Al inden rinck sette hi sinen voet,
Ghelijck hi dicwils hadde ghedaen.
45 Si haelde hem op al metter spoet;
1 Vrees. — 2 Scharnieren. — 3 Of hij soms. —. 4 Verraden.
gevolgen. — 7 Gerucht.

— 5 Uit goedheid. — 6 Onaangename

Seer vriendelijck was hi daer ontfaen
In corter stont:
Si custe hem meer dan duysent werven
Aen sinen mont.
1

50 „Och willecome, seyt si, soete lief!
Mi en quam mijn dagen' noeyt liever gast.
Nu laet ons met genoechte zijn,
Wï willen gaen drinken den coelen wijn.
Wï worden gewacht:
55 Die wachter sal sinen horen blasen
Als coemt den dach."
3

4

Een corte wijle was daer, niet lanck,
Die wachter sanck sijn dageliet.
In sinen armen dat hijse nam,
60 Het scheyden was hem een groot verdriet:
„Och leyder * dach,
Ghi doet mi van der liefste scheyden
Die ic oeyt sach!"
5

VIII VAN DEN LANDE VAN OVERSEE
Toen in 1291 het laatste bolwerk der Christenen in Palestina, St. Jean
d'Acres, in handen der Saracenen viel, en de berichten daarvan het Westen
bereikten, slaakte Jacob van Maerlant een hartstochtelijken kreet van ontsteltenis, en meteen riep hij de ridders en de geestelijken op ter kruistocht.
Maar vergeefsch was zijn woord; de vorsten strijden onderling en zijn op
buit uit, en de prelaten zijn te verdorven, zij ook zijn veel te veel verlekkerd
op een lui en weelderig leven met al hun vrienden en vriendinnen. De
Kerk van Rome moet het zwaard trekken, en als het geschaard is, smede
men een ander; met het bloedroode schild van Christus moet men zich
wapenen; en als zij dat niet doen,"zijn ze niet waard volgelingen te heeten
van Christus. Neen, dan waren Karei de Groote en Godfried van Bouillon
andere mannen. Die zouden er wel op uit getrokken zijn, als de kerk hen
riep, als onschuldige nonnen werden vermoord en de huizen en kloosters
verwoest zooals in St. Jean d'Acres.
Jacob van Maerlant volgde den Franschen dichter Rustebeuf na, die een
Plainte d'outre Mer schreef over de verliezen der Christenen in het Oosten.
1 Een oogenblikje later. — 2 Al mijn levensdagen. — 3 Er wordt over ons gewaakt. — 4 Het duurde
niet lang. — 5 Nam hij haar. — 6 Afschuwelijk.

In strofen van 12 verzen met een slotvers en slechts twee rijmen — de clausule —
schreef Maerlant dit gedicht, waarschijnlijk zijn laatste: zijn zwanezang.
1

1

Kersten m a n wats d i gheschiet?
S l a e p s t u ? hoe ne dienstu niet
Jhesum Christum dinen here?
Peins, doghedi dor di enich verdriet,
5 Doe hi hem vanghen ende crucen liet,
Int herte steken metten spere?
Tlant, daer hi sijn bloet in schiet,
Gaet al te quiste, als men siet:
Lacy, daer en is ghene were!
10 Daer houdt dat Sarracijnsche diet'
Die Kerke onder sinen spiet
Daerneder, ende doet haer groot onnere
Ende di en dunkets min no mere!
3

4

5

7

8

Die Kerke is van haren lene'
15 Ontervet: dijn herte is van stene,
Kerstijn, en gaet het di n a .
Si is dijn moeder, die ic mene,
Die di suver maect ende rene,
Alsmen di in di vonte dwa."
20 Satanas kinder alghemene
Hebben die mammorie allene
Beset op dat di toebesta.
Nu roept die Kerke met groten wene!
„Jhesus Kerst van Nazarene,
25 Men rovet dat erve dat di toega,"
Pugna pro patria!"
10

11

14

15

Omme scat so gaepstu wide;
Elc is op andren vol van nide,
1 Christenmensen. — 2 Wat is. — 3 Slaap je. - 4 Leed hij om jou. — 5 Stortte. — 6 Mohamedaansche volk. - 7 Macht. — 8 En jou laat het onverschillig'. - 9 Bezit. - 10 Zoo het je niet ter
harte gaat. — 11 In de doopvont reinig^. — 12 Satans kinderen hebben den Mohamedaanschen
godsdienst ingevoerd op den grond, die jou toekomt. — 13 Toebehoort. — 14 Strijd voor 't vaderlandt — 15Ben je zoo begeerig.

18
Ende dinen God heefstu vergheten.
30 Die door di ontdede I) sine side,
Roept ..help" op di te desen tide,
Ende claghet: des 2 wiltu niet weten!
Hoe moghestuut I laten dus ter tide,'
Dat dat vole vermaledide
35 So verre ghepaelt heeit ende ghemeten? 5
God proevet 6 di in desen stride:
Hi doghet, dat menne 7 te halse ride S
Voor di,9 ende du bist vastgheseten
Sughende an der weelde reten! 10
40 In weelden sitstu hier versmoort,
So dat met di is onghehoort 11
Gods lachter It ende sine scande,
Dune peins niet om die moort,
Die tot Akers in die poort 13
.5 Wrochten 14 die Gods viande.
Daer is Gods dienste ghescoort Iii
Cloostre ende huse sijn testoort, II
Tvole verbeten van wreden tanden.
Kerstijn man, twi 17 en trecstu voort?
50 Waerom sitstu hier verdoort? IS
Du sout hemelrike panden 19
Op 20 Gode, wiltu dien lachter anden! 21
Jhesus Christus van Nazarene
Gaf van Akers der porten ene II
55 Name, die was: "vermaledijt."
Daer voorsprac hi van den wene,21
Die opt kerstine vole ghemene 2'
Ghevallen is in corter tijt. 25
1 Opende. - 2 Daarvan. - 3 Kun je het. - 4 Zoo lijdelijk aanzien. - 5 Zijn grenzen heeft uitge
zet. - 6 Toetst. - 7Men hem. - 80nderdrukt. - 9Voor uw oogen. - 10Raten. - 11 Doorjou
aiet wordt gelroord. - 120odslastering. - 131n de stad A. - 14 Pleegden. - 15 Een einde ge
maakt aan den godsdienst. - 16Verwoest. - 17Waarom - 18Veon geds - 19Den hemel ver
dienen. - 20 Bij. - 21 Wreken. - 22 Een der poorten. - 23 Droefheid. - 24 AI het Christenvolk.
- 25 Onlanga.

Te diere porten, alse ic mene,
6 0 Waren ierst uutghetrect die stene,
Ende een inganc ghemaect so wijt,
Dat die Sarracine onrene
Alle ingoten, groot ende clene ;
Ende daer becochten si* den strijt
65
Die op Gode hadden ghelijt.
1

3

Men ghinc daer houwen ende slaen;
Die kerstine worden seer ontdaen:
4

Hem mochte gheen weren ghewepen.
Si moesten alle die dood ontfaen
7 0 (Daer jeghen mochte niet ontstaen )
6

7

8

Die niet ontspronghen in schepen.
Men sach daer laten meneghen traen:
Kerstijnheit wart sonder waen
9

50 jamerlijc int vel ghenepen,
7 5 Men mach jamer hierin verstaen:
Die predicare dede men vaen,
Ende alsijt crucifix ghegrepen,

10

11

51 dadent achter straten slepen."
13

Joncfrouwen van religioene,
8 0 Suver ende van heilighen doene,"
l s

Onsuverden die Sarrasine.
Wiemen hoorde die was soo coene
Die Jhesus noemde, Marien soene,
16

1

Men dede hem torment ende pine. '
8 5 Men briet sulken ghelijc den hoene,
Sulc wart onthalst bi den caproene,
18

19

20

Sulc ghescout ghelijc den swine.
Ghi heren, ghi princen, ghi baroene,
1 Binnendrongen. — 2 NI. de Christenen. — 3 Christus hadden beleden. — 4 Waren er slecht aan
toe. — 5 Hun kon geen tegenweer baten. — 6 Ontvangen. — 7 Was niets bestand. — 8 Ontkwamen.
— 9 Inderdaad. — 10 Uit het volgende kan men de ellende nagaan. — 11 De priesters nam men
gevangen. — 12 Sleepten zij het langs de straat. — 13 Nonnen. — 14 Leefwijze. — 15 Werd geweld
aangedaan door. — 16 Jezus zelfs maar te noemen. — 17 Werd gemarteld. — 18 Braadde. — 19 Ondanks zijn ordekleed. — 20 Met kokend water overgoten.

1

Hoe coemt dat hem elc niet vermoene
90
Met live, met goede ghereet te sine,
Te suverne tlant van den venine?
2

3

Kerke van Romen, tree dijn swaert,
Dat di van Gode ghelaten waert,
4

Kerstijnheit hevet te doene heden!
95 Besie oft vlegghe hevet of scaert •
Ant einde of daer middenwaert;
5

7

8

Ende of t u u t overwaer vindt versneden,
50 spoet di danne metter vaert,
Ende doe al onghespaert

9

10

100

Een van betren snede smeden!
11

Qualike is het gheachterwaert;
Diere cardinale aert
Die is van alsulken seden,
Hi street * na scat met allen leden.
1

105 Alse thooft gulselike ontfaet
Den wijn, die sine kele doorgaet,
Het ontkeert" alle die lede.
Die mont hi roept; hi slaet, hi vaet,
Hi verset dat wale staet,
110
Bene faelieren ende voete mede.
Die Kerke van Romen is dusdaen v r a e t
51 is dronken ende al sonder raet,
D i e hovet is van kerstijnhede.
H

15

16

17

18

19

Sine heeft gheen lit dat haer bestaet,
115 Keizer, coninc noch prelaet,

20

1

Het en is rnids' der ghierichede
Ontkeert van goeden seden.
21

Hoort, ghi heren, ghi baroene,
W e s die Kerke u vermoene:
2 3

24

1 Besluit. - 2 Met lijf en goed. - 3 Zuiveren. - 4 Noodig. - 5 Gebrek. - 6 Schaarde. - 7 Als je het. 8Werkelijk. — 9Terstond. — 10Zonder dralen. — 11 Bewaard. — 121s belust op. — 13Brengtinde war.
- 14 Grijpt. - 15 Ontsiert (het gezicht). - 16 Weigeren. - 17 Gulzig. - 18 Zonder stuur over zich zelf.
19 Zij,die. - 20Verwantis. - 21 Of het is door. - 22Afgewend. - 23Waarover. - 24 Te zeggen heeft.

120

Si seit: si hevet tiende ghegheven
Daer si noit of te haren doene
Profijt ghecreech van enen boetoene
1

2

3

Dat sijt weet of heeft beseven.
W a t dadi* in Tunes, in Arrogoene?
125 Jeghen wien waerdi daer coene?
W a t eren hebdi daer beweven?
Waert dat u die duvel niet en spoene',
Ghi naemt met u te uwen verdoene
Van uwen rechten goede ben even,
130
Ende hulpt der Kerken, daer si moet beven.
5

7

8

9

1 4

W a t scatte hiesch Jhesus die,
Doe hi liet met naglen drie
Aent cruce naghelen sine lede ?
H e n doghede man die anxte nie
135 Die hi doghede, ghelovets mie,
11

Om di te brenghene ter hoochede
Wie is hi nu, wie is hi, wie,
Die hem volghet na, daer hie

w

Ghinc om onse salichede ?
140 Mi dunct dat elc ommesie,
W a t hi begrijpt, offer af p l i e
Ghemac te comen ende weeldichede;
Eis niet, hi blivet m a t " op die stede.
13

14

15

17

Alse vallen prelatièn,
145 In kerken ende in canosièn,
Daerwaert spoedet meiter vaert,
Deen gaet smeken, dander vriën;"
Daer siet men der simonièn
18

19

0

Sere toghen' haren aert.
1 Tot haar nut. — 2 Zelfs maar een duit (eig. knoop). — 3 Bespeurd. — 4 Deed-je. — 5 Behaald. —
6 Verlokte. — 7 Verbruik. - 8 Rechtmatig eigendom. - 9 Hielp. - 10 Eischte. - 11 Het en; dus:
Niemand stond den angst u i t . . . - 12Hemel. - 13Pleegt - 14Lees: offer ghemac ende weeldichhede af plie te comen. — 15 Es is niet = indien het niet zoo is. — 16 Machteloos. — 17 Openvallen. - 18 Kapittels. - 19 Vleien. - 20Toonen.

150 Wie sijn si, die daer 't vette af siën?'
2

Die therte hebben met reinaerdiën
Van binnen bewist ende wel bewaert.
Men hevet wat doen van clergiën
Met loosheden, met scalkerniën
155
Machmen comen in Gods wijngaert;
Dus blivet tfruut al onbewaert!
3

4

3

5

6

7

8

Daermen Gods leden mede soude vroeden
Ende queken in hare aermoeden,
Dat hebben al gheblaet die ghiere.
160 I n sal niet seamen doen die goeden,
Maer h e m " mochte therte bloeden,
9

10

11

13

Die houden die a m i ë n fiere!
Ay mi! of si te hope stoeden,
En dese alle die duvele loeden,
165
Ic waenre niet ontghinghen viere,
14

15

16

S i n e souden alle ter helscher gloeden
Wel neder onder der duvele roeden:
Ic sie den hoop so putertiere,
Ende die doghet in hem so diere!
17

18

19

20

1

170 Scalcheit heeft die provende' groot,
Diviniteit gaet om haer broot":
Dit sietmen nu alle daghe.
Kerke, c l a c h ! ' du heves noot;
D u n e " vindt in desen wederstoot"
175
Niewer' ghenen vrient noch maghe.
Ele ondoet wel sinen s c o o t
Jeghen dijn rente, maer si sijn bloot
Te wederstane die slaghe.
28

4

15

8

29

80

31

1 Afscheppen. — 2 Sluwheden (van: Reynaert). — 3Terdege toegerust. — 4Men wil nlrti to Am»
hebben. — 5 Geleerdheid. — 6 Bedriegerijen. — 7 Onbewaakt. — 8 De arme menschen. — 9 Ver
kwikken. — 10 Geroofd. — 11 Ic ne. — 12 Hun. — 13 Vriendinnen. — 14 Stonden. — 15 Laadden. —
16Maar zij. - 17 Heel diep. - 18 Gemeen. - 19 Zeldzaam. - 20 De bedriegers. - 21 Opbrengst
(uit kerkelijke goederen). - 22 De godgeleerdheid. - 23 Bedelt. - 24 Klaag I - 25Noodig. - 26 Du
ne. — 27 Tegenspoed. — 28 Nergens. — 29 Opent zijn schoot. — 30 Voor. — 31 Te blode om.

23
Al storte Jhesus sijn bloet root
180 Noit enewerf, daer hijt wilen 1 goot,
Die doghet is overal so traghe,
Men vonde cume S die daerwaert saghe 3.
Coninghen, graven en hertoghen,
Die op 4 andren orloghen
185 Ende om een clene dinc verraden,5
Peinst wat Jhesus wilde doghen,
Om u te brenghene ten hoghen
Rike, daer altoos is ghenaden.
Sijn huus, sijn lant staet doorvloghen 6
190 Ende verwoest, alsmen mach toghen.
Ende u en dunct niet siere scaden ? 7
Ohi hebt hem sijn bloet ontsoghen,
Twi ontkeerdi a hem u oghen?
Ohi hebt enen andren last gheladen 9
195 Ende laet uwen Ood versmaden!
Nu weert 10 tijt, datmen soude
Den schilt v~ sabel 11 ende van goude
Toghen ende van lasuren u.
Die niet voort treedt alse die boude,I3
200 Ende wreect sire moeder l4 daer hi afhoude
Sine kerstenheit, hi salt verburen,I6
Twi wil elc leven met groter vroude u ,
Sonder hitte ende sonder coude,
Recht na sijn ghevoech ter curen ? 17
205 Het moet al sterven, jonc ende oude:
Peinst wat Jhesus ghedogen woude
Dor 18 uwen wille ende besuren,I9
Eer overgaen so u tijt ende uren.
1 Eertijds. - 2 Nauwelijks. - 3 Een die er op lette. - 4 Tegen. - 5 Te gronde richten. - 6 Mgeloopen en platgebrand. - 7 U is zijn schade onverschillig? - 8 Waarom keerde je af. - 91ets
anders op u genomen. - 10 Ware het. - 11 Zwart. - 12 Blauw, d.z. de wapenschilden van Brabant.
V1aanderen en Frankrijk. - 13 Stoutmoedig. - 14 OJ. de Kerk. - 15 Verbeuren. - 16 Vreugde. 17Verkiezen. - 180m. - 19 Lees: ende woude besuren. - 20Voorbijgaan.

24
Neemt den schilt vermelioene 1
210 Die Jhesus droech omtrent noene

Op den goeden VIidach,
Doe hi den camp yacht alse die coene,
Daer hi verdinc 2 maecte ende soene
Ons 3 jeghen 4 Hem, diet al vermach.
215 Vonde men prencen i ende baroenell.
Alsmen hier voormaels plach te doene,
Die Kerke en dade niet sule gheclach;
Want si was des onghewoene
Bi Godefroits tiden van Bulgoene 6
220
Ende bi Calre,7 die node sach,
Dat si stoot ontfinc of slach!
Wat vaerdi 8 in desen daghen
Met valken bersen 9 ende jaghen,
Ghi lantsheren, ghi civeteine! 10
225 Hoordi niet die Kerke claghen?
Of 11 ghi sijt van haren maghen,
Openbaer liets int pleine f12
Dordi 13 uwes 14 kerstenheits ghewaghen 15
So moeti den schilt draghen,
230 Dien God veruwede 16 met roder greine 17.
Hine liet hem niet versaghen
Ons te loossene 18 uter plaghen,
Die vloeiet uter 19 hellen fonteine
Ghemanc met torment ende met weine so.
dit is Jacobs 21 vont U
Houdt dit kimmijn 23 in den mont,
Vant an desen breidel cuwen U ;
Later u mede sijn ghewont is

235 Ghi heren -

1 Purperldeurig (d.i. bloedig door Christus' dood). - 2 Verzoening. - 3 Voor ons. - 4 Met. 5 Prinsen, vorsten. - 6 Ten tijde van G. v. Bouillon. - 7 Karel de Groote. - 8 Ga je. - 9 Jagen.
- 10 Autoriteiten. - 11 Als. - 12 Belijdt het in 't openbaar. - 13 Durf je. - 14 Voor uw. 15 Uitkomen. - 16 Verfde. - 17 Bloed (eig. scharlaken). - 18 Verlossen. - 19 Uit de. - 20 Bestaande uit faltering en verdrie!. - 21 Jacob van Maerlan!. - 22 Vindlng. denkbeeld. - 23 Gebit. - 24 Slik deze blttere pi! (eig. kauw op dit gebi!. dezen teugel). - 25 Wees er door getroffen.

Binnen in uwer herten gront;
Vant die weelde hier verspuwen!
Het is ene redene b o n t :
Hier masseren so menich p o n t
Ende dat aerme volc verduwen*.
God make ons allen so ghesont
245 Met rechten ghelove ter lester stont
Dat der sielen te min mach gruwen
Van Sathanase, den feilen ruwen!

240
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1
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IX. DIE EDELE TIJT.
Zuster Hadewuch, een adellijke abdis uit de eerste helft der veertiende
eeuw, sprak in vele liederen haar liefde tot Jezus uit, dien zij dikwijls als
een aardschen minnaar toeroept en meent te omhelzen. Haar beeldspraak
ontleent zij aan den ridderlijken strijd, ook vaak aan de natuur, zooals hier,
waar zij de lente „die edele tijt," vergelijkt met degenen, die „dat joc" der
liefde dragen. O maar dat juk is zoet en de last licht, het is de heilige
waarheid voor vrije menschen, niet voor „knechten", die kennen enkel vrees.
De wil om het juk te dragen, maakt het zoo licht; immers Christus de
geliefde heeft dien zelf in het hart van de minnende geplant. Hij neemt
alles, en daarom geeft hij alles. W a t een wonder zal er dan gebeuren! De
geliefden zullen naar de bron gaan, en zij zullen er de heerlijke dronkenschap der liefde ervaren, de liefde, die zoo machtig is, dat zelfs de zon en
de maan en al de sterren „in haerre ghenade staen."
5

Nu es die edele tijt geboren,
Die ons bloemen sal bringen int lant.
S o e ' sijn die edele, die sijn vercoren
Te draghene dat joc, der minnen bant.
5 Hem bloyet altoes de trouwe in hant'
Ende edele bloeme met diere vrocht *.
Daer wert met trouwen twoert doersocht
Daer blivet de minne ghestade
Met eenre vrientscap al doerknocht
10 Int hoechste van minnen rade.
7

10

11

12

1 Het is iets tegenstrijdigs. - 2 Zoo menigeen stapelt geld op. - 3 Die het arme volk van zich
stoot. — 4 Zooveel te minder. — 5 De lente. — 6 Zoo (als de lente). — 7 Het juk. — 8 Nabij. 9 Dat is een edele bloem met kostelijke vrucht. - 10 Het Woord. - 11 Verbonden. - 12 Met het
hoogste van den geest des geliefden (<LL Christus).

1

Mijn joc es soet, mine bordene es licht,
Seghet selve die minnare es der minnen.'
Dit woert hadde hi in minnen gedicht,
Daer buten en mach ment niet waer kinnen.
15 Alsoe rc mi can versinnen,
Soe es heur lichte bordene swaer
Ende si doghen meneghen uren den vaer,
Die buten minnen wonen,
Want der knechten wet es vaer,
20 Maer minne es wet der sonen.

3

4
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Welc es de bordene licht in minnen
Ende dat joc, dat soe suete smaket?
Dat es dat edele draghen van binnen,
Daer lieve de minne met gheraect
25 Ende met enen wille soe enech maect
Met enen wesene sonder keer
Begherten diepheit scept emmermeer
Ende dat sceppen drinket al de minne
Die scout," die minne maent ter minnen,
30 Gheet boven menschen sinnen."
7

8

9

10

Het en mochte nie herte noch sin gheraden,
Dien minne met minnen hevet verladen,
Hoe hi sijn lief met minnen ane staert,
Want hi ene ure niet en spaert,
35 Hine stare met trouwen in minnen sijn.
Want sine vonnessen moeten al sijn

13

14

15

16

Ghelesen in minnen anscine
Ende daer siet hi claer,
W a e r " sonder scijn
40 In meneghe suete pine.

1 Last. — 2 Van Christus.
5 Vrees. — 6 NI. van God.
10 Drenkt. - 11 De plicht.
maakt. — 15 Aanschouwt.

— 3 Kan men de waarheid daarvan niet leeren kennen. — 4 Hun. — 7 Geduld. — 8 De liefde voor den mensch. — 9 Zonder ophouden. —
- 12 Willen en begeeren. - 13 Gissen. - 14 Beladen, hier gelukkig ge
— 16 Verzuimt — 17 Waarheid.

Hi siet in claerheiden, dat di mint,
1

Met voire waerheit pleghen moet,
Alse hi met waerheiden dan bekent,
Dat hi der minnen te lettel doet
45 Verstoermt met pinen sijn hoghen moet.
Want in minnen anscine n e e m t hi al,
Hoe minne der minnen pleghen sal
Ende dat vonnesse suet de pine
Ende doet hem gheven al om al,
50 Omme der minnen genoech te sine.
2

3

4

5

Die herf in minnen ghenoegh dus gheven,
W a t groter wonder sal hem ghescien!
Si selen met minne ane minnen een eleven'
Ende selen met minne al minne doer sien
55 Ende met haren verhoelnen aderen al tien
Int conduut,' daer minne haer minne al scinket
Ende met minnen haer vriende al dronken drinket
In wonder voer haren woeden:
Dit blivet den vreemden" al ontwinket"
7

8

10

60 Ende openbaer den vroeden.
God gheve hem allen die minne begheren,
Dat si der minnen alsoe ghereden,
Dat si al op hare r i k e teren,
Datse minne in haer minne moghe gheleden
65 Soe en mach hen biden vreemden wreden
13

14

15
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Nemmer mescien, s i n e leven so vri,
Alse ic al minnen ende minne al mi.
W a t m a c h hem dan meer werren,
18

19

0

Want in haerre ghenaden* staen si,
70 Die sonne, die mane, die sterren.
I Aandacht wijden. — 2 Te kort doet. — 3 Verontrust. — 4 Begrijpt. — 5 Voldoen. — 6 Geheel
verbonden zijn. — 7 Verholen. — 8 Stroomen (eig. trekken). — 9 Bron. — 10 Heftig begeeren. —
II Oningewijden in de minne. — 12 Verborgen. — 13 Dat zij zich gereed maken ter minne. —
14 Rijkdom. — 15 Dat de geliefde hen tot haar (zijn) liefde moge leiden. — 16 Bij de ongevoelige
vijanden. — 17 Indien zij tenminste. — 18 Kan. — 19 Verwarren. — 20 Dienst, ter harer be
schikking.

X. MIJN HOOFKIJN.
Dit lied van Zuster Bertken, een Utrechtsche non uit de tweede helft
der vijftiende eeuw, is een mooie allegorie van haar liefde voor Christus;
hij is de hovenier, die haar helpt al het slechte te wieden uit haar hoofkijn,
haar tuintje, haar hart. Vooral den „hooch gewassen" boom, haar wereldsche
zin, weet hij geheel en al uit te roeien. Voor de distels en doornen wil zij
leliën in de plaats en ook rozen; bloemen van reinheid en liefde. De hovenier
zal er „sinen sueten dau" en zijn zonneschijn aan geven.
Zuster Bertken schreef maar acht dergelijke liederen.
1

Ic was in mijn hoofkijn om cruyt gegaen,
Ic en vant niet dan distel ende doorne staen.
J

Den distel ende den doorn die *rorp ic uut;
Ic soude gaerne planten ander cruyt.
5 Nu heb ic een gevonden, dye gaerden c a n ' ;
Hi wil die sorge gaerne nemen aen.'
1

Een boom was hooch gewassen in corter tijt,
Den cond ic uuter aerden gebrengen nyet.*
5

Dat hinder van den borne mercte hi wael:
10 Hi toochen uuter aerden altemael.
7

8

Nu moet ic hem wesen onderdaen,*
Oft hi en wil dat gaerden niet bestaen.

10

11

Mijn hoofkijn moet ic wien tot aire tijt,
Nochtans en can ics claer gehouden nyet.
12

15 Hierin so moet ic sayen lelyensaet;
Dit moet ic vroech beginnen in der dageraet.
Als hi daerop laet dauwen, die minre mijn,
Soo sel dit saeyken schier becleven sijn.

13

u

Die leliën siet hi gaerne, die minre mijn,
20 Als si te rechte bloyen ende suver sijn,
I Tuintje. — 2 Wierp. — 3 Den hof kan verzorgen. — 4 Op zich nemen. — 5 Dien. — 6 Niet te
voorschijn brengen. — 7 Trok hem. — 8 Heelemaal. — 9 Onderdanig. — 10 Op zich nemen. —
II Wieden. - 12 Zindelijk. - 13 Mijn liefste. -

14 Opgeschoten.

Als die rode rosen daer onder staen,
So laet hi sinen sueten dau daerover gaen.
Als hi daerop laet schijnen der sonnen schijn,
So verbliden alle die crachten der sielen mijn.
25 Ihesus is sijn name, die mmre mijn,
Ic wil hem eewelic dienen ende sijn eygen sijn.
1

Sijn min heeft mi gegeven so hogen moet,
Dat ic niet meer en achte dit eertsche goet!

XI. IC HEB GHEJAECHT.
Zuster Hadewych en Zuster Bertken noemden Jezus haar lief ; Johannes
Brugman,
die als dichter van dit lied wordt genoemd, heeft zijn heele
leven lang gepoogd de schoone jonkvrouw te naderen, die hij aanbidt. Jezus
en de engelen moeten hem daarbij helpen, en hij zou vooral gelukkig zijn,
indien Maria hem in zijn stervensuur bijstond. Hij is de vurige Franciscaan,
de boetprediker der vijftiende eeuw, wiens naam nog leeft in het spreek
woord.
Ic heb ghejaecht mijn leven lanc
Al om een joncfrou scone.
Die alresoetste wijngaert ranc,
Die daer is in shemels trone.
5 Met engelen is si om beset,*
Ic en can daer niet bi comen:
Mijn sonden hebbent mi belet,
D e s ic mi mach bedroven.*
3

Ic bin verdoelt op deser jacht,
10 Die werelt heeft mi gheloghen;
Ghenoechte heb ic seer gheacht,
In wanen bin ic bedroghen;
Rijcheit ende lof heb ic ghemint
Ende edelheit uutvercoren;
15 Int jaghen bin ic dus verblint,
Den wech' heb ic verloren.
5

6

1 Heeft mij zoo hoog gestemd. — 2 Omringd. — 3 Daarom. — 4 Kan bedroeven. — 5 Geneugte. —
6 In mijn waan. — 7 Den rechten weg.

1

Ic wil opstaen, tis meer dan tijt,
Ende soeken hem alleine.
Des joncfrous soen, diet al verblijt:
20 Jesus ist dien ic meine'.
Hi is den wech, alsmen verclaert;
Ic wil mi tot hem keren;
Den rechten wech ter joncfrou waert
Mach ic noch aen hem leren.
25 O Jesu Heer, nu bid ic di
Uut al mijns herten gronde,
Van sonden wilt mi maken vri,
Dats nu ende tallen stonde!
Doet mi di pure moeder dijn
30 Met suverheit aenscouwen,*
D o e r haer wilt mijns ghenadich sijn,
Ic wil haer dienen met trouwen.
4

5

Der engelen vroecht, wilt op mi slaen
Dijn ontfermhertighe oghen!
35 Ic heb u grotelic misdaen,
8

Des is mijn hart in doghen ,
Ghi sijt des sondaers toeverlaet
Ende troestersce' der armen.
Ghi sijt die gheen daert al aen staet,
•40 Wilt mijns doch nu ontfarmen!

8

Mijn vrienden, maghen' ende scat
Die sullen mi beswiken,
Die scriftuur bewijst wel dat:
Ic moet alleine gaen striken."
45 O moeder Gods, daer om wilt staen
B i mi, als ic sel sterven,
W a n t " ic moet loen naar were ontfaen
Wilt mi ghenade verwerven!
10

1 2

1 Het is. — 2 Meen. — 3 Laat mij uw reine moeder met een vlekkeloos gemoed aanschouwen. —
4 Ter wille van. - 5 Maria. — 6 Smart. - 7 Troosteresse. — 8 Die alles vermag. - 9 Bloedver
wanten. — 10 In den steek laten. — 11 Sterven. — 12 Bijstaan. — 13 Immers.

1

Die dit liedekijn eerstwerf s a n e
50 Is seer ghequetst van binnen;
Sijn vleisc heeft hem ghemaect so crane,
Dat hi is flau van minnen.
O Jesus dranc den bitteren dranc
Ant cruis om smenscen wille,
55 Behoede ons van der hellen stanc
Ende van des duvels quelle!
1

3

XII. DES SOUDAENS DOCHTERKEN.
De dochter van een sultan zou zoo graag willen weten, wie toch wel „de
bloemenmaker" is; zij voelt groote bewondering, ja liefde voor hem.
Te middernacht verschijnt Jezus aan haar venster en maakt zich bekend
als degeen, naar wien zij zoo heeft verlangd. Zij gaan beiden heel ver, tot
ze voor een klooster komen; het meisje moet buiten maar even op hem
wachten. Maar dat duurt haar te lang, en daarom klopt ze 's avonds aan.
De portier is verbaasd, haar naar haar lief te hooren vragen, tot eindelijk
in het gesprek blijkt, dat hij Jezus heet. Nu behoeft ze niet verder te reizen.
Zij mag binnenkomen en non worden. Want eens zal ze haar bruidegom
dan toch weer zien, als ze in den hemel wordt opgenomen.
Op het einde van de vijftiende eeuw werd deze geestelijke romance waar
schijnlijk bewerkt; het verhaal was overal bekend en geliefd en Thonis
Harmansz
wordt genoemd als de dichter.
Een Soudaen* had een dochterken, seer schoon van grooten love;
Sy pluckte smorgens bloemekens al in haers vaders hove.

5

s

Doe sy die schoone bloemekens sach, sy dacht in haren sinne :
Wie mach de bloemenmaker sijn? Die soudic gaerne kinnen.
7

5 Het moet een abel kunstenaer sijn, een heer van hooger weerden,
Die soo veel schoone bloemekens doet spruiten uitter eerden.
8

„Ick heb hem in mijn hert soo lief, och, mocht ick hem aenschouwen!
Ick gaf hem ja wel al mijn goed, ick gaf hem oock mijn trouwe!"
Des nachts omtrent den middernacht, quam Jesus voor haer stane.
10 „Staet op," sprack hij, „ick ben, o maegd, met uwer min bevane."'
1 Zong. — 2 Zinnelijkheid. — 3 Foltering. — 4 Sultan. — 5 Voortreffelijk van schoonheid. — 6 In
zich zelf. - 7 Knap. - 8 Uit der. - 9 Bevangen.

De maegd stond op seer haestelijc: Sy was van schrik bevane;
Sy sach een schoonen jongelinck soo vriendelijck voor haer stane.
Sy sach soo vriendelijck naer hem, sy neigde neer ter eerden;
Sy hiet hem willecom menich keer, en deed hem veel eerweerden .
1

15 ..O alderliefste jonglinck schoon, van waer komt ghy gheganghen?
Een u gelijck en sach ick nooit in al mijn vaders landen."
,,Schoon maegd, ick heb u lanck bemint, en ben om u ghekomen:
'k Verliet om u mijn vaders rijck: 'k Ben maker van de bloemen!"
„Sijt ghy die maker, soete lief? Naer u was mijn verlanghen;
20 Ick volg u waer ghij henen wilt, soet lief, ick volg uw gangen."
„Schoon maegd, soo ghy met mij wilt gaen, ghy zult dit land verlaten,
Gelijck ick liet mijns vaders rijck, en dat tot uwer baten."'
3

O alderliefste jonglinck schoon, u eigene wil ick wesen;
lek volg u uit mijn vaders rijc; mijn trouw wil ic u gheven."
25 Hij nam het maegdelijn bijder hant en leide ze al soe verre,
Wel seven duisent mijlen wech, al over dal en berghen.
Sy spraken menich vriendelijc woort, al reisende voort te samen.
Sy seide: „O edel jongelinck schoon, zegt mij toch uwen name."
„Mijn naem die is soo wonderlijck en wonderlijck ghegeven :
30 Al in mijn vaders Koninkrijck staet hij seer hooch geschreven.
Maer, schoone maegd, naerdien u hert getrouw mij mint alleene,
Soo sy mijn naem u dan bekend: Jesus van Nasarenen!"
Sy spraken noch menich vriendelijck woort al reisende voort te samen:
„Nu, segt mij, edel jongelinck schoon, hoe is u vaders name ?"
35 „Mijn vader is soo rijeke man, sijn macht gaet al soo verre:
Hij heeft het eerderijck voortgebracht en son en maen en sterren.

