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Vooraf
Dit boek verschijnt ter gelegenheid van het tweede eeuwgetijde van de Maatschappij
det Nederlandse Letterkunde te Leiden, op 20 mei 1966. Moge van de individuele
mens gelden dat het oud worden minder een verdienste van zijn persoon dan van
de medische wetenschap is, van een letterkundige maatschappij als de onze is het
wel degelijk een verdienste om 200 jaar lang bestaan te hebben, omdat haar
voortduren in de tijd een letterkundige en een maatschappelijke functie heeft. Die
functie is om een belichaming te zijn van het diachronische aspect van het dichterlijke
spreken en van de daarmee samenhangende filologische bedrijvigheid. Iedere
dichter spreekt in zijn eigen tijd, maar ook, als hij een dichter is met een eigen stem,
door de tijden heen, en bij dit doorspreken bewijst de wetenschap der tekstverklaring
onmiskenbaar belangrijke diensten. Het is of Frans van Lelyveld, toen hij in 1766
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden stichtte en de grondslag
legde van haar uitgebreide bibliotheek - nog steeds de grootste op haar gebied-,
voorvoeld heeft dat zijn stichting de eeuwen door stand zou houden, want hij heeft,
hoezeer ook staande in zijn eigen, 18de eeuw, van het begin af de belangstelling
van zijn medeleden gericht op het verleden van de Nederlandse letterkunde en
daarmee op het doorspreken van dat verleden naar ons heden - en naar onze
toekomst. Tekstuitgaven van middelnederlandse poëzie volgens de
wetenschappelijke eisen van de eigen tijd - en dus gericht op die eigen tijd - zijn
een voorwerp van aanhoudende zorg der Maatschappij geweest. Ik behoef slechts
de namen te noemen van grote tekstuitgevers als Matthias de Vries en Jakob
Verdam, beiden eenmaal ‘jubileum-voorzitter’ van de Maatschappij, De Vries bij
haar eerste eeuwfeest, Verdam bij haar 150-jarig bestaan. Zo lijkt het dan ook wel
zeer gepast dat de leden der Maatschappij in 1966, ter gelegenheid van het 200-jarig
bestaan, als feestgave een boek ontvangen dat hun het werk van een van de
belangrijkste middelnederlandse dichters aanbiedt, van wie zeker gezegd kan worden
dat zijn stem doorklinkt tot ons heden en door zal spreken naar onze toekomst.
Dit boek is tot stand gekomen door de samenwerking van een filoloog en een
musicoloog. De eerste vijf stukken van de inleiding, ‘De tekst en zijn lezers’ (blz. 3),
‘Het handschrift’(blz. 10), ‘De dichters’ (blz. 44), ‘Het liedboek’ (blz. 113), ‘Klacht om
Egidius’ (blz. 215), zijn van mijn hand, het zesde ‘Prosodie en melodie’ (blz. 220),
is geschreven door Dr. C.W.H. Lindenburg. Iedere schrijver is verantwoordelijk voor
zijn eigen werk. De tekst der ‘Liederen’ (blz. 231) en de filologische commentaar
daarbij is van Gruuthuse-Handschrift
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mij, de transcriptie der melodieën en de musicologische commentaar daarbij is weer
van Lindenburg.
Achter de liederen is, vooral ten gerieve van de muziekhistorisch geïnteresseerde
lezer, de fotografische reproductie opgenomen van de muziek-notaties uit het
liedboek. Bij sommige muziekbalken zijn ook enkele regels tekst gevoegd, opdat
de filologische lezer mede een indruk kan krijgen van de - drie - handen die een
aandeel hebben gehad in het schrijven van de liederencodex. Ter completering van
deze schrifthistorische documentatie zijn nog een paar kleine fragmenten uit de
beide andere delen van het Gruuthuse-handschrift afgebeeld. Ik zeg baron Ernest
van Caloen van harte dank voor zijn bereidheid om het gehele handschrift opnieuw
te laten fotograferen.
En hiermee geef ik dan dit boek over aan onze jubilerende Maatschappij en in
haar, door haar, aan alle goede lezers. Valete et jubilate!
K. Heeroma
Voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
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De tekst en zijn lezers
Als negende nummer van de tweede serie van de Maetschappy der Vlaemsche
Bibliophilen gaf de geleerde kanunnik Charles Carton (1802-1863) een lijvig boekwerk
uit onder de titel Oudvlaemsche Liederen en Andere Gedichten der XIVe en XVe
Eeuwen (Gent, Drukkery van C. Annoot-Braeckman). Het bevatte de vrijwel volledige
tekst van een handschrift uit de bibliotheek van burggraaf De Croeser de Berghes,
dat op de rug van zijn, overigens 19de-eeuwse, kalfsleren band de titel droeg ‘Livre
d'oraison 1461’. De uitgave van Carton verscheen zonder jaartal en men kan erover
twisten of het juiste verschijningsjaar 1849 is geweest (zoals, met Hoffmann von
Fallersleben, meestal wordt aangenomen) danwel 1848 (zoals Willem de Vreese
heeft beredeneerd). De uitgever, die zijn naam niet op het titelblad vermeldt en zijn
voorwoord bescheidenlijk alleen met de letter C. ondertekent, had tevoren al een
enkel lied uit het in het handschrift voorkomende liedboek (nr. 85) meegedeeld aan
baron Kervyn de Lettenhove, die het had afgedrukt achter het in 1847 verschenen
tweede deel van zijn Histoire des Flandres. Deze vooraf gepubliceerde proeve - het
z.g. Kerelslied -, is een van de beroemdste liederen uit het door de uitgave van
Carton terecht beroemd geworden handschrift geworden. Het handschrift is in de
wetenschappelijke literatuur naar de eigenaar van omstreeks 1461, Loys Gruuthuse,
het Gruuthuse-handschrift genoemd en bevindt zich door overerving nog steeds in
particulier bezit. De tegenwoordige bezitter is baron Ernest van Caloen, kasteel Ten
Berghe te Koolkerke bij Brugge.
De uitgave van Carton bevat, behalve het verdienstelijke voorwoord van 8
bladzijden, 540 bladzijden druks en 31 pagina's met facsimile's van de muzieknotaties
uit het liedboek. Over het literairhistorische belang van de tekst bestaat evenmin
verschil van mening als over het muziekhistorische belang van de melodieën. Met
uitzondering van drie der rijmgebeden - het 1ste, 2de en 5de -, die bij Carton samen
31 bladzijden druks beslaan, is de tekst ons in geen enkel ander handschrift
overgeleverd. Ook de melodieën der liederen zijn ons niet van elders bekend. Bij
de liederen bevinden zich enkele - zoals het al genoemde Kerelslied, het
herdenkingslied ‘Egidius, waer bestu bleven’ en ‘Aloeette, voghel clein’ - die, dank
1
zij het ontdekkende werk van Kalff , in alle bloemlezingen van middelnederlaadse
dichtkunst

1

In zijn boek Het Lied in de Middeleeuwen (1883). Jonckbloet heeft, door in de derde druk van
zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde 2, 270-272 (1885) Kalff uitvoerig te citeren,
stellig veel bijgedragen tot het bekendmaken van ‘Egidius’ en ‘Aloeette’.
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zijn terechtgekomen en die daardoor het bezit zijn geworden van allen die in de
Nederlandse taal bestaan. Er is, zou men zo zeggen, dus wel alle reden om Carton
voor zijn ontdekking van het handschrift en zijn uitgave van de tekst bijzonder
dankbaar te zijn. Als men ziet hoe goed hij het er op verschillende moeilijk leesbare
plaatsen heeft afgebracht en daarbij dan bedenkt, hoe weinig men in de jaren '40
van de vorige eeuw nog van het middelnederlands afwist - de eerste grote
wetenschappelijke tekstuitgaven van De Vries en Jonckbloet waren, toen Carton
met zijn werk begon, nog maar net bezig te verschijnen - moet men zijn uitgave
stellig een respectabele prestatie noemen. Ook met zijn documentaire facsimilering
van de melodieën, die destijds nog door velen verwaarloosd werden, betoonde hij
zich zeer bepaald een progressief muziekfiloloog. Toch heeft zijn boek hem in de
kringen der filologen veeleer berucht dan beroemd gemaakt. Mak spreekt in zijn
artikel De Liederen in het Gruuthuse-handschrift (Leuvense Bijdragen 49, 1-21) van
‘het naar schatting duizendtal verkeerde lezingen in de uitgave van Carton’. De
‘tekstkritische en lexicologische bijdrage’ van Mak, uit het jaar 1960, is de laatste
geweest van een reeks die begonnen is met het artikel van Verdam uit het jaar
1890, Over de Oudvlaemsche Liederen en andere Gedichten der 14de en 15de
1
eeuw (Tijdschrift voor Ned. Taal- en Letterkunde 9, 273-301). Tussen dit begin en
dat einde liggen de ‘Beitrag zur Textkritik’ in de Züricher dissertatie van Nelly Geerts,
Die altflämischen Lieder der Handschrift Rhetroijcke (sic) ende Ghebeden-Bouck
van Mher Loys van den Gruythuyse (Halle a.S., 1909); J.-F. Gessler,
Tekstverbeterende Aanteekeningen op Oudvlaemsche Liederen en andere Gedichten
uit het Gruuthuse-Handschrift (De Gulden Passer, N.R. 18, 37-63, 1941); A. L. de
Vreese, Het ‘Salve Regina’ van Jan van Hulst (Tijdschrift v. Ned. T. en L. 64, 107-120,
1946); K. Deleu, Tekstkritische Aantekeningen bij de ‘Gruuthuse-liederen’ (Album
Edgard Blancquaert 459-466, 1958); alsmede de talrijke tekstverbeteringen die
Verdam in zijn Middelnederlandsch Woordenboek heeft voorgesteld en die door de
goede zorgen van Willem de Vreese in het 10de deel onder ‘Verdam's Tekstkritiek’
bijeen zijn gezet. Niet alle te berde gebrachte tekstkritiek is tegelijk kritiek op de
tekstuitgave van Carton, want ook het handschrift zelf bevat een niet onbelangrijk
aantal fouten, weglatingen en vrijwel onleesbaar geworden plaatsen. Maar ook waar
Carton als tekstuitgever eigenlijk vrijuit ging, droegen de voorstellen tot
tekstverbetering er toch toe bij om zijn uitgave te belasten met het odium der
filologische onbruikbaarheid. Men kan zich afvragen of vele lezers zich bij hun
overgave aan de tekst niet al te zeer hebben laten

1

Van vóór 1890 dateert nog de bijdrage van Th. J. I. Arnold, Het ‘Salve Regina’ van Jan van
Hulst (Dietsche Warande N.R. 1, 542 [1876]). Ook Arnold twijfelde al ‘aan de nauwkeurigheid
van de uitgave dezer dichtwerken’.
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hinderen door het besef dat zij een ‘onbetrouwbare’ uitgave voor zich hadden. Want
ondanks enkele verdienstelijke aanloopjes - de al genoemde dissertatie van N.
Geerts; het artikel van B. H. Erné, Rondeel-liederen in het handschrift Gruythuyse
(Bundel Opstellen De Vooys, 133-139, 1940); de beide artikelen van Deleu, Wie
schreef de middelhoogduits-getinte liederen in het Gruuthuse-handschrift? (Spiegel
der Letteren 3, 81-97, 1959) en Het achtste Gruuthuse-gedicht (Spiegel der Letteren
5, 241-299, 1961) - kan men niet zeggen dat de literairhistorische bestudering van
de tekst ooit goed op gang is gekomen. Dit mag, in aanmerking genomen de hoge
kwaliteit van de enkele liederen die door de bloemlezingen gemeengoed waren
geworden, wel zeer opmerkelijk heten. Men had mogen verwachten dat alle
professionele literatuurkundigen zich op de context van die liederen zouden hebben
geworpen om er, in afwachting van een nieuwe, betere uitgave, alvast van te
begrijpen wat ervan te begrijpen viel. Maar dat is niet gebeurd. Kan men van
sommige boeken zeggen dat zij meer geprezen dan gelezen zijn, over Cartons tekst
zou men kunnen opmerken dat hij meer gelaakt dan gelezen is. Het wel beperkte
maar toch intelligente onderzoek van N. Geerts heeft bewezen dat men ook zonder
het handschrift ooit gezien te hebben tot vèrstrekkende, en in principe juiste,
conclusies kan komen. Erné is terecht en op verdienstelijke wijze op de door haar
gewezen weg verder gegaan. Veel van wat ik hierna in het hoofdstuk ‘De dichters’
uiteen zal zetten, hadden ook andere lezers met niets dan de uitgave van Carton
voor zich gemakkelijk lezenderwijs kunnen vinden. Maar de ‘beruchtheid’ van Cartons
uitgave heeft in het algemeen blijkbaar een barrière gevormd tussen de tekst en de
lezers. De muziekhistorici (Van Duyse, Wolf, Lindenburg) hebben zich gelukkig veel
minder laten afschrikken en zijn met hun onderzoek op dit ogenblik dan ook al heel
wat verder dan de literatuurhistorici.
Niettemin, de filologen hadden ook wel volkomen gelijk wanneer zij zo dringend
om een nieuwe tekstuitgave vroegen. Ook wanneer de eerste uitgever niet een
Carton maar een Jonckbloet was geweest, zou er van een zo belangrijke tekst, als
het Gruuthuse-handschrift ons aanbiedt, nu een nieuwe uitgave nodig zijn. Het heeft
aan pogingen om tot die nieuwe uitgave te komen dan ook geenszins ontbroken.
Toen N. Geerts in 1909 naar dissertatie schreef, was L. Scharpé al vele jaren met
de voorbereiding van een nieuwe uitgave bezig. Zij schrijft (a.w. 3): ‘Für die
Beschreibung der Hs. verweise ich auf die Einleitung van Prof. Scharpé zu der
demnächst erscheinenden Ausgabe. Dieser stellte mir gütigst seine Kollation der
Hs. zur Verfügung, nachdem der gegenwärtige Besitzer meine Bitte um Einsicht in
das Manuskript kurzer Hand abgeschlagen hatte.’ Behalve N. Geerts hebben ook
Van Duyse (in 1900) en Verdam (in 1903) geprofiteerd van Scharpé's
gecollationeerde
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exemplaar . Waarom Scharpé, die, te oordelen naar dat exemplaar en de daaraan
toegevoegde beschrijving van het handschrift, wel zowat alle voorbereidende
werkzaamheden had verricht, nooit tot een nieuwe uitgave is gekomen, is mij
onbekend. Heeft hij misschien tegen de commentaar opgezien? Uit de zinsnede
die ik van N. Geerts heb geciteerd, blijkt wel dat de toenmalige eigenaar van het
handschrift niet erg gesteld was op wetenschappelijke bezoekers (ofschoon hij
Scharpé wel de nodige medewerking had verleend). Zijn erfgenaam, baron Ernest
van Caloen (overleden in 1937), was heel wat tegemoetkomender en zo heeft Willem
de Vreese anderhalf jaar voor zijn dood - hij stierf 10 januari 1938 - de gelegenheid
gekregen om op zijn beurt zijn exemplaar van Cartons uitgave te collationeren en
het handschrift te beschrijven. Hoezeer dit voor De Vreese een vervulling was van
een lang gekoesterde hartewens, blijkt uit de inleidende zin van de voordracht die
hij over het Gruuthuse-handschrift heeft gehouden in de vergadering van de
Commissie voor Taal- en Letterkunde van onze Maatschappij op 18 december 1936:
‘Ik zou gaarne een en ander mededeelen over en naar aanleiding van een handschrift
waar ik 40 jaar lang en meer naar gehengeld heb en dat ik nu eindelijk heb mogen
aanschouwen: ik acht mij gelukkig dat ik niet sterven zal, zonder ook dàt boek voor
de Bibliotheca-Neerlandica Manuscripta onderzocht en beschreven te hebben.’
Door de goede zorgen van G.I. Lieftinck is deze voordracht, die de schrijver zelf
niet meer persklaar had kunnen maken, posthuum gepubliceerd in het Tijdschrift v.
Ned. T. en L. 59, 241-261 (1940). Moeten we er bij Scharpé maar naar blijven raden,
wat hem verhinderd heeft de nieuwe uitgever van het Gruuthuse-handschrift te
worden, bij De Vreese is het volkomen duidelijk waardoor hij niet meer tot een
uitgave heeft kunnen komen: zijn gezondheidstoestand gedurende zijn laatste
levensjaar heeft het eenvoudig niet toegelaten. Op zijn sterfbed heeft hij zijn jongste
zoon, A.L. de Vreese, verzocht - ‘opgedragen’ is misschien een juister woord - om
de uitgave te voltooien en deze heeft toen het gecollationeerde exemplaar van zijn
vader overgeschreven en de plaatsen uit het woordenboek van Verdam verzameld
die voor de commentaar van dienst zouden kunnen zijn. Ook de
gezondheids-toestand van de jonge De Vreese heeft hem echter niet toegestaan
het werk af te maken. Ondertussen was, dank zij de royaliteit van de eigenaar, het
handschrift nu wel geheel vrijgekomen voor het wetenschappelijk onderzoek, in dier
voege dat de Koninklijke Bibliotheek te Brussel toestemming had gekregen er een
fotocopie van te laten vervaardigen. Naar deze fotocopie heeft Gessler in 1940 het
exemplaar van Cartons uitgave dat in die bibliotheek berustte

1

Na Scharpé's dood (4 mei 1935) is het eerst in het bezit van De Vooys gekomen en vervolgens
in dat van Mak. Muller spreekt in zijn levensbericht van Scharpé (Jaarboek 1935/36) niet over
de uitgave van het Gruuthuse-handschrift.
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gecollationeerd (a.w. 41). Plannen tot een nieuwe uitgave heeft hij klaarblijkelijk niet
gehad. Volmaakt is, zoals Deleu (Album Blancquaert 460) constateert, ook de collatie
van Gessler niet geweest: ‘Uit hetgeen hier volgt zal eens te meer blijken, dat de
verzorgdste collatie het tegen de fotocopie moet afleggen’. Deze laatste zin schijnt
mij uit te drukken dat ook Deleu naar de Brusselse fotocopie zijn ‘betere lezingen’
heeft vastgesteld, ‘in afwachting van een degelijke heruitgave van het handschrift’.
Die uitgave liet in 1958, toen Deleu dit schreef, nog steeds op zich wachten en Mak
publiceerde ook in 1960 zijn kritische aantekeningen ‘ten gerieve van de bewerker,
die zich toch eens tot deze taak zal moeten zetten’ (a.w. 1), zonderiemand met
name te noemen. In 1950 had de Nederlandse minister van onderwijs een opdracht
tot een nieuwe uitgave verstrekt aan de Nijmeegse hoogleraar L. C. Michels, maar
deze had zich na enige tijd genoopt gevoeld die opdracht weer terug te geven.
Michels heeft intussen wel ten behoeve van zijn werk een fotocopie van het
handschrift laten maken. Deze berust thans op de universiteitsbibliotheek te
1
Nijmegen .
En nu moet ik zelf in het verhaal komen, want ik moet verklaren waardoor ik,
grotendeels ondanks mijzelf, tenslotte de bezorger van de langverwachte nieuwe
uitgave ben geworden! Het verhaal is avontuurlijk en het zal mij misschien mijn
naam als degelijk filoloog kosten - zo ik die al heb -, maar ik zal het niettemin naar
waarheid vertellen. Tot op de 28ste juni 1965 ben ik geen beter lezer van Cartons
tekst geweest dan alle ‘professionele literatuurkundigen’ die ik hierboven in gebreke
heb gesteld. Hun reactie is eenvoudig de mijne geweest en ook ik had van het
‘beruchte’ boek niet anders dan oppervlakkig kennis genomen ‘in afwachting van
een degelijke heruitgave van het handschrift’. Ik was geen betere kenner van de
Gruuthuse-problemen dan iedere andere vakgenoot die zo'n beetje zijn vakliteratuur
had bijgehouden. Maar op die 28ste juni 1965 bezocht ik mijn oud-studiegenoot en
vriend A. L. de Vreese te Voorschoten en op het eind van mijn bezoek kwam die
opeens te voorschijn met het door zijn vader gecollationeerde exemplaar van Cartons
uitgave. Hij vertelde mij van de om zo te zeggen testamentaire opdracht die op hem
drukte en vroeg mij die opdracht van hem over te nemen. Ik zei, wat waarschijnlijk
ieder ander in zulke omstandigheden gezegd zou hebben, iets als: ‘Nu ja, als jij dat
graag wilt, wil ik dat wel voor je doen, maar ik kan niet zeggen wanneer, want ik ben
op 't ogenblik met heel andere dingen bezig’. En ik ging enigszins verbijsterd, maar
toch ook nog niet al

1

Volledigheidshalve zij hier nog vermeld dat ook de Duitse musicoloog, Joh. Wolf tijdens de
tweede wereldoorlog een nieuwe tekstuitgave heeft voorbereid, die echter bij een
bombardement verloren is gegaan. Volgens een mededeling van Lindenburg moet dit echter
een herdruk van Cartons editie geweest zijn.
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te zeer verontrust, naar huis met het door de oude De Vreese gecollationeerde
exemplaar en het door zijn zoon gemaakte afschrift in mijn tas. Maar op de lange
treinreis van Leiden naar Groningen is het toen gebeurd. Ik ging zo maar eens wat
zitten lezen in die tekst van Carton, niet in de liederen - want die meende ik al wel
te kennen -, maar in de allegorische gedichten - die ik nog nooit eerder had gelezen.
En toen kreeg ik het gevoel: hier is iets mee. Ik kon thuisgekomen die gedichten
niet meer kwijtraken. Ik las de hele tekst van a tot z, en nog eens, en nog eens, de
dagen door en zelfs de nachten door. Ik herlas wat ik mij uit de vakliteratuur
herinnerde. En toen opeens - het was meen ik in de nacht van 7 op 8 juli - toen hàd
ik het. En de volgende dag zei ik tegen mijn vrouw en kinderen: ‘Nu weet ik alles
van Egidius’, of woorden van gelijke strekking. Stellig, N. Geerts had mij de weg
gewezen, maar ik had mij die weg kunnen laten wijzen, doordat ik voor het eerst,
en waarschijnlijk als eerste, de tekst van de kleine allegorische gedichten, het 6de,
7de en 13de, goed gelézen had.
Tussen deze ‘ontdekking van Egidius’ en de uitgave van het liedboek uit het
Gruuthuse-handschrift hadden nog jaren kunnen verlopen - en het was mij best
geweest als een ander ondertussen maar die uitgave voor zijn rekening had
genomen, want ik zat wel wat met die ‘opdracht’ van mijn vriend De Vreese -, als
ik niet op de 10de juli 1965 tot voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde gekozen was, en wel als voorzitter die het feest ter gelegenheid van
het 200-jarig bestaan van de Maatschappij in mei 1966 zou hebben te leiden. Ik
dacht toen, onder de druk van mijn nieuwe verantwoordelijkheid: er moet iets
gebeuren in de lijn van de tradities der Maatschappij, iets dat aan het feest ook een
zekere wetenschappelijke luister kan bijzetten. De voorzitter van de feestcommissie,
mijn collega en vriend Zaalberg, aan wie ik mijn ‘ontdekking’ verteld had, zei: ‘je
moet dat liedboek uitgeven’. Ik zei: ‘dat is onmogelijk, de tijd is veel te kort’. Maar
mogelijk of niet, het plan liet mij niet los. En tenslotte is het onmogelijke toch
inderdaad mogelijk gebleken. Dank zij de medewerking van het bestuur der
Maatschappij. Dank zij de medewerking van de uitgever der Maatschappij, de N.V.
E.J. Brill. Dank zij de medewerking van het bestuur van Z.W.O. Dank zij de
medewerking van de kenner bij uitnemendheid van de melodieën uit het
Gruuthusehandschrift, C.W.H. Lindenburg, die bereid bleek zich door mijn tempo
te laten meeslepen. Dank zij de medewerking van de oud-secretaris van onze
Maatschappij, mijn vriend Mak, die weliswaar wegens het aanvaarden van een
nieuwe werkkring, het aandeel dat ik hem in deze uitgave had toegedacht niet voor
zijn rekening kon nemen, maar die mij in de plaats daarvan de beschikking gaf over
Scharpé's collatie. Dank zij de medewerking van baron Ernest van Caloen en dank
zij de medewerking van mijn collega
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Michels, die mij de Nijmeegse fotocopie voor onbepaalde tijd ter beschikking deed
stellen. Dank zij de medewerking van mijn vrouw en kinderen, die hun man en vader
een half jaar lang, de dagen en de nachten door, hebben willen afstaan aan het
avontuur van de studie. Aan de laatstgenoemden, aan wier opofferingen het in de
eerste plaats te danken is, dat het onmogelijke mogelijk is gebleken, draag ik dit
boek op.
De korte tijd die mij voor het gereedmaken van deze uitgave ter beschikking stond,
heeft mij uiteraard gedwongen tot zelfbeperking. Ik heb noch aan de prosodische
en taalkundige vorm der liederen, noch aan hun literairhistorische en
comparatistische aspecten meer dan terloopse aandacht kunnen geven. Ik weet op
't ogenblik beter dan wie ook, hoeveel er nog aan dit liedboek te onderzoeken valt
en hoezeer deze uitgave, wel verre van het laatste woord te spreken, niet meer dan
een begin kan zijn. Ik heb geprobeerd een goed en getrouw filoloog te zijn die zijn
tekst zo betrouwbaar mogelijk tot de lezers brengt. Evenals Deleu ben ik er intussen
van overtuigd geraakt dat geen enkele collatie volmaakt is, want zelfs een Scharpé
en een De Vreese bleken, toen ik hun werk zorgvuldig met de fotocopie vergeleek,
1
nogal wat fouten gemaakt te hebben, en niet eens zulke hele kleine . Zou mijn
uitgave dan zonder fouten kunnen zijn? Het is eenvoudig ondenkbaar. Maar ik hoop,
dat ondanks mijn eventuele uitgeversfouten - waarvoor ik geen excuus vraag wegens
tijdsgebrek, want ik heb veel tijd besteed aan de tekst - de liederen uit dit liedboek
nu voorgoed beschikbaar zijn gekomen om gelezen te worden zoals zij gelezen
willen zijn en gezongen te worden zoals zij gezongen willen zijn. Ik hoop met deze
uitgave te mogen bereiken, dat een belangrijk dichter, wiens naam ik nu nog niet
noem, maar die wel eens de grootste Nederlandse dichter van de 14de eeuw zou
kunnen zijn - hij verdient een uitvoerige monografie! -, voorgoed aan de Nederlandse
literatuurgeschiedenis wordt toegevoegd.
De overige teksten uit het Gruuthuse-handschrift, die ten dele zeer nauw met het
liedboek samenhangen - via de allegorische gedichten heb ik immers het liedboek
‘ontdekt’ -, hoop ik uit te geven in een tweede deel. Ik ben in mijn inleiding nogal
royaal geweest met citaten uit deze gedichten, om de lezers het gemis van de
complete tekst zo weinig mogelijk te laten voelen.

1

Verg. G. I. Lieftinck (a.w. 242, noot 1): ‘Een met de uiterste zorg gecollationneerd exemplaar
van Carton's editie bevindt zich in De Vreese's nalatenschap en wacht op een uitgever’. Ook
A. L. de Vreese spreekt (a.w. 108, noot 6) van ‘het met de uiterste zorg gecollationneerde
exemplaar van Cartons editie van wijlen mijn vader’. Geen van beiden had echter de collatie
vergeleken met het handschrift. Aan de ‘uiterste zorg’ van Willem de Vreese behoeft men
niet te twijfelen, maar ook bij hem heeft de ouderdom zich doen gelden.
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Het handschrift
Scharpé en De Vreese hebben onafhankelijk van elkaar het handschrift zeer
nauwkeurig onderzocht. Het moet iedereen die de nagelaten persoonlijke
aantekeningen van de eerste vergelijkt met de hiervoor al genoemde, posthuum
gepubliceerde voordracht van de laatste, opvallen hoezeer hier dubbel werk is
gedaan. Op vrijwel alle punten hebben de onderzoekingen van de beide geleerden
tot dezelfde uitkomst geleid. Omdat De Vreese's verhaal in druk is verschenen en
tot ieders beschikking staat, ga ik bij het volgende overzicht daarvan uit.
Het handschrift bestaat uit 85 bladen perkament. Het eerste blad, dat later is
ingeplakt, kan voorlopig buiten beschouwing blijven. De overige 84 laten zich
verdelen in drie bundels van ongelijke omvang, die eerst ieder op zichzelf moeten
hebben bestaan en pas later in één band zijn samengevoegd. Anders gezegd: het
Gruuthuse-handschrift is een convoluut. Het bijzondere van dit convoluut is dat de
drie samenstellende delen ongeveer gelijktijdig in een en hetzelfde scriptorium
geschreven moeten zijn. Dat moet gebeurd zijn in Brugge, in het laatste decennium
van de 14de eeuw. Op zijn laatst in 1462 zijn de drie delen in één band verenigd.
Voor het eerste deel zijn 6 dubbelbladen gebruikt, die oorspronkelijk gevouwen
moeten zijn geweest als anderhalve quatern, maar ons op 't ogenblik worden
gepresenteerd in de vorm van een sextern waarvan de bladen 9, 10, en 11, tot op
een randje van iets meer of iets minder dan een halve centimeter, tamelijk slordig
zijn weggesneden. Het oorspronkelijke hele quatern was bijna voor de helft - nl. tot
bovenaan de vierde kolom van het vierde blad - met tekst beschreven, het
oorspronkelijke halve quatern voor zevenachtste. De onbeschreven gebleven achtste
bladzijde van het halve quatern is vuil en toont daardoor, een tijdlang de achterkant
te zijn geweest van de zelfstandige kleine codex die de anderhalve quatern eenmaal
vormden. De gebruiker heeft het kennelijk niet fraai gevonden dat midden in deze
kleine codex 8 onbeschreven bladzijden voorkwamen. Daarom heeft hij op een
gegeven ogenblik het halve quatern in het hele gevoegd, waardoor een sextern
ontstond, en vervolgens de bladen 5, 6 en 7 van het oorspronkelijke hele quatern
- 9, 10 en 11 van het nieuwontstane sextern - verwijderd. Blad 8vo. van het
oorspronkelijke quatern werd nu de nieuwe achterkant van de kleine codex, wat
meebracht dat ook deze bladzijde vuil werd, zij het niet zo vuil als blad 4vo. van het
oorspronkelijke halve quatern. Een ergens uitgesneden onbeschreven blad,
waarschijnlijk niet een van de drie genoemde, is later als een soort ‘dekblad’ vóór
de eerste
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bladzijde geplakt. Het feit dat de gebruiker de anderhalve quatern heeft herschikt
en drie onbeschreven bladen weggesneden, bewijst dat er op het scriptorium een
of andere fout moet zijn gemaakt. De verschillende scriptores - er zijn drie handen
te onderscheiden - hebben niet goed samengewerkt en vermoedelijk heeft de kleine
codex ook niet de gehele tekst gekregen die er in eerste aanleg aan was toegedacht.
De tekst bestaat uit een reeks gedichten van verschillende vorm - ten dele strofisch,
ten dele paarsgewijs rijmend - die gemeen hebben dat ze alle gebeden zijn. De
codex is een gebedenboek. 3 van de 7 gebeden zijn gericht tot Maria en bij 2 van
deze 3 Maria-gedichten maakt de dichter door een acrostichon zijn naam bekend:
hij heette Jan van Hulst. In het eerste van deze 2 worden ons, ook weer door
acrosticha, nog 11 andere personen voorgesteld: Lievin, Soete, Cateline, Gheraert,
Jannin, Trude, Ruebin, Adriaen, Willem, Makelare, Coppin. Uit de slotstrofe blijkt
dat de dichter en zijn 11 vrienden allen Bruggelingen waren en dat zij samen op
bedevaart zijn geweest ter ere van Onze Lieve Vrouwe. Het ligt zeer voor de hand,
aan te nemen dat dit gezelschap belang heeft gehad bij het gebedenboek, m.a.w.
dat dit twaalftal onze codex gebruikt heeft. Het lijkt mij ook een alleszins redelijke
veronderstelling dat men hetzij in dit gezelschap in zijn geheel, hetzij in een
kapitaalkrachtig lid daarvan, de opdrachtgever heeft te zoeken die de codex heeft
laten vervaardigen.
Het tweede deel van ons handschrift heeft oorspronkelijk bestaan uit 4 quaternen
met tezamen 32 bladen. Van deze 32 zijn er nog 28 over: in het tweede quatern
ontbreekt het middelste, in het vierde het tweede dubbelblad. Het eerste ontbrekende
dubbelblad is stellig geheel met tekst beschreven geweest, het tweede waarschijnlijk
maar voor de helft. In het handschrift zoals het nu bestaat zijn de drie dubbelbladen
die van het oorspronkelijke tweede quatern van het tweede deel overgebleven zijn,
verkeerd gevouwen. Bij welke herinbinding deze fout gemaakt is, valt niet meer vast
te stellen. De Vreese dateert de tegenwoordige kalfsleren band om ende bij 1840.
Omstreeks die tijd moet het handschrift dus in elk geval bij de binder geweest zijn.
Maar ook in de 18de eeuw is men al uitvoerig aan het herstellen geweest. Ik kom
daar nog op terug. Toen het tweede quatern van het tweede deel verkeerd
omgevouwen werd, hebben de bladen los gelegen. Hoe lang deze toestand geduurd
heeft, weten we natuurlijk niet, maar gedurende de tijd dat de bladen los lagen kan
het middelste dubbelblad gemakkelijk aan het zwerven zijn gegaan. Moet men zo
ook het ontbreken van het tweede dubbelblad van het vierde quatern verklaren?
Het is mogelijk, maar een andere verklaring lijkt mij meer voor de hand te liggen.
Dit vierde quatern was nl. oorspronkelijk, toen het tweede deel nog zelfstandig
bestond, het laatste van de codex. Het laatste blad van dit quatern, tegelijk het
laatste blad van het
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tweede deel, was op het ogenblik dat dit tweede deel als zelfstandige codex door
het scriptorium werd afgeleverd, onbeschreven. Na de aflevering heeft een hand
die De Vreese karakteriseert als ‘vooral in de kanselarijen zeer in zwang’, op het
laatste blad van het vierde quatern nog twee liederen bijgeschreven, een op de
recto- en een op de verso-zijde. Ik waag de veronderstelling dat ook het
oorspronkelijke voorlaatste blad van het vierde quatern op het scriptorium
onbeschreven is gebleven en na het innaaien weggesneden. Misschien is het
‘kimmetje’ dat toen van dit voorlaatste blad overbleef wel erg smal geweest en kwam
het ‘tegenblad’, dat met dit voorlaatste een dubbelblad had gevormd, daardoor te
zwak in het verband van het quatern te zitten. Er zijn geen aanwijzingen voor dat
de bladen van dit vierde quatern, zoals die van het tweede, een tijdlang los hebben
gelegen. Geen latere binder is in de verleiding gekomen om ze verkeerd om te
vouwen. Maar als het ‘kimmetje’ van het weggesneden voorlaatste blad inderdaad
te smal is geweest, kan het ‘tegenblad’ gemakkelijk in zijn eentje zijn losgeraakt
door het inscheuren van de naaigaatjes.
Naar zijn inhoud vormt het tweede deel evenals het eerste een duidelijk geheel.
Is het eerste een gebedenboek, het tweede is een liedboek met, in zijn tegenwoordige
vorm, 147 liederen, waarbij 2 fragmentarische. Evenals in het eerste, ontmoeten
wij ook in het tweede deel een gezelschap. Dit gezelschap zat echter geen
rozenkransen van paternosters en avemariaas te bidden, het vermaakte zich met
muziek en zang en een goede dronk. Men moet de tegenstelling tussen het bidden
aan de ene, het zingen en drinken aan de andere kant evenwel niet te scherp zien.
De vrolijke zangers kenden ook hun ontmoetingen met de dood en de eeuwigheid.
Wij vinden in hun liedboek twee liederen waarin zij hun al te vroeg gestorven vriend
Egidius herdenken, eenmaal de vrolijkste van hen allen en nu hun voorgegaan door
de hemelpoort. Deze twee herdenkingsliederen worden ingelijst door drie
Marialiederen, waarin Maria echter, tot onze verrassing niet alleen wordt
aangeroepen als de schutsvrouwe op de smalle weg des levens, maar ook als de
patrones van de ware muzikanten en de vrolijke drinkers. ‘Van der roze wert hi
ghespaert / Die vroilic hier sijn ghelt vertaert’, zo lezen we in lied 99. Alle oprechte
muzikanten komen in de hemel! Als wij zulke klanken uit ons liedboek vernemen
en ons bewust maken dat vroomheid en vrolijkheid het over 't algemeen te allen
tijde - ook in de Mariaverering - best met elkaar hebben kunnen vinden, komt de
vraag bij ons op of wij hier eigenlijk niet hetzelfde gezelschap tegenkomen als in
het gebedenboek. Aan het slot van een van de liederen, het 49ste, worden de namen
Gheraert en Soete genoemd en wij kunnen niet nalaten deze te associëren met
twee van de 11 ‘peilgrinen’ uit Brugge die eenmaal samen met Jan van Hulst op
pelgrimage waren gegaan om aan Onze Vrouwe hun hulde
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te bewijzen. Het liedboek is in hetzelfde scriptorium vervaardigd als het gebedenboek.
Het is bijna geheel geschreven door de hand die ook 3 van de 7
aanbiddingsgedichten op het perkament bracht. Zou het dan ook niet dezelfde
opdrachtgever zijn geweest die beide codices heeft laten schrijven om ze tot gebruik
te laten dienen van hetzelfde gezelschap?
Het derde deel van ons handschrift heeft oorspronkelijk bestaan uit één half
quatern, van 4 bladen, en 6 hele quaternen, ieder van 8 bladen, tezamen dus 52
bladen. Hiervan zijn er nog 47 over. Het eerste halve quatern is niet door het verlies
van 2 dubbelbladen uit een heel ontstaan, maar door het scriptorium in deze vorm
aangelegd. Dat blijkt uit de tekst, die in dit halve quatern gewoon doorloopt van
bladzijde 4 naar bladzijde 5. Er is daartussen niets verloren gegaan. Waarom dit
halve quatern op het scriptorium zo is aangelegd, zal ik straks verklaren. Van het
oorspronkelijke derde hele quatern daarentegen, dat zich in het tegenwoordige
handschrift ook als een half quatern aan ons voordoet, is wel degelijk de helft verloren
gegaan, nl. de twee middelste dubbelbladen. Er is daardoor een grote lacune in de
tekst ontstaan die men, aangezien iedere volbeschreven bladzijde ongeveer 100
regels tekst pleegt te bevatten, kan schatten op omstreeks 800 regels. Dit quatern
is dus, evenals het tweede van het tweede deel, op een gegeven ogenblik uit zijn
verband geraakt met het gevolg dat de twee middelste dubbelbladen zijn gaan
zwerven. Een ander geval van bladvermindering doet zich voor bij het laatste quatern
van het derde deel. Dit bestaat in zijn tegenwoordige vorm uit 7 bladen in plaats
van de oorspronkelijke 8: het derde blad is weggesneden. Ondanks het feit dat het
overgebleven randje maar 5 à 6 mm breed is, heeft deze amputatie voor het
‘tegenblad’ van het derde, het zesde, gelukkig geen nadelige gevolgen gehad. De
reden van het wegsnijden is volkomen duidelijk: het oorspronkelijke derde blad was,
evenals het vierde, onbeschreven en dat ontsierde de codex. De afschrijver heeft
het gedicht dat naar zijn verwachting de eerste 4 bladen van het laatste quatern
zou vullen, nooit volledig tot zijn beschikking gekregen. Op de recto-zijde van het
tweede blad kon hij niet verder bij gebrek aan kopij. Toen is hij alvast maar, in de
hoop dat de rest nog wel zou komen, op de recto-zijde van het vijfde blad begonnen
met het volgende gedicht, dat het laatste van de bundel zou worden. Maar zijn hoop
is niet vervuld, de ontbrekende tekst van het voorlaatste gedicht heeft het scriptorium
niet bereikt. 5 bladzijden van de codex bleven daardoor blank. Men heeft het, met
het oog op het verband van het quatern, kennelijk niet dienstig geacht het
onbeschreven vierde blad, de linkerhelft van het middelste dubbelblad, te verwijderen,
maar het derde blad kon er in elk geval uit. Het geval is vermoedelijk te vergelijken
met dat van het voorlaatste blad van het tweede deel.
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De inhoud van het derde deel bestaat op het ogenblik uit 14 complete gedichten
van zeer verschillende vorm en omvang: het eerste, dat ook het langste is, omvat
2360 regels, het tiende, kortste, 91. Verder zijn er fragmenten van 2 andere
gedichten, een beginstuk en een eindstuk, met de lacune van de ontbrekende bladen
van het derde hele quatern daartussenin. Het derde deel moet dus eenmaal niet
minder dan 16 hele gedichten hebben ingehoudenl Het ziet ernaar uit dat het er ook
niet meer zijn geweest, want het eerste fragment, dat maar 33 regels groot is, lijkt
wel het begin van een lang gedicht, dat best een groot deel van de ontbrekende
800 regels kan hebben ingenomen. De formule die al deze gedichten heeft
verbonden, zal wel geweest zijn dat zij allemaal iets met de liefde te maken hadden,
hetzij gespecialiseerd in hoofswereldse, danwel in geestelijke zin, hetzij tegelijk
hoofs en geestelijk. De samensteller van de bundel heeft deze formule echter niet
al te strak gehanteerd: een enkel gedicht is zo maar in het algemeen
vroom-moraliserend en bij enkele andere kan men zich afvragen waarom ze eigenlijk
niet in het eerste deel, het gebedenboek, opgenomen zijn. Het derde deel is een
werkstuk van hetzelfde scriptorium dat ook de beide andere codices heeft afgeleverd.
De hand die het grootste deel van het liedboek en 7 bladzijden van het gebedenboek
schreef, schreef ook het eerste, lange gedicht van de derde bundel. Het grootste
deel van deze bundel komt echter voor rekening van een hand die nog geen drie
volle bladzijden van het gebedenboek heeft gevuld en die in het liedboek geheel
ontbreekt. De laatste kolommen van het derde deel zijn geschreven door dezelfde
hand die op het scriptorium de ‘laatste’ twee liederen aan het liedboek heeft
toegevoegd. (Het waren, wel te verstaan, de laatste van het standpunt van het
scriptorium, niet van het standpunt van het tegenwoordige handschrift, waarin immers
op deze twee ‘laatste’ twee nog latere, geschreven door de al vermelde
kanselarijhand, volgen.) Verder is er in het derde deel, met 20 bladzijden schrifts,
nog een hand vertegenwoordigd die in de beide andere delen niet voorkomt. Het
scriptorium heeft dus met 4 man aan de derde bundel gewerkt. Zat achter deze
derde bundel dezelfde opdrachtgever, d.w.z. hetzelfde gezelschap, als ik in het
gebedenboek en het liedboek heb menen te mogen herkennen? Ik geloof deze
vraag inderdaad bevestigend te kunnen beantwoorden, maar moet, om mijn antwoord
te motiveren, in de eerste plaats dieper op enkele codicologische details ingaan.
De Vreese heeft op de 84 bladen, die de totale codex op 't ogenblik telt, in eerste
instantie 12 verschillende handen onderscheiden. Dit getal kan echter met één
verminderd worden omdat De Vreese's tweede en zevende hand, naar hijzelf zegt,
‘er wellicht toch maar één zijn’. Van deze 11 handen behoorden er 5 toe aan
beroepsschrijvers, ‘scriptoristen’, en 6 aan ‘gebruikers’ van het handschrift, die er
iets aan wilden toevoegen of zo maar iets schreven,
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omdat zij eenvoudig geen weerstand konden bieden aan hun schrijfdrang. Die
handen van ‘gebruikers’ komen we hoofdzakelijk tegen op de oorspronkelijk blank
gebleven laatste bladzijden van het eerste en het derde deel. Maar ook de
kanselarijhand die het 146ste en 147ste lied aan het liedboek toevoegde, behoorde
toe aan een ‘gebruiker’, zij het dan een heel bijzondere. Ik kom straks uitvoerig op
hem terug. De 5 handen van het scriptorium duidt De Vreese aan als α, β, γ, δ/ε en
ζ. Woord en begrip ‘scriptorium’ ontbreken overigens in zijn beschouwing, hij
karakteriseert de handen die hij onderscheidt alleen schrifthistorisch en plaatst ze
niet in ‘scriptorisch’ verband. De scriptoria hadden in zijn tijd in het algemeen nog
niet zozeer de aandacht van de onderzoekers. De Vreese schiet daardoor weliswaar
tekort als codicologisch interpretator, maar zijn karakteristieken op zichzelf behouden
niettemin, omdat hij nu eenmaal een voortreffelijk kenner van de geschiedenis van
het schrift was, hun volle waarde. De hand α, die 43 van de 84 bladen, dus 86
bladzijden, heeft beschreven - de laatste 3 gebeden van het eerste deel, 143 liederen
van het tweede deel en het eerste, lange gedicht van het derde deel - is naar de
mening van De Vreese de ‘oudste’: ‘een zware, naar verhouding kleine, compacte
gothische hand’, zo luidt zijn karakteristiek. Hij meent, schrifthistorisch als hij dacht,
‘dat het werk van déze hand dichter bij het midden dan bij het einde van de 14de
eeuw ligt’. Hij meent voorts - ten onrechte - ‘dat het handschrift voor het werk van
déze hand werd aangelegd’ en schrijft verder: ‘Toen er plaatsruimte overbleef, kon
die dan voor ander werk gebruikt worden’. Op hand α volgt in schrifthistorische zin
hand β, ‘een magere, smalle, fraai gevormde rotunda, met talrijke ligaturen, zuinig
met verkortingen, die toch ook dichter bij het midden dan bij het einde van de 14de
eeuw zal geschreven zijn’. Deze hand β heeft de eerste 2 gebeden van het eerste
deel geschreven, ruim 5 bladzijden. De derde ‘oude’ hand in de codex is γ ‘een
zware, breede vierkante rotunda, waarin van de gothische calligraphie niet veel
overgebleven is ...; met dat al duidelijk de kenmerken van het schrift in de tweede
helft der 14de eeuw vertoonende’. Deze hand γ heeft het tweede gedicht van het
derde deel geschreven, dat wel niet helemaal zo lang is als het eerste gedicht, maar
toch, met zijn 1924 versregels, bijna 20 bladzijden in beslag neemt. De handen δ/ε
en ζ zijn ‘jonger’. De eerste is ‘een duidelijke, besliste rotunda, die geen enkele
hoekigheid meer vertoont, met dat al onmiskenbaar nog tot de 14de eeuw, meer
naar het einde dan naar het midden, behoorende’. Voor de datering van deze hand
δ/ε gebruikt De Vreese ook een buitentextueel gegeven. Een van de stukken die
deze hand geschreven heeft, het op twee na laatste gedicht van het derde deel, is
nl. ‘een gedicht ter eere en ten gerieve van den Coninc van de Forestiers van den
Witten Beer’. De Vreese geeft daarbij deze commentaar: ‘Jan van de Gruut-
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huse, Loys' vader werd Koning van den Witten Beer op 11 Maart 1392. Het gedicht
zal bij die gelegenheid gemaakt zijn, en het door deze hand geschreven gedeelte
van den codex omstreeks denzelfden tijd.’ De hand δ/ε schreef in het eerste deel
alleen maar het derde en vierde aanbiddingsgedicht, samen nog geen volle 3
bladzijden, maar in het derde deel, zoals wij het nu kennen, niet minder dan ruim
45 bladzijden. (De verloren 8 bladzijden van het derde hele quatern meegerekend,
worden het er zelfs 53.) De schrijver die deze hand voerde, kan een belangrijke
invloed hebben gehad op de compositie van het derde deel. De opdrachtgever zal
de kopiist wel hebben gezegd, wélke gedichten deze moest afschrijven, maar kan
de volgorde voor een groot deel aan hem hebben overgelaten. De hand ζ wordt
door De Vreese gekarakteriseerd als ‘meer rotunda dan gothisch’ en in dezelfde
tijd geplaatst als de hand δ/ε, d.w.z. in het laatste decennium van de 14de eeuw.
Deze hand ζ heeft maar weinig aan onze codex bijgedragen: alleen de liederen 144
en 145 van het liedboek en minder dan één bladzijde aan het einde van de derde
bundel. Zien wij, anders dan De Vreese, al deze 5 handen als toebehorende aan
schrijvers van hetzelfde Brugse scriptorium die in dezelfde tijd - het laatste decennium
van de 14de eeuw - aan drie verwante opdrachten van eenzelfde opdrachtgever
samenwerkten, dan kunnen wij het stijlverschil in hun schrift herleiden tot een verschil
in leeftijd: de schrijvers met de handen α, β, en γ zullen een generatie ouder zijn
geweest dan de schrijvers met de handen δ/ε en ζ. Het spreekt haast wel vanzelf
dat de oudere heren de leiding zullen hebben gehad. Men kan verwachten dat, als
dat nodig was, de jongere schrijvers het werk dat de oudere hadden opgezet, hebben
moeten afmaken. Alle drie de delen beginnen dan ook met een werkstuk van een
oudere schrijver. De jongere hand ζ vinden wij alleen maar aan het slot van het
tweede en het derde deel. Hij was op het scriptorium blijkbaar iets als ‘jongste
bediende’.
Op de werkverdeling in het scriptorium kom ik straks nog terug. Ik moet nu eerst
de aandacht vragen voor een hand die door De Vreese niet wordt genoemd. Het is
de hand van een ‘gebruiker’ die hij bij zijn collatie - getuige zijn gecollationeerde
exemplaar van Cartons uitgave - wel heeft opgemerkt, maar blijkbaar te onbelangrijk
gevonden om hem in zijn codicologische verhandeling te vermelden. Deze hand
heeft op verschillende plaatsen in het derde deel notities neergekrabbeld die op het
eerste gezicht misschien onbenullig kunnen lijken, maar die ons bij nader inzien
toch zeer belangrijke inlichtingen blijken te verschaffen. Onder het eerste, lange
gedicht van het derde deel heeft deze ‘gebruiker’ vluchtig genoteerd: ‘tot hier teerste’,
onder het tweede gedicht: ‘tot hier tfyerde’. Boven het vijfde gedicht - ik tel de beide
fragmenten na het tweede als afzonderlijke eenheden mee - staat iets onduidelijks
dat weer is doorgekrast. De Vreese heeft hier, blijkens het
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door hem gecollationeerde exemplaar, gelezen: ‘hier beghint tfifste’, m.i. wel terecht.
Boven het zesde gedicht lezen we, nu volkomen duidelijk, eerst: ‘hier tseste’, en
dan, nadat dit is doorgestreept: ‘hier beghint tfifste’. Onder dit zesde gedicht nog
eens: ‘tot hier tfifste’. De zoeker met de pen in de hand heeft gevonden wat hij zocht!
Onder het zevende gedicht staat: ‘tot hier tseste’, maar dit is weer doorgehaald. (De
Vreese heeft hier gelezen: ‘tot hier tleste’, m.i. ten onrechte.) Daarna doet deze
gebruiker zich nog één keer, en bijzonder nadrukkelijk, gelden in een notitie onder
het 13de gedicht: ‘tot hier tseste ende niet verder’, daaronder nog eens: ‘niet verder
dan hier’. Wat betekenen deze zoekende en herkennende aantekeningen? Het is
een bijzonder intrigerende vraag en het verbaast ons dat De Vreese, die toch zo'n
nauwkeurig handschriftenkenner en -kijker was, hem niet aan zichzelf heeft gesteld.
De ‘gebruiker’ van het derde deel die deze vluchtige krabbels uit zijn pen liet glijden,
plaatste, al zoekende en herkennende, een aantal gedichten in een bepaald verband,
in een bepaalde volgorde, die niet het verband en de volgorde van de codex waren.
Hij moet dit verband en deze volgorde gekend hebben uit een andere codex, die
hij bij het doorbladeren van ons derde deel misschien wel voor zich had liggen. Hij
was aan het vergelijken en had blijkbaar een zeker belang bij deze vergelijking. Wie
kan in 't algemeen bij gedichten meer belang hebben dan de dichter zelf die ze
geschreven heeft? De veronderstelling ligt dus voor de hand dat een dichter, die
een persoonlijke verzamelcodex van zijn eigen gedichten op verzoek van de
opdrachtgever - zo die dichter zelf al niet de opdrachtgever is geweest - ter
beschikking van het scriptorium had gesteld om daaruit ten behoeve van ons derde
deel een aantal stukken over te schrijven, heeft gecontroleerd op welke plaats en
in welk verband zijn gedichten waren terechtgekomen. Deze veronderstelling ligt
ook hierom voor de hand, omdat we op grond van een taal- en letterkundige analyse
met een zeer hoge graad van waarschijnlijkheid kunnen vaststellen - ik zal dat
verderop nader toelichten - dat het 1ste, 2de, 6de en 13de gedicht van het derde
deel, waarbij we de krabbels hebben aangetroffen, werk van een en dezelfde dichter
zijn geweest. Deze dichter is ons met name bekend doordat hij, per acrostichon aan
1
het slot van het 13de gedicht, zichzelf bekend heeft gemaakt: hij heette Jan Moritoen .
Had Jan Moritoen iets te maken met het gezelschap van de 12 ‘peilgrinen’ dat we
in het gebedenboek hebben ontmoet? Jan van Hulst, de woordvoerder, zoal niet
aanvoerder, van de ‘peilgrinen’, heeft althans één onbetwijfelbare bijdrage geleverd
tot het derde deel, nl. het

1

Carton heeft het acrostichon aan het slot van het 13de gedicht nog niet opgemerkt. Ik vond
het voor het eerst vermeld in de tweede uitgave van Hoffmann von Fallerslebens Uebersicht
der mittelniederländischen Dichtung, blz. 125 (1857): ‘Die letzten elf Zeilen mit den
Anfangsbuchstaben IAN MORITOEN’.
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11de gedicht, een vroeg voorbeeld van een alfabetisch referein, bestaande uit 25
elfregelige strofen met de stokregel ‘Elc zie wel voor hem hoe hi vare’. In de 9de
strofe, op de letter I, heeft Jan van Hulst de kans gekregen om zijn elfletterige naam
in de 11 beginletters van de versregels acrostichisch neer te schrijven. Een van de
dichters van het gebedenboek is dus in elk geval ook een medewerker aan de derde
bundel geweest. Heeft nu anderzijds Jan Moritoen, de onbetwijfelbare dichter van
het 13de gedicht, ook een bijdrage geleverd aan het gebedenboek? En was die
bijdrage dan misschien ook afkomstig uit de persoonlijke verzamelcodex van zijn
gedichten die hij ter beschikking had gesteld van het scriptorium? Wij hebben hem
het eerste, vierde, vijfde en zesde gedicht van zijn verzameling zien terugvinden,
juist deze vier, en hebben daarbij natuurlijk de vraag voelen opkomen waar dan wel
zijn tweede en derde gedicht gebleven konden zijn. Hij heeft ze in het derde deel
blijkbaar niet teruggevonden. Zijn ze dan misschien te vinden in het eerste deel, het
gebedenboek?
Deze vraag is niet alleen literairhistorisch, maar ook codicologisch van belang.
Wanneer immers een persoonlijke verzamelcodex van Jan Moritoen zowel bij het
eerste als bij het derde deel als werkmateriaal voor de afschrijvers heeft gediend,
moet dat invloed hebben gehad op de werkverdeling op het scriptorium. Men heeft
die verzamelcodex van Jan Moritoen ten behoeve van het kopiëren wel tijdelijk uit
elkaar kunnen nemen en de stukken ervan verdelen over verschillende kopiisten,
maar de bindeenheden moesten daarbij toch intact worden gelaten. Men kon teksten
uit één quatern niet aan twee schrijvers tegelijk ter hand stellen. Wij gaan met dit
probleem voor ogen de samenstelling van het derde deel nog eens nader bekijken.
Er zit in die samenstelling een merkwaardigheid waarop ik nog niet ben ingegaan.
Het derde deel is in het algemeen samengesteld uit quaternen, maar het begint,
merkwaardig genoeg, met een halve quatern. Vanwaar, zo moeten wij vragen, die
uitzondering, juist aan het begin van een codex? Het is niet zo moeilijk op deze
vraag een antwoord te vinden. Het eerste, lange gedicht bestond uit 2360 regels
en zou dus, dat was op het eerste gezicht duidelijk, 24 bladzijden van 100 regels
oftewel anderhalve quatern moeten vullen. Schrijver α, een ervaren man,
waarschijnlijk de ‘eerste schrijver’ van het scriptorium, die een begin zou maken
met het derde deel, legde dus een heel quatern voor zich neer en nog een half.
Misschien was het toeval dat hij met het halve begon, misschien deed hij het ook
welbewust omdat hij het fraaier vond de reeks hele quaternen niet door een halve
eenheid te onderbreken. Maar, vragen wij nu verder, waarom moest het einde van
dat eerste gedicht zo precies samenvallen met het einde van een heel of half
quatern? Het tweede gedicht had immers ook wel midden in een quatern kunnen
beginnen! Neen, moeten wij onszelf
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daarop antwoorden, dat kon niet, want op hetzelfde ogenblik dat schrijver α met het
eerste lange gedicht begon, nam een andere ervaren kopiist, γ, misschien wel de
‘tweede schrijver’ van het scriptorium, het tweede lange gedicht ter hand, ‘tfyerde’
uit de verzamelcodex van Jan Moritoen. Schrijver γ, parallel werkend met α, moest
voor dit tweede gedicht ook een nieuw quatern aanleggen en aan het begin daarvan
beginnen. Daarom moest schrijver α er wel voor zorgen dat het eerste gedicht
precies bij het einde van een heel of half quatern zou eindigen. De derde schrijver
van de oudere generatie, β - misschien was hij al wel een beetje erg oud en daardoor
niet meer zo heel nauwkeurig - begon ondertussen aan een van de andere
opdrachten, het gebedenboek. Hij legde daarvoor anderhalve quatern aan,
overeenkomstig de vermoedelijke omvang zoals hij die schatte of zoals die hem
door de opdrachtgever was voorgesteld. Nadat schrijver β de eerste twee gebeden
met zijn ‘magere, smalle, fraai gevormde rotunda’ had overgeschreven, ruim 5
bladzijden, vond hij misschien zelf dat een jongere kracht het werk nu maar moest
voortzetten of vond, waarschijnlijker, de leider van het scriptorium het, in verband
met de bekende onnauwkeurigheid van de oude heer, maar beter, dat deze ermee
ophield: hij had immers de eer gekregen die hem op grond van zijn ervaring toekwam,
hij had een codex mogen opzetten, nu moest hij verder geen brokken maken. De
corrector werd meteen aan 't werk gezet om de door β geschreven eerste 5 bladzijden
van het gebedenboek te controleren. (De Vreese is niet helemaal nauwkeurig
wanneer hij schrijft dat de corrector ‘alle teksten nog eens aan een grondige
herziening heeft onderworpen’: de hand van de corrector is alleen maar met
zekerheid te herkennen in het werk van de beide ‘oude’ handen, zeer frequent in
dat van β, minder frequent in dat van γ. De andere schrijvers van het scriptorium
stonden blijkbaar als nauwkeuriger bekend.)
Tot zover kunnen wij de werkverdeling op het scriptorium gemakkelijk begrijpen:
twee kopiisten, waarbij de ‘eerste schrijver’, zetten zich aan de omvangrijkste
opdracht, een werk dat verscheidene quaternen groot zou worden, een derde,
geëerd om zijn leeftijd en zijn mooie schrift maar niet al te precies meer, moest
alvast maar een begin maken met het kleinste en minst belangrijke opdrachtje, het
gebedenboek, dat hoogstens anderhalve quatern zou omvatten. Schrijver α kan
pas van het derde deel op het gebedenboek zijn overgestapt nadat hij zijn lange
gedicht van 24 bladzijden voltooid had. Toen hij zich aan het gebedenboek zette,
was dit nog maar gevorderd tot bladzijde 8. De jonge schrijver δ/ɛ had aan het werk
van de oude β niet meer dan krap 3 bladzijden toegevoegd. Dat moet betekenen
dat het gebedenboek, nadat β ermee opgehouden was, een poosje is blijven liggen.
Het was maar een klein opdrachtje en het had geen haast, want de drie codices
moesten toch
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tegelijk worden afgeleverd. Toen α het gebedenboek van δ/ε overnam, werd deze
laatste aan het derde deel gezet. De schrijver γ was inmiddels ook klaargekomen
met zijn lange gedicht (iets meer dan 19 bladzijden) en δ/ε moest maar verder gaan
schrijven op de plaats waar γ was opgehouden, ongeveer op een vierde van het
derde hele quatern van de derde bundel. Maar nu komt een niet zo heel gemakkelijk
te beantwoorden vraag op: waarom heeft α, die het als ‘eerste schrijver’ toch wel
min of meer voor het zeggen zal hebben gehad en iets als de chef van het scriptorium
zal zijn geweest, het gebedenboek per se van δ/ε willen overnemen, waarom heeft
hij dit niet rustig laten afmaken door deze ongetwijfeld bekwame jonge kracht?
Zeker, de derde bundel vroeg als omvangrijke opdracht om geregelde voortgang
en de jonge δ/ε was stellig de vlotte en nauwkeurige werker aan wie dat karwei wel
kon worden toevertrouwd. Hij schreef, lezen we bij De Vreese, ‘nu eens tamelijk
zwaar, dan eens mager, nu eens compact, dan eens wijduit, ruim geïnterpungeerd,
met weinig verkortingen en weinig ligaturen, en dus ook weinig respect voor de
afschrijving’, kortom: niet sierlijk maar wel vlot. Maar juist omdat hij zo vlot werkte,
had hij dat gebedenboek toch ook nog wel even vlot op het perkament kunnen
zetten. Als α niet zelf met de derde bundel verder wilde gaan, had hij ook altijd nog
het liedboek, de tweede hoofdopdracht, op zijn programma staan. Misschien had
de opdrachtgever aan hem, de ‘eerste schrijver’, de chef, zelfs wel gevraagd speciale
zorg te besteden aan dat liedboek. Muziekschrift schrijven was immers niet ieders
werk. De oude γ, die in zijn lange gedicht ook twee liederen met muziek had moeten
overschrijven, had de daarbij behorende notenbalken gemakshalve maar laten
lopen. Waarom begon α dan niet meteen aan dat interessante liedboek? Zijn ervaren
blik zal onmiddellijk hebben geschat dat het ongeveer 4 quaternen groot moest
worden, nog wat meer dus dan er nog aan de derde bundel te doen viel. Als α zelf
aan het liedboek begon en ondertussen δ/ε de resterende gebeden en gedichten
liet afschrijven, zouden zij beiden vrijwel tegelijk klaar zijn. Het lijkt, als men dat zo
narekent, bijzonder onredelijk dat α de jonge δ/ε na het voltooien van het vierde
gebed overplaatste naar het gedichtenboek en dat hij zelf aan het gebedenboek
ging werken. Als α op ons een onredelijke indruk maakt, moet dat betekenen dat
hij een bijzondere reden heeft gehad om zich zo als chef te doen gelden. Wat kan
dat voor een bijzondere reden geweest zijn? M.i. kan die alleen maar gezocht worden
in de relatie tussen tekst en bindeenheid in de voorbeeldcodex, de persoonlijke
verzamelcodex van Jan Moritoen.
Ik heb uiteengezet dat, toen α en γ ieder een groot gedicht van Jan Moritoen
gingen overschrijven, α ‘teerste’ en γ ‘tfyerde’, de voorbeeldcodex tijdelijk uit elkaar
genomen moet zijn. Ik heb ook gevraagd waar het tweede en derde
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gedicht van Jan Moritoen gebleven waren. Het tweede en derde volgden in Jan
Moritoens persoonlijke codex uiteraard op het eerste. Ze zullen, in hun geheel of
voor het grootste deel, met het laatste stuk van ‘teerste’ in één quatern of andere
bindeenheid verenigd zijn geweest. De aandacht van schrijver α werd dus, nadat
hij ‘teerste’ had overgeschreven, vanzelf gericht op het tweede. Hij zal geconstateerd
hebben dat dit tweede, evenals het derde, in het gebedenboek thuishoorde. Hij kan
daarop de neiging hebben gevoeld om, alvorens met het liedboek te beginnen, eerst
het stuk voorbeeldcodex waar hij mee bezig was, af te werken. Hij kan toen met dit
stuk voorbeeldcodex naar de lessenaar zijn gelopen waar δ/ε aan het gebedenboek
stond te schrijven en tegen deze iets gezegd hebben in de geest van: ‘Ik zal het
gebedenboek wel van je overnemen, ga jij maar verder werken aan de gedichten’.
Op deze manier zouden we het zo onredelijk lijkende ingrijpen van α in het werk
aan het gebedenboek kunnen verklaren: α wou eenvoudig verdergaan met de
voorbeeldcodex van Jan Moritoen op het punt waar hij had moeten ophouden!
Deze codicologische hypothese vraagt echter om een filologische bevestiging.
De ‘gebruiker’ die in de derde bundel de gedichten van Jan Moritoen bijeen heeft
gezocht - de dichter zelf, naar ik heb aangenomen -, heeft geen gelijksoortige notities
neergekrabbeld in het gebedenboek. We moeten dus enkel op grond van taal- en
letterkundige bijzonderheden zien vast te stellen of er bij de 7 gedichten van het
gebedenboek inderdaad 2 zijn aan te wijzen die zich onderscheiden van de rest en
waarin we de stijl van Jan Moritoen kunnen herkennen. Is mijn reconstructie van de
gang van zaken op het scriptorium juist, dan kunnen het tweede en derde gedicht
1
van Jan Moritoen alleen maar te zoeken zijn in het 6de en 7de gebed . Immers de
eerste vier gebeden zijn afgeschreven door de schrijvers β en δ/ε en het 5de gebed
noemt in een acrostichon Jan van Hulst als zijn dichter. Het 6de en 7de gebed zijn
als gebeden uiteraard thematisch in geen enkel opzicht verwant met de
minneallegorieën die we in de derde bundel aan Jan Moritoen konden toewijzen.
We kunnen in het algemeen wel met ons gehoor vaststellen dat de beweging van
het vers, met name in het 6de gebed, heel anders is dan in de gebeden van Jan
van Hulst. De vorm van het 7de gebed wijst ook bepaald niet op Jan van Hulst. Het
is gedicht in een variant van de vagantenstrofe, een vorm die we bij Jan van Hulst
nergens aantreffen en die ook niet goed bij zijn stijl lijkt te passen. We vinden deze
strofe wel in het liedboek (lied 124). Maar dat zijn allemaal argumenten met te weinig
speciale bewijskracht. Willen we iets bewijzen, dan moeten we onze aandacht richten
op bijzonderheden van woord- en rijm-

1

Wanneer Jan Moritoen in zijn persoonlijke codex 35rr. op een bladzij heeft geschreven, heeft
hij voor ‘teerste’ gedicht 68 blz. nodig gehad, voor het 6de gebed 8 en voor het 7de gebed 4
blz., samen juist 80 blz. oftewel 5 quaternen.
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gebruik. Op dit gebied valt het volgende te noteren: ‘Selve te stane an die columme
/ Ende liet hu slaen al omme ende omme’ (6de geb., r. 83/4) naast: ‘Ten veinstren
twee enter collomme / Ende tpalais al omme ende omme’ (1ste ged., r. 2085/6);
‘Daer hi u mede int herte stac / Daer water ende bloet uut lac’ (6de geb., r. 170/1)
naast: ‘Als soese mi int herte stac / Ic tastese maer die wonde lac’ (1ste ged., r.
2227/8); ‘Ende ic ghecrighe sulc een gruwen / Dat icker tqwade bi mach scuwen’
(6de geb., r. 73/4) naast: ‘Tmeeste quade so sal men scuwen / Vor tmijnste so sal
men hebben gruwen’ (2de ged., r. 931/2); ‘In de glorie van uwen rike / Van eeuwen
teeuwen eeuwelike’ (6de geb., r. 184/5), ‘In moet u scouwen in u rike / Van eeuwen
teeuwen eeuwelike’ (6de geb., r. 240/1) naast: ‘Met onsen heere in hemelrike / Van
eewen teewen eewelike’ (7de ged., r. 311/2); ‘Verlicht mine aerme crancke zinne’
(7de geb., r. 59) naast: ‘Verstaerct mijn aerme cranke zinne’ (7de ged., r. 10) en:
‘Eer ic mijn aerme cranke zinnen / Aldus roukelos verlore’ (13de ged., r. 263/4);
‘Toocht hem, moeder, werde care, / Wat hi heift ghesoghen’ (7de geb., r. 85/6)
naast: ‘Up de zoete leeringe clare / Die mi de werde vrauwe care / Heift alzo
vriendelic bewijst’ (7de ged., r. 305/7);
Tecum roupen wi ghemene ?
Die vul sijt van ghenaden.
Hets recht, u bede mach allene
Allen last ontladen
En es zondare groot no clene,
Ghine moetene beraden.
Ic hebbe zonde menighe ene,
Nu staet mi, vrauwe, in staden. (7de geb., r. 41/8)
O overvloiende fonteine
Van gracien ende van alle ghenaden,
Maria, moeder ende maghet reine,
Die allen mestroosten muecht beraden,
Ic comme toot hu zo zwaer gheladen,
Alleene ict niet ghedraghen en can.
Dies helpt mi, vrauwe, ende staet in staden,
Want ic nye zwaerre last ghewan. (13de ged., r. 1/8)

Afgezien van de overeenstemmingen tussen de laatst geciteerde strofen, waarbij
het om gewone rijmen gaat, komen de aangehaalde rijmparen en uitdrukkingen
buiten de genoemde plaatsen nergens in het Gruuthuse-handschrift voor. Er blijken
dus inderdaad wel zeer speciale overeenstemmingen te bestaan tussen het 6de en
7de gebed enerzijds, het 1ste, 2de, 7de en 13de
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gedicht anderzijds. Het 1ste gedicht is ‘teerste’ van Jan Moritoen, het 2de ‘tfyerde’,
het 13de ‘tseste’. Onder het 7de gedicht had de ‘gebruiker’ eerst genoteerd ‘tot hier
tseste’, maar dit vervolgens weer doorgehaald. Betekent dit dat de ‘gebruiker’ zich
bij het 7de gedicht helemaal vergist had? Neen, want ik zal verderop op grond van
thematiek en woordgebruik aantonen dat het 7de gedicht wel degelijk tot de reeks
van Jan Moritoen heeft behoord. De zoekende en herkennende ‘gebruiker’ zocht
zijn gedichten bijeen in de volgorde waarin ze in Moritoens persoonlijke codex
voorkwamen. Hij heeft zijn werk echter niet consequent en systematisch verricht.
Na het vinden van het echte ‘seste’ gedicht in het 13de, waaronder hij noteerde ‘niet
verder dan hier’ (wat waarschijnlijk wil zeggen: in het verdere gedeelte van de bundel
staan van mij, Jan Moritoen, geen gedichten meer), is hij niet nog eens teruggekeerd
naar het 7de gedicht om vast te stellen het hoeveelste van de oorspronkelijke reeks
dat dan wél was. De krabbels onder de gedichten zijn onvolledig en hun aanwijzingen
moeten worden aangevuld door het filologisch onderzoek. Ik meen dat dit onderzoek
ons ten aanzien van het 6de en 7de gebed alle aanleiding geeft om ze aan Jan
Moritoen toe te kennen. En dat betekent weer een bevestiging van onze
codicologische hypothese dat het 6de en 7de gebed in de verzamelcodex van Jan
Moritoen hebben gestaan tussen ‘teerste’ en ‘tfyerde’ in. En dit kan dan weer een
verklaring geven voor het ‘onredelijke’ gedrag van schrijver α, die na het overschrijven
van ‘teerste’ met zijn voorbeeldcodex wou blijven doorgaan en daarom δ/ε van het
gebedenboek verdreef.
Als Jan Moritoen samen met Jan van Hulst gedichten heeft bijgedragen tot het
gebedenboek van de vrome ‘peilgrinen’, zal hij ook wel samen met Jan van Hulst
deel hebben uitgemaakt van hun gezelschap. We herinneren ons dat er bij dit
twaalftal ook een ‘Jannin’ was. Zouden we hierin niet Jan Moritoen mogen
herkennen? Twee volkomen gelijknamige ‘Jannen’ in een gezelschap, dat gaat niet
goed, nu niet en evenmin in de 14de eeuw. Een van de twee moet dan zijn naam
maar een beetje veranderen, bv. door zich ‘Jantje’ te laten noemen. Is ‘Jannin’ niet
een soort ‘Jantje’? Als Jan Moritoen zich door zijn vrienden ‘Jannin’ heeft laten
noemen, moet hij duidelijk jonger zijn geweest dan Jan van Hulst, een conclusie
die geenszins in strijd is met de algemene indruk die we uit het werk van onze twee
‘Jannen’ krijgen. Jan van Hulst treedt ons uit zijn gedichten tegen als een eerwaardig
en bezadigd persoon die de liefde al lang achter zich heeft en behoefte gevoelt om
de jongelui in de gevaarlijke leeftijd te waarschuwen. De Jan Moritoen die wij
ontmoeten zit daarentegen nog midden in de hoofse minnehandel en speelt in
sommige van zijn gedichten zelfs, tegelijk met een zeker welbehagen en een zeker
zelfverwijt, de nog niet geheel aangepaste jongeling.
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Voor ons gevoel past van de beide ‘Jannen’ Jan Moritoen eigenlijk wel het beste in
het gezelschap van het liedboek en Jan van Hulst in de pelgrimerende groep van
het gebedenboek. Maar waarom zou Jan van Hulst op zijn tijd ook nog niet vrolijk
meegezongen en -gedronken kunnen hebben? Hij was, dat blijkt uit zijn gedichten,
in ieder geval jong gewéést! Zo begint in het gezelschap van lied- en gebedenboek
tezamen gaandeweg meer kleur en persoonlijke verscheidenheid te komen. En nu
moeten wij ons opnieuw de vraag stellen: is door of namens dit gezelschap aan het
scriptorium ook de opdracht verstrekt om de derde bundel samen te stellen? Dat
Jan Moritoen als ‘gebruiker’ van de codex erin op zoek is gegaan naar zijn eigen
gedichten en er vrijmoedig zijn persoonlijke krabbels in heeft gezet, wijst er wel op
dat hij mede-eigenaar, althans mederechthebbende, is geweest. Maar moet hij dat
bepaald geweest zijn in het verband van zijn vrome en vrolijke vriendenkring?
Ik moet deze vriendenkring nog wat nader karakteriseren. Uit het liedboek blijkt
niet alleen dat de zangers doorgaans vrolijk en op zijn tijd vroom waren, maar ook
dat zij voortdurend gericht zijn geweest op de cultuur der hoofse minne. Het was
stellig een burgerlijke Brugse kring waarmee we te maken hebben. Men was er niet
‘edel’ door geboorte maar door ‘duecht’. De tijd van de ‘echte’ hoofsheid was
trouwens ook bij de adel allang voorbij. Maar daarom kan, incidenteel en situationeel,
een op zichzelf conventioneel en modieus geworden cultuur der hoofse vormen nog
wel eens tot echt-hoofse beleving verdiept worden. Kan dan een gedichtenbundel
waarin de liefde het centrale thema was - gespecialiseerd in hoofs-wereldse danwel
in geestelijke zin -, geen uitnemend belang hebben gehad voor een kring waarin
de hoofse minne zingend gecultiveerd werd, als die van onze Brugse burgers? In
de eerste twee uitvoerige gedichten van de derde bundel is de hoofdpersoon een
dichter, een zanger, een praktizerend hoofs minnedichter. In het eerste gedicht zijn,
met muziek, 8 liederen ingevlochten, in het tweede 2, en stuk voor stuk hadden die
liederen allemaal in het liedboek kunnen staan. We zien vooral in het eerste gedicht
de dichter metterdaad aan het dichten, en wel als een dichter die zich van zijn
dichtvaardigheid zeer wel bewust is. Hij dicht op uitnodiging van de dames en heren
in wier gezelschap hij zich bevindt, hij heeft een direct en éclatant succes met zijn
liedjes. Geen wonder, want hij beheerst liedvormen die voor die tijd hoogst modern
zijn, hij schrijft de vroegste rondelen van de Nederlandse literatuur! Heeft Jan
Moritoen in deze hoofdfiguur van zijn verbeelding niet zichzelf willen schilderen, en
hebben zijn vrienden van de kring hem in die verbeelde figuur niet even direct
herkend als hij er zich in had geprojecteerd? Ik citeer uit het eerste gedicht enkele
karakteristieke passages:
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Doe tart bet naerder Hope
Hemelike gaf soe mi nope
Ende ruunde so dat niemen hoort
Dat ic hiessche rechte voort
Penne ende inct ende dat ic screve
Eenich liet dat redene gheve. (r. 1783/7)
Als dit liet ghescreven was,
Elkerlic diet zach ende las
Dien docht grote vreimthede
Dat ic up so corte stede
Hadde ghemaect dustaen een liet.
Elc te wondre up mi ziet. (r. 1817/22)
Doe sat ic bi der compaengien
Ende elc met sanghe bliscap dreef
Metten brieve die ic screef.
Daer hoordic lust ende vroylichede
Ende ic begonst te zinghen mede
In een vroilic berueren
Uut groten luste van natueren.
Als zi dat hoorden al ghemeene
Lieten zi mi den zanc alleene,
So dat ic emmer also sanc.
Elkerlijc gaf mi den danc. (r. 1759/69)

Uit enkele andere passages van dit eerste gedicht kunnen we opmaken dat de
liederdichter van de verbeelding, dus de Jan Moritoen der werkelijkheid, ook zijn
eigen componist is geweest:
Rechte voort ic avizeerde
Up een ander vroilic liet
Twelcke mi vrou Hope hiet.
Bi haren rade wast ghescreven. (r. 1390/3)
Als zi dit laghen (l. lasen) ende bezaghen,
Begonst vrou Hope wel behaghen
Ende vraechde vrou Verziene hoe
Men best soude bringhen toe
Dat men dit zonghe in de zale.
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Vrou Verziene seide wale:
Juecht comt onder wilen hier
Spreken jeghen den portier.
Als soe hier comt, sonder vorsegghen
Sal ict in haren weghe legghen.
Rechte voort so sal zoet lesen
Aldus so salt daer ghesonghen wesen.
....................
Mettien so leide soet up een boort
In den wech, daert lach onlanghe.
Juecht die cam met haren zanghe,
Singhende met bliden zinne:
Gheen dijnc gheprijst vor reine minne!
So verre ghinc soe dat zoet sach
Waer den brief ghevouden lach,
Dien soe aestelike ondede.
Daer las zoe haer ghenouchlichede.
Soe sach al omme wane hi cam.
Niement soe daer omtrent vernam.
Het dochte haer boven maten wonder.
Soe sach boven ende onder.
Doe cloppede soe ter selver ure
An den rinc van der dure. (r. 1404/33)
Juecht sprac: of ic u toghe
Een nieu, ende ict u wille gheven,
Bet ghenoot ende bet ghescreven, Ende dat ghi selve sult orconden,
In weet wiet maecte, maer ic hebt vonden
Daer ic leet, in enen brief, Suldi mi dan hebben lief? (r. 1465/71)

In taferelen zoals ik hier citeerde moet de vriendenkring niet alleen zijn dichter Jan
Moritoen - dichter en componist en zanger in enen - maar ook zichzelf hebben
herkend. Misschien hebben de vrienden hem wel eens gadegeslagen terwijl hij een
lied opschreef en op noten zette en zijn zij verwonderd geweest over zijn slagvaardige
virtuositeit. Vaker zullen zij verwachtend naar hem hebben opgekeken als hij een
‘brief’ te voorschijn haalde en die voor hen openvouwde om er hun een nieuw lied
uit voor te lezen of voor te zingen. Welnu, in dit grote allegorische gedicht vond de
vriendenkring dit alles,
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indirect maar daarom niet minder treffend, uitgebeeld. Ligt het niet voor de hand
dat het vrome en vrolijke gezelschap behalve een gebedenboek met de ‘eigen’
gebeden en een liedboek met de ‘eigen’ liederen ook een gedichtenboek met althans
dit ene ‘eigen’ gedicht heeft willen bezitten? Wij mogen m.i. de Brugse zangers die
bij een goede dronk de hoofse minne cultiveerden en het scriptorium een
gebedenboek en een liedboek lieten vervaardigen, ook wel met een zeer hoge graad
van waarschijnlijkheid aanzien voor de opdrachtgevers van de derde bundel.
Wij keren terug naar het scriptorium. Wij verlieten het op het ogenblik dat schrijver
α, na het eerste gedicht van de derde bundel uit de codex van Jan Moritoen te
hebben overgeschreven, er zich toe zette om aan de gedichten die in die codex op
het eerste volgden, het tweede en derde, de hun toekomende plaats in het
gebedenboek te geven. Aan schrijver δ/ε, die met het gebedenboek bezig was, had
hij, zo hebben we aangenomen, opdracht gegeven om het werk aan de derde bundel
voort te zetten op de plaats waar schrijver ³ achter zíjn aandeel een punt had gezet.
Toen de jonge schrijver δ/ε op deze wijze werd overgeplaatst zal hij eerst, met de
bescheidenheid die bij zijn leeftijd paste, hebben opgemerkt, dat hij juist had willen
beginnen aan het Salve Regina van Jan van Hulst, dat natuurlijkerwijze behoorde
te staan achter het Mariagebed van dezelfde dichter. De chef volgde de aanwijzing
van zijn ondergeschikte echter op zijn eigen manier. Hij zal hebben geschat dat dit
Salve Regina samen met de twee gebeden van Jan Moritoen ongeveer een half
quatern kon vullen en besloten hebben dat dit halve quatern dan maar het
gebedenboek moest openen. Hij was tenslotte de chef! Een andere scriptorist moest
dan maar de tweede helft van het door β opgezette en door δ/ε voortgezette hele
quatern volschrijven! Dat het zo moet zijn gegaan kunnen we afleiden uit het feit
dat het Salve Regina evenals het door α afgeschreven eerste grote gedicht van de
derde bundel en het eerste lied van het eveneens door α afgeschreven liedboek
een fraai versierde initiaal heeft gekregen. In het werk van de andere sciptoristen
vinden we dergelijke versierde initialen niet. Door een samenloop van
omstandigheden is het allemaal een beetje anders gelopen dan α het zich had
voorgesteld: zijn halve quatern is niet vóór, maar achter de hele terechtgekomen,
en doordat de gebruiker de onvolschreven gebleven anderhalve quatern later heeft
herschikt tot een ingekorte sextern, staat het Salve Regina in het
Gruuthuse-handschrift zoals wij het kennen nu tennaastebij op dezelfde plaats waar
het ook zou hebben gestaan als δ/ε gewoon zijn gang had kunnen gaan! Wel kunnen
we vermoeden dat, wanneer δ/ε niet door zijn chef van de eerste naar de derde
bundel was overgeplaatst, verschillende gedichten uit de derde bundel die duidelijk
het karakter van een gebed hebben, de hun toekomende plaats in het gebedenboek
zouden hebben gekregen en
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dat dit dan werkelijk omstreeks anderhalve quatern zou hebben gevuld. In zoverre
heeft het ingrijpen van de chef de orde van het werk toch wel definitief verstoord.
We kijken nu eerst verder naar het liedboek. Op zichzelf genomen zou het
denkbaar zijn dat schrijver α de liederen heeft afgeschreven van losse blaadjes,
‘brieve’, en dat de volgorde waarin de liederen ons worden gepresenteerd dus in
hoofdzaak bepaald zou zijn door de willekeur of het subjectieve inzicht van de kopiist.
Analyseren wij echter de samenstelling van het liedboek - wat ik verderop uitvoerig
zal doen - dan blijkt er onmiskenbaar een compositorische orde in te zitten. Ik wees
hierboven terloops al op de plaatsing van de beide liederen die aan de nagedachtenis
van Egidius gewijd zijn: vóór het eerste, na het tweede en tussen beide in vinden
we een Marialied. Dat is geen orde zoals een ‘scriptorist’, zelfs niet een ervaren
schrijver en ‘Moritoen-specialist’ als α, uit eigen beweging in een tekst zal brengen.
Een dergelijke ordening moet afkomstig zijn uit de kring waarin de liederen ontstaan
en gezongen zijn. We moeten dus tot het besluit komen dat schrijver α het liedboek
heeft afgeschreven uit een codex die hem door de opdrachtgever ter beschikking
was gesteld. Een liederencodex waarin het repertoire van het opdrachtgevende
gezelschap, op een bepaalde wijze geordend, opgenomen was, zal ongetwijfeld
gedurende kortere of langere tijd op de onderlinge bijeenkomsten van dat gezelschap
dienst hebben gedaan. Het is mogelijk dat het ‘eerste liedboek’, toen de opdracht
aan het scriptorium gegeven werd, als versleten werd beschouwd. Waarschijnlijker
lijkt het mij echter dat het gezelschap in plaats van zijn voorlopige codex, die niet
alleen op papier geschreven was maar bovendien het eigendom bleef van de dichter,
een mooiere wilde hebben, helemaal van zichzelf, een codex op duurzaam
perkament, op dezelfde wijze uitgevoerd als het ‘eigen’ gebedenboek en het ‘eigen’
gedichtenboek, een codex geschreven door een beroepsschrijver. De opdrachtgever
zal bij zijn bestelling duidelijk hebben gemaakt, hoezeer de vrienden op hun liedboek
gesteld waren. Het feit dat schrijver α ons uit het Gruuthuse-handschrift als
‘Moritoen-specialist’ tegemoet treedt, kan ons op de gedachte brengen dat Jan
Moritoen zelf namens de vrienden op het scriptorium is wezen onderhandelen, dat
hij zelf de kopij heeft gebracht en dan uiteraard ook zal hebben gesproken over zijn
eigen aandeel daarin. De chef kan als gevolg van dat gesprek een persoonlijke
band met de dichter hebben gevoeld. Hoe dit zij, toen schrijver α zich aan het
overschrijven van het ‘eerste liedboek’ zette, had hij zich hoogstwaarschijnlijk
voorgenomen het helemaal alleen af te werken. Toen hij bijna klaar was, heeft hij
echter om de een of andere reden zijn werk moeten staken. Waarom? Is hij ziek
geworden? Men zou het, in verband met wat er verder gebeurd is, bijna gaan denken.
Het precieze aantal
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liederen dat α had overgeschreven op het ogenblik dat hij de pen neerlegde, kunnen
wij niet meer vaststellen, omdat wij niet weten hoeveel liederen er op de drie verloren
gegane bladen hebben gestaan. We zullen het aantal verloren liederen voorlopig
op 15 schatten en veronderstellen dat α omstreeks 160 liederen had gekopieerd
toen hij, tegen zijn bedoeling, de pen moest neerleggen. Volgens onze telling was
hij toen tot en met lied 143 gekomen. Het valt ons op dat het niet een van de oudere
heren β en γ geweest die het werk van α heeft overgenomen. Hadden die misschien
geen zin in die paar laatste liederen vanwege de hier in elk geval onmisbare
notenbalken? Wij herinneren ons dat γ bij de liederen in het 4de gedicht van Jan
Moritoen dat híj had moeten overschrijven, de notenbalken gemakshalve maar had
weggelaten. De jongere schrijver δ/ε zal, toen α uitviel, wel klaar zijn geweest met
de derde bundel maar, evenals (β en γ, al weer druk doende met een andere
opdracht. Hij zal zich ook niet zo maar voor de tweede keer hebben laten
overplaatsen, zeker niet nu de chef er niet was. Toen hebben de oude heren β en
γ, zo kan men de gang van zaken fantaserenderwijs reconstrueren, maar de vijfde
man van het scriptorium, de ‘jongste bediende’ ζ, erbij geroepen en aan het liedboek
gezet. Het ging, zo kunnen zij hebben gedacht, bij dat liedboek toch maar om het
afmaken van een codex die al bijna klaar was. De ‘jongste bediende’ ζ heeft blijkbaar
eerst, om in de stemming te komen, een aantal liederen die al door zijn chef waren
overgeschreven met aandacht, d.w.z. met het voorbeeld ernaast, doorgelezen. Hij
heeft geconstateerd dat α in lied 134 een regel had overgeslagen en hij heeft die
toen in margine toegevoegd. Bij de twee liederen die ζ zelf heeft overgeschreven,
de nummers 144 en 145, volgde hij een enigszins andere werkwijze dan zijn chef.
Deze was gewoon eerst een aantal liederen over te schrijven en te rubriceren,
vervolgens op de daartoe opengelaten ruimte boven de liederen met rode inkt langs
een liniaal de lijnen van de notenbalken te trekken en tenslotte weer met gewone
inkt, soms een nuance afwijkend van de inkt waarmee de tekst geschreven was,
de noten in te vullen. Bij de liederen 144 en 145 krijgen we daarentegen de indruk
dat de schrijver, alvorens aan de tekst te beginnen, eerst, met de hand en in gewone
inkt, de lijnen van de notenbalken heeft getrokken en daarop de noten ingevuld.
Schrijver ζ heeft de beginletters van de versregels ook niet gerubriceerd, hij had
dus blijkbaar geen rode inkt bij de hand. Toen hij zijn beide liederen had afgeschreven
- er moet aan het toezicht op het scriptorium bepaald iets ontbroken hebben! - heeft
blijkbaar een van de oudere heren hem weer van zijn werk aan het liedboek
afgehaald. Het is immers, gezien de nauwkeurigheid van ζ, niet waarschijnlijk dat
hij uit eigen beweging van het liedboek is weggelopen. Hoe dit ook zij, een feit is
het dat de beide laatste liederen, 146 en 147, niet meer op het scriptorium zijn
overgeschreven. Evenals het gebedenboek,
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zij het op een wat andere wijze, is ook de liederencodex ‘onvolschreven’ aan de
opdrachtgever afgeleverd.
En nu komt het interessantste punt uit de toch ook al in zovele andere opzichten
interessante wordingsgeschiedenis van het Gruuthuse-handschrift! Dat is het aandeel
van de hand die bij De Vreese η heet en die ik hierboven al heb aangeduid als
behorende aan de heel bijzondere ‘gebruiker’ met de kanselarijhand. De Vreese
karakteriseert deze hand als ‘ontwijfelbaar de jongste: een volmaakte rotunda ...
een duidelijke, vaste, regelmatige hand, opgekomen in de laatste dertig jaren der
14de eeuw, en tot ca. 1430 vooral in de kanselarijen zeer in zwang’. ‘Schrijver’ η,
die stellig op een goede school was geweest en hier en daar blijk geeft behalve het
gewone lopende schrift van zijn tijd ook de ‘littera textualis formata’ te beheersen,
kan onmogelijk tot het personeel van het scriptorium hebben behoord. Dat blijkt uit
zijn hele manier van werken. Hij schreef de laatste twee liederen van het liedboek,
in de tegenwoordige telling 146 en 147, ieder op een zijde van het laatste blad van
de codex. Hij was er dus blijkbaar niet, als een echte ‘scriptorist’, in geschoold om
in twee kolommen te schrijven en vond het niet nodig zich aan de door het scriptorium
bepaalde structuur van de schrijfspiegel te houden. Hij kon het zich permitteren zijn
eigen gang te gaan en de laatste twee liederen bij te schrijven op de wijze die hem
het beste uitkwam. Maar dat de hand η niet aan een ‘scriptorist’ maar aan een
‘gebruiker’ van de codex heeft behoord, blijkt wel het allerduidelijkst uit het feit dat
deze hand op de laatste, door het scriptorium wit gelaten, bladzijde van de derde
bundel nog een kort gedichtje heeft neergeschreven. Een dergelijke onregelmatigheid
zou een schrijver van het scriptorium zich nooit hebben veroorloofd. Ik kom op dat
gedichtje, dat ook vanwege zijn inhoud bijzonder interessant is, verderop nog terug
en bepaal mij hier alleen tot de constatering, dat de ‘gebruiker’ met de hand η die
het schreef, de beschikking moet hebben gehad zowel over het liedboek als over
de derde bundel. Dat is geweest in een tijd die De Vreese stelt op ‘de allerlaatste
jaren van de 14de eeuw’. Hij kan dat zo precies zeggen, omdat een andere
‘gebruiker’, met een hand die met zekerheid ‘ca. 1395’ te dateren is, het door de
hand η op de laatste bladzijde van de derde bundel toegevoegde versje ter zelfder
plaatse gedeeltelijk heeft overgeschreven. Zowel de ‘gebruiker’ met de hand η als
die andere ‘gebruiker’ moeten hebben behoord tot de kring waarvoor de drie codices,
het gebedenboek, het liedboek en het gedichtenboek, op het scriptorium vervaardigd
zijn. Wij kunnen dus zeggen dat een van de opdrachtgevers zelf het door het
scriptorium onvoltooid afgeleverde liedboek heeft voltooid! Die opdrachtgever kon
dat uiteraard doen op de wijze die hem het gemakkelijkst uitkwam en overeenkomstig
zijn eigen schrijfgewoonten. De ‘gebruiker’ met de hand
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η had als lid van de vriendenkring de beschikking over het ‘eerste liedboek’, dat met
de aflevering van de nieuwe perkamenten codex weer aan de opdrachtgever was
teruggegeven. Bij vergelijking van origineel en afschrift moet het hem zijn opgevallen
dat in dit laatste de twee slotliederen ontbraken. Dat kon natuurlijk niet zo blijven.
Maar de opdrachtgever heeft er in de persoon van de ‘gebruiker’ met de hand η om
de een of andere reden geen heil in gezien om het onvoltooide liedboek naar het
scriptorium terug te brengen. Vaardig met de pen als deze ‘gebruiker’ was, heeft hij
de twee ontbrekende liederen er zelf maar vlug even bijgeschreven.
Was de ‘gebruiker’ met de hand η nu zo'n secuur pietje, of liever ‘jantje’, dat hij
meteen na de aflevering van de codex origineel en afschrift bladzijde voor bladzijde
met elkaar is gaan vergelijken? Neen, uit de wijze waarop hij de ontbrekende tekst
heeft aangevuld blijkt juist dat hij helemaal niet zo precies was. Hij werkte haastig,
al te haastig, en heeft daardoor zelfs twee regels in het voorlaatste lied overgeslagen.
Maar het ontbreken van de slotliederen moet hem meteen, bij het eerste
doorbladeren van de codex, opgevallen zijn, omdat die in het geheel van het liedboek
beslist onmisbaar waren. Als wij de compositie van het liedboek onderzoeken,
merken wij op dat deze op een bepaalde wijze cyclisch is: de laatste twee liederen
corresponderen duidelijk met de eerste twee. ‘Gebruiker’ η kende het ‘eerste liedboek’
niet zo maar in het algemeen, alleen doordat hij er samen met de andere vrienden
vaak uit gezongen had, neen, hij kende de compositie van het liedboek, hij was een
literair-bewust man. Wij kunnen verder gaan: het is een alleszins redelijke
veronderstelling dat deze ‘gebruiker’ η zélf de schikking in het ‘eerste liedboek’ had
aangebracht, dat hij, de penvaardige met een goede schrijfschool achter zich, zélf
de schrijver van de eerste papieren codex van het liedboek geweest is. Wij
herinneren ons hoe we in de derde bundel, het gedichtenboek, een ‘gebruiker’
hebben zien speuren naar de gedichten van Jan Moritoen, en hoe we hebben
besloten dat die ‘gebruiker’ moeilijk iemand anders kon zijn geweest dan de dichter
zelf, lid van de vriendenkring en als zodanig mede-rechthebbende op de codex. Is,
zo vragen we ons nu verder af, de ‘gebruiker’ met de hand η, in wie we de
oorspronkelijke schikker en schrijver van het ‘eerste liedboek’ mogen herkennen,
óók Jan Moritoen geweest? Iemand als De Vreese had, als hij aan dit punt zijn
vakkundige aandacht had geschonken, mogelijk met stelligheid in het kladschrift
van de krabbels en het netschrift van de laatste twee liederen dezelfde hand kunnen
herkennen. Ik, met mijn zoveel geringere schriftkundige ervaring, kan alleen maar
heel voorzichtig zeggen: de hand van de krabbels lijkt mij inderdaad dezelfde als
de hand van lied 146 en 147. Maar behalve mijn, misschien niet geheel overtuigde
en overtuigende, identificatie van de beide handen, is er
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nog een ander en veel belangrijker argument om Jan Moritoen candidaat te stellen
voor het schrijverschap van het ‘eerste liedboek’. Wij weten uit ‘teerste’ en ‘tfyerde’
gedicht van zijn persoonlijke verzamelcodex, die als eerste en tweede gedicht in
de bundel van de vriendenkring zijn opgenomen, dat Jan Moritoen een dichter van
hoofse minneliederen is geweest. De minneliederen die hij in zijn allegorische
gedichten heeft ingevlochten zijn naar stijl en woordkeus niet te onderscheiden van
een groot aantal liederen uit het liedboek. Wie van de vriendenkring kan dan meer
gequalificeerd zijn geweest om het liedboek van de kring samen te stellen, dan onze
dichter? En als we op grond van deze overweging in Jan Moritoen de samensteller
van het ‘eerste liedboek’ mogen zien, wordt hij vanzelf ook de penvoerder met de
hand η die lied 146 en 147 aan de codex heeft toegevoegd. Op de maatschappelijke
positie van de dichter, die ondanks het feit dat hij een hand schreef zoals die ‘tot
ca. 1430 vooral in kanselarijen zeer in zwang’ was, geen schepenklerk kan zijn
geweest, kom ik in een volgend hoofdstuk nog terug.
Wij gaan nu het voorlaatste lied zoals dat door hand η in het liedboek is
bijgeschreven nog eens heel nauwkeurig bekijken. Daarin zijn nl. een paar zeer
belangwekkende bijzonderheden op te merken. Ik heb gezegd dat de laatste twee
liederen corresponderen met de eerste twee, maar ik moet het nog preciezer
formuleren: het laatste lied correspondeert met het eerste, het voorlaatste met het
tweede lied. Waarin bestaat deze correspondentie van het voorlaatste met het
tweede? Het tweede lied gaat over tegenstellingen: ‘Wit ende zwart dat es een
snede / Contrarie int gheliken’. Op deze eerste tegenstelling volgt nog een hele
reeks andere: ‘trouwe’ en ‘ontrouwe’, ‘stede’ en ‘onstede’, ‘aerm’ en ‘rike’, ‘scalc’ en
‘onnosel’, ‘reyn’ en ‘onreyn’, ‘rouwe’ en ‘solaceren’, ‘lief’ en ‘leit’, ‘vrec’ en ‘milde’,
‘tzoete’ en ‘tzuere’. Drie van de vier strofen die het tweede lied telt worden zo gevuld
met telkens weer nieuwe opposities. Daarna zet de vierde strofe in met de regel:
‘Lief ende lief, milde ende goet / Dat voucht al wel te zamen’. Alle vier de strofen
eindigen met een stokregel die noch Carton, noch Scharpé, noch zelfs een ervaren
handschriftenkenner als De Vreese op de juiste wijze heeft kunnen lezen. Deze
stokregel begint in het handschrift, van schrijver α, met een +-teken, gevolgd door
een driehoekig schildje. Het +-teken transcribeerde De Vreese als ‘ende’ en over
het schildje tekende hij aan: ‘blijkbaar maar ruimtevulling’. Dat was echter geen
gelukkige gedachte. Het is naderhand gebleken dat het schildje allerminst bedoeld
is als ruimtevulling, maar als een zeer persoonlijk ‘schrijversgrapje’! Van schrijver
α? Neen, die was niet zo origineel, die had het schildje eenvoudig overgenomen,
overgetekend uit het ‘eerste liedboek’! Wij kunnen dit met zo grote zekerheid zeggen,
omdat precies hetzelfde ‘schrijversgrapje’ ook voorkomt in de
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tekst van het voorlaatste lied, geschreven door de ‘gebruiker’ η, d.w.z. Jan Moritoen.
De juiste lezing van de stokregel van het tweede lied is gepubliceerd door Gessler,
in De Gulden Passer, en luidt: ‘Tscilt vele dinx diet merken wil’. De combinatie van
het +-teken en het schildje was dus een soort rebus. Viermaal moet deze rebus zijn
voorgekomen in de tekst van het tweede lied, vijfmaal in die van het voorlaatste
lied. Dat voorlaatste lied telt maar drie strofen, elk met een drieregelig refrein,
waarvan de eerste regel luidt: ‘Tscilt wel jonnen ende beniden’. Het voorlaatste lied
gaat evenals het tweede over tegenstellingen, of liever het gaat over één grote
tegenstelling die voor het besef van de dichter nu eindelijk is opgelost, de
tegenstelling tussen ‘melancolye’, ‘trueren’, ‘twifele’ enerzijds en ‘vruechde’
anderzijds. De correspondentie met het tweede lied is onmiskenbaar. Behalve
driemaal in de eerste regel van het refrein komt de rebus ook voor aan het begin
van de laatste regel van de derde strofe: ‘Tscilt mi niet zo vele alst plach’, en
bovendien nog eenmaal onder de tweede van de beide notenbalken, die η zeer vlot
en deskundig bij zijn tekst aanbracht. Schrijver α heeft onder de notenbalken bij de
liederen die hij overschreef geen letter tekst genoteerd. Hij was gewend eerst een
aantal liedteksten achter elkaar te kopiëren en daarna een aantal melodieën,
eveneens achter elkaar. Hij zag, al overschrijvende, dus helemaal geen verband
tussen woorden en noten. Een enkele maal heeft hij - Lindenburg wees mij
daarop-zelfs twee melodieën per custode aan elkaar ‘verbonden’ (bv. 52 en 53).
Schrijver ζ heeft bij zijn beide liederen (144 en 145) misschien eerst wel de melodie
en daarna de tekst gekopieerd. Hij schreef althans de hele eerste regel van de
eerste liedstrofe in kleinere letter onder de notenbalk. Maar η, die een echte
‘gebruiker’ was, noteerde onder de melodie op de juiste plaats het eerste woord
van elke versregel, dus ook het eerste woord van de eerste regel van het refrein.
We mogen aannemen dat η hierbij de notatie in het ‘eerste liedboek’, het voorbeeld
van de schrijvers α en ζ, heeft gevolgd. De schrijvers α en ζ waren ‘scriptoristen’
die verstand hadden van muziek-notatie, maar zij waren geen zangers. Zij hebben
niet al overschrijvende en de melodie noterende de liederen in zichzelf meegezongen.
Voor η was de melodie daarentegen een innerlijk bezit. Hij wist uit ervaring dat het
voor het zingen gemakkelijk was in het verloop van de melodie het begin van iedere
nieuwe regel te herkennen. Terwijl hij zijn notenbalken vulde, zong hij in zichzelf de
eerste strofe van het lied. Zo kon het gebeuren dat de eerste strofe van het
voorlaatste lied onder de notenbalken in zekere zin vollediger werd neergeschreven
dan in de tekst. Want had η bij het opschrijven van de tekst in zijn haast twee regels
van de eerste strofe (de 5de en 6de) overgeslagen, toen hij daarna de notenbalken
invulde, heeft bij er wèl, al zingend, de eerste woorden van die beide overgeslagen
regels (‘ende’ en ‘das’) ónder genoteerd.
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We krijgen door dit alles een duidelijk inzicht in de werkwijze van η, een inzicht in
het persoonlijk ‘belang’ dat hij had bij de melodie die de liedtekst pas werkelijk
compleet maakte. Dank zij deze werkwijze kreeg de tekst van het voorlaatste lied
nog een rebus meer dan het door α overgeschreven tweede lied. We mogen
aannemen dat in het ‘eerste liedboek’ zowel bij het tweede als bij het voorlaatste
lied de rebus vijfmaal zal zijn voorgekomen en dat dit vijfvoudig voorkomen iets
betekend heeft.
Voordat ik de vijfde rebus van het voorlaatste lied, die onder de notenbalk, nu
nader ga bekijken, wil ik eerst nog de vraag trachten te beantwoorden wat eigenlijk
de zin van de rebus is geweest. Ik heb hierboven van een ‘schrijversgrapje’
gesproken, maar ‘grapjes’ op dergelijke compositorisch belangrijke plaatsen van
een liedboek moeten een diepere achtergrond hebben. De rebus moet een
herkenningsteken zijn geweest voor de ‘gebruiker’ van het liedboek en misschien
ook een soort clubwapen van de vriendenkring. We kunnen naar de zin van zo'n
min of meer geheim teken uiteraard alleen maar raden, maar het lijkt me toch de
moeite waard om een poging tot ontraadseling te wagen. De vriendenkring die we
in drie codices van het Gruuthuse-handschrift ontmoeten, was niet alleen vrolijk en
hoofs, maar ook vroom. Zou het schild dan niet moeten worden opgevat als een
‘schild des geloofs, waarmede gij al de brandende pijlen van den boze zult kunnen
doven’ (Efeziërs 6, vs. 16) en het +-teken als zo'n op het schild gerichte ‘brandende
pijl’? Of is het +-teken een kruis, een ‘cruusboom’, een ‘cruusmeye’? Wij weten dat
er in Brugge omstreeks 1410 een ‘gilde van den drogen bome’ heeft bestaan en wij
kunnen op grond van bepaalde wendingen in hun gedichten vermoeden dat zowel
Jan Moritoen als Jan van Hulst met dit gilde, of met een voorvorm daarvan, iets te
maken hebben gehad. De eerste spreekt in r. 1871/2 van ‘tfyerde’ gedicht (het
tweede van onze derde bundel) over Jezus als ‘die waerde dracht / Der vrauwen
van den drogen bome’, de tweede zegt in r. 80/6 van het tiende gedicht uit dezelfde
bundel - ik zal verderop aantonen dat dit inderdaad van Jan van Hulst moet zijn -:
‘God, . . . / Wes hem doch niet versmadich / Die . . . dijnre moeder waerdicheit /
Hier gheerne zaghen gestadich. / Ons boom so zeere verdorret steit / Van
duechdeliker zalicheit’. Zou, zo kunnen we op grond van deze wendingen bij Jan
Moritoen en Jan van Hulst vragen, hun min- en zanglustige vriendenkring niet zijn
samengekomen onder de heilige bescherming van het teken ‘van den drogen bome’,
zou hun liedboek aan begin en einde niet met dit teken gemerkt zijn geweest?
Hiertegen is in te brengen dat de +-tekens in het voorlaatste lied - en die hebben
de authentieke, door de samensteller van het liedboek bedoelde vorm - meer aan
een of ander schietwapen dan aan een kruis doen denken. Hoe dit ook moge zijn,
dat de rebus ‘vroom’ bedoeld is, lijkt mij
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vanwege de vijfvoudige presentatie - de vijf wonden van Christus! - toch wel zeer
waarschijnlijk.
Schrijver α, die de rebus in het tweede lied netjes, maar zonder begrip,
overtekende, zal daartoe wel een uitdrukkelijke wenk van de opdrachtgever hebben
gekregen, maar die wenk is blijkbaar niet duidelijk genoeg geweest om hem vijf
pijltjes (of kruisjes) en schildjes te laten tekenen. ‘Gebruiker’ η kende als ingewijde
de betekenis van de vijfvoudige rebus uiteraard heel goed. Als ingewijde heeft hij
zich echter veroorloofd met althans één van de vijf ‘kruisjes’, het laatste dat hij
tekende, dat onder de notenbalk, op een heel persoonlijke manier te spélen. Dat
vijfde ‘kruisje’ vertoont nl. een zo merkwaardig lijnenspel dat ik wel aan een
monogram heb moeten denken. De dwarsbalk van het ‘kruis’ bestaat uit twee helften,
twee naar verhouding zware pennehaaltjes. Het rechtse daarvan is, naar het mij
voorkomt, het eerst neergezet, van rechts naar links (of liever van boven naar
beneden, want de schrijver zal het blad wel een kwartslag hebben gedraaid). Het
linkse, nauwkeurig in het verlengde van het rechtse maar toch duidelijk daarvan
gescheiden, is een neerhaal die mij het rechterbeen van een letter n lijkt te zijn. Het
linkerbeen van deze letter n is een heel fijn, schuingeplaatst haaltje, eerder geplaatst
dan de veel zwaardere neerhaal van het rechterbeen. Links van dit linkerbeen en
ongeveer parallel daarmee staat een ander fijn neerhaaltje, onderaan zwak naar
buiten buigend en dan opeens haaks zich naar de onderkant van het linkerbeen
van de n bewegend. Is het inbeelding van mij dat ik in het eerste zware neerhaaltje
van de dwarsbalk - het bovenste van het standpunt van een schrijver die het blad
een kwartslag had gedraaid - een i zie en in de drie andere haaltjes een ligatuur
van a en n? De M die men als completering van dit monogram verwacht is ook
aanwezig: het is de gecompliceerde pennehaal die de figuur voltooit - van links naar
rechts: ophaal, neerhaal, ophaal, neerhaal met nog een afsluitend scherp haaltje
naar links. Ik verbeeld mij dat Jan Moritoen onder het begin van de tweede notenbalk
bij het voorlaatste lied monogrammatisch zijn handtekening heeft gezet, bij wijze
van + - teken. Dit is, naar het mij voorkomt, een pennespel zoals men het bij een
ervaren schrijver, als hij was, zeer wel verwachten kan. Jan Moritoen is, als zovele
van zijn tijd- en soortgenoten, een uitermate letterbewust schrijver geweest. Dat
blijkt behalve uit zijn acrostichon aan het slot van het 13de gedicht ook uit zijn spel
met de letters van het woord ‘Trouwe’ in hetzelfde gedicht en met de letters van de
naam ‘Mergriete’ in het 7de gedicht van de derde bundel. In het 131ste lied van het
liedboek beginnen de vier strofen achtereenvolgens met de letters I, A, N, M, dus
dezelfde elementen als ik in het monogram heb menen te herkennen. Hierin kunnen
wij een bevestiging
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vinden voor het vermoeden dat Jan Moritoen zijn naam inderdaad in die elementen
1
heeft kunnen ‘denken’ .
Wie mijn betoog aandachtig heeft gevolgd, heeft allang begrepen dat ik in Jan
Moritoen niet alleen de belanghebbende ‘gebruiker’ van het ‘tweede’ en samensteller
van het ‘eerste liedboek’ zie, maar ook de dichter daarvan. Ik kan dat vermoeden
nu echter nog niet verder waar maken, dat moet wachten tot een volgend hoofdstuk.
Hier wil ik eerst mijn codicologische verhaal over het ontstaan van de derde bundel,
zoals ik mij dat voorstel, afronden. We hebben de jonge schrijver δ/ε op het
scriptorium achtergelaten terwijl hij bezig was de derde bundel voort te zetten van
het punt af waar de oudere schrijver γ de laatste regel van Jan Moritoens ‘fyerde’
gedicht had neergeschreven, op een vierde van het derde hele quatern. Tot dusver
bevatte de derde bundel alleen nog maar de eerste twee lange gedichten, ‘teerste’
en ‘tfyerde’ van onze dichter, samen bijna 4300 regels. Anders dan het liedboek,
dat op het scriptorium alleen maar werd overgeschreven, werden het gebedenboek
en het gedichtenboek door de ‘scriptoristen’ uit de verschillende voorbeeldcodices
samengesteld. Het voorbeeld waarnaar schrijver δ/ε het derde gedicht van het
gedichtenboek overschreef was stellig niet de persoonlijke verzamelcodex van Jan
Moritoen, maar eerder een verzamelcodex van Jan van Hulst. Deze verzamel-codex
van Jan van Hulst is - dat moet ik er wel bij zeggen - niet meer dan een bloot
vermoeden. Ik kan wel aannemelijk trachten te maken - en zal dat verderop ook
doen - dat het 3de, 4de en 5de gedicht van de derde bundel inderdaad van de hand
van Jan van Hulst zijn, maar niet dat deze gedichten ook al door de dichter zelf in
het geordende verband van een persoonlijke codex waren geplaatst. Met die
verzamel-codex zij het, zoals het daarmee zijn moge, we moeten vragen: Wat kan
schrijver δ/ε hebben bewogen om op ‘tfyerde’ gedicht van Jan Moritoen, dat in
paarsgewijs rijmende regels geschreven was, een strofisch gedicht van, vermoedelijk,
Jan van Hulst te laten volgen? Wij kennen de oorspronkelijke lengte van dit strofische
gedicht niet. Er zijn ons immers maar 33 regels van bewaard gebleven en daarop
volgt dan een lacune van 8 bladzijden oftewel omstreeks 800 regels. Een groot
gedeelte van deze 800 regels kan hebben aangesloten bij het voorgaande fragment
en het gedicht dat als derde in deze bundel is opgenomen kan dus aan schrijver
δ/ε na het eerste tweetal het langste van de door hem samen te stellen verzameling
hebben geschenen. Het langste gedicht dat hij

1

Met enige fantasie kan men ook in de + -tekens op de vier andere plaatsen wel monogrammen
ontdekken, althans van een (horizontale) I en een (verticale) M. Ze zijn echter veel minder
zorgvuldig getekend en daardoor niet zo goed herkenbaar. In de buurt van de derde en vierde
rebus, links onderaan de bladzij, ziet men ook nog enkele vage krabbels die wel
monogrammen-in-wording lijken. Heeft Jan Moritoen aan belangstellende vrienden willen
demonstreren, hoe hij zijn monogram tekende?
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nog uit de verzamelcodex van Jan Moritoen had over te schrijven (daarin het ‘seste’,
in de derde bundel het 13de) omvat 661 regels. Dat het de lengte van de
onderscheidene gedichten zou zijn geweest die de ordening van schrijver δ/ε zou
hebben bepaald lijkt mij intussen toch niet erg waarschijnlijk. Als het gedicht dat hij
als derde plaatste, boven de 700 regels groot is geweest, moet het gedicht dat hij
daarop liet volgen en waarvan in het Gruuthuse-handschrift alleen het slotdeel van
154 regels bewaard is, immers beneden de 300 regels zijn gebleven. Eerder dan
door de lengte van de gedichten zal schrijver δ/ε zich bij hun rangschikking hebben
laten leiden door hun thematiek. Als dat zo geweest is, moeten wij vaststellen dat
hij de gedichten die hij moest overschrijven maar zeer oppervlakkig heeft bekeken.
De eerste twee gedichten van de derde bundel, uit de persoonlijke codex van Jan
Moritoen, handelden over ‘dromen’, het derde, naar ik aanneem van Jan van Hulst,
begint met de regel: ‘Van drome so ghewaghic’. Schrijver δ/ε kan dus in zijn
oppervlakkigheid hebben gedacht dat het door hem als derde geplaatste ook een
‘droomgedicht’ was. Jan Moritoen had de techniek van zijn ‘droomgedichten’ (ook
zijn ‘fifste’ en ‘seste’, alsmede het gedicht dat δ/ε als 7de in onze bundel heeft
opgenomen, behoorden tot dit genre) geleerd in de traditie van de Roman van de
Roos. Voor hem was ‘droom’ dus een positief gewaardeerd element van literaire
inkleiding. Als Jan van Hulst van ‘droom’ of ‘dromen’ spreekt, bedoelt hij echter
steeds iets dat hij negatief waardeert. Voor hem waren ‘dromen’ bedrog. Zo bv. in
het 5de gedicht van onze bundel r. 264 vgg.: ‘Haer eerste verkiesen dat haer groot
/ Dochte, daer zoe gherust up was, / Dats al onruste ende een ghedwas. / Haer heift
ghedroomt, nu gaetze waken, / Nu wachtze haer voort an vor ontraken.’ Zo ook in
het 14de gedicht r. 108/9: ‘Maer als een droom, een overlijt, / Heden up ende
morghen neder’. (Zowel het 5de als het 14de gedicht schrijf ik op taal- en
letterkundige gronden aan Jan van Hulst toe.) Het is duidelijk in deze negatief
waarderende zin dat in de geciteerde eerste regel van het 3de gedicht het woord
‘droom’ gebruikt wordt. Als mijn vermoeden juist is dat deze eerste regel de plaats
van het 3de gedicht in de bundel heeft bepaald, moet schrijver δ/ε bij het
rangschikken van zijn ‘kopij’ wel zeer vluchtig te werk Zijn gegaan en, vlot werker
als hij was, zich niet eens de tijd hebben gegund om de gedichten die hij te kopiëren
kreeg zelfs maar met enige intellectuele aandacht te lezen. Hoe oppervlakkig δ/ε
was, blijkt ook uit zijn plaatsing van het zoëven genoemde ‘seste’ gedicht van Jan
Moritoen als 13de in onze bundel. Het is evenals het ‘fifste’ van dezelfde dichter
een ‘droomgedicht’, een allegorisch ingeklede minnebrief, maar het begint toevallig
met een gebed aan Maria. Kennelijk op grond van dit begin is het geplaatst na het
12de van de bundel, dat inderdaad een gebed, en niets dan dat, wilde zijn.

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

38
De derde bundel is, tengevolge van het geringe compositorische inzicht van de
vlotte δ/ε, een tamelijk onoverzichtelijk conglomeraat geworden en het verbaast ons
niet dat Jan Moritoen, na de aflevering van de codex misschien wel de eerste
‘gebruiker’ ervan, moeite heeft gehad om er zijn weg in te vinden. Vragen wij nu
verder waarom δ/ε het 4de gedicht na het 3de heeft geplaatst, dan wordt het
antwoord zeer bemoeilijkt door de omstandigheid dat het begin van dit 4de gedicht
verloren is gegaan. Het is evenals het 3de strofisch van bouw en vroom van inhoud
en was eveneens, naar het zich laat aanzien, geschreven door Jan van Hulst. Als
δ/ε een persoonlijke verzamelcodex van Jan van Hulst voor zich heeft gehad, zouden
we kunnen veronderstellen dat de kopiist om geen andere reden het 4de gedicht
na het 3de heeft overgeschreven dan dat zijn voorbeeld nu eenmaal deze volgorde
had. Zo zouden we ook de plaatsing van het 5de gedicht na het 4de kunnen
verklaren. Dit 5de gedicht, een paarsgewijs rijmend, moraliserend betoog van 278
regels, presenteert zich in zijn begin als een nogal gekunsteld gestileerde hulde van
een hoofs minnedichter aan de door hem vereerde dame. Na het overschrijven van
dit zich hoofs voordoende gedicht kan de kopiist hebben gedacht, dat hij nu eerst
maar eens een paar andere hoofse dingetjes moest laten volgen. Hij greep toen
maar weer naar de persoonlijke verzamelcodex van Jan Moritoen en koos daaruit
het eerste het beste gedicht na het door γ gekopieerde ‘fyerde’, dus het ‘fifste’. Een
gedicht dat begon met ‘Venus, danc heb dijn zoete cracht’ moest, naar zijn mening,
wel ongeveer aansluiten bij het zojuist door hem overgeschrevene met het begin
‘Ic arem van trooste maer rijc van minnen’. In Jan Moritoens ‘seste’ gedicht zag δ/ε,
zoals we al hebben geconstateerd, een gebed aan Maria en daarom sloeg hij dit
voorlopig maar over. Nam hij toen Jan Moritoens ‘sevenste’ gedicht? Dat is volstrekt
niet zeker, maar wat we, op grond van thematiek en woordgebruik, wél zeker weten
is dat het 7de gedicht van onze bundel inderdaad van Jan Moritoen moet zijn. Het
8ste gedicht, dat δ/ε hierna overschreef, vertoont daarentegen weer de kenmerken
van Jan van Hulst. Heeft δ/ε dit 8ste gedicht na het 7de geplaatst omdat hij meende
in beider inzet eenzelfde akkoord te horen aanslaan? Het 8ste gedicht begint met:
‘Sonder de gracie Gods ons heeren’, het 7de heeft als derde regel: ‘Sonder de
gracie Gods alleine’. Dit kan voor iemand als δ/ε, dunkt mij, voldoende motief zijn
geweest om de beide gedichten naast elkaar te zetten. Het 8ste gedicht kon,
ofschoon het in feite een dichterlijk navertelde paaspreek was, bij oppervlakkig lezen
evenals het 7de van ‘minne’ schijnen te handelen. De derde regel van het 8ste
luidde immers: ‘Den wech te gane tot zijnre minne’. Bij het 9de gedicht, dat ook in
zijn tweede regel het woord ‘minne’ te lezen geeft, heeft onze kopiist de spijker beter
op de kop geslagen: deze rapsodische aaneenschakeling van
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dialogen en monologen - volgens Deleu een ‘schilderij-gedicht’ - gaat inderdaad
over de noden en vertroostingen der hoofse liefde. De stilistische kenmerken wijzen
op Jan Moritoen. Zou dit 9de gedicht ook uit zijn verzamelcodex zijn overgenomen?
De dichter heeft er niet als spoorzoekend ‘gebruiker’ aantekeningen bij geplaatst
en we kunnen dus helaas niet steunen op zijn eigen getuigenis.
Het 10de gedicht, dat δ/ε op het 9de liet volgen en dat we weer aan Jan van Hulst
mogen toeschrijven, is een betrekkelijk kort strofisch gebed van maar 91 regels.
Het had, ik zinspeelde daar hierboven al op, evengoed in het gebedenboek kunnen
staan. We zullen wel mogen aannemen dat voor het gevoel van de samenvoegende
‘scriptorist’ het over de ‘minne’ handelende gedeelte van de bundel met het 9de
gedicht was afgesloten. Het 11de gedicht, dat voorzien is van een cursief geschreven
titel ‘Een goed exempel’ (‘door een andere hand?’ tekent De Vreese vragend aan),
geeft door het acrostichon van zijn 9de strofe te kennen dat het door Jan van Hulst
geschreven is. Het 12de, een gebed aan Maria, doet dat niet, maar mag niettemin
op stilistische gronden aan dezelfde dichter worden toegeschreven. Schreef δ/ε het
10de, 11de en 12de gedicht over in de volgorde waarin hij ze in zijn voorbeeld vond?
Een andere motivering van de rangschikking in dit gedeelte van onze bundel kan
ik in elk geval niet bedenken. Van thematisch standpunt was het logischer geweest,
als de kopiist het 10de en het 12de gedicht naast elkaar had geplaatst. Ze beginnen
ook op een verwante wijze, het 10de met: ‘Ach moeder van ontfaermicheden’, het
12de met: ‘Maria, moeder ende zuver maecht’. Het beschouwelijk-moraliserende
11de gedicht begint in een heel andere toon: ‘Als men de werelt wel beziet / In al
dat mens te doene besta, / So eist al zorghe, pine ende verdriet, / Droufheide voren
of rauwe na’. Het 13de gedicht, het ‘seste’ van Jan Moritoen, het enige met zijn
volledige naam in het slotacrostichon, is door δ/ε, als gezegd als een gebed opgevat
vanwege het begin: ‘O overvloiende fonteine / Van gracien ende van alle ghenaden,
/ Maria, moeder ende maghet reine’, met een derde regel die bijna gelijk is aan de
eerste van het 12de gedicht. In deze plaatsing van Jan Moritoens ‘seste’ gedicht
zien we δ/ε duidelijk op zijn manier aan het ‘componeren’!
Het 14de, 15de en 16de gedicht vormen de afsluiting van de bundel. Ze zijn zoals
ik verderop uiteen zal zetten, waarschijnlijk alle drie van de hand van Jan van Hulst.
Het 14de is al door Carton in verband gebracht met het feest van de Forestiers van
de Witte Beer in het jaar 1392 en De Vreese heeft m.i. terecht deze situering en
datering overgenomen. De Vreese heeft m.i. ook terecht verondersteld dat dit gedicht
betrekkelijk kort na zijn ontstaan in onze codex zal zijn gekopieerd. Het feit dat het
15de en 16de gedicht onvoltooid zijn gebleven kan bij ons het vermoeden wekken
dat op het moment waarop
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de vriendenkring aan het scriptorium de opdracht gaf tot het vervaardigen van de
drie codices, het 14de gedicht de laatste complete aanwinst van het eigen poëtisch
‘bezit’ vertegenwoordigde. Het zal aan de vrienden evenwel bekend zijn geweest
dat Jan van Hulst nog aan twee andere gedichten zat te werken en zij zullen hem
gevraagd hebben ook die twee, nadat hij ze zou hebben afgemaakt, naar het
scriptorium te brengen. Ze zouden dan aan het slot van het derde boek kunnen
worden toegevoegd. Maar de dichter zal niet zo opgeschoten zijn als hij en zijn
vrienden het zich hadden voorgesteld. Toen het scriptorium om ‘kopij’ verlegen
kwam te zitten, zal hij eerst hebben ingeleverd wat hij van het 15de gedicht klaar
had, en vervolgens, toen de vlotte δ/ε ook dat al weer had overgeschreven, wat er
van het 16de gedicht op papier stond, waarschijnlijk de eerste 542 regels. Op verzoek
van het scriptorium zal Jan van Hulst hebben geschat, hoeveel hij nog aan het 15de
gedicht dacht toe te voegen. Op grond van die schatting is δ/ε toen 5 bladzijden
verder, halverwege het laatste quatern, aan het kopiëren van het 16de gedicht
begonnen. Toen de ingeleverde 542 regels waren overgeschreven en de dichter
het vervolg nog niet had gebracht, heeft δ/ε de codex laten liggen en ander werk
ter hand genomen. Daarop kwamen nog een paar blaadjes tekst van het 16de
gedicht binnen (r. 543-601) en de ‘jongste bediende’ ζ kreeg opdracht om die aan
de codex toe te voegen. Toen verdere ‘kopij’ uitbleef, heeft het scriptorium het
gedichtenboek tenslotte maar onvoltooid aan de opdrachtgever afgeleverd. Het kon
moeilijk anders. De vrienden zullen hunnerzijds ook genoeg bij Jan van Hulst hebben
aangedrongen, maar deze was bij het klimmen der jaren als dichter wellicht minder
actief geworden en de opdrachtgevers moesten dus wel genoegen nemen met een
codex waarin twee onvoltooide gedichten van hem voorkwamen. Het laatste gedeelte
van de codex is niet gecomponeerd door het nogal wisselende en willekeurige inzicht
van schrijver δ/ε, maar eenvoudig door de ‘tijd’.
Het interessantste deel van de geschiedenis van ons handschrift is hiermee
verteld. Het valt geheel vóór het jaar 1400, naar alle waarschijnlijkheid zelfs vóór
het jaar 1395. Hoe lang de drie codices als afzonderlijke eenheden hebben bestaan,
is niet te schatten. Heeft de vriendenkring die de opdracht tot hun vervaardiging had
gegeven er, na een aantal jaren van gebruik, zelf al een convoluut van gemaakt?
Of heeft een volgende generatie van kunstminnaars, heeft misschien de
rederijkerskamer van de Heilige Geest, door een andere, jongere Jan van Hulst in
1428 te Brugge opgericht, het gedaan? We weten het niet. We weten alleen dat
Loys van Gruuthuse, de zoon van de Jan te wiens ere in 1392 de oude Jan van
Hulst het 14de gedicht schreef, kort voor of in het jaar 1462 de codices of het
convoluut moet hebben gekocht en voor het eerst of bij vernieuwing laten inbinden.
Hij zal dat hebben gedaan
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uit familiale overwegingen. Hij liet op de benedenmarge van de eerste bladzijde van
het oorspronkelijke gebedenboek zijn wapen tekenen, ‘opgehangen aan een spijker,
gekwartileerd, 1 en 4 een Latijnsch kruis van sabel op een gouden veld, 2 en 3 een
Sint-Andrieskruis van sinopel op een veld van keel, het geheel omhangen met de
keten van het Gulden Vlies’ (De Vreese). Daaronder liet hij schrijven: ‘Messire Loys
de Bruges Seigr. de la Gruythuyse Prince de Wincestre fust esleu chevalier 1461
en la Ville. S. Omer avec Don Ian Roy d'Arragon. Navare etc. Plus est en Vous.
Meer is in V.’ Dit onderschrift is ons niet in de oorspronkelijke vorm bewaard
gebleven. In de 18de eeuw heeft een toenmalige bezitter het boek opnieuw laten
inbinden en daarbij zijn de bladen sterk afgesneden. Het wapen onderop de eerste
bladzijde is gespaard, maar een strook eronder moest, met wat erop geschreven
stond, verdwijnen. Omdat die 18de-eeuwse bezitter echter een liefhebber met
oudheidkundige belangstelling was, schreef hij ‘met nagebootste drukletters’ de
weggevallen tekst in de ruimte rondom het wapen zorgvuldig over. Hij schreef ook
andere oude aantekeningen over op een los blad perkament dat hij voor de codex
liet inplakken. Op de eerste bladzijde staat nu te lezen: ‘Livre d'oraison Journalier
et Rhetorycqe de messire Loijs de Bruges seigr. de la Gruijthuijse etc. chevalier de
la Toijson d'Or l'an 1461’. Op de tweede bladzijde: ‘La xme feste et chapitre du
e

Toyson d'or fust celebre et tenu en la ville de Saint Omer le ij . jour de May 1461
par Monseigneur Philippe Duc de Bourgongne et furent esleuz chevaliers aux lieux
r

des chevalliers trespassez Dom Jan Roy d'Arragon et de Navarre Moneig . Adolf
r

duc de Gueldres le jeusne Messire Thibault seig . de neufchastel sur maselle
r

mareschal de Bourgongne Messire Philipe Pot seig . de la Roche et de Nolay Messire
Loys de Bruges seigneur de la Gruythuyse prince de Wyncestre Messire Guy
seigneur de Roy Neufchastel. La xi feste et chapitre de l'ordre du Toyson d'or fust
r

e

o

tenu par Monseig . Charles duc de Bourg . en la ville de Bruges a . 1468 au mois
de Maij’. Zo is er, verspreid over verschillende bladzijden van ons handschrift, nog
wel meer te vinden dat door dezelfde 18de-eeuwse hand blijkbaar van oude, bij het
binden en afsnijden weggevallen, aantekeningen is overgeschreven. Op de
voorlaatste bladzijde, onder de onvoltooide tekst van het 16de gedicht, lezen we:
‘eijnde / plus est en vous. meer is in v. / Jhs / propter Nomen Sanctum tuum esto /
mihi Jesus /. 1462. / Rhetorijcke ende / Ghebeden Bouck van mher Loijs / van den
Gruijthuijse prince van / Wijncestre Ridder vanden Gulden Vliese / 1462 dict de
Bruges ofte van / Brugghe etc.’ Uit het feit dat de echtgenote van Loys, Margriete
van Borsele, ook verschillende malen in dergelijke, door de 18de-eeuwse bezitter
overgeschreven oude aantekeningen genoemd wordt, kan men misschien
concluderen dat zij zich in het bijzonder voor het boek met de oude gebeden en
liederen heeft ge-
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interesseerd en er haar ‘spoor’ in heeft nagelaten. Het is wel een heel andere geest
dan die van de oorspronkelijke vriendenkring, die ons uit deze latere ‘adellijke’
toevoegsels tegemoettreedt.
Het eerste blad van het oorspronkelijke gebedenboek, waarop het wapen van
Loys is getekend met daaromheen de 18de-eeuwse reproductie van het weggevallen
onderschrift, is aan de onderkant ongeveer 3 cm langer dan de overige bladen van
de codex. Die zijn dus nog meer afgesneden bij het inbinden. Al meteen bij de
18de-eeuwse restauratie of pas later, bv. omstreeks 1840, toen het convoluut zijn
tegenwoordige band heeft gekregen? Er lijkt op het eerste gezicht een tegenspraak
te bestaan tussen de oudheidkundige nauwkeurigheid waarmee in de 18de eeuw
de weggevallen toevoegsels uit de 15de zijn overgeschreven en het feit dat de
binder bij het afsnijden van de bladen zó roekeloos te werk is gegaan, dat op
verschillende plaatsen stukken van de tekst verdwenen zijn. Moeten we onderscheid
maken tussen enerzijds een zorgvuldige 18de-eeuwse restaurateur en anderzijds
een ongevoelige 19de-eeuwse binder die maar op de bladen heeft ingehakt en
daarbij alleen het onderstuk van het oorspronkelijke eerste blad, vanwege dat
curieuze wapen, heeft ontzien? Ik geloof het niet. Ik geloof dat de tegenspraak die
we meenden te constateren maar schijn is en dat die 18de-eeuwse restaurateur,
aan wie we zo'n grote zorgvuldigheid toeschreven, in feite alleen maar belangstelling
heeft gehad voor de ‘adellijke’, de familiale aspecten van het handschrift. Misschien
zijn het ook wel juist deze aspecten geweest die onze codex de eeuwen door in
Brugge bewaard hebben doen blijven, eerst bij de familie Van Gruuthuse, daarna
bij de familie Van Borsele, daarna bij de familie Van Caloen, daarna bij de familie
Croeser de Berghes en tenslotte weer bij de familie van Caloen, in regelmatige
overerving van geslacht op geslacht. Als het handschrift van de 16de tot de 18de
eeuw voornamelijk als familiestuk is gewaardeerd, heeft het er voor de bezitters
weinig toe gedaan, of er bij het inbinden, tengevolge van het sterke afsnijden, aan
de rand der bladzijden tekst verloren ging, of er quaternen verkeerd werden
omgevouwen of in een verkeerde volgorde ingenaaid, of er bladen losraakten en
aan de zwerf gingen. Dat alles betrof immers alleen maar de literaire inhoud die in
die eeuwen niemand interesseerde. Pas in de 19de eeuw is er nieuw geslacht van
‘gebruikers’ opgekomen, die de tekst weer gingen lezen om de tekst en voor wie,
op hun beurt, de ‘adellijke’ toevoegsels er weinig of niets meer toe deden. Dan, in
1841, zal een Carton, die de tekst wil uitgeven - daartoe in de gelegenheid gesteld
door de toenmalige bezitter -, aan een Willems die, als hij de uitgave had mogen
beleven, stellig zijn gretigste lezer zou zijn geweest, met spijt schrijven: ‘het HS.
heeft veel geleden, eenige bladzijden ontbreken,
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vele zijn onregelmatig ingenaaid, en het geheele is door den boekbinder tot in de
letter op vele plaatsen afgesneden’.
Wat er van de tekst na viereneenhalve eeuw nog te redden viel, heeft Carton naar
zijn beste vermogen gered. Helaas heeft waarschijnlijk hij - en hij bewees daarmee
als uitgever op de hoogte van zijn tijd te zijn - een aantal sterk afgesleten plaatsen
met chemicaliën proberen op te frissen. Ook sporen die uitgevers nalaten behoren
tot de geschiedenis van een handschrift. Zo heeft De Vreese bv. in het door hem
gecollationeerde exemplaar van Cartons uitgave over de tweede kolom van blad
51 (geteld naar de tegenwoordige volgorde van de nu nog aanwezige bladen) dit
aangetekend: ‘Heel deze kolom met looizuur bewerkt; door mij afgewasschen; een
aantal letters nu weer wit zichtbaar. Wat heelemaal niet meer te zien is, tusschen
haakjes en onderstreept.’ De tekst van Cartons uitgave moet in dergelijke gevallen
dienen als plaatsvervanger van de verloren gegane tekst van het handschrift en
gaat dan in zekere zin deel uitmaken van dat handschrift. Wat Carton ons van
dergelijke onleesbaar geworden plaatsen in zijn transcriptie meedeelt, is weliswaar
heel wat minder dan de codex zelf in zijn goede tijd aan te bieden heeft gehad, maar
ook heel wat meer dan een nog latere uitgever enkel maar gissenderwijs zou kunnen
aanvullen. Theoretisch heeft een handschrift zijn taak vervuld, zodra het alles wat
het over tekst, dichters, kopiisten, opdrachtgevers, lezers, enz. mee te delen had,
aan andere mededelingsmedia heeft overgedragen. De ideale uitgave zou een
handschrift overbodig moeten kunnen maken. Maar welke uitgave van het
Gruuthuse-handschrift zal ooit de pretentie kunnen hebben ideaal te zijn? De codex
zelf blijft dan ook, hoe zeer verminkt door de tijd, de ‘gebruikers’, de boekbinders
en de uitgevers, voor altijd een onvervangbare getuige van een tegelijk voorbijgegaan
en onvergankelijk stuk leven.
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De dichters
We hebben bij het voorafgaande codicologische onderzoek twee dichters met naam
en toenaam leren kennen, Jan van Hulst en Jan Moritoen. De eerste heeft zich
driemaal aan ons voorgesteld - in liet 4de en 5de gebed van het gebedenboek en
in het 11de gedicht van het gedichtenboek -, de tweede maar een enkele maal aan het einde van het 13de gedicht. Ik beschouw, ik heb dat ook al duidelijk genoeg
laten doorschemeren, hen beiden als de enige dichters van het
Gruuthuse-handschrift. Jan van Hulst is voor mij de dichter van de gebeden 1, 2,
3, 4 en 5 en van de gedichten 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15 en 16, Jan Moritoen de
dichter van de gebeden 6 en 7, de gedichten 1, 2, 6, 7, 9 en 13, èn het gehele
liedboek. Dat deze beide dichters inderdaad de stukken geschreven hebben die ik
hun toeken, moet ik nu met de kenmiddelen van de filologie trachten te bewijzen.
Voordat ik daartoe overga, moet ik echter eerst nog een andere hypothetische,
figuur bespreken, die door Deleu candidaat is gesteld voor het auteurschap van
althans één van de gedichten (het 9de) en een onbepaald aantal van de liederen.
Het bestaan en de naam van deze hypothetische dichterfiguur heeft Deleu afgeleid
uit het acrostichon van lied 111, dat luidt NIETE IAN NIE NIET NIET. Nu komt ‘Niete’
inderdaad als familienaam in het 14de-eeuwse Brugge voor en aangezien wij de
dichters van het Gruuthuse-handschrift in dit milieu hebben te zoeken is er van
naamhistorisch standpunt zeker geen bezwaar te maken tegen Deleu's ‘Jan
Niete’-hypothese. Van literairhistorisch standpunt echter lijkt mij deze hypothese
weinig aantrekkelijk. Het moge waar zijn dat het 9de gedicht geheel anders van
opzet is dan de gedichten 1, 2, 6, 7 en 13, die duidelijk een samenhangend complex
vormen, er zijn toch ook genoeg overeenstemmingen in dictie en woordgebruik
tussen de wat apart staande eenling en het samenhangende vijftal om een
gemeenschappelijke auteur waarschijnlijk te kunnen maken. De veronderstelde ‘Jan
Niete’ heeft geen duidelijke eigen stijl, wat Jan van Hulst en Jan Moritoen ieder wel
hebben. En dan kan men nog opmerken dat verreweg de meeste acrosticha in de
liederen meisjesnamen bevatten, hetzij echte complete namen als ‘Mergriete’ (in
lied 13), ‘Marie’ (in de liederen 22 en 23), ‘Liegaert’ (in lied 28), ‘Calle’ (in lied 31)
en ‘Nanne’ (in lied 47), hetzij vleivormen als ‘Maie’ (in de liederen 18, 25 en 50) en
‘Maes’ (in de liederen 20 en 50), hetzij ‘hoofse pseudoniemen’ als ‘Lauwerette’ (in
lied 30) en ‘Violette’ (in lied 34). Een zonderlinge ‘naam’, waarschijnlijk een
letterwoord dat evenals de ‘hoofse pseudoniemen’ de functie heeft de identiteit van
de gehuldigde dame te verbergen, is ‘Triceew’ (in lied 39). De
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enige mansnaam die ons daarnaast per acrostichon wordt meegedeeld is Jan, in
lied 111 gecombineerd met ‘Niete’, dat in ieder geval heel goed de vleivorm van
een meisjesnaam kan zijn, in lied 131 met de letter M, die, gezien het feit dat ons
een dichter Jan Moritoen bekend is, heel goed de eerste letter van zijn familienaam
kan zijn. ‘Niete’ komt zonder Jan voor in de acrosticha van de liederen 107 en 114.
Nu is het op zichzelf niet ondenkbaar dat een dichter in zijn vriendenkring niet met
zijn voor- maar met zijn toenaam genoemd zou zijn, vooral wanneer er in die kring
al meer ‘Jannen’ zijn, bv. een Jan van Hulst en een Jan Moritoen. In de vriendenkring
van het 4de gebed treffen we ook een ‘Makelare’ aan en dat moet dus wel zo iemand
geweest zijn die bij zijn toenaam werd aangesproken. Maar juist deze ‘Makelare’
doet ons een argument aan de hand tegen de ‘Jan Niete’-hypothese. Ik heb
hierboven betoogd dat de vriendenkring van het gebedenboek dezelfde is geweest
als die van het liedboek. Zouden er liederen in het liedboek opgenomen zijn van
een dichter die niet tot de eigen kring behoorde? Het liedboek was - dat heb ik al
aangeduid en zal ik verderop nog nader aantonen - op een bepaalde wijze
gecomponeerd, hoogstwaarschijnlijk door Jan Moritoen, en voorzien van een soort
‘clubwapen’. De enige die de derde Jan van de kring geweest zou kunnen zijn, is
‘Makelare’, maar hij kan moeilijk tegelijk ‘Makelare’ en ‘Niete’ geheten hebben. Er
is, zo besluit ik na alle argumenten overwogen te hebben, voor een dichter ‘Jan
Niete’ in het Gruuthuse-handschrift dus eenvoudig geen plaats.
Ik begin nu met het ‘opsporen’ van Jan van Hulst en het ligt voor de hand dat ik
daarbij mijn uitgangspunt kies in de beide gebeden die hij zelf op zijn naam heeft
gezet. Bij het lezen van het 4de gebed treffen ons meteen de bijzondere rijmwoorden
van de voorlaatste strofe, mesdadich, ghenadich, verladich, beradich, ghestadich
en versmadich. De dichter is blijkbaar bijzonder op deze rijmvondst gesteld geweest,
want in de 9de strofe van het 5de gebed vinden we vrijwel dezelfde rijmen terug:
ghenadich, mesdadich, verladich, gheradich, versmadich en dadich. Wanneer we
nu in de laatste strofe van het 10de gedicht weer die grotendeels gelijke rijmen
ontmoeten: versmadich, ghestadich, beradich, ghenadich en verladich, is het bepaald
geen gewaagde veronderstelling om ook dit gebed - dat even goed, ja eigenlijk
beter, in het gebedenboek had kunnen staan - aan Jan van Hulst toe te kennen. De
ongewone rijmwoorden verschijnen in het 10de gedicht in precies hetzelfde
syntactische verband als in het 4de en 5de gebed. Men vergelijke ‘Ic bem van
zonden zeere verladich’ (4de gebed) en ‘Daert al sal sijn verladich’ (10de gedicht);
‘Cracht ghef ons hem te zine versmadich’ (5de gebed) en ‘Wes hem doch niet
versmadich’ (10de gedicht); ‘Als ic mijns niet ne bem beradich’ (4de gebed) en ‘Wes
ons daer toe beradich’ (10de gedicht). De woorden verladich, versmadich en beradich
hebben hoogstwaarschijnlijk niet tot de gangbare Vlaamse dichtertaal van de 14de
eeuw behoord.
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Verdam geeft van verladich en versmadich in zijn woordenboek geen andere plaatsen
dan de hier genoemde en men mag dus aannemen dat Jan van Hulst deze woorden
zelf gemaakt heeft. Van beradich geeft Verdam behalve plaatsen uit het
Gruuthuse-handschrift er ook nog twee uit Limburgse teksten (in de vorm beredich
of biredich). Een Vlaams dichter zal dit woord niet licht uit het Limburgs hebben
overgenomen en ook beradich zal in het Gruuthuse-handdus wel een dichterlijk
1
neologisme zijn . Behalve in het 4de gebed en het 10de gedicht treffen we het aan
in het 15de gedicht: ‘Dan zeicht hi mee: God es ghenadich, / Hi mach doen dies hi
es beradich’ (r. 205/6), dus in een soortgelijk syntactisch verband en in verbinding
2
met een ons van de andere plaatsen al bekend tegenrijm . Mogen we op grond van
deze overeenstemming ook het 15de gedicht aan Jan van Hulst toeschrijven? Dit
15de gedicht heeft nog een opmerkelijk rijmpaar: ‘Ic zie den derden zo overnidich,
/ In anders liden wert hi verblidich’ (r. 293/4). Noch van overnidich, noch van
verblidich vinden we bij Verdam andere plaatsen. Het zijn dus vermoedelijk
persoonlijke formaties van de dichter van het 15de gedicht geweest. Nu zijn verladich,
versmadich, beradich en verblidich op dezelfde wijze gevormd: het zijn afleidingen
van een werkwoordstam met -ich. Heeft Jan van Hulst een speciale voorkeur gehad
voor dit soort afleidingen? In de 21ste strofe van het 5de gebed (dat zijn naam
draagt) vinden we de rijmwoorden bezondich, vermondich, wondich, dorgrondich,
condich en verslondich. Van dit zestal komen wondich, dorgrondich en verslondich
verder niet in Middelnederlandse teksten voor en men mag ze dus weer als
persoonlijke formaties van Jan van Hulst beschouwen. Wondich kan zijn afgeleid
van het werkwoord wonden; van dorgrondich is de vorming niet duidelijk, omdat
noch een werkwoord dorgronden, noch een zelfstandig naamwoord doregronde
(waarmee Verdam onze afleiding wil combineren) in het Middelnederlands is
overgeleverd; verslondich is echter zonder enige twijfel afgeleid van het werkwoord
verslonden. Ik meen dus te mogen besluiten dat Jan van Hulst er inderdaad van
heeft gehouden om nieuwe afleidingen met -ich te vormen bij werkwoordelijke
stammen en verblidich kan als een argument te meer gelden om het 15de gedicht
op naam van deze dichter te zetten.
Maar we moeten ook mogelijke tegenargumenten overwegen. Komen zulke
nieuwe afleidingen met -ich dan helemaal niet voor in de gedichten die ik -

1

2

Voor een volgende generatie van Brugse dichters kan beradich natuurlijk al als een
traditioneel-poëtisch woord gegolden hebben. Zo bv. voor De Roovere, die het woord
herhaaldelijk gebruikt. Dit latere gebruik is aan de aandacht van Verdam ontsnapt.
Het nieuwe en persoonlijke in de -adich -rijmen van Jan van Hulst blijkt duidelijk wanneer we
ze vergelijken met een -adich-rijmcomplex bij een Westvlaams (Brugs?) dichter van een
vorige generatie, Jan Praet. We vinden daar (ed. Bormans r. 4782 vgg.)een strofe met
eenradich, onghestadich, ghenadich, weldadich, allemaal bestaande woorden in hun normale
syntactische verband.
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vooralsnog filologisch onbewezen - aan Jan Moritoen heb toegekend? Ik heb in die
gedichten twee opvallende afleidingen met -ich gevonden, nl. bedachtich en
ghedinckich: ‘Wille di wesen nu bedachtich / Mi te hulpene te deser noot’ (2de
gedicht, r. 540/1); ‘Mijn herte voucht ghedinckich tsine’ (6de gebed, r. 226). In geen
van beide gevallen hebben we echter met een hapax te maken. Van bedachtich
geeft Verdam twee andere Vlaamse voorbeelden uit de 13de en 14de eeuw, van
ghedinckich weliswaar maar één, uit de z.g. Delftse bijbel van 1477, maar die ene
plaats doet ons vermoeden dat het woord veeleer een latiniserende dan een
retorijkelijke formatie is: ‘Loghenachtige mannen en sullen haers niet ghedeinckich
sijn’ (vertaling van non erunt illius memores). Jan Moritoen zal zich in beide gevallen
niet persoonlijk-expressief, niet sierlijk-rijmkunstig hebben willen uitdrukken het woord ghedinckich staat niet eens in rijmpositie -, maar conventioneel-plechtig.
Bedachtich en ghedinckich pleiten er dus niet tegen om in persoonlijke formaties
met -ich als beradich en verblidich inderdaad een bruikbaar gidskenmerk bij het
herkennen van Jan van Hulsts gedichten te zien.
Jan van Hulst lijkt in zijn rijmtechniek - trouwens ook in zijn getalbewustheid,
waarop ik straks nog terugkom - veel meer een voorloper van de latere Brugse
rederijkers, in het bijzonder van Anthonis de Roovere, dan Jan Moritoen (die
overigens op andere gronden ook wel degelijk een vroege ‘rhétoriqueur’ kan heten).
Zijn alfabetisch nieuwjaarsreferein, het 11de gedicht, overigens een krachtig,
mannelijk poëem, waarin hij zich nog lang niet zo op zijn rijmen laat drijven als in
het stellig later geschreven 5de gebed, is als een eerste zwaluw die een
rederijkerszomer vol sierlijk gezwier aankondigt. Een opvallend rijmpaar vertoont
dit 11de gedicht in zijn 13de strofe: ‘Nu muechdi spreken van den solace / Dat
dorpers nomen der minnen spel. / De vruecht es groot maer wel verstace: / Ghi
vindet tprofijt int hende wel’. Het ‘rijmwoord’ verstace is in feite een woordgroep van
een persoonsvorm en een daartegenaan leunend pronomen (in normale spelling
verstaetze). Bij 15de-eeuwse rederijkers zijn dergelijke rijmende woordgroepen
geenszins ongewoon, bij de 14de-eeuwer Jan van Hulst lijkt het mij nog een
nieuwigheid. Jan Moritoen past in elk geval dit rijmkunstje nergens toe en de alleszins
rijmkunstige Jan Praet, wellicht de plaats- en (oudere) tijdgenoot van onze beide
Jannen, evenmin. Wanneer we nu in het 15de gedicht tweemaal het rijmpaar neenic
/ meenic vinden, kan dit een argument te meer zijn voor het auteurschap van Jan
van Hulst. Maar ik kan ook omgekeerd redeneren: wanneer we zowel in het 11de
gedicht, dat zéker van onze dichter is, als in het 15de, dat we op grond van
rijmwoorden als verblidich en beradich aan hem mogen toeschrijven, zulke rijmende
woordgroepen aantreffen, kunnen we hierin een gidskenmerk zien dat ons in staat
stelt andere gedichten van Jan van Hulst op te sporen. En dan moeten we het 3de
gedicht, waarvan het grootste deel helaas verloren
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is gegaan en alleen de eerste 33 regels bewaard zijn gebleven, onmiddellijk als het
werk van Jan van Hulst herkennen. De eerste strofe van dit 3de gedicht hanteert
nl. het gesignaleerde rijmkunstje op een bepaald opzichtige manier: ‘Van drome so
ghewaghic, / Van eenen man die zaghic / Verdoolt in erdscher weilde. / Hi sprac:
hier in behaghic. / Ic sprac toot hem: dat claghic’.
Het fragment van het 3de gedicht vertoont, zo kort als het is, een karakteristieke,
pittige dictie. Het kondigt ook een interessant thema aan, een soort Elkerlijc-motief.
Als dit gedicht ons in zijn geheel was overgeleverd, zou het nu misschien als het
meesterwerk van Jan van Hulst te boek staan. De strofische vorm kan hij in eerste
aanleg van Jan Praet hebben afgekeken, maar hij heeft er een eigen, kunstiger
variant van gemaakt door toevoeging van een 7de regel. Bijzonder treft ons de 4de
strofe:
So sprac hi: tijt verliezer,
O werelt vruechden kiezer,
O bliscap onghestade,
O duechdelic vervriezer,
O alder riezen riezer,
Wies wert di nu te rade?
O moeder Gods, ghenade!

De virtuositeit van de rijmkunst is hier functioneel. De dichter vormt door
samenstellende afleiding nieuwe rijmwoorden als tijtverliezer en
wereltvruechdenkiezer om tot een meer kernachtige uitdrukking te komen. Hij vermijdt
de in de gewone mededeling onvermijdelijke bijvoeglijke bijzinnen. Zo noemt hij ook
iemand die ten aanzien van de ‘duecht’ zich koud betoont, een ‘duechdelic
vervriezer’, en iemand die dwazer is dan alle dwazen, ‘alder riezen riezer’. Het moet
voor het onderzoek naar het auteurschap, het herkennen van de dichters der
onderscheiden gedichten, de moeite lonen andere voorbeelden van deze literaire
techniek bijeen te zoeken. En die vinden wij in de eerste plaats - en dat bevestigt
ons in ons vermoeden ten aanzien van het auteurschap van het 3de gedicht - in het
op naam van Jan van Hulst staande 5de gebed:
Altoos wilt wesen ons bewinder,
Lost ons te tijt vor tsfiants kijf.
Laetstu hem staen na onsen inder
Ende du dan niet best ons ontbinder,
Exules filii Eve gerijf
In doghene bliven wi even stijf. (r. 125/30)

‘Ons bewinder’ wil zeggen ‘die ons leven leidt’ (verg. uit de 4de Martijn: ‘Woude ons
God also bewinden’), ‘ons ontbinder’ moet betekenen ‘die
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ons verlost’. Het is dezelfde rijm- en woordvormingstechniek als we in het 3de gedicht
hebben aangetroffen, maar het effect is veel minder pittig. Het 5de gebed, het ten
onrechte enigszins vermaard geworden Salve Regina, moet evenals het 1ste, 2de
en 4de tot het ouderdomswerk van Jan van Hulst behoren. Wél pittig van dictie is
daarentegen het ons bewaarde fragment van het 4de gedicht. Dit maakt, met zijn
korte, gedrongen regels en zijn staccato-ritme, zelfs de indruk van een poëtisch
experiment, zij het dan ook weer, vermoedelijk, in variërende navolging van Jan
Praet. Ik citeer de laatste strofe:
Lof, hemels vader
Die elc inader
Van binnen kent!
Weist voort onse pader,
Dat ons gheen quader
Ne werde ghesent,
Want wi sijn blent.