1 Bewees hem grooten eerbied. — 2 Tot uw voordeel. — 3 Uw dienstmaagd.

„Hetgeen ghy siet en niet en siet, dat is van hem ghekomen,
Tien hondert duisent engelen schoon staen om sijn hooghen throone."
„Sijt gy een koningskint, mijn lief, en al soo rijck van goederen ?
40 Segt mij, o edel jongelinck schoon, wie is dan uwe moedere ?"
„Mijn moeder is soo reine maagd; van haer soo staet geschreven ;
Dat sy mij op de wereld bracht en toch is maegd gebleven,"
„O alderliefste jongelinck schoon, ick heb soo groot verlanghen
Te sien uw vaders koninckrijck, laet ons daer binnen gangen."
1

45 „Schoon maegd, dient mij met herten rein: dat rijck sal ick u gheven;
Ghy suit daer eeuwig sijn bij mij en groote vreugd beleven."
Sy ghinghen noch een langhen wech al over die groene heiden,
En quamen voor een kloosterken, daer Jesus wilde scheiden.
Hy nam de maghet bij der handt en sprack met soeten sinnen:
50 „Vertoeft, o maegd, een luttel tijds; ick wil eens gaen hier binnen."
En Jesus is van haer ghegaen. De maegd bleef hem verbeiden;
Sy weende soo menigen droeven traen, omdat hij van haer scheidde.
En toen dien dach ten avont quam, vermeerderde haer verlanghen,
Om weer haer lief te moghen sien: Hy bleef en wech soo langhe.
55 Sy clop' e aen des kloosters poort, sy clopte, droef van sinnen:
„Doet open, want mijn soete lief, mijn bruidegom is hier binnen."
De poorte werd haer open ghedaen, de poortier quam daer voren;
Hy sach die maghet voor hem staen, soo schoon en hooggheboren.
„Segt mij, o maegd, wat ghy begheert, hoe ghy hier komt alleenen;
60 Segt mij, o maegd wat dat u deert en waerom ghy moet weenen."
„Poortier, een jongelinck dien ick min, is in dit huis gheganghen;
Gaet, segt hem dat hy weder komt; ick beide hem al soo langhe!"

1 Gaan.

„Schoon maegd, den jonglinck dien ghy mint en hebbick niet vernomen;
Hy is hier binnen niet bekend, noch is hier niet gekomen."

1

65 „Poortier, hoe moocht ghy 't seggen dan? De jonglinck dien ick minne,
Sprack mij dees leste woorden toe: „Ick wil eens gaen hier binnen!"
„Hoe heet hy dan, wel schoone maegd, daer ghy mij komt van spreken ?"
„Eilaes, dat weet ick selve niet; ick heb sijn naem vergeten.
„Hy is soo wonderlijcken schoon, sijn rijckdom gaet soo verre;
70 Hy draegt een kleed van hemelsblauw, o m s e t met gulden sterren.
2

„Sijn aensicht blinckt van 't reinste wit ghelijck de lelie schoone;
Sijn mond, sijn wanghen sijn soo rood ghelijck de roos ydoone*.
„Sijn ooghen sijn soo vriendelijck, hij heeft soe soete sprake!
Hy quam van uit sijn vaders rijck om mij sijn bruidt te maken."
75 „Schoon maghet, is u lief soo schoon, en al soo hoog ghepresen,
Al waer hij uit des hemels throon, hy mocht niet schoonder wesen.
„De heere Jesus sy met u, soo is gheen man hier binnen."
„Ja, Jesus heet mijn soetelief, hij is 't dien ick beminne."
Is dat sijn naem, ghelijck ghy segt, dan kas ick hem u wijzen,
80 Hij is hier binnen wel bekend, ghy moet niet voorder reisen."
4

5

De jonckvrouw werd in 't huis ontfaên , sy ghinck er christelijck leven;
Sy is gedoopt en is een maegd om Jesus wille ghebleven.
4

E e n heeft dit liedeken ghedicht, dien God moet gracie gheven,
D a t ' hy des Soudaens dochterken ontmoete int eeuwig leven.

XIII. JESUS KERST VAN NAZAREENE.
(De vlucht n a a r Egypte.)
De tijding, dat de toekomstige Koning der Joden was geboren, deed
Herodes het bevel uitvaardigen, alle pas geboren jongskes te doen om1 Gezien. — 2 Bezet — 3 De beste in haar soort. — 4 Verder. — 5 Ontvangen. — 6 Iemand. — 7 Opdat.

brengen. Maria en Jozef vluchten naar Egypte en zij zegt tegen een boer,
die zijn graan zaait: als iemand naar mij vraagt, vertel dan, dat wij voorbij
zijn. En tegelijkertijd was zijn graan rijp. Als Herodes met zijn gevolg nu
verschijnen, begrijpt hij uit de mededeeling van den boer, dat de vluchte
lingen hem al veel te ver voor zijn en keert terug.
Jesus Kerst van Nazareene,
Hi is gheboren van eender maghet reene,
Daer om is God ghebenedijt.
1

Alle die engelen van hemelrijc
5 Ende al die herderkens van aertrijc
Sij songen, si hadden groot iolijt.
2

Herodes die hevet vernomen,
Daer is een nyen coninc gecomen,
Die rijcker' soude sijn dan hi.
10 Herodes die hevet gesworen,
Hi sal alle kinderen dooden in thoren,
Die onder die twee iaren sijn.
Hi dede soecken hier en daer
Jonge kinderkens van twee iaer,
15 Die dede hi alle nemen dlijf.
4

5

Doen Maria dat verhoorde,
Datmen alle kinderen vermoorde,
Des leedt si in haer hert verdriet.
Si sprac tot Joseph sonder sparen:'
20 „Maect u bereet, laet ons gaen varen,'
W i souden wech sijn, t i s ' meer dan tijt."
8

10

Maria quam aldaer ghevaren
Dair een man sijn coren ginc sayen;
Si groete hem ende reet voorbi.

1 Deze strofe is het refrein bij alle volgende. — 2 Vreugde. — 3 Machtiger. — 4 Het leven. —
5 Vernam. — 6 Terstond. — 7 Op reis gaan. — 8 Moesten al weg zijn. — 9 Het is. — 10 Voorbij.

25 „God groet u man diet coren saeyt —
Comter yemant die u na mi vraeght,
50 segt dat ic hier leden ben."
1

Doe Maria was wech ghevaren,
Doen quam Herodes met sijnder scaren;
30 Dat coren was rijp ter selver tijt.
„God groet u man die mayt u coren;
Saechdy hier eenige vrouwe te voren,
Die met haer' hadde een kindekijn?"
„Doen ic hier sayde dat ic nu maye,
35 Doe sach ic hier een schoon vrouwe varen,
51 was ghecleet met wit habijt."
1

Herodes spYac tot sinen heeren:
„Wi willen weder thuyswaert keeren,
Si m a c h wel uten lande sijn."
4

Jesus Kerst van Nazareene,
Hi is geboren van eender maghet reene
Daer om is God ghebenedijt.

XIV. STABAT MATER.
Deze beroemde Latijnsche kerkzang van Jacopone de Todi is meermalen
in de Middeleeuwen vertaald en bewerkt. Ter vergelijking volgen hier de
eerste twee strofen van het oorspronkelijke:
O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta

Stabat mater dolorosa
juxta crucem lacrymosa,
qua pendebat filius,
cujus animam gementem
contristatam et dolentem

mater Unigeniti,
quae moerebat et dolebat
et tremebat, cum videbat
nati poenas inclyti!

pertransivit gladius.

De smart van de moeder, die haar zoon aan het kruis ziet genageld,
wordt hier geschilderd en het lied eindigt met de verzekering, dat Jezus'
dood tot heil der menschen was.
1 Voorbijgegaan. -

1 Bij zich. -

3 Kleed. -

4 Zal.

Maria stont met groten rauwe
Seere beweent' met goeder trauwe,
Biden cruce, daer Jhesus aen hinc.
Met drouver herten moest soene scouwen,
5 Haer lieve kint, dorsteken, dorhouwen;
Tswert des rouwen haer herte dorghinc.
1

3

4

5

Hoe droeve ende hoe onblide
W a s die moeder ghebenedide
O m haer kint, den waerden zone,
10 Doe zoe' hem zach die pine liden;
Al dorsteken up eene zide,
Ghecroont met eenre felre crone.
7

Wie es, die niet wenen en mach*
Met Marien, ende dit gheclach
15
Helpen draghen, ende dit torment*
Dat zoe scauwede zonder verdrach ,
Als upten goeden vrindach,
Daer Jhesus leet zijne zware ellent.
10

Soe sachene" vor smenschen zonden,
20 Haer lieve kint, den feilen honden
Televeren ter pine ant hout;
Soe sachene daer zo zere wonden
Dor handen, dor voeten, ter herten gronde,
So dat zijn lechame wert al cout.
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25 Hier omme, moeder aire minnen,
15

Doet ons verdrouven onse zinnen ,
Dat wi bekennen dat grote wee,
Dat onze herte ontsteke * van binnen
1

30

Met Gods minne, dat wi bekinnen"
Gods rike ende begheren emmee."

1 Betraand. — 2 Voorwaar. — 3 Zij hem. — 4 Doorstoken. — 5 Ging door. — 6 Zij. — 7 Valsche,
wreede. — 8 Kan. — 9 Kwelling. - 10 Voortdurend. — 11 Zag hem. — 1 2 Valsche. — 13 Over
leveren. - 14 Tot in het diepst van zijn hart. — 15 Maak ons gemoed bedroefd. — 16 Ontvlamme.
— 17 Begrijpen. — 18 Steeds.

Nu, heilighe moeder, doet als ghi,
Dat Jhesus minne met ons zi,
Dat oerboerlijc es onzer zielen,
Ende doet wenen zo metti,
35 Dat Jhesus wonden planten' in mi,
Ende zi mi gansen* ende heelen.
1

1

4

Die hi om onzen wille leet,
An zijn cruce, naect ontcleet,
Daer hi siaerf na smenschen gelike,'
40 Dat hi ons gheve sulc beleet,
Als onze ziele doet ghesceet'
6

Van onzen lechame, zijn hemelrike.

1 Heilzaam is voor onze ziel. — 2 Met u. — 3 Geprent worden. — 4 Genezen. — 5 Als een mensen.
- 6 Lot. - 7 Schelden Éaat.

VERHALEN.
I. CAREL ENDE ELEGAST.
Karei de Groote's leven wordt bedreigd door een samenzwering. God
zendt hem in den slaap een engel, die hem gebiedt uit stelen te gaan.
Eindelijk geeft hij hieraan gehoor, verlaat zijn paleis te Ingelheim aan den
Rijn, en in den nacht ontmoet hij hertog Elegast, roofridder, wijl door
Karei vroeger verbannen. Na een tweegevecht en een gesprek daarna met
hem, die den koning niet herkent, wordt deze zich bewust, dat Elegast
onrechtvaardig is behandeld en een trouw dienaar is. Ze gaan inbreken
bij Eggheric op Egghermonde, en bij die gelegenheid ontdekt Elegast, in
een afgeluisterd gesprek tusschen de echtelieden, de samenzwering. Nu
eerst begreep Karei God's bevel. Natuurlijk wordt den anderen dag de
aanslag verijdeld, en Elegast, die Eggheric in een gerechtelijken tweekamp
overwint, in eere hersteld. Het slot van dit geestige verhaal is, dat Elegast
de weduwe van Eggheric — Karel's zuster — tot vrouw krijgt.
Waarschijnlijk is dit verhaal „een zelfstandige Nederlandsche bewerking
van een bekende stof"; het wordt vermeld in een Latijnsche kroniek en
er moet ook een lied zijn geweest van dien inhoud. Een origineel in het
Fransch is niet aangetroffen. De schrijver is onbekend, het moet een Vlaming
geweest zijn. En hoogstwaarschijnlijk zal hij het geschreven hebben in de
dertiende eeuw. Eigenaardig is ook, dat dit eigenlijk de eenige Karei-roman
is, waarin werkelijk Karei de Groote als hoofdpersoon optreedt.
Vraye historie ende al waer
Maghic u tellen,' hoerter naer.
Het was op ene avontstonde,
Dat Carel slapen begonde
5 Tinghelem opten Rijn.
Dlant.was algader sijn :
Hi was keiser ende coninc mede.
Hoert hier wonder ende waerhede,
W a t den coninc daer ghevel ,
10 Dat weten noch die menighe wel/
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1 Kan lk. — 2 Vertellen. — 3 Hoort er. — 4 Te Ingelheim aan den. — 5 Van hem, — 6 Over
kwam. — 7 Menigeen.

Tinghelem, aldaer hi lach,
Ende waende opten andren dach
Crone draghen ende houden hof
Omme te meerne sinen lof.
1

15 Daer die coninc lach ende sliep.
Een heilich inghel an hem riep.
So dat die coninc ontbrac
Bi den woerden, die dinghel sprac.
Hi seide: „Staet op, edel man,
20 Doet haestelike u cleder an,
Wapent u ende vaert stelen,
(God die hiet mi u bevelen,
Die in hemelrike es here.)
Oft ghi verliest lijf ende ere.
25 En steelrji in deser nacht niet,
So is u evel gheschiet:
Ghi sulter omme sterven
Ende uwes lives derven,
Eer e m m e r scheit dit hof.
30 Nu verwacht u daerof
Ende vaert stelen, of* ghi wilt;
Neemt uwen spere ende uwen schilt,
Wapent u ende sit op u paert
Haestelike ende niet en spaert".
35 Dit verhoerde die coninc.
Het dochte hem een vremde dinc,
Want hi daer niemen en sach,
W a t dat roepen bedieden mach.
Hi waendet slapende hebben ghehoert
40 Ende en hilt hem niet an dat woert,
Ende quam in ander ghedochte.
Die daer die boetscap brochte,
Dinghel, die van Gode quam,
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I Vermeerderen. — 2 Engel. — 3 Ontwaakte. — 4 Ga. — 5 Gebood mij het u te verzoeken. —
6 Leven. — 7 Dan zal het slecht met u afloopen. — 8 Zelfs. — 9 Indien. — 10 En draal niet. —
II Niemand. — 12 Op een andere gedachte.

41
Sprac ten conine. als die was gram:
45 "Staet op Carel, ende vaert stelen,
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Ie en wils u niet verhelen.
God ontbiedet 1 u te voren
Anders hebdi u Hjf verloren."
Mettien 2 woerde sweech hi,
Entie conine riep: "Ay mi I"
Als die sere was vereent,3
"Wat es, dat dit wonder meent?
1st alfsghedroch.4 dat mi quelt.
Ende dit grote wonder telt?
Ay hemelsche drochtijn,5
Wat node soude mi sijn
Te stelene? Ie ben soe rike,
En es man 6 in ertrike,
Weder conine no graven,
Oie so rike sijn van haven 7
Sine 8 moeten mi sijn onderdaen
Ende te minen dienste staen.
Mijns selfs lant is soe groet,
Men vint niewer sijns ghel/loet. 9
Dlant es algader mijn.
Tote Colene opten Rijn
Ende tote Romen al voert,
Als 10 den keiser toebehoert.
Ie ben here, mijn wijf es vrouwe,
Oest toter wilder Oenouwe II
Ende west toter wilder see.
Nochtan hebbic goets vele mee:
Galissien ende Spaendienlant.
Oat ic wan 12 met miere U hant,
Ende ic die heidene verdreef.
Oat mi dlant allt:ne bleef.

1 Gebledt. - 2 Met die. - 3 Bevreesd. - 4 Spookverschijnlng (elg. bedrog door elfen). - 5 Heer. 6 Nlemand is er. - 7 Bezlltmg. - 8 Of zij. - 9 Gehjke. - 10 AIles. - 11 Donau. - 12 Won, vuoverde. - 13 Mijne.

W a t node soude mi sijn dan

80

Te stelene ellendich m a n ?
Ende waeromme ontbiedet mi God ?
Node brekic sijn ghebot.
Wistic, dat hijt mi ontbode,
In mochts gheloven node,
Dat mi God den lachter * onste
Dat ic stelen begonste."
Daer hi lach in dit ghepeins
Harentare , weder ende gheins,
Vakede hem al luttelkijn,
Sodatti loec doghen sijn.
Doe seide dinghel van te voren:
„Wildi Gods ghebot verhoren,
Coninc, so sidi ontdaen'
Het sal u aen u leven gaen."
Dinghel van den paradise
Sprac: „Coninc, doet als die wise,
Vaert stelen ende wert dief,
Sidemeer d a t Gode es lief."
Metteser talen voer dinghel dan,
Ende Carel hem tseinne began"
Vanden wonder, datti hoerde.
„Gods ghebot ende sine woerde
En willic niet laten achter,
Ic sal dief sijn, al eest "lachter,
Al soudic hanghen bider kelen.
Nochtan haddic liever vele,
Dat mi God name alghemene
Dattic van hem houde te lene,
Beide borch ende lant,
Sonder mijn ridders ghewant
Ende ic mi moeste gheneren
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1 Ic ne. — 2 Schande. — 3 Gunde. — 4 Hier en daar. — 5 Een beetje. — 6 Look zijn oogen. —
7 Stort gij u in verderf. — 8 Omdat het. — 9 Met deze. — 10 Een kruis sloeg. — 11 Is het. —
12 Uitgezonderd. — 13 (Wapen)rusting. — 14 Den kost winnen.

110 Metten schilde ende nietten spere,
Alse een die niet en heeft
Ende optie aventure leeft.
Dat ware mijn wille bet
Dan ic ghevanghen ben int net.
115 Ende ic nu moet stelen varen,
Sonder enich langher sparen,
Varen stelen oft God verwerken.'
Nu soe moeti mi ghesterken!
Ic woudic ware buter sale *
120 Sonder niemare ende tale,
Ende mi ware ghecost opten Rijn
Seven borghe ende stene fijn.
W a t maghic segghen van oneren
Den ridderen ende den heren,
125 Die hier ligghen inder sale?
1
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W a t sal wesen mine tale,
Dat ic an deser deemster nacht
Allene, sonder anders cracht ?
Moet varen in een lant,
130 Dat mi vremde es ende onbecant
Metteser talen ghinc hem ghereiden
Die coninc Carel ende cleiden
Met sinen dieren ghewaden,
Als die te stelene was beraden.
135 Het was altoes sine sede,
Dat men sine wapen dede
Ten bedde, daer hi lach.
Het waren die beste, die nie man sach.
Alse hi doen ghewapent was,
140 Ghinc hi dore dat palas;
Daer en was gheen slot soe goet
No dore, diene wederstoet,
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lMeer. — 2 Dralen. — 3 Mishagen. — 4 Burcht. — 5 Ook al kostte het mij. 7 Duisteren. — 8 Die hem weerstond.

6 Kasteel.
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Sine waren alle jeghen hem ontdaen:
Daer hi wilde, mochti gaen,
Daer en was niemen, diene sach,
Want dat volc algader lach
In vasten slape, alst God woude.
Dit dede hi dor sconincs houde.*
Sine hulpe was hem bereet.'
Alse bi die borchbrugghe leet,
Ghinc die coninc met liste
Ten stalle, daer hi wiste
Sijn ors ende sijn ghesmide.'
Daer en was gheen langher biden.'
Hi sadelet ende satter boven
Opt ors, dat men tnochte loven.
Doen hi ter poerten ghereden quam,
Sachi daer ende vernam
Den wachter ende den portenere,
Die luttel wisten, dat haer* here
Soe na hen was met sinen schilde.
Si sliepen vaste, alst God wilde.
Die coninc beette' ende ontdoet
Die poerte, die besloten stoet,
Ende leider sijn ors uut
Sonder niemare ende gheluut.
Doe satti op in sijn ghereide,"
Die coninc Carel, ende seide:
„God, also ghewaerlike
Alse ghi quaemt in ertrike,
Ende w o r t sone ende vader
O m te verlossene algader,
Dat Adaem hadde verloren
Ende dat na hem wart gheboren;
Ghi liet u anden cruce slaen,
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1 Voor hem geopend. — 2 Uit genegenheid voor den koning. — 3 Tot zijn beschikking. — 4 Over
ging. — 5 Ros. — 6 Tuig. — 7 Wachten. — 8 Hun. — 9 Steeg af. — 10 Gerucht. — 11 Zadel. —
12 Werd.

Doen u die Joden hadden ghevaen;
Si staken u met enen spere
Ende sloeghen u, dies hadsi ghere.
Dese bitterlike doet
180 Ontfincdi, Here, dor onse noet,

1

2

Ende braect die helle daer naer.
Also waerlike alst was waer
Ende ghi, Here, Lasaruse,
Die lach in sine cluse,*
185 Verwecket, Here, vander doet,
Ende vanden stene maket broet
Ende vanden watre wijn,
So moeti in miere gheleide sijn
In deser deemster nacht
190 Ende verbaert aen mi uwe cracht.
Oermoedich God, gheweldich Vader,
Aen u keric mi algader."
Hi was in menegherande ghedochte,
Waer hi best varen mochte,
195 Daer hi stelens soude beghinnen.
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Doen quam hi in een wout binnen,
Coninc Carel, die edel man,
Dat niet verre en stont van dan.
Doen hi quam ghereden daer,
200 Die mane scheen overclaer,
Die sterren lichten anden trone,'
Dweder was claer ende scone.
Doe soe pensde die coninc:
Ic was ghewone vore alle dinc
205 Dieve te hatene, daer icse wiste,
8

Die den lieden met liste
Hoer' goet stelen ende roven.
Nu maghic hem wel gheloven,

1 Gevangen. — 2 Daarin hadden zij lust. — 3 Grafkelder. — 4 Toon. — 5 Genadig. — 6 Machtig. —
7 Hemel. — 8 Het weder. — 9 Haar = hun.

Die leven bider aventuren.
210 Si weten wel, dat si verbueren

1

Lijf ende goet, mach mense vaen;'
Men doetse hanghen ende thoeft af slaen
Ofte sterven argher doet.
Horen anxt es dicke * groet.
215 Nemmermeer en ghevalt mi dat.
Dattic man* dor cleinen scat
Sterven doe in al mijn leven.
Ic hebbe Elegast verdreven
Om cleine sake uut minen lande,
220 Die dicke set sijn lijf te pande
Omme dat goet, daer hi bi leeft.
Ic wane, hi dicke sorghe heeft.
Hi en heeft lant noch leen
Noch ander toeverlaet negheen,
225 Dan hi met stelen can bejaghen.
Daerop moeti hem ontdraghen.'
Ic nam hem tlant, d e s hi was here,
Dat mach mi wel rouwen sere,
Beide borch ende lant;
230 Des wassic herde onbecant,
Want hi hadde in siere scaren,
Die met hem onthouden waren,
Ridders ende cnapen een ghetal,
Die ic hebbe onterft al
235 Beide van lande ende van goede.
Nu volchsi hem al dore armoede.
Ic en laetse niewer ghedueren °.
Diese onthilde, ic daden verbueren
Beide borch ende leen.
240 Si en hebben toeverlaet negheen
Ende moeten hem onthouden
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1 Verbeuren. — 2 Als men ze kan vangen. — 3 Dikwijls. — 4 Iemand. — 5 Geen. — 6 In zijn
onderhoud voorzien. — 7 Waarvan. — 8 Was ic. — 9 Met hem leven. — 10 Ik laat ze nergens met
rust — 11 Ophouden.

In wildernissen ende in wouden,
Ende Elegast moet bejaghen,
Daer si hem alle op ontdraghen.
245 Mer so vele esser an,
Hi en steelt gheenen armen man,
Die bi siere pinen' leeft.
Dat pelgrijn ofte c o m a n heeft,
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Laeti hem ghebruken wel,
250 Mer hi en versekert niemen el.*
Bisscoppe ende canonike,
Abde ende monike,
Deken ende papen,
Daer hise can betrapen,
255 Comen si in siere vaerde,'
Hi neemtem mulen ende paerde,
Ende steectse uut haren ghereide,*
Datsi vallen optie heide,
Ende neemten met siere cracht,
260 Al dat si daer hebben bracht,
9

Cleder, silver, facelment.
Dus bejaecht hi hem omtrent.
Daer hi die rike liede weet,
Hi neemtem haren scat ghereet,
265 Beide silver ende gout.

10

Sine list es menichfout.
Niemen en cannem ghevaen.
Nochtan heefter om ghedaen
Menich man sine macht.
270 Ic woudic nu in deser nacht
Sijn gheselle mochte wesen.
„Ay Here God, helpt mi tot desen!"
Met deser talen voer bat 'voert
Die coninc ende heeft verhoert,

11» er. — 2 Besteelt. — 3 In ontbering. — 4 Pelgrim. — 5 Koopman. — 6 Laat niemand ander»
met rust. — 7 Weg. — 8 Zadel. — 9 (Kostbaar) vaatwerk. — 10 Dadelijk.

275 Hoe een ridder quam ghevaren
In derselver ghebaren
Als die riden wille verholen,
Met wapen swart als colen.
Swart was helm ende schilt,
280 Die hi an sinen hals hilt.
Sinen halsberch mocht men loven.
Swart was den wapenroc daerboven,
Swart was dors, daer hi op sat,
Ende quam enen sonderlinghen pat
285 Dwers ghereden dor den woude.
Alsen die coninc ghemoeten soude,
Seindi hem* ende was in vare,
Ende waende, d a t die duvel ware,
Omdat hi was soe swart.
290 Den riken' God hi hem beval
Ende pensde in sinen moet:'
Ghevalt mi quaet oft goet,
In vlie" te nacht dor desen:
Ic sal der aventuren ghenesen';
295 Nochtan wetic te voren wel,
Tis die duvel ende niemen el.
Waer hi van Gods halven" iet,
Hi en ware soe swart niet.
Tes al swart, paert ende man,
300 Al dat ick er an ghemerken can.
Ic bidde Gode datti w a k e
Ic duchte, dat mi toren nake.
Dat dese mi niet en schende.
Alse hi bet quam ghehende,"
305 Ende die swarte heeft vernomen
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Den coninc jeghen hem comen,
Doe pensde hi in sinen sin:
I Pantser (eig. harnaskraag). - 2 Het ros. - 3 Sloeg hij een kruis. — 4 Vrees. - 5 Dat het. —
6 Machtig. - 7 Bij zich zelf. — 8 Ik vlied niet. - 9 Te boven komen. - 10 Niemand anders. —
II Van Godswege. — 12 Dat hij er voor zorge. — 13 Nabij. — 14 Opgemerkt.

Dese es verdoelt hierin
Ende hevet sinen wech verloren.
310 Ic mach dat ane hem verhoren.
Hi salre laten die wapen sine,
Die die beste sijn in schine,
Die ic in seven jaren sach:
Si verlichten alse den dach
315 Van stenen ende van goude.
W a n e n ' quam hi inden woude?
En was noit arm man,
Die sulke wapen droech an,
Ende sulc ors hadde bescreden,'
320 So sterc ende van sconen leden.
Doen si quamen te ghemoete,
Leden s i ' al sonder groeten.
Deen besach den ander wel,
Mer si en seiden niet el.
4

325 Alsi den coninc was leden
Die tswarte ors brachte ghereden
Hilti stille ende dochte,
Wie dieghene wesen mochte,
Waeromme datti, aldus lijt,

5

330 Ende siere talen aldus vermijt,
Datti mi niet en groete,
Doen hi mi ghemoete,
Noch om geen dinc en vraghet?
Ic wane, datti quaet jaghet?'
335 Waer ic seker van dien,
Datti quame omme verspien
Datti mi ofte die mine
Bringhen wilde in pine
Jeghen den coninc, dieic ontrade,
7
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340 Hi en lede te nacht sonder scadel
1 Waar vandaan. —• 2 Bestegen. — 3 Gingen zij elkaar voorbij. — 4 De een. — 5 Hij die op 't zwarte
paard was komen aanrijden. — 6 Niet veel goeds in den zin beeft — 7 Verspieden. — S Dien
ik vrees.

W a t soude hi el jaghen
Achter bosschen ende haghen,
Of hi mi niet en sochte?
Biden Here, die mi ghewrochte,'
345 Hine* ontrijt mi te nacht,

350

In sal proeven' sine macht.
Ic willen spreken ende kinnen.
Hi mach sulc sijn, ic sal winnen
Sijn ors ende datti hevet an,
Ende doene met lachter keren dan.
Hi es hier comen als een domme.
Mettien werp hi sijn ors omme
Ende volghede den coninc naer.
Doen hien achterhaelde daer,
Riep hi lude: „Ridder, ontbijt!'
Waerna eest, dat ghi rijt?
Ic wille weten, wat ghi soect,
Ende wat ghi jaghet ende roect,
Eer ghi mi ontrijt van hier.
Al waerdi noch alsoe fier
Ende alsoe diere uwer tale,
Berechtes mi, soe doedi wale,
Ic wille weten, wie ghi sijt,
Ende waer ghi vaert op dese tijt
Ende hoe dat u vader hiet.
I n machs u verlaten niet."
Doen antwoerde die coninc:
„Ghi vraghet mi soe menich dinc,
In weets u hoe berechten.
Ic hebbe liever, dat wi vechten,
Dan iet u seide bi bedwanghe.
Soe haddic gheleeft vele te langhe,
Dat mi een man dwinghen soude
Van dinghen, die ic niet en woude
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1 Schiep. — 2 Als hij. — 3 Op de proef stellen. — 4 Schande. - 5 Hij hem. - 6 Zit af | — 7 Is
het. - 8 Begeert. — 9 Deel het mij mee. - 10 Ic ne.

51
375 Berechten, tenware mi lief.
Coemter mi goet af oft meskief. I
Wi sullen desen strijt nu scheiden
Ende becorten tusschen ons beiden."
Des conincs schilt was overtrect, S
380 Hi en wildes niet voeren ontdect
Om teiken 3 datter ane stoet. 4
Hi en wilde nJet, dat men ware vroet,S
Datti ware die conine.
Si worpen omme met deser dine
385 Hare orse sterc ende snel.
Si waren beide ghewapent weI,
Hare speren waren sterc.
Si versaemden 6 in een perc
Met sulken nide onder hem tween,
390 Dat dorse boghen ender haer been.
Manlic 7 vinghen 8 si ten swaerden,
Alse die veehtens begaerden.
Si vochten een langhe wile,
Dat men gaen mochte een mile.
395 Die swerte was sterc ende snel,
Ende sine joesten 9 waren fel,
Dattie conine was in yare
Ende waende. dat die duvel ware.
Hi sloech den swarten opten schilt,
400 Dien hi manlic vor hem hilt,
Datti in tween stucken vloech,
Oft ware gheweest een linden loef. II
Die swarte sloech den conine weder,
Die swaerden ghinghen op ende neder,
405 Opten helm, optie maelgien,11
Datter menich moeste faelgien. IS
Daer en was halsberch gheen soe goet,
1 Ongelnk. - 2 Bedekt. - 3 Het teeken (wapen). - 4 Stond. - 5 Gewaar werd. - 6 Kwamen
samen. - 7leder. - 8 Grepen. - 9 AanvalIen. - 10 Blaadje. - 11 Malien. - 12 Bezwijken.

Daer en dranc dore dat rode bloet,
Dor die maelgien, uter huut.
410 Daer was van slaghen groot gheluut.
Die spaenre van den schilde vloghen,
Die helme op haren hoefde boghen
Ende ontfinghen scaerden ende vlegghen,
So scarp waren der swaerde egghen.
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415 Die coninc pensde in sinen moet:
Dese es te wapene goet,
Hi bringhet mi in sulke noet,
Mine" helpe God, ic blive doet.
Sal ic liden mijns namen,
4

420 Ic souts mi ewelike seamen.
Nemmermeer en ghecreghic ere.
Doe sloechi enen slach soe sere
Opten swarten, die vore hem helt,*
Dat hien nalic" hadde ghevelt
7

425 Vanden orse optie moude.
Tusschen hem en was gheen ophouden,
Die swarte gait den here,
Ende sloech enen slach soe sere
Opten helm, datti boech,
430 Ende ts waert in tween stucken vloech:
Soe anxtelic was die slach.
Alse dat die swarte s.ich,
Datti sijn swaert hadde verloren,
Acharme, dattic i e was gheboren,
8

435 Pensde hi in sinen moet,
Dattic leve, waertoe eest' goet?
In hadde noit gheval,
Noch nemmermeer en sal.
Waermede sal ic mi verweren ?
440 In prise mijn lijf niet twee peren,
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1 Barsten. — 2 Het scherp der zwaarden. — 3 Als mi) niet. — 4 Bekend maken. — 5 Stand hield. —
6 Dat hij hem bijna. — 7 Grond. — 8 Ooit. — 9 Is het. — 10 Geluk. — 11 Geen zier.
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Want ic ben idelre hande.
Doe docht den coninc scande
Op enen te slane, die vore hem helt.
Doen hi sach liggen tswaert opt velt,
445 In tween stucken tebroken,
Doe pensdi: Ten is niet ghewroken,
Die enen wille slaen oft deren,
Die hem niet en can gheweren.
Dus hilden si stille int wout.
450 Haer ghepeins was menichfout,
Deen, wie dander wesen mochte.
„Bi den Here, die mi ghewrochte,"
Sprac Carel die coninc,
„Ghi en berecht mi ene dine,
455 Here ridder, des ic u vraghe,
Ghi hebt gheleeft al u daghe,
Hoe ghi heet oft wie ghi sijt,
Ende laet ons corten desen strijt.
Maghic met eren liden,
2

460 Ic sal u henen laten riden,
Alsic uwen name weet."
Die swarte sprac: „Ic ben bereet,
Indien dat ghi mi maket vroet,
W a t nootsaken dat u doet,
465 Dat ghi hier quaemt te nacht,
Ende wiens toren dat ghi wacht."
Doe seide Carel, die edel man:
„Segt mi tierst, ic segghu dan,
Wattic hier soecke ende jaghe.
3

470 In darf niet riden bi daghe,
Ten es sonder noetsake niet,
Dat ghi mi dus ghewapent siet.
Ic sal u seggen, hoet coemt.
Als ghi mi uwen name noemt."
1 Leeg van. — 2 Beslechten. — 3 Leed.

475 „Dies sijt seker ende vast,
Here, ic heete Elegast,"
Dat sprac die ridder herde saen,
„Ten es mi ten besten niet vergaen:
Ic hebbe goet ende lant verloren.
1

480 Dattic hadde hier te voren,
Bi onghevalle, als menich doet.
Soudict u al maken vroet,
Hoe mine saken comen sijn,
Eer ic u gheseide den fijn,
485 Het soude u dunken al te lanc.
Mijn gheluc es so crane."
Alse dit die coninc verstoet,
W a s hi blide in sinen moet,
Dant al gheweest hadde sijn
490 Tgoet, dat vliet opten Rijn.
Hi seide: „Ridder, eist u bequame,
Ghi hebt mi gheseit uwen name,
Nu segt mi, wies ghi u gheneert.
Bi al dat God hevet weert,
495 Ende bi hem selven te voren,
Van mi en crijchdijs niet meer toren,
Ende ic sals u soe vele berechten,
Vraechdijs mi sonder vechten,
Ende al sonder evelen moet,
500 Indien dat ghi dit dor mi doet.
„Nu sijts seker ende vast.
Here!" antwoorde Elegast,
„In wils u niet helen;
Daer ic op leve, moetic stelen,
505 Mer soevele isser an,
In stal nie armen man,
506a [Die bi sijnre pinen leeft.
5
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b Dat pelgrijn ofte coman heeft,
c Laet ic hem ghebruken wel,
d Mer ic en verseker niemen el,
Sint dattic was gheboren;
Ende ic mijn goet hadde verloren,
Daer ic bi soude leven,
5 1 0 Ende mi die coninc hadde verdreven
Carel uut minen lande,
Ic salt u segghen, al eest scande,
So hebbic mi onthouden
In wildernissen ende in wouden.
5 1 5 Daer si twaelve bi leven,'
Moeten rike lude gheven.
Bisscoppen ende canoniken,
Abden ende moniken,
Deken ende rike papen
5 2 0 En konde ghehelpen hare cnapen,
In stele haer goet met liste.
In vinde gheen so vaste kiste,
Noch gheen slot so vast,
„Here!" sprac Elegast,
5 2 5 „Weticker enich goet in,
In brinct wel in mijn ghewin
Ende onder mine ghesellen.
W a t soudicker meer of tellen'?
Mine list es menichfout.
5 3 0 Mine ghesellen sijn int wout,
Ende ic voer uut op aventure,
Ende hebbe vonden ene sure,
Want ic hebbe mijn swaert verloren.
In corer' gheen have vore
5 3 5 Ende iet weder hadde gheheel.
Der slaghe hebbic ontfanghen een deel,
Meer dan icker ie ghewan

4

1 Waar wij met zijn twaalven leven. — 2 Van vertellen. — 3 Verkoos er. — i Won

Op enen dach van enen man.
Nu segt mi, ridder, hoe ghi heet,
540 Entie ghene, die u heeft leet.
Es hi van suiker machte,
Dat ghi riden moet bi nachte?
En condise niet ghematen,'
Dieghene, die u haten?
545 Ghi sijt te wapene soe goet."
1

550

Doe pensde die coninc in sinen moet:
God heeft mine bede ghe hoert,
Nu moet hi mi beraden voert.
Dits die man, dieic begaerde
Boven alle, die leven op daerde,
Mede te varene op dese nacht.
God heeft hem mi te poente bracht.
Nu moetic lieghen dor den noot."
„Bi den Here, die mi gheboot!"
Sprac die coninc, „Here Elegast,
An mi hebdi gheleide vast,
Ghestade vriende ende vaste vrede.
Ic sal u segghen mine sede.'
W a t holp vrienden verholen?
Ic hebbe goets so vele ghestolen,
Waer ic metter helft ghevaen,
Men liete mi niet ontgaen
O m mijn ghewichte van goude root,
Maer het dede mi die noot:'
Noot breket allen strijt."
„Nu segt mi, ridder, wie ghi sijt."
Ic sal u segghen minen name,
Eest u wille ende bequame.
J

4

555

5

560

565

Gheheten bennic Adelbrecht,
570 Ende pleghe te stelene over recht

1 Ha|t^>v- 2 Overwinnen. — 3 De aarde. — 4 luist van pas. — 5 Bescherming. — 6 Gewoonte. —
7 De nood drong mij.

In kerken ende in clusen
Ende oec in alien godshusen.
Ic stele alrehande saken,
In late niemen met ghemake,
575 Den riken ende den armen:
In achte niet op haer carmen,
In late ghenen man,
Daar ic mijn ghewin weet an.
In name liever sine have,
580 Dan ic hem die mine gave.
Aldus hebbic mi ontdraghen,
Ende hebbe gheleit menigbe laghe
Om enen scat, dien ic weet;
Mi souts wesen wel ghereet,
1

585 Eer emmer quame morghen vroe
Haddicker ene helpe toe,
Also vele alse ics r o c h t e
Ende mijn paert ghedraghen mochte.
Die scat es qualike ghewonnen:
1

590 God en souts ons niet veronnen,'
Mochtewijs hebben een deel.
Die scat leit in een casteel,
Daer mi die jeghenode es cont.
Al haddewijs tienhondert pont
4

595 Hem en mochte niet deren,
Dien hi es, twee peren.
Ende hi es qualike bejaecht.
Siet Elegast, wats u behaecht.
Willewire omme doen onse macht,
600 Ende ghesellen sijn te n a c h t ?
Dat wire connen bejaghen,
Onthier ende het sal daghen,
Dat sal ic deilen ende ghi kiesen;
5

1 Heb ik in mijn onderhoud voorzien. — 2 Begeerde. — 3 Vw'gunnen. — 4 Waar de streek mij
bekend is. — 5 Totdat

1

605

Dies achtergaet moet riesen."'
Elegast sprac: „Waer leit die scat,
Lieve vrient, segt mi dat
Ende in wat stede,'
Het mach daer sijn, ic vare mede.
Maer ic willes wesen vroet,
Eer ic u volghe enen voet."
Doe sprac Carel, die edel man:
„Ic salt u berechten dan.
Die coninc heeft soe groten scat,
Hem mochte luttel deren dat
Van sinen scatte, daer hi leghet."
Alse dit die coninc seghet,
Datti hem selven stelen wille,
Elegast en sweech niet stille:
„Dat moet mi God verbieden.
Hi en leeft niet, diet mi riede,
Dat ic den coninc dade scade.
Al heefti mi bi quaden r a d e
Mijn lant ghenomen ende verdreven,
Ic sal hem wesen al mijn leven
Ghestade vrient na mine macht.
In sine scade en comic * te nacht,
Want hi es mijn gherechte here.
Dadic hem anders dan ere,
Ic mochts mi seamen vor Gode.
Men mochts mi gheraden node."
Alse dit die coninc verstoet,
Pensde hi in sinen moet,
Dattem Elegast die dief
Goets onste ende hadde lief
Ende pensde, mochti keren
Behouden siere eren,
4
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Hi souden goets soe vele gheven,
Datti met eren mochte leven
Sonder stelen ende roven.
640 Dies machmen mi wel gheloven.
Na dien ghepense, daer hi in was,
Vraghedi Elegaste das,
Of hine iewers wilde leiden,
Daer si goet onder hem beiden
645 Mochten bejaghen op dien nacht;
Hi dader toe sine macht
Gherne ende sine behendichede,
Woude hine laten varen mede.
Elegast seide: „Ja ic gherne.
650 In weet of ghijt segt in scheme.
1

1

5

Teggherics van Egghermonde
Moghewi stelen sonder sonde,
Die des conincs suster heeft.
Hets scade, datti leeft:
655 Hij heeft den menighen verraden
Ende brocht in groter scaden.
Selve den coninc sinen here
Soudi nemen lijf ende ere,
Mocht na sinen wille gaen.
660 Dat hebbic dicke wel verstaen.
1

Nochtan houti van den coninc
Sijn herde scone dinc,
Beide borch ende leen.
Al en haddi toeverlaet negheen,
665 Het mochten luttel deren,
Dat wi den sinen teren.
Daer sullewi varen, eest u wille."
Doe pensde die coninc ende sweech stille,
Nadien dat ghescepen stoet,
670 Dat daer ware stelen goet:
5
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1

Al hadden sijn suster ghevanghen,
Si souden node laten hanghen.
Daerna droeghen si overeen
Daer te varene onder hem tween
1

675 Te stelene Eggherics scat.
Die coninc hem niet en vergat.
Si quamen ghereden op een velt
Luttel mee dan in den telt.
Daer vonden si een ploech staen.
3

4

680 Die coninc heette neder saen,
Ende Elegast reet voren,
Daer hi den wech hadde vercoren.
Die coninc nam tcouter in die hant
Dattie an den ploech vant,
685 Ende pensde in sinen moet:
Dit is ten ambachte goet;
Die graven wille in br>rghen,
Hi moeter toe besorghen
Sulke dinc alse hem bedorste.'
s

690 Doe satti op al sonder vorste'
Ende volghede Elegaste
Metten sporen vaste,
Die een luttel was voren.
Verstaet, so moeghdi wonder horen!
695 Doen si quamen vor die veste,
Die de scoenste was entie beste,
Die iewaert stoet opten Rijn,
Sprac Elegast: „Hier willic sijn.
Nu segt," seidi, „Adelbrecht,
8

700 W a t dunct u gedaen dat best?
Ic wille werken bi uwen rade:
Het ware mi leet, ghesciede u scade,
Dat men mochte segghen dan:

1 Had hem. — 2 Zou hem. — 3 In een matigen gang. — 4 Steeg af. — 5 Burchten. — 6 Hij noodig
heeft. — 7 UitsteL — 8 Stond.

Het quam al bi' desen man."
705 Die coninc antwoerde na dier talen:
In quam noit binnen der salen
Noch in den hove, dat ic weet.
Het soude mi wesen onghereet,
Soudicker nu binnen gaen.
710 An u selven moetet staen."
Elegast seide: „Tes mi lief.
Sidi nu een behendich dief,
Dat salie cortelike verstaen.
Laet ons een gat maken gaen
715 ln den muur ter goeder ure,

2

Daer wi moghen crupen dure."
Dat loveden s i beide wel.
Si bonden daer haer orse snel
Ende ghinghen ten mure sonder gheluut.
720 Elegast trac een ijser uut,
5

Daer hi den muur met soude breken.
Doe began die coninc reken
Tcouter voert vanden ploech.
Doe stont Elegast ende loech,
725 Ende vraechde, waar hijt dede maken.
„Constic tsmeesters huus gheraken,
Ic dade maken sulc een.
Dusghedaen sach ic noit gheen
Beseghen tot sulken sticken,
730 Daer men mure met soude pieken."*
Die coninc sprac: „Het mach wel sijn:
Ic quam ghevaren opten Rijn,
Dies is leden die derde dach,
Dattic voer op mijn bejach;
735 Daer moestic mijn iser laten,
Ende ontviel mi opter straten,
4

5
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1

Daer men mi volghede achter.
In dorste niet keren dor den lachter.
Dus was ic mijns isers ane*
740 Ende dit nam ic bider mane,*
Daer ict v a n t an eenen ploech."
Elegast sprac: „Tes goet ghenoech.
Moghewi daer nu in gheraken.
Hierna doet een ander maken."
4

745 Sie lieten die tale, sie makeden tgat.
Elegast voechdet bat,
Datti daertoe keerde sine lede
D a n t den coninc Carel dede:
Al was hi groet ende sterc,
5

8

750 Hien conste niet sulc were.
Doe hi tgat vanden mure
Hadde bracht durenture,'
Ende si daerbinnen souden gaen,
Elegast sprac: „Ghi suit ontfaen
755 Hier buten, dattic u sal bringhen."
Hi en woudes niet ghehinghen,
Dattie coninc binnen quame,
So sere ontsachi hem der onvrame.
Hi en dochtem gheen behendich dief.
8

760 Nochtan woudi leet ende lief
Mettem deilen, sijn ghewin.
Die coninc bleef buten, Elegast ghinc in.
Elegast conste behendichede,
Die hi proefde te menigher stede,
9

1

765 Die en was mellijc no ghemate: '
Hi trac een cruut uut enen v a t e
Ende deet binnen monde.
Die sulc een hadde, hi verstonde,
W a t hanen craen en honde bilen. '
11

1
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770 Doe verstont hi ter wilen'
An enen hane, an enen hont,
Ende seiden, dattie coninc stont
Buten hove, in haer latijn.
Elegast sprac: „Wat mach dit sijn?
775 Soude die coninc
Ic duchte, dat mi
Hi ghinc, daer hi
Ter stede, daer hi
Ende seide, watti

sijn hier voren ?
naket toren."
den coninc liet,
van hem schiet,'
hadde verstaen,
3

780 Hem en bedroghe sijn waen,
Beide an hane ende an honde,
Diet in haer latijn vonden,
Dat die coninc w a r e daer;
Maer hi en wiste niet hoe naer.

4

785 Doe seide Carel, die edel man:
„Wie heeft u gheseghet dan?
W a t soude die coninc hier doen?
Soudi gheloven an een hoen
Ofte dat een hont bast,
790 So en is u ghelove niet vast."
„U ghelove en is niet vast:
Hoert dan ghi!" sprac Elegast.
Hi stac den coninc in sinen mont
Een cruut, daer hi vor hem stont,
795 Ende seide: „Nu suldi verstaen,
Soe ic te voren hebbe ghedaen."
E c h t e r craeide die hane ende sede,
Also alse hi te voren dede,
Dattie coninc ware daer.
5

800 Elegast seide: „Hoerter naer,
Gheselle, wat die hane craeit.
Ic wille mijn kele windewaeit,

8
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En es

1

die coninc niet hier bi."

Doe seide Carel: „Tfi
805 Gheselle, sidi vervaert?
Ic waende, ghi coenre * waert;
Doet u dine oft laet ons gaen."
„Al soude men on? beide vaen,"
Sprac Elegast, „ic saels beginnen.
810 Laet sien, wat ghi daeraan suit winnen!
Ghevalt, datmen ons wille vaen,
Ic sal alsoe wel als ghi ontgaen."
Elegast eischte sijn cruut weder.
Die coninc sochte op ende neder
Weder ende voert in sinen monde,
Maer hi verloest al ter stonde,
Hi en mochts vinden niet.
Die coninc sprac: „Wats mi gheschiet?
Mi dunkt, ic hebbe mijn cruut verloren,
Dattic hadde hier te voren
Beloken tusschen minen tanden.
Bi miere wet, dat mach mi anden."'
Doe loech Elegast echt,
Ende seide: „Steeldi over r e c h t
Hoe coemt, dat men u niet en vaet
Telken als ghi stelen gaet ?
Dat ghi leeft, is wonder groet,
Ghi en waert langhe wille doet.
Gheselle," seiti onverholen,
„lc hebbe u cruut ghestolen,
Ghi en weet van stelen niet een haer."*
Die coninc peinsde: Ghi secht waer.
Mettien liet Elegast die tale.
3
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Gode beval hi altemale,
835 Dat hine moeste borghen:
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Een deel was hi in sorghen.
Nochtan consti behehdichede,
Daer hi alle dieghene mede
Slapen dede vanden sale,
840 Ende ontsloet dan altemale
Slote, die men met slotelen sloet,
Waren si cleine ofte groet,
Ende ghinc ten scatte, daer hi lach,
Eert ieman hoerde ofte sach,
845 Ende haelde ende brochte
Also vele alse hijs rochte.
Doen wilde Carel dan en' riden.
Elegast hietem ontbiden,
Hi soude om een sadel gaen,
2

4

850 Die in die earner ware ghestaen,
Daer Eggheric ende sijn wijf in lach,
Den scoensten, die noit man ghesach.
Hi en leeft niet, die u gheseide
Die costlijcheit vanden ghereide;
5

8

855 Ende oec an dat vorboech
Es te prisene ghenoech.
Daer hanghen an hondert scellen groet,
Ende sijn claer van goude roet
Ende' clincken, alse Eggheric rijt.
860 „Gheselle, doet wel ende ontbijt.*
Ic sal hem sinen sadel stelen,
Al soudic hanghen bider kelen."
Dit was den coninc onbequame:
Hi hadde eer ontbeert der vrame
8

9

865 Vanden sadel ende tgewin
Dan Elegast keerde weder in.
Alse Elegast quam ten ghereide,
Daer ic hedeneer of seide.
10

1 Zeer. — 2 Begeerde. — 3 Daar vandaan. — 4 Wachten. — 5 Zadel. — 6 Borstriem. — 7 Die.
8 Onaangenaam. — 9 Voordeel. — 10 Straks.

66
Als hijt waende draghen dan,
870 Die scellen, diere hinghen an,
Gaven sulc enen clane,
Datter Eggheric bi ontsprane
Uut sinen slape. ende seide:
..Wie es daer te minen ghereide?"
875 Hi woude treeken sijn sweert,
Haddet die vrouwe niet gheweert,
Die hem seinde 1 ende vraghede,
Wattet ware, datti jaghede;
Offen alvei wilde verleiden.
880 Si nam hem tswaert al metter seheiden
Ende seide: ..Daer en mach niemen in
Comen sijn. meer no min. 3
Tes ander dine dattu deert."
Si bemaenden 4 ende besweert,
885 Datti haer seide sijn ghedoehte,
Waerbi datti niet en moehte
Slapen binnen drien nachten,
Dat si eonste ghewaehten.
Noeh eten binnen drien daghen.
890 Dies began si hem vraghen.
Vrouwen list is meniehfout,
Sijn si jone oft sijn si out.
So langhe laeh sine an,5
Datti haer segghen began.
895 Hi.hadde haers broeder doet ghesworen,
Ende die te dien waren vereoren,
Souden daer cortelike comen.
Hi ghinese haer bi namen nomen,
Hoe si hieten ende wie si waren,
900 Die den conine wilden daren.·
Dit hoerde algader Elegast
Ende hielt in sijn herte vast.
1 E.n mi••JOel!. -
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Hi pensde, hi sout bringhen voert
Die ondaet I entie moert.
905 Alse dit die vrouwe hoerde,
Si antwoerde naden woerde
Ende seide: "Hi ware liever vele,
Dat men u hinghe bider kelen,
Dan ic dat ghedoghen soude".
910 Eggheric sloech also houde z
Die vrouwe vor nase I ende mont,
Dat haer tbloet terselver stont
Ter nase enten monde uutbrac.
Si rechte haer op ende stac
915 Haer anschijn over tbeddeboem"
Elegast, hi naems goem 5
Ende croper liselike 6 toe.
In sinen rechten hantscoe
Ontfinc hi tbloet vander vrouwen,
920 Omdat hijt wilde laten scouwen
Diet den conine te voren brochte. 7
Dat hijs hem wachten mochte.
Daema seide Elegast een bede,8
Daer hi mede slapen dede
925 Eggheric ende die vrouwe.
Hi sprac sine woert met trouwen,
Datsi sliepen herde vast.
Doen soe stal hem Elegast
Sinen sadel ende sijn swaert,
930 Datti lief hadde ende waert,
Ende maectem siere vaerde 9
Buteo hove tsinen paerde
Toten conine, dien sere verdochte. JO
Om alt goet, dat Elegast brochte.
935 Haddi daer niet langher ghestaen,
1 Mlsdaad. - 2 Spoedig. - 3 Neus. - 4 Beddeplank. - 5 Lette er op. telde. - 8 Tooverspreuk. - 9 Glng zijns weel/s. - 10 Verdroot.

6 Zachtjes. -
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940

945

950

955

960

965

Hadt na hem moghen gaen;
So sere was hi vererret. 1
Hi vraghede, waer hi hadde ghemerret. 2
Elegast seide: "In moehts niet.
Bi al dat God leven Bet,
Dat mijn herte niene breeet,
Vanden rouwe, diere inne steeet,
Sone breeet si nemmermeer,
No dor rouwe no dor seer.
Dies bennie seker te voren.
Si hevet soe groten toren.
"Gheselle," seiti, "dits tghereide,
Daer ie u hedeneer af seide;
Ens soe goet no soe scone
Onder Gode vanden trone.
Dit hout 3; ie sal wedergaen
Eggherie sijn hoeft afslaen
Oft testeken met enen enive,~
Daer hi leit bi sinen wive,
Dan lietie niet om al tgOl!t,
Dattie werelt inne hout, 5
Ende ie sal wederkeren sehiere."
Doe bemaenden 8 die conine diere,
Datti hem seide, dor wat sake
Hi ware soe sere tonghemake : 7
"Jaen 8 sidi g'!ns ende gesont,
Ende hebt weI tienhondert pont Y
Ende tghereide, daer ghi om ghinet ?"
"Ay here, hets al ander dine,
Dat miere herten sere deert
Ende minen droeven sin 10 verteert;
Ie hebbe minen here verIoren ;
Ie hadde toeverlaet II te voren

1 Ontstemd, - 20etoefd. - 3 Neemdll aan. - "Mes. - 5 Bevat. - 6 Smeekte hem. - 17 Verdrletig, - 8 Immers. - 90ngeveer zeo dulzend gulden. - 100emoed, hart, - 11 Verlrouwell.

1

Te comen te minen goede
970 Ente verwinne' mine armoede,
Ende was oec in goeden wane,
Nu bennic, leider,* des alles ane.
Mijn here sal sterven morgen vroe
Ende ic mach u segghen hoe:
975 Eggheric heeft sine doet ghesworen."
Doe wiste Carel wel te voren.
4

Dattem God te stelene ontboot
Om te bescuddene' sine doet.
Hi dankes oetmoedelike
980 Gode van hemelrike.
Doe antwoerde die coninc saen:
„Hoe soe waendi dan ontgaen,
Of ghine staect met enen cnive,
Daer hi leit bi sinen wive?
985 Thof soude verstormen al.
Ghi en hat meer dan gheval,'
Ghi sout saen hebben becocht
Ende u lijf ten einde brocht.
Soudi u worpen in die noet ?
990 Sterft die coninc, soe es hi doet.
W a t talen souder of wesen ?
Ghi sout des rouwen sciere ghenesen."
Dit seidi dor behendichede
Om Elegast te proevene mede.
995 Nochtan was er een ander a n :
6

8

9

10
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Hi hadde gherne gheweest van dan,"
Dlanghe letten" wassem' leet.
Elegast antwoerde ghereet:
4

„Bi al dat God leven liet,
1000 Waerdi mijn gheselle niet,
Ten bleve te nacht niet onghewroken,
1 Mijn goederen terug te krijgen. — 2 Te bovenkomen. — 3 Helaas. — 4 Alles kwijt. — 5 Bescher
men voor. — 6 In opstand komen. — 7 Geluk. — 8 Leven. — 9 Verdriet. — 10 Spoedig. — 11 Was
er iets anders. — 13 Vandaan. — 13 Talmen. — 14 Was hem.

Dat ghi hebt soe na ghesproken
Den coninc Carel, minen here,
Die waerdich es aire ere.
1005 Biden Here, die mi ghewrochte,
Ic sal vorderen mijn ghedochte
Ende wreken minen toren
An die sconincs doet hebben ghesworen,
Eer ic vander borch scheide,
1010 Gaet mi te lieve of te leide."
Die coninc peinsde: Dits mijn vrient,
Al hebbics qualic op hem verdient:
Ic saelt beteren, maghic leven,
Hi sal verwinnen al sijn sneven.'
1

1

4

1015 „Gheselle, ic sal u wisen bet,
Hoe ghien bringhen suit in tnet,
Eggheric van Egghermonde.
Rijt in der morgenstonde
Toten coninc. daer ghien vint.
1020 Vertelt hem ende ontbint
Die ondaet entie moert.
Alsi sal hooren u woert,
Ghi sulter bi versoenen al;
U loen en sal niet wesen smal.
1025 Ghi moghet riden bi siere siden
Alle u daghe sonder beniden,
Ghelijc of ghi sijn broeder waert,
Soe langhe alse u God ghespaert."
Elegast seide: „Wat mijns gheschiet,
1030 In come vor den coninc niet.
Die coninc es te mi so gram,
Omdat ic hem hiervoren nam
Van sinen scatte sulke scaerde,
Dat c u m e ' ghedroech twee paerde.
5

4

7

8

1 Volvoeren. — 2 Goed of kwaad. — 3 Ellende. — 4Nauwkeuriger. — 5 Verklaar. — 6 Gering.
7 Zonder dat hij u vijandig gezind is. — 8Zoo'n groot deel. — 9 Nauwelijks.

1035 In come niet, daer hi mi sag he,
No bi nachte no bi daghe.
Dats pine jeghen spoet."'
„Willic u segghen, wat ghi doet ?"
Sprac Carel, die edel man,
1040 „Rijt enwech in uwen dan,

5

Daer ghi liet u ghesellen.
Nu hoert, wat ic u sal vertellen^
Voert vor u ons bejach
Tote morgen opten dach;
1045 Dan deilen wi met ghemake.
Ic sal bode sijn vander sake
Toten coninc, daer icken weet;
Sloech m e n doet, het ware mi leet."
Metteser talen dat si schieden.
1050 Elegast voer tot sinen lieden,
3

Daer hise liet in den dan,
Ende Karel, die edel man,
Voer tlnghelem in sijn casteel.
4

Sijn herte was sonder riveel,
1055 Datten dieghene wilde verraden,
Die hem soude staen in staden,
Soude recht na rechte gaen.
Noch stont die poerte ontdaen,'
Ende sine liede sliepen alle.
1060 Hi bant sijn ors opten stalle
Ende ghinc ter cameren daer hi lach,
5

Eert iemen hoerde ofte sacb.
Hi hadde sijn wapen afghedaen,
Doe was die wachter ghestaen
1065 Ter hogher tinnen ende blies den dach,'
8

Diemen scone verbaren sach.
Doe wart in wake menich man,

1 Vergeefsche moeite. — 2 Weg naar uw schuilplaats. — 3 Men hem. — 4 Was bedroefd. — 5 Helpen.
5 Open. — 7 Kondigde den dag aan door hoorngeschal. — 8 Aanbreken.
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Den God den slaep seinde an, I
Doe die conine stelen voer;
1070 Dat was hem een scone boer. 2
Doe seinde Carel die conine
Enen sinen camerlinc a
Om sinen verholen raet 4
Ende seidem, hoet met hem 'taet,
1075 Datti wiste wei te voren,
Dat sine doet waer ghesworen
Van 5 Eggheric van Egght:rmonde.
Ende s comen soude in corter stonde
Met aile der macht vanden lande
1080 Om hem te doene sulke scande
Ais te RemeRe sijn leven,
Ende batse hem raet gheven,
Datti behoude sine ere,
Ende si haren gherechten here.
1085 Doe seide die hertoghe van Bayvier: 7
"Laetse comen, si vinden ons hier;
Het sal den menighen costen tleven.
Ie sal u goeden raet gheven:
Hier es menich sterc Fransois
1090 Uut Vrankerike ende Balois,8
Menich ridder ende menich seriant, 9
Die met u quamen hier int lant.
Si sullen hem 10 wapenen altemale
Ende trecken in die hoghe sale,
1095 Ende ghi selve. here conine,
Suit ghewapent staen in den rinc.
Die u daer wille slaen oft deren,
Wi sullene wei weren :
Dbloet sal hem lopen ten sporen
1100 Ende Eggheric als te voren."
1 Toezond - 2 Klncb!, grap. - 3 Karnerdienaar. 7 Beieren. - 8 Valois. - 9 Dienaar. - 10 Zlcb.

4 Gebeirne Raad. -

5 Door. -

6 Die -

Desen raet dochtem goet.
Si wapendem metter spoet
Alle, die daertoe dochten
Ende wapen draghen mochten,
1105 Beide clein ende groet.
Si duchten swaren wederstoet:'
Eggheric was van groter macht,
Ende alle, die hadden cracht
Weder ende v o r t opten Rijn,
1

1110 Wouden in siere hulpen sijn.
Men dede ter poerte tsestich man,
Ghewapent ende halsberch an.
Doen Eggherics liede quamen ghevaren
Te sconincs hove met groten scaren,
3

1115 Ontdede men die poerte wide
Ende lietse alle doreliden.
Doen si quamen int hof,
Dedemen haer cleder of.
Men vant naest haren live
4

1120 Witte halsberghe, scarpe cnive.
Die ondaet was openbaer:
Men leidese ghevanghen daer,
Altemet datsi quamen,
Totdat mense hadde benamen.'

5

1125 Eggheric quam daerna ghevaren
Al metter lester scaren,
Daer alle die moert ane stoet.
Doe hi ghebeet was te voet
Ende waende gaen in die sale,
7

1130 Sloet men die poerten te male.
Men vincken alse dandre mede.
Men vant ghewapent sine lede
Bat dan iemen, die daer was.

8

1 Tegenstand. — 2 Overal. — 3 Opende. — 4 Doorgaan. — 5 Messen. — 6 Hoofd voor hoofd. —
7 Afhing. — 8 Tegelijkertijd.
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Men leidene in dat palas
1135 Vor den conine, sinen here.
Doe moehti hem wei seamen sere.
Die conine leidem vele te voren. '
Hi en woudes een niet hooren,
Hi loghende der ondaet;
1140 "Here conine, hebt beteren raet:
Dadi mi lachter onverdient.
Ohi hadt verloren menighen vrient.
Ohien waret oee nie soe coene,
Noeh gheen uwer baroene.
1145 Die mi op dorste staden,2
Dattie u hadde verraden.
Ware daer iemen, dies begaerde.
Ie daet hem loghenen metten swaerde
Oft metten oerde 3 van minen spere.
1150 Nu come voert dies beghere '"
Aise dit die conine verstoet.
Was hi blide in sinen moet
Ende seinde na Elegaste
Boden na boden vaste,
1155 Daer hi was in den woude,
Ende ontboet hem sine houde
Ende vergavene aile misdaet.
Indien dat hi den camp bestaet
Jeghen Eggherike,
1160 Hi souden maken rike.
Die boden en letten 5 niet,
Si cedeno dat hi hem hiet. '
Si voeren te dien stonden,
Daer si Elegaste vonden.
1165 Oat hem die conine beval
Seiden si Elegaste ai,
Die sere verblide vanden woerde.
1Verweel bern vee!. -

2Staande bouden. -

3Punt. -

~Spoedig. -

5 Talmden. -

bBeval.
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1170

1175

1180

1185

11.90

1195

1200

Alsi die niemare hoerde,
Hi liet legghen sijn ghereide
Sonder enich langher beide,'
Datti Eggherike stal.
Daertoe hieti ende beval,
Datten Carel wilde gheleiden,
Hi soude Eggherics lachter breiden. t
Hi swoer bi siere kerstenhede,"
Ware hem God sculdich ene bede,
Hi en begheerde gheen ander goet,
Dan hi den camp vechten moet
Over 4 sinen gherechten here
Ende te behoudene sine ere.
Si voeren wech metter spoet.
Doen Elegast, die ridder goet,
Quam in des conincs sale,
Nu moechdi hoeren sine tale!
Hi seide: "God hoede dit ghesinde,5
Den conine ende dattic hier vinde.
Mer Eggheric en groetic niet.
God, die hem' crucen liet
Dore 7 ons, ende vele vermach,
Die late mi sien op desen dach
Ende Maria, die maget soete,
Datmen te winde hanghen 8 moete
Eggheric van Egghermonde.
Mochte God doen sonde,
Soe heefti sonde ghedaen,
Dat hi der galghen es ontgaen;
Want hi swoer mijns heren doet
Sonder bedwanc 9 ende sonder noet."
Ais dit Elegast hadde ghesproken,
Eggheric haddet gheme ghewroken,

1 Vil.tel. - 2 Bekend maken. - 3 Zoo waar hij een Christen was. - 4 Vonr. 6 Zich. - 7 Om. - 8 Ophangen (eig. In den wind hangen). - 9 Vlt vrijen wU.

5 Cezi u

Maer hi en hads die macht niet:
Daer was menich die hem liet,
Die coninc antwoerde daer of:
„Sijt willecome in mijn hof!
1205 Nu bemanic u bi alle dien,
1

Dies goet van soude plien,'

1210

Dat ghi secht ende brinct voert
Die ondaet entie moert
Van Eggheric, dieghi hier siet.
Dat en laet dor niemen niet,
Ghi en segt waer ende niet el,*
Hoe die aventure ghevel."
Elegast seide: „Here, gherne,
Mien staets niet tontberne.
Ic ben seker wel te voren,
Dat Eggheric heeft u doet ghesworen.
Ic horet hem segghen daer bi lach
Ende gaf sinen wive een slach,
Dat sijt dorste anden,'
Dat haer dbloet ten tanden,
Ter nase enten monde uutbrac.
Si rechte haer o p ende stac
Haer aenschijn over tbeddeboem.
Ic was daer ende naems goem,
Ende croper liselike toe.
In minen rechten hantscoe
Ontfinc iet bloet van der vrouwen.
Doen liet hijt den coninc scouwen
Ende hem allen, diet wilden sien.
„Dorste Eggheric loghenen van dien,
Ic daden Hen der ondaet,
Eer die sonne ondergaet,
Tusschen ons tween tere werven,
4

5

1215

1220

7

8

1225

1230
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1 In den steek Het. — 2 Wat tot den plicht van een leenman behoort. — 3 Anders. — 4 Geschiedde. —
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Oftic sal mijns lives derven."
1235 Eggheric antwoerde rta dien:
"Die lachter en mach mi niet gheschien;
Ten sal oec niemen wesen lief,
Dattic jeghen een verbannen dief
Minen hals soude aventuren.
1240 Hi soude bet campen met gheburen 1
Dan hi jeghen mi soude."
Elegast seide also houde:
,,]aen 2 ben ic hertoghe, alse ghi sijt?
Ende wassic verbannen ene tijt,
1245 Ende mi die conine mijn goet nam,
Omdat hi te mi was gram,
Verranesse 3 ende mort stont ic ave. 4
Ie hebbe ghenomen grote have
Den riken lieden van haren goede:
1250 Dat dede mi moet ende armoede.
Maer dat ghi een moerder sijt,
Ghine moghet ontsegghen camp no strijt
Ter werelt neghenen 5 man,
Dies u wille staden an".4
1255 Die conine antwoerde daernaer:
"Bi miere wet, ghi seghet waer:
Soudicken voeren na rechte,
Ie daden slepen enen cnechte
Ende hanghen bider kelen."
1260 Doe ghinct Eggheric uten spele 7
Ende peinsde in sinen moet,
Nadat hem gheschepen stoet: 8
Beter es camp, dan hals ontween.
In thof en was man negheen,
1265 Die spreken dorste tsiere vromen. 9
Dus wart den camp anghenomen
1 Boeren. - 2 Immers. - 3 Van verraad. - 4 HieId ik mij verre. - 5 Aan geen. - 6 Beschuldigen.
Liep het slecht af met. - 8 Geschapen stand. - 9 In zijn voordeeI.