‘Pader’, dat zoveel als ‘wegbereider, wegwijzer’ moet betekenen, is eigenlijk een
nog veel gewaagder formatie dan de andere -er-afleidingen die ik citeerde - en die
alle, ik behoef het nauwelijks te zeggen, unica der Middelnederlandse lexicografie
zijn -, want de dichter heeft om ‘pader’ te kunnen vormen in gedachten eerst een
werkwoord ‘paden’ moeten smeden. Alleen op grond van dit unieke ‘pader’ al mogen
we het 4de gedicht tot het werk van Jan van Hulst rekenen, en wel tot zijn jeugdwerk.
Maar we kunnen, als het ware en passant, nog een ander, zij het bijkomstig,
argument aanvoeren. In het citaat uit het 5de gebed trof ons het ongewone adverbium
gerijf, dat terwille van het rijm deze geapocopeerde vorm in plaats van de normalere
gerive had gekregen. Slaan wij gerive, dat iets als ‘grif’ betekende, bij Verdam na,
dan zien wij dat hij alleen plaatsen geeft uit het Gruuthuse-handschrift, 4 in getal.
Daarbij is dan de geciteerde uit het 5de gebed, voorts een uit het 15de gedicht: ‘Dat
God zo milde ende so gherive / Hadde vervult de zinnen vive’ (r. 619/20), en een
uit het 4de gedicht: ‘Der elnen vive / Sent men gherive / Den vrienden thuus’ (r.
36/8). Het 5de gebed draagt de naam van Jan van Hulst, het 15de gedicht hebben
wij op zijn naam kunnen stellen. En nu vinden we in het 4de gedicht het zeldzame
woord gherive gepaard aan precies hetzelfde rijmwoord vive als in het 15de gedicht!
Deze treffende overeenkomst kan ook stellig als een (bijkomend) argument ten
aanzien van het auteurschap gebruikt worden, ondanks de vierde plaats van gherive
/ gherijf die Verdam uit het Gruuthusehandschrift citeert, lied 82 uit het liedboek (van
Jan Moritoen). Gherijf is daar namelijk niet hetzelfde woord als in het 5de gebed en
het 4de en 15de gedicht,
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maar een incidentele variant van het bnw. gherivelijc, ‘aangenaam’. Verdam heeft
het niet op de juiste wijze herkend.
Ik heb hierboven de vorming van nieuwe afleidingen op -er bij Jan van Hulst
uitdrukkelijk vermeld in verband met zijn rijmkunst. Buiten rijm heb ik deze nieuwe
formaties bij hem niet gevonden en daaruit mogen wij wel afleiden dat het rijm voor
hem een belangrijk hulpmiddel is geweest om tot een meer geconcentreerde dictie
te komen. Zijn meest geconcentreerde gedichten, het 3de en 4de, zijn geschreven
in korte regels van twee of drie heffingen en die worden in sterkere mate door het
rijm bestuurd dan de normale vierheffingsverzen. In de gedichten die ik aan Jan
Moritoen heb toegekend, heb ik ook eenmaal een nieuwe, door hemzelf gevormde
afleiding op -er aangetroffen, maar die staat nu juist niet in rijmpositie en is ook niet
uit een drang tot geconcentreerde zegging voortgekomen. Ik moet deze ene spontane
nieuwvorming, snever, die aan de registrerende aandacht van Verdam ontsnapt is,
tot juist begrip in strofisch verband citeren (7de gebed, r. 9/16):
Maria, soete werde name,
Alre hoochst verheven,
Al tgheslachte van Adame
Ware verloren bleven,
Ne ware dijn suver lechame,
Daer langhe of was ghescreven.
O vrouwe, hoet ons vor sonden blame,
Wi snevers in dit leven.

Maakt men een statistiek op van de -even-rijmen in het werk van Jan Moritoen, dan
stelt men vast dat de 6 meest frequente bleven, (-)geven, -heven, leven, sneven en
(-)screven zijn. Van de 15 strofen van het 7de gebed hebben er 2, het 2de en 12de,
rijmwoorden van de -even-groep, ieder uiteraard 4. De rijmwoorden leven en
verheven worden ieder tweemaal gebruikt, de rijmwoorden bleven, vergheven,
ghescreven en sneven ieder eenmaal. De 12de strofe luidt:
Ventris heifti hooch verheven
Bi hem in sijn rike.
Vrauwe, daer sal hi met u leven
Met vruechden ewelike.
Ghi muecht verbidden, hi mach vergheven.
Bidt vor ons eenpaerlike,
Wi aerme die in sonden sneven,
Dat hi ons niet beswike.

De dichter heeft het zich in beide strofen dus nogal makkelijk gemaakt en
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de meest voor de hand liggende rijmen gekozen. Het 7de gebed behoort ook bepaald
niet tot Jan Moritoens beste werk. Het is breedsprakig en vol herhalingen, een
retorijkelijke opdracht die de dichter aan zichzelf gegeven had. Als hij schrijft: ‘Bidt
vor ons eenpaerlike, / Wi aerme die in sonden sneven’, herhaalt hij wat hij al gezegd
had in: ‘O vrouwe, hoet ons vor sonden blame, / Wi snevers in dit leven’. Men krijgt
het gevoel dat hij ook al de eerste maal op het rijmwoord sneven had willen
aansturen, maar toen niet zo gauw zijn draai kon vinden en daarom maar naar het,
met sneven geassocieerde, nòg gemakkelijker rijm leven uitweek. Het al in de
gedachte aanwezige ‘sneven’ kwam er bij die manoeuvre wat verwrongen uit. De
tweede maal kreeg de dichter gelegenheid om nog eens precies te zeggen wat hij
de eerste maal ook al bedoeld had, en ditmaal wérd het rijmwoord inderdaad sneven.
Ik analyseer dit zo uitvoerig om te laten zien dat het niet in rijmpositie staande snever
stilistisch totaal iets anders is dan typische rijmformaties als tijtverlieser, bewinder
en pader. De laatste drie blijven, omdat zij iets met zijn expressiedrang te maken
hebben, karakteristiek voor Jan van Hulst, het eerste is in het werk van Jan Moritoen
een uit de context te verklaren toevalligheid.
Over het geheel gezien is Jan van Hulst wel een minder groot dichter dan Jan
Moritoen, maar beiden hebben hun hoogtepunten en hun dieptepunten. Bij onze
speurtocht naar het auteurschap kan de kwaliteit van het werk niet onze gids zijn.
Karakteristieker dan de wisselende kwaliteit van de gedichten is voor de
persoonlijkheid van hun makers de thematiek, het dichterlijke denkpatroon. Het
centrale thema van Jan van Hulsts dichterschap vinden we al aangeduid in het
vermoedelijk oudste gedicht dat ons, althans fragmentarisch, van hem is
overgeleverd, het gedicht met het Elkerlijc-motief en de inzet: ‘Van drome so
ghewaghic’. Het ‘droom’-karakter van het aardse leven, het bedriegelijke en
vergankelijke van de ‘tijt’, van de ‘werlike minne’, van aanzien en rijkdom, heeft hem
- en daarin betoont hij zich wel heel duidelijk een geestverwante leerling van Jan
1
Praet - van zijn eerste dichterlijke bewustwording af beziggehouden. Zijn dichterlijk
spreken is een voortdurende opwekking, tot zichzelf en tot zijn hoorders, om uit de
‘droom’ te ontwaken tot de wezenlijke werkelijkheid. Met niets zijn wij ter wereld
gekomen, met niets moeten wij uit de wereld scheiden. Wat voor waarde zouden
wij dan nog hechten aan ons tijdelijk bezit? Degenen die vóór ons geleefd en vóór
ons bezeten hebben, moeten ons tot lering zijn. Alle gedichten van het
Gruuthusehandschrift waarin wij dergelijke klanken horen, zijn van Jan van Hulst.
In het 11de, dat zijn naam draagt, lezen we bv.: ‘Ziet eerst dat ghi waert naect
gheboren / Ende dat uwe vorders hebben verloren / Dat si ghecreghen, want

1

Verg. in de ed. Bormans bv. r. 1200: ‘Dus eist al droom, keitivichede / der weerelt staet ende
tleven mede’; verder r. 2807, 3601, 4683.
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ghijt bezidt. / Ghi moet hem volghen al sijn si voren’ (r. 48/51). In het 15de, dat wij
ook al aan hem hebben toegekend, probeert de oude heremiet, waarin de dichter
zichzelf heeft geprojecteerd, de jonge minnaar die hem om raad komt vragen, o.a.
met de volgende woorden tot inzicht te brengen: ‘De ghieriche en can gherusten
twint / Om te ghecrighene dat hi mint. / Met pinen ghecrighen, met zorghen bezit. /
Hi latet met rauwen. zie, bestu dit?’ (r. 391/5). De gecursiveerde zinnen kunnen ons
helpen om nog enkele andere gedichten formeel als werk van Jan van Hulst te
herkennen, nl. het 14de en het 5de. In het 14de lezen we: ‘Met pinen ghecreghen,
met zorghen bezeten, / Met rauwen ghelaten ende zaen vergheten / Die ghene die
laet van dient bezit’ (r. 115/7). in het 5de, bijna letterlijk gelijk: ‘Met pinen ghecreighen,
met zochte (l. zorghe) bezeten, / Ghelaten met rouwen ende zaen vergheten / Van
1
den ghenen diet voort bezidt’ (r. 81/3) . Hier spreekt een dichter die eenmaal iets
als een persoonlijk spreekwoord heeft geschapen en het niet kan laten dit, letterlijk
of met enige variatie, telkens weer te citeren. Ook in minder belangrijke wendingen
kan Jan van Hulst zichzelf herhalen. Zo keert r. 45 van het 5de gedicht: ‘Redene
daer dies de zin an cleift’, in het 15de gedicht terug als: ‘Bi redene daer die zin in
cleift’ (r. 599). De gedichten 5 en 15 hangen in het algemeen thematisch ten nauwste
samen: in beide wil de dichter van de ‘werlike’ tot de ‘gheestelike’ minne komen.
Het 5de is kennelijk geschreven in zijn jeugd, waarin hij zich bij het spel der hoofse
minne nog wel min of meer persoonlijk betrokken heeft gevoeld, het onvoltooid
gebleven 15de moet, evenals het voorafgaande 14de en het volgende 16de, uit zijn
ouderdom zijn: de hoofse minne is dan niet meer belichaamd in hemzelf, maar in
de jeugdige minnaar die bij hem te biecht komt. De volgorde van de gedichten 3, 4
en 5 kan chronologisch zijn, die van 14, 15 en 16 is het zeker.
Maar ik heb van dit 16de gedicht Jan van Hulsts auteurschap nog niet bewezen.
Voor mijn bewijsvoering kies ik een syntactisch kenmerk. Het 5de en het 14de
gedicht hebben een bepaalde relatieve constructie gemeen die ik in het werk van
Jan Moritoen niet heb aangetroffen. Bij deze constructie wordt een bijvoeglijk relatief
pronomen gevolgd door een substantief dat teruggrijpt op iets wat in de voorafgaande
zin gezegd of aangeduid is. Uit het 5de gedicht kan ik bv. citeren: ‘want alle
creatueren / ... / Vallen ten kiezene, zonder heeten, / Welken verkiesen zi moeten
zijn / Bedwonghen den juechdeliken termijn / Te dienene zonder keeren of’ (r.
25vgg.), uit het 14de, waarin de dichter evenals in het 15de de rol van de oude
heremiet speelt: ‘Dat ic mach toghen te minen ghemake, / Twi ic bem comen bin
uwer saten / Ende hebbe mijn hermitage ghelaten, / De welke pine mi niet en vernoyt
/ Up dat ic spreken

1

Verg. Jan Praet: ‘ter weerelt wordi saen vergheten, / bedi behout dat werde goet / daer God
om gaf zijn zoete bloet’ (ed. Bormans r. 1570/2).
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mach onghemoyt’ (r. 20vgg.). Hiernaast kan ik de volgende passages uit het 16de
gedicht stellen: ‘Dus moeter zake dan wesen inne, / De welke zake, elc maechs zijn
vroet, / Es cauze van dat men minnen moet’ (r. 54/6); ‘Staet up, ghi weinscers die
zijt verstaect / Int zuer dat hu dus zoete smaect, / Int welke zoet ghi altoos sneift’
(r. 249/51). In thematisch opzicht loopt het 16de gedicht, dat ook onvoltooid gebleven
is, parallel met het 15de. De dichter zegt er hetzelfde in, alleen nu eens niet in de
vorm van een samenspraak, maar in die van een alleenspraak, een systematisch
betoog. Op grond van het genoemde syntactische kenmerk kunnen we behalve het
16de gedicht ook het 8ste aan de reeks van Jan van Hulst toevoegen. Twee
voorbeelden uit het 8ste gedicht: ‘Up zine ghenade ic dan beghinne / Die meinscheit
nam duer onse mesdaden / Ende metter doot ons heift ontladen / Ende weder
verrees om ons te wisen / Dat wi uut zonden zouden verrisen, / Van welken verrisene
ic heb ghehoort / Predicken’ (r. 4vgg.); en: ‘Want als de ziele zo vast an cleift /
Natueren die lettel duechden heift, / Bi welken aen clevene zoe moet volghen / Der
zonden daer God omme wert verbolghen, / So comt Gods woort’ (r. 126 vgg.). Het
8ste gedicht is lang niet zo centraal in het werk van Jan van Hulst als het 5de, 15de
en 16de: de dichter vertelt er eenvoudig een onlangs gehoorde preek in na die hem
bijzonder heeft getroffen. Het heeft dus wel zijn zeer karakteristieke, hartelijk
vermanende toon, maar de thematiek ervan heeft, ontleend als zij is, iets toevalligs.
De relatieve constructie die ik hier als gidskenmerk gebruik, zal wel latiniserend
mogen heten (verg. Stoett, Synt. § 52) en lijkt mij in het geheel van de 14de-eeuwse
Vlaamse poëzie nogal ongewoon. De meeste voorbeelden die Verdam 9, 2115/6
geeft, zijn ontleend aan prozageschriften. Het gebruik bij Jan van Hulst hangt mogelijk
samen met zijn telkens weer blijkende voorliefde voor lange zinnen.
Een bijzonder lange zin vinden we in het 12de gedicht, dat begint met ‘Maria,
moeder ende zuver maecht’ en deze aanroeping dan voortzet tot de 72ste regel.
Pas daarna volgt de hoofdzin, beginnende met: ‘Haestelijc mi in staden staet’. Ik
zou dit 12de gedicht aan de reeks waarin we Jan van Hulst al herkend hebben
kunnen koppelen door het citeren van parallelle regels - bv. 12, 10: ‘Maecht in de
baringe ende maecht daer naer’, naast 15, 675: ‘Maecht ende moeder ende maecht
daer naer’-, maar liever wil ik een ander characteristicum naar voren halen, waardoor
we weer een trek aan het beeld van de dichter kunnen toevoegen. Ik heb hierboven
gezegd dat Jan van Hulst met de latere rederijkers behalve zijn rijmtechniek ook
zijn getalbewustheid gemeen heeft. Hij betoogt graag in met ranggetallen benoemde
1
punten . Dat zijn er dikwijls 3, maar kunnen er - bv. in het 16de gedicht - ook wel 9
worden. Maar de dichter doet met getallen meer dan alleen zijn betoog

1

Dit aftellenderwijs ‘exponeren’ vinden we ook al bij zijn voorganger Jan Praet.
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verstevigen, hij kan er bv. ook een poëtisch effect mee nastreven. In het 16de gedicht
heeft hij ter ere van Maria 15 vijfregelige strofen ingevlochten, een reeks van 15
varianten op het Ave Maria. De 10de daarvan luidt:
God groetu, troosticge der keitive,
Der vruechden teeren dat dheere groot
Met visschen .ij., met broden vive
Voede .v. duust meinsghen tharen noot,
Daers .vij. corven over scoot. (r. 513/7)

Naast een dergelijke getallenstrofe kunnen we de volgende passage uit het 12de
gedicht plaatsen:
Ende de .v. zinnen mijns lechamen
Moetti bestieren ende behoeden
Van allen zondeliken vloeden.
De .vij. ontfaermiche ghewerken
Wilt int vuldoen mi daer in sterken
Ende macht verleenen toot in den fijn.
Darticlen vanden ghelove mijn
Vulcomelic houde ten wille van Gode.
Ende van der wet de .x. ghebode
Doet mi gheloven ende houden vast.
Ende vander .vij. hooftzonden last
Wilt mi besceermen tot in mijn hent. (r. 114/25)

Het getal van ‘darticlen vanden ghelove mijn’ is hier niet genoemd maar alleen
aangeduid. Elders - 8ste gedicht, r. 165/7 - wordt ook dit grootste den heilige getallen
wel degelijk, en met effect, genoemd:
Versta daer bi de .x. gheboden
Met .xij. pointen vor waer gheseit
Van onsen ghelove der kerstinheit.

Naar aanleiding van zulke plaatsen zou men kunnen zeggen dat tellen voor Jan
van Hulst een hogere, een meer verheven vorm van vertellen is. Een opeenstapeling
van getallen brengt hem in een soort dichterlijke extase.
Het is stellig niet alleen uit dogmatische bewustheid, maar ook uit dichterlijk ontzag
voor het telbare, dat Jan van Hulst God graag tellenderwijs aanroept, soms met het
woord ‘triniteit’ - ‘Lof hebbe die eeniche triniteit’, 12de gedicht, r. 140 - vaker met de
paradoxale telformule ‘een God in .iij. persone’ - zo in het 1ste gebed, r. 322, 2de
gebed, r. 142. De context van de beide laatstgenoemde plaatsen is vrijwel
gelijkluidend: ‘Glorie di, helich vader, zone, / Helich gheest, een God in .iij. persone’,
‘Lof, helich vader,
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helich zone, / Helich gheest, een God in .iii. persone’, een overeenstemming die
sprekend genoeg is om het 1ste en 2de gebed in elk geval aan dezelfde auteur toe
te wijzen. In het 16de gedicht, r. 563, vinden we nog: ‘Drie persoon, een warich
God’. Bij Jan Moritoen vinden we wel een enkele maal het woord ‘triniteit’, maar
nergens dit nadrukkelijk tellenderwijs belijden der goddelijke drieëenheid. Hij gaat
in zijn aanroeping niet verder dan: ‘Vader, sone ende helich gheest, / Almachtich
God ende een vulheest’ (6de gebed, r. 212/3), een formule die ook al bij Maerlant
voorkomt en in de tijd van Jan Moritoen dus waarschijnlijk tot de gemeenplaatsen
der Vlaamse poëtische traditie heeft behoord. Jan van Hulst varieerde daarentegen
een meer exact-theologisch formulerende doxologie, omdat getallen voor hem een
poëtisch-expressieve waarde hadden en, voor zijn besef, aan zijn vers luister
1
bijzetten .
De verschillen die er blijken te bestaan in de trinitarische formule, brengen er ons
onwillekeurig toe om in het algemeen eens na te gaan op welke wijzen de goddelijke
personae door onze dichters benoemd en aangeroepen werden. Beiden gebruiken
‘heere’ zonder meer. Daarentegen blijkt ‘ons heere’ alleen in bepaalde gedichten
voor te komen. Ik noteerde uit het 11de gedicht, r. 237: ‘Ende hier verzuumt de
gracie ons heeren’; uit het 8ste, r. 1: ‘Sonder de gracie Gods ons heeren’, en r. 121:
‘Niet anders dan dat woord ons heeren’; uit het 12de, r. 50: ‘Jhesus Christus onsen
heere’; uit het 16de, r. 124: ‘Dat zi vergheten

1

In het Leven van Sinte Amand, door de rijmende geestelijke Gillis de Wevel op 27 januari
1366 in Brugge voltooid - hij was dus een plaats- en tijdgenoot van Jan van Hulst -, luidt de
doxologie: ‘Glorie si den vader ende den sone, / Den helighen gheest, drie persoone / Als
een God al te samen / Eewelike ende over al, amen’ (ed. Blommaert, II, 5844/7). Vrijwel
dezelfde formulering vinden we in het eerste gebed uit de Dietsce Rime (ed. De Gheldere),
eveneens Westvlaams, en misschien ook wel Brugs, maar anoniem en moeilijk te dateren:
‘Gloria zi den Vader enten Zone, / Den Heligen Gheest, drie persone / Als eenen God al te
zamen, / Euwelike ende over al. Amen’ (r. 23/6 en nog verschillende malen verderop).
Vergelijken we hiermee Jan van Hulsts versie aan het slot van zijn tweede gebed: ‘Lof, helich
vader, helich zone, / Helich gheest, een God in iii persone, / Als een al moghende God te
zamen, / Enich, eeuwich ende over al. amen’, dan merken we op dat hij welbewust, terwille
van het poëtische effect, gevarieerd heeft: hij heeft helich verdrievoudigd en een eigenlijk ook
(een God, een al moghende God, enich), een wel zeer retorijkelijke ‘verbreding’. Dat Jan van
Hulst de dichter van het eerste gebed uit de Dietsce Rime geweest zou zijn, zoals de Gheldere
een ogenblik gedacht heeft (a.w. 155), is uitgesloten, dat het Gillis de Wevel geweest zou
zijn (a.w. 278), lijkt mij moeilijk bewijsbaar en blijkt althans niet uit de doxologie. Ik zie hierin
een bestaand rijmpje, dat Gillis eenvoudig heeft opgenomen in zijn verhaal - samen met de
ook al bestaande berijming van de lofzang van Simeon (in de Dietsce Rime r. 768/75) - en
waarover Jan van Hulst als dichter beschikt om het vrijelijk en fraaielijk te variëren. Het
gebedenboek dat De Gheldere Dietsce Rime heeft genoemd is overigens in verband met Jan
van Hulst nog van belang, omdat zijn eerste gebed erin opgenomen is (blz. 58-69). Zijn
stichtelijke werk genoot blijkbaar ook buiten de eigen vriendenkring waardering: het eerste
2

gebed is drievoudig overgeleverd - zie ook nog Verh. 2de kl. Kon. Ned. Inst. VI , 15-31 -, het
tweede en vijfde dubbel - zie Ts. 64, 107-120. In het tweede deel van deze uitgave hoop ik
de verschillende handschriften nader te bespreken.
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de minne ons heeren’, en r. 329: ‘Wiltu dan commen ter minne ons heeren’. In het
11de gedicht noemt Jan van Hulst zichzelf als de dichter en het 8ste, 12de en 16de
hebben we in de loop van ons betoog op verschillende gronden als zijn werk herkend.
Bij Jan Moritoen komt ‘ons heere’ niet voor. We mogen dus in deze benaming, van
God de Vader of van God de Zoon, weer een gidskenmerk zien waarmee we
gedichten van Jan van Hulst kunnen herkennen. Nu hebben we al de gedichten 3,
4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 en de gebeden 1, 2, 4, 5 op soms meer, soms minder
overtuigende wijze kunnen herkennen. Dat wil zeggen dat alleen het 3de gebed
nog geheel en al onherkend is gebleven. En ziedaar, in dit 3de gebed, r. 99, lezen
we: ‘Johannes, maertelare ons heeren’! Ook het 3de gebed mag dus bij de reeks
van Jan van Hulst gevoegd worden. In zijn toon wijkt het wel wat af van de andere
gebeden, maar die andere zijn dan ook tot God of Maria gericht, terwijl in het 3de
de heilige Johannes de Doper wordt aangeroepen. De beginletters van de acht
13-regelige strofen vormen nadrukkelijk het acrostichon J.O.H.A.N.N.E.S. Zou
Johannes de Doper niet de naamheilige van Jan van Hulst geweest zijn en zou hij
in het acrostichon van deze heilige dus ook in zekere zin niet zijn eigen dichternaam
1
hebben neergeschreven? Spreekt er uit het slot van dit 3de gebed niet iets als een
persoonlijke verbondenheid tussen de dichter en de door hem aangeroepen heilige?
Het is, zo lijkt het wel, voor de dichter een niet onbelangrijk aspect van de hemelse
zaligheid dat hij daarin de heilige Johannes van aangezicht tot aangezicht zal mogen
zien:
Bidt Gode, den hoochsten coninc,
Johannes, maertelare ons heeren,
Dat ic mi talre goeder dinc
In desen levene moete bekeeren
In alzo duechdeliker leeren
Dat ic hu mach naer deser tijt
Sien in de glorie daer ghi zijt. (r. 98/104)

Het past, dunkt mij, wel bij een tijd van eerste dichterlijke bewustwording dat iemand
het verlangen in zich voelt om zijn hemelse naamgenoot op poëtische wijze te
ontmoeten.
Volledigheidshalve, en om de keten van mijn bewijsvoering hier en daar nog wat
te versterken, geef ik ook een opsomming van de plaatsen waar sprake is van
‘Christus’. Bij Jan Moritoen vond ik maar één maal Jhesus Christus (in het 6de
gebed) en geen enkele maal Christus alleen, bij Jan van Hulst daarentegen niet
minder dan 11 plaatsen van Christus: ‘So Christus selve sprac

1

Ook Deleu uit de ‘onderstelling, dat ook hier de naam Johannes naamtekening van de dichter
kan zijn’ (Sp. d. Lett. 3, 89).
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van di’ (3de gebed, r. 16); ‘Naer Christus leere graefstu orconde’ (3de gebed, r. 66);
‘Dat Christus came in haer behoet’ (3de gebed, r. 96); ‘Helpt ons, du drouchs tonser
vrame / Christus in dinen lechame’ (5de gebed, r. 64/5); ‘Christus cam, des levens
fruut’ (5de gebed, r. 238); ‘Die dit cleet draghen / Sijn Christus maghen’ (4de gedicht,
r. 139/40); ‘Van hem die Christus lechame / Onzuver in haerre ziele ontfinghen’
(8ste gedicht, r. 59/60); ‘Hier bi versta, het wert di goet, / Den werden lechame
Christus’ (8ste gedicht, r. 223/4); ‘Ghenaden, Christus heere!’ (10de gedicht, r. 65);
‘Christus passie moete bewaren / Jonghers in den onnozelen staet’ (11de gedicht,
r. 221/2); ‘Wat wine dat Christus wilde drinken’ (16de gedicht, r. 230); ‘Christus
sprect, versta dit nu’ (16de gedicht, r. 293). We zien dus dat Christus, zonder een
voorgevoegd Jhesus, een betrouwbaar gidskenmerk is tot het herkennen van het
werk van Jan van Hulst. Het komt tweemaal voor in het 5de gebed en eenmaal in
het 11de gedicht, beide door de dichter met zijn naam gewaarmerkt. Vooral voor
het 3de gebed en het 4de gedicht betekent de toepassing van dit criterium een
versteviging van hun plaats in de herkenningsreeks.
Tenslotte kan het woord ‘amen’, als element van religieuze terminologie dat tegelijk
retorische betekenis kan hebben, ons wellicht ook nog een bruikbaar characteristicum
van Jan van Hulst opleveren. Jan Moritoen gebruikt ‘amen’ maar eenmaal, aan het
begin van de 14de strofe van het 7de gebed. Het is daar zeer bepaald geen ‘vrij’
retorisch element, want het maakt deel uit van het latijnse Ave Maria, waarvan de
dichter de opeenvolgende woorden aan het begin van zijn opeenvolgende strofen
heeft geplaatst. Jan van Hulst bezigt het daarentegen op vele plaatsen wel ‘vrij’,
hetzij als rijmwoord ter afsluiting van een gedicht of een passage, hetzij zo maar
als rijmwoord, een enkele maal ook zo maar eens aan het begin van een versregel.
Het laatste vinden we in r. 318 van het 1ste gebed: ‘Amen, vader, bi dijnre ghenaden’.
Als rijmwoord op een willekeurige plaats komt het voor in r. 9/10 van het 16de
gedicht: ‘In zijn rike moet zi versamen / Die daer toe zullen zecghen amen’.
Rijmwoord ter afsluiting van een passage is het in datzelfde 16de gedicht, r. 562vgg.:
‘Ic biddu die als machtich zijt, / Drie persoon, een warich God, / ... / Wilt an mi
tooghen dine grote genaden, / Die leift ende regneirt te samen, / God in de werelt
der werelden. amen’. Aan het slot van een gedicht staat het in het 2de gebed: ‘Lof
helich vader, helich zone, / Helich gheest, een God in .iij. persone, / Als een al
moghende God te zamen, / Enich, eeuwich ende over al. amen’; voorts in het 5de
gedicht: ‘Toter bleckender hemelscer croone / ... / Die wi bezitten moeten te zamen
/ Ende alle die reinlic minnen. amen’; en ook nog in het 8ste: ‘Daer moet ons bringhen
al te gader / Vul van glorien onse hemelsche vader, / Zone, helich gheest, een God
te zamen / In de werelt der werelden. amen’ Vooral ten aanzien van het 2de
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gebed brengt dit criterium een versteviging in onze argumentatie. Interessant is het
vijfmaal voorkomende rijmpaar tezamen / amen, dat het 2de gebed verbindt met
het 5de, 8ste en 16de gedicht.
Nu ik mijn bewijsvoering formeel rond heb, moet ik eerlijkheidshalve wel
uitdrukkelijk vaststellen dat mijn ‘opsporing’ van Jan van Hulst, waarvan ik zo in den
brede verslag heb gedaan, in feite een filologische comedie is. Zij heeft daarom
natuurlijk wel waarde, maar het is die van een controle en bevestiging achteraf. Pas
nadat ik met mijn lezende verbeelding en mijn luisterend oor in een aantal gedichten
dezelfde dichter had ontmoet, die zich in enkele daarvan als Jan van Hulst bekend
maakte, ben ik naar formele criteria gaan zoeken die zouden kunnen ‘bewijzen’ wat
ik op grond van mijn ontmoeting ‘wist’. En wie zoekt, zal vinden, nl. wie zoekt met
de gegronde overtuiging dat er iets te vinden moet zijn. Een filologische bewijsvoering
als de mijne berust niet op een blind - en doof - werkende statistische logica, maar
op een keuze, en die keuze wordt mogelijk door een al van tevoren, met andere
dan de traditionele filologische kenmiddelen gevormde overtuiging. De functie van
de filologische bewijsvoering is altijd controlerend: het oor hoort niet altijd even
scherp en bovendien valt er, bij minder goede gedichten, in eerste instantie vaak
niet genoeg te ‘horen’. Daarom mag men een dergelijke bewijsvoering noch onder-,
noch overschatten. Bij alle wetenschappelijke controleringsdrang mogen wij nooit
vergeten dat het ‘vinden’ belangrijker is dan de bevestiging van het gevondene en
dat het bij de literatuurstudie altijd de verbeelding en het gehoor zullen blijven die
werkelijk ‘vinden’ moeten.
Het herkennen van de stem, de ontmoeting met de dichter in zijn gedichten is het
eerste en laatste waar het bij het lezen om gaat. Maar tussen dit eerste en laatste
in proberen wij toch ook wel een voorstelling te krijgen van de dichter als menselijke
persoonlijkheid, van zijn loopbaan in het leven, van zijn plaats in de wereld, van zijn
verhouding tot de mensen van zijn tijd. Kortom, wij gaan zoeken naar biografische
bijzonderheden in en buiten de ons overgeleverde poëtische teksten. Wij interesseren
ons voor het leven van een dichter, omdat en voorzover dit de context van zijn
gedichten vormt die wij nodig hebben voor het rechte verstaan daarvan. Directe,
uiterlijke biografische bijzonderheden bieden ons de gedichten van Jan van Hulst
maar weinig. Uit het 14de kunnen wij opmaken dat hij in Brugge thuishoorde en
zich zeer met zijn stad verbonden heeft gevoeld. Verder weten wij uit datzelfde
gedicht dat hij op een feest ter ere van de ‘coninc van den witte bere’, verkleed als
oude heremiet en in het gezelschap van ‘twee manne sauvage’ (r. 134) en ‘een
gaersoen’ (r. 263), die overigens pas op het eind te voorschijn komt, een voordracht
ten beste heeft gegeven. Op grond van buitentextuele gegevens kan dat feest
gedateerd worden in 1392 en de ‘coninc’ geïdentificeerd met
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de jonge patriciër Jan van Gruuthuse. Uit de situatie waarin het 14de gedicht ons
verplaatst mogen we afleiden dat Jan van Hulst een min of meer professioneel
toneelspeler is geweest, die, met assistentie van enkele ‘ghesellen’, op bestelling
een aanzienlijk gezelschap kwam amuseren en die voor zo'n gelegenheid dan ook
wel eens een speciaal gedicht schreef. Zo'n speciaal gedicht was uiteraard een
gelegenheidsgedicht waarbij de dichter gemakshalve wel moest putten uit het
reservoir van zinswendingen en motieven die hij eerder bij andere gelegenheden
had gebruikt. In het 14de gedicht heeft hij een oude man gespééld, maar uit het
8ste en 16de kunnen wij opmaken dat hij zich inderdaad ook oud en versleten heeft
gevóeld. Hoe oud een man in de tweede helft van de 14de eeuw moest zijn om zich
oud te kunnen voelen, weten we natuurlijk niet precies, maar wij mogen, meen ik,
toch wel aannemen dat Jan van Hulst omstreeks 1390, toen hij de laatste gedichten
van ons handschrift schreef, niet jonger dan een jaar of 50 geweest zal zijn. We
moeten nu allereerst proberen het zeer fragmentarische beeld van de dichter dat
uit de teksten voor ons oprijst te completeren met buitentextuele gegevens.
Van Hulst was in het Brugge van de 14de en 15de eeuw een niet ongewone
familienaam en de voornaam Jan zal daar in die tijd wel even gewoon geweest zijn
als nu bij ons. Komen we in de Brugse archivalia een Jan van Hulst tegen, dan kan
die vermelding betrekking hebben op onze dichter, maar noodzakelijk is dit niet,
zelfs niet wanneer de archivalische gegevens op een toneelspeler of een dichter
schijnen te wijzen. Ik heb hierboven al terloops opgemerkt dat de Jan van Hulst die
in 1428 de eerste Brugse rederijkerskamer van de Heilige Geest oprichtte, wel tot
een jongere generatie zal hebben behoord dan de Jan van Hulst uit het
Gruuthuse-handschrift. Het is immers zeer onwaarschijnlijk dat iemand die niet veel
later dan 1340 geboren kan zijn, nog in 1428 een leidende rol in het literaire leven
zou hebben gespeeld. En wat moeten we denken van de ‘eerweerdighen Joncheere,
geheeten Jan van Hulst’, van wie een gedicht is overgeleverd (uitgegeven door
Willems in Belgisch Museum 5, 451), dat gericht is tot een, als ‘broeder, lieve
gheselle’ aangesproken, ‘her Perchevalen van den Nocquerstocque, priester te
Gheeroudsberghe’? We kunnen het gedicht in kwestie, dat weinig karakteristiek
van dictie is, niet nauwkeurig dateren, maar stellen ons ónze dichter Jan van Hulst
1
nu niet zo direct als een ‘joncheere’ voor . In het 2de, 3de en 4de deel van de
Inventaire des Archives de la ville de Bruges komt herhaaldelijk de naam Jan van
Hulst voor, het eerst in de rekeningen van 1379/80, waar de drager van deze naam
een ‘servant de l'artillerie’ blijkt te zijn, die het bevel voerde over 5 cnapen bij de
belegering van Dendermonde. Kunnen we ons Jan van Hulst moeilijk

1

N. Geerts wijst in haar dissertatie, blz. 115/6, op stilistische gronden de identificatie van ónze
Jan van Hulst met de gelijknamige ‘joncheere’ af.
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als ‘joncheere’ voorstellen, ook een militaire functie zouden we nu niet in de eerste
plaats aan onze dichter toedenken, want deze moet een geletterd man geweest zijn
die behoorlijk latijn kende. Maar wij moeten het in het midden laten of deze
vermelding al dan niet op onze Jan van Hulst betrekking heeft, mede omdat wij ons
van de sociale positie van een ‘servant de l'artillerie’ geen duidelijke voorstelling
kunnen vormen. Is het dezelfde of een andere - of tendele dezelfde, tendele een
andere - Jan van Hulst geweest die we tussen 1394 en 1410 als organisator van
allerlei amusementen in de Brugse rekeningen aantreffen? In 1394 wordt bv. een
vergoeding gegeven aan ‘Janne van Hulst ende zinen gezellen, over de costen die
zy hadden van paerdekins, van fannizagen, van canevetse, van bescrivene ende
van costen bi hemlieden ghedaen jnt cabaret daer zy vergadert waren omme te
truckene jeghen onser gheduchter vrauwen omme daer te speilne, ende binnen der
tijt dat zy vergadert waren der tijt dat onse gheduchte vrauwe hier was, mids dat zy
daghelijx bi hare ghinghen omme te versolasene’. Wat de tijd en de aard van dit
optreden betreft, zou het nog wel ónze Jan van Hulst kunnen zijn: een middeleeuws
artist moest nu eenmaal van alle markten thuis zijn en iemand die zich voor zichzelf
oud voelde kon daarom op het gebied van zijn beroep nog wel een en ander
organiseren en presteren. We gaan echter aarzelen wanneer we ook uit 1410 een
soortgelijke notitie vinden: ‘ghegheven bi bevelle van buerchmeesters Janne van
Hulst ende andren die ter messe zonghen die de ghezellen van der ghilde vanden
droghen boome doe daden over onsen gheduchten heere ende prinche’. Als ónze
Jan van Hulst omstreeks 1340 geboren is, kan hij toch moeilijk nog in 1410 ‘ter
messe’ hebben gezongen. Was hij dan evenmin de organisator uit de rekening van
1394? Of betreft de notitie van 1394 ónze Jan van Hulst en die van 1410 een
gelijknamig artist van een volgende generatie? Die ‘ghezellen van der ghilde vanden
droghen boome’ anno 1410 moeten overigens - ik heb daar hierboven al op
gezinspeeld - wel in de een of andere relatie hebben gestaan tot de vriendenkring
van ons handschrift, want in r. 1872 van het 2de gedicht (‘tfyerde’ van Jan Moritoen)
was ook sprake van ‘der vrauwen van den drogen bome’. Is de Jan van Hulst uit
1410 misschien een zoon of neef van de onze geweest en heeft hij met zijn
‘ghezellen’ de traditie van de door zijn vader of oom geleide kring voortgezet?
Wij komen met onze buitentextuele gegevens aangaande Jan van Hulst niet veel
verder dan vragen en vermoedens. Een enigszins volledige uiterlijke biografie moet,
in afwachting van nader archiefonderzoek, voorlopig wel ongeschreven blijven. Wij
beperken ons dus tot de ‘innerlijke biografie’ die zijn gedichten ons te raden geven.
Zijn jeugdgestalte moeten wij oproepen uit het 3de, 4de en 5de gedicht en, misschien,
het 3de gebed. In het 11de
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gedicht, het alfabetische nieuwjaarsreferein, zien wij hem hoogstwaarschijnlijk in
de kracht van zijn leven. Het 8ste, 14de, 15de en 16de gedicht tonen hem ons
duidelijk in zijn ‘ouderdom’ en in deze periode zullen we ook wel het 1ste, 2de, 4de
en 5de gebed moeten plaatsen. Een vergelijking van de toepassing der rijmwoorden
op -adich in het 4de en 5de gebed enerzijds, het 10de gedicht anderzijds, brengt
ons tot de conclusie dat het laatstgenoemde als eerste van de drie moet zijn
geschreven: beradich, verladich en versmadich ‘spreken’ in het zinsverband van
het 10de gedicht om zo te zeggen ‘vanzelf’, terwijl ze in de gebeden geforceerder
en grover klinken, zoals men dat bij een latere zelfimitatie verwachten kan. Daarom
zou ik het 10de gedicht in dezelfde levensperiode willen plaatsen als het 11de, die
van de krachtige mannelijke jaren. Voor de ‘innerlijke biografie’ levert deze
middenperiode overigens weinig op. Uit de gedichten van die tijd treedt ons een
evenwichtig maar niet bijzonder karakteristiek moralist tegemoet. Zijn vorm beheerst
hij volkomen.
De periode van de ‘ouderdom’ is bij Jan van Hulst poëtisch weliswaar veel zwakker,
maar menselijk veel interessanter. De dichter geeft ons dan voor onze ‘innerlijke
biografie’ inderdaad enig houvast, doordat hij zich, praterig maar natuurlijk, dikwijls
maar een beetje heeft laten gaan. In zijn goede tijd kon hij zeer geconcentreerd
schrijven. We weten dat, behalve uit de bewaard gebleven fragmenten van het 3de
en 4de, vooral ook uit het 11de gedicht, met bv. een passage als deze:
Hoe effene dat heden de carre ga,
Morghen zo vintze sulken hurt,
Mids datter niemant hant an sla,
So datze stubbelt of omme sturt.
De weich es lanc, de tijt es curt.
Elc zie vor hem hoe dat hi vare
Met desen goeden nieuwen jare. (r. 5/11)

Stel daar nu tegenover de inleiding tot het 8ste gedicht, waarin de dichter, met allerlei
omslachtige verontschuldigingen vanwege zijn verminderde bevattingsvermogen,
aankondigt dat hij op zijn eigen, helaas armzalige, manier de preek van ‘broeder
Jan Lyoen’ zal gaan navertellen, die hem ‘up den helichen paesschedach’ zo
bijzonder gesticht had:
Die viere condicien welc zi waren,
Mach ic hu rudelic openbaren
Naer mijn arem ruut verstaen.
Maer alzo ne hebbic niet ontfaen
Van woorde te woorde den zoeten zin
Die broeder Jan Lyoen daer in
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Brochte, maer tselve dattix onthilt
Sal ic hier scriven, oft God wilt. (r. 25/31)

Op dat ellendig slechte geheugen komt hij telkens weer terug:
Dits tander point van hem vor waer,
Een deel der of al nieuwer naer.
Alzo en hebbict niet onthouden.
Mijnre ruder zinnen zijn dies de scouden.
...............................
Menich woort van zoeter leere
Sprac hi van desen pointe meere
Dat ic te lichtelic over sla,
Mids dat mi uten zinne gha,
De welke stroyen menichfuldich. (r. 250/72)

Dit is geen pose, geen uitstalling van bescheidenheidschché's, want de dichter zit
hier onder vrienden te praten. In het 14de gedicht spreekt hij daarentegen als een
geroutineerde toneelman in het publiek. Hij voelt zich ook daar wel innerlijk oud en
versleten, maar weet er tegelijk uiterlijk een rol van te maken. In de figuur van de
oude heremiet, die ter gelegenheid van het feest de moeite heeft genomen om zijn
kluis in de wildernis te verlaten en met de twee door hem bekeerde wildemannen
naar de goede stad Brugge te komen, spéélt hij zichzelf. De overdreven captatio
benevolentiae behoort bij zijn rol. Zijn stem is niet zo krachtig meer en daarom
verzoekt hij de ‘coninc’, aan wie hij een geschenk gaat aanbieden, nadrukkelijk om
stilte te bevelen:
Ic, arem, rud, stomp, cranc, houd van daghen,
Mids dat die zinne so zeere vertraghen
Dat ic niet wel mach spreken hoghe,
So versouc ic bi Gods ghedoghe,
Heer coninc, ter gheliefte van hu,
Dat ghi doch wilt bevelen nu
Remedie te doene van alre sprake. (r. 13/9)

Zoals hij zich hier aan een groot publiek als oude man voorspeelt, doet hij hij het in
intiemere kring wanneer hij zich aan het begin van het 16de gedicht (r. 5) presenteert
als ‘arem rudaris Jan’. In dat opzettelijke woord ‘rudaris’ horen we de zelfspot van
de oudergeworden dichter, die tòch wel weet dat er naar hem geluisterd zal worden.
Hij weet dat de vrienden van de kring hem accepteren, ja dat hij hun voorman is.
Hij is, optredend ín het publiek, nog wel zeker ván zijn publiek, maar hij is innerlijk
niet zeker van zichzelf. Hij speelt in de bescherming die zijn rol hem biedt ‘de
waarheid van zijn leven’,
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hij toont in zijn gedichten en gebeden ‘het smartelijk gelaat van eige' ellendigheid’.
Als Gossaert in zijn jeugd heeft Jan van Hulst zich in zijn ‘ouderdom’, de levensfase
waarin hij het duidelijkst voor ons staat, als een verloren zoon gevoeld. Hij bidt in
zijn paternostergebed, het 2de, tot de Vader, met de volgende opeenstapeling van
verlorenheidsbetuigingen:
Vader, ontfaerme mijns,
Dijns knechts, ende hem niet beter en noomt
Ende crupende te dinen voeten coomt,
Van duechden naect, versleten in sonden,
Met quellender sielen, al vul van wonden,
Nature ghecranct, mijn daghen ghequist,
Mijn tijt verroukelost recht als een mist.
In bem niet wert dattu mi zies
Ic bem een arem, zondelic ries. (r. 38/46)

Waarom heeft hij zich zo verloren gevoeld? Waarom beschouwde hij zichzelf als
zo'n ‘ries’? Toch zeker niet alleen omdat Jan Praet en eventueel andere moralisten
die hij gelezen had hem deze voorstelling hadden opgedrongen. En men kan zich,
gezien zijn gedichten, ook nauwelijks voorstellen dat hij werkelijk een losbandig
leven heeft geleid. Hij maakt de indruk een oprecht vroom mens en een oprecht
trouw vriend te zijn geweest. ‘Broederlic’ is een woord dat men telkens weer bij hem
1
tegenkomt . De kluizenaar van het 14de gedicht geeft als motief waarom hij na zijn
vrolijke jeugd de stad Brugge teleurgesteld verlaten heeft, in de eerste plaats op,
dat hij ‘der lieder zinne / Sach ydel van broederliker minne’ (r. 51/2). De jaloezie, de
ergdenkendheid, de kwaadsprekerij van zijn medemensen moeten hem wel danig
dwars hebben gezeten. Wat kan een dichter die altijd zo het goede gewild, en
waarschijnlijk ook gedaan heeft, zichzelf dan nog te verwijten hebben gehad? De
verklaring moet mogelijk gezocht worden in het acteertalent dat hem tot een
toneelspeler had doen worden. In het gebed van de verloren zoon is ons de
uitdrukking ‘tijt verroukelost’ opgevallen. We vinden die voor het eerst in zijn
jeugdgedicht met het Elkerlijc-motief (3,14) en voor het laatst in het laatste gedicht
van de bundel, het onvoltooid gebleven 16de (r. 487). Het moet wel een
kernuitdrukking van zijn dichterlijk leven geweest zijn, een woord waarin eerste
bewustwording en laatste rekenschap elkaar ontmoet hebben. Wat dééd hij in zijn
leven? Voor zijn besef verspilde hij al spelende zijn tijd en bovendien nog zijn
gezondheid (‘nature ghecranct’). Daarom zocht hij, wiens taak het

1

We vinden dit, in het mnl. blijkbaar zeldzame woord (verg. Verdam) ook bij Jan Praet (r. 4411).
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levenslang was geweest om ‘geduchte’ heren en ‘gheduchte’ vrouwen ‘te
versolasene’, tenslotte zijn eigen solaas in een verbeelde, gespeelde
kluizenaarsgestalte. Die gestalte kwam overeen met wat hij innerlijk het liefst wilde
zijn. Maar hij kón het niet zijn, het spel moest voortgaan.
Een ‘innerlijke biografie’ zoals ik hier probeer te schrijven moet natuurlijk voor een
groot deel hypothetisch blijven. Niet hypothetisch maar zeer reëel zijn echter de
innige accenten die de dichter vaak voor zijn vroomheid weet te vinden. En ook die
klachten over dat slechter wordende geheugen hebben iets treffends. Ze worden
begrijpelijk als men er de toneelspeler achter kan zien die zijn oude dag begint te
voelen en van zijn geheugenslijtage hinder ondervindt bij zijn beroep. Als acteur
moest hij blijven spelen en aan het einde van zijn nummer nederig om bijval vragen
en een goede dronk: ‘minlic scinct / Ons den wijn, oft hu dinct goet’ (14, 266/7).
Maar in de vriendenkring kon hij uitrusten en rechtuit, zoals het hem voor de tong
kwam, vertellen over de mooie paaspreek die hij pas gehoord had, en klagen over
zijn ‘aermen donkeren zin’. Hij kon er oud en moe zijn, zoals hij zich voelde: ‘Ziet
hier mijn aerme handen twee’ (16,393), hij kon er uiting geven aan zijn
avondstemming: ‘De dach gaet zeere, het naect der nacht’ (16, 162), hij kon er
bidden om moederlijke geborgenheid: ‘Sla over mi den mantel dijn’ (16,428).
Dit is dan de menselijke kant van Jan van Hulsts poëzie. Maar ik moet ook nog
een paar woorden zeggen over zijn literaire thematiek. Leggen wij naast elkaar het
5de gedicht, dat tot zijn jeugdwerk moet behoren, en het 15de en 16de, waaruit de
stem van de ouderdom tot ons spreekt, dan zien wij een duidelijke thematische lijn
door zijn hele dichterlijke leven heenlopen. Hij heeft het meest eigene van zijn
levensinzicht willen neerleggen in een soort ars amandi christiana. In het 15de
gedicht laat de dichter, als voortzetting van de zelfprojectie in het 14de, alweer een
oude heremiet optreden. ‘Een jonghelinc vul der weerelt luste’, die in de stad zijn
tijd doorbrengt met ‘waken, brasseeren, gheselscap goet’ (r. 27) en volgens de
hoofse traditie in het geheim een getrouwde vrouw bemint (‘Du mins een wijf, zone
es gheen maecht!’ wordt hem in r. 449 voor de voeten geworpen), komt deze
heremiet opzoeken om zich door hem te laten beléren. (Ook in het begin van het
8ste gedicht is sprake van ‘leeren / Den wech te gane tot zijnre minne’.) ‘Leert mi
doch’, zo vraagt de jonge minnaar aan de heremiet, ‘hoe ic zal beghinnen / Naer
rechter redene met trauwen minnen’ (r. 585/6). De ‘redenlike’ minne die de heremiet
hem dan onderwijst, ligt helemaal in het verlengde van het betoog van het 5de
gedicht. Alleen had de dichter daarin nog zichzélf gepresenteerd in de gestalte van
de hoofse minnaar:
Ic, arem van trooste maer rijc van minnen,
Overvloyende van jonsten met wallenden zinnen,
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Verladen van drucke, stervende als weeze,
Bevende van duchteliker vreeze,
Levende up hope toot uwer duecht,
Groete hu, up erde mijn hoochste vruecht,
Met minliken salute der gheelre jonst
Uut alden vermoghene naturliker const.
Ghewerdicht zonder verdriets verlanghen
Tontfane van uwen aermen ghevanghen
Dat reine minne heift voort ghebrocht. (r. 1/11)

De pathetiek van deze breedgolvende regels is iets te nadrukkelijk om helemaal
geloofwaardig te kunnen zijn. We mogen, op grond van wat we weten van Jan van
Hulsts acteertalent, wel zeggen dat de dichter hier de conventionele hoofse minnaar
heeft gespééld. Van de dame tot wie hij zich blijkbaar in zijn jonge jaren zozeer
aangetrokken heeft gevoeld en met zoveel strijkages gericht om, naar zijn zeggen,
haar ‘te ghelieven zonderlinge’ met ‘werke van minliker tijtcortinge’, krijgen we niet
de minste voorstelling. Die onduidelijkheid is minder een gevolg van de beperkingen
die de conventionele hoofse dictie hem oplegde, dan van het feit dat de hoofse
geliefde hem, ondanks de gespeelde hartstocht van zijn aanspraak, enkel maar
moest dienen als een kapstok waar hij zijn liefdesfilosofie aan op kon hangen. Die
filosofie komt hierop neer, dat weliswaar ieder redelijk wezen geschapen is om lief
1
te hebben en zijn ‘ghelike van wederpare’ te zoeken (‘niement zonder minne en
leift / Die redenlic verstaen in heeft’, 16,47/8), maar dat, als het goed zal zijn, de
‘werlike’ toch tot de ‘gheestelike’ minne moet leiden. In het 5de gedicht is het betoog
van de dichter nog ingelijst in een conventionele hoofse liefdessituatie, in het 15de
gedicht is die inlijsting helemaal losgelaten. Hij projecteert zich daar, zoals wij al
zagen, niet meer in de minnaar maar in de kluizenaar. De ‘werlike’ minne is een
gevaarlijke zaak voor hem geworden, omdat ‘reine minne puere’ (15, 561) zo moeilijk
te bereiken is. Regels als: ‘Want Venus dienre nemmermeere / Van reinen dienste
bedroghen en werdt’ (5, 130/1) zal men daar niet meer in tegenkomen, wel het
verwijt: ‘Du best een onrein minnerkijn’ (15, 578). Het gaat in de liefde om de ‘vriheit’,
waartoe God de mens riep en die haar vervulling moet vinden in de hemelse
zaligheid. De ‘scalke Lucifeer’ ligt echter op de loer en door zijn fatale invloed op
de menselijke ‘natuere’ maakt minne ‘al haer dieners knechte’. ‘Minne es in haer
zelven vri, / Niement haer bedwingher zi, / Maer der naturen

1

Verg. nog 5de gedicht, r. 243/40 ‘Ghelijc trect altoos toot gheliken, / Nature ne doe de redene
wiken’, met Jan Praet, r. 2291/2: ‘Maer het es naturen sede / dat elc ghelike soect sijn ghelike’.
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melodie / Biedt haer altoos ter scalkernie’ (r. 571/4) . Het 16de gedicht biedt de
monologische herhaling en uitbreiding van wat in het 15de dialogisch uiteen was
gezet. De monoloog van het 16de wordt telkens onderbroken door lyrische
ontboezemingen die verwant zijn aan de gebeden uit het gebedenboek, maar wij
zouden de dichter onrecht doen wanneer wij om deze treffende persoonlijke accenten
de compositie van het gedicht, de ‘boodschap’ van de dichter uit het oog zouden
verliezen. Hij heeft een groot, in vele punten verdeeld leerdicht willen schrijven,
waarin hij zijn hele levens- en liefdesfilosofie nog eens zou samenvatten. Het had
misschien wel enkele duizenden regels moeten worden. Maar de verzwakking van
zijn compositorische beheersing is er de oorzaak van geweest, dat hij zich telkens
maar weer liet gaan en telkens weer ging bidden. Hij wilde innerlijk naar een laatste
‘amen’ toe. Tenslotte heeft hij zowel het dialogische 15de als het monologische
16de gedicht onvoltooid moeten laten liggen.
Jan van Hulst is begonnen met de hoofse minnaar, en geëindigd met de heremiet
te spelen. Uit het feit dat hij zich ontwikkeld heeft van een gespeeldhoofse naar een
zeer kritische, om niet te zeggen antihoofse houding tegenover de ‘minne der werelt’,
mogen we misschien besluiten dat gaandeweg de liefde een kleinere, en de
vriendschap, de ‘broederschap’ een grotere plaats in zijn leven is gaan innemen.
Daarom is hij de vriendenkring trouw gebleven, en deze hem. Daarom zal hij, hoewel
soms niet sonder innerlijke bedenkingen, de hoofse en vrolijke liederen van zijn
vrienden mee hebben aangehoord en misschien zelfs meegezongen. Die vrienden
gingen tenslotte te gepaster tijd ook samen met hem op pelgrimage en de ‘vrauwe
van den drogen bome’ sloeg om hen allen tezamen haar moederlijke mantel.
‘Moeder, ondoe den mantel wijt / Ende dec ons aerme al, niet som’ (5de gebed, r.
255/6).
Ik moet de ‘innerlijke biografie’ van Jan van Hulst nu verder laten rusten, niet
alleen omdat ik over te weinig gegevens beschik om er een vollediger en
genuanceerder beeld van te maken, maar ook omdat ik mij moet gaan bezighouden
met de tweede, de belangrijkste dichter van het Gruuthuse-handschrift, Jan Moritoen,
‘Jannin’ voor zijn vrienden. In het herkennen van deze Jan Moritoen is Nelly Geerts,
in haar Züricher dissertatie van 1909, mij al voorgegaan. Zij heeft de kenmiddelen
der filologie op een juiste, zij het al te beperkte wijze gehanteerd. Die beperktheid
hangt samen met de al te beperkte opzet van haar studie, die immers alleen maar
de liederen en niet daarnaast ook nog de gedichten en gebeden van het
Gruuthuse-handschrift op hun plaats wilde zetten. Zij meende, terecht, in Jan
Moritoen, de dichter van het 13de gedicht, ook de auteur van een aantal liederen
uit het liedboek

1

We vinden, terloops, dezelfde gedachte ook bij Jan Moritoen: ‘Zonde brinct alle droufheit /
Ende jaecht vrihede in scalkernien’ (7, 126/7).
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te mogen zien. Dat hij echter de enige auteur van het héle liedboek zou kunnen zijn
geweest, heeft zij blijkbaar niet eens overwogen. Zij zal, beperkt als zij werd door
haar opzet èn haar verstandelijkheid, de liederen als al te ongelijksoortig hebben
beschouwd om ze aan een en dezelfde dichter te kunnen toekennen. Zo kwam zij
ertoe op grond van formele criteria - zij las te weinig met het gehoor en de
verbeelding om boven de formele criteria, boven de traditionele filologische
bewijsvoering uit te kunnen komen - ‘mindestens’ 53 liederen aan Jan Moritoen toe
te schrijven. Dat was een minimum, want, zo schrijft zij, a.w. 114, ‘der Anteil des
Dichters scheint mir mit den 53 Liedern nicht erschöpft, nur kann man für andere
keine überzeugenden Parallelen beibringen’. Overigens heeft zij de dichterlijke
gestalte van Jan Moritoen nog maar heel vaag gezien. ‘Dass der Dichter mit
Leichtigkeit produziert ... habe’, zoals zij t.a.p. schrijft, is ongetwijfeld juist, maar dat
hij ‘einer ausgesprochenen eignen Physiognomie entbehrt habe’, is een uitspraak
die getuigt van een onbegrijpelijke onderschatting. Tot haar verontschuldiging zou
men kunnen aanvoeren dat zij, doordat zij het handschrift niet gezien had, de
codicologische grondslag moest missen om alle gedichten van Jan Moritoen in de
derde bundel met één slag samen te voegen, onbegrijpelijk blijft het niettemin, dat
zij in de dichter van de Egidius-liederen, 98 en 100, die tot het door haar herkende
53-tal behoorden, geen gestalte met ‘einer ausgesprochenen eignen Physiognomie’
heeft gezien. Zij spreekt trouwens elders in haar boek (a.w. 43) van ‘den ergreifenden
Elegien N. 98 und 100’, waarnaast de gelijktijdige Duitse liedboeken ‘nichts
Ebenbürtiges’ te stellen hebben. Een dergelijke hooggestemde uitspraak over enkele
liederen vraagt toch, zou men zo denken, ook om een hogere waardering van de
dichter in zijn totaliteit! Aan Jan Moritoens liedboek zal ik verderop een afzonderlijke
beschouwing wijden, hier wil ik eerst mijn codicologische herkenning van zijn
gedíchten met filologische argumenten bevestigen en aanvullen. Door deze
filologische analyse zal de ‘eigene Physiognomie’ van de dichter ons meteen
duidelijker voor ogen komen te staan.
Terecht zag N. Geerts het 1ste en 2de gedicht als nauw verwant met het 13de,
dat in zijn acrostichon de naam van de dichter droeg. Het viel haar niet moeilijk
verschillende parallelle regels te citeren en ook in thematisch opzicht constateerde
zij een duidelijk parallelisme: ‘Die Fiktion eines Traumes und die Scenerie, eine
schöne Gegend mit blühenden Bäumen oder Sträuchern, süss duftenden Blumen,
singenden Vögeln und einem wunderbaren Brunnen sind den drei Gedichten
gemeinsam’ (a.w. 100). ‘Die Fiktion eines Traumes’ vinden we echter behalve in
het 1ste, 2de en 13de gedicht (‘teerste’, ‘tfyerde’ en ‘tseste’ volgens de krabbels in
het handschrift) ook in het 6de (‘tfifste’) en
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7de (met enkel een doorgehaalde krabbel) . Het is waar dat in de beide
laatstgenoemde de fontein ontbreekt, maar verder is de ‘Scenerie’ dezelfde. Ik citeer
de overeenkomende passages uit de inleidingen der gedichten. Dit is het eerste
droomlandschap:
Int ende van dien smalen pade
Daer cam ic in de scoonste trade
Die mijn oghen nie aensaghen.
Mettien so cam daer uut gheslaghen
Roke van zoeter (l. over zoeter) gore
Die mi dor ghinc de leden dore,
Verdrivende al mine quade lust.
Vroilic, licht ende al gherust
Wardic van herten menichfout.
Die voghelkine, jonc ende hout
Hoordic zinghen daer te stride
Even vast in elcke zide,
Lewerken, nachtegalen, cockuden.
Die scoonste bomen, die zoetste cruden,
Groener dan enich groen mach zijn,
Sach ic ende tsonne scijn
Began bescinen de scone contreie.
Doe cam ic gaende in een valeie
Daer haer de zonne in ghinc verbaren,
Ende als die crude verwaerment waren
So gaven zi de zoetste lucht.
Rauwe, droufheit, vaer no ducht
Ne deerde hem twijnt diet mochte rieken.
Bi mi weinschedic alle zieken.
Mi dochte zi hadden wel ghenesen,
Hadden si daer ic was moghen wesen.
Daer ic dus blide ghinc alleine,
Daer sach ic springhen ene fonteine
Uut eenen graeuwen steene ront.
Dat was (l. borne was) tote in den gront
Claerrer te ziene dan een cristael.

1

N. Geerts heeft aan het 6de en 7de gedicht maar vluchtig aandacht geschonken en dit in een
noot bij blz. 110 van haar studie gemotiveerd met het merkwaardige en weinig overtuigende
argument: ‘Da aber die Ovl. L. Gegenstand meiner Untersuchung sind, gehe ich auf diese
Gedichte nicht weiter ein’. Zij is immers, juist om tot een herkenning van de liederen van Jan
Moritoen te komen, wél ingegaan op het 1ste, 2de en 13de gedicht!
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.............................
Dese fonteine was omme loken
Van cruden die zoete roken.
Rozegaerden ende egglentieren,
Bloemen van menigher manieren
Haddense so wel bedect,
Suver houdende, onbevlect
Van hitten ende van allen scaden. (r. 69/99; 129/35)

Het hiermee overeenkomende toneel is in het 2de gedicht veel minder volledig en
ook wat anders aangekleed:
Als ic lach besich met deser bede
Dochte mi dat ic cam there stede
So scone nie gheen ghesien en was.
Daer ne wies no loof no gras
Maer vyoletten ende acoleyen.
Daer mocht men vroylijc in gaen meyen.
Die bomen bloeyden al over al.
Daer ne was van voghelen gheen ghescal
Dan van der nachteghalen sanc.
Ic cam daer eene fonteine spranc.
In sach nye borne so over claer.
Een priel so sach ic daer
Met eenre haghe van lelyen reyne. (r. 41/53)

Verderop komt echter nog een nadere beschrijving van het ‘priel’ voor:
Dor dat priel so moestic gaen
Vaste voort in dat virgier.
Daer sach ic vor mi enen rosier
Daert rooc so boven maten soet
Dat mi verblide mijns hertsen bloet.
In cam noit daert so soete rooc.
Menighe rose daer ontplooc,
Menighe nachtegale sanc. (r. 438/45)

In het 13de gedicht zijn de verschillende elementen van de ‘Scenerie’ van elkaar
losgeraakt en zelfstandig gaan functioneren. De dichter die in zijn droom ‘buter veste
/ Van Brucghe wandelen ghinc alleine’ (r. 74/5), ziet daar eerst een ‘fonteine...
ghemaect... van albaestere’ (r. 76/8) en vervolgens ‘een houde’ (r. 91) die ‘der
fonteinen hoede’ (r. 94) blijkt te zijn. De ‘fonteine’
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is hier dus niet, als in het 1ste en 2de gedicht, een variant van de bron der minne
uit de traditie van de Roman van de Roos, maar een zinnebeeldige voorstelling van
een meisje, functioneel te vergelijken met de ‘tor... ghehouwen / Van albaestre scone
ende wit’ uit het 1ste gedicht (r. 288/9). De dichter raakt dan in het 13de gedicht in
gesprek met ‘den goeden houden’ (r. 104) en in dat verband krijgen we het eerste
stukje van het droomlandschap te zien:
Daer hoordic menichen voghel zinghen
In dat foreest van vruechden rijc.
Mi dochte dattic des ghelijc
Van vruechden nieuwers hadde ghehoort.
Te gader spraken wi menich woort,
Recht als ghetrauwe vrienden pleghen. (r. 107/112)

Wat in het 1ste en 2de gedicht het landschap der minne is, dient hier in de eerste
plaats als décor bij het gesprek der vriendschap. Ook dat is een functieverschuiving.
Veel verder in het gedicht, nadat ‘der fonteinen hoede’ gestorven en zij, de ‘fonteine’
zelf, voor de dichter ‘ghesloten’ is gebleven, lezen we:
Dus ginc ic dolende als een dore,
Up ende neder hier entaer.
Int hende zo wardic ghewaer
Van verren bleckende een prieel
Daer an dat menich groen torreel
Ghewassen stont van roden rozen.
Daer te gane was mijn glozen,
Sonder letten, om bezien
Of ic daer vinden mochte wien
Ic mochte claghen mijn verdriet.
Alzo ic dede, in lette niet.
Als ic daer cam wardic ghewaer
Solaes ende vruechdenrijc ghebaer
Driven menich voghelkijn,
Elc na der natueren zijn.
Het was al vro, groot ende cleine,
Sonder ic arem man alleine.
De zoete lucht van egglentiere
Ende crude van menicher maniere
Die roken daer zo over zoete.
Met rechte hi alre qwale boete
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Ghewint die sulker roke es bi,
Maer niet en twint zo ne halpze mi,
Der voghel zanc no zoete cruut.
Mijn bliscap docht mi wesen uut.
Menich zuchten mi ontginc. (r. 265/90)

Dit ‘prieel’ is wél functioneel identiek met dat uit het 2de gedicht. De onzekere
minnaar van het 2de gedicht trof in het ‘prieel’ zijn raadsman aan, ‘.I. taelman vroet
ende daer toe wijs’, die hem zou bijstaan in zijn proces voor Venus' hof, de
ontredderde minnaar van het 13de gedicht - hij is na de dood van ‘der fonteinen
hoede’ door de ‘fonteine’ niet als opvolger geaccepteerd en dus gedoemd tot
hopeloos minnen - vindt in het ‘prieel’ zijn raadsvrouwe, die hem op haar wijze
bijstaat bij het voeren van een innerlijk proces om toegang te krijgen tot het hart van
de geliefde.
Tussen ‘tfyerde’ en ‘tseste’ ligt ‘tfifste’, d.i. het 6de gedicht. We kunnen verwachten
daar een ontwikkelingsfase van de ‘Scenerie’ te vinden die tussen die van het 2de
en die van het 13de inligt en inderdaad lezen we in het 6de gedicht het volgende:
Dies en es niet langhe leden
Dat ic met eenen bedructen zinne
In slape viel. daer zach ic inne
Een droom die ic hier wille bescriven
Ter eere der bloume vor alle wiven.
Mi dochte ic cam in een valeye
Recht in de zoete maent van meye
Wandelende in een vergier,
Daer ic zach eenen egglentier
Ghebloyt, van rozen root gheladen,
Verchiert met zoeten groenen bladen.
Sijn roke was lidens medecijne,
Sijn dornen ne daden niemen pine,
Want hi was teeder van ranken smal.
Mettien sachic int zoete dal.
Een weizelic wijf zat daer alleine,
Als of zoe hadde gheweist waerdeine
Van den vergiere daer ic in was.
..............................
Ic sprac, ic ware van herten zwaer,
Dies zocht ic eeniche melodye
Om te verdrivene melancolye.
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Si sprac: so bestu wel gherocht,
Die vinden can heift wel ghezocht. (r. 48/65; 74/8)

In het 1ste gedicht heeft de ‘fonteine’ nog een belangrijke functie, net als in de
Roman van de Roos; in het 2de wordt ze maar even aangeduid en is ze niet meer
dan een ornament dat nu eenmaal bij de aankleding van het toneel behoort; in het
6de is ze helemaal verdwenen; in het 13de is ze weer zeer belangrijk maar in een
totaal nieuwe functie. Men kan zeggen dat ze eerst als functieloos geworden
ornament moest verdwijnen, voor ze als pièce de milieu met een heel nieuwe functie
weer haar plaats kon krijgen. Verder zien we dat het droomlandschap in het 6de
gedicht evenals in het 13de dient als achtergrond bij het optreden van de
raadsvrouwe-in-liefdesmoeilijkheden. De povere ‘taelman’ van het 2de gedicht (‘Hi
dochte mi siec, hi was so grijs, / Niet alte goet was sijn abijt’, r. 522/3) heeft in het
6de zijn functie overgedragen aan een statige vrouwe (‘Soe sceen wel sijnde van
machte rike, / Want costelic waren haer ghewaden’, r. 68/9). In het 13de gedicht
maakt de raadsvrouwe op de lezer geheel dezelfde indruk, al wordt er over haar
uiterlijke verschijning niet veel gezegd. Zowel in het 2de als in het 6de gedicht is
sprake van een ‘vergier’. In het 1ste gedicht behoren de ‘egglentieren’ tot de
gewassen die de liefdesbron omlijsten; in het 6de is één bepaalde ‘egglentier’, die
ons uitgewerkt wordt voorgesteld, tot centraal motief gemaakt; in het 13de hebben
de ‘egglentiere’ weer een bescheidener functie, ofschoon toch wel iets meer
geaccentueerd dan in het 1ste. Een zeer opvallende overeenstemming tussen het
1ste, 6de en 13de gedicht is dat aan de zoete geuren van de droomtuin - in het 6de
bijzonderlijk aan die van de ene, centraal staande ‘egglentier’, in het 13de algemener
aan die van ‘egglentiere / Ende crude van menicher maniere’ - een ‘genezende’
kracht wordt toegeschreven.
Hoe is nu de overeenkomstige scène in het 7de gedicht? We lezen daar:
Dies en es niet leden lanc
Dat mi verwan des slaeps bedwanc.
Een droom cam mi te voren scier
Die mi vertoochde een scoon vergier,
Noit men met ooghen scoonreen zach.
Bi zonder zachic een rozier
Dat men met rechte wel prisen mach.
Een deel so moet ic doen ghewach
Van eenre bloume die ic vernam,
Die mi allein voor al beqwam.
Als ic aensach die bloume zoet,
Bezief ic dat mir herten bloet
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Beroert wart, des ic wart vervaert
Ende al verdarent. daer ic stoet
Qwam tot mi een vrouwe goet,
Edel ende van hoofscher aert,
Ende sprac: twi staestu bezwaert? (r. 30/46)

Deze scène begint op vrijwel dezelfde wijze als in het 6de gedicht, maar het
droomlandschap wordt in het 7de nog maar zeer beknopt aangeduid. Het dient weer
enkel als achtergrond voor de verschijning van de raadsvrouwe. Zoals in het 6de
gedicht onze speciale aandacht gevraagd wordt voor die ene ‘egglentier’, wordt het
in het 7de gedaan voor die ene ‘bloume zoet’ die de dichterminnaar ‘voor al beqwam’.
Natuurlijk is die ‘bloume’ hier, zoals de ‘fonteine’ in het 13de gedicht, het meisje
waarop hij hopeloos verliefd is. (In het 6de wordt ook gesproken van een ‘bloume
vor alle wiven’.) Met het 2de en 6de gedicht heeft het 7de het woord ‘vergier’ gemeen,
met het 2de bovendien ‘rozier’, in gelijke rijmpositie. Ook rijmt in het 2de en het 7de
‘zoet’ op ‘mir herten bloet’ (of ‘mijns hertsen bloet’). Even vóór de geciteerde passage
van het 13de gedicht, r. 243/5, kunnen we lezen: ‘Een licht zo zach ic daer uut slaen,
/ Dies herte ende zin ende ooc mijn moet / Wart beroert ende al mijn bloet’. Het kan
niet twijfelachtig zijn dat het 7de gedicht als minneallegorie ten nauwste verwant is
met het 6de en 13de. Alle drie de gedichten zijn minnebrieven waarin de dichter op
allegorische wijze zijn gevoelens aan zijn geliefde probeert duidelijk te maken. Hij
doet dat door middel van een gesprek met zijn raadsvrouwe. In het 6de gedicht is
het nauwelijks een echt gesprek: daar is de raadsvrouwe vrijwel alléén aan het
woord, maar zij is het als de spreekbuis van de minnaar-in-moeilljkheden. Het 2de
gedicht kan men in zekere zin ook een minnebrief noemen, het staat evenwel én
door zijn lengte - het is een uitvoerig werkstuk van 1924 regels - én door het feit dat
de dichter aan het slot zijn geliefde niet rechtstreeks toespreekt, wat apart van de
andere drie. Het 6de, 7de en 13de gedicht moeten in hun beknoptheid en directheid
werkelijk dienst hebben gedaan in de liefdescorrespondentie en vragen er slechts
om, met begrip gelezen en geïnterpreteerd te worden, om bijdragen te kunnen zijn
tot de biografie van de dichter.
Ik heb bij mijn bespreking van de ‘Scenerie’ verschillende malen de figuur van de
raadsvrouwe (in het 2de gedicht: raadsman) genoemd die tegen de achtergrond
van het droomlandschap haar belangrijke, en in hoofdzaak telkens gelijke, rol moet
spelen. Ik wil op deze figuur nog wat nader ingaan om de lijn die door de
minneallegorieën heen loopt, de lijn van een dichterlijke
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ontwikkeling, duidelijker te laten zien . Eigenlijk treedt de figuur van de raadsvrouwe
ook al in het 1ste gedicht op, maar in een wat andere functie. Zij heet daar ‘Vrau
Hope’ en de minnaar ontmoet haar als hij gevangen zit in de kerker van de twijfel.
Maar het patroon van de ontmoetingsscène vertoont niettemin grote overeenkomst
met dat van de latere ontmoetingen, in het bijzonder dat van het 6de en 13de gedicht.
Ik citeer:
Daer binnen zat ene vrouwe allein,
Recht of soe hadde zitten beiden
Naer yet dat van haer was ghesceiden.
Als soe mi sach so louch haer mont.
Aestelike soe up stont.
Soe sprac: ghi zijt hier welcomen.
Huwe comst sal ons beeden vromen,
Ic weet ons beeden goeden raet.
O, seidic, vrauwe, mijn toeverlaet
Es mi nu verre ende onghereet. (r. 352/61)

Bij de eerste regel van deze passage denken wij direct aan: ‘Een weizelic wijf zat
daer alleine’ (6, 63), en: ‘Daer zach ic waer een vrauwe zat / Alleene, die recht
ghesedich was / Van manieren’ (13, 331/3). ‘Ghi zijt welcomen’ herinnert ook aan:
‘so bestu wel gerocht’ (6, 77), en de welkomstgroet in het 13de gedicht: ‘God seine
hu, vrient, mescomt hu yet!’ (r. 327). De minnaar vraagt in het 1ste gedicht zijn
raadsvrouwe niet naar haar naam, maar zij zegt die uit zichzelf: ‘Hope so es de
name mijn’ (r. 403). In het 2de gedicht vraagt de minnaar-cliënt zijn oude ‘taelman’
wél direct naar zijn naam. Die wordt hem dan, met veel plechtige omslag, in dezelfde
formulering genoemd: ‘Redene so es die name mijn’ (r. 595). De eerste raadsvrouwe,
‘Vrau Hope’, was een medegevangene van de minnaar geweest. Zó slecht is
advocaat ‘Redene’ er nu niet aan toe, maar, zijn povere kleding is daar al een
aanduiding van, erg veel invloed heeft hij toch niet: ‘Mijn name es groot, mijn macht
es

1

Is de gestalte van de raadsvrouwe geïnspireerd door die van ‘Vrouwe Sapientia’ in het gedicht
van Jan Praet? Dat ook Jan Moritoen dit gedicht gelezen heeft, lijkt mij wel zeker. In de
commentaar bij de liederen heb ik een aantal plaatsen vermeld die reminiscenties aan Jan
Praet zouden kunnen bevatten. Jan Moritoen was veel minder dan Jan van Hulst naar de
geest verwant met zijn - misschien een halve eeuw oudere - Westvlaamse voorganger. Deze
was echter niet alleen een moralist (en allegorist!) maar ook een echt dichter met een oprecht
rijmplezier en gevoel voor het kleurige, nog onverbruikte volkstaalwoord. Daardoor moest hij
de - overigens veel ‘moderner’ en oorspronkelijker - Jan Moritoen wel in zekere zin tot zijn
‘leerling’ maken. Behalve het, voor een belangrijk deel strofische, gedicht van Jan Praet moet
Jan Moritoen ook de strofische gedichten van de 13de-eeuwse ‘Bruggeling’ Jacob van Maerlant
gelezen hebben. Ik heb reminiscenties genoteerd aan de Martijns (ook de ‘Verkeerde’), Disp.
en Claus. In Jan Moritoens 2de gedicht, r. 1685/97, bevindt zich een strofe met het rijmschema
aabaabaabaabb.
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smal, / Groot es mijn cost, mijn wasdom cleyne, / Ombekent onder vyleyne, / Van
den edelen zere versteken’ (r. 586/9). De raadsvrouwe uit het 6de gedicht ziet er
heel anders uit: ‘Soe sceen wel sijnde van machte rike, / Want costelic waren haer
ghewaden’ (r. 68/9). Als de minnaar haar naar haar naam vraagt, noemt zij die
‘gherne’ en zij doet het met de ons al bekende bewoordingen: ‘Redene es die name
mijn’ (r. 88). Haar invloed in de wereld blijkt intussen, ondanks haar fraaie kleding,
niet veel groter dan die van haar armoedige mannelijke voorganger uit het 2de
gedicht. Zij zegt:
Redene es die name mijn,
Die dicwile wandelen moet int groene,
Mids dat ic lettel hebbe te doene
Men rouct mijns lettel up desen dach,
Me bezicht mi selden daer men mach.
Nochtan, zal yemen loon ontfaen,
Twerc moet wesen bi mi ghedaen,
Of men verliest der pinen loon. (r. 88/95)