Een luttel nader noenen.'
Die coninc ontboet sinen baroenen,
Dat si ghewapent te velde waren.
1270 Hine wilde scamps niet ontbaren.
Hi hiet den camp ghereiden,'
Ende bat Gode, dat hi moeste scheiden
Den camp ende tghevechte
Na redene ende na rechte.
1275 Die coninc troeste Elegast wel
Ende seide, verghinghe wel sijn spel
Ende behilti sijn leven,
Hi soudem siere suster gheven,
Die Eggheric hadde te voren,
1280 Die sine doet hadde ghesworen.
Men sloech coerden opt velt,
Daer menich man ghewapent helt
Een luttel vore vespertijt.
Elegast quam eerst int crijt,
1285 Omme dat hi aenleggher" was.
Hi beete' neder int gras
Ende viel in cnienghebede:
„God, dor u goedertierenhede
Ic come u heden te ghenaden
1290 Van allen minen mesdaden,
Die mi ter werelt ie ghevel.
Ic kinne mine mesdaet wel.
Oetmoedich God, diet vermach,
En wreect niet op desen dach
1295 An mi mine sonden.
Dor u heilighe wonden,
Die ghi ontfinct dor onse mesdaet,
Hebt heden mijns raet,
1

4

5

8

9

So dattic niet en sterve

1 Middag. — 2 Missen. — 3 Voorbereiden. — 4 Beslechten. — S Spande. — 6 Beschuldiger.
7 Steeg af. — 8 Die ik ter wereld ooit bedreef. — 9 Uitkomst voor mij.

1300 Noch in den campe en bederve.
1

E i s t dat
So wanic
Volmaect
lc biddu,

1

mi die sonden niet en slaen.
wel van hier ontgaen.
God, dore u doghet
dat ghi mi verhoghet.'

1305 Ende Maria, soete vrouwe,
Ic willu dienen met rechter trouwe;
Ende nemmermeer voertan
En werdic roover no scaecman*
In wildernissen ende in wouden,
1310 Maghic hier mijn lijf behouden."
Doen hi ende sijn ghebede,
Seindi' alle sine lede,
Scone met siere rechter hant
Seindi sijn ridders ghewant,'
5

8

1315 Ende seinde dors, dat vore hem stoet,
Ende bat Gode dor oetmoet,
Dat hem draghen moeste met eren
Ende uten campe laten keren.
Met datti die tale seide,
1320 Satti op in sijn ghereide
Ende hinc den scilt ter luchter side.
Nu naket enen groten stride.
Hi nam in die hant dat spere,
Ende Eggheric quam met groter ghere"
1325 Ten c r i t e waert, ghewapent wel.
Die sere was in therte fel."
Hi en seindem noch en dede
Te Gode waert neghene bede.
Hi sloech met sporen vaste
9

11

13

1330 Ende reet op Elegaste
Ende Elegast op hem weder,
Die Eggheric stac dor tleder

1 Omkom. — 2 Is het — 3 Verheugt — 4 Roover. — 5 Eindigde- - 6 Zegende. — 7 Rusting.
8 Het paard. — 9 Linker. — 10 Begeerte. — 11 Krijt — 12Valsch, boos. — 13 Geen enkele.

1

1335

Vander curien met ghewelt,
Datti nederviel opt velt
Vanden orse op daerde.
Eggheric vine ten swaerde,
Datti trac uter scheide:
„Nu salie u doden beide,
Elegast, u ende u paert,
Tensi dat ghi ter vaert
Nederbeet optie moude:'
So mach u ors dlijf behouden.
Hets soe sterc ende soe groet,
Het ware scade, sloeghict doet;
Die menighe sout beclaghen.
Ne moechdi u lijf ontdraghen,
Soe behoudi u paert."
Elegast sprac ter vaert:
„En ware, dat ghi te voete sijt,
Ic soude corten desen strijt;
In willu niet te voete slaen,
Ic wille prijs an u begaen,'
Al souts mi sijn te wors.
Nu sit weder op u ors:
Laet ons vechten ridderwise;
lc hebbe liever, datmen mi prise
D a n ic u sloeghe bi rampe,
Al soudics bliven in den campe."
Dit was den coninc Carel leet,
Dat Elegast soe langhe meet.
Eggheric niet en spaerde
Ende vine sijn ors ter vaerde.
Doe Elegast die tale seide,
Satti op in sijn ghereide.
2

1340

1345
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1350
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1355
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1365 Doen verhief daer een strijt

1 Kolder (nl. van Eggheric). — 2 Greep. — 3 Grond. — 4 Menigeen. — 5 Behouden. — 6 Ware het
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Tote langhe na vespertijt:
En quam niemen, daer hi sach
Soe feilen strijt op enen dach.
Hare slaghe waren onghiere,
1370 Hare helme beraden' ghelijc den viere
Vanden vonken, diere uut vloghen.
1

Si waren beide hertoghen,
Die daer vochten den camp.
Al gheviel Elegast die scamp,'
1375 Datti dat lant hadde verloren,
Hi was hertoghe alse te voren.
Doe seide die coninc van Vrankrike:
„God, also ghewaerlike*
5

Alse ghi moghende sijt,
1380 So moeti corten desen strijt
Ende dit langhe ghevechte
Na redene ende na rechte."
Elegast hadde een swaert,
Het was sijns ghewichten waert
1385 Van ghemalen goude r o e t
8

Elken man te siere noet.
Die coninc haddet hem ghegheven.
Elegast hevet verheven
Ende sloech enen slach soe sere
1390 Bi Godes hulpe, onsen Here,
7

Ende dore sconincs bede,
Die hi over Elegast dede
So dat hi hem rovede
Die meeste heelt vanden hovede,
1395 Ende viel doet uten ghereide.
8

9

Dit sach die coninc ende seide:
„Ghewarich God, ghi sijt hierboven,
Met rechte maghic u loven,

1 Vreeselijk. — 2 Brandden. — 3 Smaad. — 4 Waarachtig. — 5 Almachtig. - 6 Rood goudpoeder. —
7 Opgeheven. - 8 Helft. - 9 Hoofd.

Die mi soe menighe ere doet.
1400 Die u dienen, si sijn vroet.
Ghi moghet helpen ende beraden
All die a n ' u soeken ghenaden."
Nu willic corten* dese dine.
Men sleepte Eggheric ende hinc
1405 Ende alle die verraders mede;
Daer en h a l p ' goet no bede.
Elegast bleef inder ere;
Dies dancti Gode, onsen Here.
4

Die coninc gaffen Eggherics wijf.
1410 Si waren tsamen al haer lijf.*
Dus moete God onse saken
Vor onse doet te goede maken.
Des gonne ons die Hemelsche Vader!
Nu seghet Amen allegader.
6

II. BEATRIJS.
Dit is het verhaal van een nonnetje, portierster in een klooster, door
de liefde aangeraakt, dat daarom haar kleed en haar sleutels aan de voeten
van het Mariabeeld in de kapel neerlegt, en dan ver weg vlucht met haar
minnaar. Zeven jaar leeft ze in geluk, maar als geld en goed zijn verteerd,
verlaat de ontrouwe man haar en zij blijft met haar beide kinderen in
armoede achter. Zij moet toch brood verdienen voor hen, en nu leeft zij
zeven jaar in lage zonde, zonder evenwel ooit te vergeten tot Maria te
bidden. Als zij met haar kinderen arm en ellendig in de buurt van haar
oude klooster komt, hoort ze van een vrouwtje, bij wie ze onderdak heeft
gekregen, dat Beatrijs wel degelijk altijd trouw op haar post is geweest.
Het Mariabeeld is voor de non in de plaats getreden èl dien tijd. Ootmoedig dankend voor dit mirakel, biecht Beatrijs haar leven en zonden
aan den abt, die 't in zijn preek vertelt, zonder den naam der zondaresse
te noemen.
De schrijver van deze sproke is niet bekend; alleen weet men, dat het
een monnik moet geweest zijn, die het hoorde vertellen door den Willemijner
broeder Gysbrecht. En deze zal het verhaal wel gelezen hebben in den
Latijnschen mirakelbundel van Caesarius van Heisterbach.
Het gedicht is in de veertiende eeuw geschreven.

1 Bij. -

2 Kort maken met. - 3 Hielp. - 4 Gaf hem. - 5 Hun leven. - 6 Gunne

Van dichten comt mi cleine bate.'
Die liede raden mi dat ict late
Ende minen sin niet en vertare.'
Maer om die doghet van hare,
5 Die moeder ende maghet es bleven,
3

Hebbic een scone mieracle op heven,
Die god sonder twivel toghede
Marien teren' diene soghede,

4

5

7

8

Ic wille beghinnen van e r e nonnen
10 Een ghedichte, god moet mi onnen

9

10

Dat ic die poente moet wel geraken
Ende een goet ende" daer af maken,
Volcomelijc na der waerheide,
Als mi broeder ghijsbrecht seide,
15 Een begheven ' willemijn;
Hi v a n t in die boeke sijn.
Hi was een out ghedaghet man.
Die nonne, daer ic af began,
W a s hovesche ende subtijl van zeden ;
20 Men vint ghene noch heden,
1

13

14

15

Die haer ghelijct, ic wane,
Van zeden ende van ghedane.
Dat ic prisede hare lede,
Sonderlinghe haer scoenhede,
25 Dats een dine dat niet en dochte,
Ic wille u segghen, van wat ambochte
Si plach te wesen langhen tijt:
Int cloester daer si droech abijt,'*
Costersse' was si daer,
30 Dat seggic u al over waer:
16

17

18

0

Sine was lat no traghe,"
No bi nachte no bi daghe.
1 Gering voordeel, — 2 En mij zelf er niet mee vermoei. — 3 Ter wille van de goedheid. — 4 Ben
i k . . . begonnen. — 5 Deed, — 6 Ter eere van M. — 7 Die hem zoogde. — 8 Eenre. — 9 Vergunnen. —
10 Dat ik het op de juiste wijze doe. — 11 Einde. — 12 Uit de wereld teruggetrokken. - 13 Vond
het. - 14 Hoofsch. — 15 Fijn. — 16 Uiterlijk. — 17 Vooral. - 18 Niet zou passen. — 19 Waarvan zij
het ordekleed droeg. — 20 Kosteres. — 21 Lui noch traag.

Si was snel te haren werke;
Si plach te ludene in die kerke;
35 Si ghereide tlicht ende ornament
Ende dede op staen alt co vent.
1

2

Dese ioffrouwe en was niet sonder
Der minnen, die groot wonder
Pleecht te werken achter lande.
40 Bi wilen comter af scande,
Quale, toren, wedermoet;
Bi wilen bliscap ende goet.
Den wisen maect si oec soe ries,
Dat hi moet bliven int verlies,
45 E e s t ' hem lieff ofte leet.
Si dwingt sulken, dat hine weet
Weder spreken ofte swighen,
D a e r hi loen af waent ghecrighen.
Meneghe worpt si onder voet,
50 Die op staet, alst haer " dunct goet.
Minne maect sulken milde,
Die liever sine ghiften hilde,
Dade hijt niet bider minnen rade."
Noch vintmen liede soe ghestade,
55 W a t si hebben, groot oft clene,
Dat hen die minne gheeft ghemene:
Welde, bliscap ende rouwe;"
Selke minne hetic" ghetrouwe.
I n " constu niet gheseggen als
60 Hoe vele gheluux ende onghevals
Uter minnen beken ronnen.
Hier omme en darfmen" niet veronnen
Der nonnen, dat si niet en conste ontgaen
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1 Maakte gereed. - 2 Wekte het heele klooster. - 3 Overal. - 4 Ellende, spijt en weerzin. 5 Dwaas. - 6 In benarde omstandigheden geraakt. - 7 Is het. - 8 Hij niet - 9 Of hij zal spreken
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1

Der minnen diese hilt ghevaen,
65 Want die duvel altoes begheert
Den mensche te become ende niet en cesseert
Dach ende nacht, spade ende vroe,
Hi doeter sine macht toe.
Met quaden listen, als hi wel conde,
70 Becordise* met vleescheliker sonde,
J

3

Die nonne, dat si sterven waende.
Gode bat si ende vermaende,
5

Dat hise troeste dore sine ghenaden.
Si sprac: ,,ic ben soe verladen
75 Met starker minnen ende ghewont,
6

7

Dat weet hi, dient al es cont,
Dien niet en es verholen,
Dat mi die crancheit sal doen dolen;
Ic moet leiden een ander leven;
80 Dit abijt moetic begheven."*
9

Nu hoert, hoeter n a verghinc:
Si sende om den ionghelinc,
Daer si toe hadde grote lieve,
Oetmoedelijc met enen brieve,
85 Dat hi saen te hare quame,

10

Daer laghe ane sine vrame."
Die bode ghinc daer de ionghelinc was,
Hi nam den brief ende las,
Die hem sende sijn vriendinne.
90 Doe was hi blide in sinen sinne-,
12

Hi haestem te comen daer.
Sint dat si out waren .XIJ. iaer,
18

D w a n c die minne dese twee,
Dat si dogheden menech wee.
14

1 Die haar. - 2 Laat en vroeg. — 3 Werkt er uit al zijn macht voor. — 4 Bracht hij ze (de non)
in verzoeking. — 5 Bezwoer. — 6 Bezwaard. — 7Wien het. — 8 Verloochenen. — 9 Hoe't daarna. —
10 Liefde. — 11 Dat zou hem ten goede komen. — 12 Haastte zich. — 13 H i e l d . . . gevangen. —
14 Uitstonden.

1

95 Hi reet, soe hi ierst mochte,
Ten cloester, daer hise sochte.
Hi ghinc zitten voer tfensterkijn
Ende soude gheerne, mocht sijn,
Sijn lief spreken ende sien.
100 Niet langhe en merde si na dien;
Si quam ende woudene vanden
Vor tfensterkijn, dat met yseren banden
Dwers ende lanx was bevlochten.
Menech werven si versochten,
105 Daer hi sat buten ende si binnen,
Bevaen met a l s o e starker minnen
Si saten soe een langhe stonde,
Dat iet ghesegghen niet en conde,
Hoe dicke verwandelde hare blye.
110 „Ay mi", seitsi, „ay mie,
Vercoren lief, mi es soe wee,
Sprect ieghen mi een wort oft twee,
Dat mi therte conforteert! •
Ic ben, die troest a n e u begheert!
115 Der minnen s t r a e l stect mi int herte,
Dat ic doghe grote smerte.
In mach nemmermeer verhoghen,"
Lief, ghi en hebbet uut ghetoghen!"
2

5

4

5
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Hi antworde met sinne:
120 „Ghi wet, wel lieve vriendinne,
15

Dat wi langhe hebben ghedragen
Minne al onsen daghen.
W i en hadden nye soe vele rusten,
Dat wi ons eens ondercusten.
125 Vrouwe venus, die godinne,

18

17

Die dit brachte in onsen sinne,
1 Zoo gauw hij kon. - 2 Talmde. - 3 Ontmoette hem. - 4 Zuchtten. - 5 Zoo. - 6 Dikwijls. 7 Gelaatskleur. - 8 Tegen. - 9 Bemoedigt. - 10 Van. - 11 Pijl (n.l. van Amor). — 12 Verheugen. 13 Als gij het niet hebt. - 14 Vol deelneming. - 15 Weet. - 16 Rustige oogenblikken. - 17 Elkaar
eens konden kussen.

1

Moete god onse here verdoemen,
Dat si twee soe scone bloemen
Doet vervaluen' ende bederven.
130 Constic wel ane u verwerven,'
Ende ghi dabijt wout nederleggen
Ende mi enen sekeren tijt seggen,
Hoe ic u ute mochte leiden,
Ic woude riden ende ghereiden*
135 Goede cleder diere van wullen*
Ende die met bonten doen vullen:
Mantel, roe ende sercoet.
In begheve u te ghere noet.
Met u willtc mi aventueren
6

7

8

B

10

140 Lief, leet, tsuete metten sueren.
Nemt t e pande mijn trouwe."
„Vercorne vrient," sprac die ioncfrouwe
„Die willic gherne van u ontfaen
Ende met u soe verre gaen,
1 1

145 Dat niemen en sal weten in dit covent
Werwaert dat wi sijn bewent.
Van tavont over VIIJ. nachte
Comt ende nemt mijns wachte
Daer buten inden vergier, *
12

1 1

1

150 Onder enen eglentier.
Wacht daer mijns, ic come uut
Ende wille wesen uwe bruut,
Te varen daer ghi begheert;
En si d a t mi siecheit deert
15

18

17

155 O c h t saken, die mi sijn te swaer,
Ic come sekerlike daer,
Ende ic begheert van u sere,
Dat ghi daer comt, lieve ionchere."

18

I Moge. — 2 Verflensen. — 3 Kon ik van u gedaan krijgen. — 4 Zorgen voor. — 5 Kostelijk van
wol. — 6 Bont. — 7 Overkleed. — 8 Ik verlaat u niet. — 9 Ook niet in gevaar. — 10 Wagen. —
II Tot. - 12 Wij ons hebben begeven. - 13 Wacht mij. - 14 Boomgaard. - 15 Tenzij. - 16 Ziekte. 17 Of. - 18 Edele jonkman.

1

Dit gheloefde elc anderen.
160 Hi nam orlof* ende ghinc wanderen*
Daer sijn rosside ghesadelt stoet.*
Hi satter op metter spoet
Ende reet wech sinen t e l t
Ter stat wert, over een velt.
165 Sijns lieves hi niet en vergat.
5

Sanders daghes ghinc hi in die stat;
Hi cochte blau ende scaerlaken,
Daar hi af dede maken
Mantele ende caproen groet
170 Ende roe ende sorcoet
0

7

Ende na recht ghevoedert wel.
Niemen en sach beter v e l
8

9

10

Onder vrouwen cledere draghen,
Si prysdent alle diet" saghen.
175 Messe, gordele ende almoniere
12

Cochti haer goet ende diere;
Huven, vingherline van goude
Ende chierheit menechfoude.
Om al die chierheit dede hi proeven,
180 Die eneger bruut soude behoeven."
Met h e m nam hi .v . p o n t
Ende voer in ere avonstont
Heymelike buten der stede.
Al dat scoenheide voerdi mede
185 Wel ghetorst op sijn paert
13

14

15
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c
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19

Ende voer alsoe ten doestere waert,
Daer si seide, inden vergier,
Onder enen eglentier.
Hi ghinc sitten neder int cruut,
190 Tote sijn lief soude comen uut.
1 Beloofde.
mantel. 14 Ringen.
17Bij zich.

10

— 2 Afscheid. — 3 Keerde terug. — 4 Stond. — 5 Draafde weg. — 6 Een groote kap
7 Gevoerd. - 8 Niemand - 9 Bont. - 10 In. - 11 Die het. - 12 Tasch. - 13 Huiven. — 15 Sieraad. — 16 Naar al de sieraden die een bruid noodig heeft, deed hij navraag. —
- 18 500 pond (geld). - 19 Geladen. - 20 Groen.

Van hem latic nu die tale'
Ende segghe u vander scoender smale.'
Vore middernacht ludi si mettine';
Die minne dede haer grote pine.
4

195 Als mettenen waren ghesongen
Beide v a n ouden ende van iongen
Die daer waren int covent,
Ende si weder waren ghewent
Opten dormter al ghemene,'
5

6

200 Bleef si inden coer* allene
Ende si sprac haer ghebede,
Alsi te voren dicke dede.
Si knielde voerden outaer
Ende sprac met groten v a e r :

9

205 „Maria, moeder, soete name,
Nu en mach minen lichame
Niet langher in dabijt gheduren.
Ghi kint wel in allen uren
Smenschen herte ende sijn wesen:
10

210 Ic hebbe ghevast ende ghelesen
Ende ghenomen discipline,"
Hets al om niet dat ic p i n e ;
Minne worpt mi onder voet,
Dat ic der werelt dienen moet.

1 1

a

14

215 Alsoe waerlike als ghi, here lieve,
W o r t " ghehanghen tusschen . i j . dieve
Ende aent cruce wort gherecket, '
Ende ghi lazaruse verwecket,
Daer hi lach inden grave doet,
16

1

220 Soe moetti kinnen minen noet
Ende mine mesdaet mi vergheven;
Ic moet in swaren sonden sneven." "
1 Zwijg ik nu. — 2 Lieftallige schoone. — 3 De metten. — 4 Bezorgde haar veel angst. — 5 Door. —
6 Slaapzaal. - 7 Allemaal. - 8 Koor (van de kerk). - 9 Vrees. — 10 Uithouden. - 11 Gebeden. 12 Mezelf gekastijd. - 13 Dat ik mij uitsloof. - 14 Beheerscht mij zoo. - 15 Werd. - 16 Twee. 17 Uitgerekt. - 18UWM.

Na desen ghinc si uten core
Teenen beelde, daer si vore
2 2 5 Knielde ende sprac hare ghebede,
1

Daar maria stont ter stede.
Si riep: „maria!" onversaghet,
„Ic hebbe u nach ende dach geclaghet
Ontfermelike mijn vernoy
2 3 0 Ende mi en es niet te bat een hoy.
1

3

4

5

Ic werde mijns sins te male quijt,
Blivic langher in dit abijt!"
Die covel toech si ute al daer

4

7

Ende leidse op onser vrouwen outaer.
2 3 5 Doen dede si ute hare scoen.
Nu hoert, watsi sal doen!
Die slotele vander sacristien
Hinc si voer dat beelde marien;
Ende ic segt u over waer,
2 4 0 Waer omme dat sise hinc al daer:
Ofmense te priemtide sochte,
Dat mense best daer vinden mochte."
Hets wel recht in alder tijt,
Wie vore marien beelde lijt,
2 4 5 Dat hi sijn oghen derwaert sla
8

8

10

11

13

Ende segge „ave", eer hi ga,
„Ave maria": daer omme si ghedinct,
W a a r omme dat si die slotel daer hinc.
14

Nu ghinc sie danen dorden n o e t
2 5 0 Met enen pels al bloet,"
Daer si een dore wiste,
Die si ontsloet met liste,
Ende ghincker heymelijc uut.
Stillekine zonder gheluut,

ls

1 Naar ten. - 2 Onversaagd. — 3 Beklagenswaardig. — 4 Verdriet. - 5 En ik ben er niets beter
op geworden. — 6 Ik word nog gek. - 7 Nonnenkap. — 8 Sleutel. — 9 Voorwaar. — 10 Als men
hem. — 11 Zes uur ('s ochtends). — 12 Kon men ze daar het best vinden. — 13 Gaat voorbij. —
14 Daarvandaan. — 15 Uit nood. — 16 Enkel in haar onderkleed.

255 Inden vergier quam si met vare.
Die iongelinc wart haers gheware;
Hi seide: „lief, en verveert u niet,
Hets u vrient, dat ghi hier siet."
Doen si beide te samen quamen,
260 Si begonste hare' te seamen,
Om dat si in enen pels stoet,
Bloets hoeft ende barvoet.
Doen seidi: „wel scone lichame,
U soe waren bat bequame'
265 Scone ghewaden ende goede cleder.
Hebter mi om niet te leder,*
Ic salse u gheven sciere."
Doen ghingen si onder den eglentiere,
Ende alles, dies si behoeft,
270 Des gaf hi hare ghenoech.
Hi gaf haer cleder twee paer,
4

5

Blau waest dat si aen dede daer,
Wel ghescepen' int gevoech.'
Vriendelike hi op haer loech.'
275 Hi seide: „lief, dit hemelblau
Staet u bat dan dede dat grau."
Twee cousen t o e c h si ane,
Ende twee scoen cordewane,
Die hare vele bat stonden
280 Dan scoen die waren ghebonden."
Hoet cleder van witter ziden
Gaf hi hare te dien tiden,
Die si op haer hoeft hinc.
Doen cussese die ionghelinc
285 Vriendelike aen haren mont.
Hem dochte, daer si voer hem stont,
Dat die dach verclaerde.
9
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13

1 Zich. — 2 Zouden beter staan. —> 3 Wees niet onaangenaam gestemd erom : — 4 Dadelijk. —
5 Wat ze noodig had. — 6 Gesneden. — 7 Naar den eisch. — 8 Lachte. — 9 Trok. — 10 Van Cordovaansch leer. — 11 Dan sandalen. — 12 Een sluier. — 13 Kuste haar.

Haestelike ghinc hi tsinen paerde,
Hi settese voer hem int ghereide.
290 Dus voren si henen beide,
Soe verre, d a t ' began te daghen,
Dat si hen nyemen volghen en saghen.
Doen begant te lichtene int oest.
Si seide: ,.god, alder werelt troest,
1

3

4

295 Nu moeti ons bewaren,
Ic sie den dach verclaren.
Waric met u niet comen uit,
Ic soude prime hebben gheluut,
Als ic willen was ghewone
5

300 Inden doester van religione.
Ic ducht, mi die vaert sal rouwen:
De werelt hout soe cleine trouwe,
Al hebbic mi ghekeert daeran;
Si s l a c h t den losen coman,
305 Die vingherline van formine'
Vercoept voer guldine."
4

7

8

10

,,Ay, wat segdi, suverlike,
O c h t " ic u emmermeer beswike,"
Soe moete mi god seinden!
310 Waer dat wi ons bewinden,
In scede van u te ghere noet,
Ons e n scede die bitter doet!
Hoe mach u aen mi twien ?
Ghi en hebt aen mi niet versien,
315 Dat ic u fel * was ofte loes.
Sint dat ik u ierst vercoes,
En haddic niet in minen sinne
Ghedaen een keyserinne.'
ls
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1 In den zadei. — 2 Tot het. — 3 Niemand. — 4 Oosten. — 5 Vroeger. — 6 Al heb ik mij daarin be
geven. — 7 Gelijkt. — 8 Koopman. — 9 Valsch goud. — 10 Reine. — 11 Indien. — 12 In den steek laat. —
13 In het verderf storten. — 14 Begeven. — 15 Ik scheidt niet van U. — 16 Tenzij ons. — 17 Twijfelen. —
18 Bewerkt. — 19 Valsch. — 20 Ontrouw. — 21 Zou ik mijn zin zelfs niet op een k. hebben gezet.

Op dat ic haers werdech ware,
320 Lief, en Hete u niet om hare!

1

Des moghedi seker wesen.
Ik v o r e met ons ute ghelesen
2

3

Vc pont wit selverijn,
Daer seldi, lief, vrouwe af sijn,
325 Al varen wie in vremde lande,
4

Wine derven vertere ghene pande'
Binnen desen seven iaren."
Dus quamen si den telt ghevaren*
Smorgens aen een foreest,
330 Daer die voghele hadden feest.
Si maecten soe groet ghescal,
Datment hoerde over al.
Elc sanc na der naturen sine.
Daer stonden scone bloemkine
335 Op dat groene velt ontploken,

7

Die scone ware ende suete roken.
Die locht was claer ende scone.
Daar stonden vele rechte borne,
Die ghelovert waren rike.
340 Die ionghelinc sach op die suverlike,
Daer hi ghestade minne toe droech.
Hi seide: „lief, waert u ghevoech,
W i souden beeten ende bloemen lesen,
Het dunct mi hier scone wesen.
345 Laet ons spelen der minnen spel."
„Wat segdi", sprac si, „dorper fel,"
Soudic beeten op tfelt,
8

9

10

Ghelijc enen wive die wint ghelt
Dorperlijc met haren lichame,
350 Seker, soe haddic cleine scame!
Dit en ware u niet ghesciet,

12

I Al ware ik haar waardig. — 2 Draag. — 3 Zilver (geld). — 4 Meesteres. — 5 Wij hoeven niets te
verpanden. - 6 Kwamen zij gereden. - 7 Opengegaan. - 8 Welgevallig. - 9 Afzitten. - 10 Plukken. II Gemeene Kerel. — 12 Dit zou je niet gezegd hebben.

1

Waerdï van dorpers aerde niet!
Ic mach mi bedinken onsochte.'
G o d s a t hebdi diet sochte!
355 Swighet m e e r deser talen
Ende hoert die voghele inden dalen,
Hoe si singhen ende hem vervroyen.'
3

4

5

365 Hi seide: „lief, en belghet u niet.
Het dede venus, diet mi riet.
God geve mi scande ende plaghe,
7

O c h t i c u emmermeer ghewaghe."
Si seide: „ic vergheeft u dan,
370 Ghi sijt mijn troest voer alle man
8

Die leven onder den trone.
Al levede Absolon di scone
Ende ic des wel seker ware
Met hem te levene .M. iare
375 In weelden ende in rusten.*
Ic liets mi niet ghecusten.
Lief, ic hebbe u soe vercoren,
Men mocht mi dat niet legghen voren,
19

11

Dat ic uwes soude vergheten.
380 Waric in hemelrike gheseten
Ende ghi hier in ertrike,
Ic quame tot u sekerlike!
Ay god, latet onghewroken
Dat ic dullijc hebbe ghesproken!"
385 Die minste bliscap in hemelrike
En es hier ghere vrouden" ghelike;
Daer es die minste soe volmaect,
Datter zielen niet en s m a e c t
Dan gode te minnen sonder inde."
14

1 Karakter. - 2 Ik ben droef gestemd. — 3 Gods haat. - 4 Die dit begeerde. - 5 Verder. 6 Zich verheugen. - 7 Als ik. — 8 Op aarde. - 9 Weelderig en rustig. - 10 Welgevallen. - 11 Voorstellen. — 12 Straf deze dwaze woorden niet. — 13 Aan geen vreugde. — 14 Niet anders verlangt. —
15 Einde.

390 Al erdsche dine es ellinde.
Si en doeghet niet een haer
1

Jeghen die minste di es daer.
Diere om pinen' die sijn vroet,
Al eest dat ic dolen moet
395 Ende mi te groten sonden keren
Dore u, lieve scone ionchere."
3

Dus hadden si tale ende wedertale.
Si reden berch ende dale.
In can u niet ghesegghen wel

4

400 W a t tusschen hen tween ghevel.'
Si voren alsoe voert,
T e s si quamen in een poert,
Die scone stont' in enen dale.
Daer soe bequaemt hem wale,
6

7

405 Dat siere bleven der iaren seven
Ende waren in verweenden' leven
Met gheneuchten van lichamen,
Ende wonnen .ij. kinder tsamen.
Daer na den seven iaren,
410 Alse die penninghen verteert waren,
Moesten si teren vanden pande,
Die si brachten uten lande.
Cleder, scoenheit" ende paerde
Vercochten si te halver warde
415 Ende brochtent al over saen."
Doen en wisten si wat bestaen;"
Si en conste ghenen roe spinnen,
Daer si met mochte winnen."
Die tijt wart inden lande diere"
420 Van spisen, van wine ende van biere
Ende van al datmen eten mochte.
1 Deugt — 2 Zij, die er naar trachten. — 3 Is het — 4 Spraken zij met elkaar. — 5 Voorviel. —
6 Totdat. - 7 Stad. - 8 Gelegen was. - 9 Weelderig. - 10 Kostbaarheden. - 11 En verkwistten
het spoedig. — 12 Wat te beginnen. — 13 Den kost verdienen. — 14 Duur.

Dies hem wart te moede onsochte;
Si waren hem liever vele doet,
Dan si hadden ghebeden' broet.

1

2

425 Die aermoede maecte een ghesceet*
Tusschen hem beiden, al waest hem leet.
Aen den man ghebrac dierste trouwe;
Hi lietse daer in groten rouwe
Ende voer te sinen lande weder.
430 Si en sachen met oghen nye zeder.'
Daer bleven met hare ghinder
Twee uter maten scone kinder.
5

435

Si sprac: „hets mi comen »oe'
Dat ic duchte spade ende vroe;
lc ben in vele doghens* bleven:
Die ghene heeft mi begheven,
Daer ic mi in trouwen toe verliet.
Maria, vrouwe, oft ghi ghebiet,"
Bidt vore mi ende mine .ij. ionghere,
Dat wi niet en sterven van honghere.
W a t salie doen, elendech wijf!
Ic moet beide, ziele ende lijf,
Bevlecken met sondeghen daden.
Maria, vrouwe, staet mi in staden!"
Al constic enen roe spinnen,
In mochter niet met winnen
In tween weken een broet.
Ic moet gaen dorden noet
Buten der stat op tfelt
Ende winnen met minen lichame ghelt,
D a a r i \ met mach copen spise.
9

440

445

450

11

In mach in ghere wise
Mijn kinder niet begheven.""
1 Droef. — 2 Zij zouden veel liever dood zijn. — 3 Gebedeld om. — 4 Veroorzaakte scheiding.
5 De man werd het eerst ontrouw. — 6 Sedert nooit meer. — 7 Mij is overkomen. — 8 Leed.
9 Op wien ik vertrouwde. - 10 Als het u behaagt. - 11 Sta mij bij. - 12 Opdat. - 13 Verlaten.

Dus ghinc si in een sondech leven
455 Want men seit ons overwaer,
Dat si langhe seven iaer
Ghemene wijf ter werelt ghinc
Ende meneghe sonde ontfinc,
Dat haer was wel onbequame,
460 Die si dede metten lichame,
Daer si cleine ghenuechte hadde in;
1

2

Al dede sijt om een c r a n c ghewin,
Daer si haer kinder met onthelt.
Wat h o l p t al vertelt
4Ó5 Die scamelike sonden ende die zwaer,
Daer si in was .XIHJ. iaer!
Maer emmer en lietsi achter niet,
Hadsi rouwe oft verdriet,
Sine las alle daghe met trouwen*
470 Die seven ghetiden van onser vrouwen.
Die las si haer te loven ende teren,
Dat sise moeste bekeren
Uten sondeliken daden.
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Daer si was met beladen
475 Bi ghetale .XHIJ. iaer;
Dat segghic u over waer.
Si was seven iaer metten man,
Die .ij. kinderen an hare wan,
Diese liet in ellinde,
480 Daer si doghede groet meswinde.
Dierste .VIJ. iaer hebdi gehoert;
Verstaet hoe si levede voert.
Als die .XIIIJ. iaer waren gedaen.
Sinde haer God int herte saen
485 Berouwenesse alsoe groet,
Dat si met enen swerde al bloet
Liever liete haer h o e t " af slaen,

11

1 Onverdraaglijk. — 2 Klein. — 3 In het leven hield. — 4 Hielp. — 5 Niet na. — 6 Alle dagen trouw
te bidden. - 7 D. i. Maria. - 8 Om haar. - 9 Te eeren. - 10 Mocht. - 11 Ellende. - 12 Hoofd.

1

D a n si meer sonden hadde ghedaen
Met haren lichame, alsi plach.
490 Si weende nacht ende dach,
Dat haer oghen selden drogheden.
Si seide: „maria, die gode soghede,'
Fonteyne* boven alle wiven
Laet mi inder noet niet bliven!
4

495 Vrouwe, ic neme u torconden,
Dat mi rouwen mine sonden
Ende sijn mi herde leet.
Der es soe vele, dat ic en weet
Waer icse dede ocht met wien.
500 Ay lacen! wat sal mijns ghescien!
Ic mach wel ieghen dordeel sorgen —
Doghen gods sien int verborgen —,
Daer alle sonden selen bliken,'
Beide van armen ende van riken,
505 Ende alle mesdaet sal sijn' ghewroken,
Daer en si vore biechte af ghesproken*
Ende penitencie ghedaen.
Dat wetic wel, sonder waen.
Des benic in groten vare.
510 Al droghic alle daghe een h a r e ,
Ende croeper met van lande te lande
Over voete ende over hande
Wullen," barvoet, sonder scoen,
Nochtan en constic niet ghedoen,
515 Dat ic van sonden worde vri,
Maria, vrouwe, ghi en troest mi,
Fonteyne boven alle doghet!
Ghi hebt den meneghen verhoghet,
Alse wel teophuluse sceen;
5
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I Dan dat. — 2 God zoogde. — 3 Oorsprong van genade. — 4 Tot getuige — 5 Voor het oordeel
vreezen. — 6 Blijken. — 7 Worden. — 8 Indien ze niet vooraf gebiecht zijn. — 9 Boete. — 10 Pij. —
II In een (wollen) pij. — 12 Gedaan krijgen. — 13 Menigeen verheugd. — 14 Zooals bleek bij Theophilus.

1

520 Hi was der quaetster sonderen een
Ende haddem den duvel op ghegeven,'
Beide ziele ende leven,
Ende was worden sijn m a n ;
Vrouwe, ghi verloesseten nochtan.
3

4

525 Al benic een besondech wijf
Ende een onghetroest keytijf,
In wat leven ic n o y t was,
Vrouwe, ghedinct dat ic las
Tuwer eren een ghebede!

5

6

530 Toent aen mi u oetmoedechede!
Ic ben ene die es bedroevet
Ende uwer hulpen wel behoevet;
Dies maghic mi verhouden:
En bleef hem nye onvergouden,
535 Die u gruete, maget vrië,
Alle daghe met e r e ave marië.
Die u ghebet gherne lesen,
Sie moeghen wel seker wesen,
Dat hem daer af sal comen vrame.
540 Vrouwe, hets u soe wel bequame,
Uut vercorne gods bruut,
U sone sinde u een saluut
Te nazaret, daer hi u sochte,
Die u ene boetscap brochte,
545 Die nye van bode was ghehoert;
Daer omme sijn u die selve woert
Soe bequame sonder wane,"
Dat ghijs wet elken danc,
Die u gheerne daer mede quet.
550 Al waer hi in sonden belet,
Ghi souten te ghenaden bringhen
Ende voer uwen sone verdinghen."
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Deze bedinghe' ende dese claghe
2

Dreef die sondersse alle daghe.
555 Si nam een kint in elke hant,
Ende ghincker met doer tlant,
In armoede, van stede te steden,
Ende levede bider beden.
Soe langhe dolede si achter dlant,
560 Dat si den doester weder vant,
3

4

5

Daer si hadde gheweest nonne,
Ende quam daer savonds na der sonne'
In ere weduwen huus spade,
Daer si bat herberghe doer ghenade,
565 D a t si daer snachts m o c h t e bliven.
,,Ic mocht u qualijc verdriven,"
7

8

9

10

Sprac die weduwe, „met uwen kinderkinen,
Mi dunct dat si moede seinen,
Rust u ende sit neder.
570 Ic sal u deilen weder
Dat mi verleent onse here
D o e r siere liever moeder ere."
Dus bleef si met haren kinden
Ende soude gheerne ondervinden,"
575 H o e t inden doester stoede.
„Segt mi," seitsi, „vrouwe goede.
Es dit covint van ioffrouwen?"
, Jaet,' seitsi, „bi miere trouwen.
D a t " verweent es ende rike;
580 Men weet niewer sijns ghelike.
Die nonnen diere abijt in draghen,
In hoerde nye ghewaghen
Van hen gheen gherochten"
Dies si blame hebben mochten."
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585 Die daer bi haren kinderen sat,
Si seide: „waer bi' segdi dat?
Ic hoerde binnen deser weken
Soe vele van ere nonnen spreken;
Alsic verstoet' in minen sinne,
590 Soe was si hier costerinne.
Diet mi seide hine l o e c h niet:
Hets binnen .XII IJ. iaren ghesciet,
s

4

Dat si uten cloester streec.
Men wiste noyt, waer si weec
595 Oft in wat lande si inde nam."

5

Doen wert die weduwe gram
Ende seide: „ghi dunct mi reven!
Derre talen seldi begheven

6

7

Te segghene vander costerinnen
600 Oft ghi en blijft hier niet binnen!
Si heeft hier costersse ghesijn
.XIIIJ. iaer den termijn,
Dat men haers noyt ghemessen conde
In alden tiden ene metten stonde,
605 Hen s i dat si waer onghesont.
Hi ware erger dan een hont,
Diere af seide e l dan goet:
Si draghet soe reynen moet,
D i e eneghe nonne draghen mochte.
610 Die alle die cloesters dore sochte,
Die staen tusschen elve ende der geronde,
lc wane men niet vinden en conde
Neghene die gheesteliker leeft!"
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Die alsoe langhe hadde ghesneeft
615 Dese tale dochte haer wesen wonder,
Ende seide: „vrouwe, maect mi conder,

18

1 Waarom. - 2 Verstond. - 3 Loog. - 4 Stil.., vertrok. - 5 Bleef. - 6 Gij lijkt wel dwaas. - 7 Zulke
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102

620

625

630

635

640

M5

Hoe hiet haer moeder ende vader?"
Doe noemesise beide gader.
Doen wiste si weI, dat si haer meende.
Ay god! hoe si snachs weende
Heymelike voer haer bedde!
Si seide: "ic en hebbe ander wedde I
Dan van herten groet berouwe.
Sijt in mijn hulpe. maria. vrouwe!
Mijn sonden sijn mi soe leet,
Saghic enen hoven 2 heet,
Die in groten gloyen I stonde,
Dat die vlamme ghinghe uten monde.
Ie croper in met vlite,
Mochtic mier sonden werden quite.
Here, ghi hebt wanhope verwaten. i
Daer op willic mi verlaten!
Ie ben, die altoes ghenade hoept,
Al eest 8 dat mi anxt noept 7
Ende mi bringt in groten Yare.
En was nye' soe groten sondare
Sint dat ghi op ertrike quaemt
Ende menschelike vorme 0 naemt
Ende ghi aen den cruce wout sterven
Sone lieti 10 den sondare niet bedervetl. 11:
Die met berouwenesse socht gnade,
Hi vantse, al quam hi spade,
Alst weI openbaer scheen
Den enen sondare vanden tween,
Die tuwer rechter siden hinc.
Dats ons een troestelijc dinc,
Dat ghine ontfinc onbescouden 1Jl
Goet berou mach als ghewouden 13
Dat maghic merken an desen.

1 Ik heb niet anders (eig. pand). - 2 Oven. - 3 Gloeien. - 4 Kwijt. - 5 Vervloekt. - 6 Is het. 7 Kwelt. - 8 Nooit was er. - 9 Gedaante. - 10 Zoo liet gij niet. - 11 Verloren gaan. - 12 00gestraft. - 13 Alles verdragen.

650 Ghi seit: „vrient, du salt wesen
Met mi heden in mijn rike,
Dat segghic u ghewaerlike."
Noch, here, waest openbare,
Dat gisemast, die mordenare,
655 Ten lesten om ghenade bat.
1

Hi gaf u weder gout no scat.
Dan* hem berouden sine sonden.
U ontfermecheit en es niet te gronden*
Niet meer, dan men mach
660 Die zee uut sceppen op enen dach
Ende droghen al toten gronde.
Dus was nye soe grote sonde,
Vrouwe, u ghenaden en gaen boven.
4

5

Hoe soudic dan sijn verscoven
665 Van uwer ontfermecheit,
O c h t ' mi mijn sonden sijn soe leit!"
7

Daer si lach in dit ghebede,
Quam een vaec in al haer lede
Ende si wart in slape sochte.'
670 In enen vysioen haer dochte,
Hoe een stemme aan haer riep,
Daer si lach ende sliep.'
„Mensche, du heves soe langhe gecarmt,
Dat Maria dijns ontfarmt,
10

675 Want si heeft u verbeden "
Gaet inden doester met haestecheden:
Ghi vint die doren open wide,
Daer ghi uut ginges ten selven tide
Met uwen lieve, den ionghelinc,
12

680 Die u inder noet af ghinc.
Al dijn abijt vinstu weder

13

I Gtsemas. — 2 Dan dat. — 3 Doorgronden. — 4 Uw genade gaat daar nog boven. — 5 Verworpen —
6 Indien. — 7 Terwijl. — 8 En rustig viel ze in slaap, — 9 Toen ze lag te slapen. — 10 Over u. —
II Vergiffenis voor u verworven. — 12 Tegelijkertijd. — 13 Verliet.

Ligghen opten outaer neder;
Wile, covele' ende scoen
Moeghedi coenlijc ane doen;
685 Des danct hoeghelike marien:
1

3

Die slotele vander sacristiën,
Die ghi voer tbeelde hinct
Snachs, doen ghi uut ghinct,
Die heeft si soe doen bewaren,
690 Datmen binnen .XHÏj. iaren
Uwes nye en ghemiste,
Soe dat yemen daer af wiste.
Maria es soe wel u vrient:
Si heeft altoes voer u ghedient*
695 Min no meer na dijn ghelike.'
Dat heeft de vrouwe van hemelrike,
Sonderse, doer u ghedaen!
Si heet* u inden doester gaen.
Ghi en vint nyeman op u bedde.
700 Hets van gode, dat ic u quedde!" "
4
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Na desen en waest ' niet lanc,
Dat si uut haren slape ontspranc.
Si seide: „god gheweldech here,
En ghehinct den duvel nemmermere
705 Dat hi mi bringhe in mere verdriet,
Dan mi nu es ghesciet!
O c h t i c nu inden doester ghinghe
Ende men mi over dieveghe" vinghe,
Soe waric noch meer ghescent,
710 Dan doen ic ierst r u m d e " covent.
Ic m a n e u, god die goede,
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Dor uwen pretiosen bloede,
Dat uut uwer ziden liep:
1 Sluier. — 2 Kap. — 3 Gerust. — 4 U nooit miste. — 5 Niemand. — 6 Uw ambt vervuld. — 7 Geheel
en al met uw voorkomen. — 8 Zondares. — 9 Gebiedt. — 10 Het is uit Gods naam. — 11 Het
woord tot u richt. - 12 Was het. - 13 Opsprong. - 14 Machtig. - 15 Sta.. . toe. - 16 Indien ik. 17 Als dievegge. — 18 Geschandvlekt. - 19 Verliet. — 20 Smeek.

Ocht die stemme, die aen mi riep,
715 Hier es comen te minen baten,
Dat sijs niet en moete laten,
Si en come anderwerf tot hare
Ende derde werven openbare,
Soe dat ic mach sonder waen
720 Weder in minen doester gaen.
Ic wilre om benediën
Ende loven altoes marien!
1

Sanders snachts, moghedi horen,
Quam haer een stemme te voren,
725 Die o p haer riep ende seide:
„Mensche, du maecs te langhe beide!'
Ganc weder in dinen doester,
God sal wesen dijn troester.
Doet dat maria u ontbiet! *
2

730 Ic ben haer
Nu heefsise
Die stemme
Ende hietse
Nochtan en

5

bode, en twivels niet."
anderwerf vernomen
tote haer comen
inden doester gaen;
dorst sijs niet bestaen.

8

735 Der derder nacht verbeyt si noch
Ende seide: „eest elfs ghedroch,
Dat mi comt te voren,
Soe maghic cortelike scoren'
Des duvels ghewelt ende sine cracht
7

8

10

740 Ende o c h t hire comt te nacht,
Here, soe maecten soe confuus,"
Dat hi vare uten huus,
Dat hi mi niet en moete scaden.
Maria, nu staet mi in staden,"
11

745 D i e

14

ene stemme ane mi sint,

1 Dan moge zij niet nalaten, nog eens hier te komen. — 2 Tot. — 3 Gij talmt te lang. — 4 Gebiedt. —
5 Die haar beval. — 6 Doen. — 7 Is het een spookverschijning. — 8 Binnenkort. — 9 Doen beëin
digen. - 10 Macht. - 11 Als. - 12 In de war. — 13 Sta mij bij. - 14 Gij, die.

Ende hiet mi gaen int covint;
Ic mane u, vrouwe, bi uwen kinde,
Dat ghise mi derdewerven wilt sinden "
Doen waecte si den derden nacht.
750 Een stemme quam van gods cracht
Met enen over groten lechte
Ende seide: ,,hets bi' onrechte,

755

760

Dat ghi niet en doet dat ic u hiet,
Want u maria bi* mi ontbiet.
Gi moecht beiden te lanc.
Gaet inden doester, sonder wane,
Ghi vint die doren op ende wide ontdaen,*
Daer ghi wilt, moghedi gaen.
U abijt vindi weder
Ligghende opten outaer neder."
Als die stemme dit hadde gheseit,
Mochte die zondersse die daer leit,
Die claerheit metten oghen wel sien;
Si seide: „nu en darf mi niet twien,
Dese stemme comt van gode,
Ende es der maghet marien bode.
Dat wetic nu sonder none.'
Si comt met lichte soe scone:
Nu en willies niet! laten,
Ic wille mi inden doester maken,
Ic saelt oec doen in goeder trouwen
Opten troest v a n ' onser vrouwen,
Ende wille mijn kinder beide gader
Bevelen gode onsen vader.
Hi salse wel bewaren".
Doen toech si ute al sonder sparen
3
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775
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Haer cleder, daer sise met decte
Heymelike, d a t sise niet en wecte.
11

1 Het is ten. — 2 Door. - 3 Gij zoudt wel eens. — 4 Open. — 5 Glans. — 6 Behoef. - 7 Twijfelen. —
8 Inderdaad (eig. zonder bedrog). — 9 In goed vertrouwen op. — 10 Talmen. — 11 Opdat.

Si cussese beide aen haren mont.
780 Si seide: „kinder, blijft ghesont
Op den troest van onser vrouwen
Latic u hier in goeder trouwen,
En hadde mi maria niet verbeden,
Ic en hadde u niet begheven'

1

785 O m al tgoet, dat rome heeft binnen."'
Hoert, w e s si sal beghinnen.
4

5

Nu gaet si met groten weene
Ten doester waert, moeder eene.'
Doen si quam inden vergiere,
790 Vant si die dore ontsloten sciere.

7

Si ghinker in sonder wane:
„Maria, hebbes danc,
Ic ben comen binnen mure:
God gheve mi goede aventure!"
795 Waer si quam, vant si die dore

8

9

Al wide open ieghen hore.
In die kerke si doe t r a c ;
Heymelike si doe sprac:
„God here, ic bidde u met vlite,
800 Hulpt mi weder in minen abite,
1 0

11

Dat ic over" .XHIJ. iaer
Liet ligghen op onser vrouwen outaer,
Snachs, doen ic danen sciet!"
Dit en es gheloghen niet,
805 Ic segt u sonder ghile:
13

14

Scone, covele ende wile
Vant si ter selver stede weder,
Daer sijt hadde gheleit neder.
u

Si t r a e c t an haestelike
810 Ende seide: god van hemelrike
1 Verzocht. — 2 Verlaten. — 3 Bezit. — 4 Eig: van wat. — 5 Droefheid. — 6 Moederziel alleen. —
7 Dadelijk. — 8 Geluk. — 9 Voor zich (eig. haar). — 10 Ging (trok). — 11 Vurig. — 12 Voor. —
13 Daarvan scheidde. — 14 In ernst. — 15 Trok het.

Ende maria, maghet fijn,
Ghebenedijt moetti sijn!
Ghi sijt aire doghet bloeme!
In uwen reine magedoeme'
815 Droeghedi een kint sonder wee,
Dat here sal bliven emmermee;
Ghi sijt een uut vercoren werde,
U kint maecte hemel ende erde.
1
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Deze ghewelt comt u van gode
820 Ende staet altoes tuwen ghebode.
Den here, die es ons broeder
Moghedi ghebieden als moeder
Ende hi u heten lieve dochter.
Hier omme levic vele te sochter.
Wie aen u soect ghenade,
Hi vintse, al comt hi spade.
U hulpe die es a l t e groet;
Al hebbic vernoy ende noet,
Hets bi u ghewandelt soe,
Dat ic nu mach wesen vroe."
Met rechte maghic u benedièn!"
Die slotele vander sacristièn
Sach si hanghen, in ware dinc,"
Vor marien, daer sise hinc.
Die slotele hinc si aen hare "
Ende ghinc ten core, daersi clare
Lampten sach berren in allen hoeken.
Daer na ghinc si ten boeken
Ende leide elc op sine stede,
Alsi dicke te voren dede,
Ende si bat der maghet marien,
Dat sise van evele moeste vriën
Ende haer kinder, die si liet
5
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Ter weduwen huus in zwaer verdriet.
845 Binnen dien was die nacht ghegaen,
Dat dorloy' begonste te slaen,
Daermen middernacht bi kinde.'
Si nam tcloczeel' biden inde
Ende luude metten so wel te tiden,
4

850 Dat sijt hoerden in allen ziden,
Die boven opten dormter laghen.
Die quam alle sonder traghen
Vanden dormter ghemene.
Sine wisten hier af, groet no clene.
5

6

855 Si bleef inden doester haren tijt,
Sonder lachter ende verwijt:
Maria hadde ghedient voer hare,
Ghelijc oft sijt selve ware.
Dus was die sonderse bekeert,
860 Maria te love, die men eert,
Der maghet van hemelrike,
Die altoes ghetrouwelike
Haren vrient staet in staden,
Alsi in node sijn verladen.'
7

8

865 Dese ioffrouwc, daer ic af las,
Es nonne alsi te voren was.
Nu en willic vergheten niet
Haer twee kindere, die si liet
Ter weduwen huus in groter noet.
870 Si en hadden ghelt noch broet.
In can u niet vergronden,
Doen si haer moeder niet en vonden
W a t groter rouwe datsi dreven.
Die weduwe ghincker sitten neven:
10

11

875 Si hadder op ontfermenisse.

12

1 Klok. — 2 Wist — 3 Klokketouw. — 4 Kanten. — 5 Slaapzaal. — 6 Gezamenlijk. — 7 Smaad.
8 Tot inkeer gekomen. — 9 Bezwaard. — 10 Duidelijk maken. — 11 Hoe bedroefd zij waren.
12 Zij had er medelijden mee.

Si seide: „ic wille toter abdisse
Gaen met desen .ij. kinden.
God sal hare int herte sinden,
Dat si hen goet sal doen."
1

880 Si deden ane cleder ende scoen,
Si ghincker met in covent;
Si seide: „vrouwe, nu bekent
Den noet van desen tween wesen:
Die moeder heefse met vresen
3

3

885 Te nacht in mijn huus gelaten
Ende es ghegaen hare straten,
Ic en weet, west noch oest.
Dus sijn die kinder onghetroest.
Ic hulpe hen gheerne, wistic hoe."
890 De abdisse spracker toe:
„Houtse wel, ic saelt u lonen,
Dat ghijs u niet en selt becronen,
Na d a t si u sijn ghelaten.
Men gheve hen der caritaten
895 Elcs daghes, om gode.
Sint" hier daghelijcs enen bode,
Die hen drincken hale ende eten.
Gheberst hen yet, laet mi weten."
Die weduwe was vroe,
900 Dat haer comen was alsoe.
Si nam die kinder met hare
Ende hadder toe goede ware.
Die moeder, diese hadde ghesoghet
Ende pine daerom ghedoeghet,
905 Haer was wel te moede,
Doen sise wiste in goeder hoede,
Haer kinder, die si begaf
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In groter noet ende ghinc af.

1

Sine hadde vaer no hinder
910 Voert meer om hare kinder.
2

Si leide vort een heylech leven;
Menech suchten ende beven
Hadsi nacht ende dach,
Want haar die rouwe int herte lach
915 Van haren quaden sonden,
Di si niet en dorste vermonden *
Ghenen mensche, no ontdecken,
Noe in dichten oec vertrecken.
4

Hier na quam op enen dach
920 Een abt, diese te visenteerne plach
Eenwerven binnen den iare,
O m te vernemen of daer ware
Enech lachterlike gheruchte^
Daersi blame' af hebben mochte.
5

6

925 Sdaghes als hire comen was.
Lach die sonderse ende las
Inden coer haer ghebet,
In groter twivelingen met.
Die duvel becorese metter scame,
8

9

930 D a t si haer sondelike blame "
Vore den abt niet en soude bringhen,
Alsi lach inder bedinghen, "
Sach si, hoe dat neven haer leet"
Een ionghelinc, met witten ghecleet;
15

935 Hi droech in sinen arm al bloet
Eén kint, dat dochte haer doet.
Die ionghelinc warp op ende neder
Enen appel ende vinken weder
Vor tkint, ende maecte spel.
14

1 Verliet. — 2 Voortaan. — 3 Vertellen. — 4 Noch opschrijven. — 5 Bezoeken. — é^Schandelijk. —
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940 Dit versach' die nonne wel,
Daersi' in haer ghebede lach.
Si seide: „vrient, oft' wesen mach,
Ende of ghi comen sijt van gode,
Soe m a n i c u bi sine ghebode,
945 Dat ghi mi segt ende niet en heelt,
Waerom ghi voer dat kint speelt
Metten sconen appel roet,
Ende het leet * in uwen arm doet ?
U spel en helpt hem niet een haer."
950 „Seker, nonne, ghi segt waer:
4

5

7

En weet niet van minen spele
8

Weder luttel no vele,
Hets doet, en hoert no en siet.
Al des ghelike en weet god niet,
Dat ghi leest ende vast:
Dat en helpt u niet een b a s t ; "
Hets al verloren pine."
Dat ghi neemt discipline:
Ghi sijt in sonden soe versmoert, '
Dat god u beden niet en hoert
Boven in sijn rike.
Ic rade u: haestelike
Gaet ten abt, uwen vader,
Ende verteelt hem algader
U sonden, al sonder lieghen.
Laet u d e n duvel niet bedrieghen.
Die abt sal u absolveren
Vanden sonden, die u deren.
Eest," dat ghise niet wilt spreken,
God salse zwaerlike an u wreken!"
Die ionghelinc ghinc ute haer oghen;
Hine wilde haer nemmeer vertoghen.
9
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Dat hi seide, heeft si verstaen.
Smorghens ghinc si alsoe saen
975 Ten abt ende bat, dat hi hoerde
Haer biechte van worde te worde.
Die abt was vroet van sinne.
Hi seide: „dochter, lieve minne,
Des en willic laten niet,
980 Bepeinst u wel ende belief
Volcomelijc van uwen sonden."
Ende si ghinc ten selven stonden
Den heyleghen abt sitten neven
Ende ontdecten hem al haer leven,
985 Ende haer vite* van beghinne:
Hoe si met ere d u l r e minne
B e c o r f was soe uter maten,
Dat si moeste ligghen laten
1

3

Haer abijt met groten vare
990 Eens nachts op onser vrouwen outare,
Ende rumede den doester met enen man,
Die twee kindere aen hare wan.
Al dat haer y e was ghesciet,
Dies ne liet si achter niet;'
995 W a t si wiste in haer herte gront,
Maecte si den abt al cont.
Doen si ghebiecht hadde algader,
Sprac dabt, die heyleghe vader:
„Dochter, ic sal u absolveren
1000 Vanden sonden die u deren,
Die ghi mi nu hebt ghelijt.*
Gheloeft ende ghebenedijt
Moet die moeder gods wesen!"
Hi leide haer op thoeft met desen
1005 Die hant ende gaf haer perdoen.
Hi seide: „ic sal in een sermoen
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U biechte openbare seggen
Ende die soe wiselike beleggen,'
Dat ghi ende u kinder mede
1010 Nemmermeer, te ghere stede,
2

Ghenen lachter en selt ghecrigen.
Het ware onrecht, soudement swigen,
Die scone miracle, die ons here
Dede doer siere moeder ere.
1015 Ic saelt orconden over al.
Ic hope, datter noch b i sal
Menech sondare bekeren*
Ende onser liever vrouwen eren."
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Hi deet verstaen den covende,'
1020 Eer hi thuus weder wende,*
Hoe ere nonnen was ghesciet ;
Maer sine wisten niet.

9

Wie sie was, het bleef verholen.
Die abt v o e r gode volen."
1025 Der nonnen kinder nam hi beide"
Ende vorese in sijn gheleide.
Grau abijt dedi hen an
Ende si worden twee goede man.
Haer moeder hiet beatrijs.
1030 Loef gode ende prijs
Ende maria, die gode soghede,
Ende dese scone miracle toghede!"
Si h a l p haer uut aire noet.
Nu bidden wi alle, cleine ende groet,
1035 Die dese miracle horen lesen,
Dat maria moet wesen
Ons vorsprake int soete dal,'
Daar god die werelt doemen " sal.
Amen.
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III. VANDEN PAEP DIE SIJN BAECK GHESTOLEN WERT.
Deze boerde van den Hollander Willem van Hildegaersberch,
die jaren
lang, tot 1409, aan het Beiersche hof in 's Gravenhage als voordrager ver
bonden is geweest, komt hier op neer: Een gauwdief, die toch zoo nu en
dan behoefte gevoelt absolutie voor zijn zonden te verwerven, heeft een
priester weten te bewegen, hem die zelfs te schenken voor een beraamden
diefstal en wel van een zij spek, op voorwaarde, dat de priester de helft
van den buit zal ontvangen. Als de diefstal gepleegd is, blijkt den priester
tot zijn grooten schrik, dat hij degeen was, wien het spek ontstolen zou
worden!
Eens omt jaer soe comt een tijt,
Dat over al die werlt wijt
Elck mensche gaern te biechte gaet,
Al dair men kersten ghelove ontfaet
5 Van sonden die hi heeft ghedaen,
Ende neemt penitentie weder aen,
Als hem die priester raedt te doen.
Hier om soe prisic dit sysoen,
Wantmen peynst dan om die sonden
10 Meer dan anders tenighen stonden,
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Als ick u hier nae proeven' sel,
W a t eens een jonghelinc ghevel,
Die der straten plach te leven
Ende l u t t i c docht om enich sneven,
15 Alst wel scheen an sinen wercken.
Selden quam hi inder kercken
Om te horen Goods ghebot;
Nochtiens" coes " hi een quader lot
Tot sijnre zielen oirbair.
20 Daer nae quam hi in enen vaer,
Dese overdadighe jonghelinck,
Ende bedochte menich dinck,
Dair hi hem dicke meed hadde gheneert.
Sijn eyghen guet dat was verteert;
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25 Doe tast hijt an al dat hi vant,
Des greep hi een berou al thant,
Dat hi sijn biechte woude spreken
Ende segghen over sijn ghebreken,
Al daer hi mede verladen was.
30 Dus ghinc hi voert, sijt seker das,
2

Al daer een priester sat allien,
Die menighen mensche groet ende clien
Horen ' biechte plach te horen.
Daer ghinc die knape sitten voren,
35 Ende begonste den priester vast te vertellen,
Hoe dat hi dicke onder ghesellen
Hadde ghewandert sinen sijt
Wildeliken mit jolijt,
Doe hij sijn eyghen goet verteerde,
40 Ende sint hem soe mit onrecht neerde,
4

s

Dat sulken quam tot crancken baten*
Die priester sprac: „Dit suldi laten,
Off ghi dunct mi buten keer."
Die knaep antwoerde: „Lieve heer:
45 Want ic hier voer u bin ghecomen,
Soe wil ic spreken tonser vromen
W a t ghi mi raet op eenre zaken.
Ic weet ter stede twe vette baecken,
Den enen soudic gaerne stelen,
50 Heer, woudijt mi helpen helen:
Ic souts my dan wel hoeden voert."
Ende als die knape sprac dat woert,
Doe louch die priester daer hi sat
Ende seyde: „Vrient, beraet u bat,
55 Dese reden hebben mi wonder."
„Ja, lieve here, blevics sonder,
Ic en machs niet wel ontberen,
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Ghy suit my tsamen absolveren,
Ende ic wil u die helfte bringhen.".
60 Nu moechdi horen nyewe dinghen:
Hoe die miede van den knaep
Sel verschalken desen paep,
Dat wil ic u vertellen hier.
Deen was loes ende dander ghier:
65 Daer dese twe sitten op een dost *
Die hebben altoes r i v e cost.
Die paep die docht in sinen m o e t :
Dese halve baec waer ymmer goet,
Oeck hoe die knape daer om dede.
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70 Tis een deel der papen zeede,
Dat si hem gaerne laten myeden;
Nochtan sprac hi: „Wat salt bedieden
Dat ghi mi dit legghet te voren ?
In quaden water moet ic versmoren,
7

75 Dedict noch om twintich pondt."
Die knaep antwoerde ter selver stont:
„Ghi selt vertyen deser talen ;
Ic moet den baeck noch emmer halen
Tot eens rijcmans huse binnen,
80 Ende ghi suit oec enen hal ven winnen."
Die priester sprac: „Selt ymmer wesen,
Soe ghevic u wel raet van desen;
Mer ghi moet mi aider eerst loven
By Gode selve ^ an hier boven,
85 Dat ghijs u v o e r t selt emmer hoeden."
„Here, des moechdi wel vermoeden,"
Sprac die knape, „des gheloeft."
Doe leyde hi hem die hant opt hoeft,
Ende absolveerden daer van al.
90 Die knape en maecte ghene ghescal,
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Ende scheide vanden priester daer.
Nu moechdi horen nyewen maer.
Die pape had selve twe vette baken,
Die beyde waren van goeder smaken,
95 Die hadde die knaep te voeren versien.'
Den besten bake vanden twien
Die stal hi hem ter selver nacht,
Al daer die paepe cleyn om dacht,
Doe hi hem liet alsoe verdoeren,
2

3

4

5

100 Dat nine absolveerde te voren.
Smorghens ghinc die knape weder
Mitten bake ende leyden neder
Voirder poerten ende riep.
Die paep lach vaste ende sliep,
105 Ebde sijn m a e c h t ' was opghestaen,
Ende ghinc ter poorten, als ic waen,
Ende vraechde den knaep, wat hi woude.
Hij antwoerde als die b o u d e : '
„Mijn heer die paep die wetet wel
110 W a t ic wil ende nyemant el."
„Ja! nu slaept hi alsoe vaste,
Ic en darff op l a t e n ghene gaste."
„Gaet, segt hem datter is een knaep,
Al soudmen wecken uten slaep,
115 Die sulke waer heeft ghebrocht,
Als hi ghister mit hem cocht,
Dat hi come ende hael sijn deel,
Off ic behoudene al gheheel."
Dit sprac die knaep aldaer hi stoet.
120 Die maecht ghinc lopen mitter spoet
Totten paep al daer hi lach.
Nochtien wast nauwe dach
Doe die maecht die boetscap brocht;
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Die knaep wist wel wat hi docht,
125 Die den maecht hiet lopen dus zeer.
Die maghet riep: „Wel lieve heer,
Hier is ghecomen een gherson,
Die mi dese boetscap hiete doen:
Hi heeft ghebrocht een dier juweel,
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130 Coomt ende haeltet wederdeel.
Hi seit: ghi weet wel wat hi mient."
„Dat doe ic oeck, tis mijn vrient.
Gaet tot hem in snelre vaert,
Ende segt dat hi an mi begaert,
5

135 Dat hi u dat selve doe ;
Tis mi noch een deel te vroe
Op te staen in langhe tijt."
Die maecht die ghinc met groten vlijt
Totten knaep al voer die poert,
140 Ende seyde hem als si had ghehoert:
„Mijn heer die danct u utermaten,
Ende ghi suit my die helft laten
Vanden goede: ic wilt ontfanghen."
Die knaep die zere bestont te langhen,
145 Die w o r t nu utermaten blyde,
Ende gaff der maghet deen zyde,
Al en worts den pape niet veel te bet:
Hij hadde ghemest dat varkyn vet,
Dat hi hem snachts hadde ghestolen,
150 Die knaep ghinc thuus al sonder dolen
Haestelic mit snelre vaerde,
Des papen toern hem luttic daerde,'
Wanttet dochte hem wesen rechte schout
Ende hi dede den baec in sijn behout.
155 Nu moechdi horen nyewe v i t e
Vanden paep, die dus wort quite"
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Sinen baeck ende waende wel,
Dat hi enen halven winnen sel
Totten twien die hi wel wiste,
1

160 Eer die knaap mit nauwer' liste
Den enen baec aldus beroefde,
Ende die helft al daer off cloefde,
Daer hi den paepe mede betaelde,
Die die maghet van hem haelde,
165 Als hi hem loefde doe sy schieden.
Mar hi en liet hem niet bedieden,
W a e r hi en halen soude ofte niet:
Des hadde di pape swaer verdriet,
Doe hi uut sijnre earner quam
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170 E n t i e waerheit al vernam;
Mar daer te voren was hi v r o
Ende riep lude: „Hoho! hoho!
W a t goeder vetter baeck is dit!"
Doe hine sach leggen opt befit
175 Voer hem so vet ende alsoe schone;
Mar luttel peinsde hi om di hone.
Die hem die knape hadde ghedaen.
Mittien sprac hi Lijskijn aen,
Dat si mit vlijte' tot hem quame.
180 „Heer," seit si, „wats u ghename?"
Doe si voer hem quam ghegangen.
„Lijsken, willen wij desen hanghen
Byden anderen, wat donct u goet?"
„Here, wat ghire mede doet,
185 Dats mi harde wel te danck."
Ic waen, die paep wel lude zanck."
„Dese is vetter dan die mijn!"
Mittien draeyde hi een luttelkijn
Sijn oghen opwaerts ende sach
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190 Weder dair di beter lach
Dan die twee die boven hinghen:
Doe liet hi haestelic sijn singhen,
Ende hi sprac al sonder sparen:
„Hier is schandelic ghevaren
1

3

195 Hoe heeft mi desen dief berecht!"
Dus wort des papen vroechde slecht,
Ende hi ghinc lopen sonder merren,
Als die zere wilde vererren
Naden knaep ende sprac hem aen:
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200 „Seg, dieff, wat hebstu mi ghedaen?"
„Entrouwen, heer, dat ic u loefde ."
Die paep van toerne zere doefde,'
Doe die knaep dit seide in spele.
„Ic doe di hanghen byden kele,"
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205 Dat sprac die paep in erren moede.
Die knaep antwoirde als die vroede:
„Here, wildijt te recht versinnen,
Op mi soe moechdi luttel winnen,
Waer ghi coemt mit enigher claghe.
210 Ic seide u ghister anden daghe,
Dat ic wel wiste twee baken te stelen;
Mar ic woud dat ghijt most helen,
Doe ghi mi absolveerdet dair."
Doe docht die paep: „Tis al waer:
215 Ic bin wel te recht gheloont."
Doe bleeff die knape onghehoont,
Entie paep ghinc weder thuus
Toornich ende seer confuus;
Want hi duchte voer die schande,
220 Hadment voerseit in enighen lande.
Dit dede den paep swighen stil.
Al wasset weder'-° sinen wil,
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Want hi en conde niet ghecomen
An sinen baeck tot sijnre vromen,
225 Die hem te voren toebehoerde,
Ic woud mense' alle dus verdoerde
Waer si quamen tenighen steden,

2

Die om miede loesheit deden,
Die menighe souts hem dan wel hoeden.
230 Dat heeft Willem in sijn vermoeden
Van Hildegaersberch, dat weet ic wel,
3

Die dichte dit ende nyemant el.