De dichter plaatst in dit gedicht de raadsvrouwe voor het eerst direct tegen de
achtergrond van het droomlandschap - de ‘taelman’ uit het 2de gedicht had niet het
‘prieel’ maar Venus' hof als directe achtergrond - en deze plaatsing wordt zelfs
expliciet gemotiveerd: ‘Vrau Redene’ gaat maar een beetje buiten wandelen omdat
er thuis niets voor haar te doen valt. Na de wederzijdse kennismaking krijgt de
minnaar - en dat is een speciaal compositorisch aardigheidje van dit 6de gedicht van ‘Vrau Redene’ niet eens de kans om haar de moeilijkheden van zijn hoofse
liefdesverhouding uit te leggen: zij wil, omdat zij de oudste is, eerst hém eens
vertellen wat háár dwars zit! Zij is ‘gheladen’, omdat een bepaald meisje, aangeduid
als ‘duve’ - waarin wij gemakkelijk de geliefde van de hoofse minnaar herkennen zo bijzonder onredelijk heeft gereageerd door van de ‘egglentier’, in wiens geuren
zij zich placht te verlustigen, weg te vliegen en niet terug te willen keren. Na dit
verhaal behoeft de minnaar zelf natuurlijk niets meer te zeggen. Hij krijgt van ‘Vrau
Redene’ een boodschap mee om aan zijn geliefde door te geven. Vooral dank zij
het genoemde compositorische trucje is het geheel een bijzonder geestige en
fijnzinnige vertelling geworden, waarin de dichter zich via de allegorie zeer direct
en persoonlijk kan uitspreken. In het 13de gedicht is de ontmoetingsscène op
ongeveer dezelfde wijze geredigeerd als in het 6de, alleen wordt daar over het
uiterlijk van de hoge raadsvrouwe en haar positie in de wereld niet meer uitgeweid.
Het enige min of meer speelse detail in dit 13de gedicht is dat de raadsvrouwe ‘int
gras / Zochte met haren vingheren zoet / Of daer eniche clavere stoet / Met bladen
viere’ (r. 333/6). Zij noemt haar naam niet en de
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minnaar vraagt er ook niet naar. Minnaar en raadsvrouwe hebben blijkbaar beiden
te veel haast om te komen tot de zaak zelve die hun zozeer ter harte gaat. Op haar
vraag wat hem drukt, legt de minnaar haar uitvoerig zijn hoofse moeilijkheden voor.
De raadsvrouwe - en door haar de dichter zelf - analyseert daarop zijn geval met
opmerkelijk psychologisch inzicht. Als in het 6de gedicht is uiteraard alles wat, in
een tamelijk dramatische discussie, tussen deze beiden besproken wordt, direct
voor de geliefde bestemd, om voor haar het gerezen misverstand op te helderen.
In het 7de gedicht is de ontmoeting tussen de minnaar-in-moeilijkheden en zijn
beraadster weer ongeveer alsvoren. Haar uiterlijk wordt maar kort, in zeer algemene
termen, aangeduid en hij duidt, op haar vraag naar de reden van zijn bedruktheid,
ook deze maar heel kort aan. Uit het sierlijk-allegorische antwoord dat dan volgt,
begrijpen wij dat de hoofse geliefde de bruid des Heren geworden is. De liefdesbrief,
die tegelijk een formele nieuwjaarswens is, heeft deze keer niet de functie om een
conflict tussen minnaar en geliefde op te lossen. De minnaar is er zich heel goed
van bewust dat zijn ‘bloume zoet’ voor hem voorgoed onbereikbaar is geworden,
maar blijft haar nochtans op hoofse wijze trouw en wenst haar een zalig nieuwjaar.
Door de, naar de vorm tot hém gerichte, woorden van zijn beraadster maakt de
minnaar op indirecte wijze aan zijn verloren geliefde duidelijk dat hij alles wel begrijpt,
en berust. De allegorische vrouwe heeft tijdens het gesprek haar naam niet genoemd
en de minnaar heeft er haar ook niet naar gevraagd, maar blijkt toch - dat is de enige
speelse trek van dít gedicht - aan het slot, als hij uit zijn droom ontwaakt is, wel
nieuwsgierig te zijn, wie zij geweest is: ‘Gherne haddic haer ghedaen vermaen /
Wie zoe was ende hoe zi hiet, / Maer ic ontwiec, in sacher niet’ (r. 297/9). Het 7de
gedicht is, in ingewikkelde zinnen en ingewikkelde strofen, zeer beheerst geschreven.
Wij komen ook op een ingewikkelde manier de naam van de geliefde te weten. Zij
heette Mergriete. De dichter sluit met dit gedicht de reeks van zijn minneallegorieën
op kunstige wijze af, en mét de reeks ook een belangrijke periode van zijn emotioneel
en dichterlijk leven. De lijn van de thematische ontwikkeling der ‘Redene’-gestalte
door de vier gedichten heen - ‘Vrau Hope’, uit het eerste gedicht, heeft deze gestalte
alleen formeel voorbereid - loopt van speelse objectivering, in het 2de gedicht, via
speelse ernst, in het 6de, naar een bijna dodelijke ernst, in het 13de, en dan weer
terug - de dichter is inmiddels ‘a sadder and a wiser man’ geworden - naar een ernst
die alweer met zijn eigen ernstigheid een beetje weet te spelen.
Heb ik nu, zal men misschien vragen, met een dergelijke letterkundige analyse
van enkele motieven ook inderdaad het filologische bewijs geleverd van Jan
Moritoens auteurschap? En als dit dan al het geval mocht zijn, heb ik dan
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ook met name bewezen dat hij zijn minneallegorieën heeft geschreven in de door
mij aangegeven volgorde? Voor de gedichten 1, 2, 6 en 13 kan ik mij beroepen op
de krabbels in de codex, maar berust mijn plaatsing van het 7de gedicht ná ‘tseste’
niet geheel en al op mijn interpretatieve fantasie? Zou dit 7de gedicht niet even goed
‘tander’ of ‘tderde’ kunnen zijn? We weten door ons codicologisch onderzoek alleen,
dat de ‘gebruiker’ het 7de gedicht eerst, ten onrechte, als ‘tseste’ meende te
herkennen en dat hij later, nadat hij het echte ‘seste’ had gevonden, het niet meer
nodig heeft geacht zijn herkenningstocht door de codex voort te zetten. Kan de
aantekening onder het 13de gedicht ‘tot hier tseste ende niet verder’, aangevuld
met ‘niet verder dan hier’, ook niet betekenen, dat dit ‘seste’ de laatste van de reeks
minneallegorieën is geweest en dat een ongenummerd gebleven allegorisch gedicht
dat op filologische gronden wel tot de reeks behoord moet hebben, dus alleen maar
tussen ‘teerste’ en ‘tfyerde’ geplaatst kan worden? Met het oog op dergelijke
tegenwerpingen kan het nuttig zijn dat ik mijn letterkundig bewijs - voor mij ís het
inderdaad een bewijs - nog ondersteun met een van taalkundige aard.
Een taalkundige overeenstemming tussen het 2de, 7de en 13de gedicht die bij
het lezen onmiddellijk opvalt, is het herhaalde gebruik van de interjectieachtige
imperatief sec, ‘zeg’. Deze imperatief zal in een bepaalde periode in bepaalde
streken van ons taalgebied wel algemeen gesproken zijn geweest, maar is in de
middelnederlandse schrijftaal bepaald zeldzaam. Het was blijkbaar een vorm die
men niet zo maar in geschrifte toeliet. Buiten 7 plaatsen van sec uit het
Gruuthuse-handschrift - in feite blijken er 9 te vinden te zijn, twee in het 2de gedicht,
twee in het 13de en vijf in het 7de - weet Verdam in zijn woordenboek nog maar 3
andere te noemen. Dat Jan Moritoen deze spreektaalvorm in serieuze poëzie
gebruikte, is hoogstwaarschijnlijk een wat gewaagd nieuwigheidje van hem geweest.
Hij was in het algemeen niet bang voor nieuwigheidjes. Zo gebruikt hij in het 2de
gedicht, r. 1740, de krachtterm boye (‘Neen boye, pensdic’) en in het 13de, r. 597,
nogmaals ker boie (‘Ker boie zeker, dats mi te cleene’), waarvan Verdam uit andere
geschriften geen voorbeelden kan geven en waarnaast ik zelf alleen nog de variant
surleboye (Florigout, r. 3771: ‘Ha.ha.ha.ha.surleboye’) zou kunnen zetten. De dichter
heeft, mogen we wel aannemen, zowel boye als sec gebruikt met opzettelijk literair
effect. In het gedicht dat ‘teerste’ heet, en dat dus wel zijn vroegste grotere werkstuk
zal zijn, heeft hij zulke effecten nog niet ontdekt of niet aangedurfd. In ‘tfyerde’
probeert hij het eens een enkele keer met sec (en met boye) en in ‘tseste’ herhaalt
hij zijn experiment. Maar pas in het gedicht dat als het 7de in de bundel is opgenomen
is zijn gebruik van sec helemaal vast geworden. Ik wil hier alle plaatsen citeren in
hun context:
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Doe riep die goede man sinen cleerc:
Com hare, mijn goede vrient Paisier,
Draecht voor u inct ende ooc pappier.
Mac vrede ende vry gheleede
Van desen pertyen alle beede
Ghedurende desen dijnghe dach.
Lieve here, sec, oft wesen mach,
Dat men de vrede vernieuwe .j. jaer! (2, 776/83)
Mijn meester was van goeden bestier,
Ghetemperthede ende Mate sijn wijf,
Die mi beloofden herde stijf,
Wildic werken na haren rade,
Ic soude verwinnen al mine scade.
Ja ic, trauwen, sec, in mach niet min! (2, 1745/50)
Doe sprac de vrauwe: vrient, vor waer,
Dies muechdi leven sonder vaer,
Van mi ne sal hu niet messcien.
Werde vrauwe, sec, van dien
So moetti eewelic hebben danc! (13,384/8)
Om wel te ziene ic ginc bet naer
Ende rechte voort wart ic ghewaer
Eenen den vriendelicsten man.
Van hem ic mi te vullen can
In duechden nemmermee beloven.
Met Gode moet hi sijn daer boven.
Ende hi was der fonteinen hoede.
Doe mercte up mi de vrauwe goede
Dat mi een deel begonsten tranen
De oghen mijn in zijn vermanen.
Vrient, sprac soe, ic merke wel
Ghi hadttene lief. wat soudic el,
Lieve vrauwe, sec, zoudic niet? (13, 400/12)
Vrauwe, seidic, dat herte mijn
Es in dier zoeter bloumen scijn
Ghequetst, dat mi, ende ghevaen.
Beroert zo hebbic hier ghestaen
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Ende in dar spreken niet een woort.
De vrauwe sprac: daers niet mesdaen,
Wildi na rade werken voort.
Wel lieve vrauwe, sec, acoort
Houdic wes ghi wilt raden mi,
Mochtic der bloumen bliven bi! (7, 56/65)
Hoor, sprac de vrauwe, wat ic di leere:
Leifstu voort na minen raet,
Du zulze zien in haren staet.
In haren staet? sec, vrauwe reyn,
Sal dat sijn in een ander pleyn
Dan dit? het dinke mi hier so scone!
Jaet, sprac zoe: dits van prise clein,
Maer metten ingelen ghemein
Bi haren man in sinen trone!
O vrauwe, sec, dat hu God lone,
Salicse moghen scauwen daer?
Jaghi, sprac zoe, ende spannen crone
Met steenen als bleckende sonnen claer.
Vrauwe, sec, een goet nieuwe jaer
Gheve hu die heere ende goet bejach!
Leert mi hoe ict verdienen mach!
Dat doe ic gherne, vrient, sprac zoe:
Hoor en versta ende zie wel toe.
Hebstu de bloume wel bezien?
Lieve vrauwe, sec, of ic doe!
Jaic, nacht ende dach, spade ende vroe
Es haer coluer gheplant in mien! (7, 89/110)

We zien uit deze plaatsen dat de dichter sec steeds gebruikt om een heel sterke en
stellige beveuit te drukken. Op de eerste plaats uit het 2de gedicht laat hij het
bewegelijke klerkje enkel nog maar ter wille van de schilderachtigheid van de scène
de waardige oude advocaat met het sterke woord sec antwoord geven. Veel meer
functie heeft het woord al op de tweede plaats, waar de hoofdpersoon - de minnaar,
de zelfprojectie van de dichter - dit sec uitspreekt tegenover de leermeesters die
hem zullen moeten opvoeden tot een ordelijk bestaan. In een soortgelijke maar nog
meer geladen situatie bevindt de minnaar zich in het 13de en 7de gedicht tegenover
de raadsvrouwe die hem de juiste verhouding tot zijn geliefde moet leren. Die
raadsvrouwe is
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de allegorische ‘Vrau Redene’, de personificatie van het eigen redelijk inzicht van
de dichter. De dichter spreekt dus eigenlijk een zeer sterke en emotioneel geladen
bevestiging tegenover zichzélf uit. Sec blijkt dan een woord met een heel persoonlijke
tekenwaarde voor hem te zijn geworden. Dat hij, na dit effect eerst ontdekt en daarna
in het zo weloverwogen opgebouwde 7de gedicht systematisch geëxploiteerd te
hebben, het weer uit zijn dichterlijke spraakgebruik zou hebben laten verdwijnen,
lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk. De toenemende toepassing van sec in de gedichten
moet wel de volgorde van hun ontstaan weerspiegelen, wat betekent dat het 7de
gedicht na het 2de en 13de geschreven moet zijn. Of het 7de gedicht van de bundel
nu ook ‘tsevende’ in de persoonlijke verzamelcodex van Jan Moritoen is geweest,
is een andere kwestie, waarop ik straks nog terugkom.
N. Geerts heeft uit de gedichten 1, 2 en 13 allerlei parallelle of zelfs identieke
regels geciteerd om te bewijzen dat deze drie gedichten inderdaad door dezelfde
dichter, Jan Moritoen, zijn geschreven. Ik heb nog veel meer van dergelijke parallellen
verzameld, ook uit de gedichten 6 en 7, en zou er hele kettingredeneringen mee
kunnen opbouwen. Het lijkt mij echter overbodig om al dit materiaal nu hier te gaan
uitstallen. De gedichten 1, 2, 6, 7 en 13 hangen thematisch zo nauw samen en de
thematische samenhang wordt bovendien, grotendeels, zo sterk ondersteund door
codicologische argumenten, dat het ronduit een dwaasheid zou worden om nog
meer te willen bewijzen. In het voorafgaande heb ik alle overeenstemmingen
geciteerd die m.i. bij kunnen dragen tot de kennis van de dichterlijke persoonlijkheid
van Jan Moritoen, de rest acht ik van geen belang. Anders staat het met het 9de
gedicht. Dit is naar mijn overtuiging ook geschreven door Jan Moritoen, maar heeft
op het eerste gezicht thematisch niet zo heel veel met de minneallegorieën te maken.
In zo'n geval kan de controle met de kenmiddelen der verstandelijke filologie
inderdaad een reëel belang krijgen. Ik wil daarom de punten waarop het 9de gedicht
overeenstemt met de reeds behandelde met een zekere uitvoerigheid bespreken
om op deze wijze ons beeld van de dichter meteen verder te completeren.
In r. 112 van het 9de gedicht lezen we: ‘So waer mijn stede dinne ghezait’. De
vorm din(ne) is in Vlaamse teksten van de 14de eeuw geenszins ongewoon, maar
wordt toch niet door alle dichters gebruikt. Uit de gedichten van Jan van Hulst heb
ik hem bv. geen enkele maal genoteerd. In het liedboek is din(ne) een geliefd
rijmwoord (23, 24, 50, 133, 137, 146). Daarbuiten trof ik din aan in het 2de gedicht,
r. 1912: ‘Du maex vele herten vruechten din’; dinne in het 7de gebed, r. 61: ‘Mijn
zonden zijn groot, mijn duecht es dinne’; en het werkwoord dinnen in het 2de gedicht,
r. 1695: ‘Gheven, nemen, dicken, dinnen’. De laatstgenoemde plaats komt voor in
een strofische passage (met
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rijmschema aabaabaabaabb), die het paarsgewijs rijmende gedicht onderbreekt om
door een afwijkende vorm bijzonder relief te geven aan de eigen woorden van ‘Vrau
Venus’; het 7de gebed is in vagantenstrofen geschreven en dus eigenlijk een lied;
r. 1912 van het 2de gedicht maakt deel uit van het lied, waarmee de dichter zijn
allegorisch verhaal afsluit; het 9de gedicht is niet verhalend of betogend, maar
bestaat uit een verzameling lied-achtige strofen, ongelijk van omvang en ongelijk
van rijmschema. We vinden in het Gruuthuse-handschrift de Vlaamse vormen din(ne)
en dinnen dus alleen in een strofisch gestructureerde context. Het 2de gedicht is
van Jan Moritoen, het 7de gebed, naar ik in mijn codicologisch onderzoek heb
aangetoond, óók, en het liedboek, naar ik in het volgende hoofdstuk van deze
inleiding hóóp aan te tonen, eveneens. Het gebruik van dinne in het 9de gedicht
mag dus gelden als een aanwijzing voor het auteurschap van Jan Moritoen.
Wat de woordenschat betreft, wijs ik allereerst op biwesen en bisijn. Biwesen
vinden we aan het slot van het 2de gedicht, waar de dichter zijn hoofse geliefde
groet:
Dies gheve haer God ghesondichede,
Eere, gheluc ende ewighe vrede
Ende naer dit leven sonder sneven
Haer ziele met hem moet sijn verheven
Ende ic met haer, die bem haer slave.
Addic yet beters, gherne ict haer ghave,
Doch willicse groeten met nyewen sange.
Ach, haer biwesen mert so lange! (r. 1896/1903)

Het is duidelijk dat in dit slot - waarin, dit terloops, de dichter onbewust al het thema
van het 7de gedicht aankondigt - biwesen een kernwoord is, een zeer geladen, zeer
‘vervuld’ woord. Dezelfde ‘vervulde’ klank heeft het ook in r. 118 van het 13de
gedicht: ‘Want zijn biwesen was goet ende fijn’ (gezegd van ‘der fonteinen hoede’,
‘eenen den vriendelicsten man’). In het 9de gedicht zegt ‘de vrauwe metten keersen’
tot de ‘man metten kersen’ - de kersen zijn hier een liefdessymbool: de man en de
vrouw vormen samen één geheel, rood en groen, als de kers en haar steeltje -:
Heere, wildi deser kerzen niet?
Ghi sit so zeere der up ende ziet!
Neimt dese ende zecht mi hu ghedachte.
Als mi uwes bisijns heil ghesciet,
So ne can mi deren gheen verdriet. (r. 147/51

Bisijn, dat Verdam niet als substantief kent, lijkt mij een persoonlijke varia-
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tie van de dichter op het algemeen gebruikte biwesen. Het heeft in de context precies
dezelfde geladenheid en veronderstelt, als uitgangspunt, biwesen. Ik zie in dit gebruik
van bisijn mede een aanwijzing voor Jan Moritoens auteurschap van het 9de gedicht.
Een opvallend woord dat het 9de gedicht gemeen heeft met het 1ste, en verder
met het 7de gebed, is hem gheneren. In r. 104/8 van het 9de gedicht lezen we - de
spreker is ‘de man die biden kinne neimt’ -:
Vrauwe, die van hu es versint
Ende dies hu dinct met jonsten wert,
Seker hets recht dat hi hu mint
Ende dat hi hem blidelic ghenert,
Want al hu leven eis (/. eist) wel wert.

De ‘man’ trekt hier uit de genegenheid die de ‘vrauwe’ hem heeft laten blijken zijn
handtastelijke consequenties en neemt haar ‘biden kinne’, hij ‘ghenert hem blidelic’,
hij gedraagt zich openlijk verliefd. Gheneren heeft hier niet precies dezelfde nuance
als in het 1ste gedicht en het 7de gebed, maar wel een die er dicht bijstaat. Verdam
brengt alles onder de noemer ‘zich bezig houden’. Als de minnaar-dichter in het
1ste gedicht zich door het vlotweg dichten van een lied bij de hofhouding van de
‘burchgrave’ (= de geliefde wier gunst hij zoekt) heeft gequalificeerd, lezen we, r.
1587/9:
Melancolie sprac: es hijt
Die dit maecte, hi es wel waert
Datti hem met ons ghenaert.

De andere plaatsen van een aldus gebruikt gheneren in het Gruuthusehandschrift
zijn: ‘Doet ons met u gheneren’ (7de gebed, r. 78); ‘In can mi niet gheneeren, / In
hadde ghelt of goet. / So wat ic doe, dats jeghen spoet: / Men wil mi niet ontfaen’
(lied 41); ‘Daer toe dwinct soe mijns hertzen bloet, / Das ich mi dus ghenere: / Lief
uutvercoren, beilde zoet, / Tuwaert ic mi keerel’ (lied 124, evenals het 7de gebed
in vagantenstrofen geschreven). Het 1ste gedicht is van Jan Moritoen, het 7de
gebed heb ik hem toegeschreven, de liederen zál ik hem toeschrijven. De regel ‘dat
hi hem blidelic ghenert’ in het 9de gedicht kán dus weer een aanwijzing zijn voor
het auteurschap van Jan Moritoen.
Het tafereel van ‘de man die biden kinne neimt’ en de vrouw die zich bij de kin
láát nemen wordt gadegeslagen door twee ‘ghespelen’ die er samen commentaar
op geven. De ‘joncste ghespele’ blijkt de eigenlijke geliefde van de man in kwestie
te zijn. Ze weet niet goed wat ze van zijn handtastelijke toenadering tot de ‘vrauwe’
denken moet, is vooralsnog evenwel geneigd er niet te veel kwaad achter te zoeken.
Maar ‘dhoudste ghespele’ waarschuwt
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haar en zegt dat ze dit niet over haar kant moet laten gaan. Wij worden herinnerd
aan een scène uit het 6de gedicht: het meisje, de ‘duve’ die op de ‘egglentier’ placht
neer te strijken en daar ‘vroilic in den doren’ te zitten, is beledigd van haar geurende,
rozendragende minnaar weggevlogen ‘tot haerre ghespele, om ter ghezonde / Der
quetze te commene bi haren rade, / Ende esser bi commen in meere scade’ (6,
146/8). Horen wij eerst ‘de joncste ghespele’ uit het 9de gedicht:
Ghespele, ic ziene die ic minne,
Der vrauwen nemen bi den kinne
Ende ooc in talen staen bi eyn.
Verhandert werden mi de zinne:
Heift hire eniche aercheit inne?
Des ne weit ic groot no cleyn,
Maer mijn ghelove zeighet: neyn. (r. 114/20)

De gecursiveerde regel doet denken aan r. 1562/3 van het 1ste gedicht: ‘hadde hi
ergheit in den zin, / Ghi en hatten niet ghelaten in’. ‘Aercheit’ - schrijver δ/ε spelt
aerch, schrijver α erch - is een zonde tegen de hoofse liefdescode en ongeveer
synoniem met ‘dorpernie’. De ‘niders’ menen overal ‘aercheit’ te bespeuren, terwijl
de oprechte minnaars het toch allemaal zo hoog en hoofs bedoeld hebben. Daaruit
komen dan de misverstanden voort, die weer per allegorische minnebrief rechtgezet
moeten worden. De ‘joncste ghespele’, die vanwege haar liefde voor ‘de man die
biden kinne neimt’ de meest belanghebbende maar ook de meest kwetsbare is,
twijfelt er nog aan of er in dat bij-de-kin-nemen wel ‘aercheit’ steekt: kan het niet
eenvoudig een hoofs gebaar zijn? Maar de vinnige ‘oudste ghespele’ ziet scherper
en de dichter kan het in dít geval wel met haar eens zijn. In het 6de gedicht is dat
anders. Daar is hij als hoofse vriend van de ‘egglentier’, wél bij de reacties van de
‘duve’ betrokken, daar is hij zelf de schuld van het misverstand en het beledigd
wegvliegen van het meisje geweest, want:
als zoe meest de rozen bezach
Cam een, die tallen tiden plach
De duve te hoedene vor messcien,
Ende heift ze verstoort recht onvoirzien.
Met dat zoe vlooch van daer zoe stoet,
Stonter een doren in haer ghemoet
Dieze gherochte, bi aesticher vloghe,
Dies zoe int herte wel quelen moghe.
Dieze verjaechde, de scult es zijn. (6, 121/9)
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De dichter van het 6de gedicht, en met hem ‘Vrau Redene’ die zijn spreekbuis is,
neemt het opgeschrikte meisje zelf niets kwalijk. Hij is immers haar hoofse vereerder.
Maar die ‘ghespele’, waar de ‘duve’ in haar gewondheid naar toe vloog, die neemt
hij wel degelijk wat kwalijk. Die heeft immers haar vriendin
bedruct met eenre fantome,
Exempel segghende bi eenen boome
Die met vruchte gheladen stont,
Ende zeide: zi waren in den gront
Vart van keeste, hoe scone zi stonden. (6,157/61)

Te zeggen dat álle vruchten van de boom der minne een rotte kern hebben, hoe
mooi zij er ook uitzien, dat is ‘aercheit secghen’ en daar keert de dichter zich met
kracht tegen:
Gheliefdet Gode, ent wesen mochte,
Ic hadde liever dat hi mi haelde
Dan enich nider mijn vruecht versmaelde
Sonder redene of ocuzoen.
Venus, ic ware dijn campioen,
Mochtic jeghen die valsche monden,
Die aercheit secghen, zine hadze vonden.
Ende al waert dat een mesdade,
So waert onrecht ende grote scade,
Soudmens den goeden te wers betrauwen. (6, 34/43)

De dichter moet hier zijn vriend, de ‘egglentier’, verdedigen en van ‘aercheit’
vrijpleiten. Hij hoopt dat zijn vriend en hij samen als oprechte minnaars, als ‘goede
ghetrauwe vruchten’ (r. 187) weer in genade aanvaard worden. ‘Aercheit’ is voor
Jan Moritoen een geladen woord, en omdat we dit woord juist in zijn typische
betekenis in het 9de gedicht tegenkomen - behalve in r. 118 vinden we het ook in
r. 40/1 gebruikt: ‘Soude ment al ter aercheit steken, / Ten zoude leven wijf no man’
-, hebben we er een argument bij om dit gedicht aan onze dichter toe te schrijven.
Ik ga echter verder met het gesprek tussen de twee ‘ghespelen’. Het oudste meisje
antwoordt haar vriendin:
Soete ghespele, sijt up hu hoede!
Ghi sit noch staet, ende ic vroede
Wat loone dat mi van minnen cam.
Sechdijt hem niet, dat hijt ghevroede,
Soetelijc, met ghestaden moede,
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Dat hize biden kinne nam,
Bi desen cruce, so bem ie gram! (9, 121/7)

‘Dhoudste ghespele’ heeft dus haar eigen onaangename ervaringen met de liefde
gehad en daarom ziet zij zo scherp en spreekt zij zo bits. Haar jongere gezellin moet
het haar minnaar wel vriendelijk, maar toch goed duidelijk zeggen waar het op staat,
‘dat hijt ghevroede’. Hij is met dat bij-de-kin-nemen van een andere dame bepaald
te ver gegaan! Het werkwoord ghevroeden vinden wij telkens bij Jan Moritoen (bv.
1, 1328; 2, 1484; 6, 82), maar in de geciteerde passage worden wij toch het meest
getroffen door de laatste halve regel: ‘so bem ic gram’. Want we herinneren ons in
het 6de gedicht uit de mond van ‘Vrau Redene’ gehoord te hebben:
Bi sinen sculden het niet en cam,
Nu tijt zoet hem. dies bem ic gram! (r. 135/6)

Het is niet de schuld van de ‘egglentier’ geweest, dat de ‘duve’ in haar haast om
weg te komen tegen een van zijn dorens opvloog. Het is dus onredelijk van de ‘duve’
om het de ‘egglentier’ te verwijten en over alle onredelijkheid moet de dame die de
redelijkheid personifieert wel ‘gram’ zijn. Deze overeenstemming tussen het 6de en
9de gedicht is er een van letterlijk gelijk woordgebruik: in het 9de horen wij gewoon
een echo van het 6de! We gaan in verband met deze duidelijke echo ook de andere
overeenstemmingen tussen het 6de en 9de gedicht als meer dan toevalligheden
zien. Deze gedichten mogen dan niet, zoals de minneallegorieën onderling,
thematisch parallel lopen, zij hebben toch zeker wel iets met elkaar te maken. In
het 6de gedicht vertelt de dichter, subjectief en belanghebbend, van zijn eigen
mingeval - een hoofse driehoek met de daaraan inherente conflicten -, in het 9de
geeft hij een objectief ‘schilderij’ van allerlei liefdesverhoudingen in soms geheel los
van elkaar staande, soms min of meer samenhangende taferelen. Misschien, zo
gaan we nu onwillekeurig denken, heeft hij na de subjectieve verwerking van zijn
liefdesverhoudingen in zijn minneallegorieën wel een innerlijke behoefte aan een
meer genuanceerde objectivering gehad om daardoor tot klaarheid te komen over
zichzelf. Als dit zo is geweest, kan hij het 9de gedicht ook heel goed in zijn
persoonlijke verzamelcodex van minneallegorieën hebben opgenomen. Dat hij er
als ‘gebruiker’ van de vriendenbundel niets bij heeft aangetekend, zelfs niet bij
vergissing, behoeft ons niet te verbazen. De dichter was als ‘gebruiker’ op zoek
naar zijn ‘seste’ gedicht en zelfs bij een vluchtig doorbladeren moet hij direct gezien
hebben, dat het in strofen verdeelde en van opschriften voorziene 9de gedicht het
gezochte ‘seste’ niet kon zijn.
Wanneer wij in de persoonlijke verzameling van Jan Moritoen aan het 9de gedicht
een plaats zouden willen geven, hebben wij, evenals bij het 7de, de keus
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tussen ‘tsevende’ en ‘tachtende’. Kunnen wij al tot een keuze komen? Nog niet.
Daarvoor moeten wij eerst alle parallelle plaatsen onderzocht hebben. Uitsluitend
gemeen aan het 6de en 9de gedicht zijn de volgende overeenstemmingen:
Sijn rosen hi al te male ontdede
Omme haer te ghevene confortelichede.
.....................................
Hi staet bereet ende wide ondaen,
Wanneer zoe comt, hi moetze ontfaen. (6, 113/4; 137/8)
Vrauwe, hier zijn rozen van soeter roken,
Maer si zijn alle wide ondaen. (9, 128/9)
Wat hebben dan niders an mi verzien,
Die noit ne creech in zijn ghedochte
Daer men begrijp oft maken mochten. (6, 18/20)
Bi desen broode, ic wilde dat mochte.
Ghelieven spreken zonder vaer,
Sonder begrijp van quaden ghedochten. (9, 48/50)

Bij de tweede overeenstemming is het woord ghedochten in het 9de gedicht niet
erg nauwkeurig gebruikt. Van aanmerkingen die alleen maar in gedachten gemaakt
worden, heeft niemand last, wel van boze woorden die door ergdenkende lieden
worden uitgesproken. Maar ghedochte, mochte en begrijp waren na het schrijven
van het 6de gedicht in het bewustzijn van de dichter met elkaar geassocieerd en
daardoor konden in het 9de mochten en begrijp vanzelf ghedochten aantrekken.
Naar hun zakelijke mededelingsinhoud hebben de regels uit het 9de gedicht niets
te maken met die uit het 6de, dichterlijk-associatief zijn zij er ten nauwste mee
verbonden. Er zijn echter ook regels in het 9de gedicht die dichterlijk-associatief
zijn verbonden met plaatsen uit het 13de:
Ic comme toot hu zo zwaer gheladen,
Alleene ict niet ghedraghen en can.
Dies helpt mi, vrauwe, ende staet in staden,
Want ic nye zwaerre last ghewan. (13, 5/9)
Ay lacen, hoe penseus sit die man!
Mi dinke, hi niet verbliden can.
Seker, zijn last weicht hem te zwaer. (9, 191/3)
Jont mi een duechdelic verblijt!
Mijn herte el niet an hu beghert
Dan troost die hu no mi ne dert. (13, 43/5)
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Heere, werpt hier in een peere
Die hu no mi no niemen en dere
Entie mijnre herten conforteirt
Entie ic blidelic verteere
Entie mi voedt als ics begheere. (9, 161/5)
Daer ic in helpen mach verwaren
Haer eere ende ooc haer waerdicheit
Dies willic altoos sijn bereit. (13, 431/3)
Mijns hertzen troost, ic bem vervaert
Vor wroughers dat si ons zijn bi.
Dies biddic hu dat ghi verwaert
Mijn eere, want wi ne zijn hier niet vri. (9, 201/4)

De tweede overeenstemming van deze drie is het meest sprekend, zowel door de
opeenhoping van identieke of verwante woorden (verwant zijn bv. verblijt : blidelic,
troost : conforteirt) als door het parallelisme van de situatie. Van toeval kan hier
haast geen sprake zijn. Bij het dichten van de ene passage moet de dichter de
andere, al dan niet bewust, tot zijn beschikking hebben gehad. Welke van deze
twee overeenstemmende plaatsen is nu het eerst geschreven? Die uit het 13de
gedicht lijkt mij een grotere mate van innerlijke vanzelfsprekendheid te bezitten. De
minnaar-dichter verlangt van zijn hoofse geliefde ‘troost’ en zij kan die geven zonder
haar eer ook maar in enig opzicht tekort te doen. ‘Hu no mi’ is een eenzijdig gerichte
polaire verbinding, het gaat alleen om ‘hu’ en niet om ‘mi’. In het 9de gedicht is die
eenzijdig gerichte polaire verbinding verzwaard door de toevoeging van no niemen,
maar die toevoeging is net iets te veel en verzwakt eigenlijk de expressie. En die
‘peere’ is weliswaar een symbool van de ‘troost’, maar het is poëtisch toch minder
fijn om van een ‘peere’ te zeggen dat hij de eer van de schenker in geen enkel
opzicht tekort zal doen. Bovendien past deze bezorgdheid over de eer van de partner
veel beter in de aanspraak van een hoofse minnaar tot zijn vrouwe dan in die van
een hoofse minnares tot haar heere. Bij zelfimitatie treedt meestal een zekere
vergroving van de uitdrukking op. Mij dunkt dat wij hier een duidelijk voorbeeld
hebben van deze vergroving, deze vermindering van de poëtische precisie. Wij
moeten met name uit de tweede overeenstemming wel de conclusie trekken dat
het 9de gedicht na het 13de geschreven is. Hieruit volgt automatisch - aangezien
het 13de gedicht ‘tseste’ is en het 6de ‘tfifste’ - dat het 9de gedicht ook later is
ontstaan dan het 6de.
Wij moeten nu met bijzondere aandacht de overeenstemmingen tussen het 9de
en het 7de gedicht gaan bekijken, want die worden, met het oog op de
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plaatsing van de beide gedichten in Jan Moritoens persoonlijke codex, zeer
belangrijk. Ik laat hier volgen wat ik gevonden heb:
De vrauwe metten hoede:
De rosen die du daer hebs ghepluct.
Die zijn so hout ende so bedruct.
Ic hadde vele lievere cnoppen groen.
Juechdiche cnoppen sijn best ghetruct,
Mids dat ic meene: ent mi gheluct,
Onse minne blijft altoos int saysoen,
Heere, ghine werdes ocusoen.
De rudder metten hoede:
Vrauwe, laedt de rozen hier,
Want in mijn herte es een rozier
Die altoos bloyet, nacht ende dach,
Met groenen bladen menichertier.
Dien hebdi daer in hu dangier.
Ghi zijt de roze, ic does ghewach,
Die nemmermeer verdeluwen mach. (9, 133/46)
Een droom cam mi te voren scier
Die mi vertoochde een scoon vergier,
Noit men met ooghen scoonreen zach.
Bi zonder zachic een rozier
Dat men met rechte wel prisen mach.
Een deel so moet ic doen ghewach
Van eenre bloume die ic vernam,
Die mi allein voor al beqwam. (7, 32/9)
Nu hoort, sprac zoe, dat willic doen,
Mercstu wel: beneden tgroen
Betekent juecht ende vruechdelicheit.
Daer es de heere of ocuzoen.
Al ydelic abuzioen,
Dat moet der varuwen zijn ontseit.
Groen es der vruechden omme cleit.
Want als men zal der waerheit lien:
Zonde brinct alle droufheit
Ende jaecht vrihede in scalkernien.
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Dies zich vor di: me zoudt di tien,
Verdeluwestu der blomen vruecht
Die tgroen moet houden bi der duecht. (7, 118/30)

Het 7de en 9de gedicht zijn beide in strofen geschreven en dat maakt ze in
rijmtechnisch opzicht direct vergelijkbaar. In beide vinden wij een strofe met een
samenspel van -ier- en -ach-rijmen. Dat is wel het opmerken waard, want het zijn
de twee enige strofen uit het hele Gruuthuse-handschrift die deze combinatie van
rijmklanken bezitten. De twee strofen hebben niet alleen gelijke rijmklanken, maar
bovendien 3 gelijke rijmwoorden. Ik heb hierboven in ander verband gewezen op
het rijmpaar vergier/rozier, dat het 7de gedicht met het 2de gemeen heeft (r. 439/40).
Deze overeenstemming is echter tamelijk uiterlijk, want de ‘rosier’ heeft in het 2de
gedicht maar een zeer bijkomstige functie. Hij is daar niet meer dan een traditioneel
liefdessymbool, dat de dichter op zijn weg naar Venus' hof als het ware en passant
opmerkt. Op het eerste gezicht kan het schijnen dat ook in het 7de gedicht de ‘rozier’
maar en passant wordt vermeld, maar dat is dan gezichtsbedrog.
De dichter ziet in het 7de gedicht de rozenstruik nl. ‘bi zonder’ en dat betekent
hier niet, zoals Verdam het in zijn woordenboek verklaart, ‘vooral’, maar ‘apart van
de rest’. Er zijn in de ‘vergier’ twee gewassen waarvoor de ‘ic’ van het gedicht onze
bijzondere aandacht vraagt: een apart staande ‘rozier’ en een centraal geplaatste
‘bloume’. Voor de ‘rozier’ heeft hij de speciale lof: ‘Dat men met rechte wel prisen
mach’, tot de ‘bloume’ voelt hij zich op speciale wijze aangetrokken: ‘Die mi allein
voor al beqwam’. Zijn dit enkel maar conventionele, nietszeggende wendingen? Ik
meen van niet. ‘Rozier’ en ‘bloume’ staan in een speciale relatie tot de ‘ic’-figuur.
De drie horen bijeen en aan het slot van het 7de gedicht:
Te zamen moeten wi zijn ghespijst
Met onsen heere in hemelrike
Van eewen teewen eewelike,

doelt, zo schijnt het mij toe, de dichter op de saamhorigheid van deze drie. In het
6de gedicht waren er, zoals wij gezien hebben, ook drie hoofdrolspelers: de
‘egglentier’, de ‘duve’ en de ‘ic’-figuur, die tegelijk in derdepersoonsvorm optreedt
als ‘een die tallen tiden plach / De duve te hoedene vor messcien’ maar haar ‘recht
onvoirzien’ heeft ‘verstoort’. Aan het slot van het 6de gedicht (r. 182/3) worden deze
drie wensenderwijs bijeen gedacht:
Ende God verlene ons zulke zeighe,
Dat wi met vruechden bliven tzamen.
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In het 13de gedicht zijn er weer drie dramatis personae: ‘der fonteinen hoede’ - hij
krijgt de speciale lof van: ‘Eenen den vriendelicsten man, / Van hem ic mi te vullen
can / In duechden nemmermee beloven’ -, de ‘fonteine’ - ‘dieze wrochte / Was zeker
meester boven al / Dat wrochte of werct of werken zal, / So lieflic was zoe int
bescauwen’ - en de ‘ic’-figuur, die tegelijk of achtereenvolgens vriend van ‘der
fonteinen hoede’ en minnaar van de ‘fonteine’ is. ‘Der fonteinen hoede’ sterft, ‘dies
rouwe groot ghedreven was’, en daarna verzucht de ‘ic’-figuur:
God gheve dat noch moete ghescien
Dat wi elc andren moeten zien
Int rike daer God de zaliche croont,
Daer alle duechden zijn gheloont,
Mids gaders der fonteinen claer. (r. 138/42)

De drie behoren dus, naar de voorstelling van de spreker, in eeuwigheid tezamen.
M.i. kan het niet twijfelachtig zijn dat in deze drie gedichten steeds hetzelfde drietal
personages optreedt: ten eerste de oorspronkelijke minnaar, ‘egglentier’, ‘rozier’ of
‘der fonteinen hoede’ geheten; ten tweede zijn geliefde, voorgesteld als ‘duve’,
bloume" of ‘fonteine’; ten derde de vriend, de ‘ic’-figuur, die door de drie gedichten
heen dezelfde blijft. In het oudste van de drie, het 6de, is de hoofse driehoek nog
een levende aardse werkelijkheid, in het volgende, het 13de, is de oorspronkelijke
minnaar overleden en kijkt hij uit de hemel toe, terwijl de vriend de achtergebleven
geliefde probeert te veroveren, in het laatste, het 7de ,staat de oorspronkelijke
minnaar als ‘rozier’ in de paradijselijke droomtuin ‘bi zonder’ - d.w.z. hij kijkt nog
steeds van hemelse afstand toe - en is de geliefde als ‘bloume’ voor de vriend
onbereikbaar geworden - ‘Vrient, niet te vele de bloume anscauwe’ (r. 67) -, want:
‘Soe es belooft in rechter trauwe / Den uppersten heere’ (r. 69/70).
Na aldus de ‘rozier’ uit het 7de gedicht in zijn ruimst mogelijke context te hebben
geïnterpreteerd, gaan we hem vergelijken met de ‘rozier’ in het 9de gedicht. Kunnen
we op grond van deze vergelijking vaststellen of het 9de gedicht vroeger of later is
geschreven dan het 7de? We hebben in de scène van ‘de vrauwe metten hoede’
en ‘de rudder metten hoede’ niet te maken met een hoofse driehoek. Er is vooralsnog
geen andere die de liefdesverhouding compliceert, al maakt de ‘vrauwe’ aan het
slot van haar strofe wel, schalks, een toespeling op de mógelijkheid van een derde:
de ‘heere’ zou er de schuldige oorzaak (‘ocusoen’) van kunnen worden dat hun
minne níet ‘altoos int saysoen’ zou blijven. De aangesproken ‘heere’, de ‘rudder’,
werpt in zijn strofe de zoëven aangeduide mogelijkheid verre van zich: hij heeft in
zijn hart een altijdbloeiende, altijdgroenende ‘rozier’ en zij heeft die volkomen in
haar
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macht. Die ‘rozier’ is natuurlijk de allegorische voorstelling van zijn liefde, zijn hoofs
minnaarschap. In de volgende regels: ‘Ghi zijt de roze, ic does ghewach, / Die
nemmermeer verdeluwen mach’, zinspeelt de ‘rudder’ op wat de ‘vrauwe’ gezegd
heeft in: ‘Juechdiche cnoppen sijn best ghetruct’, en: ‘ent mi gheluct, / Onse minne
blijft altoos int saysoen’. Zij kan, zo verzekert hij haar, haar jeugdige groene knop
gerust door hem laten plukken, want zij is de roos die nooit verwelken kan. De ‘roze’,
die zíj is, zit dus niet vast aan de ‘rozier’, die híj is. Zij staan evenzeer naast elkaar
als de ‘bloume’ en de ‘rozier’ in het 7de gedicht. Ook daar is de ‘rozier’ de ‘hij’ en
de ‘bloume’ de ‘zij’ van een liefdesverhouding, zij het dan dat deze liefdesverhouding
in de situatie van het 7de gedicht niet meer op aardse wijze gepraktizeerd wordt.
Er is dus een parallelisme van voorstelling tussen het 7de en het 9de gedicht. Buiten
deze beide gedichten komt die voorstelling niet voor. In het 6de is weliswaar de ‘hij’
ook een ‘egglentier’, wat hetzelfde is als een ‘rozier’, maar de ‘zij’ die daartegenover
staat, wordt voorgesteld als een ‘duve’. Wat maakt nu een oorspronkelijker indruk,
de ‘rozier’/‘bloume’-voorstelling van het 7de gedicht of de ‘rozier’/‘roze’-voorstelling
van het 9de?
Laten we allereerst vaststellen dat de ‘rozier’/‘roze’-voorstelling in de context van
het 9de gedicht niets geforceerds heeft. De ‘vrauwe’ heeft zichzelf aangeduid als
een jeugdige rozeknop, de ‘rudder’ haakt daar woordspelend op in door te gewagen
1
van de ‘rozier’ in zijn hart . In het 7de gedicht krijgt daarentegen de ‘rozier’ uit de
directe context geen motivering. In de wijdere context van de gezamenlijke
minneallegorieën kan men wel een motivering vinden, nl. enerzijds in het rijmwoord
‘vergier’, waaraan ‘rozier’ sinds het 2de gedicht, ja sinds de Roman van de Roos
associatief verbonden was, anderzijds in de ‘egglentier’ van het 6de gedicht,
waarmee de ‘rozier’ van het 7de door de persoon van de voorgestelde verbonden
was. De ‘bloume’ wordt in de context van het 7de gedicht gemotiveerd door de naam
van de voorgestelde persoon, die immers, maar pas veel verderop, Mergriete blijkt
te heten (‘madeliefje’). Voor de lezer, die zonder kennis van het voorafgaande oeuvre
van de dichter en zonder te weten waar het verhaal op uit zal lopen, het 7de gedicht
begint te lezen, komen de ‘rozier’ in r. 35 en de ‘bloume’ in r. 38 uit de lucht vallen.
Zij zijn in het voorafgaande gedeelte van het gedicht nog niet gemotiveerd en
motiveren ook elkaar niet. Compositorisch is dat een zwakheid. Een erg overtuigend
argument voor de

1

We vinden deze voorstelling ook in het veel eerder geschreven 139ste lied: ‘Mijn rozen sijn
van smetten rein. / Daer en esser ghein so clein, / Si en wies in herten gronde. / . . . / Ic gheve
di rozen ende rozier. / Wiltuus niet nemen hoede / Ende in mi rijst des twifels vier, / So wart
dijn boom verbrandet scier, / Want ic bem, vrouwe goede, / Bescout van tswifels gloede’.
Hoogstwaarschijnlijk heeft de dichter in het 9de gedicht hierop teruggegrepen.
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prioriteit van het 9de gedicht kan deze, immers maar kleine, compositorische
zwakheid van het 7de echter niet zijn. We moeten zoeken naar meer, en liefst
sterkere argumenten.
Zo'n sterker argument kunnen we vinden door vergelijking van de regels ‘Heere,
ghine werdes ocusoen’ (9, 139) en ‘Daer es de heere of ocuzoen’ (7,121). Ze lijken,
niet naar de mededelingsinhoud maar wel naar de klankvorm, zoveel op elkaar, dat
de ene wel weer de echo van de andere moet zijn. We hebben hierboven bij de
analyse van de strofe van de ‘vrauwe’ gezien, dat ‘Heere, ghine werdes ocusoen’
daarin een volkomen natuurlijke slotregel is. De spreekster nodigt met deze
afsluitende wending haar gesprekspartner uit om de veronderstelling van zijn
mogelijke ontrouw ver van zich te werpen en zijn liefde voor haar nadrukkelijk te
bevestigen. En de ‘rudder’ gaat daar natuurlijk op in, hij speelthet spel, dat van hem
gevraagd wordt, met gratie mee. Eenzelfde natuurlijkheid bezit de regel ‘Daer es
de heere of ocuzoen’ in het 7de gedicht niet. Het is bepaald niet fraai gezegd dat
God ‘ocuzoen’ is van de ‘juecht ende vruechdelicheit’ van de hem toegewijde bruid.
Logisch is er weliswaar tegen dit ‘ocuzoen’ niets in te brengen, maar het woord is
stilistisch niet juist gekozen, het valt uit de toon. Rijmdwang? Ongetwijfeld, maar
het gevolg van deze rijmdwang is dan geweest, dat de dichter uit woordmateriaal,
dat hij zich uit een vorig gedicht herinnerde, een nieuwe, op de plaats waar hij mee
bezig was bruikbare, variant heeft samengesteld. Dit is een poëtische zwakheid van
veel ernstiger aard dan dat hij, zonder dat dit door de directe context gesteund werd,
‘rozier’/‘roze’ uit een vorig gedicht tot ‘rozier’/ ‘bloume’ varieerde.
Zowel in het 9de als in het 7de gedicht rijmt ‘ocusoen’ op ‘groen’ en men mag
veronderstellen dat tijdens het schrijven van het 7de het woord ‘groen’, dat door de
situatie gegeven was, het in de situatie niet zo erg goed passende woord ‘ocusoen’
heeft opgeroepen. In het 9de gedicht was ‘groen’ attribuut en symbool van jeugd
en minne geweest, in de situatie van het 7de heeft het echter een andere
tekenwaarde, nl. die van ‘vruecht’, of nog nauwkeuriger ‘vruecht in duechden’:
Dus merc up tgroen beneden claer:
Vruecht in duechden ende anders niet. (r. 137/8)

‘Groen’ is immers een van de drie kleuren van de ‘bloume’ die Mergriete heet, en
deze ‘bloume’ is geen wereldse ‘vrauwe’ die in de hoofse minne onverwelkelijk
jeugdig blijft, maar een bruid des Heren wier gedachten op de eeuwige vreugde
gericht zijn. In de regels: ‘Mercstu wel: beneden tgroen / Betekent juecht ende
vruechdelicheit’, wordt het woord ‘juecht’ niet door de context gemotiveerd. Het heeft
op deze plaats niet zijn eigen, eigenlijke zin,

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

93
maar functioneert uitsluitend retorisch, als een assonerende verbreding van het
volgende woord ‘vruechdelicheit’. Hoe is de dichter tot deze retorisch-onnauwkeurige toepassing van het woord ‘juecht’ gekomen? Het 9de gedicht, waarin
‘groen’ en ‘juechdich’ zinvol verbonden waren, moet hem bij het schrijven van het
7de nog zo vast in gehoor en geheugen hebben gezeten, dat het retorische gevolgen
heeft gehad. Een onzuivere echo als ‘Daer es de heere of ocuzoen’, kan men ‘tgroen
/ Betekent juecht’ niet noemen, eer een retorisch klankspoor. Ik vestig in dit verband
ook de aandacht op de regels: ‘Verdeluwestu der blomen vruecht / Die tgroen moet
houden bi der duecht’. Het werkwoord ‘verdeluwen’ heeft niet tot de dagelijkse
poëtische woordenschat van Jan Moritoen behoord. Buiten de beide geciteerde
plaatsen komt het in het hele Gruuthuse-handschrift niet voor. In het 9de gedicht
heeft de dichter het woord misschien wel voor het eerst poëtisch ‘gevonden’, want
het klinkt daar in zijn context ‘vanzelfsprekend’. Dat kan men van de plaats in het
7de gedicht niet zeggen. De transitieve toepassing van ‘verdeluwen’ is op zichzelf
al ongewoon, maar de gewrongenheid van de dictie wordt nog groter, doordat de
dichter niet zegt: ‘Verdeluwestu der blomen groen’, maar de ‘vruecht’, de symbolische
tekenwaarde van ‘tgroen’, tot direct object in de hoofdzin maakt en ‘tgroen’ in een
bijvoeglijke bijzin plaatst. In deze minder gelukkige wending meen ik een tekort aan
inspiratie te bespeuren. Het woord ‘verdeluwen’, dat in het 9de gedicht wél
geïnspireerd, ‘gevonden’ was geweest, ging in het 7de op een onzuivere manier
nawerken.
Het lijkt mij op grond van de analyse van al de overeenstemmende woorden en
wendingen niet twijfelachtig dat het 7de gedicht na het 9de geschreven is. Misschien
is het 7de zelfs wel een soort vervolg op het 9de geweest, want dit laatste eindigt
met deze afscheidsscène:
Die leste man metten valke:
Adieu, mijn herte, adieu, mijn zin,
Adieu, al dat ic zelve bin,
Adieu, mijn hoochste soverheinne!
Mi ne can voor dan gheen heil ghescien
Dan hopen om een weder zien.
Das dar dijn twifel wezen cleine,
Want ic dijn eighijn bem alleine.
Twijf metten valke:
Heere, des bem ic zonder vaer
Ende des betrauwet mi over waer.
Mijn herte hu nemmermeer begheift.
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Tsceiden doet mi arde zeer.
Peinst varinc om een weder keer.
Daer na mijn zin verlanghen heift.
Adieu, mijn troost voor al dat leift.

De valk kan een minnaar voorstellen. Ik herinner aan Sanderijns verhaal in het abele
spel van Lanseloet van Denemerken: ‘daer quam ... / Een edel valke van hogher
weerde / Ende beete neder op eene gheerde / Die scone met haren bloemen stoet’.
Maar een andere plaats, die Verdam uit een geestelijk liedboek citeert, bewijst dat
ook de hemelse minnaar als valk voorgesteld kon worden: ‘Die valc is nedercomen
/ Al wt dat hooge lant. / Hi vlooch dat hof al omme / Tot eender duyven tam. / Die
edel menscheyt hi aen haer nam’. Zou, zo vragen wij ons af, de ‘valke’ die ‘die leste
man’ op zijn hand draagt, niet de wereldlijke minnaar voorstellen en die van ‘twijf’
de hemelse? Zou in de verschillende geaardheid van hun valken niet de verklaring
zitten van het afscheid dat ‘die leste man’ van ‘twijf’ móet nemen? En zou de dichter
in ‘die leste man’ niet zichzelf geprojecteerd kunnen hebben en in ‘twijf’ zijn geliefde
Mergriete, die hem zojuist had meegedeeld, dat zij in een klooster wilde gaan? Als
dat zo is, zou er tòch een persoonlijk, een autobiografisch element verwerkt zijn in
dat schijnbaar zo objectieve ‘schilderijgedicht’! We herinneren ons uit het 7de gedicht
de verzuchting van de minnaar: ‘Moet ic de bloume niet meer bezien, / ... / So zal
ic zelden vruechden plien’ (r. 85/7), en het antwoord van zijn raadsvrouwe: ‘Du zulze
zien in haren staet / ... / Bi haren man in sinen trone’ (r. 91/7). Is dat het ‘wederzien’
waarop ‘die leste man’ doelt, is dat de ‘wederkeer’ waarnaar de ‘zin’ van ‘twijf’
‘verlanghen heift’? Uit de afscheidsscène van het 9de gedicht, met zijn verstilde
elegische toon, spreekt geen hartstocht meer, enkel nog maar berusting. Het
scheiden doet de scheidenden pijn, maar zij weten dat zij zich moeten schikken
naar wat door een hogere macht over hen beschikt is. Zij kunnen als gescheidenen
elkaar in hun hart trouw blijven en hopen op een hereniging. Is dit al niet helemaal
het thema van het 7de gedicht?
Onze uitvoerige beschouwing van het 9de gedicht heeft een dubbel doel gehad:
het filologisch bewijs te leveren van Jan Moritoens auteurschap, én de onderlinge
samenhang van de minneallegorieën, die we al tot een soort ‘Mergriete-cyclus’
hadden verenigd, verder te verduidelijken. Het 9de gedicht bevat niet alleen
herinneringen en echo's, maar blijkt ook, met al zijn schijnbare objectiviteit, op een
bijzondere wijze thematisch met deze cyclus verbonden te zijn, ja er een plaats in
te hebben. De volgorde waarin de gedichten van de cyclus zijn ontstaan, moet zijn:
6, 13, 9, 7. Het feit dat het 9de gedicht zowel met de beide voorafgaande als met
het volgende zo nauw verbonden is, wijst
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erop dat de tijdsafstand tussen het eerste en het laatste gedicht van de cyclus niet
veel groter dan enkele jaren kan zijn. De Mergriete-episode in het leven van de
dichter moet zich in een betrekkelijk kort tijdsbestek hebben afgespeeld. Een
constatering als deze vormt een bijdrage tot de biografie van Jan Moritoen. In de
enkele jaren dat de verhouding tot Mergriete geheel en al zijn leven bepaalde en
zijn hoofse dichterschap tot vervulling bracht, moet er heel wat gebeurd zijn. De
dichter is via een vriendschap met Mergrietes minnaar als hoofse huisvriend haar
hoofse vereerder geworden (13de gedicht). Nadat er door zijn schuld - van welke
aard weten we nog niet - een verwijdering was ontstaan, niet alleen tussen Mergriete
en hem maar ook tussen Mergriete en haar minnaar, heeft de dichter op een wijze
die hem als hoofs poëet en levenskunstenaar van zijn beste zijde doet kennen, de
goede verstandhouding weer trachten te herstellen (6de gedicht). Hoe lang de
verwijdering heeft geduurd, kunnen we nog niet schatten, we weten alleen dat het
drietal elkaar inderdaad weer gevonden heeft. Niet al te lang daarna moet Mergrietes
minnaar, de vriend van de dichter, ziek geworden zijn en spoedig daarop gestorven:
‘Onlanghe so was de tijt gheleghen, / Den houden en cam een boodschap an, /
Dies hi bezief dat hi van dan / Cortelike zouden moeten varen’ (13, 113/6). Uit regel
6, 61: ‘Want hi was teeder, van ranken smal’, zouden we kunnen opmaken dat hij
nooit zo erg robuust was geweest. Toen de minnaar overleden was, heeft de vriend
geprobeerd een nieuwe verhouding met Mergriete op te bouwen, op de grondslag
van het gemeenschappelijk herdenken. Dat is hem niet dadelijk gelukt. Eerst heeft
de dichter niet begrepen waarom Mergrietes mond tegenover hem gesloten bleef
(13de gedicht). Daarna moet zij hem duidelijk hebben gemaakt dat haar gevoelens
voor hem weliswaar onveranderd waren gebleven, maar dat zij toch naar de wereld
afscheid van hem zou moeten nemen, omdat een hogere, hemelse minnaar haar
voor zich opeiste (slot van het 9de gedicht). De dichter heeft toen berust in de
onbereikbaarheid van zijn geliefde (7de gedicht) en is op klassiek-hoofse wijze haar
geïdealiseerde herinnering blijven cultiveren. Het hoogtepunt van zijn dichterlijke
ontwikkeling heeft in wezen tegelijk het eindpunt daarvan betekend. Nadat de
vroegere geliefden, die hij blijkens het 1ste en 2de gedicht had gehad, als het ware
in de volkomener, definitiever Mergriete-verbeelding waren opgegaan, kan de dichter
onmogelijk nog naar een nieuwe ideaal-figuur hebben gezocht. Hij moet Mergriete
‘ten einde toe’ hebben liefgehad.
Na aldus de Mergriete-episode in grote lijnen geschetst en de daarbij behorende
gedichten geanalyseerd te hebben, moet ik nog eens terugkomen op een gedichtje
in de derde bundel dat ik in mijn codicologische beschouwing alleen maar terloops
heb genoemd. Het is veel later geschreven dan de Mergriete-cyclus en bewijst dat
de dichter op een bepaald ogenblik in zijn leven

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

96
zijn droom over de onbereikbaar geworden geliefde had uitgedroomd. Jan Moritoen
was niet zoals zijn oudere vriend Jan van Hulst de dichter van een ouderdoms-,
maar van een jeugdgestalte. Doet Jan van Hulst ons in menig opzicht aan Jacob
Cats denken, Jan Moritoen herinnert ons veel meer aan P. C. Hooft, die ook na een
zeer van hoofse minne vervulde jeugd in feite was uitgedicht. Ik zou in plaats van
Hooft eigenlijk nog liever Bredero willen noemen, maar bij Bredero, die op zijn 33ste
stierf, moet het onzeker blijven of hij door zijn aanleg inderdaad was voorbestemd
om uitsluitend de dichter van een jeugdgestalte te zijn. Jan Moritoen was dat kennelijk
wel. Het gedichtje waarmee hij - hoeveel jaren later? - zijn Mergriete-cyclus heeft
afgerond en dat ik nu ga bespreken, is misschien wel zijn laatste dichterlijke uiting
geweest. Wij vinden het op de laatste bladzijde van onze codex, geschreven door
dezelfde hand die ook de laatste twee liederen van het liedboek had bijgeschreven,
de hand van de ‘gebruiker’ Jan Moritoen. In twee drieregelige strofen, met
opschriften, wordt ons een dialoog voorgezet, een ‘objectieve’ scène van dezelfde
soort als wij in het 9de gedicht hebben leren kennen. Naar zijn inhoud sluit het
gedichtje wel enigszins aan bij de slotdialoog van het 9de, maar veel meer bij het
7de gedicht. De dramatis personae van de korte dialoog zijn een ‘joncfrauwe’ en
een ‘oude man’. In de eerste herkennen wij een verbeeldingsgestalte van Mergriete,
in de laatste een van de dichter zelf. De dichter is op het moment dat hij dit gedichtje
schreef, in werkelijkheid natuurlijk helemaal nog niet zo oud geweest, hoogstens
een jaar of 40, maar hij was dichterlijk oud omdat hij zich aan het einde van zijn
loopbaan als verbeelder der hoofse minne voelde staan. De wijze waarop dit
gedichtje ons in de codex wordt gepresenteerd, is uiterst merkwaardig. Ik ben hieraan
bij mijn codicologische beschouwing voorbijgegaan, omdat de presentatie alleen
maar goed begrepen kan worden tegen de achtergrond van een filologische analyse.
Wij moeten het gedichtje eerst goed lézen. De Vreese heeft dit niet gedaan en moest
daardoor voor een onoplosbaar raadsel blijven staan, dat hem, de gespecialiseerde
paleograaf, echter blijkbaar nauwelijks heeft geïnteresseerd. Ik wil met zíjn woorden
vertellen hoe het gedichtje zich aan hem heeft voorgedaan: ‘De jongste der reeds
genoemde handen, de vijfde [η], schrijft op bl. 85c het volgende uittreksel uit een
minnelied:
De joncfrauwe zeit
Desen hoet gheve ic di houde
omme dattu dijnre minnen vroude
hebs ghebrocht ter eeren hende
De oude man zeit
Joncvrauwe god danc hu huwer duecht
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wie anders mint hij es ontwuecht
want ongheleet valt menich blende

Nu komt er iemand die dit laatste couplet op bl. 85d geheel overschrijft en dat zelfs
een tweede maal begint te doen: een hand kennelijk uit de allerlaatste jaren der
14de eeuw, ca. 1395, wat ons de zekerheid verschaft, dat de vijfde hand niet jonger
zijn kan.’ De Vreese, die alleen maar wilde beschrijven en niet interpreteren, vraagt
zich hier niet af waarom dit ‘uittreksel uit een minnelied’ zoals hij het in zichzelf
complete gedichtje ten onrechte noemt, zozeer de belangstelling kon hebben van
iemand met een gelijktijdige hand, dat deze de tweede strofe niet een-, maar zelfs
anderhalfmaal heeft overgeschreven. Wij zullen ons hiervan wél een probleem
maken en dit probleem ook trachten op te lossen, echter niet dan nadat wij het
gedichtje eerst helemaal hebben begrepen.
Ik heb al aangeduid waarom Jan Moritoen hierin de dichterlijke rol van de ‘oude
man’ speelt. Deze rol is vergelijkbaar met die welke hij speelt in lied 121 uit het
liedboek. Daar heeft de dichter ook de weg der minne ten einde gelopen. Hij stelt
zich voor als een oude vent die als minnaar niet goed meer mee kan komen (‘Nu
grijst mijn top, nu graeut mijn baert’) en daarom maar liever een goede dronk drinkt
(‘Ic houds mi anden goeden dranc’). Hij koketteert met de eerste grijze draden in
zijn zwierige lokken (vergelijk Bredero: ‘Mijn kruyfde krulde kop / Die brenght mijn
voor de jaren, / In mijn tijts Lenten voort / . . . / Veel grijse graeuwe hayren’) om te
motiveren waarom hij geen zin meer heeft in nieuwe avonturen met meisjes. Het is
een van Jan Moritoens pikantste liederen, een boertig nummertje voor de vrienden
ter afsluiting van een serieuze zangoefening, een zelfpresentatie ‘int sotte’. In het
later toegevoegde gedichtje speelt de dichter zijn oudemannenrol echter op een
geheel andere, een geheel nieuwe wijze, ‘int vroede’. Niet hijzelf spreekt het eerste
woord, hij lààt dit aan de geïdealiseerde ‘joncfrauwe’, hij lààt zich door déze ‘oude’
noemen. De ‘joncfrauwe’ reikt hem, ‘oude’, aan het einde van zijn loopbaan als
hoofs minnaar de erekrans, de kroon der overwinning uit. Wij moeten denken aan
de bekende tekst over het lopen in de loopbaan en de onverderfelijke kroon die de
overwinnaars aan het einde daarvan ontvangen, 1 Cor. 9, vs. 24-26. In het 7de
gedicht had de raadsvrouwe van de dichter het ook al over die kroon gehad: ‘Dat
ghi te zamen in den troon / Noch croon ontfanghen moet hier na’ (r. 163/4). Hier, in
dit latere gedichtje, ontvangen Mergriete en hij de kroon niet ‘te zamen in den troon’,
neen, zíj is het die, van non al helemaal engel geworden, hém, de gestadige loper,
als het ware in naam van ‘den uppersten here’ komt bekransen met ‘desen hoet’.
Zijn antwoord, zijn dankwoord herinnert zeer sterk aan het
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idioom van het 7de gedicht: ‘Keer in tijts oftu best ontwuecht’ (r. 50), ‘Wie anders
peinst, vorwaer hi mest’ (r. 277). De dichter aan het einde van zijn loopbaan beseft
en spreekt het uit, dat hij niet op eigen kracht de overwinning heeft behaald, het is
hààr jonkvrouwelijke ‘duecht’ geweest die hem, God zij dank, op de lange moeilijke
weg der minne geléid heeft. Wie op een andere wijze, dus niet door die ‘duecht’
geleid, bemint, raakt van de rechte weg af (‘es ontwuecht’). ‘Ik loop dan niet in den
blinde’, had de apostel geschreven, ‘want ongheleet valt menich blende’, schrijft de
dichter hem vanuit zijn eigen ervaring na. De dichter neemt niet alleen afstand van
zijn vroegere hoofse gevoelens voor zijn geïdealiseerde vrouwe, neen, hij doet hier
in feite afstand van alle liefde. De inspiratie die eenmaal van de aardse Mergriete,
de ‘duve’, de ‘fonteine’, de ‘bloume’ was uitgegaan, is nu wel geheel uitgewerkt. De
dichter heeft haar in haar klooster, voorportaal van de hemel, zo lang laten bidden
‘met zoeter lucht’, dat zij helemaal verijld is tot een engel, onbereikbaar voor iedere
verbeelding. Vanuit een verre hemel kan zij nu, samen met haar overleden minnaar,
neerblikken op de vroegere vriend, die als enige van het drievoudige verbond op
aarde was achtergebleven en geen bron meer had om nieuwe inspiratie uit te
drinken.
De aflevering van de codices door het scriptorium kunnen we omstreeks 1395
stellen, de Mergriete-episode kunnen we een tiental jaren eerder laten beginnen.
Na de voltooiing van de Mergriete-cyclus op een tijdstip tussen 1385 en 1390 in
heeft Jan Moritoen nog verschillende liederen voor het liedboek geschreven die
betrekking hebben op zijn geliefde als 's Heren bruid. Ik zal er straks, bij de
bespreking van het liedboek, enkele noemen. De autograaf van zijn liedboek zal
Jan Moritoen zeker niet later dan omstreeks 1390 hebben geschreven. De vrienden
zullen er immers al wel verschillende jaren op hun onderlinge bijeenkomsten uit
hebben gezongen, voor zij, omstreeks 1395, het kostbare besluit namen om dit
papieren liedboek door een scriptorium op duurzaam perkament te laten
overschrijven. Het lijkt mij een redelijke schatting dat er tussen de voltooiing van
het 7de gedicht, het laatste van de Mergriete-cyclus, en het schrijven van het
toegevoegde dialoogje tussen ‘joncfrauwe’ en ‘oude man’, enige tijd na de aflevering
van de codices, wel een kleine tien jaar verlopen zullen zijn. In deze periode van
ongeveer tien jaar is er, dat blijkt uit het toegevoegde gedichtje, in de dictie van de
dichter hoegenaamd niets veranderd. Het maakt op ons de indruk van een eenzame
naklank uit een instrument dat niet meer geregeld werd doorgespeeld, dat al wie
weet hoe lang terzijde was gezet. Deze stilistische verstarring bevestigt ons in ons
vermoeden dat Jan Moritoen zich na de voltooiing van zijn Mergriete-cyclus en zijn
liedboek als dichter niet verder heeft ontwikkeld en dat zijn hoogtepunt dus tegelijk
zijn eindpunt is geweest.
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Nu moeten we ons nog rekenschap geven van de wonderlijke wijze waarop deze
‘naklank’ van Jan Moritoens vedel ons in de codex wordt gepresenteerd. Wij kunnen
dit niet doen zonder onze fantasie te hulp te roepen en deze plaatst ons dan midden
in een bijeenkomst van de vriendenkring. Een gedichtje dat onmiddellijk door een
gelijktijdige hand wordt overgeschreven veronderstelt nl. een heel bijzondere
schrijfsituatie. In het algemeen is het natuurlijk mogelijk dat iemand met een pen in
de hand ‘zo maar eens’ iets opschrijft, om zijn pen te proberen, zoals dat heet, maar
schrijft men ‘zo maar eens’ anderhalfmaal de strofe van een gedichtje over? Neen,
dit overschrijven moet een bepaalde situationele zin hebben gehad. Wie was er ca.
1395 in de gelegenheid om, als hij zin had, iets op de laatste bladzijde van de toen
nog nieuwe codex te schrijven? Alleen iemand die in die tijd tot de ‘gebruikers’ van
de codex behoorde, dus een lid van de vriendenkring, een vriend van de dichter
Jan Moritoen. (Het komt mij voor dat diezelfde hand van ‘ca. 1395’ ook twee
opschriften in de gedichtencodex heeft geschreven: boven het 11de ‘Een goed
exempel’, boven het 15de ‘Van eenen jonghelinghe ende van eenen ermite’.) Het
opschrijven van het gedichtje door de dichter en het gedeeltelijk overschrijven ervan,
anderhalfmaal, door een van zijn vrienden moeten met elkaar samenhangen. Laten
we de vriend - de geest van Jan Moritoen zegene onze greep! - ‘Gheraert’ noemen,
de naam die wij kennen uit de 4de strofe van het 4de gebed (voorafgaande aan de
‘Jannin’-strofe) en uit het slot van het 49ste lied (beginnende met: ‘Gheldeloze
volghet mi’). Jan Moritoen, ‘Jannin’, moet zijn gedichtje op verzoek van ‘Gheraert’
opgeschreven hebben. ‘Gheraert’ heeft daarna het gedichtje intensief in zich
opgenomen en zó mooi gevonden, dat hij het zich al overschrijvende heeft willen
toeëigenen, in het bijzonder die tweede strofe, waarin de ‘joncfrauwe’ als de
leidsvrouwe werd toegesproken. Toen hij de drie regels had overgeschreven, kon
hij er nog niet van scheiden, zó mooi vond hij ze, en hij begon ze voor een tweede
keer nóg eens over te schrijven. Terwijl hij daarmee bezig was, kwam een ander lid
van het gezelschap, misschien wel de dichter zelf, die even weg was gegaan, hem
storen, bv. door hem te vragen: ‘Hé, wat doe jij daar?’ Toen pas legde ‘Gheraert’
de pen neer. Dit alles gebeurde, dat moet wel duidelijk zijn, tijdens of na een gezellige
bijeenkomst van de vriendenkring waarop al wat gedronken was. ‘Gheraert’ moet
bepaald een roemer teveel gedronken hebben. Daarom was hij zo buitensporig
verrukt over het gedichtje van zijn vriend en daarom deed hij iets wat hij met een
nuchter hoofd waarschijnlijk niet zou hebben gedaan. Wat kan er aan het verzoek
van ‘Gheraert’ vooraf zijn gegaan? De codex die op tafel lag was nog nieuw en had
aller belangstelling. De aanwezige dichters hadden er misschien op een vroeger
tijdstip van de bijeenkomst iets uit voorgelezen. Misschien had
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‘Jannin’ wel het 7de gedicht laten horen, altijd een fraai werkstuk voor de
kunstkenners. Misschien was ‘Gheraert’ na afloop naast hem komen zitten en had
hij tegen hem gezegd: ‘Wat was dat mooi, Jannin, van die ‘bloume’, van Mergriete!
Schrijf je tegenwoordig nooit meer zulke dingen?’ En toen kan ‘Jannin’ geantwoord
hebben: ‘Nee, eigenlijk niet, maar ik heb laatst toch nog eens een kleinigheidje
gemaakt, ook over haar.’ En toen kan hij dat gedichtje particulier voor ‘Gheraert’
gereciteerd hebben en kan verder gebeurd zijn wat ik heb verteld. Allemaal fantasie?
Natuurlijk, maar is het geen redelijke fantasie? Hierdoor krijgt de wonderlijke
‘tekstaanbieding’ van de laatste bladzijde in elk geval een situationele zin.
Met deze ‘historische reconstructie’ van zijn laatste dichterlijke activiteit zijn we
aan het eind gekomen van ons filologische onderzoek van Jan Moritoens werk met
uitzondering van het liedboek. We hebben nu van zijn gehele dichtergestalte een
globale, en van een enkele episode uit zijn leven al een iets meer gedetailleerde
indruk gekregen, maar moeten proberen ons beeld toch nog verder te completeren,
zo mogelijk ook met échte historische gegevens. Er moet een duidelijk verschil in
leeftijd hebben bestaan tussen Jan van Hulst en Jan Moritoen, ‘Jan’ en ‘Jannin’. Ik
heb al terloops verondersteld dat de laatste omstreeks 1395 niet ouder dan 40 jaar
zal zijn geweest, wat betekent dat ik zijn geboortejaar omstreeks 1355 zou willen
stellen, een jaar of 15 later dan dat van Jan van Hulst. De weinige gegevens die wij
over Jan Moritoen uit de Brugse archiefstukken kunnen halen, zijn niet met deze
veronderstelling in strijd. We hebben het bij het zoeken naar Jan Moritoens spoor
in zekere zin gemakkelijker dan bij onze speurtocht naar Jan van Hulst. Moritoen
is nl., in tegenstelling met Van Hulst, in het 14de- en 15de-eeuwse Brugge een
weinig voorkomende, ja bepaald zeldzame, familienaam. Hij wordt maar door twee
Brugse burgers gedragen, een Bertelmeeus, blijkbaar een aanzienlijk lakenhandelaar,
die het laatst genoemd wordt in 1389, en een Jan, die ongeveer een kwarteeuw
later optreedt. Zij kunnen heel goed vader en zoon geweest zijn. Alles wat we over
Jan Moritoen geboekstaafd vinden mogen we redelijkerwijs laten slaan op onze
dichter. Wij lezen dan dat Jan Moritoen van 1408 tot 1410 een van de drie
1
‘dismeesters’ van de St.-Gillisparochie is geweest en dat hij in 1413 en 1415, in
gezelschap van een of twee andere heren, ‘teenre dachvaert van den viere leden
van den lande van Vlaendren’ naar Gent is afgevaardigd. In 1413 waren zijn
reisgenoten Joris Metteneye (een van de ‘rade’ van dat jaar) en Victor van Leffinghe
(die in de stadsrekeningen niet alleen geboekt staat wegens vergoeding van
reiskosten, maar ook wegens ontvangen ‘pensioen’, en in latere jaren, 1418, 1420,
1422, 1428, 1431, schepen is geweest). Jan Moritoen was de hoogst gequalificeerde
van het drietal, want hij was een