4

IV. VAN ENEN RIDDER DIE VERARMT WORT.
Een der vele Marialegenden uit de vijftiende eeuw. Het is van een ridder,
die, arm geworden, de ziel van zijn vrouw aan den duivel verkoopt voor
goud. Als de tijd dan gekomen is, rijdt hij met haar heen, doch de vrouw
is bang en zij zegt in een kapel te moeten bidden. Zij roept de bescher
ming van Maria in; deze doet haar in slaap geraken en in de gedaante
van 's ridders echtgenoote komt zij tegenover den duivel te staan, die haar
natuurlijk herkent en er onder groot misbaar van door trekt. De ridder
toont groot berouw en Maria zorgt nu voortaan dat ze behoorlijk kunnen leven.
Het was een ridder die seer rijc ende machtich was Ende hi brochte
sijn guet onnuttelic over Ende hi levede na die ghenoechte sijns
vleyschs so dat hi ten leste verarmde Ende hi hadde een eerbaer wijf
die gode ende maria sijnre moeder trouwelic diende Doe dese ridder
5 aldus verarmt was doe ghenaectet eenre groter hoechtijt dat hi groten
staet plach te voeren ende grote gaven plach te gheven Ende doe hi niet
en hadde dat hi gheven mochte doe wert hi bescaemt End» hi ghinc
wanderen in een wildernisse tot dat die hoechtijt gheleden was Ende
daer beweende hi sijn snode aventuer Doe quam die duvel ghereden
10 in eens mans ghelijc ende vraechde hem waer om dat hi so drovich
was Doe seide hem die ridder die sake Die viant" seide „wilstu mi een
dinc doen ic sel di guets ghenoech gheven" Ende die ridder antwoorde
„wat is dat?" Die duvel seide „ghijf mi dijn siel ende ic sel di also
rijc maken ende meer bliscappen doen dan ghi y e " te voren hadt." Die
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15 ridder seide „dat en doe ic niet gaerne" Doe seide die viant „ghijf mi
dan dijns wijfs siel ende ic sel die vorst' gheven X V iaer" Die ridder
liet hem die giericheit verwinnen ende si loefdent malcander Doe seide
die duvel „gaet thuus ende soect tot dier steden daer selt ghi vinden
groten scat van goude ende van sulver ende veel costelike ghesteente
3

3

20 Mer d e s selt ghi mi al hier brenghen u wijf na desen iaren op deser
stede" Die ridder lovede hem ende ghinc thuus waert Ende hi vant dat
guet tot dier stede daert hem die duvel gewijst hadde Doe hi dat guet
ghevonden hadde doe loste hi weder sijn lant ende sijn guet dat hi
verset hadde Ende huerde weder knapen ende dienstmaechden Die
4
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25 tijt ghinc ende een deel iaren sijn scier omghegaen Ende het ghenaecte
den dach dat hi sijn wijf daer leveren soude Doe seide die ridder tot
sinen wive „vrouwe bereyt u wi moeten morghen v r o alleen riden tot
eenre steden" Die vrouwe was vervaert ende beanxt want si plach niet
met hem te varen Ende si bat maria der moeder gods devotelic dat
8
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30 si haer bescermen woude van al dat haer deren mochte Ende doe si een
stuc ghereden waren doe stont daer biden weghe een capellekijn. Die
vrouwe bat haren man dat si daer in moste gaen ende spreken haer
ghebet want ymmer twivelde haer datter niet guets mede en was Die
ridder hielt dat paert ende sy ghinc inder kerken ende sprac haer ghebet
35 Ende beval haer selven maria die moeder gods ende in haer ghebet
wort si ontslape Ende die ridder murmerde dat hi also langhe beiden
moste Siet daer quam die maghet ende moeder gods maria in die ghelikenisse dier vrouwen van lichaem ende van ghewade n a des ridders
vrouwe Ende si sat op dat paert ende reet mitten ridder Ende die ridder
40 en wist niet anders ten w a s sijn wijf, mer sijn wijf bleef legghen slapen
inder kerken Doe die ridder quam ter stede die hem gheset was Doe
creten die duvelen met groten gherucht ende hadden groet misbaer Ende
seiden „lose ridder wat hebstu misdaen?" Ende hi seide „wat heb ic
ghedaen? ic brenghe iu mijn ghetroude wijf" Die duvel seide „o valsche
45 man waer om hebstu mi aldus bedroghen ? du hebste mi gheloeft dijn
wijf te brenghen voor al dat guet dat ic ghedaen hebbe so doetste mi
veel quaets want ic waende mi an dijn wijf ghewroken hebben Ende
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du brengheste mi hier dat wijf die mi verdomen sel ende in die helle
werpen" Doe dat die ridder hoorde viel hi in onmacht van anxt ende
50 van vresen Ende maria die moeder gods die seide totten duvel „du onreyne quade gheest waer om benijtste aldus mijn dienres ? Dat seldi ver
gouden * worden, ende daer om verdome ic di ende gheve die sentencie
vaer ter hellen Op dattu nymmermeer en deerste* die mi devotelic
dienen" Doe voer die duvel van daen mit groten gheruchte Doe viel
55 die ridder onser lieven vrouwen te voet ende bat ghenade Ende maria
die berijspede hem van sijnre ydelheit ende seide „vrient keert weder
du hebste langhe ghenoech gedwaelt" Ende si beval hem dat hi des
duvels guet van hem soude doen Ende mittien so was maria van hem
Ende die ridder reet weder ter capellen ende wrecte sijn vrouwe wtten*
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60 slape daer si in lach Ende si seide „here mi heeft so wel ghedroemt
Ic ride mede waer gi wilt" Ende hi vertelde hoor' alte mael hoe hi
ghevaren hadde Ende si loveden gode ende onser liever vrouwen maria
ende reden thuus Doe si te huus ghecomen waren doe gaven si al des
duvels guet over bi rade v a n haren biechtvader Ende si dienden gode
65 devotelic ende onser liever vrouwen Ende onse here god ende die moeder
gods versaghent' dat sy ghenoegh hadden o f te leven.
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V. GRISELDIS.
Een aanzienlijk heer in Italië zal op verlangen van zijn volk in het
huwelijk treden. Hij kiest een boerenmeisje, dat hij later evenwel, als zij
reeds lang moeder is, verachtelijk behandelt en dwingt tot het vernede
rendste werk, enkel en alleen om haar gehoorzaamheid op de proef te
stellen. Onder alle beleedigingen blijft zij even lief en geduldig; ja, gelaten
hoort zij het bericht aan, dat de graaf zal gaan trouwen met een mooi,
jong meisje. Zij moet alles voor de bruiloft in gereedheid brengen. Als de
bruid nu werkelijk komt, en de graaf Griseldis vraagt, hoe zij haar vindt,
is haar eerste woord een bede, om zijn tweede vrouw niet zoo hard te
behandelen als zijn eerste: daarvoor is ze te jong en te teer. Nu eindelijk
zegt de graaf, dat alles slechts diende, om Griseldis op de proef te stellen;
de jonge bruid blijkt dan hun eigen dochter te zijn. Voortaan wordt ze
weder met alle verschuldigde eer behandeld.
Het verhaal van Griseldis de zachtmoedige was wijd en zijd bekend en
geliefd, al is het vreemd, dat men den graaf niet een onuitstaanbaren tiran
vond. Uit het Latijn van Petrarca werd het meer dan eens vertaald; maar
1 Verdoemen. — 2 Vergolden. — 3 Oordeel. — 4 Benadeele. — 5 Wekte. — 6 Uit den. — 7 Haar. —
8 Op raad van. — 9 Zorgden er voor. — 10 Om van.

125
deze beroemde Italiaan had het gelezen in de Deeamerone, en Boecaecio
yond het oak weer in oudere bronnen. De hier gevolgde vertaling is
oostelijk-dialeetiseh gekleurd, wat geen wonder is, want ze werd gesehreven
door Dire wt Doringen, dat is Dietrich von Thiiringen, een Dominicaner monnik, geboortig uit de buurt van lena, die in de tweede helft der
13e eeuw leefde.

Hier beghynt een schoen historie van den greve 1 van Ytalien ende
van synre oetmoediger S vrouwen.
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Het is een lant in Ytalien gelegen, ende is een greefseap met easteelen
met dorpen, dat geregeeret waert van enen greve, dat een edel maehtieh
man was, her 3 Wouter geheyten; dien dese heerlieheit toe eomen was
van geboerten.4 Dese heer was groyende in sinen jongen jaren; ende
alsoe hi was van edelen bloede, ende van hoger geboerten, soe was hi
oee weI geehiert 5 met goeden seden. Ende noehtan al seeen hi volmaeet van goeden werken, het was in hem te begrijpen, dat hi der
eerseer S lust volehde, niet versiende die toeeomende dingen. Ende onderal
soe gaf hi hem alte male tot jagen ende tot vogelen ende ander lust
te plegen, ende vergat alsoe sijn salieheit ende den stade 7 sijns lants.
Ende want 8 sijn vole dat mereten, ende sagen dat hi oee op geen hylie
en aehten,9 soe waren sij mysmoedich ende te lijden,10 ende vergaderden
met eenre groter scaren, ende gingen tot horen 11 here. Ende onder hon 12
allen was een die den here zeer getrouwe was, ende dien was bevolen
voer dat vole te spreken. Ende sprae totten heere: ,,0 edel greve, dijn
goedertierenheit geeft ons vrijheit met u te spreken. Want als wi uwer
begeren, so sijn wi ontfangen, ende u belieft te weten ende te horen
onse alre willen. Nyet dat ic in desen dingen yet sueke 11 dan dattu my
in dinen saken getrouwe vindes. Ende want 14 ons al dijn werken weI
behagen, soe sijn wij salieh onder sulken heer. Mer eene dine bidden
wij u, - ende dat ghi ons dat niet en willes weygeren, soe sijn wi die
saliehste, die omtrent ons sijn geseten,li - dattu dy wilste geven tot
huwelijek ende makes di onderdanieh der witteliker geboerten,1.8 eer du
dat vergenekelike leven overvlieges. Al bistu nu in dijnre bloyender
joncheit, die doot volget di al stH swygende na, die jone noeh out en
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sparet, die nyemant vrijheit en geeft. Ende van geener dingen en sijn
wij soe seker als der doot, mer dat is onseker hoe ende waer. Ontfanc
nu, edel here, hoer beede, die u geboden niet en versmaden. Ende bevele
ons dy eene huysvrouwe te sueken, die u bequame is. Wij sullen dy
30 een verwerven van edelre geboerten, dat van hoer groet troest sal sijn.
Wij bidden u here, verloest dijn volc van sorgen, op dattu niet en sterves
sonder geboerte, dat dijn volck niet en blijf sonder hooft." W t desen
woerden waert des heren herte te gronde beweget, ende seyde totten
volc: „Mijn lieve vriende, du dwinges my tot dien dat n y e in mijn
1

2

3

35 herte en quam. Want ic woude in vrijheit leven, dat selden in huwelic
ghevellet. Nu wil ic my willich geven tot uwer aire wille. Ende al ist
dat ic uwer trouwe ende cloeckheit wel betrouwe, ic verdrage u mij
een wijf te sueken, dat wil ic selve aennemen.' W a t mach eens menschen
edelheit geven den anderen, want die kinder sijn den olders ' die zeer
40 onghelijk. Want wat duechden dat een mensce heeft, dat coemt alleen
van gode. Dien wil ic dan mijnen staet bevelen. Want ic hope van
sijnre grondeloser goetheit, dat hij mij wel sal voersien, dat mij salich
ende rustelijc sal wesen. Ende w a n t u behaget, dat ic dat huwelic
doen sal, dat wil ic u met trouwen beloven te vervullen sonder lanc
45 vertrec. Ende ic bid u weder dat ghi my oec beloeft, wat wijf dat ic
verkyese,' dat wil ic dat ghi haer volget ende helpt in al der eren ende
mynnen. Want ist dat u betamet my tot hylic te trecken, soe betamet
my oec te kyesen. Ende daerom wil ic, of ic des pryncen dochter van
Romen of eens anders mans dochter neme tot enen wyve, sy sal nochtan
50 uwer aire vrouwe sijn." Doen was dat volc zeer verblijf, ende geloefden
hem al dat te vervullen, dat der here woude, ende schyeden met lieve
van hem.
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Hoe hi sijn brugt

haelde,

ende met groter

eren

verhief.

14

Daer begonden sie te bereyden die koken m e t costeliker spisen, als der
here sinen dienres beval; ende sette enen sekeren dach die feeste te
55 holden. Ende ontboet sijn vrienden ende magen ende al dat hem toebehoerde, ridders ende knechten, vrouwen ende joncfrouwen, tot sijnre
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bruloft, als sulken here weI betaemde. Ende daer lach een cleyn dorp
niet verre van sinen hove, daer een lutteI armer lude in woenden. Ende
bysonder was daer een arm man, Jan Nycole geheyten. Ende alsoe somtijt
in armer luyde huyskens die grade 1 gods meer werct dan in der rijker.
Oese Jan Nycole hadde een enige dochter, jonc van jaren ende arme
van geest ende van haven,3 die Griselde was geheyten. Sy was boven
dit van goeder formen ende hebbelic 4 van licham, redelic schoen; so
dat in hoer geen begrijp en was van ontamelicheit 5 dan aIleen dat si
armelijc was gecleet. Ende daer toe was si van jongen kinde I seer 50berlic opgevoedet. ende si was zuver van alre oncuysheit, ende al dat
den vleesch bewegen mocht7 dat was haer onbekant. Mer in dat meech.
delic hert schuylde enen manliken moet. Sy leet 8 hoers vaders crancke
altheit in groter mynnen,9 ende si hoede haers vaders scape, ende somtijt
wan si metter spillen 10 hoerre beryder nootroft; 11 ende si sette den pot
byden vuer van dien dat got versach,lI ende si scudde die bedden, die
zeer hart waren, ende si was haren vader onderdaen 13 in allen dingen.
Oit is daer om geseyt. dat men weten solde, hoe dese GryseIde horen
oorspronc hadde. Mer dese voerseyde here. omdat syn wech daee lach
te wandeIen, als grote heren plegen om speIen te gaen, en omdat hi in
den wille was om huwelic te doen, soe mercte hij GriseIde, al was sy
arme, niet dat hoer begeerende, mer hi sach meer op hoer duecht, die
in hoer was. die boven natuer ende sulken alder was. Ende sijn herte
waert van bynnen beruert om haer te nemen tot enen wyve, dat hi noyt
te voren en begeerde; mer nu en dachte hi geen ander wijf te nemen.
Ende den dach van alder vrouden 14 die naecten, dat men die bruloft
solde holden; ende men wachte die toecomende bruyt. mer nyemant en
const geweten, wie dat sij was, of wan 15 sie comen solde. Die ridderen
ende cnechten, vrouwen ende joncfrouwen, die peerde ende telders 16
waren bereet 11 om deser bruyt te ontmoeten. Ende die greve hadde
doen voersien al heymelic die hantvynger,18 cronen ende juweelen, gordelen ende costelike cleeder van goude ende van sijden, die hi hadde
doen maken na der maten van eenre maget. die van GryseIden doen l~
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was. Opten selven dach, dat die bruloft gemaect was ende bestelt, ende
90 geen nymare en was van eniger bruyt, soe verwonderde aIle man; want
aIle dine was bereet. Siet daer ginc der greve wt recht als sijnre bruyt
te gemoete. Ende hem volehde na man ende wijf, edeI ende onedel met
groten scaren. Ende Gryselde, daer al dese heerlicheit om waert bedreven, daer si geen vermoeden op en hadde cleyn of groet, sy hadde
95 haer huys bereyt ende water gehaeIt opter fonteynen, 1 ende was weder
thuys comen, op dat si metten anderen meechden horen here met sijnre
bruyt solde sien comen. Daer quam die greve tot GriseIlen, die armelic
was gecleet, ende vraechde om horen vader; ende si seyde, dat hij thuys
was. Doen geboet hi, dat men hem daer dede comen. Ende daer quam
100 der aide 2 sieke man tot sulken here met groter vresen. Ende die here
nam hem metter hant, ende al gaende sprac hi hem heymelic toe ende
seyde: "Ik weet weI, Jan Nycole, dattu my mynste 3 ende getrouwe biste.
Een dine begeer ic van dy; dattu mij, ic die dijn here ben, wilste nemen
tot dynen sone, ende geven my dijn dochter tot enen wyve." Doen waert
105 der arme man soe zeer verveert, dat hi niet en conste gespreken. Ende
doen hi tot hem seIven quam, so sprac hij oetmoedelic totten here:
"Ie en sal niet willen of ontwillen, 4 dan aIleen dat dy behaget, ghi die
mijn here sijt." Die here seyde: "Gaen wi tot GrijseIden, op dat ic hoer
dat vrage in dijn tegenwoerdicheit." Doe si in dat huys quamen, soe
110 verwonderde den vole, wat der greve woude maken. Ende Grijsel was
verveert van alsulcs heren coemste. Ende der here sprac tot hoer:
"sich 5 GrijseIle, het is dijns vaders wille, dattu mijn wijf biste, ende
ic vermoede dat di oec weI sal behagen. Nu vrage ic dy, wat dit corts
sal geschien, oftu dan met willigen moede S bereet sulste sijn, in allen
115 dingen stadelic 7 met my te overdragen, 8 alsoe dattu in geenen dingen
nimmermeer wederspennich en sulst sijn mynen willen, ende al dat ic
met u doen sal, dat my betamet, dat dy dat oec sal belyeven."9 Doen
si dese woerde hoerde, seyde si oetmoedelic: "Here, ic bekenne my
deser eren onwerdich; mer ist dijn wille ende my van avontueren 10
120 toegeschict,lI soe weet, dat ic nummermeer geen dine en sal doen, met
wil of met gepe,ynsse, dat buten dinen wil sal wesen, of du en sulste
1 Bron. - 2 Oude. - 3 Gerlngste. - 4Ik wensch nlets anders te willen of niet te willen. - 5 Zle. 6 Gemoed. - 7 Bestendlg. - f! Bespreken. - 9 Believen. - 10 Blj gevaI. - 11 Toebedeeld.

nummermeer met my mogen doen, dat ic qualijc sal mogen nemen
al gebodestu my t e dooden." Doen seyde der here: „Het is my genoch,"
ende namse metter hant, ende leydese wt voer al dat volc, ende seyde:
125 „Siet hier, luyde ende mijne vriende, dit is mijn bruyt ende u vrouwe.
Dese wil ic hebben dat ghij mynt, ist dat ghi my lief hebt." Ende
sonder merren' waert si weder ingeleyt ende naect ontcleet vanden
hoefde totten voeten, soe dat haer niet" en bleef van hoers vader goet.
Ende si waert daer gecleet van preciosen cleederen, die haer der greve
130 hadde doen maken na horen lyve; ende si waert verchiert met cronen
ende met peerlen, ende dueren steenen; ende haer hare, dat ongeoefent
was, waert opghebonden. Ende dat was al haest gedaen van vrouwen,
die daertoe waren geset vanden here. Ende met deser chierheit waert
sij weder wtgeleyt voer dat volc, soe dat mense niet en kende, of sijt
3

135 was oft een ander.
Hoe si voert êinc in

duechden.
4

Daer namse die here ende truwese tot enen wyve, ende stac haer dat
vyngerlijn om den vinger. Ende alsoe waert die schemel onnosel
maget [geset] op enen sneewitten telder, die voer haer daer was voersien ende alsoe geleyt met 'groter vrouden totten paleysse. Ende dien
5

8

140 dach is met groter eren overbrocht. Ende daernae in corter tijt die
goetheit Gods, die meer aensiet die oetmoedicheit ende duecht dan
die groetheit, die verleende deser jonger joncfrouwen alsoe veel gracien,
soe dat eiken verwonderden ende seyden, dat sulken deuchdeliken
vrouwen in eens arms mans huys niet en mocht werden opgevoedt,
7

145 mer beter in eens keysers paleys. Sy was allen menscen gemeyn
mynlic ende gracioes, ende was soe verchiert ende volmaect van
duechden ende van zeeden, ende soe rijp van woerden ende saechtmoedich van gelaet, dat alle menscen worden beweget tot hoerre
mynnen. Ende niet alleen en waert sie vernaemt in hoers heren lant,
8

9

150 mer oec in ander landen daer omtrent, soe dat hoer alle menscen
begeerden te sien ende te horen. Aldus en was die greve met ghenen
hogen rijken huwelic verchiert. Ende dat volc hielten vor den wijsten
10
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man, die sijn mochte, dat hi onder sulke armoede die heymelike duecht
bekende in dier vrouwen. Ende boven al dat soe was sij noch sorch155 foldich al dat totten hove tamelic was. Ende als der here wt was,
soe ginc si selve van steden tot steden, ende sette die amplude.' Ende
waer twijst was onder edel of arme lude dat peysde si met soe
rechtverdigen ordel, dat si alle seyden, dat sulke vrouwe was comen
van god.
2

3

Van hoerre

ierster

becorinêen.
4

160 Daer na gevielt dat dese jonghe joncfrouwe waert begort met kijnde,
daer al dat volc af was in groter vresen haers lijfs. Ende als god
woude soe gebaerde si een dochter, al had si liever enen soen' gehadt.
Nochtan was al dat lant verblijf van dier dochter. Ende na deser
ierster geboerten begonst die heren te peynsen hoe dat hi sijn vrouwe
165 woude becoren, al hadde hijse altoes in trouwen vonden. Nu hoert
van deser ierster becoringen. Hij dede hoer comen inder cameren ende
verwandelde sinen moet, ende sprac haer toe met scherpen woerden,
ende seyde: „Gryselde, ic vermoede dat u niet en is vergeten dinen
iersten staet, wat du wares, ende wan du comen biste tot desen staet
170 in deser eren in desen paleys. Du biste mijn lief ende mijn volcomen
mer mijn edel volc is dijns qualic te vreden. Dat is nu bysonder, om
dattu een dochter heves ende men seggen sal, of ic onder mijn volc
niet en sij, dat si onder een vrouwe staen die sonder edel geboerten
is van gebuerluyden. Ende w a n t ic dan met mynen volc moet vrede
175 halden, soe ist n o o t dat ic met dijnre dochter niet dat mijne mer
andre lude ordel vervolge. Nochtan en woude ic dat niet doen sonder
dijn weten. Ende nu wil ic dattu my verdrages ende verduldicheit bewijses, die du mij van begyn ons huwelijcs bewesen heves ende beloeft."
Doen si dese woerden hoerde van horen here daer seyde sy oetmoe180 delic: „Du biste onse here, ende ic ende dijn cleyne dochter sijn dijn.
Alsoe doet van allen dingen dat u belieft; want my en sal geen dinc
myshagen, dat u belieft. Ic en begeer geen dinc te hebben of te verliesen dan dy alleen. Dat heb ic vast in mijn hert geset, nummermeer
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in deser tijt al totter doot toe niet daer tegen te doen. Onmogelike
1

185 dingen mogen eer geschien dan mynen moet verwandelt sal werden."
In deser antwoerden waert die here verblijt. Nochtan veynsde hi hem
ende schiet' met droef heit van haer. Ende ter stont seynde hi enen
knecht, die hem zeer heymelic ende getrou was. Die quam haestelic
totter vrouwen ende sprac: „vergevet my, vrouwe, ende en tijdet my
3

4

190 niet, dat ic van bedwange doen moet. Du wetes wel die onder heren
staen dat si ghehoersam moeten sijn, my is bevolen sonder lange reden,
dat ic dit kynt neme ende ongenadelic ende wredelic daarmede doen,
dat ic u oec niet seggen en mach." Doen was die vrouwe in groter
sorgen, ten iersten om die ere haers heren, ende daer toe sijn wreede
5

195 aensicht te sien, ende oec der uren dat hoer dat kijnt solde worden
genomen. Nochtan en gaf si niet een suchten of een traen wten ogen,
al wiste si wel dat om dat kijnt was gedaen. Mer sonder enich ver
wandelen des moets of des aenschijns sach si op dat kijnt ende custet
vor sinen mont, ende gaf hem die benedixie met enen cruys, ende gaf
200 dat den knecht ende seyde: „Nu ganc henen, ende doet dat u die here
heeft bevolen. Mer ééne dine bid ic u. opdat u niet verboden en is,
dattu dit feeder kindeken wilst bewaren voer die beesten ende vogel,
dat sijs niet en schoren' of en eeten." Als die knecht weder totten
heren quam ende hem vertoech, wat die vrouwe seyde ende haer ver205 duldicheit ende gelaet," ende doe der here dat kijnt aensach, soe wart
hi zeer beruert met ontfermicheit. Nochtan en liet hij sijn haf dicheit niet
over sijn vrouwe, maer hi beval den knecht, dat hi solde sueken dat
alderstilste peert, ende met aire hoeden dat kijnt solde vueren tot
Benonyen tot sijnre suster, die de greve van Pampen hadde; ende dede
210 haer bidden, dat si dat kijnt woude voeden als haer eygen kijnt, ende
leeren dat in goeden zeeden ende manyeren, ende dat al heymelic
solde blyven; dat nyemant en solde weten, wien dat kijnt toe hoerede;
dat al wel gedaen waert. Na al deze becoringe soe mercte " die greve
dicwijl der vrouwen aensicht ende manyeren, ende oec haer woerden,
215 in den welken hij noyt enich verwandelen en const bevijnden. Sy bleef
even stadich ende blijde, als sy te voren plach, horen here met mynnen
dienende. Ende si en vermaende" noyt van hoerre dochter.
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1

Die ander

becoringe.
2

Hier na over vier jare bleef die joncfrouwe weder groet van kinde,
daer groet vroude af* was, ende bysonder o m d a t een sone was, daer
220 der here met al sinen vrienden seer af verblijde. Mer der vrouwen quam
weder een ander becoringe toe. Want doen dat kijnt omtrent twee jaer
onder die voestermoeder geweest hadde, soe quam der here weder tot
sijnre vrouwen, ende seyde: „Grijselde, hier voermaels hoerdestu wel,
dat mijn volc niet en was content van onser beyder huwelijc. Ende
225 bysonder doen si hoerden, dat een dochter van dijnen lijve was ge
boren. Maer noyt en waren si soe bedroeft als sy nu sijn van dinen
jongen soen. Ende seggen onder een: als onse here doot is, soe sal des
armen gebueren Jan Nycole neve onse here sijn, ende sulken lant sal
sulken heer onderdanich sijn. Ende nu sie ic, dat veel scaden ende
3

5
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230 murmeraciën onder dat volc van deser saken sal geschien. In welken
ic moet aensien minen vrede ende mijns volcs. Ende opdat ic die platte
waerheit seg, soe ontsie ic my zeer, dat ic met desen kinde oec sal
moeten doen, als ic met sijnre suster heb gedaen. Dat ic u te voren segge,
dat dy geen onversienige droef heit der herten en bevange." Doen ant235 woerde die vrouwe: „Ic heb geseyt ende segt noch: ic en sal nummer
meer gewillen noch ontwillen al dattu gebiedes. In desen tween kinderen
en heb ic anders niet dan arbeyt ende pijn. Du bist haer ende mijn
here; in allen dingen gebruke dijns raets, ja oec dijns willen; ende
vein ghenen dingen en gebruke mijns raets. Want in den inganc dijnre
240 salen soe hadde ic my wtgedaen van minen cleederen ende van eygenen
wille, ende oec van allen begeerten; ende daer dede ic dijn cleeder aen.
Ende wattu wilste, dat wil ic mede. Ende mocht ic oec weten dinen
wille, dat solde ic aenveerden, eer du my gebodes. Ende want ic nu
dijn herte niet en can ghegronden, soe wil ic willichlic volgen, dattu
245 my gebyedes. Nu doet met my dat u genoeget, al solde ic oec sterven."
In desen verwonderde der here van haerre gestadicheit, ende waert
zeer beweget van haren woerden, ende met droef heit schiet hi van haer.
Ende des savonts seynde hi den selven knecht tot haer, die hy te voren
tot haer geseynt hadde. Ende hi ginc totter vrouwen ende eyste dat
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250 kynt haestelijc van sijns heren wegen, ende ontschuldichde hem zeer,
dat hi gedwongen waert dat schone kijnt te doden. Ende die vrouwe
3onder enich verwandelen des aenschijns, al was sy bedroeft van bynnen
als een moeder op haer kijnt, ende sy dat kijnt nam, dat schone was
ende mynlic was allen menschen ende si custe dat ende gaf hem die
255 benedixie, als si der dochter gedaen hadde. Ende custe dat vore sinen
onnoeselen mont, ende gaf dat den knecht sonder enich teeken der
droef heit, ende seyde tot hem: „Nu doet dat dy bevolen is, maer één
dine bid ic u, oft sijn mach, dattu die leede des sueten kindekens
bewares voer die vogel." Als die knecht die woerde hoerde ende sinen
2
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260 heer seyde, soe en conste hi hem niet verwonderen ende hadde een
vreese in sinen moet van der vrouwen herte. En hadde hise niet soe
wel gekent, dat si sekerlic die kinder mynde, hy hadde gemeynt, dat
van wreetheit hoers gemoets ware, dat si dat gelaet toende, dat van
rechter natuerliker duechden quam, die in haer waren. Onder dien
5

6

265 beval der greve, dat die knecht dat kijnt solde vueren tot sijnre suster
bij dat ander kijnt, en dede bidden, dat men den selve kinde solde doen
als den anderen. Nu solde billies des heren moet versueten tot sijnre
vrouwen, daer hi te vollen wtttelike' trouwen in bevonden hadde sonder
enich faelgeren. Mer men vijnt als sommyge in der herdicheit comen,
8

270 soe en laten sij niet af. Hier na sloech der greve sijn ogen op die
joncfrouwe, of hi in haer enich verwandelen mochte begrijpen. Mer
si was hem altoes soe langer soe meer getrouwer, soe dat tusschen
hon beyden scheen te sijn een enich herte, ende niet haer mer alleen
des heren. W a n t die vrouwe hadde haren wil altemale vertegen in •
275 den wille des heren. Hierna spranc wt dat geruchte onder dat volc
van der groter wreetheit des heren, die hij der vrouwen toende als in
wraken, omdat si onedel was ende van armoeden comen; ende dat
hi die twee kinder hadde doen doden. Want nyemant daer af en
const vernemen. Ende al was der here mynlic ende edel onder sijn
280 volc, dit maecte enen haet onder dat volc. Ende van al desen soe en
waert sinen wreden moet niet verwandelt, mer hi bleef noch al even
haert' op sijn vrouwe te prueven.
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Van der tester

ende

1

meester
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Doen sijn dochter XII jaer out was, dat si huwelic mochte doen, doen
seynde der here legaten te Romen van sinen wegen totten paus, om
285 te vercrijgen tot vrede sijns volcs ende sijns lants een ander wijf te
nemen. Dit geschiede al met geveynsden brieven, ende waert vercondicht onder den volc. Ende die meere * quam tot Grysellen oren; ende
sy bleef onverveert ende stadich, ende verbeyde stillic wat der greve
van haer solde ordelen, dien si te male onderdanich was, ende des
1

4

290 haers niet te sueken. Boven desen soe seynde der here totten greve
van Pampen, sinen zwager, ende bat hem, dat hi hem sijn kinder thuys
solde brengen. Doen ginc die meere wt over al, dat der greve die
joncfrouwe tot enen wyve solde nemen. Dese jonge joncfrouwe, schone
ende wel gechiert met preciosen gewade, met horen brueder, die om295 trent seven jaer alt was, quamen met groten geselscap. Ende dar was
een seker dach toe geset te comen. Onder desen soe begonst der greve
sijn vrouwe noch veel meer te becoren. Ende tot haerre meerre scanden
soe ginc hi haer aen niet stillic als hi plach, mer openbaer seyde hi
tot haer: Gryselde, ic heb dijns huwelics genoch gebruyct ende dijns
300 geselscaps, ende ic en mach niet doen als een gebuerman. Die my
aengaen'die dwyngen my, ende die paus hevet geconsenteert, dat ic
nu wen huwelic doen mach, ende'dat mijn wijf sal sijn, die is nu op
wege ende sal rasch hier sijn. Daerom sijt sterc van moede ende geeft
haer stede, die nu toecomende is. Ende neemt dijn huwelics goet met
305 u ende ganc henen met goeder herten tot dijns vaders huys; want die
avontuer is allen menscen onseker. Daer antwoerde die oetmoedige
Gryselde met verduldicheit: „Mijn here, ic wiste altoes wel, dat tusscen
dijn groetheit ende mijn verworpenheit geen gelijc en was. 1c segge
dat ic my noyt niet alleen dijns huwelics mer oec dijns diensts on310 weerdich kenne. Ende van dier tijt dattu mi in dinen huse een vrouwe
heves gemaect, des neme ic gode te orconde, dat ic altoes in der herten
een dienstmaget bleef. Ende hier om van dier uren, dat ic hier met u
in staet ende in eren heb geweest, — des danc ic god ten iersten ende
oec dy — ; van deser tijt voert ben ic bereet met goeder williger herten
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315 weder te gaen tot mijns vaders huys, ende daer ic mijn joncheit heb
gedaen, daer wil ic oec mijn outheit volbrengen ende salich te sterven.
Ende eerbaer weduwe meyne ic te blyven, dat ic sulks heren wijf heb
geweest. Der nuwer bruyt wil ic gerne wijken, derwelc got geve, dat si
u salich sy, ende ic gae gerne van hier. Ende mijn huwelic goet, dattu
320 gebiedes voer mi te dragen, dat sie ic wel wat is. My en is niet vergeten,
hoe ic in mijns vaders huys was gecleet, daer du my ontfingen van mijnen
armen gewade, ende in der selver tijt weder waert gechiert met dinen
preciosen cleederen, die ic tot desen tijt toe met dinen wille heb
gebruyct. My en was op die tijt noch oec op desen dach geen ander
325 huwelics goet dan trouwe ende maticheit. Daerom soe trecke ic wt
dijn preciose cleeder ende legse neder. Ende daer is dat vingerlijn,
daer du my mede trouwedes; die ander ryngen, cleeder ende juweelen,
daer du my mede begift haddes, die sijn inder camer. Ic ginc naect
wt mijns vaders huys, daer wil ic naect henen gaen, het en sy dat ic
1

330 hope ende dat u oneerlic salde sijn ende schemelic, dat dese buyc
daer dijn kinder in gerust hebben, die du gewonnen heves, dat die
bloet ende schemelic solde sijn voer alle menscen: hier om ist dat u
danckelic is — anders en wil ics oec —, soe bid ic u dattu om den
loen van mijnre joncfrouscapheit, die ic tot u brochte, die ic niet
335 weder crigen en mach, van aider cleederen, die ic in dinen hove te
hebben plach, my een enich hemde lates desen buyc mede te decken,
die hier voertijts dijn wijf was. W t dien woerden en conste hem der
here niet langer onthulden.' Want sijn herte waert bedroeft ende weende
stillic ende seyde met weeliker' stemmen, dat hi nauwe en conste
340 gespreken, ende keerde sijn aensicht van hoer ende seyde: „neemt een
hemde." Ende met dien woerden schiet si van hem. Ende si ontcleede
hoer voer al dat volc sonder enige tranen. Ende met dien enigen hemde
sonder meer ginc si henen bervoet ende met bloten hoefde al swigende
sonder tranen tot hoers vaders huyse, al sach si dat volc weenen ende
345 clagen, dat haer navolchde met groten medeliden. Die goede arme
Jan Nycol, hoer vader, die hem altoes in dit huwelic ontsach * van
desen huwelic, hi en _ hadde nye soe groten hope, hi en vreesde veel
meer dat dit geschien solde, dat soe groten man, hoverdich als edel1 Ring. — 2 Bedwingen. — 3 Droeve. — i Bedacht wat.

lude plegen, dat hi sijn bruyt cleyn van geboerten solde van hem
350 jagen, alse hi hoers moede was. Daerom had hi horen olden roe,
die verworpen was ende van den wormen geëten in enen hoec gehangen.
Dien toech si weder aen ende bleef daer een luttel dagen in groter
verduldicheit, soe dat geen teeken der droefheit in hoer en scheen of
geen gedencken der heerlicheit. Want in aider eren was sy oetmoedich
1

>

355 ende arme van geest, dat selden geschiet. Doen begonst der greve van
Pampen metten kinderen te comen ende seynde enen bode voer tot
sinen zwager, dat hi te hove solde comen. Ende daer ginc die meere
over al dat der greve nijen hijlic doen solde ende dat men der bruyt
verwachte. Doen Grysel vernam hoerre dochter comst, die si meynde
2

360 des greven bruyt te sijn, ende van den groten geselscap dat daermede
quam, soe bedecte si hoer half blote licham met horen olden cleederen
soe si best conste, ende sach somtijt wt, of si comen solde. Ende doen
dese feeste solde sijn, soe seynde der greve tot hoer ende sij quam
met groter ynnicheit tot horen here in sulken gewade. Ende hi sprac
365 tot hoer: „Grysel, ic begeer van u, dat dese joncfrouwe, die morgen
comen sal, ende oec heren ende vrouwen, die met hoer comen, ende
alle die hier ten eten sullen comen, dat si heerlic ontfangen worden,
dat elc na sinen staet werdicheit ende eer geschiede. Ende hier toe is
nyemant bequame toe, ende want du wetes den staet mijns hoefs,
370 al bistu armelic ghecleet, ic bevele u die sorge van mynen gasten te
ontfangen, dat wilt aennemen van mijnen wegen." Doen seyde Grysel:
„niet alleen, here, en doen ic dit gerne mer met allen begeerten. Ende
al dat ic weet dat u behaget dat wil ic ende sal altoes doen sonder
traecheit, soe lange als ic leven sal." Daer ginc Gryselde als een
375 dienstige maget ende nam den bessem ende began te keren boven ende
beneden, stoel ende bancken te setten, ende die cussen ende cleeder
te leggen, ende die bedden te scudden; ende vermaende die ander,
dat sij solden helpen. Ende des ander daechs omtrent IX uren soe
quam die greve van Pampen met dier joncfrouwen ende met horen
s

380 broeder van VII jaren met groten geselscap. Daer liep alle man te
stride om die joncfrou te sien. Ende si verwonderden boven mate
vander groter scoenheit ende zeden dier kinder ende sommyge seyden,
4
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dat hoer -heer salich was in dier verwandeling. Want dese joncfrouwe
edelre ende scoenre was dan die ierste, ende dat hoer brueder so
1

385 sconen man was na sinen jaren. In deser groter werscap ende heerscappien * was dese arme Grysel al tegenwoerdich ende in allen sorchfoldich; ende bleef onbeweget van al dier versmaetheit ende dat si
soe armelic was gecleet. Mer met blyden aensicht ginc si der joncfrouwen tegen, dat hoer dochter was, ende seyde: „sijt wilcoem, mijn
390 lieve vrouwe." Ende daer na als si al die ander, die daer quamen met
bliden aensicht ende met sueten zeden ontfangen hadde ende die grote
salen met horen toebehoren al wel bereyt hadden soe dat si onder
een' seyden, hoe dat sulke schoenheit van zeeden ende soe sueten
reden ende sulke subtijlheit in soe armen mensce sijn mochte ende
395 dat si
frouwe
tafelen
horen
mijnre

boven al niet moede en waert te sien ende te prisen die jonc
ende den jongelinc beyde te wederstride; ende doen si al ter
waren geseten, doen seyde die greve openbaer, dat alle man
mochte, recht al sottende tot Grysellen: „Wat dunct u van
bruyt, en is si niet schoen ende eersam ghenoch?" Doen seyde
4

5

400 Grysel: „voerwaer, here, men en mocht geen scoenre noch eersamer
vinden. Ic seg u i s t dattu met hoer niet en overdrages in vreedsamer
wandelingen, dat ic oec begeer, soe en sulstu nemmermeer met wyven
overdragen. Ende ic bid u in goeder trouwen^ ende vermane dy, dattu
deser joncfrouwen met suiker wreetheit niet en wilste becoren, alstu
405 der ierster dedes; want si jonc ende teeder is, ic vermoede, dat sijt
niet en mochte verdragen."
Doen der greve Grissellen woerde verhoerde, soe sach hi aen hoer
oetmoedicheit ende gestadicheit ende sijn grote wreetheit ende hoer
grote verduldicheit. Ende doen waert hi beweget tot ontfermherticheit
410 tot hoer ende en conste hem niet langer ontholden ende seyde : „Mijn
lieve Grijsel, het is genoech, dijn trouwe ende verduldicheit heb ic
genoch geprueft. Ic meyne voerwaer, dat onder den hemel geen man
en leeft, die soe vele mynnen ende huweliker trouwen in enen wyve
heeft vonden' als ic doe in di," Ende metten selven stont hi op voer
415 al dat volc. Ende Grijsel, die wat besceemt was van vrouden ' ende
6
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zeer verblijt, die omhelsde hi met sinen armen ende sprac hoer toe
met troesteliken woerden: „Du biste mijn wyf, ende sonder u en had
ic noyt ander noch oec en sal. Dese, dattu meynes mijn bruyt te sijn,
dat is u dochter ende u kijnt; ende dat ander, dat mijn neve heyt te
420 sijn, dat is u sone, diemen meynt, dat ic heb doen dooden; nu siestu
die tsamen. Nu wil ic dat sijt alle weten, die contrari meynen tot
deser tijt toe, ende dat ic met mijnen wyve niet en heb gedaen als een
boese man, meer als een ondersueker. Mijn wijf en heb ic niet veroordelt, noch hoer kinder gedoot, als men meynt, mer verborgen."
425 Doen Grijsel dit hoerde ende daer horen liefsten scat sach voer horen
ogen, soe en conste si haer van groter vrouden niet ontholden, ende
viel in onmachte; ende van groter soeticheit des herten vloyde si over
van tranen. Ende doen si tot hoer selven quam, daer viel si horen
lieven kinderen om den hals te cussen beyde te wederstride. Ende des
430 avonts waren die vrouwen gereet, die met groter vrouden Grysellen
rasch ontcleeden, ende weder met horen preciosen cleederen ende
juweelen cleeden, ende van nu weder met peerlen ende met cronen
chyerden. Doen was daer groet gerucht van vrouden wijde ende al
omme van dier avontueren. Ende die feest was daer hoechlic gehouden,
435 veel meer dan den dach der bruloften voer geweest hadde. Ende doen
leefden si voert te .samen in groten vrede. Ende daer boven soe ge
dacht die greve sijns armen swagers,* horen vader, die hi tot dijn
tijde toe niet geacht en hadde in schijn, op dat hi niet swaerlic en
name dese becoryngen ende hyelten eersamlic in sijn huys, ende sijn
440 jonge dochter bestade hi met groten huwelic, ende sinen sone maecte
hi een erfgenaem alle sijns goets. Ende leefde voert in groter vrouden
met sinen wyve ende kinderen. Got geve ons allen te volgen hoer
oetmoedige verduldicheit ende hoer grote gestadicheit, opdat wi met
hoer mogen comen in ewiger vrolicheit.
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TOONEELSPEL.
ESMOREIT.
Dit abele spel grijpt beurtelings op Sicilië en in Damascus plaats, zoodat
het tooneel wel in tweeën zal verdeeld geweest zijn. Robbrecht, de neef des
konings, ziet zich door de geboorte van diens zoontje Esmoreit de kans
op den troon ontgaan, daarom wil hij moeder en kind in het verderf storten.
In Damascus voorspelt de sterrenwichelaar Platus den koning, dat een pas
geboren koningskind in het Westen later te Damascus zal heerschen, na
den koning gedood en diens dochter gekerstend te hebben. Nu moet Platus
het kind in handen zien te krijgen, en, op Sicilië geland, stelt hij zich met
Robbrecht in verbinding, van wien hij Esmoreit voor veel goud koopt.
Damiet, des sultans dochter, zal het kind verzorgen. Onderwijl is de koningin
van Sicilië beschuldigd van moord op haar kind en gevangen gezet.
Nu speelt het stuk plotseling achttien jaar later. (Zie vers 406). Damiet,
die niet ouder is geworden, uit haar liefdeklachten: zij betreurt het feit, dat
Esmoreit voor haar broeder moet doorgaan en haar niet kan huwen. De
jonge prins hoort dit tot zijn verbazing aan en het eerste wat hij doen wil,
is op reis gaan om zijn ouders te zoeken. Nu krijgt hij van Damiet den
doek mede, waarin hij als jong kind gewikkeld was. Op Sicilië aangeland,
komt hij toevallig voor den kerker van zijn moeder, die hem aan den doek
herkent. Alles wordt opgehelderd, en Robbrecht ontmaskerd, als Damiet
en Platus vermomd op Sicilië verschijnen en herkend worden door Esmoreit.
Nu wordt de boosaardige neef gehangen en Esmoreit huwt Damiet.
Een van de weinige wereldlijke tooneelspelen uit de middeleeuwen is dit:
men heeft ze met enkele kluchten in één handschrift uit de veertiende eeuw
gevonden. De dichter is hoogstwaarschijnlijk een Vlaming.
PERSONEN:
De kersten coninc van Cecilien.
De jonghe joncfrou Damiet.
De vrouwe.
Meester Platus.
Robbrecht.
De coninc van Damast.
De jonghelinc Esmoreit.
(Proloog)
1

God, die vander maghet was gheboren,
Om dat hi niet en woude laten verloren
1 Uit de maagd. — 2 Laten verloren gaan.

2

Dat hi met sinen handen hadde gemaect,
Soe woude hi al moeder naect
5 Die doet sterven in rechter trouwen.
Nu biddic u, heren ende vrouwen,
Dat ghi wilt swighen ende hoeren.
Het was een coninc hier te voren,
In Cecilien was hi gheseten, —
10 Verstaet, soe moghdi wonder weten, —
Ende ghecreech een kint bi sijn wijf.
Maer bi hem hielt hi enen keitijf,
Sijns broeder sone, hiet Robbrecht,
Di dat conincrike na recht
15 Alte male soude hebben verworven,
Hadde die coninc sonder o e r ghestorven.
Maer nu wert daar een knecht geboren,
Dies Robbrecht hadde groten toren
Ende int herte groten nijt.
20 Nu seldi hier sien in corter tijt,
W a t dat den jonghelinc es ghesciet.
Hoe hem Robbrecht bracht in swer verdriet.
Ende enen Sarrasijn heft vercocht.
Ende in groten elende brocht,
25 Ende oec die moeder, diene* droech,
Dat si daer na noit en loech'
In twintich jaren daer si lach,
Ende noit sonne noch mane en sach:
Dat beriet haer Robbrecht al.
30 Nu swijt ende merct hoet begennen sal.
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Robbrecht.
10

Ay mi! ay mi der leider gheboert,
Die hier nu es comen voert
1 Dood. - 2 Hooren. - 3 Ellendeling. rokkende. - 9 Zwijgt. - 10 Gehate.

4 Oir. -

5 Verdriet. -

6 Die hem. -

7 Lachte. — 8 Be

Van Esmoreit, den neve mijn!
Ic waende wel coninc hebben ghesijn,
Als mijn oem hadde ghelaten dlijf' —
Nu heeft hi al bi sijn wijf
Een kint ghecreghen, die oude viliaert.
O Cecilien, edel bogaert,
Edel foreest, edel rijc,
Ic moet bliven ewelijc,
Edel foreest, van di bastaert;
Dies mijn herte alsoe beswaert,
Dat mi inbringhen sal de doot,
Maer bi den here die mi gheboet,
Ic sal daer omme pinen ' nacht ende dach,
Hoe ic dat wecht verderven mach;
Ic saelt versmoren oft verdrincken;
Daer salie nacht ende dach om dincken,
Al soudic daer omme liden pijn.
Ic sal noch selve die coninc sijn
Van Cecilien, den hoghen lande.
Ic sal oec pinen om haer scande,
Der coninghinnen, mijns oems wijf,
Dat hi nemmermeer sijn lijf
Met haer en sal delen, die wigant.
Aldus soe sal mi bliven dlant,
Machic volbringhen dese dinc.
1
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{Damascus)

Meester.

Waer sidi, hoghe gheboren coninc,
Van D a m a s t ' gheweldich
heer ?
60 Mijn herte es mi van rouwen seer,
Van saken die ic hebbe ghesien.
1 0
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6 In het

De c o n i n c .
Platus meester, wat sal ghescien,
Daer ghi aldus om tachter' zijt.
Meester.
2

Her coninc, te nacht te metten t i j t
65 W a s ic daer buten op dat velt;
Daer sach ik die locht alsoe ghestelt
Ende die planeten ant fiermament,
Dat in kerstenrijc een kint
Gheboren es van hogher weerde,
70 Dat u sal dooden metten sweerde,
Her coninc here, ende nemen dlijf,
Ende u dochter sal sijn sijn wijf,
Ende kerstenheit sal si ontfaen.'
De c o n i n c .
Meester, nu doet mi verstaen,
75 Wanneer soe was dat kint gheboren ?
Meester.
Te nacht, her coninc, als ghi mocht hooren,
Soe w o r t gheboren dat jonghelinc.
Sijn vader es een hoghe coninc
Van Cecilien in kersten lant.
4

De c o n i n c .
80 Meester, nu soe doet mi becant,
Selen dese saken moeten sijn?
Meester.
5

Jaes, her coninc, bi Apolijn,
Ofte en doe
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cracht van groter hoeden.
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Maer wildi werken na den vroeden,
85 Ic sal u enen raet visieren,
Hoe ende in wat manieren
Dat ghi selt bliven in uwen staet,
Want enen goeden scarpen raet
Waer hier goet toe gheordeneert.
1

2

De c o n i n c .
3

90 Ay, nu soe benic ghescofeert!
Vander saken, die ghi mi telt,
Es mijn herte alsoe ontstelt,
Dat ic mi niet gheraden en can.
Maer ghi sijt soe wisen man,
95 Platus meester, lieve vrient,
4

Ende hebt mi langhe met trouwen ghedient
Ende meneghen wisen raet ghegheven,
Dat ic in eren altoes ben bleven,
Nu biddic u, meester ghetrouwe ende goet,
100 Dat ghi al metter spoet
Wilt hulpen vinden enen raet,
Soe dat ic blive in minen staet
Ende vanden jonghelinc onghequelt,
Daer ghi mi dus vele af telt,
105 Dat ic sijns mach wesen vri.
5

Meester.
Her coninc here, soe hoert na m i :
Edel baroen, edel wigant,
Ghi selt mi gheven alte h a n t
Enen scat met mi te voeren,
110 Ende ic sal in corten uren
Daerwaert riden onghespaert.'
Den jonghelinc van hogher aert
6
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1

Sal ic ghecrighen met miere const.
2

Ic bidde Mamette om sine onst,
115 Dat icken ghewinnen m o e t met eren,
3

Want nemmermeer en meinic te keren,
In salne u bringhen in uwer ghewout.
Daer omme seldi mi selver ende gout,
4

Her coninc, gheven in miere gewelt.
120 Ic salne stelen of copen om ghelt
Ofte ghecrighen met enegher list,

5

Aldus hebbic den raet ghegist,
Dan sal hi u vri eyghen sijn.
Hi sal werden een goet payijn,
125 Na onser wet selen wine leren:
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Aldus soe seldi bliven in eren.
9

Hie sal wenen dat ghi sijn vader sijt.
Nu lichtelijc, hets meer dan tijt,
lc wil gaen varen metter spoet.
10

De c o n i n c .
130 Platus meester, desen raet es goet.
Gaet henen ende haest u metter vaert,
Ic wille dat ghi niet en spaert.
Neemt scats ghenoech in uwer ghewelt
Metter gisschen onghetelt,"
135 Ende brinct mi den jonghelinc,
Dies biddic u boven alle dinc,
Ende en spaert daer ane ghenen cost,
Want ik hebbe soe groten l o s t
Dat ic den jonghelinc soude beschouwen.
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Meester.
140 Her coninc here, in rechter trouwen,
Ic sal daer omme pinen dach ende nacht.
1 Mijn. — 2 Mohamed om zijn gunst. — 3 Moge. — 4 Macht. — 5 Te mijner beschikking. — 6 Eigen
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(Sicilië.)

Robbrecht.
1

En trouwen, ic hebbe soe lange ghewacht,
Dat ic ghecreghen hebbe mijn begheert.
Dese jonghelinc die es soe weert
145 Met minen oem, den ouden grisen,
Ende metter moeder, dien soe prisen,
Dat si nie scoender kint en saghen;
Dese blisscap salie hen verjaghen,
Want het gheeft mijnder herten pijn.
150 Vermalendijdt moestu- sijn
Ende die u oec ter werelt bracht.
Want ic nie sent, dach noch nacht,
Blisscap int herte en conde gewinnen.
Al souden si beide daer omme ontsinnen,
155 Dijn lijf dat heeftu nu verloren;
Ic sal di in enen put versmoren
Ofte sterven doen een ergher doot!
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Meester.
O vrient, dat ware jammer groet:
Het dunct mi sijn soe scone kint.
160 Ghi sijt e m m e r te m a l e ontsint,
Dat ghi wilt dooden dese jonge geboert.
Maer ghi sijt daer op ghestoert
Dat hoeric wel ane u ghelaet,'
Ic bidde u, vertrect mi uwen staet:
165 Waer omme sidi daer op soe gram?
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Robbrecht.
Vrient, doen hi ter werelt quam
Ende van sijnder moeder wert gheboren,
Quam mi in minen slape te voren,
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8 Vertoond. — 9 Manier van doen. — 10 Vertel.

Dat hi mi nemen soude mijn leven.
170 Dies benic in sorghen bleven,
Dat ic noit sint en conste gedueren,
Ende ic hebbe ghewacht van uren turen
Ende hebben ghestolen der moeder sijn.'
Ic meine dat ic nu sinen fijn
1

2

4

175 Doen sal, eer hi mi ontgaet.
Meester.
Vrient, ic sal u beteren raet
Gheven, wildi na mi hoeren.
Segt mi: wanen es hi gheboren?
Dies biddic u doer' Apolijn.
180 Hi mochte van selker gheboerten sijn,
Ic salne copen alte hande
5

Ende voerene met mi uten lande
In heydenesse, dies sijt wijs,
In ene stat, het Balderijs,
185 Die doer Toerkien es gheleghen.
7

8

9

Robbrecht.
10

Vrient, wildi den jonghen deghen
Copen, ic sal u segghen dan,
W ï e n e " droech, ende wiene wan,
Sal ic u segghen alte gader:
190 Die coninc van Cecilien es sijn vader,
Een wigant hoghe gheboren,
Ende sijn moeder, als ghi moget.hoeren,
Es conincx dochter van Hongherien.
Meester.
1

Vrient, es hi van dier paertien, '
195 Soe es die jonghelinc mijn gerief;
1 Vrees. - 2 Voortdurend. — 3 Aan zijn moeder ontstolen. - 4 Dat ik hem nu dooden zal. — 5 Uit wie. 6 Bij. - 7Heidensche Land. - 8 Misschien Bassora bij Bagdad. - 9 Turkije. — 10 Held. — 1 1 W i e
hem. - 12 Geslacht.

Ic salne copen, eest' u lief.
Nu sprect op, hoe gheefdine mi ?
Robbrecht.
Vrient, dies moghdi wesen vri
O m dusent pont van goude ghetelt.
Meester.
2

200 Houdt, vrient, daer es gelt,
Ende gheeft mi den jonghelinc.
Maer berecht mi ene dine:
Hoe es sijn name? doet mi bekant.
Robbrecht.
Esmoreyt het' die jonghe wigant,
205 Alsoe es die name sijn.
Meester.
Soe sal hi ewelijc payijn
Bliven, dies moghdi wesen vroet.
Mamet die mi bewaren moet,
Ende ic vare wech met minen gast.
4

Robbrecht.
210 En trouwen, nu es mijn herte ontlast
Van dies ic stont in groter sorghen,
Want ewelijc blijft hi verborghen
In heydenesse, dies benic wijs,
Want die stede van Balderijs
215 Leghet doer Turkien in verren lande.
God die moet hem gheven scande!
Hoe sere hadde hi mi ontstelt!
Nu willic gaen ende doen dit geit
1 Is het. -

2 Ziedaar. -

3 Heet. — 4 Moge.

1

Heimelijc in miere ghewout,
220 Want het es al edel gout.
Al en bleve mi nemmermeer
Dlantscap, nochtan waric een heer
Met desen ghelde, dat ic hebbe ontfaen.
Ic hebt na minen wille wel ghedaen,
225 Want oec sal mi nu bliven dlant.
1

(Damascus)

1

Meester.

Waer sidi, hoghe gheborne wigant,
Van Damast gheweldich coninc?
Nu comt ende siet den jonghelinc,
Die gheboren es van edelen bloede.
De c o n i n c .
230 Nu en was mi nie soe wel te moede,
A 1st es van desen hoghen prosent.
Ic salne ophouden v o o r mijn kint;
Mine dochter salicken ' bevelen.
4

5

Meester.
Wattan,' her coninc, ghi selt helen
235 Voer uwe dochter al gader,
Wie sijn moeder es ende sijn vader;
Dat en seldi haer vertrecken niet,
Want u mochte daer af verdriet
Comen hier namaels over lanc,
240 Want vrouwen zijn van herten wane.
Seidi hare sijn hoghe gheslachte,
Ende dan Venus in haer wrachte,
Ende worde minnende den jongen man,
Soe mochte si hem segghen dan
8

9

10

11
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7Eilieve. - 8 Vertellen. - 9 Na langen tijd. - 10 Wankelmoedig. - 11 Uitwerkte.

245 Hoe dat hi ware comen hier;
Want, her coninc, der minnen vier
Mochte in uwer dochter openbaren,
Als hi ware comen te sinen jaren.
Daer omme en segt haer ghene dinc
1

250 Dan dat hi es een vondelinc.
Te m i n soe salder haer gheliggen an.
2

De c o n i n c .
3

Platus, Platus, bi Tervogant,
Het dunct mi goet dat ghi mi segt.
Laet ons dit ewelijc ghedect
255 Sijn, dese sake, voer die dochter mijn,
So machics * in vreden sijn.
Waer sidi, dochter Damiet ?
Comt tot mi onghelet,
Ic moet u spreken, bi Mahoen !•
5

Damiet.
260 Vader, dat willic gherne doen.
Nu segt mi, wats u ghebot ?
7

De c o n i n c ,
Damiet, bi minen god,
Anesiet hier desen roeden mont,
Desen jonghelinc, dit es een vont,
265 Mamet heeften mi verleent.
Ic hoerden daer hi hadde gheweent:
Daer ic in die boegaert wandelen ginc,
Daer vandic' desen jonghelinc
Onder enen cederenboom.
8

1 Zou zich kunnen. — 2 Minder. — 3 Heidensche God. — 4 Kan ik daarover. — 5 Dadelijk. —
6 Mohamed. - 7 Wat is. - 8 Vondeling. - 9 Vond ik.

1

270 Damiet, nu nemes g o e m
Ende houtten o p ' als uwen broeder;
Ghi moet sijn suster ende moeder,
Esmoreit het' dese jonghen man.
Damiet.
Vader here, bi Tervogant,
275 Noit en sach ic scoender kint.
Heeften ons Mamet ghesent,
Dies willic hem dancken ende Apolijn;
Ic wil gerne suster ende moeder sijn.
O uutvercoren jonghe figuere,
4

280 Du best die scoenste criatuere,
Di ic met oghen nie ghesach,
Met rechten ic Mamet dancken mach,
Dat ic sal hebben enen broeder;
Ic wil gerne sijn suster ende moeder.
5

285 O Esmoreit, wel scone jonghelinc,
Hoe sere verwondert mi dese dine,
Dat ghi waert vonden zonder hoede,
Want ghi dunct mi van edelen bloede
Bi desen ghewaden die ghi hebt an.
290 Nn comt met mi, wel scoene man,
Ic sal u als minen broeder doen.
(Sicilië.)

De k e r s t e n c o n i n c .

Waer sidi, Robbrecht neve coen?
Comt tot mi, ic moet u spreken.
Mi dunct dat mi mijn herte sal breken
295 Van groten rouwe die mi gaet an.
Robbrecht.
Ay oem, hoghe gheboren man,
Waer bi sidi al dus ontstelt?
1 Draag zorg voor hem. — 2 Voed hem op. — 3 Heet. — 4 Gezonden. -

5 Ooit.

De c o n i n c .
Van rouwen benic alsoe ghequelt,
Dat ic duchte dat mi mijn herte sal scoeren:
300 Mijn scoene kint hebbic verloren,
Esmoreit den sone mijnl
Ay, ic en mochte niet droever sijn,
Al haddic verloren in dier ghelijc
Mijn goet ende oec mijn conincrijc,

1

2

305 Daer omme en woudic droeven twint,'
Haddic behouden mijn scoene kint,
Ay mil ay mi! den bitteren rouwe,
Die ic nu lide ende oec mijn vrouwe!
Ic duchte, het sal mi costen dlijf
4

310 O c h t e mijn vrouwe, dat edel wijf;
Si heeften rouwe int herte soe groet.
Mi dunct, ic ware mi liever doot
Dan ic soude liden dit torment.
5

Robbrecht.
Ay! edel oem, wide bekint,'
315 Nu en wilt u aldus niet mesbaren.
Ic weet wel hoe daer es ghevaren;
Al drijft mijn moeye den rouwe soe groot,
7

8

Sine heeft daer af ghene noet,
Dat weet ic te voren wel.
320 Haer herte dat es tuwaert fel,'
O m dat ghi out sijt van daghen.
Ic hebt haer dicwel hoeren claghen,
Dat si van mi niet en wijst."
Ic duchte, si u noch met haerre list,
325 Her coninc oem, sal nemen dieven.
Si sal u seker noch vergheven;
Dat weet ic te voren wale."
1 Breken. — 2 Op die wijze. — 3 Geen zier. — 4 Of - 5 Heeft den. — 6 Bekend. — 7 Hoe 't daar
is gegaan. - 8 Tante. - 9Valsch. - 10 Zonder dat ze wist, hoe dicht ik bij haar was. - 11 Wel.

Ic hebbe soe menechwerf haer tale
Ghehoert in heimeliker stont;
1

330 Nochtan en ghewoeghs nie mijn mont
Meer dan u te deser ure.
Ic weet wel, si heeft die creature
Selve ter doot brocht,
Want si u noit wel en mocht,
335 Om dat ghi hebt enen grauwen baert.
Si es op ene ander vaert,
Si mint seker enen jonghen man.
2

De c o n i n c .
Bi den vader di mi ghewan,*
Robbrecht neve, wistic dat,
340 Haer en soude ghehulpen bede no scat,
Ic e n soudse doeden, dat felle wijf.
4

Robbrecht.
5

Oem, daer settic vore mijn lijf,
Dat ic u segghe en eest niet waer.
Ic hebt gheweten over menech jaer,
345 Dat si u niet en es van herten vrient.
De c o n i n c .
O wi! ende waer hebbic dies verdient?
Met rechte ic dat wel claghen mach.
Mi dochte dat ic enen inghel sach,
Als ic anesach haer edel lijf;
350 Ende es soe wreet dat felle wijf?
Seker, neve, dat wondert mi.
Nu gaet henen ende haeltse mi,
Ic moetse emmer spreken hoeren.
8

7

1 Gewaagde daarvan — 2 Zij Is op een anderen weg. — 3 Gewon. — 4 Of ik. — 5 Leven. —
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Robbrecht.
Waer sidi, vrouwe hoghe gheboren?
355 Comt toten coninc minen oem!
Och edel vrouwe, nemt sijns goem,
Want hi staet al buten kere.'
1

De v r o u w e .
Ay her coninc, edel here,
W i sal ons nu hulpen claghen
360 Den bitteren rouwe die wi dragen,
Dat wi hebben verloren ons kint!
De c o n i n c .
Swijt,' van gode soe moetti sijn ghescint,
Felle pute,' quade vrouwe,
Al den druc ende den rouwe

4

365 Dat hebdi mi alte male ghedaen;
Dat sal u te quade vergaen,
Want iet al gader hebbe vernomen,
Hoe die saken toe sijn comen: •
Ghi hebt die moert allene ghewracht.'
370 Mijn scoene kint hebdi versmacht;
Dat sal u seker costen dlijf.
Ghi sijt wel dat quaetste wijf,
Die n i e ' ter werelt lijf ontfinc.

8

De v r o u w e .
Och edel here, edel coninc,
375 Hoe soudic dat vinden in mijn herte,
Dat ic hem doen soude eneghe smerte,
Die ic te mijnder herten droech?

1 Zorg voor hem. — 2 Buiten zich zelf. - 3 Zwijg. — 4 Gestraft. — 5 Slechte vrouw. — 6 Zijn geloopen. — 7 Gedaan. — 8 Vermoord. — 9 O o i t

De c o n i n c .
Swijt, quade vrouwe, hets ghenoech
Ghesproken, ic en wils nemmeer hoeren.
380 Ic sal u in enen put versmoren.
Robbrecht, leitse mi ghevaen!
1

De v r o u w e .
God die hem * ane ene cruce liet slaen,
Die soe moet mi nu verdinghen
Ende te mijnder onscout* bringhen,
385 Want ic hier af niet en weet.
3

Robbrecht.
Seker, vrouwe, hets mi leet.
De v r o u w e .
Ay god, ontfermt u dit swaer torment,
Daer ic in bin, want ic hebbe mijn kint
Verloren, ende men tijch mi a n e die daet.
390 Ay, gheweldich god, daer al an staet,
Ghi waert sonder verdiente ende sonder scout
Vaste ghenaghelt ane ene hout,
Oetmoedech god, met naghelen dri
Ontfermhertich god, nu biddic di,
395 Dat die waerheit noch werde vernomen
Ende ic te mijnder onscout noch moet comen;
Dies biddic u, hemelsche coninghinne.
Ay, salie nu in minen sinne
Bliven, dat sal wonder sijn.
400 Ay god, wie heeft sijn venijn
Aldus swaerlike' op mi ghescoten?
Ay god, uut u soe comt ghevloten
5

8

7

8

Alle recht ende alle waerheit:
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1

Nu hulpt mi noch te minen besceit,
405 Dat ic onsculdich moet vonden sijn.
(TWEEDE DEEL. Achttien jaar later).
(Damascus)

De j o n g h e l i n c .