1

Verg. P. van Zeir in Ann. Soc. d'Em., deel 97, 146.
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van de schepenen van het jaar. (Zijn familienaam wordt in de officiële lijst van
regeringspersonen Moriton geschreven, in de onofficiële afschriften echter steeds
Moritoen.) De reis van februari 1415 valt in het volgende regeringsjaar, toen Jan
Moritoen een van de raadsheren was. Zijn reisgenoot Jan Bueyds moet een man
als Victor van Leffinghe zijn geweest. Nog eenmaal, in het regeringsjaar 1416/17,
vinden we Jan Moritoen vermeld als een van de ‘rade’, maar in de onofficiële
afschriften van de lijst der regeringspersonen staat er dan een kruisje of het woord
‘Doot’ voor zijn naam. Hij moet dus - de ‘wet’ werd elk jaar ‘veranderd’ op de 2de
september - in de laatste maanden van 1416 of de eerste helft van 1417 overleden
zijn. Als onze dichter omstreeks 1355 geboren is, zou hij in 1417 tussen de 60 en
65 jaar oud geweest zijn. Met hem, die immers hoogstwaarschijnlijk altijd ongetrouwd
is gebleven, zal de kleine Brugse familie Moritoen dan uitgestorven zijn. Misschien
heeft de familie in Brugge trouwens maar twee of drie generaties gebloeid. De naam
wijst op vreemde herkomst.
We kijken er wel even van op, dat we onze dichter in de archiefstukken
tegenkomen in de ouderdomsgestalte van een waardig regent. Zoals hij zich in zijn
liederen aan ons presenteert, maakt hij immers een nogal onaangepaste indruk. Hij
moet zelfs een keer wegens schulden gegijzeld hebben gezeten. Zijn ongetwijfeld
welgestelde vader heeft toen blijkbaar niet meteen ingegrepen. We zouden ons
kunnen voorstellen dat deze zo'n lesje wel eens goed heeft gevonden voor zijn al
te wilde zoon. Ik noemde hiervoor de naam van Bredero en wij kunnen onze Jan,
de licht ontvlambare minnaar die zich toch tegenover de meisjes nogal eens onhandig
gedroeg en dan zijn troost zocht in de drank, de dromer die tegelijk zo'n pittige realist
kon zijn, de onsuccesvolle ‘gheldeloze’ die in de ‘betere kringen’ zovaak zijn neus
stootte, de nachtbraker, die langs de straten zwierf als de ordelijke burgers allang
op bed lagen, inderdaad niet beter karakteriseren dan als de Bredero van de 14de
eeuw. Natuurlijk kan er in de dichterlijke zelfpresentatie van Jan Moritoen zoals ik
die hier heb getekend ook wel wat dichterlijke verbeelding schuilen. In ieder gedicht
en in ieder lied zit iets van een rol, gespeeld voor een bepaald publiek in een
bepaalde kring. Wij kunnen ons de kring waaraan Jan Moritoen zijn dichterlijke
gestalte heeft voorgespeeld, wel ongeveer voorstellen: het waren zijn vrienden en
medezangers, zijn broeders in de hoofse kunst. Aan de andere kant blijft het echter
ook waar, dat een goed dichter in ieder goed gedicht zichzélf voorspeelt. De gestalte
die Jan Moritoen in zijn liederen en gedichten presenteert moet dus wel de essentie
van zijn jeugdgestalte bevatten. Wij kennen van de dichter alleen de jeugdgestalte,
van de regent alleen de ouderdomsgestalte. Toen hij naar Gent werd afgevaardigd
om daar de stad Brugge te vertegenwoordigen, had Jan Moritoen misschien al in
zo'n kleine 20 jaar
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geen gedicht meer geschreven. Is het niet mogelijk dat hij zich pas gaandeweg, bij
het ouder worden, aan de conventionele levensvormen heeft aangepast, eventueel
met een zekere persoonlijke stilering van die vormen? We denken aan die andere
grote 17de-eeuwer die ik ook al noemde, de drost van Muiden, de regent-artist.
De oudere Jan Moritoen, die geen gedichten meer schreef, gaat ons verder niet
aan, we hebben alleen met hem te maken als een van de dichters, als de
belangrijkste dichter van het Gruuthuse-handschrift. We willen hem dan nogmaals
stellen tegenover die andere, oudere dichter van ons handschrift, Jan van Hulst.
De twee vrienden verschilden niet alleen in leeftijd en talent, ook hun houding als
dichter was geheel verschillend. Zei de oudere van zichzelf: ‘Niet dat ic dichter bem
vermaert’ (5de gebed, r. 292), de jongere heeft het geenszins aan dichterlijk
zelfbewustzijn outbroken. Dat betekent niet dat de laatste een hoogmoedig mens
moet zijn geweest. Bij de maatschappelijke gestalte van Jan van Hulst, de
toneelspeler, behoorde het om zich bescheiden voor te doen en, wij zagen het, deze
bescheidenheid paste ook geheel en al bij zijn geliefkoosde ouderdomsrol, zijn
behoefte aan verdeemoediging tegenover God en de mensen vanwege zijn ‘tijt
verroukeloost’. Bij Jan Moritoen daarentegen, die krachtens zijn aanleg een bepaalde
jeugdgestalte moest verbeelden, behoorde het om ‘verbeelding’ van zichzelf te
hebben. Als minnaar tegenover de werkelijkheid van de vrouw geplaatst, heeft hij
zich stellig dikwijls onzeker gevoeld en onzeker gedragen, maar als dichter van een
hoofse jeugdgestalte moest hij de rol spelen van de man die wist wat hij waard was.
In ieder gedicht en in ieder lied zit iets van een rol, heb ik gezegd, en die rol wordt
medebepaald door het publiek waarvoor hij gespeeld wordt. Jan Moritoen richtte
zich met zijn gedichten niet tot een algemeen publiek, maar tot een kring van
speciale, hoofs-geschoolde verstaanders: zijn uitverkoren dame, zijn vrienden, allen
spelers van zijn spel en kenners van zijn kunst. De beoefening van de hoofse schrijfen levenskunst was in de tijd van het Gruuthuse-handschrift weliswaar een burgerlijke
aangelegenheid geworden, maar daarmee toch nog geen zaak voor iedereen. Het
was een verbeelde beschaafdheid die alleen maar goed kon functioneren met een
kring van verbeelde onbeschaafdheid om zich heen. Die kring van onbeschaafdheid
bestond uit de ‘rude’, de ‘niders’, de ‘dorpers’, de ‘kerels’. Poëzie als die van Jan
Moritoen is in de eerste plaats ‘een tijdverdrijf voor enkle fijne luiden’ geweest. Zelfs
een Jan van Hulst moest, de enkle maal dat hij het hoofse spel meespeelde, het
gedicht dat hij voor de leus tot zijn dame richtte presenteren als ‘werk van minliker
tijtcortinge’ (5, 13). Hoe voordehandliggend, hoe vanzelfsprekend is dan niet de
eigendunkelijke beslistheid waarmee Jan Moritoen aan het begin van het 1ste
gedicht, zijn eerste grote, welbewust
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gecomponeerde werkstuk, zijn eigen plaats als dichter en zijn eigen lezerspubliek
afgrenst:
... als men al beroert int werken
Door hem dies niet verstaen no merken,
Daer wert des aerbeits loon vergouden
Als voor zwinen ghezait corsouden.
........................................
Die rude en weet hoe verre, hoe bi
Den rechten loon der consten zi.
Dus willic minen waghen mennen
An die de weghe der consten kennen.
So sal mijn pine in den fijn
Na rechter werde vergouden zijn. (r. 25/8; 35/40)

Binnen de kring van de speciale verstaanders kon deze poëzie intussen ook wel
degelijk dienen ter bereiking van zeer reële doeleinden in het daadwerkelijke leven,
met name in het liefdesverkeer. De dichtkunst van Jan Moritoen was tegelijk ook
levenskunst. We hebben onze dichter met gebruikmaking van uitdrukkingsmiddelen
die ontleend waren aan de sfeer der dichterlijke verbeelding, zeer directe
minnebrieven zien schrijven, en weten dat althans de eerste daarvan, het 6de
gedicht, uiteindelijk ook wel het beoogde resultaat moet hebben gehad. De situatie
van het volgende gedicht, het 13de, veronderstelt immers een herstel van de tijdelijk
verstoorde hoofse driehoeksverhouding. De geliefden die een belangrijke rol in het
leven van onze dichter hebben gespeeld, in 't bijzonder Mergriete, moeten tot de
kring van zijn speciale verstaanders, zijn spel- en kunstgenoten behoord hebben.
Hij mocht van Mergriete in principe verwachten dat zij zijn ‘pine’ zou vergelden ‘na
rechter werde’.
Daadwerkelijk succes bij de geliefde heeft het 1ste gedicht aan Jan Moritoen niet
gebracht. Dat heeft hij er ook niet van verwacht, al zegt hij dan wel, voor de vorm,
dat het geschreven is ‘ter eeren daer ic den slaep om began’ (r. 45) en al stelt hij
nadrukkelijk de reële achtergrond van zijn droomverhaal buiten twijfel (‘Drome
pleghen wel te ghesciene’, r. 49). Het slot is volkomen open gelaten: ‘Ic sach den
dach als ic ontwiec. / Noch bem ic van der wonden ziec’ (r. 2359/60). Dit eerste
gedicht wil alleen maar een eerste grote poëtische presentatie zijn, waardoor Jan
Moritoen aan zijn lezers kon laten zien wat hij als dichter vermocht. Hij is een knap
minneallegorist in de traditionele lijn van de Roman van de Roos, die blijkt geeft op
een eigen wijze zijn eigen liefdeservaringen en zijn eigen mislukkingen in een
dichterlijke verbeelding van brede allure te kunnen verwerken. Over de oorzaak van
zijn mislukkingen is hij bij-

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

104
zonder openhartig. Die ligt, dat laat hij niet in het onzekere, geheel bij hemzelf. Het
is zijn ‘verwaenthede’ (r. 2124), zijn eigen achteloosheid geweest die hem twee van
de drie hem toevertrouwde sleutels van het paleis van de ‘burchgrave’ (= de geliefde)
heeft doen verliezen. Maar verder dan een wel spits maar ook luchtig zelfonderzoek
en een breeduitgewerkte allegorische voorstelling daarvan brengt dit gedicht ons
niet. Het behoort tot de stijl van zijn dichterlijk optreden, dat Jan Moritoen zich zeer
wel bewust is van zijn succes als vaardig dichter en zanger der minne. Hij weet dat
het zijn liederen zijn geweest die hem toegang hebben verschaft bij de ‘burchgrave’
en deze ertoe gebracht om de paleis-sleutels tot zijn beschikking te stellen. Hij
etaléért in zijn allegorisch verhaal zowel zijn liederen als zijn tot poëzie
getransponeerde onstandvastigheid in de liefde. Het ontroert ons nergens, dit eerste
gedicht, wel bekoort het ons door zijn verteltrant en dikwijls charmant geschetste
tafereeltjes, zoals bv. dat waar ‘Joncfrau Juecht’, de onbekommerde 14deeeuwse
‘tiener’, ter verantwoording wordt geroepen over het minneliedje dat zij gemaakt
heeft. Ik kan niet nalaten er iets van te citeren.
Suverheit sprac: ‘wilt mi verclaren
Den zin van desen nieuwen liede,
Ende wat ghi meent in den bediede
Dat soudic gherne weten al.’
Jueghet sprac: ‘God weet in sal!
In weeter of no groot no cleen!’
Hoofscheit sprac: ‘in trauwen neen,
Haddi in minnen bet beseven,
Ghi en hadt niet dit ende dat ghescreven,
Daer ghi dus in de minne prijst.’
Juecht andwoorde ongheavijst:
‘Wat wetic anders dan ic mach horen
Hier daer segghen, achter, voren?
In vraechde noit om el bediet!’
Joncfrau Juecht van danen sciet
Ende liep spelen in de zale.
Van haer en hadde men meer tale,
So wilt was soe in haer ghelaet. (r. 860/77)

Eenzelfde programmatische hooghartigheid als Jan Moritoen in het begin van zijn
eerste gedicht tentoonspreidt ten aanzien van de mensen die niet tot zijn eigen kring
van hoofse spelgenoten behoren, vindt men ook in lied 85 van het liedboek, het lied
van de ‘kerels’, de boerenkinkels, waarin Bredero's Kluchtigh Boeren-Geselschap
al schijnt te worden aangekondigd. Het heeft zin
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speciaal dit 85ste lied met het 1ste gedicht in verband te brengen, want in dit laatste
vindt men, zoals Kalff al in 1906 heeft opgemerkt (Gesch. d. Ned. Lett. 1, 534), ‘een
viertal verzen die hier en daar letterlijk herinneren aan eenige uit het lied op de
“kerels”’. N. Geerts heeft de overeenstemmende regels ook gesignaleerd, maar
gemeend deze als ‘Entlehnungen’ te kunnen afdoen, omdat het ‘kerelslied’ al te
zeer ‘inhaltlich verschieden von den 53 vorhin genannten’ liederen zou zijn (a.w.
113). Wij zullen de bedoelde regels in lied 85 inderdaad wel als ‘Entlehnungen’
mogen beschouwen, maar dan ontleend aan een niet al te lang tevoren door de
dichter zelf geschreven dichtwerk. Want het moge waar zijn, dat lied 85 behoort tot
het ‘sotte’ genre en als zodanig ‘inhaltlich verschieden’ is van de 53 liederen ‘int
vroede’ die N. Geerts bij elkaar had gezocht, de houding van de dichter is er toch
hetzelfde in als die van Jan Moritoen in zijn eerste gedicht. De plastische verteltrant
van dit gedicht bewijst dat de dichter tot meer in staat was dan enkel maar het
construeren van conventionele hoofse rondelen. Lied 85 is geschreven om de
boeren, de ‘rude’ buitenlui, de buitenstaanders bij het hoofse beschaafdheidsvertoon
der stedelingen, belachelijk te maken. Deze ‘kerels’ lopen er belachelijk gekleed bij
(1ste strofe), zij eten belachelijk (2de strofe), zij drinken belachelijk (3de strofe), zij
gaan op een belachelijke manier met hun vrouwen om (4de strofe) en maken op
1
een belachelijke manier plezier bij muziek en dans (5de strofe) . De dictie van lied
85 verraadt een intens genoegen van de dichter in kernachtige woorden en
onconventionele rijmen. Dit rijmplezier is voor hem belangrijker dan de regelmatige
vertelling waarin de beelden ‘logisch’ op elkaar volgen. De voorstelling van
‘Roukeloos’ in het 1ste gedicht (r. 982/6) is wél ‘logisch’ opgebouwd:
Al verclontert was sijn haer.
Sijn caproen was al verdrayt.
Sijn cousen dochten mi ontnayt.
Sinen kerel was al beslict
Als die sijns selves niet en mict.

In lied 85 is de voordracht zo los dat de versregels zelfs niet eens syntactisch correct
aan elkaar verbonden zijn.
Si draghen enen langhen baert.
Haer cleedren die zijn al ontnait.
Een hoedekin up haer hooft ghecapt,
Tcaproen staet al verdrayt.
Haer cousen ende haer scoen ghelapt.

1

Zie voor de bijzonderheden hiervan de commentaar bij de tekst.
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Het is een bijzonder komisch effect dat de ‘kerels’, zo onverzorgd als zij zijn, toch
nog een ‘hoedekin’ op hun hoofd ‘ghecapt’ dragen. Dat ‘hoedekin’ moet wel een
krans - natuurlijk niet van hoofse rozen! - geweest zijn, want men kan moeilijk tegelijk,
‘al verdrayt’, een kaproen en dan ook nog een hoed op zijn hoofd dragen. De
uitdrukking ‘al ontnait’ (= helemaal uit de naad) is niet logisch: het woord ‘al’ staat
er, van de beeldvorming uit gezien, tevéél in en moet als een soort retorische
onderstreping van ‘ontnait’ zijn opgeroepen door de rijmende uitdrukking ‘al verdrayt’.
Voor het effect dat de dichter beoogt hindert dat niet, maar wij kunnen er wel uit
afleiden dat de gesloten, logische voorstelling in het 1ste gedicht oorspronkelijker
moet zijn dan de tegelijk losser geschikte en zwaarder aangezette van het 85ste
lied.
Het vaststellen van de chronologische verhouding tussen het 85ste lied en het
1ste gedicht heeft speciaal belang voor de datering van het laatste en geeft in het
algemeen een uitgangspunt voor de datering van het hele oeuvre van Jan Moritoen.
Het ‘kerelslied’ wordt nl., m.i. terecht, in verband gebracht met ‘de woelingen onder
Lodewijk van Male omstreeks 1380’ (Van Mierlo, Gesch. 2, 107), vooral vanwege
de vijandige toon in de laatste strofe (‘Me zalze slepen ende hanghen, / Haer baert
es alte lanc. / Sine connens niet ontganghen, / Sine dochten niet sonder bedwanc’).
Dat betekent dan dat we het eerste gedicht van Jan Moritoen zullen moeten plaatsen
in de tijd tussen 1375 en 1380, toen de dichter, volgens mijn schatting, tussen de
20 en de 25 jaar oud geweest is. Het valt ons op dat de 8 liederen uit het 1ste gedicht
nog niet ‘alemaniserend’ zijn (alleen in r. 410 vindt men eenmaal de vorm ‘hertze.’)
Deze modieuze trek zal Jan Moritoen pas in een volgende periode, waarvan het
2de gedicht (‘tfyerde’ van zijn eigen verzameling) de kroongetuige is, in zijn liederen
zijn gaan aanbrengen. De handelsstad Brugge had veel relaties met het Rijnland,
in het bijzonder met Keulen, en daar was men in die tijd juist bezig zijn literaire taal
te verhoogduitsen. De Brugse dichters zullen het op een gegeven ogenblik dus
gedistingeerd zijn gaan vinden om, van een afstand, aan die verhoogduitsing mee
te doen, met name in dat gedeelte van hun werk dat het meest naar distinctie
1
streefde, hun hoofse liederen . De Hollandse dichters zullen vervolgens, als altijd,
hun Vlaamse collega's ook in dit opzicht zijn gaan navolgen. Het zou mij niet
verbazen als Dirc Potter het werk van Jan Moritoen gekend had.
Het 2de gedicht is voor de kennis van de persoonlijkheid van Jan Moritoen

1

Het verschil tussen mir en mich, dir en dich heeft Jan Moritoen niet begrepen. Noch zijn eigen
taalgevoel, noch zijn Keulse leermeesters konden hem daarbij helpen. Juist zijn ‘onzekerheid’
t.a.v. datief en accusatief is er een aanwijzing voor dat hij zijn hoogduits in een oorspronkelijk
nederduits, secundair verhoogduitst gebied moet hebben geleerd. Nederduitse vormen in
zijn kunstmatig duits - met vele hypercorrecte ‘klankverschuivingen’ - zijn holt (lied 28, r. 21),
olde (lied 137, r. 1) en ghewold(e) (3, 22 en 38, 18).
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bijzonder belangrijk. Het eerste daarin verwerkte lied, met de beginregels: ‘Ich ende
du, mijn ander ich, / Hoof ich sijn emmer onverscheiden. / Aen twivel saltuus sijn
vor mich’ (r. 331/3), gaat al meteen vrij ver in de verhoogduitsing en in het slotlied,
dat in het algemeen vasthoudt aan de traditionele Vlaamse dichtertaal, wordt toch
in ieder geval de hoofse geliefde op zijn Duits aangesproken als ‘trout vrauwelijn’
(r. 1919). Deze geliefde die, zoals ik bij mijn bespreking van het liedboek zal
aantonen, de dichter geruime tijd heeft geboeid, is niet Mergriete. Ik kan daarom
het 2de gedicht voorlopig bij ruwe schatting plaatsen in de tijd tussen 1380 en 1385.
Het feit dat de droom van dit gedicht begint met een verschijning van Maria (‘Ic sach
in drome een zuver maecht, / Hebbende een kint up haren scoot’, r. 30/1) en dat
na het ontwaken uit de droom de Moedermaagd nogmaals ten tonele verschijnt, als
inleiding tot een rechtstreeks, zij het in de derde persoon gehouden, vertoog tot de
geliefde (‘Goeden dach ende goeden nacht / Moet haer gheven die waerde dracht
/ Der vrauwen van den drogen bome, / Om wien dat ic in desen drome / Hebbe
vertoocht haer mijn gepens’, r. 1870/4), zou ons op de gedachte kunnen brengen
dat de inspirerende dame van deze periode ‘Marie’ heeft geheten. Weliswaar begint
en eindigt ook het tot Mergriete gerichte 13de gedicht met een aanroeping van
Maria, maar dat kan daar geredelijk verklaard worden uit de voorstelling van
Mergriete als ‘fonteine’. Ter inleiding van dit allegorische verhaal kon Maria dus
dichterlijk-logisch worden aangeroepen met ‘O overvloiende fonteine’ en ter uitleiding
kon de dichter nogmaals de relatie tussen de hemelse ‘fonteine’ en zijn aardse
geliefde leggen door te bidden: ‘Ic bidde hu, zoete maecht Marie, / Alre bedructer
melodie, / Nemt de fonteine in hu behoet’ (r. 651/3). In het 2de gedicht kan ik geen
ander dichterlijk motief voor de tweevoudige verschijning van de heilige Maagd
vinden dan de mogelijke naamsidentiteit tussen haar en de gehuldigde geliefde.
‘Marie’ is ons als geliefde van de dichter bekend uit de acrosticha van het 22ste en
23ste lied. Ik kom straks, bij mijn bespreking van het liedboek, op deze kwestie
terug.
In tegenstelling met de geliefde van het 1ste gedicht, die onzichtbaar blijft achter
de allegorische verbeelding waarvoor zij de dichter het materiaal heeft mogen
leveren, krijgen we het meisje van het 2de gedicht ook min of meer te zien in haar
werkelijke verschijning. Op het ogenblik dat de dichter dit gedicht schreef, was de
hoofse liefde tussen hem en haar nog niet gelukt, maar, voor zijn gevoel althans,
ook nog niet mislukt. Hij had nog hoop en schreef zijn gedicht ‘Haer theeren de
welke ic achterst sach / Ende weder sal so ic tbeste mach’ (r. 3/4). Het 2de gedicht
heeft een niet allegorische in- en uitleiding, de allegorische verbeelding blijft beperkt
tot het, overigens breed-uitgewerkte, middenstuk waarin de dichter ons met veel
kennis van de praktijk der rechtspleging het ‘proces’ schildert dat hij tegen zijn twee
grote belagers, ‘Twifel’ en ‘Jalosie’,
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heeft aangespannen voor Venus' Hof. In de niet-allegorische inleiding, die, dichterlijk
niet helemaal logisch, wél is opgenomen in de traditionele droomomlijsting en waarin
dan ook, alweer niet helemaal functioneel, aan het begin het gebruikelijke
paradijselijke droomlandschap met enkele lijnen is aangeduid, voert de dichter een
openhartig gesprek met een heremiet, ‘out van abite maer jonc van dagen’ (r. 61),
dus heel anders gepresenteerd dan de heremieten van Jan van Hulst. Zit er in dit
gesprek tussen minnaar en heremiet een stukje invloed van de oudere vriend? Als
dit zo is heeft deze invloed aan Jan Moritoens innerlijke houding maar weinig kunnen
veranderen, want de biecht mislukt, de minnaar weigert tot inkeer te komen (‘Alstu
bekeers, so souc mi weder’, r. 316) en kan tot slot alleen maar vragen om de zegen
van de heilige man: ‘Ghef mi de benedixie dijn! / Ic sals te bet te vreden sijn / Jegen
dat mi mach comen an’ (r. 320/2). Het gesprek dient als exposé van 's dichters
mingeval. De minnaar verhaalt aan zijn biechtvader zijn eerste ontmoeting met het
meisje dat zo diep zijn hart heeft geraakt, een ontmoeting in een ‘gheselscip’, een
vriendenkring:
Hets langher leden dan .vij. jaer.
Dat ic vroylijc, van herten vry,
In een gheselscip brochte mi,
So ic met anderen adde gedaen.
Ende recht met dat ic cam gegaen
Ter stede daer ic of gheerne gewage,
Sach ic met eenen up slaghe
Van tween ogen een minlijc sien.
Mijn oghen wilden gheselsrips plien,
Blivende in vruechden recht verstaert,
So eendrachtelijc gepaert
Dat ic besief int soete ghesichte
Mijn herte metten wederlichte
Ontsteken, vierlijc als een brant.
Mids desen so ward mi ombekand
Mijns sins ende alder weerelt mede.
Mijn oghen hilden vaste haer stede,
Maer haer gheselscip dat ontghijnc
Stappans. ende also varijnc
Als hem tgheselscip wart ontvaren
Daer si so seere verstaert up waren,
Ende dat mijn herte verloos tghenoot
Daer soe in ruste, so verscoot,
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Ghelijc den ghonen no min no mee
Die rust up dijnc dat breect ontwee. (r. 160/84)

Het meisje heeft hem hoofs-vriendelijk bejegend, maar niet duidelijk laten blijken
dat zij voor hem meer voelt dan voor anderen. De minnaar, onzeker van zichzelf,
wordt door twijfel gekweld. Hoezeer het de dichter in de praktijk van het leven op
het beslissende ogenblik aan het juiste woord kon ontbreken, laat hij ons, met de
voor hem karakteristieke zelfspot, blijken aan het begin van het gesprek met de
heremiet: ‘Mettien dat ic daer bi hem sat, / Cam een ghepeins dat ic verghat, / Alsoot
mi dicwile adde gedaen, / Wat ic te segghene soude bestaen. / Dus sat ic emmer
vaste ende sweech’ (r. 69/73). Jan Moritoen is iemand geweest die op papier en
op de wijze van de poëzie de dingen wel heel goed heeft kunnen zeggen, maar in
de concrete situatie van het menselijk gesprek dikwijls onhandig en weinig
doortastend is geweest. Dit is zijn klacht:
Maer, vader, ic claghe u te desen stonde
Eenre dijnc, dat doet mi so seer,
In soud ghesegghen nemmermeer.
Dats dit dat ic u segghen sal:
Al est dat mi comt sulc gheval
Dat ic wel zie an haer ghelaet
Dat haer ware leet, gesciede mi quaet,
Haer eere bewaert in rechter trauwen,
Dies ic ben blide ende vry van rauwen;
Sie ic daer na met minen oghen
Haer enen anderen vrienscap toghen,
Jalosie die comt stappans
Ende leet mi an des twifels dans. (r. 224/36)

In het gesprek met de heremiet komt de dichter er niet uit waarom het meisje zo
weinig op zijn hulde ingaat, maar in het daarna verhaalde allegorische proces blijkt
hij evenals in het eerste gedicht de schuld weer bij zichzelf te zoeken. Bij vonnis
van het hoogste gerechtshof der minne laat hij zijn belagers, ‘Twifel’ en ‘Jalosie’,
vrijspreken en zichzelf als een kleine jongen naar school sturen, bij meester
‘Ghetemperthede’ en zijn vrouw ‘Mate’, om een andere stijl van leven te leren:
‘Sminres pertye die wisic vry, / Maer die minre sal tscolen gaen’ (r. 1719/20). Dat
is psychologisch bijzonder interessant. Wie van de 14de-eeuwse dichters heeft zijn
menselijk falen zo geanalyseerd? Wie heeft, zij het dan beschermd door een
allegorische inkleding, zichzelf zo in al zijn menselijke zwakheden te kijk gezet? En
het merkwaardigste daarbij is dan nog dat Jan Moritoen zich terwille van de hoofse
liefdedienst bereid toont alles
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wat karakteristiek was voor zijn manier van leven, alles wat hem in feite tot de dichter
maakte die hij zijn moest, eenvoudig te verloochenen. In dienst van de hoofse liefde
wil hij, de geboren bohémien, een brave, ordelijke burger worden, ‘een getrauwe
weercman’ (r. 1879), die zijn geld niet verspilt, die zijn glaasje laat staan, die op tijd
naar bed gaat om ook weer op tijd, weluitgerust, aan zijn werk te kunnen beginnen.
Wat hij op de school van meester ‘Ghetemperthede’ en zijn vrouw ‘Mate’ leert, is
geen levensleer van een Hooft of een Bredero, maar volop Cats. Of Jan van Hulst?
Het enige wat de schoolscène, die op het allegorische proces volgt, poëtisch redt,
is de distantiërende zelfspot die door al die conventionele wijze lessen heenklinkt.
Bv. in deze over de dagindeling:
Minres, die besich met minnen sijt,
Gheeft Gode den alre eersten tijt,
Die hi u leent ende niet en gheeft;
Den anderen tijt, om dat ghi leeft;
Den anderen (l. derden) tijt die gheeft der minne
Sonder dobbelhede van sinne.
Ten welken ghi u gheeft van den drien,
Wilt elken tijt met u zelven plien,
Want een ghespleten weercman
Ne gheen gheheel werc vulbrijngen can.
Dus suldi deelen in drien den dach.
Des nachts gheeft elken werken verdrach
Ende gheeft u zelven gheheel ter ruste,
So dattu sander daechs werkens luste.
Wildi u niet also bestieren,
U werken salre bi faelgieren.
Dan sal Twifel ende sijn geslachte
U comen quetsen in u gedachte.
Onthoudet, kinderen, hets u bate !
Doe rechte voort so gaf ons Mate
Elken een blat, om dat wij souden
Dese lesse scriven ende wel onthouden.
Doe ghijnghen sij scriven alle te stride. (r. 1786/1808)

Zou, zo vragen wij ons af, Jan Moritoen zich wel ooit, zou hij zich zelfs wel tijdens
het schrijven van dit 2de gedicht aan deze wijze les gehouden hebben? Het is
immers een uitvoerig werkstuk van 1924 regels geworden, waar zeker enkele
nachturen in zullen zijn gaan zitten! Nog bonter, tegenover zichzelf, maakt de dichter
het, wanneer hij tijdens het proces voor Venus' Hof zijn advocaat, ‘Redene’, aan de
gedaagden, ‘Twifel’ en ‘Jalosie’, laat verwijten,
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dat zíj het zijn geweest die hem, de ongelukkige minnaar, aan de drank hebben
gebracht! Hij heeft, zo maakt hij via de woorden van zijn advocaat aan zijn geliefde
duidelijk, alleen maar gedronken als gevolg van zijn innerlijke onzekerheid, om zich
over te kunnen geven aan zoete mijmerijen! Dat wordt ons, ten gevolge van de
allegorische inkleding, nu wel niet direct zo verteld als ik het hier vrij vertaald
weergeef, maar kon toch door de lezers, waaronder de geliefde, niet anders begrepen
worden:
... ja, wat deedsi mee?
Si scieden van daer ende zender twee
Van haren magen die hier staen.
Die dedene beede met hem gaen,
Dats Willemijn ende Vrybegheeren,
Ende ghijngen blidelijc met hem theeren
Ende daden hem drinken zoete gepens,
Ende verhuerde hem enen thens
Die sal gedueren sijn leven lanc.
Die minre was teeder, ziec ende cranc
Van der scote ende van den slane.
Hi was lichtelijc te bevane
Van soeten gepense den staerken drancke.
Ende als sine vonden up sijn crancke,
Verhuerden si hem, alsoot wel scijnt,
.I. leen daer hi in slaeft ende pijnt:
1
Dats tlant van Duchte, wyde vermaert. (r. 1181/97)

Het is maar goed dat ‘Marie’ - laten wij haar maar zo blijven noemen - niet in de
bekering van Jan Moritoen heeft geloofd en nooit met hem getrouwd

1

In de lezing van de ‘tegenpartij’ wordt het als volgt verteld (r. 1296/1311):

Doe camer toe dese heeren twee,
Here Vribegheeren ende heer Willemijn,
Om dathi hem lieden dochte sijn
Niet neerenst ten werke van miere vrauwen.
Ende ooc so saghen sine verflauwen
Van den castyene van te voren.
Ende tsijnre meester oorboren
Ghaven si hem drinken medicine
Soete ghepens, om quite te sine
Van der smerte die hi besief.
Het smaecte hem wel, het was hem lief.
Wel was waer, hi wart bi drancke.
Daer na bi sinen vryen dancke
So maecti lijfcoop jeghen hem tween
Ende huerde Duchte, mir vrauwen leen.
Daer in so doet hi sijn labuer.
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is. Anders had hij zeker, enkele jaren na het schrijven van het 2de gedicht, zijn
Mergriete niet kunnen vinden en aan haar geïdealiseerde beeld zijn hoofse
dichterschap ‘ter eeren hende’ brengen! Maar wij moeten ‘Marie’ toch ook wel
dankbaar zijn voor de rol die zij in het leven van onze dichter gespeeld heeft. Zij
heeft, als alle meisjes waarmee de dichter in zijn verbeelding heeft verkeerd, haar
eigen bijdrage geleverd tot zijn ontwikkeling als hoofs idealist. Zonder het door haar
geïnspireerde 2de gedicht hadden wij bovendien, gedeeltelijk door de allegorie
heen, gedeeltelijk buiten de allegorie om, Jan Moritoen nooit zo goed kunnen leren
kennen als wij nu doen. Kan ons de schoolscène ook niet helpen begrijpen dat in
later jaren Jan Moritoen, toen hij niet meer zo door zijn verbeelding in beslag werd
genomen en op tijd opstond en op tijd naar bed ging, het tot een notabele
regentenpositie heeft kunnen brengen die hem waardig maakte om namens de stad
van Brugge naar de stad van Gent te worden gezonden, ‘teenre dachvaert van den
viere leden van den lande van Vlaendren’? Hij had weliswaar meer de aanleg in
zich van een Bredero dan van een Cats, maar kon zich niettemin te gepaster tijd
door de wijsheid van Cats laten beleren. Hij was ‘Jannin’, de jongere vriend van Jan
van Hulst.
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Het liedboek
Hoeveel liederen het liedboek oorspronkelijk omvat heeft, weten we niet precies.
1
Tussen lied 60 en 61 ontbreekt in de codex immers een heel dubbelblad (4
bladzijden), tussen lied 126 en 127 de helft van een dubbelblad (2 bladzijden). Een
bladzijde geeft in principe ruimte aan 2 kolommen tekst van ieder 50 regels, maar
geen enkele bladzijde van het liedboek bevat inderdaad 100 regels tekst. Boven de
liederen bevinden zich immers notenbalken, tussen vele van de strofen - niet tussen
alle - regels wit. De 4 bladzijden voorafgaande aan het eerste hiaat bevatten 318
regels tekst, de 4 bladzijden die erop volgen 263 regels. De lengte van de
afzonderlijke liederen loopt ook sterk uiteen: de eerstgenoemde 318 regels behoren
toe aan 7 complete liederen en een fragment van een 8ste lied, de laatstgenoemde
263 regels aan 11 complete liederen en fragmenten van nog 2 andere. De 4
bladzijden vóór het tweede hiaat bevatten op 296 regels 9 complete liederen en
een fragment, de 4 bladzijden die erop volgen bevatten eveneens behalve een
fragment 9 complete liederen waarvan echter één niet in 2 kolommen maar ‘op
lange regels’, d.w.z. als proza, is geschreven, wat een vergelijkbare regeltelling
onmogelijk maakt. Het aantal liederen dat op de 6 weggevallen bladzijden heeft
gestaan zal tussen de 10 en de 20 hebben gelegen. Laten we ons bij wijze van
werkhypothese maar houden aan de ruwe schatting die ik al eerder heb gemaakt
en het aantal liederen van het eerste hiaat op 10, dat van het tweede op 5 stellen.
Dan wordt de geschatte inhoud van het gehele liedboek 147 + 15 = 162 liederen.
Ik heb het vermoeden geopperd, en al vele malen herhaald, dat alle liederen van
het liedboek geschreven zijn door één dichter, Jan Moritoen. Ik kan dat vermoeden
ondersteunen door te wijzen op het stilistisch onderzoek van N. Geerts met als
conclusie dat de stijl van het liedboek ‘im groszen und ganzen einen einheitlichen
Charakter trägt’ (a.w. 72). Dat wil niet zeggen dat alle liederen tot hetzelfde genre
behoren. Er zijn in de eerste plaats talrijke conventionele hoofse liederen, in de
tweede persoon tot de geliefde gericht danwel in de derde persoon over haar
sprekend. Maar er zijn daarnaast vele bespiegelende liederen waarin de dichter
zich rekenschap geeft over liefde of vriendschap, al dan niet in dialoog met een
verbeelde ‘gheselle’ of raadsvrouwe die te vergelijken zijn met de verbeelde
gesprekspartners uit de allegorische ge-

1

Onder lied 60 bevindt zich de melodie van het oorspronkelijke 61ste lied - we kunnen het 60a
noemen - waarvan de tekst verloren is gegaan (Het had waarschijnlijk, naar Lindenburg mij
meedeelt, een zevenregelige strofe.) Van het tegenwoordige 61ste lied zijn de melodie en
de eerste acht regels van de tekst verloren gegaan.
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dichten. Er zijn tenslotte enkele herdenkingsliederen, enkele drinkliederen, enkele
Marialiederen en, als eenling (120), een vroom reislied dat thematisch verwant is
met de Marialiederen. Men kan ook andere genres onderscheiden, bv. mei- en
nieuwjaarsliederen, maar zulke liederen zijn dan tegelijk óf tot de geliefde gericht
óf bespiegelend óf verhalend. Twee van de drinkliederen (144 en 145) zijn in zekere
zin ook nieuwjaarsliederen, omdat hierin aan de waard en zijn vrouw een goed
nieuwjaar wordt gewenst; een derde drinklied (99) is tegelijk een Marialied; een
vierde (56) bevat een bespiegeling over het geluk in de liefde. Ik noem al die
verschillende genres, waartoe de liederen gerekend kunnen worden, hier niet alleen
om een indruk te geven van de gevarieerde inhoud van het liedboek, maar ook om
duidelijk te maken dat de door N. Geerts terecht geconstateerde stilistische eenheid
altijd maar betrekkelijk kan zijn. Er is, inderdaad, een grote mate van stilistische
eenheid, er is ook, even onmiskenbaar, een grote mate van stilistische variatie die
bepaald wordt door de gevarieerdheid van de thematiek. De verscheidenheid van
inhoud en expressie pleit geenszins tegen het vermoeden dat alle liederen door
een en dezelfde dichter geschreven zijn. Het is apriori uiterst onwaarschijnlijk dat
een grote figuur, zoals Jan Moritoen ongetwijfeld geweest is, zich als liederdichter
tot één enkel genre zou hebben beperkt. Een groot dichter weet in ieder genre de
toon te vinden die bij dit genre past: een hoofs lied schrijft hij hoofs, een vroom lied
schrijft hij vroom, een grappig lied schrijft hij grappig. De meest praktische
onderscheiding die men in het liedboek kan maken is die tussen ‘hoofse’ en
‘onhoofse’ liederen. Uit de compositie van het liedboek blijkt nl. dat de samensteller
zelf een dergelijke onderscheiding moet hebben gemaakt. Ik kom daar straks bij de
bespreking van de compositie op terug. Allereerst moet ik nu, in het voetspoor van
N. Geerts, de eenheid bij alle verscheidenheid, en door alle onderscheidingen heen,
nader aantonen.
Deze eenheid ligt in de persoon van de dichter en moet filologisch worden
aangetoond door het citeren van overeenstemmingen in woordkeus en zinswending
tussen enerzijds de liederen, ongeacht hun speciale karakter, anderzijds de gedichten
die wij in het voorafgaande onderzoek op naam van Jan Moritoen hebben kunnen
stellen. Ik wil, om mijn verhaal niet al te uitvoerig te maken, mij beperken tot een
blote opsomming van de overeenstemmingen die ik al lezende heb opgemerkt. Men
moet om de gesignaleerde overeenstemmingen op hun juiste bewijswaarde te
kunnen schatten ze uiteraard in een ruimere context plaatsen. Met die ruimere
context bedoel ik behalve het eigenlijke tekstverband ook de gewoonheid of
ongewoonheid van een bepaald woord, of van de toepassing van een woord, in de
Vlaamse dichtertaal van de 14de eeuw. Met behulp van de bewijsplaatsen in het
woordenboek van Verdam kan ieder zich gemakkelijk een ‘context’ als hier bedoeld
verschaffen. Wan-
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neer men, om een enkel voorbeeld te noemen, ziet dat 4 van de 5 bewijsplaatsen
die Verdam van penseus geeft uit het Gruuthuse-handschrift afkomstig zijn en 3
van deze 4 uit het 1ste en 9de gedicht, beide van Jan Moritoen, dan zégt het iets
voor het auteurschap van lied 34 dat daarin ook het woord penseus voorkomt. Een
speciale toepassing van een woord is ghelauven in de zin van ‘ontvangen, deelachtig
worden, smaken, genieten’. Verdam geeft hiervan 9 plaatsen, waarvan 7 uit het
Gruuthuse-handschrift. Van deze 7 plaatsen betreffen er 3 de verbinding vruecht
ghelauven, één uit het 1ste gedicht (uit het 6de van de daarin te pas gebrachte
liederen) en twee uit het liedboek (uit de liederen 31 en 64). Dit zégt iets voor het
auteurschap van de twee laatstgenoemde liederen. De hier volgende opsomming
van overeenstemmingen betreft 104 van de 147 liederen uit het liedboek, dat is
70% van het totaal. Zij heeft generlei pretentie van volledigheid en kan zelfs ‘toevallig’
heten omdat ik eenvoudig heb genoteerd wat mij bij het lezen trof en geen
systematisch stilistisch onderzoek heb ingesteld. Waarschijnlijk zou een dergelijk
onderzoek het aantal overeenstemmingen nog aanzienlijk kunnen vermeerderen.
Ik kan echter nauwelijks de hoop koesteren dat het bij alle 147 liederen gelukken
zou er sprekende parallellen met plaatsen uit de gedichten van Jan Moritoen in aan
te wijzen. De bewijsvoering zal altijd wel een enigermate globaal karakter moeten
blijven behouden. Maar als Jan Moritoen de samensteller van het liedboek is geweest
en de grote meerderheid der liederen bovendien aanwijzingen bevat voor zijn
auteurschap, zal men toch wel sterke tegenargumenten moeten aanvoeren om hem
het auteurschap van de overblijvende minderheid op overtuigende wijze te kunnen
ontzeggen. Die argumenten heb ík niet kunnen vinden. Ik heb geen stilistische
verschillen kunnen ontdekken tussen de 43 liederen die hieronder niet genoemd
1
zijn en de 104 wel genoemde .
1

want ic sghelijcs bezeffe in 7,110 es haer coluer
mien
gheplant in mien
mijn hertze en can di nicht 1, 412 in can hem leider
ontflien
niet ontvlien

3

al haddic allen weinsch
ghewolde

6,11 al ware ooc al
weinsghen mijn

4

mijn heil, mijn troost

2, 338 mijn heilt, mijn
troost

5

een joncfrauwe achemant 1, 937 van drien heren
achemant

7

vor di sijn in mi vrauwen
gast

1,188 al dat ik zach was mi
gast
2,1923 al andere sijn miere
hertsen gaste

hoet mer vergheit

1

7, 223 hoet di verghee

In de linkerkolom zijn de liederen aangeduid met arabische cijfers, in de rechterkolom de
gedichten (uit de derde bundel) met arabische, de gebeden (uit de eerste bundel) met romeinse
cijfers.

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

116

8

des blivic arem man
gheplaecht

13, 281 sonder ic arem
man alleine

10

dat ich di sonder avelaen 2,342 want ic di diene in
dienen wille in trauwen
trauwen reyne
reyn
want al mijn leit constu
verslaen

1, 2300 die tleit verslaet

11

ene die zoetste creature

1, 785 een die scoonste
creatuere

12

al warich heinen over Rijn 1, 1368 ic ware mi liever
over Rijn

13

doch wil ic haer mijn liden 1, 658 nu moet ic hu mijn
claghen
liden claghen

14

al mijn leit mach si
verslaen

15

doch bleef goet dienst noit 13, 511 goet dienst ne
onbetaelt
bleef noit ongheloont

16

dies es leden lanc

1, 2300 die tleit verslaet

1,1860 dies so en es niet
leden langhe
13,389 dies en es niet
leden lanc

de zuverlike reyne maecte 1,1028 Juecht die heift ons
mi an dole
ghemaect in dole
17

die coster hoerde dat
ghescal, hi tart een
lettelkijn bet naer

2, 407 als ic dat sach, ic
tart bet naer

18

mi ne can gehelpen wijf no 1, 2297 hem en helpt no
man als soe mi geenre
vrient no maghen...
hulpe ne jan
helpt zoe hem niet sjin
liden draghen

19

die aergher clappen dan si 6, 40 die aercheit secghen
zien
zine hadze vonden

21

daer mede so corten si den 1, 2317 hier mede cortic
tijt
minen tijt
so mocht wi vroylic
vruechden plien

7, 87 so zal ic zelden
vruechden plien

22

al waric over Rijn

1,1368 ic ware mi liever
over Rijn

23

Melancolie dwinct mi de
zinne

1,1799 Melancolie doet mi
waken

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

mijn trauwe es vast, mijn
ontrauwe dinne

VII, 61 mijn zonden zijn
groot, mijn duecht es dinne
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24

al es mijn heil van
vruechden din

2, 1912 du maex vele
herten vruechden din

25

eewich sidi in mi
ghescreven

13, 30 sdaechs es zoe in
mi ghescreven

28

lief alder liefst

2, 354 lief alre liefst

hoet mi vergeit

7, 223 hoet di verghee

29

een edel werde reine
vrucht

7, 300 ic biddu bloume,
reine vrucht

30

lief alre liefst vor al dat leift 2, 354 lief alre liefst, in
mach niet min
9, 218 adieu mijn troost
voor al dat leift

31

lief alder liefst

2, 354 lief alre liefst

doe das ic vreucht
ghelauwe

1, 1798 ende hi moet
vruecht ghelouwen

32

ghenouchte es lidens
medicijn

6, 59 sijn roke was lidens
medicijne

33

en es geen vrient up minen 2, 1404 hi es sot die sinen
heit die men so lichte
vrient verwerct
verwerken mach

34

troost hem dien ghi maect 1, 226 so langhe ghinic
penseus
dus penseus
9, 191 ay lacen, hoe
penseus sit die man

35

als nu eist ebbe, als nu eist 2, 23 hebbe ende vloet, nu
vloet
soete nu suere

36

mochtic met zorghen leit
verslaen

1, 2300 die tleit verslaet

een ordine hevet mijn herte 1, 2309 graeu es die
up heven,
oordene mijn ende dat blijft
mijn cleit,
dats zwart, dat heift soe an in graeu moetic gheduerich
gheden,
zijn...
een graeu doet soe daer
binnen cleven...

in graeu vindic al aerbeit

want zwart es rauwe ende
graeu arbeit
si sijn mi verre ende
onghereit

1, 361 es mi nu verre ende
onghereet
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38

mijn hertze, mijn zin ende 13, 244 dies herte ende zin
ooc mijn moet
ende ooc mijn moet

41

soe gheift mi enen
wreeden vu

1, 535 die ons togheden
enen lelicken vu

so wat ic doe, dats jeghen 1, 2305 so wat ic doe is
spoet
jegenspoet
in hebbe haer niet
mesdaen

1, 399 in hebbe hem niet
mesdaen

hem en baet const no
cracht

1, 9 nochtan en doocht
cracht no const

des hebbic goet verdrach 9, 35 dies hebbic alte
quaet verdrach
42

lanteerne ende keerze
ware hem goet

43

al haddic weinsch, in core 9, 199 al haddic weinsch
niet el
van alre weilde,
in zoude niet anders
willecueren

44

een edel .E. van zoeter
aert

13, 137 de fonteine van
zoeter aert

die .E. bediet ons
eewicheit

7, 274 noch een .E. die
staet int lest, dats
eewicheit

mijn hoochste ger, mijns
vruechts ghewin

VI, 119 mijn hoochste
gheer
2, 349 mijns vruechts
ghewin

int waken roeyic jeghen
stroom

13, 62 niet langhe te royne
jeghen stroom

lidens pijn

1, 2316 lidens pijn

de vrauwe jolijs

1, 902 die vrouwe jolijs

de vrauwe jolijs die
nammen bi den kinne

9, 115 der vrauwen nemen
bi den kinne

na haer avijs

13, 633 na mijn avijs

maer wie altoos na
vruechden spiet
die es van onset
compaengie

1, 1759 doe sat ic bi der
compaengien ende elc met
sanghe bliscap dreef

46

48

49

1, 2307 hope ende troost
waer mi nu goet
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50

in u so staen mijns
vruechts gewinne

2, 349 mijns vruechts
ghewin

ghi maect mijn zorghen
dinne

2, 1912 du maex vele
herten vruechden din

53

vrauwe, in caent gelaten

2, 143 in cant ghelaten bi
gheenen keere

54

in can di leider ghenen raet 1, 412 in can hem leider
ghegeven
niet ontvlien

55

gheselle, waric rike ic
worde wel ghemint. al
minnic mijns gelike sone
achtes niet een twint

9, 58 het waent de zulke
ooc zijn ghemint, nochtan
men acht sijns niet een
twint

dine zinne dinc mi wesen VI, 136 die naghel blonc
blonc
mi dinc, ghi sijt ontwuecht 2, 311 o lieve kint, ghi sijt
ontwuecht
56

de sulc bezuert, een ander 2, 1395 deen besoet dat
moet bezoeten
dander besuert
13, 18 om te bezoetene
dat ic bezuere

58

59

ich haen ghemint, men
achtes twint

9, 58 het waent de zulke
ooc zijn ghemint, nochtan
men acht sijns niet een
twint

trueren, waken

13, 476 trueren, zuchten,
claghen, waken

nu willic minnens doen
beghin

13, 34 ende als ic rustens
doe beghin

mijn hertze nie ne speilde 1,167 dat mi van
dan in dijnre weilde
vruechden therte speilde.
nie man cam in sulker
weilde
60

du best mijns vruechts
ghewinne

2, 349 du best mijn heil,
mijns vruechts ghewin

61

ghestadicheit die nie man 9,162 die hu no mi no
derde
niemen en dere
reine, werde, lieve, zoete 2, 329 hu theeren, mijn
lieve, soete, reyne
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62

hoe dat gheit

7, 223 hoet di verghee

64

als soes mi jan, ic vruecht 1, 1798 ende hi moet
gelauwe
vruecht ghelouwen

65

ghelijc der zee

7, 225 ghelijc der zee
13, 543 ghelijc der zee

hoet mi vergee

7, 223 hoet di verghee

67

dijn hertze, dijn zin ende
ooc dijn moet

13, 244 dies herte ende zin
ende ooc mijn moet

68

mijn hoochste gaer

VI, 119 mijn hoochste
gheer

70

in ghere niet dan
ghestadicheit

9, 88 die niet en ghert dan
steidicheit

hoet mi vergheit

7, 223 hoet di verghee

71

Wouter

9, 186 Wouter

72

menich hertze doet dan
ghesceit

VI, 207 als zoe van u dede
een ghesceit

74

daer omme en doet geen 9, 196 in achte up niemens
noot ghevraecht
liden meer
of yemen anders liden
draecht

75

vor di sijn in mi vrauwen
gast

1, 188 al dat ik zach was
mi gast
2, 1923 al andere sijn
miere hertsen gaste

mijn hoochste rast

2, 1909 mijn hoochste
raste

76

want ich di diene in
trauwen rein

2, 342 want ic di diene in
trauwen reyne

77

sich vor dich, ghetrauwe
man

7, 128 dies zich vor di

78

anders blevic arem man
verloren

13, 281 sonder ic arem
man alleine

80

al waer de ganse werelt
mijn

9, 27 al ware de werelt in
mijn hant

82

so trueric arem man keitijf 13, 281 sonder ic arem
man alleine
dat es mijn hoochste raste 2, 1909 dat es mijn
hoochste raste

83

nider boos, onrein vilein

6, 117 niders, clappers of
boze vileine
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85

haer cleedren die zijn al
1, 983 sijn caproen was al
ontnait, een hoedekijn up verdrayt, sijn cousen
haer hooft ghecapt,
dochten mi ontnayt
tcaproen staet al verdrayt,
haer cousen ende haer
scoen ghelapt

88

hoe dat gheit

7, 223 hoet di verghee

slapen, drincken, eiten
lietic daer om

2,1622 dat icker dicken om
late slapen, spelen,
drincken ende heten

onrein ghepeins ende
vileine

13, 655 onrein ghepeins
no dorpernie

90

bestu daer uut daers
niemen in

13,31 al dinc der uut ende
zoe der in

91

hertze ende zin ende ooc 13, 244 dies herte ende zin
mijn moet
ende ooc mijn moet

93

das ich met steiden bem 6, 2 wat niders clappen, ic
bedacht tsoe dinen dienst bem bedacht, in dinen
dienst wil ic vulstaen

94

Venus, danc hebbe dijn
zuetse cracht

6, 1 Venus, danc heb dijn
zoete cracht

des sijn mijn vruechden
cleine

1,1363 des zijn mijn
zoorghen cleine

al haddic weinsch, in core 9,199 al haddic weinsch
el niet
van alre weilde, in zoude
niet anders willecueren
95

lieflic beeilde, speghel
claer

VI, 200 Jhesus Christus,
spegel claer

96

als ic of sciet, mi was so
wee

1, 541 als icken sach, wart
mi so wee

noch nie en es heil van di 1, 420 van hu mach mi
ghesciet
gheen vruecht ghescien
97

roze vul van tsemels
dauwe

VII, 25 plena van des
hemels dauwe

98

dat was gheselscap goet
ende fijn

13,118 want zijn bi wesen
was goet ende fijn

nochtan moet emmer
ghestorven sijn

VII, 102 ende emmer
moeten wi sterven
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99

ghebenedijt sidi van allen 13, 341 van Gods monde
monden
moeti zijn ghebenedijt

100

de doot die werpt di onder 2, 288 gedogen te
voet
werpene ondervoet
maer wat God wille, elc
neimt vor goet

13, 661 nemt dat voor
goet, fonteine vrye

du slachts der hebben
ende der vloet, du gheifs
hem tzoet die staen na
tzure

2, 23 hebbe ende vloet, nu
soete nu suere

101

die werde roze die met
1, 675 met uwen verzike
verzike den heere ontfinc
oetmoedelike

107

neemt das vor goet, lief
beilde zoet

13, 661 nemt dat voor
goet, fonteine vrye

mijn hoochste aenvanc

1, 2062 hope es sijn
hoochste aenvanc

dinc anders ghein...mich
els ghenueghet

2, 253 mi ne gelieft dinc
anders ghein

108

nochtan so gheift mi goet 13, 431 daer ic in helpen
verdrach tverwaren dijnre mach verwaren haer eere
eerlicheit
ende ooc haer waerdicheit
al sceidic, lief, int zien van
dir, herte no zin ne blijft bi
mir, dan can di ummer niet
ontvlien: adieu, ic sal u
varinc zien

9, 214 mijn herte hu
nemmermeer begheift.
tsceiden doet mi arde zeer,
peinst varinc om een
weder keer
1, 412 in can hem leider
niet ontvlien

om di so peinsic dach ende 2, 87 so gha ic pensende
nacht
nacht ende dach
hoet mi vergheit

7, 223 hoet di verghee

112

so es mijn hertze ende du 13, 31 al dinc der uut ende
daer in
zoe der in

113

al ware mijn cracht
Sampsoens ghelijc

2, 296 al waer soe staerker
dan Sampsoen
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ende wiser ooc dan
Salemoen

7,150 al waerstu nu als
Saelmoen vroet

een groete dijnre
goetlijcheit

2, 354 lief alre liefst, in
mach niet min

ghef mir doch, vrauwe, in 2, 1750 trauwen sec, in
mach niet min
mach niet min
dan sluut dijn hertze ende 13, 31 al dinc der uut ende
mi daer in
zoe der in

114

117

hoet mir vergheit

7, 223 hoet di verghee

vele meer dan ic te
segghene wist

2, 557 vele meer dan ic te
segghen weet

mijn hoochste aenvanc

1, 2062 hope es sijn
hoochste aenvanc

hoet mi vergheit

7, 223 hoet di verghee

mijn hoochste raste

2, 1909 mijn hoochste
raste

mijn hoochste souvereine 9, 207 mijn hoochste
soverheinne
120

ons haet verlost dijn werde 2, 1871 die waerde dracht
dracht
der vrauwen van den
drogen bome

121

als men de bonge te pointe 1, 789 haer te pointe wel
leit
gheleit

124

simpel, meinder, scone
ende goet

125

nider boos, onreine vilein 6, 117 niders, clappers of
boze vileine

126

eist lief of leit

2, 142 est lief, est leed

127

salmen dan gonst met
gonsten

1, 29 const met consten
lonen

ghelden

13, 218 duecht met
duechden lonen

128

1, 1664 meender,
ghetrauwe ende ghestade

das willich vruechden doen 13, 34 als ic rustens doe
beghin
beghin
es werde clein, die wil es
groot

2, 343 mijn wille es groot,
mijn macht es cleyne

neemt das vor goet

13, 661 nemt dat voor goet

dan ich dijn eighin bem
allein

9, 211 want ic dijn eighijn
bem alleine

nie last mir hertzen meer
verwouch

13, 8 want ic nye zwaerre
last ghewan
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130

mijn heil, mijn troost

2, 338 mijn heilt, mijn
troost

131

so sinc ic aerm man
ghestede

13, 281 sonder ic arem
man alleine

der liefster die ic ye
ghesach

1, 1863 die scoonste die ic
nie en sach

al ware die werelt mijn
alleine

9, 27 al ware de werelt in
mijn hant

das du mir gons das ich di 2, 683 moete u jonnen so
gan
ic u jan
wes ich nu doe dats jeghen 1, 2305 so wat ic doe is
spoet
jegenspoet
133

trout vruwelin

2, 1919 trout vrauwelijn

anders zijn mijn vreuchden 2, 1912 du maex vele
din
herten vruechden din
134

de liefste die ich ye
ghesach

1, 1863 die scoonste die ic
nie en sach

al zocht een man .v M. jaer 2, 633 over meer dan .v.
duust jaer
135

137

al waer al mijn der werelt
goet

9, 27 al ware de werelt in
mijn hant

hope dats mijn hoochste
aenvanc

1, 2062 hope es sijn
hoochste aenvanc

dus eist doch al in dijn
dangier

9, 144 dien hebdi daer in
hu dangier

so sijn mijn vruechden
dinne

2, 1912 du maex vele
herten vruechden din

dijn scoon manier staet
13, 30 sdaechs es zoe in
vast ghescreven al in mijn mi ghesreven
hertze
138

das dar dijn tzwifel wesen 9, 210 das dar dijn twivel
clein
wezen cleine

139

mijn hoochste gaer

VI, 119 mijn hoochste
gheer

mijn rozen sijn van smetten 9, 141 in mijn herte es een
rein, daer en esser ghein rozier
so clein si en wies in
herten gronde... ic gheve
di rozen ende rozier
vrau Hope
140

1, 423 vrau Hope

vaer wech, Ghepeins... ic 2, 1911 vlie, Jalosie en dijn
ontsegghe al dijn
gheslachte
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groen nu zi, mijn
Ommecleit

7, 124 groen es der
vruechden ommecleit

in can gherusten dach no 6, 23 ic ne ruste no nacht
nacht
no dach
doe van mi ghesceit

VI, 207 als zoe van u dede
een ghesceit

141

so hofich noch om
vruechts ghewin

2, 1922 mijns vruechts
gewin

143

gan si mir also ich huer
gan

2, 683 moete u jonnen so
ic u jan

144

dese wert moet sijn
ghebenedijt

13, 341 van Gods monde
moeti zijn ghebenedijt

vruechden, nemmermeer 1, 2055 weelde,
verganc
nemmermee verganc
145

hi toocht so vruechdenrijch 13, 277 solaes ende
ghebaer
vruechdenrijc ghebaer

146

Melancolye hadde mi
ontwuecht

1, 1799 Melancolie doet mi
waken

mijn trueren makic dinne

2, 1912 du maex vele
herten vruechden din

mijn coninghinne, mijn
keyserrinne

1, 838 conighinne,
keyserhinne

in vruechden zwinne

2, 1915 der trauwen zwin

woorden zonder weercx
acoort

2, 941 woort ende weerc
sal sijn acoort

ach, zich voor dich, truw
hertzen reyn

7, 128 dies zich vor di

147

In de rechterkolom van de bovenstaande opsomming zijn alle gedichten die van
Jan Moritoen in het Gruuthuse-handschrift zijn opgenomen, terug te vinden. Het
liedboek vertoont het vaakst overeenstemmingen met het 1ste en 2de gedicht, de
gedichten waarin een aantal liederen zijn ingelast. Het ligt voor de hand dat liederen
in de eerste plaats overeenstemmingen zullen vertonen met andere liederen van
dezelfde dichter. Ook het uit liedachtige bestanddelen opgebouwde 9de gedicht is,
zijn geringe omvang (218 regels) in aanmerking genomen, opmerkelijk goed in de
rechterkolom vertegenwoordigd.
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N. Geerts heeft behalve aan de overeenstemmingen tussen het liedboek en de
gedichten (1, 2 en 13) ook aandacht besteed aan de verwantschap tussen de
liederen van het liedboek onderling. Zij heeft dit gedaan als onderdeel van haar
bewijsvoering voor het auteurschap van Jan Moritoen. Het lijkt mij niet nodig haar
op deze weg te volgen, want de algemene verbondenheid der liederen moet voor
iedere lezer op het eerste gezicht duidelijk zijn. Wel kan het zin hebben de speciale
verbondenheid van enkele groepen liederen na te gaan in verband met een mogelijke
chronologische geleding die in de inhoud van het liedboek is aan te brengen. Bij
ons onderzoek van de gedichten van Jan Moritoen zijn wij drie geliefden
tegengekomen: die van het 1ste gedicht, die van het 2de gedicht en die van het
6de, 7de en 13de gedicht. De laatste heette blijkens het 7de gedicht Mergriete. Haar
naam vinden we terug in het acrostichon van lied 13. De naam van de eerste geliefde
zal ons wel altijd onbekend blijven. De periode waarin zij het leven van de dichter
beheerst heeft, ligt vóór 1380. Hij heeft in het 1ste gedicht haar gestalte zozeer
allegorisch verhuld dat wij ons onmogelijk een voorstelling van haar kunnen vormen.
Als hij al liederen die hij in zijn jonge jaren tot haar gericht heeft, in zijn latere liedboek
1
heeft opgenomen - wat geenszins zeker is - zijn die te weinig karakteristiek om als
een bijeenbehorende groep herkend te kunnen worden. De geliefde van het 2de
gedicht en Mergriete vertonen daarentegen wel eigen trekken en het lijkt apriori niet
onwaarschijnlijk dat die trekken in althans een aantal liederen uit het liedboek
weerspiegeld zullen worden. Het is redelijk om te zoeken naar de thematische én
formele kenmerken van twee periodes in de liederproductie van Jan Moritoen, een
vroegere, van voor, tijdens en na het schrijven van het 2de gedicht, en een latere,
van voor het 6de tot na het 7de gedicht. Ik heb in het vorige hoofdstuk de geliefde
van het 2de gedicht al ‘Marie’ genoemd, omdat aan begin en eind van dit gedicht
de heilige Maagd op een zeer opvallende en nadrukkelijke wijze naar voren wordt
geschoven. Het 2de gedicht staat dus duidelijk onder de speciale bescherming van
Maria. Voordat Jan Moritoen dit gedicht schreef, had hij de heilige Maagd al uitvoerig
aangeroepen in zijn Ave Maria, dat als 7de gebed in de eerste bundel is opgenomen.
In de laatste strofe van dit gebed schrijft de dichter:
Staerct minen wille van of te stane
Ende meerset minen rauwe!
Maect mi ghewillich om tontfane
Penitencie, vrauwe,

1

Het is nl. heel goed mogelijk dat hij alleen het in het 1ste gedicht opgenomen achttal - wellicht
een bloemlezing uit zijn jeugdpoëzie - waardig achtte bewaaid te blijven.
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Ende cracht van wachtene voort ane
So wat ic bescauwe!
Hoet mi, vrauwe, in stane, in gane!
Up u ic mi betrauwe.

Zou dit ook niet iets te maken kunnen hebben met de liefdesperikelen in de tijd vóór
het schrijven van het 2de gedicht? De geliefde sprak zich immers niet duidelijk uit,
zij liet haar minnaar in het onzekere, zij liet hem wàchten. En wat ligt meer voor de
hand dan dat de dichter in deze moeilijkheden steun zocht bij de hemelse
naamgenoot van zijn aardse geliefde? De naam Marie komt voor in het acrostichon
van twee liederen, 22 en 23. Twee nummers eerder vinden we een lied met het
acrostichon ‘Maes’, nog weer twee nummers eerder een met het acrostichon ‘Maie’.
Het laatste acrostichon vinden we ook in lied 25. Uit lied 50, dat in zijn vier strofen
om en om de acrosticha ‘Maes’ en ‘Maie’ heeft, weten wij dat beide vleinaampjes
1
toekwamen aan een en hetzelfde meisje . Zou zij niet met haar volle naam Marie
hebben geheten? Als uitgangspunten voor het zoeken naar de formele kenmerken
van twee periodes in Jan Moritoens liederproductie, de vroegere periode van Marie
en de latere van Mergriete, zou ik enerzijds de liederen 18, 20, 22, 23, 25 en 50,
anderzijds lied 13 willen nemen.
De liederen 25 en 50 zijn verbonden door de gemeenschappelijke rijmlap wes
ich beghin(ne), de liederen 23 en 50 door het rijmwoord dinne. Dat zijn twee duidelijke
kenmerken en we kunnen nauwkeurig vaststellen welke liederen uit het liedboek
ze ook bezitten. Uit de hierboven gegeven opsomming van overeenstemmingen
blijkt dat het rijmwoord din(ne) ook voorkomt in het 7de gebed (in een zinswending
die we terugvinden in lied 23) en in het slotlied van het 2de gedicht (in een verbinding
die lijkt op die in lied 50). In lied 24, staande tussen het Marie-lied 23 en het
‘Maie’-lied 25, treffen we zowel de rijmlap wes ich beghin als de rijmgroep van
vruechden din aan. Verder vinden we wes ic(h) beghin(ne) in de liederen 29, 75 en
78, mijn vruechden din(ne) in 133 en 137 en mijn trueren makic dinne in 146. Van
deze zes liederen zijn vooral 29, 75, 133 en 137 als specimina van de veronderstelde
Marie-periode thematisch zeer interessant. Voordat we ze echter thematisch gaan
bekijken, moet de Marie-groep eerst in formeel opzicht ‘rond’ zijn, ook in die zin dat
we in de formele criteria van de Marie-liederen iets meer dan toevalligheden hebben
leren zien. De groep 24-25-29-50-75-78 bevat het kenmerk wes ic(h) beghin(ne),
de groep 23-24-50-133-137-146 het kenmerk din(ne) in rijmpositie, de groep
18-20-22-23-

1

‘Maes’ is mij overigens niet als middeleeuwse meisjesnaam bekend. Dat de dichter echter andere mogelijkheid - de familienaam van zijn geliefde in een acrostichon te pas zou hebben
gebracht, lijkt mij weinig waarschijnlijk.
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25-50 het kenmerk van een Marie-, Maes- of Maie-acrostichon. Samengevoegd zijn
het 13 liederen waarvan één, lied 50, alle drie de kenmerken heeft en drie, de
liederen 23, 24 en 25, twee van de drie kenmerken. Er zijn meer formele
characteristica die enkele van deze 13 liederen in het bijzonder verbinden en daarvan
noem ik in de eerste plaats, omdat hij evenals wes ic(h) beghin(ne) en din(ne) iets
met de rijmtechniek te maken heeft, de wending ic core daer voren geen ghewin
van lied 25, die in 133 terugkeert als daer vuer ne coric ghein ghewin. Er is in het
liedboek nog een derde lied waarin deze wending voorkomt, nl. 59. Daar luidt hij
daer voren coric gheen ghewin. Lied 59 heeft behalve ghewin ook in, zin, min, beghin
en bin als rijmwoorden met 25 en 133 gemeen. Dezelfde rijmwoorden verbinden
het met 24, dezelfde op bin na met 75, dezelfde op bin en min na met 23, dezelfde
op bin, min en in na met 50 en 78. Alle 10 liederen van de groep die gebruik maken
van in-rijmen hebben zin(ne) als rijmwoord, 8 van de 10 (alleen niet de nummers
137 en 146) hebben beghin(ne), 7 hebben in(ne) en 7 ghewin(ne), 6 hebben er
din(ne), 4 bin en 4 het adverbium min. Er is alle reden om lied 59 als 14de lid in de
Marie-groep op te nemen, te meer daar het nog een volle versregel (‘mijn heil, mijn
troost, mijn cheraphin’) met 133 gemeen heeft en een andere regel (‘hertze ende
zin wes ich bin’) zeer verwant is met een uit lied 25 (‘mijn hertze, mijn sin, so waer
ic bin’). Thematisch heeft 59 met 75 en 137 gemeen dat het een nieuwjaarslied is.
We noteren in het voorbijgaan nog dat de beide nieuwjaarsliederen 75 en 137 een
volle versregel (‘daer tsoe dwinct mir dijn wijflic scijn’) gemeenschappelijk hebben.
Het is natuurlijk niet zo dat het in-rijm op zichzelf als een kenmerk van de
Marie-periode zou kunnen gelden. Daarvoor is het veel te gewoon en
onontkoombaar. Maar de dichter kan wel in een bepaalde periode van zijn leven
bepaalde mogelijkheden van het in-rijm met een zekere voorkeur hebben
gerealiseerd. Tot de favoriete rijmmogelijkheden van de Marie-periode (waarin ook
het 7de gebed en het 2de gedicht geschreven zijn) kunnen dan hebben behoord
de ‘dialectische’ vorm din(ne), de ‘persoonlijke stoplap’ wes ic(h) beghin(ne) en de
‘persoonlijke gemeenplaats’ daer voren coric gheen ghewin. Het is verder opmerkelijk
dat alle liederen uit het liedboek met 6 of meer rijmwoorden op -in(ne) zich bevinden
in de tot dusver geformuleerde groep van 14 Marie-liederen: het zijn de nummers
23, 24, 25, 50, 59, 75, 133 en 146. Hierbij sluit zich aan het slotlied van het 2de
gedicht met 8 rijmwoorden op -in. In de Marie-periode is Jan Moritoen dus wel sterk
door het -in(ne)-rijm geboeid geweest. De groep die wij op grond van formele criteria
bij elkaar hebben gezocht - overigens uitgaande van het in wezen thematische
criterium van de Marie-, Maie-, Maes-acrosticha - is dus niet zo ‘toevallig’ als hij
misschien op het eerste gezicht kon lijken. Een zwak punt voor de formele eenheid
van de groep is vooralsnog dat de liederen 18, 20 en 22 niet door speciale kenmerken
van
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woord- of rijmgebruik aan de andere 11 verbonden zijn. Dat moet nu eerst gebeuren
voor wij ertoe kunnen overgaan de groep verder uit te bouwen en thematisch te
analyseren.
Lied 20 wijst door zijn -uecht-rijmen naar 146. Het -uecht-rijm is op zichzelf
genomen net zo gewoon en onontkoombaar als het -in(ne)-rijm. Een hoofs
minnedichter kan niet uitkomen zonder woorden als minne en sin(ne) en evenmin
zonder een woord als vruecht. De liederen 20 en 146 hebben echter een -uecht-rijm
gemeen dat niet zo gewoon is en verder in geen van de 12 andere liederen uit het
liedboek die -uecht-rijmen bezitten voorkomt. Dat is het rijmwoord g(h)evuecht, een
alleen voor rijmdoeleinden dienende variant van ghevoucht. In de liederen 20 en
146 vinden we ghevuecht gebruikt in een overeenkomstig zinsverband: ‘Mijn zin,
mijn moet, mijns hertzen bloet / Anich so minnenlijch gevuecht’ (20), ‘Ic hebbe mijn
hertze also ghevuecht’ (146). De liederen 20 en 146 zijn bovendien, mèt het tweede
lied uit het 1ste gedicht, de enige met 6 verschillende rijmwoorden op -uecht. Wij
kunnen dus vaststellen dat lied 20 niet alleen door zijn acrostichon maar ook door
een sprekende overeenstemming met lied 146 aan de groep der Marie-liederen
verbonden is. De liederen 22 en 23 wijzen wederkerig naar elkaar, want hun
prosodische opbouw is precies gelijk. Het is evident dat zij in dezelfde tijd door
dezelfde dichter geschreven zijn als twee maar heel weinig van elkaar verschillende
variaties op een en hetzelfde thema. De derde regel van de eerste strofe luidt in 22:
‘Reinre wijf ic nie ghesach’, in 23: ‘Reinre wesen van beghinne / Ic nie verzinde’.
Ook de derde regel van de laatste strofe loopt in de beide liederen vrijwel parallel:
‘Rouct mijns, mijn vrouwe, hoort mijn gheclach’ (22), en: ‘Rouct mijns, mijns hertzen
coninginne’ (23). Als 23 tot een bepaalde groep liederen gerekend kan worden,
hoort 22 daar automatisch ook bij. Lied 18 is opgebouwd volgens het rijmschema
aaab cccb aaab cccb aaab dat verder in het liedboek niet wordt toegepast. Het in
formeel opzicht meest verwante lied is 136 met een rijmschema aaab cccb dddb
eeeb fff b hhhb iiib. 136 behoort, zoals straks aangetoond zal worden, ook tot de
Marie-liederen, maar van deze kennis mag ik in dit stadium van mijn betoog nog
geen gebruik maken. Zoeken wij naar overeenstemmingen tussen lied 18 en een
van de 13 andere van de tot dusver geformuleerde groep, dan constateren wij dat
het slot van 18 gelijkenis vertoont met het slot van 75. Beide liederen eindigen met
een kreet om hulp tot de geliefde, die de minnaar al maar op een afstand houdt:
‘Helpt mi!’ Deze kreet komt overigens ook voor in de liederen 116 en 139, zij het
niet op zo'n opvallende plaats aan het begin van de laatste regel. Wij noteren
voorlopig de nummers 116 en 139 evenals 136. Straks kom ik op ze terug.
Ik heb al duidelijk laten blijken dat ik de groep van de Marie-liederen met de 14
tot dusver bijeengezochte niet compleet acht. Hij moet verder uitgebouwd
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worden en bij die uitbouw zullen we meteen een begin kunnen maken met de
thematische analyse. Bij de 14 is één meilied, 133, en zijn niet minder dan drie
nieuwjaarsliederen, 59, 75 en 137. De dichter was in de Marie-periode blijkbaar
gewoon zijn geliefde een nieuwjaarslied toe te zingen en het ligt voor de hand dat
hij dan ook de andere traditionele gelegenheid, het terugkeren van de meimaand,
zal hebben aangegrepen om het meisje van zijn keuze te huldigen. We mogen de
mei- en nieuwjaarsliederen op zichzelf, als genre, niet karakteristiek achten voor de
Marie-periode, want wij weten uit het 7de gedicht dat Jan Moritoen ook Mergriete
een poëtische nieuwjaarswens heeft toegezonden. We zullen de andere meiliederen
uit het liedboek moeten toetsen op hun formele en thematische verwantschap met
lied 133, de andere nieuwjaarsliederen op hun overeenstemmingen met de liederen
59, 75 en 137. We herinneren ons dat het nieuwjaarslied 59 en het meilied 133
onderling verbonden worden door één geheel gelijke en één sterk gelijkende regel.
Dit waarschuwt ons om de meien de nieuwjaarsliederen vooral niet als twee op
zichzelf staande genres te beschouwen, maar bedacht te zijn op verbindingslijnen
van een jaarswisseling naar een daaropvolgende meimaand en van mei weer naar
de daaropvolgende jaarswisseling. Met de mei- en nieuwjaarsliederen is in principe
de mogelijkheid tot een chronologische ordening van de Marie-periode gegeven.
Het liedboek bevat 5 meiliederen, waarvan één, 44, door de samensteller van de
bundel apart is gezet en de vier andere, 129, 130, 133 en 136, wel in een soort
compositorisch patroon lijken te zijn gevoegd. De vier laatstgenoemde hangen ook
thematisch duidelijk samen, terwijl lied 44, gebouwd op een spel met de letters M,
E en Y, geheel op zichzelf staat. Ik zal verderop aantonen dat 44 een Mergriete-lied
moet zijn. Letten we eerst op de formele verwantschap tussen de vier meiliederen
uit de laatste afdeling van het liedboek, dan zien we dat 133 en 136 op een
overeenkomstige wijze beginnen: ‘Mey, dijn vruechdenrijch beghin’ (133), en: ‘Mey
,dijn vro beghinnen’ (136). In 130 is ook sprake van het begin van mei en wordt ons
bovendien duidelijk gemaakt waarom dat begin voor de dichter zo ‘vruechdenrijch’
of ‘vro’ is, overigens zonder dat een van deze woorden daar gebruikt wordt. Het
begin van de meimaand is nl. het begin van zijn liefde geweest: ‘April nam hent
ende mey begonde, / Als du naems, vrauwe, mijns zins ghewalde’. Dit wordt herhaald
in lied 136: ‘April, dijn dach int leste / In mijn hertze veste / Een zien vor talre beste’.
Maar het uitvoerigst op dit punt is lied 129:
Ach, lieflic zien, dijn zuetze cracht
Haet mir ghebracht
Des meyes vruecht
Den zuetzen dach vor meyes nacht. . . .
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April, dijn hent mir wael becant
Die haet ghesant
Eyn vruntlic zien so minnentlijch
Int hertze mijn, das haet gheplant
Vrau Venus brant
Den mey in mich gaer vruechden rijch.
Mesloont mir das, dats onghelijch,
Want mir das lieflic oghenblijch
Nam hertze ende zin ende al ghenuecht.

Lied 129 is allerminst een traditioneel meilied, al wordt het traditionele motief van
het planten van de mei er wel even in aangeduid. Het traditionele motief wordt zeer
ontraditioneel gevarieerd, want er is in 129 geen minnaar aan het woord die de mei
voor zijn geliefde plant, neen, vrouwe Venus zelf heeft de mei in zíjn hart geplant.
Dit beeld van de mei in het hart van de minnaar is verwant met dat van de ‘rozier’
in het 9de gedicht (‘Want in mijn herte es een rozier’) en ook in lied 139. Naast de
kreet ‘Helpt mi!’, die 139 met 18 en 75 verbindt, komt nu dus een opvallende
thematische overeenstemming tussen 139 en 129. Maar dit constateren we allen
maar in het voorbijgaan. Wat ons in de eerste plaats moet bezighouden is de
onderlinge thematische verwantschap tussen de vier meiliederen 129, 130, 133 en
136. Dat is het thema van een zeer bijzonder, uit duizend andere herkenbaar
mingeval: een overweldigende liefdeop- het-eerste-gezicht die de dichter heeft
overvallen op de laatste april, ‘den zuetzen dach vor meyes nacht’, en die voor hem
aan iedere terugkeer van de meimaand een heel speciale emotionele kleur moet
geven. De mei-liefde waarvan de liederen 129, 130, 133 en 136 spreken is
hoogstwaarschijnlijk dezelfde als Jan Moritoen in het begin van het 2de gedicht (r.
164 vgg.) heeft beschreven. Ik heb die passage in het vorige hoofdstuk al geciteerd.
In lied 129 is de herinnering aan de eerste ontmoeting nog vers, in 130 is er al enige
afstand gekomen. Na het einde van april en het begin van mei wordt ook al de
volgende maand, juni, genoemd:
Junius haet verzuent de wonde
Die scoot dijn reine wijflike zalde.
Mijn wan dijn scauwen nye so balde,
Mijn hertze en sciet ende vlooch dich naer.

Zou lied 129 niet vrijwel direct nadat vrouwe Venus haar mei in het hart van de
dichter had geplant, geschreven zijn en lied 130 een klein jaar later, bij de eerste
terugkeer van de dag der ontmoeting? We krijgen de indruk dat hij in de loop van
dat jaar als minnaar niet zo heel veel verder is gekomen.
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Hij smeekt om aandacht: ‘Ach, nem mijns waer, recht wijflic beilde’, en drukt zich
verder uit in conjunctieven: ‘Dijn troost dat ware mijn hoochste weilde’. Dit is in
overeenstemming met de onzekerheid waarvan het 2de gedicht getuigt. Want
weliswaar heeft de geliefde de dichter na de eerste ontmoeting vriendelijk behandeld
(‘sint soe mi sach geladen / Met harer minnen ende hoorden clagen, / Heeft mi haer
duecht gevisenteert, / Vriendelijc ende ongeblameert’, r. 272/5), maar zij heeft zich
in geen enkel opzicht aan hem gebonden (‘Want ic weet wel, soene es in
mi/Ghehouden van woorden no van daden’, r. 270/1). In het derde meilied, 133, is
de dichter nog niets verder. Hij herdenkt voor de tweede keer de verjaardag van
zijn liefde, maar kan zich alleen maar moed inspreken met een beroep op zijn trouwe
dienst (‘Nu wel up, hertz ende al mijn zin: / Du haes ghedient so truwelijch’). In het
vierde meilied, 136, met dezelfde prosodische vorm als het ‘Maie’-lied 18, is de
afstand tussen de dichter en zijn geliefde bepaald wanhopig groot geworden:
Dat lief comt mir tze leide
Nu ich des ziens af sceide
Ende sonder troost verbeide:
So drouve als ich nie ghein...
Ach, mei, doe up mi dauwen
Een lieflic woort van trauwen.
Sech huer vor alle vrouwen
Das icht mit trauwen mein.

Wanneer we in ‘Maie’ een vleinaam mogen zien die de dichter speciaal had bedacht
voor Marie als zijn mei-geliefde, bv. ter gelegenheid van de eerste terugkeer van
de ontmoetingsdag - haar andere vrienden zullen haar tevoren ‘Maes’ genoemd
hebben en Jan zal zich daar aanvankelijk bij hebben aangesloten -, dan zou de
naam ‘Maie’ een tegelijk thematische en formele verbinding leggen tussen de vier
meiliederen aan de ene, de liederen 18, 25 en 50 aan de andere kant. Lied 25, dat
de regel ‘daer vuer ne coric ghein ghewin’ met 133 gemeen heeft, kan men in de
buurt van dit derde meilied dateren, lied 18, met ongeveer dezelfde prosodische
vorm en dezelfde wanhoopsstemming als 136, in de tijd van het vierde meilied. Het
20ste lied met het acrostichon ‘Maes’, dat ondanks de ook daarin optredende
conjunctieven (‘Mochtic noch van haer sijn behoet..., / So waric vro, vul al der
vruecht’) toch veel hoopvoller gestemd is, is misschien kort voor het tweede meilied
geschreven.
Doordat we 129, 130 en 136 aan ons 14-tal Marie-liederen hebben kunnen
toevoegen, begint de Marie-periode meer dan een formele formule te worden
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en tijdsgestalte en menselijke inhoud te krijgen. We moeten gestalte en inhoud nu
verder zien te completeren uit de nieuwjaarsliederen. Behalve het al genoemde
drietal, 59, 75 en 137, staan er nog vijf andere nieuwjaarsliederen in het liedboek.
Twee daarvan, 144 en 145, kunnen we meteen terzijde leggen. Het zijn, als reeds
gezegd, heilwensen voor de waard en zijn vrouw die het zingende gezelschap een
jaarlang zo goed van wijn voorzien hebben. Bij het zingen ervan werd ongetwijfeld
de roemer geheven en men kan ze dus evengoed drinkliederen noemen, zij het dan
drinkliederen voor een speciale gelegenheid. Formeel vertonen ze niet de minste
verwantschap met de liederen van de Marie-groep, chronologisch moeten ze buiten
de Marie-periode vallen. Van de drie overige nieuwjaarsliederen, 60, 76 en 141, is
het eerste zeer conventioneel en het laatste zeer persoonlijk van toon, maar geen
van beide vertoont enige formele relatie met de Marie-groep. Het middelste, lied
76, heeft echter een versregel gemeen met een van de liederen uit het 2de gedicht,
dus een van de ‘buitenleden’ van de Marie-groep. Verder herinnert het slot (‘God
jonne ons tween eendrachtelijch / Sijn hemelrijch / Met sijnre vrienden raste’) sterk
aan het slot van het 2de gedicht:
Dies gheve haer God ghesondichede,
Eere, gheluc ende ewighe vrede,
Ende naer dit leven sonder sneven
Haer ziele met hem moet sijn verheven
Ende ic met haer, die bem haer slave. (r. 1896/1900)

Moge een formele of thematische relatie van lied 76 met de 17 liederen, die we tot
dusver uit het liedboek als Marie-groep hebben kunnen afzonderen, dus niet zo
direct aantoonbaar zijn, met het 2de gedicht, het hoofdwerk van Jan Moritoens
Marie-periode, is zowel formele als thematische overeenstemming aanwezig. We
mogen aannemen dat de Marie-periode naast vier meiliederen ook vier
nieuwjaarsliederen heeft opgeleverd. De liefde van de dichter voor Marie moet kort
voor het eerste meilied begonnen zijn en enige tijd na het vierde nieuwjaarslied
geëindigd. Aan een vijfde meilied om de vierde verjaardag van zijn liefde te vieren
is Jan Moritoen niet meer toegekomen. Het ligt voor de hand om in het somberste
nieuwjaarslied het laatste van het viertal te zien. Dat is lied 137. Het volgt in het
liedboek, waarschijnlijk niet toevallig, direct op het vierde en somberste meilied.
Had de dichter in 136 gesmeekt om ‘ein woort van dijnre lieve’, ‘een lieflic woort van
trauwen’, in 137 blijkt dat ene woord nog altijd niet gesproken te zijn:
Ic haen ghemint int olde jaer
Met steiden zinne.
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Loont mi niet bas mijn hertzen gaer
Dit nieuwe dat hier volghet naer,
So sijn mijn vruechden dinne.
Vergheit soe mijns? des hanich vaer...
Ach, vrauwe, wiltu dan gonnen mir
Een woort tse gheven El ghein ic gher, en quaem van dir,
Troost mir, du best so goedertier So machic vroilic leven.

We weten dat het ene woord waar de dichter bijna vier jaar op gewacht heeft, nooit
gesproken is. Marie, die tegen anderen altijd al net 20 vriendelijk was geweest als
tegen hem (‘Sie ic daer na met minen oghen / Haer enen anderen vrienscap toghen’
2,233/4), heeft blijkbaar een in haar ogen soliedere partij kunnen krijgen en haar
dichter, met al zijn aandoenlijke ijver om zich aan haar burgerlijke levensopvattingen
aan te passen, definitief laten lopen. Het treffendste van de drie nieuwjaarsliederen
die aan 137 vooraf zijn gegaan is 75. Het is een verhalend dialogisch lied, een
gesprek tussen een ‘hovesch minnerlijn’ en zijn ‘liefste vrauwe’ zoals de dichter het
zo graag eens met Marie gevoerd zou hebben, het is een wensdroom. Tussen de
beide verbeelde gelieven gaat alles zoals het tussen Marie en hem had moeten
gaan. Zíj geeft hém het jawoord en híj geeft háár ‘een vingherlin’. ‘Ende ummer
louch haer mondelijn root’. Jaja. ‘Mochtic noch ghecomen daer / Daer mi mijns
hertzen wederpaer / Dus ware bi’, zo verzucht de onsuccesvolle dichter in de laatste
strofe, die hij afsluit met de kreet: ‘Helpt mi daer toe, mijns hertzen gaer!’ Wanneer
zou hij nu eens eindelijk met haar mogen trouwen? De liefde voor Marie is in
tegenstelling met die voor Mergriete duidelijk gericht geweest op een solied huwelijk.
In de Marie-periode was, dat blijkt onomstotelijk uit een lied als dit 75ste, de hoofse
omslag geen kunst om de kunst. We mogen 75, dunkt mij, wel beschouwen als het
derde nieuwjaarslied, geschreven na het derde meilied, 133, en niet lang voor 18,
dat ook met ‘Elpt mi!’ eindigt en in zijn vorm al het vierde meilied aankondigt. Het
conventionele 59, dat door zijn regels ‘daer voren coric gheen ghewin’ en ‘mijn heil,
mijn troost mijn cheraphin’ het derde meilied lijkt aan te kondigen, zal wel het tweede
nieuwjaarslied zijn. Dan blijft voor het eveneens conventionele 76ste lied de rol van
eerste nieuwjaarslied over. De dichter is daarin nog vol goede moed en hoopt, zoals
wij gezien hebben, aan de zijde van Marie niet alleen op aardse maar ook op hemelse
zaligheid.
We hebben nu 18 Marie-liederen bij elkaar, maar de dichter heeft er in de bijna
vier jaar van zijn standvastige, zij het vergeefse, liefde stellig veel meer
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geschreven. Lied 21, dat door zijn plaatsing, tussen twee Marie-liederen in, er als
het ware om vraagt nader bekeken te worden, herinnert door de versregel ‘Mi dinke,
in core daer voren gheen goet’ aan 25, 59 en 133. (In het voorbijgaan constateren
we nog dat ‘Gheen goet / Coric daer voren weer’ ook in lied 4 voorkomt.) ‘Als lief
wert leit’ is verwant met ‘Dat lief comt mir tze leide’ uit 136. Naar 76 verwijzen de
regels ‘God verde ons tween van sulken quade’ (‘God jonne ons tween
eendrachtelijch’) en ‘Vroilic mijn hertze ende ooc mijn moet’ (‘Du aens mijn hertze
ende ooc mijn moet’). Maar er is vooral een sterke verwantschap tussen 21 en 75.
Ook 21 is nl. een dialogisch-verhalend wensdroomlied waarin de verbeelding het
smartelijk tekort der werkelijkheid moet helpen aanvullen. Ook in dit lied worden de
‘twee ghelieven’ het volkomen met elkaar eens. Zij bant alle twijfel - die Jan, terecht,
koesterde ten opzichte van Marie - uit het hart van haar minnaar:
Dat edel wijf van reinre aert
Sprac aldus met wisen zinne:
‘Waer trauwe met trauwen es ghepaert,
Dat es een recht ghestade minne.
Of ic mijn boel ghestade kinne,
Sal ic hem onghesteide zijn?
Mijn herte en heift gheen ontrauwe inne.
Lief, du aens al die hertze mijn!’
Van deser tale wart hi verblijt.
Hi cussetze an haer mondekin root.
Daer mede so corten si den tijt,
Want soet hem waerlic nie verboot.
Sijn hooft leidi in haren scoot.
Met cussene bleven si ghemeine.
Hi seide altoos met vruechden groot:
‘Du best mijn liefste vrouwe alleine!’

In de nabespiegeling van de laatste strofe toont de dichter zich over dit idyllische
tafereel ‘bescaemt’: ‘Mi dinke, in core daer voren gheen goet, / Ende ic so minlic
ware verzaemt / Met haer die mi verbliden doet’. Lied 21 zou een voorstudie van
het derde nieuwjaarslied kunnen heten. In 75 heeft de dichter dan het, in hoofs
opzicht misschien niet helemaal correcte, kussen maar weggelaten en, voor alle
duidelijkheid, een ‘vingherlin’ toegevoegd. Door ‘in core daer voren gheen goet’ sluit
21 aan bij het voorafgaande tweede nieuwjaarslied en derde meilied.
Die telkens terugkerende ‘persoonlijke gemeenplaats’, die onderstreept
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dat de liefde toch belangrijker is dan geld en goed, krijgt een bijzondere belichting
door lied 5. Het heeft zin dit te bespreken na 75 en 21, want ook 5 is in wezen een
wensdroomlied, een verbeelding met een bijbedoeling. De dichter zegt, wat hij aan
zijn geliefde zou willen zeggen, ditmaal in de traditionele vorm van de ridderballade:
Het was een rudder wael ghedaen,
Voer spelen duer sijn lant.
Hi vant in zinen weghe staen
Een joncfrauwe achemant.

Zij wil alleen maar met de edele heer meerijden als deze haar zijn trouw belooft,
maar op deze alleszins voordehandliggende wens reageert de ‘rudder’ op een uiterst
merkwaardige manier:
Hi seide: ‘scone vrauwe,
Ghi staet in minen zin.
Al haddi mine trauwe,
Dat ware u een cranc ghewin.
Ic wil u geven int beghin
C. maerc guldijn.’

Verontwaardigd wijst zij dit aanbod af:
‘Met uwen groten goede
Ic mi niet ghehelpen can.
Ghevet mi u trauwe ende, zijt mijn man!’

En dan geeft de ridder eindelijk het enig juiste antwoord:
Hi sprac: ‘wildi mi minnen
In trouwen ewentlijc,
Ghi sulter vele an winnen,
Want ic sal u maken rijc:
Ic blive dijn eighin minnentlijc’.

Verder gaat alles zoals het gaan moet. Evenals in 21 krijgen we de regel: ‘Hi cussetze
an haer mondekin root’. De dichter beperkt zijn nabespiegeling tot een simpele
goedkeuring van wat de ridder in tweede instantie heeft gezegd en gedaan:
God moete hem eere geven:
Hi was van moede vry!
Hi dede der vrouwen, dincke mi,
Gherechte minne anschijn.
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In 5 is de ‘scone smale’ de spreekbuis van de dichter. Er is niet veel
verbeeldingskracht voor nodig om uit dit verhaal te begrijpen dat het geld voor Marie
heel wat belangrijker is geweest dan voor Jan Moritoen. Zíj is het geweest die
contanten op tafel heeft willen zien, ‘C. maerc guldijn’, híj is het geweest die gezegd
heeft, dat ‘trauwe’ voor hem belangrijker was dan alle aardse rijkdom: ‘daer voren
coric gheen ghewin’. De liefde van Jan en Marie moet gestrand zijn op de
geldkwestie.
Dat is niet zo dadelijk gebeurd. Uit het feit dan Marie haar minnaar een kleine vier
jaar naar haar hand heeft laten dingen, mogen we opmaken dat hij haar toch niet
helemaal onverschillig kan zijn geweest. Zij had ook deel aan de beschaafdheid
van haar tijd en heeft het waarschijnlijk wel aardig gevonden om op zo hoofse en
dichterlijke wijze bemind te worden. De dichter was bereid, dat weten we uit de
schoolscène van het 2de gedicht, ter wille van haar meer orde in zijn leven te brengen
en niet meer van de nacht een dag te maken. Hij wilde zelfs wel, ook al weer ter
wille van haar, proberen wat zuiniger te worden. Allegorisch verhuld - want het loon
waarover in het volgende citaat gesproken wordt is z.g. het ‘loon van minnen’ - laat
hij zich op ‘der minnen scole’ deze zeer directe les geven:
Verteert bescheedelijc uwen loon,
Al dijncti u soete ende daer toe scoon,
Want wat men mint, spaert men in eeren:
Node minren maer gheerne meeren.
Ten es gheen dranc so soete int vat,
Heeft mens couver men wordes sat.
Ten es gheen dijnc so hart, so groot,
Haerderen en slitet wel ter noot.
Die zuerlijc wint ende zaen verdoet
Den loon, het blijct wel dat hi moet
Van breken clagen. dies hi passeert,
Die theere na neere wel oordineert.
Kindren, onthout wel mine woort! (2, 1834/46)

Maar bij al deze burgermanswijsheid die hij zich (in opdracht van vrouwe Venus!)
door zijn redelijk inzicht liet aanpraten, bleef hij in zijn dichterlijke hart trouw aan de
hoofse opvatting dat het geld bij de liefde geen rol mocht spelen. Hij wilde ook Marie
van de juistheid van die opvatting overtuigen. Vandaar het 5de lied. Vandaar ook
die telkens terugkerende ‘persoonlijke gemeenplaats’.
Heeft Jan de wezenlijke achtergrond van het dubbele spel dat Marie met hem
speelde altijd wel begrepen? Pas in een na de breuk geschreven lied als 45
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spreekt hij het met zoveel woorden uit: ‘Ghebrec mi van u sceiden doet’, maar in
de eigenlijke Marie-liederen wordt, buiten de besproken ridderballade, het geld
nergens genoemd. In lied 29, formeel aan de Mariegroep verbonden door de stoplap
wes ic beghinne, schijnt de dichter nog te geloven dat haar voorkeur voor een ander
toch helemaal een hartezaak was. Hij beklaagt zichzelf wel, maar beschuldigt haar
niet eens:
Si kent dat ic haer eighin bem.
Hoe salic dan gheliden
Dat eenich ander heift met hem
Mijn vruecht ende mijn verbliden?
Ach leider, al mach ict beniden,
In maecht met eren niet ontkiven...
Dus duchtic dat ic sterven moet,
Maer niet bi haren scouden.
Want in wil niet dat soe yet doet,
Haer eere ne si behouden.
Mijn leit moetic in tbeste vouden,
Of onghenoucht sal mi ontliven.

Hier is een merkwaardig hoog en hoofs formalisme aan het woord. Hoe zou hij haar
van ontrouw kunnen beschuldigen als zij hem nooit trouw beloofd heeft? Zij heeft
het als zijn hoge vrouwe maar voor het beschikken en hij heeft het als haar nederige
slaaf maar voor het aanvaarden. Hij kan alleen maar tegen alle hoop in blijven hopen
op een ommekeer: ‘Ic hope een ende deser scade’. In andere liederen is de dichter
echter veel minder berustend en nadert zijn klacht wel degelijk de beschuldiging.
Zo klinkt er bv. al een duidelijk verwijt uit de regels:
Woltu mit mir niet sijn ghemein,
Sone tooch mi nummer lief ghebaer.
Het wer tze liden mir tze zwaer,
Soldich di dienen al mijn jaer
En dir dan liefde een ander meer.

Deze regels zijn uit lied 138, dat evenals het voorafgaande vierde nieuwjaarslied,
137, en het volgende allegorische ‘rozier’-lied, 139, stellig tot de Mariegroep behoort.
De regel ‘Vor al dat leift so bem ich dijn’ uit 138 is formeel verwant met ‘Vor al dat
leift so bem ic haer’ uit 137. Het meest direct wordt de kritiek echter uitgesproken
in de liederen 57,105 en 106, die de dichter zelf, blijkens de plaats die hij ze in de
compositie van het liedboek heeft gegeven,
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als ‘onhoofs’ heeft beschouwd. In 57 tekent hij zijn situatie wel zeer ironisch:
Soe heift geseit, soe sal mi minnen.
Dus heift zoe haer vermeten.
Maer weltijt salzoes beginnen?
Dat soudic gerne weten!
Ic duchte soe saels vergeten.
Vergeit soet ende ict haer verwite,
Wat hebbic dan gewonnen?...
Dus willic beiden ende verdraghen.
Laet zien, wat zaelt mi baten?...
Ghetrouwe minres, roup wi wrake
Over zulke wiven,
Die int ghelaet ende in de sprake
In minnen troost bedriven
Ende niet daer bi ne bliven!

In 105 verwijt hij de geliefde regelrecht dat ze met hem speelt, dat ze met zijn hoge
en hoofse bedoelingen de gek steekt:
Van al das ich up eerden haen
Betrauwich dir ende ben di hald.
Salics gheen ander loon ontfaen
Dan du dan met mi ghecken sald?
Wat wiltu meer, of ic ben dijn?
Saltu mi willen ghecken dan?
Het is mi nerenst, vrauwe mijn,
Want ich di niet gheghecken can.

Lied 106 is echter het hoogtepunt van dit ‘onhoofse’ drietal. Dit is als een
14de-eeuwse aankondiging van wat in de tijd der romantiek ‘des Sängers Fluch’
zou komen te heten! De toren van mijn liefde staat, zo zegt de dichter dreigend, op
instorten! Hij is opgebouwd op een al te zwak fundament! Pas op dat je niet onder
het neervallende puin komt! We herkennen in liederen als 106, 139 en 140 de
geschoolde allegorist van het 1ste en 2de gedicht. Uit 106 blijkt dat Jan Moritoen
zijn allegorische apparaat ook kon gebruiken om geducht vinnig uit de hoek te
komen:
Mijn tor die valt! wacht wie hem quetst!
Gaet van onder, hets wel ghedaen!
Daer sal die sulcke sijn bedretst,
Hine saelt niet connen of ghedwaen!
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Juist doordat ze zo weinig conventioneel zijn, laten liederen als 57, 105 en 106 zich
niet zo gemakkelijk onderbrengen in een formeel gekenmerkte groep. Thematisch
liggen ze echter duidelijk in het verlengde van 138.
Zelfs in 106, hoe vol ook van verwijt en dreigement, is nog geen sprake van het
geld. Zolang Jan Moritoen een liefdesbetrekking met Marie heeft gehad - en toen
hij zijn ‘onhoofse’ drietal schreeft was die verhouding nog niet verbroken - heeft hij
op het standpunt gestaan dat het geld geen rol mócht spelen en dus ook niet kón
spelen. Dat is de strekking van lied 5 en ook van het gesprek dat de dichter in lied
55 formeel door ‘twee ghesellen’ laat voeren, maar in wezen met zijn eigen onhoofse
ander ik voert. De ene ‘gheselle’ die in het lied het eerste en laatste woord heeft,
vertegenwoordigt het hoofse standpunt van de dichter, de andere trekt uit zijn geringe
succes in de liefde de conclusie dat hij er als arme jongen maar mee op moet
houden:
Gheselle, waric rike,
Ic worde wel ghemint.
Al minnic mijns gelike,
Sone achtes niet een twint.
Maer haddic gelt, ic hadde wint,
Ic came al omme voort...
Wat salic meer beminnen dan?
So wie ghecrighen goet,
Die hebben al den spoet.

Wie zo over het geld spreken, meent daarop het beter ik van de dichter bij monde
van de eerste ‘gheselle’, wie ‘daer an legghen minne / Ende an den goeden dronc,
/ Si sijn van zeden alte jonc’. Dat afwijzen van ‘den goeden dronc’ door een dichter
die blijkens zijn drinkliederen de ‘edelen wijn rijnscaert’ in het algemeen terdege op
prijs wist te stellen, plaatst dit lied in de Marie-periode, de tijd toen Jan Moritoen bij
‘meester Ghetempertheit’ op school zat om matigheid te leren. De eerste ‘gheselle’
neemt tenslotte in de laatste strofe van 55 op besliste wijze afscheid van zijn
realistische gesprekspartner, omdat hij weigert afscheid te nemen van zijn geliefde:
Geen leider leit dan lief ghesceit.
Adieu, ic blive haer bi
Die mach verhuegen mi.

Maar Marie dacht minder hoofs dan haar minnaar. Zij heeft het ‘ghewin’ wel degelijk
verkozen boven zijn liefde en na de scheiding heeft Jan dat ook moeten inzien. Dit
blijkt uit de liederen 41, 45, 48 en , die bij het samenstellen van de bundel in elkaars
buurt zijn terechtgekomen. We mogen
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vermoeden dat dit geen toeval is, maar dat ze inderdaad door de dichter beschouwd
zijn als een bijeenbehorende groep.
Lied 41 begint met een constatering van de nederlaag in de liefde:
Ic hadde een lief vercoren,
Soe es mi worden scu.
Daer toe hebbict verloren.
In weet waer zouken nu.

In de derde strofe komt dan de verklaring. ‘Const no cracht’ heeft de dichter ook
maar iets kunnen baten. ‘Men’ - waaronder kennelijk ook de verloren geliefde
verstaan moet worden - heeft alleen maar respect voor geld:
Wie hem daer toe wil gheven
Daer mens niet vele en acht,
Hi moet met zorghen leven.
Hem en baet const no cracht,
Maer brinct hi ghelt, men is bedacht,
Ten can hem niet ontstaen.

Samen met de vrienden aan wie hij zijn lied voorzingt, gooit de dichter in de laatste,
in wij-vorm geschreven, strofe de kop in de wind: zij zullen er ook zonder geld wel
komen!
Nu wilwi vroilic zinghen
Scamel sonder ghelt.
Cuenwijt also duerbringhen,
So hebben wijt wel bestelt.
Here God, die allen commer velt,
Wilt ons van zorghen dwaen!

De laatste regel kan dienen om dit lied formeel aan de Marie-groep te verbinden:
in lied 75 lezen wij de regel ‘Willic mi alre zorgen dwaen’, in 36 ‘Hoe salsi dan haer
van zorghen dwaen’, in 116 ‘Si can mich al der zoorghen dwaen’. De beide
laatstgenoemde liederen zijn nog niet besproken, maar moeten ook om verschillende
redenen tot de Marie-groep gerekend worden. Lied 49 werkt het thema dat in de
laatste strofe van 41 is aangeduid verder uit. De dichter zoekt voor zijn nederlaag
in het leven troost bij vrienden, aan wie hij hetzelfde geldgebrek toedicht. Echo's
van hed 41 horen wij in regels als:
Wi willen zinghen een vroylic liet.
Ghebrec van gelde ende scamelheit
Dat doet ons toghen drouve gelaet.

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

142
Cuenwi duerbringhen dus den tijt,
Beter dinc ic nie ne zach.
Heer God, al sijn wi aveloos,
Verleent ons vruecht in onsen zin.

Het kan dus niet betwijfeld worden dat 49 kort na 41 gedicht is en dat het dezelfde
achtergrond heeft. Het verloren lief wordt in 49 weliswaar nergens met zoveel
woorden genoemd, maar er wordt in de laatste strofe wel een toespeling gemaakt
op een - blijkbaar recente - gijzeling, wat aan het geciteerde ‘ghebrec van gelde’
nog een bijzondere kleur geeft. De dichter heeft er duidelijk behoefte aan gehad om
zich door veralgemening van zijn persoonlijke geldzorgen en liefdesverdriet te
distantiëren:
Want als een wellecome zeit,
De .ij. de .iij. die segghen: gaet!
So wie gelt heeft, elc na hem staet,
Al cant ons lieden niet gheburen.
Dus dinct mi sijn de beste raet:
Vroilic leven sonder truren!

Achter dat ‘gaet!’ horen wij de stem van Marie en haar familie, die de ongelukkige
dichter de deur had gewezen, nadat deze ondanks al zijn goede voornemens zijn
financiën toch weer in de war had laten lopen.
Hoe ongelukkig hij toch, met al zijn bohémienstrots, over deze afwijzing geweest
is, blijkt duidelijk uit lied 45. Hij kan het eigenlijk niet verkroppen dat zijn
huwelijksplannen tenslotte op dat ellendige geld zijn afgesprongen en voelt zich
door de scheiding ook innerlijk geschonden:
Adieu, adieu, solaes!
Van dir ic sceiden moet.
Me rekent mi een dwaes,
In adde gelt of goet.
Adieu, adieu, adieu,
Adieu, ic wil gaen wesen vroet...
Mijn ghelt es clein. ghebreict mi yet,
Sone wil men mi niet boorghen.
Here God, verleent mi goeden morghen,
Te ghelde so anich cranken spoet...
Het doet mi pijn int herte mijn
Dat ic mi van u sceide.
Adieu, mi ne sciedic nie so leide:
Ghebrec mi van u sceiden doet.
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Lied 45 heeft de regel ‘In adde gelt of goet’ met 41 gemeen, terwijl ‘Te ghelde so
anich cranken spoet’ herinnert aan ‘Daer toe so anich cranken spoet’ uit de slotstrofe
van 21. Wij zoeken op 't ogenblik de liederen van de Marie-groep natuurlijk wel in
de eerste plaats bijeen op grond van hun thematiek, maar er blijken toch ook telkens
weer formele kenmerken te vinden te zijn die de thematische herkenning bevestigen.
In lied 57 hebben wij de dichter wraak horen roepen ‘over sulke wiven’, in 48 zien
wij hem op zijn eigen, dichterlijke wijze wraak némen. Hij schetst daarin een tafereel
van twee ongelijke gepaarden, een ‘wijf van reinen aerde’ en een ‘ouden grisen
man’. Dat is een onhoofse verhouding en de dichter die, eerst van een afstand, het
toneeltje gadeslaat, beseft heel goed wat erachter steekt. Als hij naderbij komt en
de schone jonge vrouw groet, schaamt zij zich tegenover hem, maar jaagt hem
niettemin weg: ‘Maect u van hier ende gaet uwer vaerde’. Dat is, met andere
woorden: ‘gaet!’, een bevel dat we vaker hebben gehoord. ‘Des hadde ic pijn / Int
herte mijn’, verklaart de dichter. Er heeft dus een liefdesbetrekking bestaan tussen
hem en haar, maar zij heeft die verbroken om haar krans van rozen uit te reiken
aan die caricaturale oude vent. ‘Hi sat daer bi met sinen langhen baerde’, hij is een
‘kerel’. En dan komt de wraakneming van de dichter:
Ic sprac: ‘mi wondert, scone vrouwe,
Wat ghi versiet an desen kerel out.
Minne ende jonst in rechter trouwe
Salic u gheven, zelver ende gout!’

De dichter biedt de ‘scone vrouwe’ hier dus hetzelfde aan wat in lied 5 de ‘rudder
wael ghedaen’ zo onhoofs aan de ‘joncfrauwe achemant’ had aangeboden. Van
hoofs standpunt beschouwd vernedert hij haar door open en bloot over geld te
spreken. Hij verwijt haar op indirecte maar niettemin overduidelijke wijze dat zij enkel
vanwege het geld zijn medeminnaar heeft gekozen. Zij begrijpt het verwijt ook heel
goed, maar weert het af door de deugden van haar ‘kerel’ te prijzen en die tegenover
de onbetrouwbaarheid van de dichter te stellen: ‘U ja es nein’, ‘Hu minne es hoon’.
Het is wel een zeer geraffineerde wraak die de dichter zich hier tegenover zijn
verloren geliefde veroorlooft. De triomf van zijn verbeelding verschaft hem
compensatie voor zijn nederlaag in de werkelijkheid. De plaatsing van lied 48, vlak
voor 49, het lied van de ‘gheldeloze’, en enkele nummers na 45, het adieu-lied voor
Marie, laat geen twijfel over aan de interpretatie. De enige echo's van vroegere
liederen die ik in 48 heb gevonden zijn ‘een wijf van reinen aerde’, dat vergeleken
kan worden met ‘dat edel wijf van reinre aert’ uit lied 21, ‘sijn ontrauwe clein’, dat
herinnert aan ‘mijn trauwe es vast, mijn ontrauwe dinne’
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uit lied 23, en ‘des hadde ic pijn int herte mijn’, als in lied 45, maar deze schaarste
aan direct herkenbare formele overeenstemmingen kan ons niet verhinderen lied
48 met volle overtuiging aan de Mariegroep toe te voegen.
Veel grover dan in 48 is de wraakneming in 16, blijkens de melodie een danslied.
Prosodisch is het zeer verwant aan 41 en het begint ook op dezelfde wijze:
Ic hadde een lief vercoren.
Dies es leden lanc.
Soe hadde een ore verloren.
Daer toe ghincsi manc.
Soe diende so wel na minen danc.
Seidic neen, so seide ja.

Wij herinneren ons de wensdroomliederen 21 en 75 waarin de dichter op de wijze
der verbeelding de vervulling van zijn liefde beleefde. In dit 16de lied parodieert hij
1
nu de gedroomde verhouding met Marie zo plat mogelijk Zijn ‘lief vercoren’, dat hij
met al de traditionele strijkages van het hoofse minneverkeer toespreekt (‘Soete
minnekijn’, ‘Scone vrouwe’), is hier een lijfstraffelijk gekortoorde hoer geworden
(‘Soe hadde een ore verloren’) en lelijk als de nacht (‘Recht als een ongerich zwijn
/ So ghinc haer zoete voys’, ‘Ghelu ende blaeu / Up hare lippen stont’, ‘Wielende
ghinc soe als een gans’). Bij het afscheid voelt de dichter zich eindeloos opgelucht,
dat hij van dit lelijke portret af is (‘Als ic sach haren ganc, / Spien ic der vruechden
crans’). Lied 16 is waarschijnlijk niet al te lang na 41 geschreven en heeft evenals
dit, en vooral als 49, de functie gehad om er de teleurstelling mee weg te zingen.
Een dichter die beseft ‘haer mondekin root’ nooit te zullen kussen omdat hij er
eenvoudig het benodigde geld niet voor heeft kunnen opbrengen, moet íets hebben
om zich genoegdoening te verschaffen!
Jan Moritoen gaat als onhoofs dichter zelden zo ver als in lied 16, maar men mag
het onhoofse element in zijn werk toch geenszins onderschatten. Zijn boertige
liederen zijn geen toevallige ontsporingen, ze horen bij zijn dichterlijke
persoonlijkheid. Het hoort misschien in het algemeen wel tot het beeld van het
dichterschap in zijn tijd, dat langs de rechtomhooggaande stam van het hoofse
idealisme zich de ranken slingeren van een cynisch realisme. Sinds Jean de Meun
op zijn eigen wijze de Roman van de Roos voltooide, is er een traditie gevormd van
een realistische visie op de menselijke en in het bijzonder de vrouwelijke natuur.
Jan Moritoen heeft vanuit deze traditionele ‘wijsheid’ kunnen spreken ook voordat
zijn ervaringen met de vrouwen hem persoonlijk ‘wijs’ gemaakt hadden. Wanneer
wij dus in het liedboek

1

Lied 16 kan formeel niet alleen gelden als parodie van 41, maar ook van 5.
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liederen aantreffen, die spreken van het bedrog dat er in de liefde schuilt en die
aanmanen tot voorzichtigheid in de omgang met vrouwen, behoeven deze niet
noodzakelijk aan het einde van de Marie-periode geplaatst te worden. Alleen wanneer
er details in voorkomen die op de Marie-situatie schijnen te wijzen of wanneer de
persoonlijke toon verraadt dat de dichter zeer direct bij het ‘bedrog der liefde’
betrokken is geweest, hebben wij aanleiding om de liederen omstreeks de tijd van
de scheiding of nog wat later te dateren. Lied 32, dat in zijn allegorische slotstrofe
- we denken aan 106, 139 en 140 - een zeer cynische wending neemt, mag men
op grond van zijn thematische inhoud zeker op het eind van de Marie-periode
plaatsen:
Waen ende Twifel sijn mijn gaste,
Trouwe es mijn wert tot in den fijn.
In vinde niet daer ic na taste,
Doch mijn gheluc dan es niet dijn.
Die nie ne smaecte goeden wijn,
Te biere hi gheit!

We vinden hierin niet alleen de ons uit het 2de gedicht zozeer vertrouwd geworden
gepersonifieerde Twifel, maar ook, in het pronomen dÿn, de rechtstreekse aanspraak
van de geliefde. De verhouding met haar schijnt nog wel te bestaan, maar de dichter
is geneigd er de brui aan te geven. Dit is niet zijn gewone hoofse reactie van
onwankelbare-trouw-ondanks-alles. In 55 hebben we hem horen zeggen: ‘Geen
leider leit dan lief ghesceit’, en in 90, waarin hij zijn geliefde in een nog wel
speels-hoofs gehouden maar niettemin scherp gestelde dialoog dubbel spel verwijt
(‘Een ander heift die hertze dijn, / Nu laet de mijn dan varen’), komt hij ook tot de
conclusie: ‘Sceiden dinct mi so onrein, / In wils mi niet bewinden’. Maar uit een op
deze wijze beleden conservatisme ten aanzien van de eenmaal opgevatte
genegenheid, uit een dergelijke illusieloze trouw spreekt eigenlijk ook al een volstrekt
naakt realiteitsbesef. Tussen illusieloze trouw en cynische zakelijkheid bestaat alleen
nog maar een accentverschil. Lied 58 begint met een toespeling op een mislukte
liefde (‘Ich haen ghemint. / Men achtes twint. / Ic moet mijn liden claghen’), maar
gaat daarna over op algemene beschouwingen en Jean de Meun-achtige zakelijke
raadgevingen:
Mint een wijf
In trauwen stijf,
Ghef di in haer ghenade,
Ghestade blijf,
Maer dijn beclijf
Dan doet di nummer stade.
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Nu ganc haer vast te rade,
Maer hoeti deser scade.

We menen hier echo's te horen van Marie-lied 29 (‘Blijft mi vort an ghestade’, ‘Ic
hope een ende deser scade’) en Marie-lied 55 (‘Sone achtes niet een twint’, rijmend
op ‘ghemint‘). We hebben bij 58, mede in verband met zijn plaatsing na het al
besproken lied 57, dus ook wel alle reden om het aan het eind van de Marie-periode,
na de scheiding, te plaatsen. Het slot is onverhuld cynisch:
Ic zinghe een liet
Ende alst ghesciet
Dat ic bem wat bestoven,
Willic met vrauwen hoven,
Maer niet daer an verscoven!

De dichter is ‘wijs’ geworden door ervaring en beschermt zijn gekwetste hart door
een cynische pose aan te nemen: als hij wat gedronken heeft, wil hij nog wel eens
een vrijerijtje wagen, maar hij laat zich door de liefde niet meer uit zijn voegen rukken!
Heb ik de situatie van dit lied juist geformuleerd, dan had de dichter op dit ogenblik
van zijn leven eenvoudig niet meer de mogelijkheid van de illusieloze trouw en moest
het accent dus wel op de zakelijkheid komen te liggen. Bij een zakelijke opvatting
van leven en liefde kan ook de ‘goede dronc’ weer zijn natuurlijke plaats krijgen. 58
ligt duidelijk na 55, waarin de dichter nog hoop koesterde en de ‘goede dronc’,
samen met de mogelijkheid van de scheiding, had afgewezen als behorende bij
lieden die ‘van zeden alte jonc’ waren. Van de raadgevingen in lied 77 kan niet
bewezen worden dat ze bepaald zijn door de persoonlijke situatie van de dichter,
maar ze zijn in hun toon toch wel zo verwant met die van 58 dat we ze onwillekeurig
ook plaatsen aan het eind van de Marie-periode:
Sich vor dich, ghetrauwe man,
Die goeder minnen niet ne can
Becliven.
Blijfst der an, so moetstu dan
Bedroghen bliven.
Seikerlijch, die di wael jan,
Hi sal di endelijch der van
Verdriven.
Hoor ende zich, du merkes an
Dat trouwe selden troost ghewan
Van wiven.
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Daarentegen kan de ‘wijsheid’ van lied 26 heel goed traditioneel zijn in de lijn van
de Roman van de Roos. Dit humoristisch-verhalende lied begint met een ironische
lofprijzing van de liefde (‘Ne gheen solaes’ vor vrauwen minne’), maar uit het verloop
van het verhaal blijkt wel hoezeer men met die vrouwen moet oppassen. Op het
hoogtepunt van de liefdesgemeenschap vergist het ‘wijf van frisschen zinne’ zich
in de naam van haar minnaar! ‘Ic wane, soe liet haer elder vrien’, tekent de dichter
aan. En de moraal is dan:
Elc peinse om dat soe heift vor oghen,
Als men rolt in haer bane.
Men betert ghene wijfs met slane,
Nochtan so makensi menighen Job.

Het geval is te weinig toegespitst en te zeer enkel maar grappig om als een
wraakneming der verbeelding te kunnen gelden en het lied heeft trouwens ook geen
formele kenmerken die het duidelijk aan de Marie-liederen verbinden.
De onderling zeer verwante liederen 37 en 122 zou ik willen beschouwen als
onhoofse wensdromen, coitusdromen uit de tijd toen de dichter nog wel degelijk
hoopte met Marie te zullen trouwen. In de strofen zelf blijft hij, zij het met de nodige
ironie, nog wel zowat binnen de perken van wat er in het hoofse verkeer gezegd
kon worden, maar in het refrein noemt hij de zaak waar het hem om te doen is op
de man, of liever op de vrouw af. In 37 is dat refrein:
Int scade van tween witten dien
Doet het goet der zonnen ontvlien,
Daer mens eenen met jonsten jan.

In het refrein van 122 zegt de dichter het bloemrijker maar vooral niet minder duidelijk:
Ghebloiet staet een gardelijn.
So vaste nye ghein in mi en stoet.
God groetu, joncfrouwe edel, fijn,
Dat rijs haenstu in dijn behoet!

We hebben hier, evenals in lied 16, te maken met een geval van zelfparodiëring:
een beeld, een uitdrukking, ja een hele versregel uit het extatische eerste meilied
voor Marie, 129, krijgen hier een uiterst realistische reïnterpretatie. Het begin van
de tweede strofe: ‘Sal dan mijn gaert ghedurich sijn, / Blijft mi ghestalt tot heilde
zoet’, bewijst nl. overduidelijk dat het ‘gardelijn’ een phallisch beeld is: de ‘heilde’,
de band die het ‘rijs’ overeind moet houden, is natuurlijk de vagina. Het moge
allemaal maar verbeelding zijn, wanneer de dichter in 122 schrijft: ‘Ic badt der liefster
vrouwen mijn, / God gheve dat mir becliven moet’, ook deze verbeelding, juist deze
verbeelding completeert
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onze voorstelling van wat de liefde voor Marie in het leven van Jan Moritoen betekend
en hij van haar verwacht heeft: geen hoofs ideaal, maar een huwelijksgemeenschap.
Ik wil niet alle Marie-liederen die ik verder nog heb gevonden afzonderlijk
bespreken. Een of ander argument om ze tot de Marie-periode te rekenen heb ik
bij de nummers 3-4-5-6, 8, 10, 14-15-16, 18-19-20-21-22-23-24-25, 29, 32, 36-37,
40-41-42, 45, 48-49-40-51-52-53-54-55, 57-58-59, 71-72, 74-75-76-77-78, 86, 90,
105-106, 116, 122, 129-130, 133, 136-137-138-139-140, 146-147. Het zijn er in het
geheel 59, wat mij niet te veel lijkt voor een snel reagerend talent als Jan Moritoen
in vier van de productiefste jaren van zijn leven. Niet al deze liederen hebben direct
of indirect te maken met de liefde voor Marie, wel verreweg de meeste. 54 is een
lied dat al vele lezers heeft getroffen doordat de dichter daarin een
gewoon-menselijke belangstelling, zonder enig erotisch eigenbelang, toont voor het
verdriet van een ‘gevallen’ meisje:
De tranen vielen daer int zant.
Die daer de blijtste was becant,
Die ghin haer anden wringhen.
Als ic dat sach, het deerde mich....
In wilde rusten zekerlijch,
In hadt bezonghen.

De regel ‘God jonne hem beeden hemelrijch’ is nauw verwant met ‘God jonne ons
tween eendrachtelijch / Sijn hemelrijch’ uit 76, het eerste nieuwjaarslied voor Marie.
We zullen straks, bij de behandeling van de liederen uit de Mergriete-periode, bij
Jan Moritoen meer blijken tegenkomen van gewoonmenselijk meeleven met de
droefheid van een vrouw, begrip voor haar gevoelsbehoeften, maar in de
Marie-periode, waarin de dichter nog al te veel met zichzelf te stellen had, staat lied
54 alleen.
Bijzondere aandacht wil ik vragen voor de liederen 52 en 147, omdat daarin,
evenals in het 2de gedicht, het accent zo sterk valt op het ‘werc’ dat de echte
getrouwe hoofse minnaar moet leren verrichten. Geen woorden maar daden! Oftewel,
zoals het in 147 staat:
Wat noode es minne van eenigher tonghe?
Niet, want haer weerck dat es haer woort.
Al waert dat scaemt de spraek bedwonghe,
Haer weerck wil altoos commen voort.

Het beroep dat in de laatste strofe van 147 op Venus wordt gedaan (‘Wanneer zals
Venus nemen wrake / Dat men haer weerck dus corrumpeirt?’) roept ons het slot
van het 2de gedicht in de herinnering, waarin de dichter bij
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uitspraak van het hoogste minnegericht wordt verwezen naar ‘der minnen scole’
om het ‘werc’ van de liefde te leren. Dat ‘werc’ wordt ook genoemd in het al
besproken lied 106 (‘Des sal mijn werc onlanghe staen’), terwijl het begin van 147
(‘Ach, zich voor dich, truw hertzen reyn’) een variant is van de eerste regel van het
al besproken lied 77 (‘Sich vor dich, ghetrauwe man’). 147 kan bijna als een
programmatisch kernlied van de Marie-periode beschouwd worden en vanwege dat
programmatische en samenvattende karakter zal de dichter het ook wel hebben
uitgekozen om als slotlied van het liedboek te fungeren. Lied 52, door de regel ‘Ende
anders hevet crancken spoet’ formeel verbonden aan 3, 21 en 45 - daar luiden de
overeenstemmende regels ‘Ten vruechden anich cranken spoet’, ‘Daertoe so anich
cranken spoet’ en ‘Te ghelde so anich cranken spoet’ -, mist de triumfante toon van
147 en maakt in zijn poging om tot een ascese des harten te komen eigenlijk een
aandoenlijke indruk:
Met herten willic werc bestaen,
So ne sal mi niet verlangen.
Verlangen comt hem dickent aen
Die anders werc bevanghen.
Met herten mach men dies ontgangen.
Verlanghen brinct al werc te smerten.

De dichter probeert alle ‘verlanghen’ af te weren en zichzelf op te voeden tot een
‘vroylic beiden’ door zich ‘met herten’ op het ‘werc’ te werpen. Kon hij er maar in
slagen om zich innerlijk met het ‘werc’ te identificeren, dan zou hij zich niet meer
als een gekooide vogel voelen!
Wat sal een voghel sonder vlerken
Die bliven moet bin zinen sperten?
Ic wil niet doen en si met herten!

Het beeld is veelzeggend. De dichter moet zich bij ‘meester Ghetemperthede’ op
‘der minnen scole’ wel degelijk als ‘een voghel sonder vlerken’ gevoeld hebben. Hij
deed zichzelf in Venus' dienst geweld aan door een ander te willen worden dan hij
van nature was, en ook móest zijn. Maar in lied 52 wil hij dit nog niet inzien. Hij praat
zich aan dat hij een vrije vogel in Venus' hemel is, terwijl hij inderdaad in Marie's
gouden kooi gevangen zit. Het is voor zijn dichterlijk zieleheil maar gelukkig geweest
dat ze hem tenslotte heeft ‘laten vliegen’! Daardoor heeft hij later, in zijn Mergriete-tijd,
met ‘Aloeette’ kunnen opstijgen ‘in den troon’ waar Egidius ‘verheven’ was. ‘Daer
vuer sone corich gheen gewin’.
De liederen 139 en 140 bevatten evenals 32 uitgewerkte allegorische voor-
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stellingen, die ons eraan herinneren dat de dichter van het liedboek ook de dichter
van een reeks uitvoerige minneallegorieën is geweest. In 139 gaat het over een
‘rozier’, een rozenboom, die in het hart van de dichter groeit en bloeit en waarvan
hij, op bevel van ‘Vrau Hope’, de bloemen met handenvol afplukt en voor de geliefde
uitstrooit. Maar zijn ‘hoochste gaer’ schenkt geen aandacht aan zijn rozen en loopt
er achteloos overheen. Moet hij dan maar niet ophouden met strooien en de boom
in zijn hart omhakken? Aan het slot van het lied geeft de dichter - allegorieën zijn
‘bewegelijk’! - nog weer een andere draai aan zijn voorstelling: de boom, zíjn boom
die ook háár boom is, zal verbranden door de vuurgloed van de twijfel.
Ic wil mich eyghin gheven dir.
Ic gheve di rozen ende rozier.
Wiltuus niet nemen hoede
Ende in mi rijst des twifels vier,
So wart dijn boom verbrandet scier.
Want ic bem, vrouwe goede,
Bescout van tswifels gloede.

Lied 139 is door de kreet ‘Helpt mi!’ verbonden aan 18, 75 en 116, en door de
wending ‘nemmeer ics mi bewinde’ aan 51 en 90 (aldaar: ‘In wils mi niet bewinden’).
In 140 wordt het beeld uit het slot van 139 variërend voortgezet. Niet de twijfel maar
het gepersonifieerde ‘Ghepeins’ wordt ervan beschuldigd dat het het hart van de
dichter heeft verbrand:
Vaer wech, Ghepeins, God gheve dir leit
Dattu ye quaems in mijn ghedacht.
Du best vort an van mi ontzeit
Ende ic ontsegghe al dijn gheslacht...
Du haens ghebrant met onbesceit
Mijn herte ende al mijns zinnes cracht.

Behalve echo's van 139 en van het slotlied van het 2de gedicht vinden we in 140
ook vooral overeenstemmingen met 116 (aldaar: ‘mijns zinnes cracht’ en ‘Sint dat
si quam in mijn ghedacht’).
Het al meermalen genoemde en aan vele andere Marie-liederen verbonden 116
verdient onze aandacht als ‘droomlied’. Het is geen ‘droomlied’ bij wijze van spreken,
geen ‘wensdroomlied’ als 5, 21 en 75 waarin de verbeelding het tekort van de
werkelijkheid moest aanvullen, maar een lied waarin de droom evenals in de grote
minneallegorieën tot de voorstelling behoort en dus een literaire inhoud heeft:
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Een droom haet mir tze vruechden bracht,
Das mir die nacht
Tze balde dus overlidet...
Nu willic emmer slapen gaen.
Ic hope mir sal noch comen aen
Des dromes vruecht.

Lied 116 brengt ons op het spoor van nog een tweede rijmlap der Marie-periode,
naast wes ic(h) beghin(ne), nl. wes ich vermaen. We vinden deze zelfde zinloze
rijmwending ook in 4 en 14, en met des in plaats van wes bovendien in 10. Met 10
en 14 is 116 ook verbonden door de regel ‘Ic blive di minlic onderdaen’ (in 10:
‘waerlijc onderdaen’, in 14: ‘eewich onderdaen’) en de wending ‘al mijn ghenuecht...
mach si verslaen’ (in 10: ‘al mijn leit constu verslaen’, in 14: ‘al mijn leit mach si
verslaen’; vergelijk verder nog 19: ‘haer niden wil ons vruecht verslaen’, en 36:
‘mochtic met zorghen leit verslaen’). Al deze overeenstemmingen betreffen zeer
conventionele wendingen en dragen weinig of niets bij tot ons inzicht in de
persoonlijkheid en de levenssituatie van de dichter. Dat is wel het geval met de
persoonlijke vondst waarmee 116 wordt afgesloten: ‘Troutzaerte vrucht, / Wilt gheven
lucht/ Den huweraen’. Wat betekent het dat de dichter aan zijn geliefde vraagt om
‘licht’ te verschaffen aan ‘de nachtuil’?. Hij, die van de nacht een dag placht te maken
en daarom op de school van ‘meester Ghetemperthede’ moest leren het etmaal
ordelijk in drieën te verdelen, duidt zichzelf hier aan met de spotnaam ‘huweraen’.
Is die spotnaam hem door Marie speels-kritiserend, ‘gheckende’ gegeven en doet
hij, door die naam te gebruiken aan het slot van de minnebrief die lied 116 is, een
beroep op haar vriendschappelijke gevoelens? Geeft hij daarmee aan het ernstige
lied opeens een lichtere toon, de toon van de herkennende zelfironie? In lied 42 is
het beeld van de nachtuil verder uitgewerkt. Het is een van de aardigste nummers
uit het liedboek, waarin de dichter op een allerplezierigste manier de draak met
zichzelf steekt, het is een in enkele lijnen geschetst ironisch zelfportret:
So wie bi nachte gherne vliecht,
Hi slacht den huwerhane
Die hem sdaeghs uten oghen doet.
Ruste ende paeis hem dickent liecht
Van vele bi nachte te gane.
Sijn zanc zijn roup dats: ‘waen bedrieght!’
Dies scuwet hi zonne ende mane.
Lanteerne ende keerze ware hem goet.
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Ook hier vinden we aan het slot een toespeling op licht, het licht van ‘lanteerne ende
keerze’ dat ‘goet’ zou zijn voor de in het duister rondwiekende nachtvogel. Heeft de
dichter gedacht aan een lichtje in het venster van de geliefde dat hem als baken
zou dienen bij zijn nachtelijke omzwervingen langs de Brugse reien? En wordt dit
werkelijke lichtje uit 42 in 116 dan weer figuurlijk toegepast?
Een laatste lied uit de Marie-periode, dat ik nog wil bespreken is 53. Kunnen wij
in 32, 139, 140 en - dit zij er nog en passant aan toegevoegd - 146 iets van de
allegorische denktrant der grote gedichten herkennen, vinden wij in 116 iets terug
van hun droomsfeer, in 53 ontmoeten wij de welbekende gestalte van ‘Vrau Redene’.
Haar naam wordt niet genoemd (maar dat gebeurde ook niet in het 7de en 13de
gedicht), zij is eenvoudig: ‘Een wijf van reinen zeden, / Vulmaect van allen leden, /
Hovesch ende vroet’. Zij geeft de dichter de redelijke raad om ‘in ghestadicheiden
/ Te vougene hertze ende moet’ en voegt daar dan veelzeggend aan toe: ‘Quaet
aeste es al ontspoet’. Wie te hard van stapel wil lopen, mist zijn doel. Ook in dit
53ste lied spreekt de dichter met een flinke dosis zelfironie en doet hij een dappere
poging om zijn zelfbeklag redelijk te relativeren. De schuld van zijn geringe succes
in de liefde ligt - hij erkent het ook hier weer - bij hemzelf. Uiterst curieus is de
voorlaatste strofe:
Si sprac: ‘die wil becliven
In te minnene wiven
Die wachte na de vloet
Ende doe sijn sceipkin driven.
Laettijt te langhe bliven
En doet hem nummer goet.
Quaet aeste es al ontspoet’.

Het is duidelijk dat de dichter bedoelt: in de liefde moet je het goede getijde, het
juiste ogenblik afwachten. Maar wat betekenen de gecursiveerde regels? ‘'s Avonds
laat te lang blijven doet de minnaar nooit goed bij zijn geliefde‘? Als dit de juiste
vertaling is, moet Jan Moritoen een tijdlang geregeld bij Marie over huis zijn gekomen
en zich daarbij, van haarzelf of haar huisgenoten, de kritiek op de hals hebben
gehaald dat hij 's avonds te lang bleef plakken. Hij was nu eenmaal niet gewend
om vroeg naar bed te gaan! Is het tussen Jan en Marie echter nooit zover gekomen
dat hij haar thuis mocht opzoeken, dan zouden de gecursiveerde regels ook kunnen
betekenen: ‘'s Avonds te lang opzitten - om te dichten of te peinzen - bezorgt een
minnaar een slechte naam bij zijn geliefde - nl. de naam van iemand die ongeregeld
leeft en zijn werk verwaarloost’. De slotregel ‘Quaet aeste es al
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ontspoet’, die bij de eerste opvatting het in de voorafgaande regels gezegde op een
natuurlijke wijze afrondt, zou er bij de laatste opvatting maar een beetje bijbungelen.
Deze ‘esthetische’ overweging - die bij de interpretatie van een goed gedicht mag
meetellen - brengt mij ertoe aan de eerste opvatting toch maar de voorkeur te geven.
Wij moeten onze voorstelling van de Marie-episode dan zo completeren, dat Jan
Moritoen, die tenslotte van goede familie was, aanvankelijk wel, zij het niet zonder
reserve, door Marie en haar ouders geaccepteerd is, maar dat hem later, toen hij,
ondanks al zijn ijver om zijn bohémienbestaan aan de burgerlijke orde aan te passen,
toch niet aan de verwachtingen bleek te kunnen beantwoorden, de deur is gewezen:
‘Gaet!’ In lied 53 brengt het gesprek met ‘Vrau Redene’ de dichter nog tot de tamelijk
optimistische slotsom, dat hij als minnaar maar vol vertrouwen moet afwachten tot
hij op het goede ogenblik de ‘buit’ kan binnenhalen. De slotstrofe is merkwaardig
zakelijk van toon en niet bepaald hoofs van beeld:
Nu laet ons wachten alle!
Als ons de tijt gevalle,
So wilwi wacker zijn
Dat men ons niet vergalle.
Die tpaert heift binden stalle
Verware sijn slotelkijn.
Verlangen doet mi pijn.

De dichter zal dit lied wel niet aan zijn geliefde hebben voorgezongen. Een
zelfonderzoek of een zelfrechtvaardiging zoals het 2de gedicht - dat wél voor de
ogen van Marie bestemd zal zijn geweest - was het zelfgesprek van het 53ste lied
niet. Men kan het eerder een tussentijdse balans noemen. De eindafrekening heeft
er anders uit gezien.
Het ligt methodisch voor de hand om bij het verzamelen van de Mergrieteliederen
uit te gaan van lied 13. Dit is immers het enige van het liedboek waarin de naam
van Mergriete genoemd wordt, niet in de tekst maar wel in het 20-letterige acrostichon
‘O Mergriete, geft mi danc’. Ik wil dit 13de lied, omdat het het uitgangspunt moet
zijn van al onze verdere beschouwingen, nu eerst in zijn geheel citeren:
Omoedich, simpel, goedertiere,
Minlic wesende in alre maniere
Es die over scone figure.
Reynicheit es in elcker ure
Ghefondeert in haren persoon.
Recht eist dat cranc es mijn loon.
Ic ne dars haer niet ghewaghen.
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Eewich willict helende draghen
Tote mi de doot mijn leven verbiet.
Ets recht, in bem haers werdich niet.
Ghenougeliker dan ic visiere
Es soe daer ic mi up verfiere.
Felheit was nie in hare nature.
Trouwe es in haer herte pure,
Minlic, edel, zoete ende scoon,
In rechter dueghet sonder hoon.
Doch wil ic haer mijn liden claghen.
An haer so maghic troost bejaghen.
Neemt so mijns ware als so mi ziet,
Confoort wert mi daer of ghesciet.

Het is in poëtisch opzicht geen belangrijk lied. Er zit geen grote bewogenheid achter
en de dictie is zeer conventioneel. Maar juist daardoor geeft het ons het nodige
houvast voor een vergelijking met andere liederen. De meest persoonlijke, meest
oorspronkelijke liederen vertonen vaak de minste formele kenmerken van het soort
dat we voor ons onderzoek nodig hebben. Afgezien van het slot der beide strofen
is lied 13 enkel maar een opsomming van de loffelijke kwaliteiten der geliefde, een
catalogus van hoofse vrouwendeugden. Dergelijke uitvoerige opsommingen komen
1
geen enkele keer voor in onze 59 Marie-liederen maar wel bv. in de nummers 34,
43, 88, 119 en 124. Het korte lied 34, met het acrostichon ‘Violette’, bestaat uit
weinig meer dan zo'n deugden-catalogus:
Violette, zuver wit,
Juechdich, soete ende amoreus,
Omoedich, simpel, onbesmit,
Lievelic, scone, gracieus,
Edel, reine, glorieus,
Trouwe ende stede ghi bezit.
Troost hem dien ghi maect penseus
Ende u wil dienen in al dit.

Ook dit is een poëtisch weinig imponerend knutselwerkje, maar voor ons

1

Wel in het verhalende deel van het 2de gedicht, r. 216/20:

Soe es so soete ende so reene,
So minlijc ende so goet van zeden,
So scone ende so vul wetentheden,
So edel ende so wijs van rade,
So vul van trauwen ende so gestade.
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niettemin interessant vanwege zijn formele kenmerken. Uit het rondeellied 43, dat
begint met de regel: ‘Ich haen een uut vercoren .L.’, citeer ik maar één strofe:
Sones no wreet, no stuer, no fel,
Maer wivelic ghefigureirt,
Ghestadich, minlic, niet rebel.

Lied 88, beginnend met: ‘O .M., wel zoete benen drie’, is almede een
aaneenschakeling van gemeenplaatsen, waarvan ik er hier maar enkele laat volgen:
Trauwe ne vergaetstu nie.
Vul eeren es dijn weten.
Du best vul alre reinicheit.
Van u mi alle vruecht ghescie,
Want ghi hebt vast bezeten
Trauwe, eere ende omoedicheit.

Van lied 119 vraagt in het bijzonder de derde strofe onze aandacht, ofschoon er uit
de tweede ook al wel een en ander te halen valt (‘Vul es haer wivelic ghedacht /
Van trauwen ende van zeden rein’):
Ere, scaemte ende stadicheit,
Wijsheit, const ende ooc ootmoet,
Simpel wesen, reinicheit,
Dits al in huer, des bem ic vroet.

Van lied 124, bestaande uit drie vagantenstrofen zonder één oorspronkelijke regel,
citeer ik de eerste strofe:
Trauwe ende steide, scaemte, ootmoet,
Wetentheit ende eere,
Ghezedich, edel, wijs ende vroet,
Noch haet si duechden meere.
Simpel, meinder, scone ende goet,
Dus ickse kennen leere.
Lief uutvercoren, beilde zoet,
Tuwaert ic mi keere.

Maken wij de rekening op, dan constateren wij dat omoedich voorkomt in 13 en 34,
omoedicheit in 88, ootmoet in 119 en 124; simpel in 13, 34 en 119; scaemte in 119
en 124; reine in 34, reinicheit in 13, 88 en 119; trouwe in 13, 34, 88, 119 en 124;
eere in 88, 119 en 124; edel in 13, 34 en 124; zoete in 13, 34, 88, 119 en 124; scone
in 13, 34 en 124; minlic in 13, 43 en 119; ghestadich in 43,
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stede in 34 en 124, stadicheit in 119; wijs in 124, wijsheit in 119; fel met ontkenning
in 43, felheit met ontkenning in 13. Er zijn dus genoeg overeenstemmingen om de
onderlinge verwantschap van 13, 34, 43, 88, 119 en 124 aan te tonen, maar ze zijn
niet allemaal bruikbaar voor het herkennen van Mergriete-liederen buiten dit zestal,
want vele van de geciteerde qualificaties komen ook in Marie-liederen voor. Typisch
voor het beeld van Mergriete is in de eerste plaats simpel, dat buiten 13, 34 en 119
nergens in het liedboek gebruikt wordt. ‘Violette’, het acrostichon van 34, is blijkbaar
een ‘hoofs pseudoniem’ van Mergriete geweest. Het viooltje symboliseert de
nederigheid en ‘Violette’ wordt daarom ook gebruikt als naam voor de heilige Maagd.
Omoedich is almede een qualificatie die speciaal op Maria van toepassing is. In het
Marialied 97 wordt gesproken van ‘dijn omoediche zuver lijf’, in 101 van Maria's
‘omoet ende zuverheit’ en van ‘Die werde roze die met verzike / Den heere ontfinc
oetmoedelike’. Door Mergriete ‘omoedich’ te noemen brengt de dichter haar evenals
door de erenaam ‘Violette’ in verband met de heilige Maagd. In lied 108 komt nog
de regel voor: ‘Ghewerdicht, vrauwe, up rechte omoet’, waarin omoet niet de
betekenis van ‘nederigheid’ maar van ‘genade’ heeft. Hier kan het woord niet gelden
als formeel kenmerk van een Mergriete-lied, in 13, 34, 88, 119 en 124 zijn ootmoet,
omoedich en omoedicheit dit wel. Scaemte wordt als hoofse deugd - overigens van
een man - ook genoemd in 89 (‘Trauwe, scaemte ende stedicheit’). In 110 wordt
van de geliefde, die wordt voorgesteld als gepersonifieerde ‘Stede’, d.i. de
standvastigheid, gezegd: ‘Dijn gheer is eere, dijn wesen scame’. Verder wordt
scaemte in het liedboek nog op twee plaatsen (in de Marieliederen 38 en 147)
gebruikt in de betekenis ‘beschaamdheid’, dus niet ter aanduiding van de hoofse
deugd der ingetogenheid. Met de ‘simpelheit’ en de ‘ootmoet’ behoort m.i. ook de
1
‘scaemte’ tot de characteristica der Mergriete-verbeelding . Omdat Jan Moritoen
ten aanzien van Mergriete nooit trouwplannen heeft gehad, ja niet kon hebben - zij
was immers de verloofde van een vriend -, heeft hij haar waarschijnlijk van het begin
af de eigenschappen toegekend van een heilige jonkvrouw, van Maria. Toen zij in
het klooster ging, behoefde de dichter niets aan zijn qualificaties te veranderen.
‘Reinicheit’ is een eigenschap die ook aan Marie wordt toegekend, bv. in 137, het
vierde nieuwjaarslied: ‘Dat doet dijn duecht, dijn reinicheit’. ‘Reinre wijf ic nie ghesach’
heet het al in lied 22, met het acrostichon Marie. In 88 zegt de dichter echter van
‘M’, hier op te vatten als de eerste letter van

1

Hij grijpt met deze characteristica van Mergriete echter wel terug, over de Marie-episode
heen, op de verbeelding van zijn eerste grote liefde in het 1ste gedicht. De dichter ziet daar,
in de ‘zale’ van het ‘palaeis’ dat de geliefde voorstelt, drie vrouwen wandelen, Hovescheit,
Simpelhede en Omoedichede, die samen gaan neerknielen voor Zuverheit (r. 784/810).
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Mergriete: ‘Du best vul alre reinicheit’, en deze superlatieve qualificatie heb ik in de
Marie-liederen niet aangetroffen. In lied 101 wordt van de heilige Maagd gesproken
als van een ‘roze vul der reynicheit’. Dit kan ons doen vermoeden dat ook op dit
punt Mergriete van de dichter de hoogst, de heiligst denkbare qualificatie heeft
ontvangen. In lied 115 wordt de geliefde aangesprokan als ‘Vrauwe vul alre reinicheit,
in 62 wordt tegen haar gezegd: ‘O wijf, dine wivelike ader / Es so vul der reinicheit’,
lied 11, waarin over de geliefde in de derde persoon wordt gesproken, begint met:
‘Een wijflic wijf vul reinicheden’. Er is vanwege deze formele overeenstemming met
88 alle aanleiding om 11, 62 en 115 bij de Mergriete-liederen te rekenen. Ik voeg
er nog 126 aan toe, met de regels: ‘De hoochste staet der vroylicheit.../ Dats minne
vul der reinicheit’.
De laatste regel van lied 13 bevat het in het liedboek maar zelden voorkomende
woord confoort met de betekenis ‘troost, kracht uit de vervulling van het
liefdesverlangen’. Het treedt zeer veelvuldig op in het 13de gedicht en ook al een
enkele maal in het 1ste. In het 6de gedicht vinden we de variant confortelichede
met dezelfde betekenis (r. 114). In het 2de gedicht en in de Marieliederen heb ik
deze woorden niet gevonden. We mogen dus wel aannemen dat confoort in de
genoemde speciale betekenis een kenmerk is van Mergriete-liederen en lied 110,
waarin ons ook al het woord scame was opgevallen, op grond van de regel: ‘Der
minnen die mi gheift confoort’ definitief tot deze groep rekenen. In de derde regel
van lied 13 komt figure voor in de zin van ‘gestalte’. Dit vinden we in het liedboek
alleen terug in 11: ‘Int upsien harer zoeter figure’. Verwant is de uitdrukking ‘wivelic
ghefigureirt’ uit 43. De verbinding ‘herte pure’, in 13 gebruikt in verband met
Mergriete, keert terug in 100, waar van de jonggestorven Egidius gezegd wordt:
‘Musike ende alle melodien / Minnestu met herten pure’. De regel uit 13: ‘Ic ne dars
haer niet ghewaghen’, vertoont een zekere verwantschap met een passage uit 91:
‘Salsi mi aldus vreimde bliven, / In weet hoe ict gheliden sal. / Salsi mi daer om van
huer driven, / Of ict haer durste zegghen al?’ Niet alle overeenstemmingen die ik
heb geciteerd zijn even sprekend, maar we zien, wanneer we de woorden en
wendingen uit lied 13 analyseren en het parallelle gebruik ervan in andere liederen
nagaan, toch al wel vaagweg iets als een Mergriete-groep ontstaan. Ik herhaal nog
even alle nummers die in het voorafgaande besproken of genoemd zijn: 11, 13
(‘Mergriete’), 34 (‘Violette’), 43 (‘L’), 62, 88 (‘M’), 89, 91, 97, 100, 101, 110, 115,
119, 124, 126.
Ik kies uit deze voorlopige groep lied 88 om als uitgangspunt te dienen voor een
verder onderzoek. Dat 88 een Mergriete-lied is kan redelijkerwijs niet betwijfeld
worden: de geliefde wordt erin aangesproken als ‘M’ en het heeft zowel de algemene
deugdencatalogus als in het bijzonder de deugd der
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‘omoedicheit’ met 13 gemeen. Dezelfde kenmerken die 88 met 13 verbinden, bezit
het ook samen met 34, 119 en 124. De qualificatie ‘vul... reinicheit’ heeft 88 gemeen
met 11, 62, 101, 115 en 126. Tussen 88 en 62 bestaan echter nog verschillende
andere overeenstemmingen. Ik zet ze hier bij elkaar: ‘Ic blive dijn eighin, hoe dat
gheit’ (88), ‘Ic blive dijn eighin, hoe dat gheit’ (62); ‘Du muechs mi gheven lief ende
leit’ (88), ‘Du muechs mi gheven lief ende leit’ (62); ‘Slapen, drincken, eiten / Lietic
daer om, vor waer gheseit’ (88), ‘Mijn god, mijn moeder ende mijn vader / Bestu
allein, vor waer gheseit’ (62). De regel ‘Du muechs mi gheven lief ende leit’ vinden
we precies zo terug in 80 en met een lichte variatie in 28: ‘Ets recht, du geifs mir
lief ende leit’. Lied 28 heeft het acrostichon ‘Liegaert’. Dat plaatst ons wel voor een
moeilijkheid, want konden we ‘Violette’ nog interpreteren als een ter vrije beschikking
staand ‘hoofs pseudoniem’, Liegaert is een werkelijk bestaande naam geweest die
door verschillende Brugse meisjes in het laatste kwart van de 14de eeuw gedragen
werd. Toch krijgen we wel de indruk dat lied 28 een plaats in de Mergriete-groep
verdient. De rijmlap hoet mi vergheit in 28 is niet te scheiden van hoe dat gheit in
62 en 88. Hoet mi vergheit komt verder voor in de liederen 7 (‘Hoet mer vergheit’),
70, 108, 113 (‘Es eighin dijn, hoet mir vergheit’) en het ‘Niete’-lied 114 (‘El niet ic
gheer, hoet mi vergheit’, geheel gelijk aan 28). Een andere variant van deze
‘regelvulling’ is nog hoet mi vergee in 65, een lied waarin de geliefde evenals in 88
met ‘M’ wordt aangeduid. Behalve door deze ‘M’ en de stoplap hoet mi vergee / hoe
dat gheit zijn 65 en 88 nog aan elkaar verbonden door de verwante regels ‘Canzoe
mi gheven zuer ende zachte’ (65) en ‘Du muechs mi gheven lief ende leit’ (88). Wat
deze laatste wending betreft staat 65 echter nog dichter bij 124, een van de andere
liederen der voorlopige Mergriete-groep, want aan ‘Canzoe mi gheven zuer ende
zachte’ in 65 gaat de vergelijking ‘ghelijc der zee’ vooraf en in 124 vinden we: ‘Ghelijc
der hebben enter vloet / Gheift si mi zacht ende zere’. Dit brengt ons dan weer bij
128 met de regels: ‘Ghelijch der ebben enter vloet / Doestu mir liden zeer ende
zacht’. Tenslotte geeft het ‘Niete’-lied 111 nog een variant die weer naar 28 wijst:
‘Ets recht, du gheifs mi zuer ende zoet’. Het ‘Liegaert’-lied 28 heeft dus tamelijk
sprekende overeenstemmingen met twee van de drie ‘Niete’-liederen, 111 en 114,
met de twee ‘M’-liederen 65 en 88 en met nog twee andere liederen van de
voorlopige Mergriete-groep, 62 en 124. Wij mogen aannemen dat ‘Liegaert’ een
‘schuilnaam’ van Mergriete is geweest en ‘Niete’, hoogstwaarschijnlijk, een vleinaam
die alleen gebruikt werd door haar intieme vrienden (verg. ‘Maes’ als vleinaam voor
Marie). Hoet mi vergheit / hoet mi vergee / hoe dat gheit is als karakteristieke stoplap
van de Mergriete-periode te vergelijken met wes ic(h) beghin(ne) en was ich vermaen
van de Marie-periode. De kring van overeenstemmingen rondom
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lied 88 heeft bevestigd dat 62 en 124 inderdaad tot de Mergriete-groep moeten
behoren en heeft verder 7, 28, 65, 70, 80, 108, 111, 113, 114 en 128 aan deze
groep toegevoegd.
Als uitgangspunt voor de verdere uitbouw van de Mergriete-groep kies ik nu lied
124, omdat zich hierin een tweede karakteristieke stoplap van de Mergriete-periode
bevindt, wat si mi doet (met verschillende varianten). Deze komt zevenmaal in het
liedboek voor: ‘Wat soe mi doet, docht mi niet goet, / Ic ware onwetender dan een
zwijn’ (12); ‘Eighin dijn / Es therte mijn, / Wat ghi mi doet’ (39, met acrostichon
‘Triceew’); ‘Mi ghelieft, wat ghi mi doet’ (67); ‘Wel mi ghenoucht, wat ghi mi doet’
(94); ‘Dies willict nemen al vor goet, / Wat si mi doet’ (119); ‘So lanc so meer, wat
si mi doet, / Ic huer tze dienen ghere’ (124); ‘Ende in wil nummer, noch en can, /
Dat anders si, wes ghi mi doet’ (131, met acrostichon ‘I.A.N.M.’). De ‘naam’ Triceew
lijkt mij opgebouwd uit de eerste letters van woorden waarmee hoofse
vrouwendeugden worden aangeduid (verg. het letterspel met de naam Mergriete
in het 7de gedicht). Men kan bv. denken aan Trouwe, Reinicheit, Jonste(licheit),
Confortelicheit, Edelheit, Eere, Wijsheit (of Wetentheit). De dichter heeft Mergriete
kennelijk onder vele namen gehuldigd en dat betekent waarschijnlijk dat hij in de
liederen die voor zijn vriendenkring bestemd waren, haar eigenlijke naam niet heeft
willen noemen, zelfs niet per acrostichon. Marie was ‘vrij’, nog aan niemand
gebonden, en Jan Moritoen kon haar dus openlijk het hof maken. Mergriete was
daarentegen de verloofde van een vriend en een openlijke hulde aan haar zou alle
betrokkenen bloot stellen aan de onwelwillende kritiek van de buitenstaanders, de
‘niders’, die een dergelijke hoofse driehoeksverhouding niet goed konden plaatsen.
Er zijn in het liedboek twee liederen waarin met nadruk wordt betoogd dat de liefde
tussen de dichter en zijn vrouwe geheim moet blijven, 109 en 134. In 109 zegt de
dichter het zo:
Mi heift ghevaen een wijflic beild.
Het si mir lief, dat elc man heild.
Wie zo es, dan seggic niet.
Of ict zeide ende voorder came,
So ware mijn trueren menichfald.
Neinic niet! huer werde name
Blijft in mi allein ghestald...
Wien salic mijn secreit betrauwen?
Der wrouchers also menich leift.
Dies radic der reinre vrauwen
Dat zoe haer niet te kennene gheift.
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Lied 134 begint op deze wijze:
De scoonste die men scauwen mach,
De liefste die ic ye ghesach,
Ich weinsche huer heyl ende goeden dach.
Maer wie ich meyn,
Wil ich niemen doen ghewach
Dan huer allein
Die mijns vermach
Ende anders ghein.