O Tervogant ende Apolijn,
Hoe mach mijn suster, dat edel wijf,
Ghehebben* alsoe reine lijf,
Dat si ghenen man en mint
410 Noch in heydenesse ne genen en kint,*
Di si woude hebben tot enen m a n ?
Bi minen god Tervogan,
Si heeft emmer een edel natuere,
Ofte si mint ene creatuere
4

415 Heimelike, daer ic niet af en weet;
Want si en es emmer niet bereet
Tot eneghe man die nu leeft.
Ic waent haer Mamet al ingheeft,
Dat si heeft soe edelen aert.
5

420 Dit es mijnder liever suster bogaert,
Hier plech haer wandelinghe te sijn.
Bi minen god Apolijn,
Ic wilder mi oec in vermeiden gaen,
Want die vaec comt mi aen;
425 Ic wil hier slapen ende nemen rast.'
4

De j o n g h e j o n c v r o u w e D a m i e t .
Ay mi, ay mi, hoe groten last
Draghic al stille int herte binnen I
Ic ben bevaen met sterker minnen,
Die ic heimelijc in mijn herte draghe.
430 O Apolijn, ic u dat claghe,
8

1 Doe ral) recht wedervaren. — 2 Hebben. - 3 Kent. — 4 Toch. - 5 Bereid. — 6 Pleegt. — 7 Rust. —
8 Bevangen.

Dat mijn herte enen man soe mint,
Nochtan dat sijs' niet en kint
Sijn gheboerte noch sijn gheslacht;
Maer het doet der minnen cracht:
435 Si heeft mi vast in haerren bant.
Ay, doene mijn vader vant
Ende bracht mi den jonhelinc
Ende gaffen mi als vondelinc,
Dat ic soude sijn suster ende moeder:
440 Hi waent dat hi es mijn broeder,
Maer hi en bestaet mi twint.
Nochtan hebbickene ghemint
Boven alle creatueren,
Want hi es edel van natueren
2

3

4

445 Ende oec van enen hoghen moede;
Hi es coenlijc, van edelen bloede,
Al was hi te vondelinghe gheleit;
Mijn herte mi van binnen seit,
Dat hi es hoghe gheboren.
450 O Esmoreit uutvercoren,
Edel ende vroem, scoene wigant,
Doen u mijn lieve vader vant.
Dies es leden' bi ghetale
Achttien jaer, dat weet ic wale,
455 Hebdi gheweest mijn minnekijn.'
O uutvercoren deghen fijn,
Ewelijc blivic in dit verdriet,
Want ic en wils u ghewagen niet;
Dadict, mijn vader name mi dlijf.

5

8

9

De j o n g h e l i n c .
460 O uutvercoren edel wijf,
Ende benic dan een vondelinc?

1 Zij (de liefde) van hem — 2 Toen hem. — 3 Gaf hem. — 4 Maar hij is heelemaal geen bloed
verwant van mij. — 5 Fier karakter. — 6 Geleden. — 7 Liefste. — 8 Schoone held. — 9 Deed ik het.

Ic waende mijn here de coninc,
Edel wijf, hadde ghesijn' mijn vader
Ende ghi mijn suster, dat weendic' algader,
465 Ende beide gheweest van enen bloede.
Ayl mi es nu alsoe wee te moede!
Bi minen gode Tervogan,
Ic ben wil die druefste man,
Die nie ter werelt lijf ontfinc.
470 Ay mi, benic dan een vondelinc?
Op erde nie droever man en waert.
Ic waende sijn gheboren van hoger aert,
Maer mi dunct ic ben een vont.
Nu biddic u, edel roede mont,
475 Dat ghi mi al gader segt
Van inde toerde* en al ontdect,
Hoe dat mi u vader vant,
De j o n g h e j o n c f r o u D a m i e t .
O Esmoreit, wel scoene wigant,
Nu benic wel alsoe droeve als ghi,
480 Ic en wijst niet dat ghi mi waert so bi,
Doen ic sprac die droeve tale.
O edel wigant, nu nemet wale:
Het quam mi uut groter minnen vloet.
4

De jonghelinc.
8

O edel wijf, nu maect mi vroet,
485 Hoe die saken comen sijn.
Ic plach te seggen: „suster mijn",
Maer dat moetic nu verkeren.
Eenen anderen sanc moetic nu leren,
Edel wijf, ende spreken u an
490 Ghelijc enen vreemden man.
Nochtan soe moetic ewelijc bliven
1 Was geweest. — 2 Waande ik. — 3 Van 't begin tot het einde. — 4 Neem het goed op. — 5 Bekend.

U vrient ende ghetrouwe boven allen wiven,
Die op der erden sijn gheboren.
Och edel wijf, nu laet mi hoeren
495 Ende segt mi waer ic vonden waert.
De j o n g h e j o n c v r o u D a m i e t .
Och edel jonghelinc van hogher aert,
Na dien dat ghi hebt ghehoert,
Soe willict u vertrecken voert,
Waer dat u mijn vader vant:
500 In sinen boegaert, scoene wigant,
Daer hi hem verwandelen' ginc
1

De j o n g h e l i n c .
Och edel wijf, berecht mi ene dinc:
En hoerdi daer na noit ghewaghen
Vrouwen oft joncfrouwen in horen' claghen,
505 Dat iement een kint hadde verloren?
De j o n g h e j o n c f r o u D a m i e t .
O edel jonghelinc uutvercoren,
Daer af en hebbic niet ghehoert.
De j o n g h e l i n c .
Ay! soe ben ic van cleinder gheboert,
Dat duchtic, ofte uut verren lande.
510 Mamet laete mi noch die scande
Verwinnen,* dat ic weten moet,

5

8

Wie mi desen l a c h t e r doet,
Dat ic te vondelinghe was bracht.
Nu en willic nemmermeer van enen nacht
515 Ten anderen verbeiden, ic e n hebbe vernomen,
7

8

Van wat gheslachte dat ik ben comen
Ende wie dat mijn vader si.
1 Vertellen. — 2 Zich vertreden. — 3 Haar. — 4 Te boven komen. — 5 Moge. — 6 Schande. — 7 Of
ik. — 8 Onderzocht.

De j o n g h e j o n c f r o u D a m i e t .
O Esmoreit, nu blijft bi mi!
Ic bids u in die ere van allen vrouwen.
520 Storve mijn vader, ic soude u trouwen,
Edel wigant, tot enen man,
Esmoreit, so moghdi dan
Sijn van Damast gheweldich here.
1

De j o n g h e l i n c .
O edel vrouwe, die onnere*
525 En sal u nemmermeer ghescien;
Dien lachter moet verre van u vlien,
Dat ghi sout nemen enen vondelinc.
U vader es een hoghe coninc
Ende daer toe * sidi soe scoene;
530 Ghi mocht met rechten draghen croene
Voer eiken man die nu leeft.
Mijn herte van groten scaemde beeft,
Dat ic al dus hebbe ghevaren.
4

5

De j o n g h e j o n c f r o u D a m i e t .
O Esmoreit, laet • u mesbaren!
535 Dies biddic u, edel wigant.
Al waest dat u mijn vader vant,
D a n werd u nemmermeer verweten.
Met groten vrouden onghemeten
S e l e n wi leven, ic ende ghi.
7

8

9

De jonghelinc.
540 O edel wijf, dies moetic mi
Ewelijc van u beloven.
Maer nemmermeer en willic hoven
M e t eneghe wive, die nu leeft
10

11
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Ofte die de werelt binnen heeft,
545 Ic e n sal tierst, bi Tervogan,
Den vader kinnen, die mi wan,
Ende oec die moeder, die mi droech.
O roede mont, ic hebbe ghenoech
Hier ghelet,' ic wille gaen varen.
1

De j o n g h e j o n c f r o u D a m i e t .
550 O wi! nu machic wel mesbaren:
Ic blive allene in dit verdriet.
Vele spreken en doech * emmer niet,
Dat soe hebbic ondervonden,
Vele spreken heeft in meneghen stonden
555 Dicwile beraden t o r e n ;
Bi vele spreken es die menege verloren.
Haddic ghesweghen al stillekijn,
Soe haddic in vrouden moghen sijn
Bi Esmoreit al mijn leven,
560 Dien ic met spreken hebbe verdreven.
Met rechte machic roepen: „olas,*
O wi, dat ic niet stom en was,
Doen ic sprac dit droeve woert."
4

5

De j o n g h e l i n c .
O edel wijf, nu willic voert.
565 Mamet beware u reine lijf!
Nu biddic u, wel edel wijf.
Groet mi den coninc minen here.
Want ic en sal keren nemmermere,
Ic e n hebbe vonden mijn gheslacht
7

570 Ende oec den ghenen, di mi bracht
Daer ic te vondelinghe was gheleit.

1 Of ik. 7 Tenzij ik.
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De j o n g h e j o n c f r o u D a m i e t .
O scoene jonghelinc Esmoreit,
Nu biddic u doer oetmoet,
Als ghi van uwer saken sijt vroet,
575 Dat ghi dan wederkeert tot mi.
1

De j o n g h e l i n c .
O scoene joncvrouwe van herten vri,
D a n salie laten nemmermeer,
Ic en sal met enen corten keer,
Edel wijf, tot u comen,
580 Als ic die waerheit hebbe vernomen,
Bi minen god Tervogant.
3

3

De j o n g h e j o n c f r o u D a m i e t .
O Esmoreit, nemet desen bant;
Hier in soe waerdi ghewonden,
Esmoreit, doen ghi waert vonden;
585 Edel jonghelinc, dies gheloeft.
Ghi selten winden o m t r e n t u hoeft,
Ende voerten alsoe openbaer
Op avontuere, of iement waer
Die u kinnen mochte daer an,
590 Ende peinst om mi, wel scoene man,
Want ic blive in groter sorghen.
4

(Sicilië)

5

De j o n g h e l i n c .

Mijn god, die niet en es verborghen,
Die moet nu mijn troester sijn!
O Mamet ende Apolijn,
595 Mahoen ende Tervogan,
Dese scoene wapen die hier staen an,'
Mochten sie toe behoren mi,
1 Ter wille van uw goedheid. — 2 Dat en. bant (zie vers 582).

3 Spoedig, -

4 Zult hem. -

5 Rond. -

6 Nl. op den

1

Soe waer ic int herte wel vri,
Dat ic ware van edelen bloede.
600 Mi es emmer alsoe te moede,
Om dat ic lach daer in ghewonden,
Doen ic te vondelinghe was vonden,
Ic bender seker af gheboren;
Mijn herte seghet mi te voren,
2

605 Want ic daer in ghewonden lach.
Ic nemmermeer vroude ghewinnen en mach,
Ic e n hebbe vonden mijn gheslachte,
Ende die mi oec te vondelinghe brachte,
Ic souts hem danken, bi Apolijn.
3

610 Ay, mochtic noch vader ende moeder mijn
Scouwen,* soe waer mi therte verclaert;
Ende waren si dan van hogher aert,
Soe waer ic te m a l e van sorghen vri.
5

Sine moeder.
O edel jonghelinc, nu comt tot mi
615 Ende sprect jeghen mi een woert,
Want ic hebbe u van verre ghehoert
Jammerlijc claghen u verdriet.
De j o n g h e l i n c .
O scoene vrouwe, wats u ghesciet,
Dat ghi al dus ligt in dit prisoen ?

6

Sine moeder.
620 O edel jonghelinc van herten coen,
Aldus moetic ligghen ghevaen,
Nochtan en hebbic niet mesdaen,
Dant mi verraderie' al doet.

1 Verheugd. 7 Verraad.

2 Uit dat geslacht geboren. - 3 Als ik niet. - 4 Zien. - 5 Geheel. - 6 Gevangenis.

-

O scoene kint, nu maect mi vroet:
625 Hoe sidi comen in dit lant
Ende wie gaf u dien bant ?
Berecht mi dat, wel scoene jonchere.
De

jonghelinc.

Bi Mamet minen here,
Vrouwe, dan sal ic u weigheren niet.
630 W i moghen mallec anderen ons verdriet
Claghen, want ghi sijt ghevaen,
1

1

Ende groet verdriet es mi ghedaen,
Want ic te vondelinghe was gheleit,
Ende desen bant in gherechter waerheit
635 Daer soe lachic in ghewonden,
Lieve vrouwe, doen ic was vonden,
Ende voeren al dus openbaer
Op avontuere, oft iement waer,
3

Die mi kinnen* mochte daer an.
Sine moeder,
640 Nu segt mi, wel scoene man,
W e e t t i iet, waer ghi vonden waert?
5

De

jonghelinc.

O lieve vrouwe, in enen boegaert
Te Damast, in ware dinc,
Daer soe vant mi die coninc,
645 Die mi opghehouden heeft.
8

7

Sine moeder.
Ay god die alle doeghden gheeft,
Die moet sijn ghebenedijt!

l D a t n e . — 2 Elkander (malkander). — 3 Draag hem. — 4 Kennen.
achtig. — 7 Opgevoed.

— 5 Weet gij. — 6 Waar

Van herten benic nu verblijdt.
Dat ic gheleeft hebbe den dach,
650 Dat ic mijn kint anescouwen mach.
Mijn herte mochte wel van vrouden breken:
Ic sie mijn kint ende ic hoert spreken,
Daer ic om lide swaer tormint.
Sijt willecome, wel lieve kint,
655 Esmoreit, ic ben u moeder
Ende ghi mijn kint, dies sijt vroeder,
Want ic maecte metter hant,
1

Esmoreit, selve dien bant;
Daer in soe haddic u ghewonden,
660 Esmoreit, doen ghi waert vonden
Ende ghi mi ghenomen waert.
De j o n g h e l i n c .
O lieve moeder, segt mi ter vaert,
Hoe heet die vader, die mi wan?

2

Sine moeder.
Dats van Cecilien die hoghe man
665 Es u vader, scoene jonghelinc,
Ende van Hongherien die coninc
Es die lieve vader mijn;
Ghi en mocht niet hogher gheboren sijn
Int kerstenrijc verre noch bi.
3

De j o n g h e l i n c .
670 O lieve moeder, nu segt mi,
Waer omme lighdi al dus ghevaen ?
Sine moeder.
O lieve kint, dat heeft gedaen
Een verrader valsch ende quaet,
1 Weet dat goed. - 2 Dadelijk. — 3 Dichtbij.

1

Die uwen vader gaf den raet,
675 Dat ic u selve hadde versmoert.
De j o n g h e l i n c .
O wi der jammerliker moert!
Die dat mijn vader den coninc riet,
Bracht mi oec in dit verdriet,
Dat ic te vondelinghe was gheleit.
680 Ay, ende of ic die waerheit
2

Wijste, wie dat hadde ghedaen,
Die doot soude hi daer omme ontfaen,
Bi minen god Apolijn.
Ay lieve moeder mijn,
685 Nu en willic langer beiden niet,
Ic wil u corten dit verdriet.
Aen minen vader den hoghen baroen,*
Dat hi u bringhe uut desen prisoen,
Dat sal mine ierste bede sijn.
690 Dane hebbe Mamet ende Apolijn,
Ende die sceppere, die mi ghewrachte,
Dat ic hebbe vonden mijn gheslachte
Ende oec die moeder, die mi droech.
Mijn herte met rechte in vrouden loech,
695 Doen ic anesach die moeder mijn.
4

Sine moeder.
Oetmoedech god, nu moetti sijn
Gheloeft, ghedanct in allen stonden —
Mijn lieve kint hebbic nu vonden,
Die mi nu verloesten sal,
700 Want die vroude es sonder ghetal,
Die nu mijn herte van binnen drijft.'
5

1 Inblies. — 2 Wist. -

3 Heer. — 4 Schiep. — 5 Verlossen. — 6 Geniet.

Robbrecht.
1

O wi, enen dief, die men ontlijft,
En mochte niet soe droeve ghesijn
Als ic nu ben int herte mijn,

2

705 Want ic duchte grote scanden.
Haddickene doot met minen handen,
Doen ickene vercocht, soe waer hi doot.
A y ! ic hebbe den anxt soe groet,
Dat mi daer af sal comen toren,
710 Want cornet uut, ic ben verloren,
Dat icken vercochte den Sarrasijn.

3

De k e r s t e n c o n i n c .
Gaet henen, Robberecht «eve mijn,
Tot mijnder vrouwen, der coninghinnen,
Die ic ewelijc met herten moet minnen
715 Ende oec bliven onderdaen,
Want icxse ghehouden hebbe ghevaen
Sonder verdiente * ende buten scout;
Dat rout mijnder herten menichfout,
Dat ic haer hebbe gheweest soe wreet.
5

720 Gaet henen ende haeltse mi ghereet,
Ende laetse haer scoene kint anscouwen.
Robbrecht.
Her coninc here, in rechter trouwen,
6

Dat willic a l t e gherne doen.
Comt, edel vrouwe, uut desen prisoen,
725 Daer ghi dus langhe in hebt ghelegen.
Ghi selt aneSien den jonghen deghen,
7

1 Het leven beneemt. — 2 Wezen.
6 Heel. - 7 Held.

— 3 Mohamedaan.

— 4 Onverdiend.

-

5 Terstond.

Esmoreit den jonghelinc.
Mijn herte van binnen vroude ontfinc,
Doen ic anesach den scoenen wigant.

1

De k e r s t e n c o n i n c .
730 O edele vrouwe, gheeft mi u hant
Ende wilt mi dese mesdaet vergheven,
W a n t ic ewelijc al mijn leven
Soe willic u dienere sijn,
Want die scouden die sijn mijn;
2

3

735 Dat hebbic nu wel vernomen,*
W a n t Esmoreit ons kint es comen,
Een scoen volwassen jonghelinc.
Ic bidde u om gode, die ontfinc
Die doot van minnen, verghevet mi.
5

De v r o u w e .
8

740 O edel here van herten vri,
Ic wils u al te gherne vergheven,
Want alle minen druc es achterbleven'
Ende al mijn t o r e n ende al mijn leit,
Waer es mijn lieve kint Esmoreit?
745 Roepten mi voert ende laetten mi sien.
8

8

Robbrecht.
O edel vrouwe, dat sal u ghescien
Waer sidi, Esmoreit, neve mijn?
De j o n g h e l i n c .
Ik ben hier, bi Apolijn.
O Mamet ende Mahoen,
750 Lieve vader, hoghe baroen,

1 Held. - 2 Dienaar. 8 Verdriet.

3 Schulden. -

4 Begrepen. — 5 Uit liefde. -

6 EdeL -

7 Verdwenen.

-

Die moet
Ende oec
Meer dan
Ic ben al
755 Die ic in

u gheven goeden dach
mijnder moeder, die ik noit en sach
nu te deser tijt.
mijnder droefheit quijt,
mijn herte ontfinc.

Doen ic vernam dat ic een vondelinc
Was, doen waert ic die droefste man,
Die nie' ter werelt lijf ghewan,
Maar het es mi al ten besten vergaen.
2

D e k e r s t e n c o n i n c , sijn v a d e r .
760 O Esmoreit, doet mi nu verstaen
Ende segt mi, waer hebdi ghewoent?
De

jonghelinc.

Met enen coninc, die es ghecroent
Te Damast, h e r vader mijn,
Hi es een edel Sarrasijn,
765 Die vant mi in sinen bogaert,
Ende hi heeft een dochter van hoger aert.
Die mi soe blidelijc ontfinc.
Doen mi haer vader die coninc
Vant, doen wert si mijn moeder
770 Ende hielt mi o p als haren broeder,
Daer icse ewelijc om minnen moet.
3

4

Die heeft mi al ghemaect vroet,
Hoe dat mi haer vader vant,
Ende dat ic lach in desen bant,
775 Doen haer vader- mi haer brachte.
De v r o u w e .
Dits die bant, die ic selve wrachte,
Esmoreit, wel scoene man.

5

1 Ooit. — 1 Het leven verwierf. — 3 Heer. — 4 Voedde mij op. — 5 Maakte.

Ic setter uus vader wapen an,
Men macht noch sien in drie paertien,
780 Ende oec die wapen van Hongherien,
Om dat ghi daer uut sijt gheboren.
Doe haddic u soe uut vercoren,
Dat icken maecte tuwer eren,
Dat mi ter droefheit moeste verkeren,

1

2

785 Esmoreit, doen ic u verloes.'
Ic bidde gode, die sijn cruce coes,
Dat hijt hem te recht wille vergheven,
Di mi anedede dat bitter leven,
Daer ic soe langhe in hebbe ghesijn.
De jo'nghelinc.
790 O lieve moeder, bi Apolijn,
En was nie ondaet noch moert,
Si en moeten comen voert,
Ende in dinde' werden si gheloent.
4

5

Robbrecht.
Bi den here, die was gecroent
795 Met eenre croenen van doerijn,'
Esmoreit neve mijn,
Wistict wie dat hadde ghedaen,
Die doot soude hi daer omme ontfaen,
Ofte hi ontsoncke mi in die eerde;
800 Ic soudene seker met minen sweerde
Dooden ofte nemen dlijf.
Ay mi, oft ic den keytijf
Wiste, die u den l a c h t e r dede,
Hi en soude mi niet in kerstenhede
805 Ontsitten," hi ware seker doot.
8

9

10

1 Kwartieren. - 2 Toen hield ik zoo van u. - 3 Verloor. - 4 Nooit geschiedde er. — 5 Of het
moet aan 't licht komen. - 6 Einde. - 7 Doornenkroon. - 8 Of hij moest verzinken. - 9 Zou
hem. — 10 Schande. - 11 In geen enkel Christenland ontkomen.

De v r o u w e .
Nu willen wi leven in vrouden groet
Ende alle droefheit willen wi vergheten,
Want met vrouden onghemeten
Soe es mijn herte nu bevaen.
De c o n i n c .
810 Esmoreit sone, nu laet ons gaen
Ende laet ons met vroude sijn.
Maer Mamet ende Apolijn,
Die soe moetti nu vertien,
Ende ghelove ane Marien
1

815 Ende ane God den oversten vader,
Die ons ghemaect heeft alle gader,
Ende al dat in die werelt leeft
Met sijnre const ghemaect heeft:
Die sonne ende mane, dach ende nacht
820 Heeft
Ende
Ende
Daer

ghemaect met sijnder cracht
oec hemel ende ertrijc
loef ende gras in dier ghelijc;
soe moetti gheloven an,
2

3

De j o n g h e l i n c .
Vader here, soe biddic hem dan,
825 Den oversten God van den troene,
Dat hi Damiet die scoene
Beware boven al dat leeft,
Want si mi opghehouden heeft;
4

Daer omme eest recht, dat icse minne,
830 Van Damast die jonghe coninghinne,
Damiet dat edel wijf.
Ay god, bewaert haer reine lijf,
Want si es noyael ende goet.
5

1 Verloochenen. — 2 Loof. — 3 Eveneens. — 4 Opgevoed. — 5 Edel.

Met rechten dat icse minnen moet
835 Boven alle die leven op eertrijc;
En dadics niet, soe haddic onghelijc,
Want si es mi van herten vrient.
1

Robbrecht.
2

Esmoreit neve, dats goet verdient.
Nu willen wi alle droef heit vergheten.
840 Met bliden moede willen wi gaen eten,
Want die tafel es bereit.
(Damascus)

De j o n g e j o n c f r o u D a m i e t .

Ay, ende waer mach Esmoreit
Merren, dat hi niet en c o m t ?
Ic duchte, dat hi es verdoemt
845 O c h t e ghestorven quader doot,
Ofte hi es in vrouden groet,
Dat hi mi dus heeft vergheten.
Ic sal nochtan de waerheit weten,
Hoe die saken met hem staen,
850 Al soudic daer om die werelt doer gaen.
Waer sidi, Platus, meester vroet?
3

4

5

De m e e s t e r .
Edel vrouwe, ghetrouwe ende goet,
Tot uwen dienste ben ic bereit.
De j o n g e j o n c f r o u D a m i e t .
Meester, nu willic Esmoreit
855 Gaen soeken van lande te lande,
Al soudic daer omme liden scande
Ende hongher ende dorst ende jeghenspoet.'
Het es ene dinc dat wesen moet:
1 Deed ik het. — 2 Dat is niet meer dan billijk. — 3 Toeven. — 4 Verloren. - 5 Of. - 6 Tegenspoed.

Gherechte minne dwinct mi daer tu.
860 Lieve meester, nu biddic u,
Dat ghijs mi niet af en gaet,
Ghi en blijft bi mi ende gheeft mi raet,
Hoe dat wine' vinden moghen.
1

De m e e s t e r .
Vrouwe, nu sijt in goeden hoghen;'
865 Na dien dat ghijs begheert
Ende ghi den jonghelinc hebt soe weert.
Soe willen wi soeken den hoeghen man.

4

De j o n g h e j o n c f r o u Damiet.
5

Platus meester, gawi d a n
Ghelijc of wi waren pilgherijm.
(Sicilië)

6

De j o n g h e j o n c f r o u D a m i e t .

870 Ay, en sal hier iement sijn,
Die ons beiden iet sal gheven:
Twe pilgherijms, die sijn verdreven
Ende van den roevers afgheset?

7

De j o n g h e l i n c .
Ay, daer hoeric Damiet
875 Spreken. Hoerdicse nie ?
O weerde maghet sente Marie,
Ende hoe ghelijc soe sprect si hare,
Damiet der scoender care,'
Van Damast die scoene coninghinne,
880 Die ic boven alle vrouwen minne,
Die op der eerden sijn gheboren.
Nu sprect op ende laet mi hoeren,
Ghi sprect haer boven maten ghelijc.
8

1 Weigert. - 2 Wij hem. — 3 Wees gerust. 7 Verdoold. - 8Sinte. - 9 Lieve.

4 Lief hebt. -

5 Laat ons dan gaan. -

6 Pelgrim.

-

De j o n g e j o n c f r o u D a m i e t .
Waer ic te Damast int conincrijc,
885 Esmoreit wel scoene man,
1

Soe soudic haer b a t gheliken dan,
Maer nu sta ic als een pilgherijm.
De j o n g h e l i n c .
O Damiet, vrouwe mijn,
Ende sidi dit, wel edel wijf?
890 Mijn herte, mijn ziele ende mijn lijf
Met rechten in vrouden leven mach,
Want ic nie liever gast en sach,
Die noit op eertrike was gheboren.
Och edel wijf, nu laet mi hoeren:
1

895 Hoe sidi comen in dit lant?
De j o n g e j o n c f r o u D a m i e t .
O Esmoreit, wel scoene wigant,
Mi dochte' ic hadde u gherne gesien,
Maer en mochte mi niet ghescien,
Ic e n moeste daer omme liden pijn.
900 Doen maectic mi als een pilgherijm
Ende come al dus ghedoelt doer dlant,
Ende nam Platus metter hant,
Dat hi soude mijn behoeder sijn.
4

De j o n g h e l i n c .
Waer sidi, lieve vader mijn?
905 Comt tot hier, ghi moetse scouwen,
Die vol minnen ende vol trouwen
Haer herte tote miwaert draecht.
Het es recht dat si mi behaecht:
Si heeft soe vele d o e r mi ghedaen.
5

1 Beter. -

2 Ooit. - 3 Ik gevoelde dat. -

4 Of ik. -

5 Voor.

De c o n i n c .
910 Soe willecse met blider herte ontfaen.
Sijt willecome, Damiete wel scoene.
Ghi selt in Cecilien crone
Draghen boven al die leven.
Ic salse minen sone opgheven,
915 Ende ghi selt seker werden sijn wijf.
1

Want ic hebbe soe ouden lijf,
Dat icse nemmeer ghedragen en can.
Robbrecht.
Her coninc oem, bi sente Jan,
Esmoreit hi es wel weert,
920 Hi werd een ridder wide vermeert*
Ende die de wapene wel hantiert.
Desen raet dunct mi goet ghevisiert,
Dat hi die crone van u ontfa.
Damiet, nu comt hier na,
925 Ghi selt werden jonghe coninghinne.
3

De m e e s t e r .
Hulpt Mamet, dat ic niet uut minen sinne
En come, dat verwondert mi.
O Esmoreit, edel ridder vri,
Die man brachte u in al dit verdriet.
930 W a t hi u seght, hine meines niet,
Hi hevet tuweert al valschen gront.
Ic cochte u jeghen hem om dusent pont
Van fmen goude, die ic hem gaf.
4

5

De j o n g h e l i n c .
Meester, nu segt mi daer af,
935 Hoe die saken gheleghen sijn.
1 Schenken. — 2 Vermaard. — 3 Ontvange. — 4 Meent er niets van. — 5 Te uwen opzichte een
valsch gemoed.

De m e e s t e r .
O Esmoreit, bi Apolijn,
Dies es leden achttien jaer,
Dat ic quam ghereden daer,
1

Esmoreit, op die selve stede.
940 Nu hoert, wat die keitijf' dede:
Daer soude hi u seker hebben versmoert,
Hi sprac tot u soe felle woert,
Dat ghi hem sijn rike sout ondergaen;
Gi moeste hem emmer iet bestaen,
945 Dat hoerdic wel an sijn ghelaet.

3

4

5

De j o n g h e l i n c .
Meester, vertrect mi alden staet,"
Dies biddic u uuter maten sere,
Want ic sta al buten kere,

7

Dat ic de waerheit niet en weet,
950 Die mijnre moeder dat groote leet
Ende mi dien lachter mocht anedoen.
De m e e s t e r .
O Esmoreit, bi Mahoen,
Het heeft ghedaen die selve man.
Bi minen god Tervogan,
955 Hi soude u hebben ghenomen dlijf,
Want hi vermaets hem die keitijf.
Ic hoeret ende sprac hem aen
Ende seide hem, het ware quaet ghedaen,
Dat hi soude dooden den jongen voeght,
960 Alsoe dat ic u jeghen hem cocht
Om dusent pont van goude roet,
8

9

De j o n g h e l i n c .
Bi den here die mi gheboet,

10

Die ondaet sal ghewroken zijn,
1 Geleden. — 2 Ellendeling. — 3 Ontnemen. — 4 Een bloedverwant van hem zijn. — 5 Zijn wijze van
doen. — 6 Alles. - 7 Ben buiten mij zelf. — 8 Durfde het zich vermeten. - 9 Heer. — 10 Schiep.

Eer ic sal eten of drincken wijn.
965 Nu moetti uwen indach doen.
Waer sidi vader, hoghe baroen,
Ende Robbrecht die mordenaer?
1

Robbrecht.
Bi desen here, d a n ' es niet waer!
Esmoreit, neve mijn,
970 Ic hebbe o i t goet ende ghetrouwe ghesijn,
In was noit moerdenaar n o verrader.
3

4

De j o n g h e l i n c .
5

Swijt, putesoene, het es noch quader
Die ondaet, die ghi hebt gewracht,
Hoe quam dat nie in u gedacht
975 Te vercopen uwes selfs gheboren bloet,
Ende maket minen vader vroet,
D a t ' mijn moeder hadde ghedaen?
8

Robbrecht.
8

Daer willic in een crijt voer gaen,
Esmoreit wel coene wigant,
980 Es hier enech man int dlant,
Die mi dat wil tien an.'
De m e e s t e r .
10

Swijt al stille, quat tiran,
Ghi soutten hebben doot ghesteken,"
En haddi mi n i e t hoeren spreken,
985 Daer ic ten aenganghe quam gereden.
Ic en was nie soe wel te vreden
Als dat icken jeghen u cochte om geit.
11

18

14

15

1 Sterven (eindedag-sterfdag). — 2 Dat en. — 3 Steeds. — 4 Noch. — 5 Zoon van een slechte vrouw. —
6 Wijs. - 7 Dat het. - 8 Strijdperk. — 9 Aantijgen. - 10 Ellendeling. - 11 Zoudt hem. - 12 Ge
stoken. — 13 Als je mij niet had, — 14 Toevallig. — 15 Van.

Ic gaeft u al onghetelt
In een foertsier, was yvorijn,
990 Noch soude ment vinden in uwe scrijn,
Daer willic onder setten' mijn lijf.
1

De j o n g h e l i n c .
Ay mi, Robberecht, fel keitijf!
Met rechten ic u wel haten mach.
Ghi selt nu hebben uwen doemsdach,'
995 Al die werelt en holpe u niet.
Robbrecht

hanct men

hier.

De j o n g h e l i n c noch.
Aldus eest * menechwerf gesciet:
Quade werken comen te quaden loene,
Maer reine herten spannen croene,
Die vol doeghden sijn ende vol trouwen.
1000 Daer omme radic, heren ende vrouwen,
Dat ghi u herte in doeghden stelt,
So wordi in dinde met gode verselt
Daer boven in den hoghen troene,
Daer die ingelen singhen scoene.
5

8

7

1005 Dies onne ons die hemelsche vader!
Nu segt Amen alle gader.
Amen.
(Epiloog)
De me ester.
God, die neme ons allen in hoeden.
Nu hoert, ghi wise ende ghi vroede:
Hier soe moghdi merken ende verstaen,
1 Ivoren kistje. — 2 Verwedden. — 3 Dag des oordeels. — 4 Is het. eenigd. — 7 Gunne.

5 Op het einde. — 6 Ver-

1010 Hoe Esmoreit ene wrake heeft gedaen
Over Robbrecht sinen neve al hier ter stede.
1

Elc blive sittene in sinen vrede,
Niemen en wille thuusweert gaen;
Ene sotheit sal men u spelen gaen,
1015 Die cort sal sijn, doe ic u weten.
2

Wie hongher heeft, hi mach gaen eten;
Ende gaet alle die graet neder.
Ghenoeghet u, soe comt alle weder.
3

1 Op zijn gemak. — 2 Klucht (in het handschrift volgt Die Sotternie
Esmoreit zal vertoond zijn). — 3 Langs die trap naar beneden.
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