Aan het slot lezen we: ‘Ich wille dan stellen mijn ghedacht / Vor elken clappenden
vilein’, en hierin zal wel de motivering van de geheimzinnigheid besloten liggen.
Lied 134 is op vele wijzen formeel verbonden aan de tot dusver bijeengebrachte
Mergriete-groep (80, 94, 108, maar vooral 131) en daarom is het geoorloofd de
motivering die in 134 (en 109) gegeven wordt van het zwijgen over de identiteit der
geliefde, voor de hele groep te laten gelden. De polyonymiteit en pseudonymiteit
der Mergriete-liederen had de bedoeling de anonymiteit der geliefde te garanderen.
Lied 13 is het enige waarin schijnbaar die anonymiteit verbroken wordt. Maar
waarschijnlijk was het als poëtische minnebrief oorspronkelijk alleen voor Mergriete
bestemd (verg. het 6de gedicht) en is het pas veel later, toen zij al lang en breed in
het klooster zat, aan de vriendenkring voorgezongen en in het liedboek opgenomen.
Het acrostichon van lied 13 heeft ook een heel ander karakter dan die van de overige
liederen. Het is een directe smeekbede tot de geliefde, als het ware met onzichtbare
inkt geschreven haaks op de twintig regels conventionele lof en klacht in de derde
persoon. Het verraadt op zeer verborgen wijze de gevoelens van de dichter, het is
1
geen verraad aan het hoofse geheim . De vrienden hebben, natuurlijk met
uitzondering van Mergrietes verloofde, die in het geheime verbond was opgenomen,
geruime tijd maar moeten raden wie er wel met ‘M’, ‘L’, ‘Niete’, ‘Liegaert’, ‘Violette’
of ‘Triceew’ bedoeld kon zijn. Dat hoorde bij het hoofse spel.
Lied 124 bevat nog enkele andere wendingen die het vermelden waard zijn. De
regel ‘Nu nem mi, vrauwe, in dijn behoet’ vinden we als ‘Nu neimt mi, vrauwe, in
dijn behoet’ terug in het ‘Niete’-lied 111, dat hiermee dan ook wel definitief zijn plaats
in de Mergriete-groep krijgt. De uit 128 overgenomen regel ‘Ghelijc der hebben enter
vloet’ - ik houd 124 voor een ‘secundair’ lied dat vrijwel geheel uit geprefabriceerde
elementen is samengesteld - heeft een, vermoedelijk eveneens op 128 teruggaande,
variant in 100 met een aan de

1

De kopiist heeft het acrostichon niet opgemerkt, want hij laat r. 10 beginnen met Hets i.p.v.
Ets.
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situatie van dat lied aangepaste, ‘vrijere’ verwerking van het beeld: ‘O avonture, /
Du slachts der hebben ende der vloet, / Du gheifs hem tzoet die staen na tzure /
Entu best stuere / Hem die van aerde minnen tzoet’. Ook het lied ter herdenking
van Egidius is dus vast verbonden aan de Mergrietegroep. We kunnen 100 op grond
van de- ure-rijmen nog speciaal verbinden met 11 en 101. Het woord stu(e)r(e) ben
ik buiten 100, 43 en 11 (‘Want jeghen mi es soe te sture’) niet in het liedboek
tegengekomen.
We willen ons nu een eindje verder de weg laten wijzen door het inmiddels
eveneens goed bevestigde Mergriete-lied 114. Enkele regels hieruit vinden we
letterlijk terug in andere liederen: ‘Nacht ende dach peinsic om di’ in 87, ‘Een ure
dinct mi sijn een jaer’ in 135. Varianten van deze wendingen komen voor in 108
(‘Om di so peinsic dach ende nacht’), in 93 (‘Al mijn ghedinken dach ende nacht /
Dats al om dir’) en in 96 (‘Int sceiden hets een ure een jaer’). Van deze 5 nummers
zijn we alleen 108 al eerder tegengekomen, de andere 4 zijn nieuw. Met 135 heeft
114 ook de uitdrukking ‘mijn hoochste aenvanc’ gemeen, die verder nog voorkomt
in 107, het enige van het drietal ‘Niete’- liederen dat nog niet in de Mergriete-groep
was opgevangen. Lezen we in 114: ‘In mi bestu ende anders ghein/ Sone mach mi
comen in den zin’, in het voorafgaande lied 113 wordt het: ‘Want du best, vrauwe,
alleine int mijn, / Daer in mach comen anders gein’. Naast ‘sonder aerghelist’ uit
114 kunnen we ‘aen al arghelist’ uit 128 stellen. Zowel 113 als 128 is ons al als
Mergrietelied bekend. Met 118 is 114 verbonden door het gebruik van de Duitse
vorm Christ (rijmend op du bist).
Lied 128 is nu al vaak genoeg genoemd om als volgende wegwijzer te kunnen
dienen. We vinden daarin het woord mein met de betekenis ‘gezindheid’ (‘Mijn minlic
gonst, mijn truwe mein’), dat verder in het liedboek alleen nog voorkomt in 107 (‘Een
troostelic meein / Van dir allein / Maect mi verhueghet’), in 110 (‘Dijn woort, dijn
mein es recht acoort’) en in 135 (‘Ein troostlic mein’). De halve regel ‘Neemt das
vor goet’ uit 128 vinden we letterlijk terug aan het begin van 107. Verwant is in 100:
‘Maer wat God wille, elc neimt vor goet’. Al deze overeenstemmingen kunnen de
Mergrietegroep bevestigen, maar breiden haar niet uit. De regel die elke strofe van
128 afsluit: ‘Laes dir mijn dienst ghenouchlich zijn’, brengt ons echter behalve bij
het ‘Liegaert’-lied 28 ook bij liederen die we nog niet eerder zijn tegengekomen. In
28 lezen we: ‘Laes dir ghenoughen mijn jonstlijc pijn’, in 31, met het acrostichon
‘Calle’, bijna letterlijk hetzelfde: ‘Laet dir ghenoughen mijn jonstlijc pijn’,in 30, met
het acrostichon ‘Lauwerette’: ‘Laes dir ghenoughen, vrouwe goet’, in 44, dat er op
het eerste gezicht uitziet als een ‘M’- lied: ‘Laet u ghenoughen, .M. alleine, / Den
mey die ic u minlic gheve’. Dat ‘Lauwerette’ en ‘Calle’ evenals ‘Liegaert’ schuilnamen
van Mergriete
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moeten zijn, behoef ik nauwelijks meer te verdedigen. 28, 30 en 31 worden onderling
verder nog verbonden, doordat de geliefde in alle drie als ‘Lief alder liefst’ wordt
aangesproken. 30 heeft verschillende overeenstemmingen met 39 (‘Triceew’):
‘Roofstu uut mi der zorghen pijn’ (30), ‘Rooft mi alleyn uut zorgen pijn’ (39); ‘Toocht
mi ghenaden, wijflic schijn’ (30), ‘Toocht mir ghenaden, beilde zoet’ (39). Maar ook
tussen 30 en 44 is er nog meer verwant dan de ene geciteerde regel. Men vergelijke:
‘Wanneer ich bi di ben verwaert’ (30), en: ‘Te samen minnentlijch ghepaert. / Niet
bet maghic zijn verwaert’ (44). Tenslotte herinnert een regel uit 30: ‘Een onrein
dincken ic niet en mein’, aan de laatste strofe van het ‘M’-lied 88: ‘Onrein ghepeins
ende vileine / Haestu uut mi ghesmeten’. In dit verband mag ook nog lied 141
genoemd worden: ‘God, die dat beild verchiert so haet / Das mir verslaet / Alle onrein
ghedachte’. Een regel uit 31: ‘Lost mi van zorghen, het staet mi nauwe’, geeft ons
gelegenheid dit lied met 80 en 91 te verbinden en, nog nauwer, de beide
laatstgenoemde onderling, want in beide lezen wij: ‘Hoe nauwe het mi van vruechden
steit’.
Ik geef hier nog wat meer onderlinge relaties tussen nummers die al genoemd
zijn. 39 (‘Triceew’) heeft een volle regel gemeen met 111 (‘Niete’): ‘In u so rust mijns
hertzen bloet’ (39), ‘In di so rust mijns hertzen bloet’ (111). ‘Toocht mir ghenaden,
beilde zoet’ uit 39 heeft dezelfde klank als ‘Ic roupe ghenaden, beilde zoet’ uit 131.
107 (‘Niete’) is op sprekende wijze verbonden met 93, dat op zijn beurt weer
afhankelijk is van het 6de gedicht (‘Venus, danc hebbe dijn zuetse cracht’). Het slot
van 107: ‘Mijn liden zacht, / Troutzaerte reine’, vinden we nl. in 93 terug als:
‘Troutliefste vrauwe, mijn liden zacht’, terwijl op een andere plaats in hetzelfde lied
de geliefde als ‘troutzaerte reine’ wordt aangesproken. 131 (‘I.A.N.M.’) vertoont in
het bijzonder overeenstemmingen met 134 en 135: ‘Dan huer ghenoucht die mijns
vermach’ (131), ‘Dan huer allein / Die mijns vermach’ (134); ‘Der liefster die ic ye
ghesach’ (131), ‘De liefste die ich ye ghesach’ (134); ‘No hier no daer, waer ic
belende, / Ne vindic vruecht no troost no heil’ (131), ‘Hier noch daer / So nes ghein
beild so wivelijch’ (134), ‘In can gheduren hier no daer’ (135); ‘Ic roupe ghenaden,
beilde zoet’ (131), ‘Nu roupich: lieflic beilde zoet / Ghenede doet’ (135); ‘So sinc ic
aerm man ghestede: / Waer tzo es mir dat leven goet?’ (131), ‘Nu sinc ic aerm: lijt
den tijt’! (135). Lied 141, thematisch belangrijk omdat het een van de drie poëtische
nieuwjaarswensen voor Mergriete is - de beide andere zijn lied 60, dat ervoor, en
het 7de gedicht, dat erna komt -, herinnert door zijn regel ‘Mi es besceert dit nieuwe
jaer’ aan ‘Wat God bescert, / Met wille aenvanc’ uit 118, door de wending ‘God, die
dat beild verchiert so haet’ aan ‘God haet verchiert dijn edel name’ uit 110, en door
‘Mijn prijs waer des tze cleine’ aan ‘Mijn prizen es haer vele
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te clein’ uit 119. (Voor de relatie met het eerdere nieuwjaarshed 60 vergelijke men
‘Ich weinsche haer alles leits verdrijf’, uit 141, met ‘Du best al mijns leits verdrijf’, uit
60.) Lied 44, thematisch eveneens zeer belangrijk omdat het het enige meilied voor
Mergriete is, - zij was géén ‘mei-geliefde’! - , herinnert door zijn slotregel ‘Ne gheen
ontsien mi van u dreve’ aan ‘Salsi mi daer om van huer driven?’ uit 91. (Vergelijk
nog ‘Sint ic mi gaf in haer ghewaldt’, uit 44, met ‘In haer ghewaldt so gevich mich’,
uit 60.)
Er zouden nog bladzijden te vullen zijn met het citeren van formele kenmerken
die telkens enkele Mergriete-liederen - meestal twee of drie, maar soms ook meer
- onderling verbinden. Ik wil de lezer daar echter niet mee vermoeien maar meteen
het resultaat meedelen waartoe al dit vergelijken mij tenslotte gevoerd heeft. Tot de
Mergriete-groep meen ik te kunnen rekenen de nummers: 1-2, 7, 9, 11-12-13, 17,
26-27-28, 30-31, 33-34-35, 38-39, 43-44, 46-47, 56, 60,
61-62-63-64-65-66-67-68-69-70, 79-80-81-82-83-84, 87-88-89,
91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104,
107-108-109-110-111-112-113-114-115, 117-118-119-120-121, 123-124-125-126,
127-128, 131-132, 134-135, 141-142-143-144-145. De Mergriete-periode heeft wel
een vrij duidelijk te bepalen beginpunt - dat ligt nadat Marie de dichter had afgedankt
en hij het verdriet over de scheiding op verschillende manieren had proberen te
overwinnen, in zang èn vriendschap - maar er is geen duidelijk einde, doordat er
op Mergriete geen nieuwe geliefde is gevolgd. We kunnen dus niet zo gemakkelijk
als bij de vorige groep schatten over hoeveel jaren van dichterlijke productie we de
gezamenlijke Mergriete-liederen hebben te verdelen. Omdat de dichter zich echter
maar bij drie jaarswisselingen gedrongen heeft gevoeld tot het schrijven van een
poëtische nieuwjaarsgroet voor Mergriete, kunnen we wel vermoeden dat de tijd
van de grote Mergrieteinspiratie niet langer dan een jaar of drie heeft geduurd. De
zuiver-lyrische productiviteit gedurende de Mergriete-periode (86 liederen) is duidelijk
groter geweest dan gedurende de Marie-periode (59 liederen), maar daar staat
tegenover dat het 7de gebed en het 2de gedicht, die ook in de Marie-periode ontstaan
zijn, samen 2044 regels tellen en de allegorische gedichten uit de Mergriete-tijd,
het 6de, 7de, 9de en 13de, samen maar 1383 regels. De totale productie van de
eerste periode zal dus niet veel kleiner zijn dan van de tweede.
Voordat ik nu de Mergriete-liederen op hun inhoud ga bekijken om er de
ontwikkeling van de liefdesverhouding, zoals we die uit het 6de, 13de en 7de gedicht
hebben leren kennen, in terug te vinden, wil ik eerst nog aan enkele formele
characteristica een zeker stilistisch perspectief trachten te geven. Ik heb er al op
gewezen dat deugden als ‘omoedicheit’, ‘simpelheit’ en ‘scaemte’, die aan Mergriete
worden toegekend, haar, in tegenstelling met de in principe nabije, bereikbare Marie,
op het hoge voetstuk van de onaantast-
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bare jonkvrouwelijke, mariale heiligheid hebben geplaatst. In dezelfde ‘hoge’ sfeer
liggen ook de qualificaties ‘zalich’ en ‘troutzalich’, die gebruikt worden in de liederen
60, 81, 82, 113 en 117, en, nog sprekender, de aanspraak ‘mijn inghelic scijn’ in
141. In lied 132, dat niet lang voor het tweede nieuwjaarslied, 141, gedicht zal zijn,
had de dichter zijn geliefde ook al gageslagen, terwijl zij in de kerk in gebed lag
neergeknield, ‘minnentlijch bereit / In heilgher stat om inghelic scijn’. Mergriete krijgt
van haar dichter behalve de gewone adjectieven, als lief en zoete en scone en reine
en minlic, nog een aantal bijzondere, die passen bij de bijzondere verhouding tussen
hem en haar. Hij zoekt naar versterking van zijn uitdrukking, naar verhoging van
zijn toon, en vindt die enerzijds door bijzondere woorden te kiezen, anderzijds door
gewone woorden en wendingen uit te breiden. Tot de bijzondere woorden lijkt mij
nog troostelic te behoren, dat ik geen enkele maal in de Marie-liederen aantrof en
in de Mergriete-liederen niet minder dan vijfmaal (‘dijn troostelic verchier’ in 66,
‘troostlijc mont’ als aanspraak in 111, ‘troostlijc, lieflijc aenghezicht’ eveneens als
aanspraak in 112, ‘een troostelic meein / van dir allein’ in 107, ‘ein troostlic mein’ in
135). Zowel voor Jan van Hulst als voor Jan Moritoen was ‘speghel claer’ een
uitdrukking waarmee Jezus en Maria konden worden aangesproken (‘Neemt ons
in hoeden, speghel claer’ in het 5de gebed tot Maria gezegd, in het 6de ‘Jhesus
Christus, spegel claer’). Het is dus wel bijzonder ‘hoog’ wanneer in lied 95 tegen de
geliefde wordt gezegd: ‘Lijflic (l. Lieflic) beeilde, speghel claer’. Versterking van
uitdrukking door uitbreiding vinden we in vul alre reinicheit e.d. in plaats van reine,
en vooral in wendingen als ‘Si es mijn liefste ende liever gheyn’ (in 9 en 64) of ‘Du
best mijn liefste ende liever ghein(e)’ (in 64, 70 en 103). Aanspreekformules met de
superlatief hoochste zijn in de Mergriete-liederen veel frequenter dan in de
Marie-liederen. Alleen in de Mergriete-liederen wordt de geliefde aangesproken als
‘mijn hoochste aenvanc’ (107 en 114), ‘mijn hoochste souvereine‘ (117), ‘hoochste
troost’ (80), ‘mijn hoochste vroilicheit’ (108), ‘mijn hoochste werde’ (80). N. Geerts
heeft ongetwijfeld gelijk gehad toen zij aan de stijl van het liedboek ‘im groszen und
ganzen einen einheitlichen Charakter’ toekende, maar ik geloof niettemin dat het
mogelijk is voor de Mergrieteliederen een aantal eigen stilistische trekken te
formuleren.
De biografische gegevens die de dichter, allegorisch verhuld, meedeelt in het
6de, 7de en 13de gedicht, stellen ons in staat in de Mergriete-periode een aantal
fases te onderscheiden. Gezien de vrij aanzienlijke lyrische productiviteit van de
dichter is het apriori waarschijnlijk dat elk van die fases door een aantal liederen in
het liedboek vertegenwoordigd zal zijn. De eerste fase is die waarin Jan Moritoen
als hoofse huisvriend van ‘der fonteinen hoede’ in het leven van Mergriete kwam
en zij en haar minnaar hem toestonden haar zijn hulde te
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bewijzen. De tweede fase is die van het door de schuld van de dichter ontstane
conflict dat ten gevolge had dat zij tijdelijk haar minnaar verliet (de situatie van het
6de gedicht). De derde fase is die van de herstelde harmonie, die voortduurde tot
aan de dood van ‘der fonteinen hoede’. De vierde fase is die van de geestelijke
crisis van Mergriete als gevolg van het overlijden van haar minnaar, een crisis die
het haar onmogelijk maakte haar hoofse vriend te woord te staan (de situatie van
het 13de gedicht). De vijfde fase is die van het opnieuw herstelde contact tussen
Jan en Mergriete, een hernieuwd drievoudig verbond waarbij een van de drie
verbondenen, eenmaal op aarde ‘der fonteinen hoede’, uit de hemel toezag. De
zesde fase is die van een nieuwe verwijdering tussen de dichter en zijn geliefde,
duidelijk anders dan de beide vorige malen, doordat Mergriete nu in het klooster
trad (de situatie van het 7de gedicht). De drie allegorische gedichten uit de
Mergriete-periode markeren de drie fases van verwijdering, maar de oorzaak van
de verwijdering was telkens verschillend en wij moeten de liederen die van
gescheidenheid spreken erop bekijken welke oorzaak zij reflecteren. Bij de liederen
die van verbondenheid spreken moeten wij erop letten of zij in enig opzicht verwijzen
naar een voorafgaande verwijdering. Dit zijn duidelijke thematische criteria die
althans voor een deel der Mergriete-liederen een chronologische ordening mogelijk
moeten maken.
Aan het begin van het 6de gedicht keert Jan Moritoen zich met grote kracht tegen
‘die valsche monden / Die aercheit secghen zine hadze vonden’ en hij heeft daarbij,
zoals uit het verdere verloop blijkt, met name het oog op het lelijke ‘exempel’ van
de minneboom met enkel rotte vruchten dat de jaloerse ‘ghespele’ aan de gewonde
Mergriete verteld had. Als het misverstand is opgelost - een misverstand waartoe
de dichter overigens, naar hij erkent, zelf aanleiding had gegeven, want hij had de
duif ‘verstoort recht onvoirzien’ - kan men verwachten dat er in enkele liederen
toespelingen op gemaakt worden. Zo'n toespeling zie ik in de laatste strofe van lied
110:
Bi dir so ben ich onghestoort,
Ondanc der bozer niders game.
Dijn woort, dijn mein es recht acoort,
Met rechte ich vro met dir verzame.
Genouchlic snijt der minnen brame,
Niet meer ne werd gheprouft van mich!
Ic danx der minnen minnentlijch.

Game, waarvan Verdam geen andere plaats kent dan uit dit lied, moet wel iets als
‘lelijke streek’ betekenen. Dit past wel bij de in het 6de gedicht getekende situatie.
‘Met rechte ich vro met dir verzame’ sluit aan bij r. 182/3
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van hetzelfde gedicht: ‘Ende God verlene ons zulke zeighe / Dat wi met vruechden
bliven tzamen’. De uitdrukking ‘der minnen brame’ kan een toespeling bevatten op
de ‘doren’ waar de opgeschrikte duif tegenaan vloog. De dichter zegt nu tegen zijn
herwonnen geliefde: snij de dorentakken der liefde maar ‘ghenouchlic’ af, je hoeft
niet bang te zijn dat ik je liefde voor mij weer op de proef zal stellen! Het is, na het
conflict, alles weer pais en vree geworden en het zal verder ook zo blijven, dank zij
de voortreffelijkheid van de geliefde, de gepersonifieerde ‘stede’:
An steiden orden blivic vort
Mijn leven lanc, want het betame
Der minnen die mi gheift confoort
Van soeter rusteliker vrame.
Mine was nie ruste so bequame
Alstu mi gheifs, vrauwe duechdenrijch!

We vinden hier - en hier alleen - hetzelfde woord confoort als in lied 13, met het
acrostichon ‘O Mergriete, geft mi danc’! Lied 13 moet geschreven zijn in de tweede
fase, die van het conflict dat een verwijdering tengevolge had, lied 110 in de derde
fase van de herstelde harmonie.
Lied 60, het eerste nieuwjaarslied voor Mergriete, eindigt met de strofe:
Salich, vroilich, minlich wijf,
Du best al mijns leits verdrijf.
Hoe saltu mi dan laten?
In minnen mi ghestade blijf
Ende acht up geen onsteidich kyf!
Ne wilt mi nummer haten,
Dune vints mi buten maten.

Ook hier wordt onmiskenbaar een toespeling gemaakt op een voorafgegane ruzie,
op een tijdelijke verwijdering. De dichter slaat hier de bescheiden toon aan van een
schuldige die weer in genade is aangenomen. Lied 60 behoort ook duidelijk bij de
derde fase. Het tweede nieuwjaarslied, 141, moeten we plaatsen in de vierde fase,
het nieuwjaarsgedicht dat als nummer 7 in de derde bundel is opgenomen, heeft
de kenmerken van de zesde fase, want Mergriete zit dan al in het klooster. Dit maakt
het hoogstwaarschijnlijk dat de eerste en de tweede fase binnen één kalenderjaar
liggen. Zou er tussen het vierde nieuwjaarslied voor Marie (137) en het eerste voor
Mergriete (60) nog een jaarswisseling liggen waarbij de dichter geen enkele geliefde
heeft gehuldigd? Het is eigenlijk wel erg waarschijnlijk, want een jaar waarin de
dichter in januari nog op Marie hoopt, daarna een scheiding krijgt te verwerken,
daarna Mergriete leert kennen, daarna een tijdlang haar ongenoegen moet
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verduren en daarna tenslotte, vóór de nieuwe jaarswisseling, met haar toch weer
op goede voet komt te staan, wordt al te ‘vol’. Voorlopig moet een jaarswisseling
zónder nieuwjaarslied, tussen de Marie- en de Mergriete-periode in, echter een
hypothese blijven. Is de Mergriete-periode eenmaal begonnen, dan is de relatieve
chronologie der gebeurtenissen duidelijk. ‘Der fonteinen hoede’ is in de loop van
het kalenderjaar tussen de beide nieuwjaarsliederen voor Mergriete overleden. Vóór
de volgende jaarswisseling, die van het 7de gedicht, was de vijfde fase, die van het
herstelde contact na de tweede verwijdering, al weer ten einde. Vóór de meimaand
die lag tussen het schrijven van het 141ste lied en het 7de gedicht, was de vijfde
fase begonnen, want het enige meilied voor Mergriete, 44, kan gelden als het kernlied
van die vijfde fase.
Het is misschien wel goed om terwille van de overzichtelijkheid ook eens een
hypothese op te stellen met betrekking tot de absolute chronologie van de Marieen de Mergriete-periode. Gaan wij ervan uit dat het ‘kerelslied’, 85, van 1380 is en
dat de periode van de liefde die in het 1ste gedicht verbeeld wordt toen al lang en
breed was afgesloten - het ‘kerelslied’ veronderstelt, zoals ik hierboven heb betoogd,
het bestaan van het 1ste gedicht -, dan zouden wij de eerste ontmoeting met Marie
(lied 129) op de laatste april van het jaar 1380 kunnen stellen. Het 7de gebed, op
de woorden van het Ave Maria, zou ook misschien nog in de loop van 1380
geschreven kunnen zijn. In december 1380 volgt dan het eerste nieuwjaarslied voor
Marie, 76, in april 1381 het tweede meilied, 130, in december 1381 het tweede
nieuwjaarslied, 59, in april 1382 het derde meilied, 133, in december 1382 het derde
nieuwjaarslied, 75, in april 1383 het vierde meilied, 136, in december 1383 het vierde
nieuwjaarslied, 137. Het 2de gedicht kan bv. geschreven zijn in de loop van 1381.
De liederen die betrekking hebben op de breuk met Marie, althans het eerste
daarvan, het scheidingslied 45, kunnen we plaatsen in het voorjaar van 1384 vóór
de eerste mei van dat jaar. Gunnen wij de dichter na al het verdriet om Marie een
tijdje om tot zichzelf te komen, dan zouden wij de kennismaking met Mergriete
kunnen plaatsen in het voorjaar van 1385. Het 6de gedicht moet dan geschreven
zijn in de loop van 1385, het eerste nieuwjaarslied voor Mergriete, 60, in december
van dat jaar. In de loop van 1386 is ‘der fonteinen hoede’ overleden en heeft de
dichter het 13de gedicht geschreven, in december van dat jaar schrijft hij zijn tweede
nieuwjaarslied voor Mergriete, 141, in april 1387 zijn enige meilied voor haar, 44.
Vóór december 1387 is Mergriete in het klooster gegaan en in de genoemde maand
schrijft de dichter voor haar het 7de gedicht. Omstreeks 1390 voegt Jan Moritoen
alle liederen uit de Marie- en de Mergriete-periode, mogelijk met enkele oudere (in
elk geval het ‘kerelslied’), tezamen tot het liedboek dat ons in een scriptorium-afschrift
van omstreeks 1395 grotendeels bewaard is gebleven. De Marie-periode kan natuur-
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lijk ook een jaar later begonnen zijn dan hier is verondersteld en dan schuiven alle
dateringen een jaar op. Los van zo'n algemene verschuiving kan het 7de gebed bv.
ook wel van 1381 en het 2de gedicht van 1382 zijn. Veel groter dan een of twee
jaar lijkt de ‘fout’ in de dateringen mij echter niet te zullen zijn. Eenvoudigheidshalve
ga ik er in het volgende van uit dat de veronderstelde dateringen juist zijn.
Ik keer terug tot de tijd van de eerste verwijdering tussen Jan en Mergriete, de
tweede fase van zijn liefdesverhouding met haar. Het dialogisch verhalende lied 68
is in menig opzicht verwant met de voor Marie geschreven liederen 5, 21 en 75.
Ook 68 kan men een wensdroomlied noemen: een ‘jonghen’ en zijn ‘liefste vrauwe’
worden het al pratende met elkaar eens en de dichter staat ernaar te kijken en zou
wel willen dat het er met zijn liefde even goed voorstond. Maar 68 verschilt op een
paar punten ook opmerkelijk van die andere wensdroomliederen en in die verschillen
weerspiegelt zich de verschillende situatie van de dichter:
Hi sprac: ‘in aen der vruechden gheine,
Want ghi mi toocht so vreimde ghelaet.
In weet mijns varinc ghenen raet’.
Doe sprac dat wivelike beilde:
‘Des muechdi wel begheven.
Wat mocht u baten dat ict heilde?
Mi twifelt an u leven.
Dat ghi een ander hebt verheven,
Dies es mijn herte in zoorghen bleven.
Ho sal ic u gheloven dan?
Want men maer een gheminnen can!’

Is het Mergriete in de tijd toen Jan Moritoen haar als hoofse huisvriend het hof mocht
maken ter ore gekomen dat hij tegelijk een andere intieme vriendschap had? Heeft
hij haar daar toen mee ‘verstoort’ en heeft de ‘egglentier’ toen zijn vriend verdedigd,
met het gevolg dat zij boos wegliep en een tijdlang noch haar minnaar noch zijn
vriend meer wilde zien? Op het verweer van de ‘jonghen’ in lied 68: ‘Wat ic doe of
waer ic zi, / Ic blive altoos dijn eighin vri’, antwoordt de ‘vrauwe’, toch nog wel wat
gereserveerd: ‘Ic maecht gheloven leeren’. En het lied eindigt dan op deze wijze:
Die twee ne wilden nemmeer kiven
God jonne hem heil ende alle wiven!
Eist dat mi die minne of gaet,
Sone weetic mijns ne ghenen raet.

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

169
Er is dus sprake van ‘kiven’ en de dichter maakt er zich zorgen over dat hem ‘die
minne of gaet’. Deze situatie is karakteristiek voor de tweede fase.
Eenzelfde situatie vinden we in het geheel dialogische 7de lied. Ook hier is het
verwijt van de ‘vrouwe’:
Ich haen verhoort, gheselle vri,
Du aens een lief vor mi.
Des willic dijnre groeten nicht.
Dune blijfs mer nicht bi
In trauwen als ic doe di.
Mijn hertze dies in trueren licht.

Ook hier antwoordt de aangesprokene dat het allemaal maar een misverstand is
en dan kan zíj weer zeggen: ‘Vindich dat also si, / So houti vort an mi, / Ic wille dijns
al ghenadich zijn’. Per verbeeld gesprek probeert de dichter het conflict der realiteit
bij te leggen. Hij geeft in lied 7 geen persoonlijk commentaar bij dit verbeelde
gesprek, maar identificeert zich eenvoudig met de sprekend opgevoerde minnaar:
‘God danke u, vrouwe, der eerlicheit / Die du mi hebs bereit’. In de werkelijkheid is
het stellig niet zo vlot gegaan als in de verbeelding. De dichter heeft heel wat liedjes
moeten zingen voor hij Mergriete weer vermurwd had. Ik geef nog enekele citaten:
Wat holpt al haddic haer ghebeden?
Sone acht up mi in gheenre steden,
Want jeghen mi es soe te sture. (lied 11)
Mine bliscap ware niet te scriven,
Gaefsoe mi troost een lettelkijn. (lied 12)
Neemt so mijns ware, als so mi ziet,
Confoort wert mi daer of ghesciet. (lied 13))
Mijn hoochste ger, mijns vruechts ghewin
Es mi al of ghesceiden.
Des moet ic voughen herte ende zin
Up hopen ende verbeiden. (lied 46)
God geve hem heil
Met vruechden geil
Wie metten vrauwen hoven.
Al heift een veil
Den wint in tzeil,
Hi mach hem wel beloven,
Es hi des nijts te boven. (lied 56)
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Es mi dijn jonst dan ongereit,
Dat dinct mi zeker onghelijch...
Hoe saltu mi dan doen bezwijch?...
Hoe mochtic emmer wesen quader
Dan ic di dade ontrauwicheit!
Neen, minlic herte was nie verrader! (lied 62)
Nacht na nacht vernieut mijn zeer,
Want niders up mi bassen. (lied 63)
Sonder sceiden orlof aen.
Want ich en wil noch ich en caen
Ghesceiden, hoochste troost, van dich...
Soudic mi els bewinden?
Dat waer grote onghenadicheit!
Dune salles niet bevinden!...
Hoe nauwe het mi van vruechden steit
Of wes mi ye ghederde,
Du blijfs mijn heil, mijn hoochste werde! (lied 80)
Wat mach vervreimden mi van di?...
Nu blijf ghestade, lief wijflic beilde,
Want in was nie ghestader.
Du best allein mijn hoochste weilde,
Dus bliven wi te gader!
Al addic een onsteidich ader,
Dijn duecht doet mi ghestade zijn. (lied 81)
Fi, nider boos, onrein vilein...
Dinen valschen blade ondanc
So sal ic haer ghestade zijn,
Want zi mich haet in haer bedwanc.
Ic hope so es soe ooc int mijn. (lied 83)

Het zijn liederen in velerlei toonaard, maar er is eigenlijk geeneen bij in een toon
van echte wanhoop. Wanhopige liederen vinden we pas bij de tweede verwijdering,
in de vierde fase. De liederen van de tweede fase schijnen hier en daar ook wel
kleinere of grotere gesloten reeksen te vormen, bv. 11 tot 13, 62 tot 68, 80 tot 84.
Het zijn er al met al tamelijk wat, wel een kleine 20, en dat kan erop wijzen dat de
tijd van de eerste verwijdering zeker wel een maand of wat heeft geduurd. Of de
‘egglentier’ het ook al die tijd zonder zijn ‘duve’ heeft moeten stellen? We kunnen
vermoeden van niet, maar de liederen geven
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er ons geen inlichtingen over. In het 6de gedicht had de dichter ook - of zelfs in de
eerste plaats - voor zijn vriend gepleit, in zijn liederen pleit hij alleen voor zichzelf.
Het aantal liederen dat de duidelijke kenmerken van de derde fase draagt is veel
kleiner. Behalve 60 en 110 kan ik eigenlijk alleen maar 93 noemen, het lied waarin
de dichter, waarschijnlijk zeer welbewust, heeft teruggegrepen op de eerste regel
van het 6de gedicht, ‘Venus, danc heb dijn zoete cracht’. Venus hééft overwonnen,
dat blijkt duidelijk! De dialoog die in 93 voorkomt is niet verbeeld, maar aan de
werkelijkheid ontleend. Als de minnaar verzekering op verzekering heeft gestapeld
dat hij met alles wat hij heeft het eigendom is van zijn geliefde, antwoordt zij kort en
nuchter: ‘Sekerlijch, / Das hueghet mijch’, wat zoveel is als: ‘Nou, dat is aardig’. Dat
is geen antwoord zoals een dichter dat kan verzinnen, geen wensdroom-antwoord,
maar een flits uit een gesprek dat, na het herstel van het contact, inderdaad heeft
plaatsgevonden. Rondom zulke speelse gesprekflitsen zijn ook 112 en 117
opgebouwd en dat is een reden om deze liederen, evenals hun serieuze
tegenhangers 79 en 118, mee in de derde fase te dateren. (79 heeft een paar regels
met 112 en 118 gemeen.) Uit het slot van 93 kunnen we leren dat de dichter het
tenslotte door zijn volharding bij Mergriete gewonnen heeft: ‘Dijn stridicheit ghelievet
mijch’. Zij heeft hem na de ruzie waarschijnlijk eerst eens een paar maanden van
een afstand gageslagen en toen toch maar weer in genade aangenomen. Er is
dunkt mij, aanleiding om ook de drie ‘Niete’-liederen 107, 111 en 114 in de derde
fase te plaatsen. 107 is wat zijn woordgebruik betreft een echo van 93. Het past wel
bij een verzoening dat daardoor een grotere intimiteit ontstaat die, in een hoofse
verhouding waarbij het ‘noemen’ zo'n grote rol speelt, ook gesymboliseerd kon
worden in het gebruik van een nieuwe, intiemere naam. ‘Liegaert’, ‘Lauwerette’,
‘Violette’, ‘Calle’ en ‘Triceew’ zijn allemaal gefantaseerde namen, ‘Niete’ maakt de
indruk een intieme vervorming van Mergriete te zijn. Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk
dat de hele reeks liederen van 109 tot 119 (met uitzondering van 116) tot de derde
fase behoort en dus geschreven is in de tijd van eind 1385 tot midden 1386.
De liederen van de eerste fase, geschreven in de eerste helft van 1385, zijn, dunkt
mij, alle te zoeken in het eerste derdepart van het liedboek, van 28 (‘Liegaert’) tot
47 (‘Nanne’). Zij vormen geen aaneengesloten reeks, want er staan ook
Marie-liederen tussen (29, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 45), terwijl 46 waarschijnlijk in de
tweede en 44 stellig in de vijfde fase thuishoort. De vroegste Mergriete-liederen
hebben in thematisch opzicht weinig eigens en moeten hoofdzakelijk op grond van
formele kenmerken herkend worden. Er was in die eerste tijd tussen Jan en Mergriete
nog niets voorgevallen dat enige speciale kleur aan de situatie kon geven. Pas door
het conflict dat de eerste ver-
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wijdering ten gevolge had, wordt hun verhouding interessant en herkenbaar.
De tweede verwijdering is niet veroorzaakt door een of ander misverstand, maar
door de dood van de derde in het drievoudig verbond, de vriend van Jan, de minnaar
van Mergriete, die in het 6de gedicht wordt aangeduid als de ‘egglentier’ en in het
13de als ‘der fonteinen hoede’. In de liederen van de vierde fase treedt ‘der fonteinen
hoede’ op onder zijn eigenlijke naam. Hij heette Egidius. Dat is geen ontdekking
van mij, maar al langer dan een halve eeuw bekend. Reeds Kalff, die het
Gruuthuse-handschrift beter gelezen moet hebben dan menigeen voor hem en na
hem, heeft iets beseft van de thematische samenhang tussen het 98ste lied en het
13de gedicht. Hij schrijft in zijn Gesch. d. Ned. Lett. 1,535: ‘Over den zanger Egidius
te verg. no. 98 en no. 100 der Oudvl. Lied en Ged.; op p. 470 van dien bundel eene
klacht die aan hem doet denken’. Ook N. Geerts wijst, als zij naast r. 118 van het
13de gedicht: ‘Want zijn bi wesen was goet ende fijn’, r. 4 van lied 98 plaatst: ‘Dat
was gheselscap goet ende fijn’, bij uitzondering eens op de overeenstemming in de
thematiek: ‘wie die Parallele von einem Verstorbenen gesagt’. Kalff en N. Geerts
hebben geen van beiden hun vondst uitgewerkt, maar het is duidelijk: men kan wat
er in het 13de gedicht gezegd wordt over ‘der fonteinen hoede’ gebruiken als context
van de beide Egidius-liederen, en omgekeerd. 98 en 100 zijn de kernliederen van
de vierde fase, zoals de passages waarin de dood van ‘der fonteinen hoede’ wordt
verteld, de poëtische kernen zijn van het 13de gedicht:
Daer zach ic waer een houde lach
Lenende an de fonteine claer...
Te gader spraken wi menich woort,
Recht als ghetrauwe vrienden pleghen.
Onlanghe so was de tijt gheleghen,
Den houden en cam een boodscap an,
Dies hi bezief dat hi van dan
Cortelike zoude moeten varen.
Dies ic begonste recht verzwaren,
Want zijn bi wesen was goet ende fijn.
Doe dochte mi in den drome mijn,
Dat hi mi bat in trauwen reine
Dat ic wilde te dier fonteine
Nemen ware in rechter duecht.
Dies creich mijn herte gerechte vruecht,
Dat hi dat zoete reine vat
Duechdelike mi te hoedene bat
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Als zinen rechten gheheelen vrient.
Dies moet hi eewelic zijn ghedient
Van den gherechten des hemels troone.
Ende ic beloofde hem zonder hone,
Waert dattic enich dinc vermochte
Dat mi eerlic wesen dochte
Ende orborlic ter zoeter fonteyne,
In wilder om sparen groot no cleyne.
Doe sciet hi dan ende ruumde tgras.
Dies rouwe groot ghedreven was,
Want hi ghetrauwelic hadde verwaert
De fonteine van zoeter aert.
God gheve dat noch moete ghescien
Dat wi elc andren moeten zien
Int rike daer God de zaliche croont,
Daer alle duechden zijn gheloont,
Mids gaders der fonteinen claer. (r. 91/142)
‘Om wel te ziene ic ginc bet naer
Ende rechte voort wart ic ghewaer
Eenen den vriendelicsten man.
Van hem ic mi te vullen can
In duechden nemmermee beloven,
Met Gode moet hi sijn daer boven,
Ende hi was der fonteinen hoede’.
Doe mercte up mi de vrauwe goede
Dat mi een deel begonsten tranen
De oghen mijn in zijn vermanen.
‘Vrient’, sprac soe, ‘ic merke wel,
Ghi hadttene lief’. ‘wat soudic el,
Lieve vrauwe, sec, zoudic niet?
Lacen, bin corter tijt hi sciet
Van mi. dies menich drouve bleef
Ende daer ic groten rauwe om dreef.
Want sijn gheselscap ende zijn gracie,
Sijn trauwe, sijn goede visentacie
Die ne verghetic nemmer meer.
Alst daer toe cam, het doet mi zeer
Dat ic noch peinse hoe hi mi bat
Als ic vor tsceeden bi hem zat,
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Dattic up trauwe, die hi in mi
Betrauwende was en daer wi bi
Te samen hadden zijn verselt,
In duechden recht na mir ghewelt
Ware ter soeter fonteine name,
Ghevielt so dat haer yet mesquame.
Dat loofdic hem ende saelt hem houden...
Niet lange en leet naer dit belof,
Hi ne sciet van mi ende ruumde thof.
In hemelrike moeticken vinden’. (r. 400/36)

Het tweede verhaal is persoonlijker dan het eerste en lied 98 is nóg weer
persoonlijker. Wij zien de dichter als het ware stap voor stap omhoogklimmen naar
het Egidius-lied. Daarin heeft hij het verhaal helemaal achter zich gelaten en zíngt
hij alleen nog maar op de e- en i-klanken die het noemen van de naam hem in de
mond gaf.
Maar niet alleen het 13de gedicht biedt ons een context voor de beide liederen
die Jan Moritoen aan de nagedachtenis van Egidius heeft gewijd, ook het 6de gedicht
doet dit. Daarin zien we de levende Egidius voor ons in de gestalte van de ‘egglentier’
- heeft de dichter dit woord gekozen vanwege de associatie met de naam? - en van
deze bloeiende rozenboom wordt gezegd: ‘Sijn roke was lidens medecijne’, zijn
geur was een heul voor het liefdesverlangen. Lezen we nu in lied 100, waarin Egidius
in het bijzonder herdacht wordt als de vrolijke vriend en zanger te midden van de
vrolijk zingende en musicerende vriendenkring: ‘Wie sulre nu dijnre vruechden plien,
/ Egidius, stervelike guere’, dan zullen we ongetwijfeld moeten denken aan de
1
geurende roos als zinnebeeld van het minnende hart . De roos is sterfelijk gebleken
en kan niemand op aarde meer met zijn geur vertroosten. Ja, ‘wie sulre nu dijnre
vruechden plien?’ Zijn het de ‘gherechten des hemels troone’? ‘Nu bidt vor ons,
want du best vuere / In schemels duere’, gaat lied 100 verder. Bid voor ons,
daarginds in de hemel, zegt de dichter tegen zijn dode vriend, zoals hij later ook
tegen Mergriete, onzichtbaar geworden achter de muren van het klooster, zal zeggen:
‘Bidt vor mi met zoeter lucht’. In het Marialied, 97, dat aan het eerste Egidiuslied
voorafgaat, wordt gezegd: ‘Dijnre roke en dooch gheen blijf, / Roze vul van tsemels
dauwe, / Du best onse hope’. Tegenover de ‘stervelike guere’ die Egidius gebleken
is te zijn, staat de onsterfelijke die, naar de dichter hoopt, Maria zich zal betonen.
De twee kernliederen van de vierde fase 98 en 100 - kernliederen omdat de hele
verhouding tussen Jan en Mergriete in deze fase beheerst wordt door

1

Verg. wellicht, op een afstand, Hooglied 7:13: ‘De liefdesappelen geven hun geur’.
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de dood van Egidius - worden ingeleid, uitgeleid en verbonden door telkens een
Marialied, 97, 99 en 101. De liederen 97 en 100 hebben behalve het motief van de
‘guere’ of ‘roke’ ook hun structuur gemeen. Beide bestaan uit drie min of meer
‘beschrijvende’ strofen die ieder gevolgd worden door een breed uithalend,
‘aanroepend’ refrein, bij lied 97 elf, bij lied 100 negen regels groot en in hoofdzaak
gedragen door één slepend rijmaccoord. De dichter moet 97 wel geschreven hebben
na 100, als een vrome en vertroostende tegenhanger daarvan. Behalve bij Maria
konden de vrienden hun troost echter ook zoeken bij de edele wijn en de nog
vervoerender muziek. In 99 treedt Maria op als de beschermvrouwe van de vrolijke
drinkers, in 101 neemt zij de vrolijke muzikanten onder haar hoede. In 100 was
Egidius herdacht als minnaar ‘met herten pure’ van ‘musike ende alle melodien’,
101 geeft aan de vergankelijke muziek de achtergrond van de eeuwige muziek:
Musike, die in der naturen
Can bezuren
Beseffen der consten vroylicheit,
Wes vroylic nu! la varen trueren!
Looft teser uren
Der rozen vul der reynicheit!...
Bi den here so was Muzike
In hemelrike
Eer hi Adame tlijf in blies...
O zuvre roze zonder doren,
Uutvercoren
Van den heere dor sijn ootmoet,
Ne ware hi niet van di gheboren,
So ware verloren
Al dat Adame ye bestoet.
So wie Musiken eere doet,
Verleent hem spoet
Tallen vruechden sonder toren.
Ende neimt ons allen, roze zoet,
In dijn behoet
Die van Musiken gheerne horen
Ende diese node souden storen,
Nu elc sijn alre blijtste doet!

De regel ‘Wes vroylic nu! la varen trueren!’ is een directe weerslag op de klacht van
lied 100: ‘Nu bestu doot. elc vroylic truere!’ Voor mensen als
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Jan Moritoen en zijn vrienden die met de muziek leefden (‘die van musiken gheerne
horen’), zat er in het musiceren op zichzelf al iets bevrijdends, iets dat hen over hun
gemis en hun verdriet heen kon helpen. Dubbel bevrijdend moest het echter wel
worden door het geloof in de hemelse oorsprong van de muziek en in Maria's speciale
bescherming voor alle oprechte muzikanten. Ook 101 moet geschreven zijn na 100
als een bevrijdende aanvulling daarop: na de dood van de betreurde vriend Egidius
ging het leven en het musiceren door! Lied 101 neemt zelfs zijn uitgangspunt in het
-uren-rijm dat in het voorafgaande klaaglied volstrekt had gedomineerd. Dit heeft
vele rijmwoordparallellen ten gevolge gehad en zal ook wel de ‘overstap’ van de
nogal opvallende woordgroep ‘schemels duere’ veroorzaakt hebben.
Het derde Marialied, 99, geplaatst tussen de beide Egidius-liederen in, is evenals
101 een opwekking tot vrolijkheid: ‘Om vruechden wille trueren spaert’. De wijnstok
en de rozelaar vlechten hier hun takken door elkaar, want: ‘Een roze es ons
gheopenbaert / An eenen edelen wingaert’. Het troostlied waarin de zangers vol
vertrouwen een beroep doen op Maria's bijstand is tegelijk een godvruchtig drinklied:
Nu loven wi haer uut milder aert
Ende desen edelen wijn rijnscaert
Drincken wi sonder toren.
Van der roze wert hi ghespaert
Die vroilic hier sijn ghelt vertaert.
Ende die ons willen storen
Gaen daer zi behoren!

Wijn was en bleef voor Jan Moritoen altijd een edele, een hoofse drank. Daar konden
alle wijze lessen van ‘meester Ghetempertheit’ niets aan veranderen! Al ongeveer
een jaar eerder, in de tweede fase, had hij de invloed die de, toen overigens tijdelijk
onbereikbaar geworden, geliefde op hem uitoefende, vergeleken met die van de
wijn die het hart verheugt: ‘Want als die edel duutsche wijn / Mach si verhueghen
minen moet’ (12). Dat tekent het levensniveau waarop men zich bevindt als men
‘desen edelen wijn rijnscaert’ drinkt! Bier was voor de dichter het symbool van een
lagere, onhoofse levensstijl: ‘Die nie ne smaecte goeden wijn / Te biere hi gheit’
had hij in 32, een lied uit de Marie-periode, geschreven. Evenals ten aanzien van
de hoofse liefde zijn er ten aanzien van het wijndrinken natuurlijk buitenstaanders,
‘niders’, die er niets van begrijpen. Vandaar de verwensing aan het slot van 99:
‘Ende die ons willen storen / Gaen daer si behoren’, t.w. naar de hel der onhoofsen
en onvromen. De vrome drinkers komen evenals de vrome muzikanten onder Maria's
heilige bescherming in de hemel, ‘daer alle duechden
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zijn gheloont’. Lied 99 bestaat evenals 97, 100 en 101 uit drie strofen met een refrein,
en strofen en refrein zijn ieder gebouwd op slechts twee rijmklanken. Het -oren-rijm
is gemeen aan 99 en de derde strofe van 101 en dat brengt uiteraard weer allerlei
overeenstemmende woorden en beelden met zich mee: ‘sonder doren’, ‘gheboren’,
‘verloren’, ‘sonder toren’, ‘horen’, ‘storen’. Een toespeling op de dood van Egidius
kunnen we lezen in de refreinregels ‘Al sijn wi vro, cort es de tijt, / Een overlijt’. De
opvallende plaatsing tussen de beide Egidius-liederen in wijst trouwens ook op
situationele samenhang. Evenals met 97 en 101 hebben Egidius' vrienden met 99
hun verdriet over zijn dood weggezongen en weggedronken.
De groep 97 tot 101 vormt de kern van een gesloten reeks liederen uit de vierde
fase. Konden we bij de gesloten reeksen uit de tweede en derde fase nog aan toeval
denken, bij deze centrale reeks van het liedboek is dat uitgesloten. De liederen 94,
95, 96, 102, 103 en 104, drie voor en drie na de kern van de centrale reeks, horen
allemaal onmiskenbaar in de vierde fase thuis (ondanks een zekere mate van
verwantschap tussen 104 en 108). De kerngroep van vijf, waar een drietal
Marialiederen in zit, wordt ingeleid en uitgeleid door telkens een drietal liederen voor
Mergriete die geschreven moeten zijn in dezelfde tijd als het 13de gedicht, dus,
wanneer wij ons chronologisch schema volgen, in de tweede helft van 1386.
(Vanwege het verwante tweede nieuwjaarslied kunnen we misschien zelfs zeggen:
in de laatste maanden van 1386.) Het zijn allemaal liederen van gescheidenheid,
of, om het met de woorden van het eerste Egidius-lied te zeggen, ‘liedekine’ van
‘sneven’, van ‘in de weerelt liden pijn’. Lied 94 begint met deze regels:
Mijn hoochste vruecht, waer bestu hen?
Das ich nu niet bi dir en ben
Des sijn mijn vruechden cleine.
Al moetic wesen, vrauwe, van dir,
Mijn hertze en can niet van u zijn.
Verlanghen dat verharret mir
Ende doet mich alte grootze pijn,
Toot ic aenzie dijn lieflic scijn.
Du mi verhuechs ende anders gheine.

Hiermee correspondeert lied 104, het laatste van de centrale reeks, dat ik hier, met
weglating van de herhalingen die door de rondeelvorm worden voorgeschreven, in
zijn geheel wil citeren:
Al sceidic van dir int ghezicht,
Mijn hertze en sciet nie, vrauwe, van dir,
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Hoe verre ich anders van dir bin.
Tzwaer, in bin zonder hertze nicht,
Draghic int sceiden tdijn met mir.
Veil claerre dan doet der zonnen licht
So vonct in mi der minnen vier,
Dat mi verbrandet herte ende zin.

Dit is volkomen de situatie van het 13de gedicht. Egidius heeft op zijn sterfbed aan
Jan de zorg voor zijn ‘fonteine’ opgedragen, maar als de dichter na de dood van
zijn vriend die opdracht wil uitvoeren, weigert Mergriete hem te woord te staan: de
‘fonteine’ blijft gesloten. Zo staat het in dat 13de gedicht:
Vrouwe, nu stondic bider fonteyne
Ende wart te lecghene minen merc
In dat zoete reine werc...
Daer zachic up dat reine conduut
Daer dat borne mach comen uut
Van medicinen, vrauwe, maer
Menich slotel zachic daer.
Dies bleef tconduut besloten reine. (r. 447/60)

De dood van Egidius heeft Mergriete in een geestelijke crisis gebracht. Dit is niet
zo maar een vermoeden, het feit dat zij een jaar later in een klooster is gegaan
spreekt duidelijk genoeg. Tijdens die crisis heeft zij geen raad geweten met zichzelf
en nog veel minder met de hoofse hulde die zij tijdens Egidius' leven aan zijn vriend
had toegestaan. Jan Moritoen heeft van de innerlijke moeilijkheden van Mergriete
aanvankelijk niet veel begrepen. Hij was een goed en tot op zekere hoogte
onbaatzuchtig vriend, maar hij was een man. Hij zingt de ‘liedekine’ van de vierde
fase vrijwel langs zijn geliefde heen en ook het betoog van het 13de gedicht kon
geen doel treffen. Pas wanneer Mergriete weer met zichzelf in evenwicht is, kan
haar fontein gaan vloeien en kan zij Jan een weerwoord geven. Dan begint de vijfde
fase van hun verhouding.
Maar wij moeten eerst de overige liederen van de vierde fase nog nader bekijken.
In lied 95 is het beeld weliswaar traditioneel - Mergriete is de magnetische steen,
de dichter de naald die door die steen geladen wordt - maar het is geenszins
retorisch, het is integendeel geladen met het pathos van een zeer persoonlijke
ervaring. Hij spreekt het uit dat hij volkomen machteloos is tegenover zijn verlangen
en hij doet een dringend beroep op de innerlijke verbondenheid tussen Mergriete
en hem. Al wil ze hem dan blijkbaar
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nu niet zien, haar hart is toch eenmaal door zijn ogen naar binnen gevlogen. Dat
hart, dat niet liegen kan, zal dit moeten erkennen. De uiterlijke afstand die er op het
ogenblik bestaat kan niets aan de innerlijke, magnetische verbondenheid afdoen:
De steen die trect de naelde naer.
Wien wondert das, al hanich vaer
Vor oghen die bedrieghen?
Oghen vlieghen hier ende daer,
Maer herte en can niet lieghen.
Een oghe upslaen es wandelbaer,
Mae als tghesichte wil bliven staer
Ende laten in waert vlieghen,
So moet daer therte segghen waer,
Want zoe en can niet lieghen.
Lijflic (l. Lieflic) beeilde, speghel claer,
Mijn cracht es jeghen dijn begaer
Als tskints es in der wieghen.
Dijn moetic bliven al mine jaer,
Want herte en can niet lieghen.

In lied 103, het voorlaatste van de reeks, wekt de dichter zichzelf op om ‘vroylich’
te zijn, maar zoiets lukt gemakkelijker wanneer men onder het genadig oog van de
heilige Maria met zijn vrienden zingt en klinkt, dan wanneer men met zijn zwarte,
zwaarmoedige gedachten alleen is. De afwerende houding van de geliefde geeft
weinig reden tot ‘vroylicheit’:
Der vruechden vrauwe, edel plein
Groen, du verblijts de zinnen mijn.
Saltu mir laetzen? truwen nein!
Lieflic beilde, in truwen rein
So willic emmer bliven dijn.
Alle vruecht es mir tze clein.
Cleitstu mir zwart, groen es so fijn,
Sone condic nummer vroylic sijn.

Lied 96, onmiddellijk voor het centrale vijftal, laat wel heel duidelijk zien, hoe
onvrijwillig de gescheidenheid is en hoe weinig de dichter zelf aan het herstel van
het samenzijn doen kan. Het is een van de mooiste liederen uit de bundel dat door
zijn oprechte toon van ‘liden’ ook de moderne lezer nog direct aanspreekt. Ik citeer
enkele regels:
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Sceiden, onverwinlic leit,
Onvruechdelijc es dijn beghin.
Dat nemic waerlic up mijn heit:
Ten brinct gheen dinc meer lidens in...
So liever lief, so liever paer,
So meer verdriets den hertzen zi...
Als ic of sciet, mi was so wee,
Mine dede nie dinc so grote pijn.
Nu pijnt mi .M. waerven mee
Dat ic so langhe van haer moet zijn...
Ic biddu, God, mi zaen bewuecht
Bi haer daer ic mijn hertze liet.
Sceiden, dune ghenouchs mi niet.

Lied 102, onmiddellijk ná de centrale groep, heeft geen directe thematische relatie
met 96 maar wel met 103. In 103 wekt de dichter zichzelf op om ‘vroylich’ te zijn, in
102 doet hij het de geliefde. Het ‘paren’ van opeenvolgende liederen is een van de
compositorische principes van de samensteller van het liedboek geweest. Het was
bij lange na niet zijn enige principe en hij heeft het bijvoorbeeld niet toegepast bij
de twee centrale Egidius-liederen, die immers hun plaats hebben gekregen in een
uitgebreider patroon van vijf eenheden. Maar de paarsgewijze schikking heeft toch
wel de bijzondere voorkeur van de dichter gehad en komt tientallen malen in de
bundel voor. Het tweetal 102/103 is er een duidelijk voorbeeld van. In lied 102 wil
Jan dus niet in de eerste plaats zichzelf opvrolijken maar zijn treurende geliefde.
Het lied is op een speciale manier functioneel, in overeenstemming met het in 98
uitgesproken besef: ‘Ic moet noch zinghen een liedekijn’. Maar wat kan een dichter
beginnen als de door zijn lied toegesprokene niet naar hem wil luisteren en hem op
een afstand houdt? Het zit dan ook vol inconsequenties, dit 102de lied, de
inconsequenties die de situatie meebracht. Terwijl hij, zonder gehoor te vinden, haar
wil opvrolijken met zijn ‘vroylich zinghen’, zit hij, midden in zijn eigen verdriet, te
verlangen naar een troost en compensatie die zij hem nog niet geven kan:
Si blide ende vro, want ichs dir gan!
So willich vroylich zinghen dan
Ende bliven dijn ghetruwelijch.
Vor al lieft mir dijn wijflic scijn
Als icht mach scauwen vriendelijch.
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Nacht ende dach so lidich pijn,
Sonder als ic bem bi dijch.
Wanneer ich niet bi dir mach zijn,
Rouwich verlanghen es in mich.

Als geheel is de kleine liedercyclus 94 tot 104 een zowel psychologisch interessant
als menselijk ontroerend document. Maar waren de liederen alleen interessant en
ontroerend, zij zouden maar een beperkte groep van lezers aangaan. De cyclus
gaat echter ieder aan die bestaat in het Nederlandse woord, omdat de situatie waarin
hij verkeerde de dikwijls nogal zorgeloos en al te vlot schijvende dichter Jan Moritoen
heeft geïnspireerd tot enkele ‘topliederen’ van de middelnederlandse literatuur.
Behalve in de cyclus 94 tot 104 vinden we ook een aantal liederen die tot de
vierde fase moeten behoren bijeen in de laatste afdeling van het liedboek, nl. de
nummers 131, 132, 135, 141, 142 en 143. Dat ze in de vierde fase geplaatst moeten
worden, stellen we vast op grond van hun inhoud, maar hebben we ze eenmaal op
deze wijze als bijeenbehorende groep herkend, dan worden wij ook nog getroffen
door bijzondere overeenstemmingen van formele aard die de herkenning bevestigen.
Ik noemde al enkele trekken die 131 en 135 gemeen hebben, bv.: ‘Ic roupe
ghenaden, beilde zoet’ (131), ‘Nu roupich: lieflic beilde zoet, / Ghenede doet’ (135);
‘So sinc ic aerm man ghestede: / Waer tzo es mir dat leven goet?’ (131), ‘Nu sinc
ic aerm: lijt den tijt!’ (135). Hier kan aan worden toegevoegd: ‘Ach, wijflic beild, hoort
hertzen wein! / Si roupt vast om ghenede an dijch’ (132); ‘So sinc ich, lief, van
vruechden ho’ (142), ‘Des mach ic zinghen: derven dert’ (143). Andere
overeenstemmingen die de aandacht verdienen zijn: ‘Das du mir gons, das ich di
gan’ (131), ‘Gan si mir also ich huer gan’ (143); ‘ein truwe man / Die nie gewan /
Sijns lidens danc’ (135), ‘Mijns lidens danc ich nie ghewan’ (143); ‘Dies node onber’
(135), ‘des node onbert’ (143); ‘Ic werd noch vro, creech truwe ye danc’ (135),
‘Creech truwe jonst des danx ye ein’ (141); ‘om inghelic scijn’ (132), ‘Mijn inghelic
scijn’ (141); ‘Hem moet des vruechden comen in’ (141), ‘So sal mi vruechden
commen an’ (143); ‘Ich weinsche haer alles leits verdrijf, / Gheluc des nieuwe jaers
beghin’ (141), ‘Ich weinsche huer tallen tiden heil, / Ghenouchlicheit al hueren tzijt’
(142); ‘So doestu richt./ Si en doet des nicht. / Ne ware huer lieflijc aenghesicht’
(135), ‘Huer duecht wijst mir tze liden richt. / Ach, tzwifel nicht. / Wie scauwen mach
huer aenghezicht’ (141). Wat de hoeveelheid overeenstemmingen betreft, neemt
135 in dit groepje van zes een centrale plaats in (twee met 131, één met 132, twee
met 141, één met 142, drie met 143), maar elk van de zes is met tenminste drie
anderen door een of meer bijzondere kenmerken verbonden. 135 tekent de
verhouding tussen
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Jan en Mergriete, zoals die na de dood van Egidius geworden was, merkwaardig
gedetailleerd:
Dan denkich: du wils tzoe huer gaen.
Wan ich dan bi huer bin ghestaen,
Si en gan mir nicht ein oghe upslaen.
Dan es ghedaen
Mijn vruechden haen.
Ich sucht, ich beve, ich truere, ich wein.
In weis waer tzoe.
Si en achtes werlich groos no clein,
Ooc wes ich doe.
Ich deid huer ghern lief, wistich hoe.
Wes ich huer gan,
Daer keert si van.

Het lijkt in het algemeen wel of we bij de liederen van dit groepje met een iets later
tijdstip te maken hebben dan bij die van de centrale cyclus. Al neemt de dichter het
woord ‘hope’ nog wel eens in de mond, hij is toch in feite wanhopig geworden. Van
‘vroylich zinghen’ is geen sprake meer. Hij is diep onder de indruk van Mergrietes
verdriet en kan zelf alleen maar mee verdrietig zijn:
Wan ich der vrauwen liden zie
In enigher wijs, wes huer messcie,
Gaer ganslich lijt mijn herte also. . .
Mijn hertze is huer, dies haer verdriet
Dan laet mi nummer wesen vro.

De dichter is in het hier geciteerde lied (142) evenals in 135 vol meeleven, maar op
een bijna kinderlijke manier, nog zonder echte inleving, zonder dieper begrip. Ook
in het volgende lied, 143, schijnt hij te denken dat zijn geliefde het zelf in haar macht
heeft om weer ‘vroilic’ te worden. Zijn wachten, zijn ‘verbeiden’ is hier niet zonder
ongeduld en zelfbeklag:
Ich moes verbeiden, das ich en can.
Aen troost mijn zin des node onbert.
Das mach ic zinghen: derven dert.
Mijns lidens danc ich nie ghewan. . .
Ich leer verbeiden. truwe man,
Men heift niet al dat men beghert.
Wan si wil dat mijn leit verteert,
So sal mi vruechden commen an.

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

183
In 135 hebben wij gezien hoe Jan Mergriete achterna is blijven lopen, ofschoon zij
hem geen blik waardig keurde, uit 132 kunnen wij lezen dat hij haar ook naar de
kerk is gevolgd. Terwijl zij ligt neergeknield in gebed, komt opeens de gedachte bij
hem op: ‘Zou ze misschien ook voor jou bidden?’ En die eigenlijk door niets
gemotiveerde gedachte, die flits van hoop tegen alle wanhoop in, geeft hem dan
weer kracht om te volharden:
Huer sach ich minnentlijch bereit
In heilgher stat om inghelic scijn.
Doe dachtich: ‘waer dat bidden dijn,
Ich weis vor waer, gheen minnerlijn
Nie hogher loon op erde en wan.’
Mi quam eyn hope in mijn ghedachte:
Waert zo als mir mijn zien tzoe brachte,
So blide up erden leift ghein man.
Ich wilde, mir God ghehingde das,
Vuer al den loon mir goeder daet,
Das ich in haer ghedacht doe was.
Helf God, wes worde mijns levens raet!
Mijn troost, mijn heil, mijn tzoeverlaet
Ware vast! maer nu in tzwivele staet.
Daer omme ich niet verbliden can.

Al weet hij dat hij in wezen geen enkele grond heeft om te hopen, al weet hij dat
zijn kerkfantasie maar een wensdroom is, toch blijft hij trouw, trouw aan zijn
verbeelding:
Dijn scauwen es mijn hemelrijch,
Das mir dwinct also truwelich,
Dor gheinen noot sceidich der van.

De formule waarmee de dichter zijn geliefde in 141 aanspreekt, ‘Mijn inghelic scijn’,
maakt de indruk geïnspireerd te zijn door het tafereeltje van de biddende Mergriete
in 132. In 141 lijkt de dichter wel te zijn aangekomen bij een absoluut eindpunt. Hij
vraagt zich af of hij met zijn ‘truwe daet’ God misschien verkeerd gediend (‘mesloont’)
heeft. Hij is m.a.w. bang dat hij God niet meer aan zijn zijde heeft. Het is of hij
voorvoelt dat in het komende jaar - 141 is het tweede nieuwjaarslied en dus
geschreven omstreeks de jaarswisseling 1386/87 - de hemelse bruidegom hem zijn
aardse geliefde zal komen ontvrijen. Maar ook zonder enige hoop (‘in hofen blijf’)
en zonder aan eigen voordeel te denken (‘vor al beclijf’) wenst de dichter zijn geliefde
veel heil en zegen in het nieuwe jaar:
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God, die dat beild verchiert so haet
Das mir verslaet
Alle onrein ghedachte,
Aetstich mesloont mijn truwe daet,
Haen tzoeverlaet
Eins woorts daer ich na wachte,
Aen hoede is dan mijn ziele, mijn lijf.
Huer eer ich gheer vor al beclijf
In hofen blijf.
Ich weinsche haer alles leits verdrijf,
Gheluc des nieuwe jaers beghin.

Het zou mij niet verbazen als de zes liederen 131-132, 135, 141-142-143, die naar
vorm en inhoud zo nauw met elkaar verwant zijn, ook wat de tijd van hun ontstaan
betreft vlak bij elkaar zouden liggen, laten wij zeggen: eind december '86, begin
januari '87. Tussen de waarschijnlijk kort na de dood van Egidius ontstane cyclus
94 tot 104 en het latere zestal, waarin de dichter zich veel realistischer rekenschap
geeft van zijn situatie en tegelijk zijn verbeelding loutert, kunnen wel enkele maanden
van zwijgen gelegen hebben. Zolang een dichter als Jan Moritoen zich kon uitdrukken
in conventionele vormen, kon hij, goed vakman als hij was, liederen schrijven en
‘noten’ aan de lopende band, maar in een werkelijk ‘existentiële’ situatie, zoals
ontstaan was door de dood van Egidius en de geestelijke crisis van Mergriete, zullen
creatieve explosies en periodes van zwijgen elkaar afgewisseld hebben. Ook in de
tijd na lied 141, dus in het voorjaar van 1387, zal de dichter, dunkt mij, een poosje
zijn mond hebben gehouden. Tussen de vierde en de vijfde fase plaats ik een stilte.
Het enige lied dat met volkomen zekerheid tot de vijfde fase gerekend kan worden
is 44. Dit is een meilied en moet dus geschreven zijn tegen mei 1387. Het is
belangrijk genoeg om er wat uitvoeriger bij stil te staan. Mergriete wordt hierin
aangeduid en toegesproken als ‘M’ en deze ‘M’ is tegelijk de eerste letter van de
naam van de maand mei:
Een .M. die nye van mi ne sciet
Sint ic mi gaf in haer ghewaldt,
Van haer ne wil ic sceiden niet,
So wat mi nemmermeer ghevaldt.
Haer duecht die es so menichfalt.

Het contact is hersteld en de dichter weet nu dat Mergriete, ook in de tijd dat zij hem
niet te woord kon staan, innerlijk nooit van hem gescheiden is geweest (‘die nye
van mi ne sciet’). Hij mag de beginletter van zijn eigen naam,
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‘I’ (die ook voorgesteld kon worden door de grafische variant ‘Y’), naast de ‘M’
plaatsen:
Bi deser .M. voughic een .Y.
Met ganser trauwen sonder scil.
Met desen tween so spelt men mi,
Die haer ghestade bliven wil
Van allen meye tote april.

Maar tussen de ‘M’ en de ‘Y’ staat nog een derde letter, de derde deelgenoot aan
het drievoudig verbond dat ter gelegenheid van de ophanden zijnde meimaand
vernieuwd wordt. Die derde letter is de ‘E’ en die betekent - Egidius? Neen,
‘eewicheit’. De derde deelgenoot aan het verbond kijkt vanuit de hemel toe:
Tuschen der .M. der .Y. so steit
Een edel .E. van zoeter aert.
Die .E. bediet ons eewicheit,
Te samen minnentlijch ghepaert.
Niet bet maghic zijn verwaert.

De dichter kan, ‘minnentlijch ghepaert’ met ‘M’, niet beter ‘verwaert’ zijn dan door
‘E’. Er is weer dezelfde hoofse driehoek, of laten we het wat ‘edeler’ zeggen: dezelfde
hoofse drieëenheid, als tijdens het leven van Egidius. Dat wordt in de volgende
strofe, die overigens wel een moeilijk te interpreteren regel bevat, nog eens
onderstreept:
Dus volghet deser .M. een .E.,
Der .E. een .Y., ende elc bevrijt.
Daer mede so spelt men min no mee
Mey, deser over zoeter tijt
Daer in elc minre heift jolijt.

Wat betekent hierin ‘ende elc bevrijt’? Vrien heeft in het middelnederlands twee
hoofdbetekenissen, ‘vrij, veilig maken’ én ‘vrijen’. Zo betekent ook ontvrien zowel
‘(van vrijheid) beroven’ als ‘ontvrijen’. Van bevrien geeft Verdam echter alleen maar
betekenissen die met ‘vrij maken’ samenhangen, bv. ‘beschermen, beschutten’.
Met het woordenboek in de hand moeten we de eerste twee regels van de vierde
strofe dus wel als volgt vertalen: ‘zo volgt er op de M een E, op de E een J, en de
in het midden staande E (= de vereeuwigde Egidius) beschermt zowel de M als de
J’. ‘Bevrijt’ uit de vierde strofe grijpt dan terug op ‘verwaert’ uit de derde. Het aardse
verbond van Mergriete en Jan wordt uit de hemel gezegend door Egidius. Ik bespreek
dit zo uitvoerig omdat, als de gegeven vertaling de juiste is, de eerste zin van de
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vierde strofe wel een beetje gewrongen geconstrueerd is en het eenvoudiger zou
zijn om in ‘Y’ niet het object maar het subject van ‘bevrijt’ te zien. Maar het door
Verdam verzamelde lexicografische materiaal maakt deze ‘eenvoudiger’ vertaling
toch heel moeilijk. Uit de vijfde strofe kunnen we opmaken dat Mergriete nog niet
in het klooster is gegaan. Jan kan nog voor haar een meiboom planten als voor een
aardse geliefde:
Laet u ghenoughen, .M. alleine,
Den mey die ic u minlic gheve.
Up erde en anich liever gheine.
Ghi zijt die vruecht daer ic bi leve.
Ne gheen ontsien mi van u dreve.

Toen Mergriete weer tegen Jan kon spreken, zal hij eindelijk iets van de geestelijke
crisis begrepen hebben die ze helemaal alleen had moeten verwerken. Het moet
hem duidelijk zijn geworden dat zijn ‘vroylich zinghen’, hoe goed bedoeld ook, haar
niet had kunnen helpen. Het zal hem bescheiden en beschouwelijk hebben gemaakt.
Ik ben daarom geneigd de beide beschouwelijke liederen 1 en 2 in de vijfde fase te
plaatsen. In 2 vinden we een regel, ‘Van meye tote na april’, die direct heenwijst
naar 44:
Lief ende lief, milde ende goet,
Dit voucht al wel te zamen.
Wie reyn heift hertze, zin ende moet,
Sal hem in aerghen scamen.
God gheve hem heyl diet gherne namen
Van meye tote na april.
Tscilt vele dinx diet merken wil.

‘Tscilt’ is, zoals we in een vorig hoofdstuk gezien hebben, in het
Gruuthuse-handschrift voorgesteld door een rebus, bestaande uit een + - teken en
een driehoekig schildje. De ‘scriptorist’ moet deze rebus hebben overgenomen uit
het door Jan Moritoen zelf geschreven ‘eerste liedboek’. Nu we aan lied 2 een plaats
hebben gegeven in de ontwikkeling van de liefdesverhouding tussen Jan en
Mergriete, kunnen we ons afvragen of de dichter de rebus pas heeft aangebracht
toen hij zijn liederen samenvoegde in de compositie van het liedboek, of al eerder,
tijdens of vlak na het schrijven van het lied. Het zou wel passen bij de sereniteit van
de vijfde fase dat de dichter bij het neerschrijven van ‘tscilt’ de associatie heeft
voelen opkomen aan het bijbelse ‘schild des geloofs, waarmede gij al de brandende
pijlen van den bozezult kunnen doven’. Stond de rebus al van het begin af in lied
2, dan kan de dichter hierdoor, toen hij het liedboek ging samenstellen, op de
gedachte zijn gekomen om ook in
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een ander lied, uit de Marie-periode, overeenkomstige rebussen aan te brengen en
de beide liederen, 2 en 146, op een compositorisch corresponderende plaats in het
liedboek te zetten. De rebus zou dan oorspronkelijk een persoonlijk, ja situationeel
bepaald teken zijn geweest en pas door de compositie van het voor de vriendenkring
bestemde liedboek tot ‘clubwapen’ zijn gepromoveerd.
Lied 1 sluit thematisch nauw aan bij 2. Men kan 2 beschouwen als een nadere
uitwerking van vier regels uit de vierde strofe van 1:
Men can ghelijc ende onghelijc
Met vruechden voughen niet in eyn,
Maer altoos es in vreuchden rijc
Lief bi lief in trouwen reyn.

Er zijn formele relaties aan te tonen tussen lied 1 en enkele liederen van de vierde
fase: ‘Selver, gout ende dierbaer steine / Jeghen een wivelic aenzien / Dat prisic
zeker al te cleine’ (1), ‘Robijn, carbonkel no topas / Ne sijn te prisene niet een vlas
/ Voor haer die zoent der zonden kijf’ (97); ‘Ic weinsche hem heyl op elcken dach’
(1), ‘Ic weinsche huer tallen tiden heil’ (142). Maar er zijn ook relaties met de zesde
fase: ‘Mijn hertze en can di nicht ontflien’ (1), ‘Herte no zin ne blijft bi mir, / Dan can
di ummer niet ontvlien’ (108); ‘Want ic sghelijcs bezeffe in mien’ (1), ‘nacht ende
dach, spade ende vroe / Es haer coluer gheplant in mien’ (7de gedicht, r. 109/10).
De pronominale rijmvorm mien komt buiten de twee genoemde plaatsen niet in het
Gruuthusehandschrift voor en Jan Moritoen heeft er dus blijkbaar vóór 1387 geen
behoefte aan gehad. In de eerste strofe van lied 1 kan men een toespeling lezen
op de voorafgaande vierde fase, de tijd toen de dichter het zonder het contact met
zijn geliefde moest stellen:
Here God, wie mach hem des beclaghen
Die sine ghenouchte crijcht up erde!
Hoe mach hem dan den tijt behaghen
Die nie ghewan daer hi na gherde:
Hi es te voet, tgheluc te perde,
Met rechte lijt sijn herte pijn,
Want elc ende elc neemt gerne tsijn.

Op het ogenblik dat het lied geschreven wordt is die tijd echter achter de rug:
Ic weinsche hem heyl op elcken dach
Die sinen boele hout stede ende trouwe.
Maecht hem gheburen of en mach,
Dat men geen onsteide an hem scauwe.
Ic gheve mijn steide der liefster vrouwe
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In wien dat rust die hertze mijn,
Want elc ende elc neemt gerne tsijn.

Zo kon lied 1 een rustig en bezonnen loflied op de ware hoofse liefde worden. De
buitenstaanders, die er niets van begrijpen, worden met kracht, maar zonder
persoonlijke felheid, programmatisch haast, afgewezen, evenals in de
programmatische inleiding van het 1ste gedicht (‘Tzwaer, het mach elker herten
deren / Dat niders hier in doen venijn’; ‘Een kerel ghert der vruechden gheyn, / Hi
mint den scat, spise ende wijn’). Toen de dichter zijn liedboek ging samenstellen,
moet lied 1 hem wel bijzonder geschikt voorgekomen zijn om als inleiding te dienen.
Hij heeft het niet zinvol gevonden de liederen van de vijfde fase in een reeks bijeen
te zetten, zoals hij dat bij de liederen uit de voorafgaande fases wel had gedaan.
De vijfde fase heeft misschien ook maar kort geduurd, niet langer dan enkele
maanden, en zijn productiviteit zal in die paar maanden niet groot geweest zijn. Hij
zal deze tijd, achteraf erop terugziende, niet als een afzonderlijke eenheid hebben
gevoeld, maar meer als een overgang, als een inleiding tot de volgende fase die
een veel duidelijker eigen karakter had.
De zesde fase, die begint wanneer Mergriete haar vriend op de hoogte heeft
gesteld van haar besluit om in het klooster te gaan, brengt enkele nieuwe
afscheidsliederen. Maar omdat de dichter nu alles heeft leren begrijpen, kan hij ook
afscheid nemen in een serene sfeer. Een van die afscheidsliederen zijn we al
tegengekomen aan het slot van het 9de gedicht, de dialoog tussen ‘die leste man
metten valke’ en ‘twijf metten valke’, een van de andere is lied 108:
Orlof, vrauwe, ende ic moet gaen.
Al wil ich bliven, ic en mach.
Dies moet de hertze mijn ontfaen
Groot verlanghen nacht ende dach.
Nochtan so gheift mi goet verdrach
Tverwaren dijnre eerlicheit.
Adieu, mijn hoochste vroylicheit!
Al sceidic, lief int zien van dir,
Herte no zin ne blijft bi mir,
Dan can di ummer niet ontvlien.
Adieu, ic sal u varinc zien!
Niet langher dan ich bi dir bin
Sone es mijn hertze in mijn bedwanc.
Daer toe so es mijn moet, mijn zin
Al dijn, ende blijft mijn leven lanc.
Het dient al, vrauwe, om dinen danc,
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Ghedochte, redene ende besceit.
Adieu, mijn hoochste vroilicheit!

De gecursiveerde regels zijn karakteristiek voor de stemming waarin de dichter deze
keer afscheid neemt. In het 13de gedicht, dat hij waarschijnlijk nog geen jaar tevoren
had geschreven, had hij aan zijn naamloze raadsvrouwe, die inderdaad ‘Vrau
Redene’ was, de verzekering gegeven:
Daer en salic lijf no goet in sparen
Daer ic in helpen mach verwaren
Haer eere ende ooc haer waerdicheit.
Dies willic altoos sijn bereit.

Nu, in de zomer van 1387 - vermoedelijk -, was dan het ogenblik gekomen waarop
hij zijn verzekering waar moest maken: Mergriete wilde in het klooster en hij, als de
behartiger van haar belangen, ook de geestelijke, mocht haar niet tegenhouden.
Hij moest als een echt hoofs minnaar nu van zichzelf kunnen afzien en ‘ghedochte,
redene ende besceit’ in haar dienst stellen. Dít was een afscheid waarbij hij zich
een weerzien in de hemel mocht voorstellen: ‘Adieu, ic sal u varinc zien!’ Zo had hij
het ook al in het 9de gedicht tegen Mergriete - ‘twijf metten valke’ - gezegd:
Adieu, mijn herte, adieu, mijn zin,
Adieu, al dat ic zelve bin,
Adieu, mijn hoochste soverheinne,
Mi ne can voor dan gheen heil ghescien
Dan hopen om een weder zien.
Das dar dijn twivel wesen cleine,
Want ic dijn eighijn bem alleine.

En zij had hem geantwoord:
Heere, des bem ic zonder vaer
Ende des betrauwet mi over waer:
Mijn herte hu nemmermeer begheift.
Tsceiden doet mi arde zeer.
Peinst varinc om een weder keer.
Daer na mijn zin verlanghen heift.
Adieu, mijn troost voor al dat leift!

Een derde afscheidslied, het rondeel 70, is geheel in dezelfde toon gehouden:
Adieu, mijn troost, mijn liefste reine,
Van u te sceiden es mi leit.
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Mijn herte blijft met u ghemeine
So waer ic zi, hoet mi vergheit.
In ghere niet dan ghestadicheit...
Nu biddic Gode dat hi u seine
Vor aerch, vor al onreinicheit.
Soete lieve souvereine,
Ne sijt mi nummer onghereit.
In ghere niet dan ghestadicheit.

Al zullen de kloostermuren Mergriete onzichtbaar maken, de geestelijke
gemeenschap kan blijven bestaan. De alleen in de wereld achtergebleven minnaar
moge soms de pijn van het ‘verlanghen’ voelen, hij put troost uit de gedachte dat
zijn geliefde hem ‘ghestade’ zal blijven. Dit is de strekking van rondeel 69, dat met
het volgende een ‘paar’ vormt:
Wien doet verlanghen meerre pijn
Dan hem die moet van lieve zijn?
Want hem niet el ghenoughen can.
Mijn alder liefste wijflic scijn,
Naer u verlangt die herte mijn.
So waer ic bem, mijn herte es dijn.
Blijft mi ghestade in trauwen fijn,
Sone mach ons deren wijf no man.

De laatste regel zal wel slaan op de ‘niders’ die, als deze wel wat ongewone hoofse
verhouding hun ter ore komt, zich daar zo hun eigen, niet al te welwillende gedachten
over zullen maken. Maar van de ‘niders’ behoeft Jan zich nu niet veel meer aan te
trekken. Zij kunnen hem immers nooit meer van zijn geliefde vervreemden: hij is
haar ‘ghestade’ en zij hem, voor eeuwig. Ook 69 heeft de toon van edele resignatie
die de hele zesde fase kenmerkt. De loutering van de verbeelding die al in de vierde
fase was begonnen, de verinnerlijking van het hoofse ideaal, wordt in de zesde
voortgezet en voltooid. In beide fases was Mergriete voor Jan onbereikbaar, maar
in de vierde protesteerde de verbeelding nog tegen die onbereikbaarheid, in de
zesde is de afstand in de verbeelding opgenomen. De dichter heeft het 7de gedicht,
de nieuwjaarswens van december 1387, vooral geschreven om, met medewerking
van ‘Vrau Redene’, de nieuwe situatie goed aan zichzelf duidelijk te maken:
Den heere heift zoe in haer ontfaen.
Die wille die stat alleine beslaen,
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Boven al, als coninc vri.
Nu wacht wel dat hi niet en zi
Ontvrijt van sijnre ervelicheit
Bi di, maer min alzo dat hi
Di vrye van alre stervelicheit. (r. 173/9)

Met 123 begint een kleine gesloten reeks van liederen die tot de zesde fase behoren.
Die reeks omvat nu nog de nummers 123-124-125-126 maar zal oorspronkelijk
groter zijn geweest. Na 126 begint immers de tweede lacune van het liedboek,
ontstaan doordat er een blad uit het handschrift verloren is gegaan. Het beroemdste
van het bewaarde viertal is lied 125, ‘Aloeette, voghel clein’. Knuttel, die altijd de
moed had tot een onafhankelijk oordeel, maar ook wel eens last van een teveel aan
gezond verstand, heeft van dit lied gemeend dat ‘de bekoring eigenlijk alleen op het
welluidende beginwoord’ berustte (Onze letteren in de middeleeuwen, blz. 123). Ik
citeer hier deze kennelijk onjuiste onderwaardering in de eerste plaats als een op
zichzelf genomen te appreciëren reactie tegen een te gemakkelijke, en dikwijls met
slecht lezen gepaard gaande, esthetische extase, en in de tweede plaats omdat
Knuttel blijkbaar intuïtief gevoeld heeft dat er met dit ‘welluidende beginwoord’ iets
aan de hand was, iets wat niet klopte met wat er verder in het lied gezegd werd.
Men heeft ‘Aloeette’ altijd als een natuurgedicht beschouwd. Ook N. Geerts spreekt
van een ‘Lied an die Lerche’ en noemt het als zodanig ‘eine kleine Perle’, wat in
haar, met esthetische waardering bepaald niet royale, mond wel een heel bijzondere
lof is. Maar ‘Aloeette’ is evenmin een echte leeuwerik als de ‘huweraen’ uit 42 en
116 een echte nachtuil is. Een leeuwerik heet in het middelnederlands nooit een
‘aloeette’ en Jan Moritoen was geen natuurdichter. Meer dan een aantal reproducties
van de ‘locus amoenus’ moet men op het gebied van de natuurschildering bij hem
1
niet zoeken . Dit had iedere lezer van ‘Aloeette’ al moeten waarschuwen. Het
‘welluidende beginwoord’ van 125 is niets anders dan een ‘hoofs pseudoniem’ van
het door de dichter vereerde meisje. Intussen, zoals hij bij ‘Violette’, uit 34, ook wel
aan een echt viooltje heeft gedacht, heeft hem bij ‘Aloeette’ ook wel een echte
leeuwerik voor ogen gestaan. Hij noemt in zijn lied zijn dame een ‘voghel clein’ en
kent haar de ‘nature’ en de ‘edel zanc’ van de vogel toe. Zij was de

1

Men moet hierbij alleen een uitzondering maken voor het vrome reislied 120, waarin regels
als ‘Berch en dal, bosch en wald, / Das haet dier zonnen menichfald / Verchiert mildelike’ wel
degelijk iets als een persoonlijke morgenimpressie schijnen te bevatten. De ongewone situatie
waarin de dichter zich bevond - in het buitenland, 's morgens, uitziend uit zijn slaapkamerraam,
verrast door de aanblik van het landschap - riep een ongewone natuurgevoeligheid bij hem
op. Overigens leverde de natuur aan een allegorist als Jan Moritoen alleen de pasklare
elementen om er zijn voorstellingen mee te stofferen, geen beelden om in te bestaan.
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geliefde geweest van de zanger Egidius en zal zelf ook wel van zingen hebben
gehouden. Zoals de dichter zich haar nu voorstelt, gebruikt zij haar zangkunst echter
alleen nog maar voor een bijzonder doel: ‘Daer dienstu met den here allein / Te love
om sinen danc’. Maar dat is de reden waarom de dichter als hoofs minnaar meer
dan met welke andere vrouw ook, zich met haar verbonden voelt:
Daer omme bem ic met di ghemein.
Ander voghel willic ghein
Dan di, mijn leven lanc.

De ‘nider’, de grofgeaarde buitenstaander, waarop de dichter in de slotregel van 69
(‘Sone mach ons deren wijf no man’) alleen maar vaagweg gezinspeeld had, wordt
in 125 bij zijn naam genoemd en zal in de daar getekende situatie misschien ook
1
wel zichtbaar aanwezig zijn geweest . Laat hij, die er niets van begrijpt, toch alsjeblieft
van de hemelse leeuwerik van de dichter afblijven en een vogel van zijn eigen soort,
de grote grauwe roek opzoeken:
Nider boos, onreine vilein,
De rouc die es wel dijn compein,
Neemt dien in u bedwanc!
Laet minlic hertzen sijn bi eyn
Sonder loos bevanc!

Jan Moritoen heeft hier de woorden, die hij in het 7de gedicht aan zijn raadsvrouwe,
zijn bespiegelend ander ik, in de mond had gelegd, tenvolle in praktijk gebracht. Hij
is niet van dichtbij naar zijn ‘bloume’ blijven kijken (‘Vrient, niet te vele de bloume
anscauwe, / Want di ne machse werden niet’), maar is haar op een afstand trouw
gebleven. Hij heeft haar, de zingende non, gehuldigd als de tot God opstijgende
leeuwerik, als ‘Aloeette’. Menselijk meeleven met het verdriet van de geliefde was
er ook in de vierde fase al geweest (142), nu, in de zesde fase - het zal inmiddels
wel 1388 geworden zijn -, is het menselijk meeleven gesublimeerd tot dichterlijke
inleving, zingende vereenzelviging. Zo ontstond het fijnzinnigste getuigenis van
hoofse liefdedienst uit de hele middelnederlandse literatuur. Het is inderdaad een
parel.
Tot de zesde fase reken ik ook de beide nieuwjaarsliederen voor de waard en
zijn vrouw, 144 en 145. Jan Moritoen kon niet elk jaar opnieuw nieuwjaarswensen
voor een non blijven dichten. Met het 7de gedicht had hij zijn verbeelding op dit punt
voltooid en zijn fantasie uitgeput. De inspiratie die van Mergriete uitging moet in de
loop van 1388 en 1389 geleidelijk aan minder zijn ge-

1

Zie voor een meer gedetailleerde reconstructie van de vermoedelijke situatie de commentaar
op het lied.
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worden. De dichter ging het ‘gheselscap goet ende fijn’ meer en meer in zijn
vriendenkring zoeken. Het ligt dus voor de hand dat hij in december 1388 een loflied
heeft gedicht op de herbergier, de gastheer die hem en zijn vrienden weer een heel
jaar lang zulke voortreffelijke wijn had geschonken om hun zanglustige kelen te
laven:
Wael op, laet ons dan vroilic sijn,
Want ons die wert veil vruechden gan.
Wi drinken hier so goeden wijn,
Wat souden wi noch besceiden dan:
‘God gheve hem heil diet ons vorwan,
Sijn leven lanc, met vruechden ho!’

Wat kunnen wij met de roemer in de hand gepaster doen dan een dronk uitbrengen
op de waard die ons de wijn verschafte? Lang zal hij leven! Stond 144 op zichzelf,
wij zouden er een gewoon drinklied in kunnen zien, maar nu het met het volgende
een thematisch ‘paar’ vormt, mogen wij het van 145 uit interpreteren als
nieuwjaarslied. 145, dat ik de dichter zou willen laten schrijven in december 1389,
is een gevarieerde én gecompleteerde herhaling van 144. Niet alleen wordt het
‘vroilic jaer’, dat de herbergier toegedronken wordt, nu met zoveel woorden genoemd,
maar ook de vrouw van de herbergier wordt uit de keuken gehaald om de heilwensen
van de vriendenkring mee in ontvangst te nemen:
Nu scinc ons van den wine
En ghef den wert gheluc ende heil!
God gheve der vrauwen zine
Een vroilic jaer, dat is huer deil!
Wi hebben hier gheweist so veil.
Wael op!
Wael op!
Nu sinc wir jo:
‘Met vruechden ho!’
Den wert waer quaet onrecht ghedaen
Die dus sijn gasten can ontfaen.
Ic weinschem heil met vruechden geil!

De liederen 144 en 145 zijn niet alleen verwant met elkaar (de regels ‘Die altoos
blidelic ghebert’, uit 144 en ‘Die aldus blidelijch ghebert’, uit 145, zijn zelfs vrijwel
identiek), maar ook met liederen die ik in de tweede tot vijfde fase fase heb geplaatst.
Dat speciale overeenstemmingen met de liederen uit de zesde die ik tot dusver
behandeld heb, ontbreken, behoeft ons, gezien de bijzondere
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toon van die liederen, niet te verbazen. De overeenstemmingen met liederen uit
andere fases die ik gevonden heb zijn: ‘Ic wenschem tallen vruechden spoet’ (145),
‘Ic weinsche di tallen vruechden spoet’ (111, ‘Niete’); ‘Hine acht des truerens niet
een stro’ (144), ‘In wil des achten niet een stro’ (142), ‘Wine achtens jo / Een averstro’
(56); ‘Sijn leven lanc met vruechden ho’ (144), ‘So sinc wir jo / Met vruechden ho’
(145), ‘So sinc ich, lief, van vruechden ho’ (142); ‘God gheve hem heil diet ons
vorwan’ (144), ‘God gheve hem heyl diet gherne namen’ (2); ‘Ich weinschem heil
met vruechden geil’ (145), ‘Ic weinsche hem heyl op elcken dach’ (1), ‘God geve
hem heil / Met vruechden geil’ (56), ‘So ware mijn hertze in vruechden gheil’ (131).
Toen Mergriete eenmaal in het klooster zat, hebben de vrienden aanvankelijk
waarschijnlijk verwacht dat Jan wel weer belangstelling voor andere meisjes zou
gaan tonen. Die vrienden waren natuurlijk geen ‘niders’ en wisten wel iets van de
hoofse liefde af, maar het lijkt me toch twijfelachtig of de dichter ze meteen zal
hebben ingelicht over zijn voortgezette, zuiver geestelijke verhouding met ‘Aloeette’.
Hij moest zich dus op de een of andere manier rechtvaardigen over zijn ingetogen
leefwijze en hij heeft dat, dunkt mij, gedaan door lied 121. Daarin kon hij zijn vrienden
dan ook tegelijk laten zien dat hij de pikante toon, die ze zich van vroeger, uit zijn
Marie-periode, nog wel herinnerden, geenszins verleerd was. In 121 speelt de
dichter, om de allerhoogste en allerhoofste ‘waarheid van zijn leven’ te camoufleren,
de nogal laagbijdegrondse rol van de verlopen boemelaar die te oud is geworden
voor de liefde. Hij heeft, zo stelt hij het in zijn lied voor, in zijn jonge jaren al te
losbandig geleefd en zijn krachten verspild. Hij moet er nu wel mee ophouden, er
zit niets anders op. Het beeld dat hij hierbij gebruikt, is dat van de muzikant die zijn
verschillende instrumenten (vedele, bonge, akare) te intensief heeft bespeeld en
daarmee bedorven:
Ich haen verdorven mijn ghestel
Int vedelen, dat mi rauwen sel.
Daer es (l. nes) een ander up nochtan:
Hi sceiter van dies niet en can...
Mijn hijsterment was wilen goet.
Doe haddic tallen vruechden spoet,
Wat ic nu doe, dats zonder danc.
Die hem mestroost, hine es niet vroet,
Nadien dat emmer wesen moet.
Ic houds mi anden goeden dranc!

De laatste regel brengt ons in dezelfde sfeer als de drinkliederen 144 en 145.
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We horen in 121 ook wel enkele echo's daarvan: ‘Doe haddic tallen vruechden
spoet’ (121), ‘Ich wenschem tallen vruechden spoet’ (145); ‘So gheift se also zuetzen
clanc’ (121), ‘Die luden doet so suetzen clanc’ (144); ‘Wat saelt gheclaecht? doch
eist also / Dat es mijn hertze gar onvro’ (121), ‘So moochwi ganslijch wesen vro. /
Ach, lieve her wert, nu doe also!’ (144). Er zijn dus niet alleen psychologische, maar
ook formele gronden aan te voeren om 121 in de zesde fase te plaatsen, zo
omstreeks 1389. In een vroegere fase van de Mergriete-periode past het niet goed
- de geliefde beheerste toen de verbeelding van de dichter nog al te zeer - en in de
daarvoor liggende Marie-periode kon hij moeilijk al de oude man spelen: ‘Nu grijst
mijn top, nu graeut mijn baert’. (Die baard - natuurlijk geen lange, dat was onhoofs!
- is, het zij en passant gezegd, het enige wat wij uit de liederen te weten kunnen
komen over het uiterlijk van de dichter!) Nog meer dan met 144 en 145 is 121 verwant
met 38, ook een scabreus lied op een ‘muzikaal’ thema: ‘Het was een maecht in
vruechden rijch. / Si wilde leren bonghen’. Het lijkt mij toe dat de dichter in de tweede
strofe van 121, die aan het ‘bongen’ is gewijd, teruggrijpt op 38 en dat dit laatste
dus het oudste van de beide liederen moet zijn. Men vergelijke de beknopte passage
uit 38: ‘Dan es de bonghe in haren ganc. / Gheringhe slaen dat hoorter toe / Ende
wel te pointe stellen’, met de meer uitvoerige uit 121: ‘Dat bongen es vul der
vroilicheit, / Als men de bonge te pointe leit / Ende menre up speilt gheringhe. / So
mense dan gheringher sleit, / Te meer haer luut te zuetzer gheit’. 121 werkt uit, wat
38 aanduidt. Jan Moritoen was in staat zichzelf te parodiëren (verg. 16 naast 5 en
41, 122 naast 129) en daarom zou ik de veronderstelling willen wagen dat het begin
van de tweede strofe van 38: ‘Wat sal mi zelver ofte gold? / In caens niet al gheprisen
/ Van der zoeter bonghen clanc’, ook een bewust-parodiërende variant is van de
regels waarmee de laatste strofe van 1 begint: ‘Selver, gout ende dierbaer steine /
Jeghen een wivelic aenzien, / Dat prisic zeker al te cleine’. Als dit juist is, zou het
een argument te meer zijn om 38 in de zesde fase te plaatsen. Ik ben trouwens ook
geneigd de pikant-anekdotische liederen 17 en 26, die geen enkele zinspeling op
eigen ervaringen van de dichter bevatten en zo-maar-grappig zijn, in deze tijd te
dateren. Hoogste hoofsheid en volstrekte onhoofsheid liggen in deze laatste fase
van de Mergriete-verhouding naast elkaar, uiterlijk onverbonden, innerlijk toch wel
verband met elkaar houdend, omdat bij alle vergeestelijking en ontwereldsing van
de liefde het gewone leven gewoon door moest gaan.
Nu wij alle Marie- en Mergriete-liederen zo goed mogelijk onderscheiden en in
hun ontstaan gevolgd hebben, moet de compositie van het liedboek nog onze
bijzondere aandacht krijgen. Ik heb al opgemerkt dat de dichter bij de schikking van
zijn liederen onderscheid heeft gemaakt tussen ‘hoofse’ en ‘onhoofse’.
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Ik heb er ook verschillende malen de aandacht op gevestigd dat hij graag ‘paren’
vormde. Ik heb tenslotte enkele reeksen van bijeenbehorende liederen aangewezen:
18 tot 25, 50 tot 55, 74 tot 78 en 136 tot 140 zijn Marie-liederen, 11 tot 13, 62 tot 68
en 80 tot 84 Mergriete-liederen van de tweede fase, 107 tot 115 en 117 tot 119 van
de derde fase, 94 tot 104 en 141 tot 143 van de vierde fase, 123 tot 126 van de
zesde fase. Het liedboek begint met een inleidend paar Mergriete-liederen van de
vijfde fase en eindigt met een uitleidend paar Marie-liederen. Inleidende en
uitleidende liederen hebben een ‘algemeen’ karakter, d.w.z. ze zijn niet speciaal tot
een geliefde gericht, maar beschouwelijk en samenvattend van aard. Het tweede
en het voorlaatste lied zijn met elkaar in correspondentie gebracht door een
vijfvoudige rebus van ‘tscilt’.
De eerste vraag die wij nu verder moeten beantwoorden is: welke liederen heeft
de dichter blijkens zijn schikking als ‘onhoofs’ beschouwd? ‘Onhoofs’ zijn eerst de
tweetallen 16-17, 26-27, 37-38, 48-49, 57-58, dan, na de eerste lacune, 71-72,
85-86, 105-106, 121-122, tenslotte, na de tweede lacune, 144-145. Dat zijn tien
‘paren’. Ik heb echter met opzet ook de lacunes vermeld, waarvan de eerste naar
schatting een tiental en de tweede een vijftal liederen heeft bevat. Om inzicht te
krijgen in de compositie van het liedboek moeten we rekening houden met de
verloren gegane liederen. Het lijkt mij zeer waarschijnlijk dat in elk van de beide
lacunes ook een ‘onhoofs’ tweetal heeft gestaan, omdat ik de indruk heb dat het
liedboek, afgezien van in- en uitleiding, verdeeld is geweest in twaalf afdelingen die
ieder werden afgesloten met twee ‘onhoofse’ liederen. Wat was de zin van deze
schikking? Ik meen dat de samensteller beheerst is geweest door een kalendarisch
ordeningspatroon en dat elk van de twaalf afdelingen een van de twaalf maanden
van het jaar moest representeren. Ik ben op deze gedachte gekomen door de aard
van de beide liederen waarmee de laatste afdeling van het liedboek wordt afgesloten.
Dat zijn drinkliederen die moesten dienen om aan de waard en zijn vrouw een goed
nieuwjaar te wensen en hen te danken voor een jaarlang gastvrijheid. Zulke liederen
moeten omstreeks nieuwjaar gezongen zijn. Ze staan in de twaalfde afdeling, hadden
ze niet in de eerste moeten staan? Stellig als de geleding van het liedboek de
kalender van het burgerlijk jaar had gevolgd. Maar er zijn ook andere jaaropvattingen
mogelijk. We kunnen bv. rekenen met een kerkelijk jaar, een academisch jaar, een
schooljaar, we kunnen ook, als leden van een vereniging, rekenen met een
verenigingsjaar. Het jaar van een ‘gilde’ dat Maria als patrones had, kan heel goed
begonnen zijn op Maria lichtmis, 2 februari, en dus gelopen hebben van ‘Vrouwendag’
tot ‘Vrouwendag’. De kalender van een dergelijk ‘gilde’ heeft niet december maar
januari als twaalfde maand. Er staan in de twaalfde afdeling nog twee andere
nieuwjaarsliederen, 137 en 141, maar dat lijkt mij toevallig, want de
nieuwjaarsliederen 59 en 60
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staan in de zesde en de nieuwjaarsliederen 75 en 76 in de achtste afdeling. Afgezien
van 144 en 145 zijn alle nieuwjaarsliederen volkomen ongeschikt om er als
vriendenkring vrolijk de jaarswisseling mee te vieren. Het zijn nl. allemaal
minneliederen. Van de vijf meiliederen, 44, 129, 130, 133 en 136, staat er maar
één, 44, op zijn kalendarisch, juiste plaats, nl. in de vierde afdeling, bestemd voor
de maand mei. 44 is het centrale lied van de vijfde fase en tegelijk het meest
samenvattende van de hele Mergriete-periode. Het was daardoor blijvend van groot
persoonlijk belang voor de dichter en het valt dus te begrijpen dat deze, toen hij
omstreeks 1390 de periode van zijn dichterlijke activiteit afsloot met het
bijeenbrengen van zijn liederen, er bijzondere aandacht voor heeft gehad dat juist
lied 44 op zijn goede plaats terecht zou komen, in de afdeling van de maand mei.
Het was, een jaar of drie tevoren, omstreeks díe maand gedicht, het had in díe
maand gefunctioneerd. Bovendien was het, ondanks zijn speciale en persoonlijke
inhoud, in formeel opzicht wel een zeer compleet meilied, het meest complete van
de hele bundel. Het was niet alleen geschreven op de drie letters, M, E en Y, die
samen het woord ‘mey’ vormden, maar er werd in de laatste strofe ook, volgens de
traditie, aan de geliefde in optima forma een ‘mey’ aangeboden. Als één van de vijf
meiliederen het verdiende op de samenkomst van begin mei geregeld door de
vriendenkring gezongen te worden, dan zeker 44.
De liederen 44, 144 en 145 zijn bij mijn opvatting inzake de geleding van de
liedboek de enige reflexen van de ‘objectieve kalender’ daarin. De dichter had geen
bijzondere aandacht voor de seizoenen, hij leefde niet erg met de natuur mee. Maar
als in de schikking der liederen een objectief kalendarisch patroon ontbreekt, kan
er daarom nog wel een subjectieve kalender van de dichter en zijn vriendenkring
in zitten, een ‘verjaardagskalender’ zogezegd. Ik heb erop gewezen dat een naar
vorm en inhoud nauw samenhangende liedergroep uit de vierde fase van de
Mergriete-periode, 131-132, 135, 141-142-143, in de laatste afdeling van het liedboek
staat, de afdeling van de maand januari. Deze groep liederen kan voor de dichter
de maand januari van het jaar 1387 gerepresenteerd hebben, een van de somberste
maanden van zijn leven, toen hij niet meer wist waar het met de verhouding tussen
Mergriete en hem heen moest. Van het standpunt van de subjectieve kalender van
de dichter, van zijn ‘verjaardagskalender’, staan deze liederen dan op hun juiste
plaats in het liedboek.
In welke maand van het jaar heeft Jan Moritoen Mergriete leren kennen? In welke
afdeling van zijn liedboek kan hij de ‘verjaardag’ van hun eerste ontmoeting hebben
willen vieren? Onze enige bron hiervoor is het 13de gedicht:
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Als de winter es vergaen
Ende alle wortelen ontfaen
De boodscap van der heeter zonnen,
Ende de natuere, die was verwonnen
Van der couder doder tijt,
Beghint ontwaken om tjolijt
Van toe comender vroilicheit,
Ende dat des couts vernoilicheit
Leden es als die moet rumen,
Ende dat die voghelkine haer plumen
Beghinnen te scuddene van den neste,
So dochte mi dattic buter veste
Van Brucghe wandelen ghinc alleine
Zuutwaert, daer ic een fonteine
Sach ghemaect, also mi dochte,
Van albaestere. (r. 64/79)

De natuurbeschrijving is conventioneel - ofschoon daarom niet zonder een zekere
zwier -, maar aangezien de plaatsbepaling in deze situatietekening blijkbaar aan
de realiteit ontleend is (‘buter veste / Van Brucghe... / Zuutwaert’), kan de
tijdsbepaling het ook wel zijn. Het lijkt mij een redelijke hypothese dat Jan Mergriete
voor het eerst heeft ontmoet in het vroege voorjaar van 1385. Kijken wij nu naar de
plaatsing van de liederen uit de eerste fase van de Mergriete-periode, dan vinden
wij een in formeel opzicht nauw samenhangend drietal, 28 (‘Liegaert’), 30
(‘Lauwerette’) en 31 (‘Calle’), alsmede het korte, meer op zichzelf staande liedje 34
(‘Violette’) in de derde afdeling, de afdeling van de maand april, en nog drie andere,
39 (‘Triceew’), 43 (‘L’) en 47 (‘Nanne’), in de vierde afdeling, van mei. Deze plaatsing
wordt zinvol wanneer wij in de schikking van het liedboek de lijn van een persoonlijke
herdenkingskalender mogen herkennen.
In de loop van 1385 is er verwijdering ontstaan tussen Jan en Mergriete. Het
conflict wordt ons getekend in het 6de gedicht, dat ons echter in zijn conventionele
droomlandschapschildering (‘Mi dochte ic cam in een valeye / Recht in de zoete
maent van meye / Wandelende in een vergier’) geen enkel houvast biedt om het in
het reële tijdsverloop te dateren. Letten wij op de plaatsing in het liedboek van de
Mergriete-liederen uit de tweede fase, dan vinden wij zowel in de zevende als in de
achtste afdeling gesloten reeksen: 62 tot 68 en 80 tot 84. Wij kunnen ons afvragen
of de dichter door deze plaatsing de verwijdering tussen hem en zijn geliefde niet
kalendarisch heeft willen herdenken. Het conflict van het 6de gedicht, en ook dit
gedicht zelf, zou dan
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gedateerd kunnen worden in augustus 1385. Voor het einde van het jaar was het
conflict al weer opgelost en de derde fase van de verhouding begonnen. Dat weten
we uit lied 60, het eerste nieuwjaarslied voor Mergriete. Het conflict van de tweede
fase heeft, heb ik hierboven al vastgesteld, zeker enkele maanden geduurd, getuige
het grote aantal liederen waarin het gereflecteerd wordt. Kunnen we nog
nauwkeuriger vaststellen in welke maand de tweede fase geeindigd is en de derde
begonnen? Dat is inderdaad mogelijk wanneer we in de schikking van het liedboek
een persoonlijke herdenkingskalender van de dichter mogen herkennen: de tiende
afdeling, van de maand november, is nl. bijna helemaal gevuld met liederen uit de
derde fase (107, 109-110-111-112-113-114-115, 117-118-119, waarbij 107, 111 en
114 ‘Niete’-liederen zijn).
We hebben één groep liederen uit de vierde fase, geschreven omstreeks de
jaarswisseling 1386/87, aangetroffen in de twaalfde afdeling. Een veel grotere groep,
die zich door zijn gecompliceerde, weldoordachte schikking aan ons presenteert
als de centrale cyclus van het liedboek, bevindt zich echter in de negende afdeling.
De liederen van deze cyclus, in het bijzonder de beide herdenkingsliederen voor
Egidius die er de kern van vormen, moeten geschreven zijn in het begin van de
vierde fase. Die vierde fase is immers begonnen met de dood van Egidius. De
geestelijke crisis van Mergriete en de daarmee samenhangende tweede verwijdering
tussen haar en de dichter was daar het directe gevolg van. Egidius was, getuige
lied 100, lid van de vriendenkring geweest. Zijn vroege dood had op allen een diepe
indruk gemaakt. Het ligt voor de hand dat de vrienden hem van jaar tot jaar in de
maand van zijn overlijden herdacht zullen hebben, misschien met een door hun
zang opgeluisterde mis in de kerk van St.-Egidius - de parochiekerk van Jan Moritoen
-, maar zeker met het zingen van een aan hem gewijd lied op hun maandelijkse
bijeenkomst. Zien wij in de schikking van het liedboek de lijn van een
herdenkingskalender, dan mogen wij de dood van Egidius dateren in october 1386.
De derde fase heeft dan geduurd van november 1385 tot september 1386, voor de
dichter een rustige en niet bijzonder productieve tijd.
Voor de vijfde fase hebben wij geen ander chronologisch gegeven dan lied 44,
het al besproken zeer centrale meilied, geplaatst in de vierde afdeling. Het lijkt mij
echter zeer waarschijnlijk dat deze fase, die maar kort heeft geduurd en voor het
bewustzijn van de dichter geen op zichzelf staande eenheid is geweest, niet lang
voor mei 1387 begonnen zal zijn en dat de geestelijke crisis van Mergriete dus
geduurd heeft van october 1386 tot april 1387. Voor het einde van 1387 was zij al
in het klooster gegaan, getuige het 7de gedicht, de derde dichterlijke nieuwjaarsgroet
voor Mergriete. In de elfde afdeling, van de maand december, vinden wij een kleine,
helaas onvolledig bewaarde, reeks liederen uit de zesde fase, in een waarvan, 125
(‘Aloeette’), de hoofse geliefde
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duidelijk als non wordt toegesproken. Afscheidsliederen voor Mergriete, waarmee
de zesde fase wordt ingeleid, zijn 70, geplaatst in de zevende afdeling (augustus)
en 108, geplaatst in de tiende afdeling (november). Zouden we uit deze plaatsing
mogen opmaken dat Mergriete haar besluit om non te worden in augustus 1387
aan de dichter heeft meegedeeld, dat hij in november daaraanvolgende definitief
afscheid van haar heeft moeten nemen (‘Orlof, vrauwe, ende ic moet gaen. / Al wil
ich bliven, ic en mach’) en dat zij tenslotte in december 1387 officieel is ingekleed?
De vijfde fase, voor het bewustzijn van de dichter zelf niet meer dan een inleiding
tot de zesde, heeft dan maar drie maanden geduurd, van mei tot juli 1387. Tussen
augustus en november 1387 kunnen wij nog het 9de gedicht plaatsen, omdat de
slotdialoog daarvan ook hoogstwaarschijnlijk een afscheidslied voor Mergriete is,
ná 70 en vóór 108.
Uitgaande van de hypothese van de persoonlijke herdenkingskalender kunnen
wij op deze wijze de plaatsing van de meeste Mergriete-liederen zinvol verklaren.
De liederen 1 en 2, uit de vijfde fase, staan met hun algemeen-inleidende functie
buiten de kalender, de liederen 38, 121, 144 en 145, alle behorende tot de zesde
fase, maken deel uit van ‘onhoofse’ tweetallen die de afdelingen afsluiten. Dat geldt
ook van de liederen 17 en 27, hierboven niet afzonderlijk besproken maar even
scabreus van inhoud als 38 en 121 en vermoedelijk evenzeer als deze bedoeld als
een boertig divertissement voor de vrienden. Onverklaard blijft de plaatsing in de
eerste afdeling, van februari, van de nummers 7, 11, 12 en 13, die op thematische
gronden alle gerekend kunnen worden tot de tweede fase. Welke, blijkbaar
niet-kalendarische, motieven de dichter heeft gehad om deze liederen daar te
plaatsen, kan ik niet vermoeden. Enkele andere op het eerste gezicht ‘willekeurig’
geplaatste liederen zijn: 46, uit de tweede fase, in de afdeling van mei, 60, uit de
derde fase, in de afdeling van juli, 93, eveneens uit de derde fase, in de afdeling
van october. Mogelijk is echter 93, met zijn duidelijke toespeling op het 6de gedicht,
het eerste lied van de derde fase geweest en nog in het laatst van october 1385
geschreven, als inleiding tot het volle herwonnen geluk, dat voor de herinnering van
de dichter geassocieerd was met de novembermaand. Mogelijk is ook dat Mergriete,
toen zij nog in de wereld leefde, haar verjaardag heeft gevierd op de dag van
Sint-Margriet, 13 juli, en dat de dichter daarom een in blijde toon tot haar gericht
nieuwjaarslied in de zesde afdeling heeft geplaatst. Zo zullen er misschien nog wel
meer geïsoleerde plaatsingen van Mergriete-liederen te verklaren zijn. Maar ik heb
het gevoel dat de dichter bij de samenstelling van zijn liedboek ook andere lijnen in
het oog heeft gehouden dan die van zijn herdenkingskalender alleen. Als wij de
compositie van een moderne gedichtenbundel analyseren, constateren wij meestal
ook dat het moeilijk is alle details van de ordening te verklaren uit één enkele ‘idee’
en dat bij de schikking
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allerlei elkaar kruisende gedachten een rol moeten hebben gespeeld. Dat echter
Jan Moritoen bij het samenstellen van zijn liedboek, waarmee hij de belangrijkste
periode van zijn scheppend leven afsloot, allereerst zijn Mergriete-liederen zinvol
heeft willen plaatsen en dat hij zich bij die plaatsing allereerst heeft laten leiden door
zijn persoonlijke herdenkingskalender, lijkt mij toch wel zeer waarschijnlijk.
In de plaatsing van de Marie-liederen kan ik maar ten dele een duidelijke lijn zien,
maar dat wil niet zeggen dat die er voor de dichter ook niet zou zijn geweest. Wij
weten buiten het liedboek om van de Marie-periode veel minder af dan van de
Mergriete-periode. Het onderscheiden van de verschillende fases in de
Mergriete-periode is mogelijk geweest dank zij de biografische gegevens die
achtereenvolgens het 6de, het 13de en het 7de gedicht ons verschaften. De
Marie-liederen in het liedboek worden echter alleen begeleid door het 7de gebed
en het 2de gedicht, die beide in de eerste jaren van de Marie-periode gesitueerd
moeten worden. Van wat er daarna, in de jaren 1382 en '83, tussen Jan en Marie
is voorgevallen, bezitten we geen geregeld (allegorisch) verslag maar alleen de
incidentele weerslag in de liederen. Liederen zíngen over de feiten, zingen de feiten
om of zingen de feiten van zich af. Ze schrijven geen geschiedenis. Wij kunnen naar
de zin van de schikking der Marie-liederen dus alleen maar vragen. Betekent het
iets, en zo ja, wat, dat vier meiliederen uit vier achtereenvolgende jaren samen in
de twaalfde afdeling staan? Ze zijn geschikt in een patroon dat toch niet helemaal
een toevalsformatie lijkt: eerst de beide vroegste meiliederen, 129 en 130,
samengevoegd tot een thematisch ‘paar’; dan twee Mergriete-liederen uit de vierde
fase, 131 en 132, die samen ook als een ‘paar’ beschouwd kunnen worden; dan,
alleen en ongepaard, het derde meilied, 133; dan twee Mergriete-liederen uit
verschillende fases, 13 en 135, waarschijnlijk weer als een ‘paar’ bedoeld, al zie ik
niet helder wat ze thematisch of formeel verbindt; dan het vierde meilied 136 en het
vierde nieuwjaarslied 137, die vanwege hun zeer verwante inhoud veel duidelijker
een ‘paar’ vormen. De drie volgende nummers, 138, 139 en 140, behoren evenals
het ‘paar’ 136-137 tot de late Marie-liederen. Dit laatstgenoemde ‘paar’ schijnt dus
niet alleen te behoren tot een 2-1-2-figuratie met tussenliggende Mergriete-liederen,
maar ook tot een gesloten reeks van vijf late Marie-liederen. Of moet ik spreken van
een 2-1-5-figuratie van Marie-liederen met Mergriete-liederen ervoor, ertussenin en
erna? Zo doorzichtig als de centrale cyclus van Mergriete-liederen in de negende
afdeling opgebouwd is, zo ondoorzichtig deze eventuele cyclus van Marie-liederen
in de twaalfde.
Wat betekent het dat de tweede afdeling, van maart, en de vijfde, van juni, bijna
helemaal gevuld zijn met Marie-liederen? Jan Moritoen had Marie leren kennen op
de laatste april van het jaar 1380 en zijn eerste Marie-liederen,
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o.a. het meilied 129, waren dus in mei geschreven. Het lijkt voor de hand te liggen
om een speciale mei-geliefde kalendarisch te herdenken in de mei-afdeling van het
liedboek. Maar de vijfde afdeling is, als wij het ‘verenigingsjaar’ van de vriendenkring
juist hebben geformuleerd, bestemd voor de maand juni, en bovendien is er in de
Marie-liederen van die vijfde afdeling, 50-51-52-53-54-55, maar heel weinig dat ons
aan een ‘Maie-verbeelding’ herinnert. Alleen in het eerste lied van de reeks, 50,
vinden we de acrosticha ‘Maes’ en ‘Maie’ naast elkaar. Dit eerste lied van de de
juni-afdeling zou de herinnering kunnen bewaren aan de maand juni 1380, toen
waarschijnlijk het eerste werkelijke contact tussen de dichter en Marie tot stand was
gekomen (verg. in lied 130: ‘Junius haet verzuent de wonde / Die scoot dijn reine
1
wijflike zalde’, waarin het gebruik van de rechtsterm ‘verzuent’ op een regularisering
van de verhouding kan wijzen). Het lied met de beide acrosticha kan geschreven
zijn in juni 1381, toen de dichter mogelijk in aansluiting bij de eerste verjaring van
zijn mei-liefde Marie in plaats van ‘Maes’, ‘Maie’ was gaan noemen. De liederen 51
tot 55 zouden we kunnen samenbrengen onder de titel ‘bezinning’ en uit hun
plaatsing in de vijfde afdeling concluderen dat de maand juni voor Jan Moritoen om
de een of andere reden een maand van bezinning is geweest. (Was hij misschien
zelf in juni jarig, op de dag van Sint-Jan de Doper, ‘Sint- Jan te Midzomer’?) Het
thema van 51 is de onbetrouwbaarheid van kroegkennissen en de heenwending
naar een soberder leven. Evenals 52, waarin de dichter zich op het ‘werc’ van de
liefde bezint, is 51 thematisch verwant met het slot van het 2de gedicht. 53 en 55
zijn dialoogliederen waarin de dichter zich in een gesprek met een verbeelde
raadsvrouwe of ‘gheselle’ rekenschap geeft van zijn liefdessituatie. Het tussen deze
beide in geplaatste lied 54 is het gesprek tussen het ‘gevallen’ meisje en haar
vriendin en staat dus los van de Marie-situatie, maar is door zijn dialogische bouw
wel structureel verwant met het voorgaande en het volgende lied. Al met al zit er
toch wel een zekere samenhang in deze groep van Marie-liederen. Veel hechter
geconstrueerd lijkt intussen de reeks uit de maart-afdeling, 18 tot 25: het eerste en
het laatste lied hebben beide het acrostichon ‘Maie’; 22 en 23 vormen een structureel
nauw verwant tweetal met het acrostichon ‘Marie’; 20 en 21 kunnen ook wel als een
‘paar’ beschouwd worden, het eerste een nogal hoopvol gestemd lied met het
acrostichon ‘Maes’, het tweede een stellig niet zonder hoop geschreven
wensdroomlied (‘Ic quam in een prieel geganghen, / Daer vandic twee ghelieven
staen’); 24 is zowel door zijn rijmen als door zijn thematiek nauw verwant met 25
en 19 kan met wat goede wil ook wel als een ‘wederpaar’ van 18 worden gelezen.
Wat, zo vragen wij ons af, betekent die opeenhoping van

1

Verg. voor de ‘rechtskundigheid’ van Jan Moritoen het 2de gedicht en ook bv. het gebruik
van de uitdrukking ‘sonder fraude of malengien’ in lied 12.

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

203
acrostichon-liederen in de maart-afdeling? Ik heb hierboven naar aanleiding van de
plaatsing van een voor Mergriete geschreven nieuwjaarslied in de juli-afdeling
gevraagd of zij misschien op Sint-Margriet geboren was. Een soortgelijke vraag zou
ik willen stellen ten aanzien van Marie: was zij misschien geboren op Annunciatio
Mariae, 25 maart, en was de dichter misschien gewoon geweest haar op die dag
een lied toe te zenden waarin haar naam verwerkt was? Met een dergelijke
hypothese is nog niet de hele maart-reeks ‘gerechtvaardigd’, want er kunnen maar
drie of vier echte verjaardagsliederen bij zijn. Deze drie of vier zouden echter de
kern van de groep kunnen zijn. Ik kan het niet laten in deze richting te denken, omdat
ik eenvoudig niet kan geloven dat de plaatsing van een zo duidelijk bijeenbehorende
1
groep liederen helemaal niets zou betekenen .
Meer houvast dan de tweede biedt ons wellicht de vierde afdeling, die van de
maand mei. Ik heb hierboven bij het opstellen van mijn chronologische schema
zonder veel argumenten aangenomen dat de Mergriete-periode niet onmiddellijk
op de Marie-periode zal zijn gevolgd, maar dat de dichter na het afbreken van een
verhouding die bijna vier jaar geduurd had, behoefte zal hebben gevoeld aan een
adempauze. De Marie-periode moet uiterlijk tegen mei 1384 geëindigd zijn geweest,
want anders zou de dichter voor zijn speciale mei-geliefde nog wel een vijfde meilied
hebben geschreven. Op grond van het 13de gedicht en de liederen van de derde
afdeling heb ik verondersteld dat de eerste ontmoeting van Jan en Mergriete in het
vroege voorjaar van 1385, in de maand april, heeft plaats gevonden. Het ‘vrije’ jaar
tussen de beide periodes van hoofse binding in is vooralsnog niet meer dan een
hypothese, want de breuk tussen Jan en Marie zou op zichzelf genomen ook best
in januari, februari of maart 1384 zijn beslag kunnen hebben gekregen. In april
daaraanvolgende zou de dichter dan al wel weer op zoek kunnen zijn geweest naar
een nieuwe geliefde. Letten wij echter op de plaatsing van het afscheidslied voor
Marie, 45 (‘Adieu, adieu, solaes, / Van dir ic sceiden moet’), dan zien we dat het
staat in de vierde afdeling, van mei. En het staat daar niet alléén. Ook lied 41 in
dezelfde afdeling (‘Ic hadde een lief vercoren, / Soe es mi worden scu. / Daer toe
hebbict verloren, / In weet waer zouken nu’) heeft direct betrekking

1

Lied 20 (‘Maes’) komt ervoor in aanmerking het verjaardagslied van maart 1381 te zijn. Van
zijn zes -uecht- rijmen vinden we er vier terug in de eerste strofe van lied 76, het nieuwjaarslied
van dec. 1380. Lied 25 (‘Maie’) zou heel goed passen tussen 59, het nieuwjaarslied van dec.
1381, en 133, het meilied van april 1382: het heeft al zijn -in- rijmen met deze beide liederen
gemeen en bovendien nog de regel ‘in core daer voren geen ghewin’. Lied 18 zou het
verjaardagslied van maart 1383 moeten zijn. Het is prosodisch verwant met 136, het meilied
van dat jaar, terwijl ‘mijn lief es leet’ uit 18 in 136 terugkeert als ‘dat lief comt mir tze leide.’
De kreet ‘Elpt mi’ uit 18 is een echo van ‘Helpt mi’, waarmee de laatste regel van 75, het
nieuwjaarslied van dec. 1382 begint.

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

204
op het afscheid van Marie. De beide ‘onhoofse’ liederen, 48 en 49, die de
mei-afdeling afsluiten, veronderstellen dit afscheid en reageren, ieder op zijn wijze,
op de geldkwestie waaraan de dichter niet zonder reden de breuk heeft geweten.
Ook hier zeg ik: deze opvallende plaatsing van thematisch en historisch
bijeenbehorende liederen móet iets betekenen. En de betekenis kan dan wel niet
anders zijn dan dat de definitieve breuk tussen Jan en Marie inderdaad pas heeft
plaats gevonden tegen mei 1384, dus juist vóór de vierde verjaring van de mei-liefde.
Als de eerste ontmoeting met Mergriete van april 1385 is geweest, heeft de dichter
tussen de Marie- en de Mergriete-periode elf maanden lang liefdesvacantie gehad.
Nu we dit zo met meer grond dan tevoren hebben kunnen vermoeden, heeft het
zin dat we onze beschouwing over de herdenkingskalender, die ons liedboek toch
wel meer en meer lijkt te worden, even onderbreken en ons afvragen wat de dichter
dan in die elf vacantiemaanden gedaan heeft. En dan moet ik de aandacht vestigen
op een paar liederen waaraan ik tot dusver voorbij ben gegaan, omdat ze, ofschoon
ze enkele formele kenmerken met sommige Mergriete-liederen gemeen hebben en
daarom hierboven tot de Mergriete-periode zijn gerekend, toch geen ‘echte’
Mergriete-liederen kunnen zijn. Het zijn namelijk, hoe men het ook wendt of keert,
onmiskenbaar vriendschapsliederen. Het lijkt mij hoogstwaarschijnlijk dat Jan
Moritoen na de mislukking van zijn verhouding met Marie, omstreeks mei 1384, het
een jaar lang in de vriendschap heeft gezocht. Dat was natuurlijk in 't algemeen de
vriendschap van zijn vriendenkring - die in 49, het lied waarin hij zijn ‘ghebrec van
gelde’ van zich af moet zingen en een dankbare toespeling maakt op gebleken
solidariteit, voor het eerst een wat duidelijker gestalte voor ons krijgt - maar het was
ook in 't bijzonder de vriendschap van een intimus, een boezemvriend die buiten
de kring der kunstbroeders stond, een ‘boel’. Ik gebruik hier het woord waarmee de
dichter in lied 89 zelf over deze vriend spreekt:
Mijn boel, daer al mijn vruecht an steit,
Doet mir onstede, al eist mi leit,
Daer up so acht hi cleine.
Riet dat metten winde gheit
Heift vele met hem ghemeine.
Wat baedt ghezonghen of gheseit?
Trauwe, scaemte ende stedicheit
Ontgaet hem scone ende reine.

Ik heb er hierboven, bij de bespreking van de hoofse vrouwendeugden die aan
Mergriete werden toegekend, al terloops op gewezen, dat een van deze
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voor haar karakteristieke deugden, de scaemte, in 89 wordt genoemd als een
mannelijke kwaliteit. Het zinsverband is geheel overeenkomstig: ‘Trauwe, scaemte
en de stedicheit’ (89), ‘Ere, scaemte ende stadicheit’ (119), ‘Trauwe ende steide,
scaemte, ootmoet’ (124). Dit formele kenmerk geeft 89 een plaats in de groep die
we de Mergriete-groep kunnen blijven noemen, mits we er ons van bewust zijn dat
er ook liederen toe kunnen behoren die geschreven zijn voordat de dichter Mergriete
kende, liederen uit de tijd tussen mei 1384 en april 1385. Lied 89 is door woordkeuze
en thematiek ten nauwste verbonden met 35:
Vrient no vrient ne es so goet,
Bi dat ic mi bevinde,
Wil elc niet wachten anders moet,
Ghelijc den jonghen kinde
De jonst en neimt zaen inde.
Daer deen vrient duer den andren doet,
Up dat elc wel verzinde,
Sone heift daer vreemtheit ghenen spoet.
Steidich ende onsteidich bloet
Staet vaste als riet in winde,
Als nu eist ebbe, als nu eist vloet.
Die onstede eerst beghinde,
Ic wane hi noit ne minde.

Jan Moritoen heeft, als zoveel dichters voor en na hem, zich zowel tot vrouwen als
tot vrienden aangetrokken gevoeld. Hij heeft zich in beiderlei verhoudingen van
dezelfde bewoordingen bediend. De vriend met wie hij in de tijd tussen zijn beide
grote liefdes in omgang heeft gehad, is wispelturig en lichtgeraakt geweest. Dat
blijkt nog eens heel duidelijk uit het derde vriendschapsrondeel, 33:
En es geen vrient, up minen heit,
Die men so lichte verwerken mach
Om dinc daer niet vele an en cleift.
Het doet sijn onghestadicheit.
Dies noit ghetrauwe vrient en plach.

33 en 35 zijn samen met enkele van de vroegste ‘echte’ Mergriete-liederen in de
derde afdeling geplaatst. Tussen beide in staat het kleine lied op ‘Violette’. Misschien
vormen de liederen 32 tot 36 wel een kleine cyclus: 32 en 36 zijn late Marie-liederen,
vlak voor of vlak na de breuk geschreven, 33 en 35
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zijn liederen van de mislukte vriendschap, 34, het kleine Mergriete-lied, staat in het
middelpunt. Betekent de plaatsing van de vriendschapsliederen in de derde afdeling
iets? Is voor Jan Moritoen het einde van zijn vriendschap met de intimus evenals
het begin van zijn nieuwe liefde voor Mergriete geassocieerd geweest met de maand
april? Het lijkt mij goed mogelijk. Onverklaard blijft dan waarom lied 89, dat met 35
zo nauw verwant is, een plaats heeft gekregen in de october-afdeling. Maar mogen
wij ook zonder nadere gegevens niet aannemen dat de dichter zijn goede redenen
heeft gehad om de trouweloze ‘boel’ op hetzelfde maandblad van zijn
herdenkingskalender te zetten waarop ook de naam van de goede en getrouwe
Egidius (‘Egidius, stervelike guere!’) met gouden letters geschreven stond?
Ik neem dus aan dat de ‘jonst’ van de wispelturige vriend ‘inde’ heeft genomen
in april 1385 en dat Jan Moritoen het toen weer ergens anders moest gaan zoeken.
Hij wandelde op een vroege voorjaarsdag de stad Brugge uit in zuidelijke richting.
Naar wie? Volgens het verhaal van het 13de gedicht zo maar, zonder doel. Dat
behoeft op zichzelf niet ongeloofwaardig te klinken, want het vriendelijke landschap
aan de zuidkant van de stad moet veel meer dan het zompige aan de noordzijde
1
hebben uitgelokt tot een voorjaarswandeling . Hij zag op die wandeling opeens de
‘fonteine’ en bij haar ‘der fonteinen hoede’. De dichter zou dus tegelijk Mergriete en
haar minnaar Egidius hebben leren kennen. Deze voorstelling van zaken is, als alle
poëtische voorstellingen, ongetwijfeld ‘dichterlijk waar’, maar kan niet in
overeenstemming met de werkelijke feiten heten. Egidius was immers, dat weten
we uit lied 100, lid van de vriendenkring en de vrolijkste van alle zangers. Jan moet
hem dus allang gekend hebben voor hij in april 1385 aan zijn buitenwandeling begon.
Het lijkt mij een redelijke veronderstelling dat die wandeling geenszins doelloos was,
maar dat de dichter, na de mislukking van zijn vriendschap met de ‘boel’, zijn vriend
en kunstbroeder Egidius, die een eindje buiten de stad woonde, wou gaan opzoeken.
Hij vond in het huis van Egidius niet alleen zijn vriend zelf, maar ook diens verloofde,
Mergriete. Die zag hij toen, in april 1385, vermoedelijk voor het eerst en hij vatte
meteen een hoofse genegenheid voor haar op. Waarom heeft de dichter later in het
13de gedicht, geschreven in de herfst van 1386, zo'n zakelijk onjuiste voorstelling
van dit alles gegeven? En waarom die, poëtisch bijna storende, opvallend
nauwkeurige plaatsbepaling ‘buter veste van Brucghe... zuutwaert’ in een overigens
zo aan de wereldse werkelijkheid ontheven allegorisch tafereel? De dichter heeft
zijn ge-

1

Ik dank dit inzicht in de plaatselijke situatie aan archivaris Schouteet. Alle ‘wandelingen’ van
Jan Moritoen, waarvan we de weerslag in de liederen vinden, gingen in zuid(oost)elijke richting:
Daverloo (onder Assebroek) in lied 16, Oedelem in lied 17, de bergschuur van een van de
kloosters in lied 86.
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dicht moeten componeren om de gestalte van de ‘fonteine’ heen. Het was immers
een tot Mergriete gerichte minnebrief, die haar ervan moest overtuigen dat hij
uitsluitend met de allerhoogste hoofse bedoelingen contact met haar zocht. Hij was
van hoofs en dichterlijk standpunt gedwongen het zo voor te stellen dat zijn wandeling
buiten Brugge als enige wezenlijke bestemming had om haar, de ‘fonteine’, te mogen
ontdekken en te leren bewonderen. Maar hij wilde tegelijk een beroep doen op haar
gevoelsverbondenheid met het huis van haar overleden minnaar Egidius, met wie
zij daar zoveel goede uren had doorgebracht. Vandaar die nauwkeurige
plaatsbepaling. In dít huis, zo onderstreept de dichter hiermee, had zij, Mergriete,
hem, Jan Moritoen, leren kennen. In dit huis had hij, Jan Moritoen, aan Egidius'
sterfbed gezeten en van deze de opdracht gekregen om nu verder voor haar,
Mergriete, te zorgen. Er is een merkwaardige poëtische dubbelsporigheid in dit 13de
gedicht. De uitvoerige bewonderende beschrijving van de ‘fonteine’ is compositorisch
centraal, alles draait om Mergriete als de ene, enige hoofse vrouwe, alles hangt van
haar af, ‘wel varen, sterven ofte leven’. Maar tegelijk zijn de meest innige woorden
van de dichter gewijd aan de nagedachtenis van ‘der fonteinen hoede’ en de
raadsvrouwe zegt dan ook volkomen terecht tegen hem: ‘ic. merke wel, / Ghi hadttene
lief’. Op Mergriete had Jan Moritoen zijn liefde voor de ontrouwe Marie overgedragen,
op Egidius zijn vriendschap voor de wispelturige ‘boel’ uit de tussenperiode. De
complexiteit die hieruit blijkt, maakt onze dichter en zijn liedboek, zijn
herdenkingskalender, zo bijzonder boeiend.
Ik keer nu weer terug naar die kalender. Het liedboek is bestemd geweest om
jaar op jaar te worden doorgezongen, niet in zijn geheel, maar kiezenderwijs vandaar die vele tweetallen die aan de zangers verwante liederen paarsgewijs ter
keuze aanboden. Voor elke maand was een bepaalde afdeling bestemd en de
dichter had de meeste Mergriete-liederen en een deel van de Marie-liederen zo
geschikt, dat zij voor hem persoonlijk, en soms ook voor de vriendenkring in zijn
geheel, een herdenkingsfunctie kregen. Maar ondanks de onderscheidingen die
zijn ordenende herinnering welbewust in zijn liedervoorraad van tien jaar aanbracht,
per genre, per geliefde, per ontwikkelingsfase van een liefdesverhouding, bleef er
voor hem in die liederen ook een eenheid dwars door alle onderscheidingen heen.
Die eenheid lag in zijn minnaars-persoonlijkheid, in zijn verbeelding, waar alle
liederen uit waren voortgekomen. Dat besef van eenheid heeft hem er waarschijnlijk
toe gebracht om soms thematisch bijeenbehorende liederen over ver uiteenliggende
maandgroepen te verdelen. Een merkwaardig voorbeeld daarvan geven de beide
‘huweraen’-liederen uit de Marie-periode, waarin de dichter zichzelf als ‘nachtuil’
voorspeelt. Het ene, 42, staat in de afdeling van mei, samen met
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andere Marie-liederen, die de herinnering aan het omstreeks deze maand gevallen
afscheid moesten bewaren. 42 is geen afscheidslied, het is niet tragisch als 41 en
tracht ook niet als 45, 48 en 49 het geleden verlies op de een of andere manier te
compenseren. Het is eenvoudig een ironisch zelfportret. Toch hebben wij wel het
gevoel dat dit eerste ‘huweraen’-lied hier in de herdenkingskalender op zijn plaats
staat. Het andere, 116, lijkt veel vreemder te zijn terechtgekomen, nl. als enig
Marie-lied in een hele november-afdeling vol Mergriete-liederen, hoofdzakelijk uit
de derde fase. Die Mergriete-liederen hebben, op 108 en 120 na, de functie het
hervonden geluk, de herwonnen hoofse drieëenheid van november 1385 te
herdenken. Wat doet, kunnen we logisch onderscheidend vragen, dat ene
‘huweraen’-lied uit de Marie-periode daar nu tussenin? Lezen we 116 echter argeloos
tussen de andere liederen van de tiende afdeling in, zonder te denken aan een
speciaal meisje, dan stoort de plaatsing ons helemaal niet. 116 is met zijn
droomverbeelding, zijn hartelijk aandringende toon en zijn zelfspot, even licht, ja
bijna even gelukkig als 117 dat erop volgt. Zou de dichter dat ene Marie-lied, dat in
een heel andere periode ontstaan was, niet opzettelijk tussen al die bijeenbehorende
Mergriete-liederen hebben gestopt om daarmee de, betrekkelijke, eenheid van zijn
Marie- en zijn Mergriete-verbeelding tot uitdrukking te brengen? Zo kan men ook
veronderstellen dat de dichter in het tweetal 59/60 een nieuwjaarslied voor Marie
welbewust ‘gepaard’ heeft met een nieuwjaarslied - dat kalendarisch tegelijk
functioneerde als vèrjaarslied - voor Mergriete. En we herinneren ons tenslotte de
kleine cyclus 32 tot 36, waarin Jan Moritoen zelfs tweemaal een Marie-lied met een
vriendschapshed ‘gepaard’ lijkt te hebben. Hij mocht dan in het algemeen in zijn
herinnering een kalendarische geleding aanbrengen om daardoor zijn
verbeeldingsbestaan in de tijd te kunnen overzien, bij liet tegelijk ook rustig
verschillende herdenkingen elkaar ontmoeten en dooreenvloeien. Wat een dichter
heeft samengevoegd, moet een lezer, een filologisch onderzoeker met een trotse
handvol stilistische criteria, ook weer niet al te zeer willen scheiden!
Bij onze beschouwing van het liedboek is de vriendenkring die het gebruikte al
vele malen genoemd. Tot besluit moeten we nu nog eens trachten te overzien wat
we precies van deze vriendenkring weten en wat we erbij kunnen vermoeden. De
kring bestond op het ogenblik dat Jan van Hulst het 5de gebed schreef uit Lievin,
Soete, Cateline, Gheraert, Jannin (= Jan Moritoen), Trude, Ruebin, Adriaen, Willem,
Makelare, Coppin en de dichter van het gebed zelf. De samenstelling van de kring
heeft natuurlijk in de loop der jaren gewisseld. Vóór october 1386 moet ook Egidius
er deel van hebben uitgemaakt. De dood van Egidius is een gegeven om het 5de
gebed te dateren: het is van na 1386. Betekent de volgorde van de twaalf namen
iets ? De dichter Jan van Hulst
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heeft zichzelf waarschijnlijk bescheidenheidshalve op de laatste plaats gezet,
ofschoon hij mogelijk de oudste van de hele kring is geweest. De andere leden zal
hij wel in volgorde van ancienniteit hebben genoemd. Als dat zo is geweest, wordt
Lievin dan vermoedelijk de oudste van het gezelschap (op Jan van Hulst na) en
Coppin de jongste. Jannin (= Jan Moritoen) behoort tot de middengroep: hij staat
in het gebed op de vijfde plaats, hij zal, met zijn misschien 35 jaren, het op vijf na
oudste lid geweest zijn. Gheraert, die vierde staat, zal niet veel ouder dan Jannin
zijn geweest of althans niet veel eerder als werkend lid van de kring aangenomen.
Waarom waren er twaalf leden? Maria speelde een grote rol in het leven van de
kring, Maria bepaalde zelfs, heb ik verondersteld, zijn tijdrekening, zijn kalender.
Toen Egidius was overleden, werd, voor het verkrijgen van speciale steun en troost,
een drievoudig beroep gedaan op haar patronaat. De ‘ledenlijst’ van de kring is te
vinden in de acrosticha van een gebed aan Maria. We kunnen dus zeggen dat Maria
in de kring de altijd aanwezige dertiende was. Ik heb hierboven melding gemaakt
van een omstreeks 1410 bestaand ‘gilde van den drogen bome’ en op grond van
enkele wendingen in de gedichten van Jan Moritoen en Jan van Hulst het vermoeden
uitgesproken dat hun kring wel eens een voorvorm van dit gilde zou kunnen zijn
geweest. Maar op zijn beurt was dit gilde dan vermoedelijk weer de voorvorm van
1
de latere Brugse rederijkerskamer . Het was een andere Jan van Hulst die met zijn
‘ghesellen van den spele’ op witte donderdag van het jaar 1428 deze kamer stichtte
als een genootschap van de Heilige Geest. Dichten had iets met de Heilige Geest
te maken, ook dichters spraken immers, als de Geest over hen vaardig werd, met
vurige tongen die aan de woorden een kracht verleenden boven hun gewone
gebruikswaarde uit. Maar de nieuwe naam van de Brugse rederijkerskamer kan
mede geïnspireerd zijn geweest door de omstandigheid dat het voorafgaande
gezelschap traditioneel uit twaalf leden had bestaan, ‘peilgrinen van onser Vrauwen’,
met Maria als onzichtbare maar altijd aanwezige dertiende in hun midden. De twaalf
discipelen van Jezus, die voorbestemd waren om apostelen te worden, kwamen
immers na de hemelvaart samen met de heilige Maagd Maria in de opperzaal bijeen
om te wachten op de uitstorting van de Heilige Geest.
Het gezelschap van de twaalf zanglustigen - waarbij, naar de ‘ledenlijst’ te
oordelen, drie vrouwen, Soete, Cateline en Trude - kwam vermoedelijk

1

Het spreekwoord uit r. 17 van lied 145, ‘Nicht vor waeldoen ende vroilic sijn’, schijnt ook bij
de latere Brugse rederijkers nog in gebruik geweest te zijn (verg. de commentaar bij dat lied).
Wijst dit op een ‘devies’? Een andere mogelijkheid die overwogen moet worden, is of wellicht
‘ziet voor u’ (of iets dergelijks) een zinspreuk van de vriendenkring kan zijn geweest. Het
alfabetische nieuwjaarsreferein van Jan van Hulst (11de gedicht) heeft als stokregel ‘Elc zie
wel vor hem hoe hi vare’, en het laatste lied van Jan Moritoens liedboek heeft als eerste
refreinregel ‘Ach, zich voor dich, truw hertzen reyn’.
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twaalfmaal per jaar bijeen in de ‘opperzaal’ van een Brugse herberg. De liederen
144 en 145 - nieuwjaarswensen voor de waard en zijn vrouw, te zingen op de
bijeenkomst van begin januari - bevatten enkele gegevens over plaats en tijd. Men
zal wel altijd zijn samengekomen bij dezelfde herbergier (‘Wi hebben hier gheweist
so veil’, 145) en men deed dat op de voormiddag (‘Gave ons God alle morghen /
Dus goeden wert, dus goeden wijn’, 145; ‘So wilwi comen alden dach / Van nuchtens
toter vespertijt’, 144). Ik waag de gissing dat de kring bijeenkwam op de eerste
zondagmorgen van iedere maand - in januari dus kort na nieuwjaar -, na eerst in
de kerk van Onze Lieve Vrouwe een mis te hebben bijgewoond - ter ere van Maria,
de beschermvrouwe van de vrome zangers en de hoofse drinkers. Men dronk op
de bijeenkomsten geen doordeweeks burgerlijk bier, maar edele zondagsdrank,
wijn, Rijnwijn: ‘Scinc in, scinc in den duutscen traen’ (144), ‘Ende desen edelen wijn
rijnscaert / Drincken wi sonder toren’ (99), ‘Scinc her den wijn, / Gheselle mijn, / Wi
willen vroilic leven. / Het mach sulc zijn / Noch up den Rijn / Die ons geluc mach
geven’ (56). Brugge - ik heb het al opgemerkt - had als handelsstad veel betrekkingen
met het duitse Rijngebied, in het bijzonder met Keulen. Keulen exporteerde naar
de Lage Landen niet alleen duitse wijn, maar ook duitse literaire taal en duitse zang.
1
‘Haer luden dinct mi zoeter zijn / Dan alder duutsche zinghen’, heet het in lied 38 .
De faam van de Minnesänger was dus blijkbaar ook tot de Brugse vrienden
doorgedrongen, wellicht mede dank zij de (commerciële?) reizen van Jan Moritoen
in het duitse Rijngebied (verg. de commentaar op lied 120), waarop hij zijnerzijds
gelegenheid had gevonden om zijn eigen balladen en rondelen (uit de franse school)
2
aan zijn duitse kunstbroeders bekend te maken .
1
2

Duutsch betekende voor Jan Moritoen en zijn vrienden duidelijk niet ‘Nederlands’, maar
‘Overlands’.
Verg. de (in de mhd. literatuur ongewone) balladen en rondelen in het Berlijnse hs. germ. fol.
922, uitgegeven door M. Lang (Studien zur Volksliedforschung, Heft 1: Zwischen Minnesang
und Volkslied. Berlin, 1941). De uitgeefster heeft erop gewezen dat er in deze (Rijnlandse)
liederverzameling (waarvan het hs. tussen 1410 en 1430 gedateerd wordt) tal van echo's van
liederen uit het Gruuthuse-handschrift te vinden zijn (a.w. 96/7). Ik geef hier maar enkele
voorbeelden (de romeinse cijfers duiden de duitse liederen aan): ‘Ic ne dars haer niet
ghewaghen’ (13), ‘end dars haer niet ghewaghen’ (XXXXI), ‘Gheen goet / Coric daer voren’
(4), ‘in core daer voren gheen goet’ (21), ‘daer voer coer ich ghein goyt’ (XXXV), ‘Here God,
verleent mi goeden morghen’ (45), ‘God gheve yr dousent goede morghen’ (XIX), ‘Met trauwen
ich das meine’ (80), ‘in truwen ich das meyne’ (IL), ‘Met truwen sonder aerghelist’ (114), ‘Met
trouwen gaer an arghelist’ (XIX), ‘Das ich moet bliven int verdriet’ (117), ‘aldus blive ich int
verdriet’ (XV). Bij een voorlopig onderzoek vond ik geen duitse parallellen van liederen uit de
latere Margriete-tijd (vierde tot zesde fase). Misschien heeft Jan Moritoen in het voorjaar van
1386 (dus tijdens de, naar het schijnt, niet zo bijzonder productieve derde fase) een reis van
wat langere duur naar het Rijnland gemaakt en heeft hij toen een aantal van zijn liederen aan
duitse vakgenoten voorgezongen. In ieder geval moeten er afschriften van zijn liederen
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Op welke wijze heeft ons twaalftal gezongen en wat is hun repertoire geweest? In
de eerste plaats hebben zij natuurlijk éénstemmig de liederen uit het liedboek van
Jan Moritoen gezongen. Er is echter een plaats in lied 100 die erop kan wijzen dat
zij zich hiertoe niet hebben beperkt. Van de overleden clubgenoot Egidius wordt
gezegd: ‘Menich edel musisien / Prees dinen voys ende dijn tenuere’. De gestorven
vriend wordt dus geprezen omdat hij zo mooi de tenor zong, d.i. de hoofdtoon bij
een meerstemmig gezang. Hij zal dat gedaan hebben in de kring waarin hem deze
posthume lof door het herdenkingslied van Jan Moritoen nagegeven werd. M.a.w.
deze kring beoefende ook de koorzang en zal behalve de drie bundels die ons in
het Gruuthuse-handschrift bewaard zijn gebleven stellig een of meer boeken met
motetten e.d. bezeten hebben. Misschien was het meerstemmig gezang wel het
hoofddoel van de bijeenkomsten en vormde de kring op zijn eigen Vlaamse, Brugse
wijze een klein gilde van ‘Meistersinger’. Was hij misschien met het oog op de
stemverdeling samengesteld uit negen mannen en drie vrouwen? Zong men in
hoofdzaak of uitsluitend vierstemmig? Het zijn allemaal maar vragen, niet meer dan
vragen, maar het heeft toch zin deze vragen te stellen. Als het inderdaad zo geweest
is, dat de kring van Jan van Hulst als zanggilde is gesticht, is het te danken aan een
toeval dat de vrienden in het bezit zijn gekomen van zo'n literair belangrijke
verzameling gedichten, het toeval nl. dat zich in hun midden ook twee, muzikaal
geïnteresseerde, dichters bevonden. Was er ook instrumentale begeleiding bij de
zang? In de liederen 38 en 121 ontleent Jan Moritoen zijn, zeer gedetailleerde,
beeldspraak aan de praktijk van het instrumentaal musiceren, ‘bonghen, akaren,
vedelspel’. Wijst dat er niet op dat de muziekinstrumenten niet alleen hemzelf, maar
ook zijn toehoorders en medezangers zeer vertrouwd moeten zijn geweest? Lied
38, ‘Het was een maecht in vruechden rijch, / Si wilde leren bonghen’, kan zijn
ontstaan te danken hebben aan een situatie die zich werkelijk eens op een van de
kringbijeenkomsten heeft voorgedaan. Er kunnen toen meteen - de toon onder de
vrienden was stellig zeer vrijmoedig en de aanwezige dames hebben daar blijkbaar
geen aanstoot aan genomen - mannengrappen over gemaakt zijn en de dichter kan
die als uitgangspunt hebben genomen voor zijn alleszins ‘onhoofse’ lied.
Wat was precies de functie van die ‘onhoofse’ liederen op de bijeenkomsten?
Waarom stonden er in het liedboek aan het einde van ieder maandpro-
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gramma telkens twee bij elkaar? Men begon, in aansluiting bij de kerkdienst, iedere
vergadering wellicht met het geheel of gedeeltelijk lezen van een serieus gedicht
of een gebed. Daarna zullen de instrumenten ter hand zijn genomen en zal men
tezamen een aantal motetten hebben gezongen. Daarna zullen - als solo of, wanneer
de liederen er zich toe leenden, in beurtzang - serieuze rondelen en balladen
geklonken hebben. Tenslotte, nadat men het nodige gedronken had, zal men een
van de beide grappige liederen-van-de-maand hebben gekozen - op de
nieuwjaarsbijeenkomst een van de liederen op de waard - om in een vrolijke
stemming te eindigen. Wie dan naar huis wilde, kon gaan, wie, als vrijgezel, geen
haast had, bleef nog wat drinken en napraten. We denken aan de geschiedenis van
het versje op de laatste bladzijde van het gedichtenboek. Deze kan zich bv. hebben
afgespeeld op een mei-bijeenkomst, nadat als laatste nummer juist het ‘onhoofse’
lied 48 gezongen was: ‘Ic sach in enen rozengaerde / Van sconen bloumen maken
eenen hoet. / Die gaf een wijf van reinen aerde / Enen ouden grisen man die bi haer
stoet’.
De vrienden waren niet alleen vrienden voor die ene zondagmorgen per maand,
maar zochten ook daarbuiten graag elkaars gezelschap. We hebben Jan Moritoen
in april 1385 op bezoek zien gaan bij Egidius. We hebben de dichter al eerder, toen
hij in mei 1384, geschokt door de breuk met Marie, zijn 49ste lied schreef,
compensatie voor het geleden verlies zien zoeken in de verbeelde solidariteit van
verbeelde lotgenoten. Dat konden niet anders zijn dan de vrolijke vrienden van de
kring, want bij hen voelde hij zich thuis, samen met hen was hij geborgen:
Heer God, al sijn wi aveloos,
Verleent ons vruecht in onsen sin
Ende hoet ons vor de vrec altoos
Die niet ne geert dan gelt ghewin!
Ende hoet mi dat ic niet ne bin
Int huus ghelet van enigher boete,
Daer men roupt ter Buerch waert in:
‘Soet, soete Gheraert! Soet, soete Soete!’

De dichter heeft in dit lied zijn eigen ellendig ‘ic’ verbreed tot een ondersteunend,
onderling solidair ‘wi’ (‘Gheldeloze, volghet mi! / Wi willen zinghen een vroylic liet!’),
maar in de laatste, hierboven geciteerde strofe versmalt ‘wi’ dan opeens weer tot
‘ic’. Hij herinnert zich hoe hij kort geleden wegens schuld gegijzeld heeft gezeten
(‘int huus ghelet van enigher boete’) en hoe zijn goede vrienden van de kring
Gheraert en Soete toen naar hem toe zijn gekomen. Hij ziet ze weer over de Burg,
1
het plein voor ‘het Steen’ ,

1

Ik dank het inzicht in deze situatie aan een gesprek met stadsarchivaris A. Schouteet.
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aankomen en hij hoort zichzelf weer, staande achter zijn tralievenster ‘ter Buerch
waert in’ roepen: ‘Help me, beste Gheraert! Help me, lieve Soete!’ Zij zullen hem
mogelijk een goede tijding hebben gebracht, bv. dat zij bij zijn vader waren wezen
pleiten en een schikking hadden weten te treffen over de schuld van hun vriend.
Deze zal in zijn lied hen, te midden van de andere vrienden, uitdrukkelijk voor hun
vriendschap hebben willen bedanken: ‘Ik ben jullie hartelijk dankbaar, beste Gheraert,
lieve Soete, en God verhoede het dat zo'n gijzeling mij nog eens zou overkomen!’
Ja, de vriendenkring, de niet alleen maar verbeelde, maar soms ook zeer reële
solidariteit van zijn kunstbroeders en -zusters, moet veel voor Jan Moritoen hebben
betekend. Eigenlijk heeft hij in al zijn ‘wi’-liederen die kring getekend en geëerd. Hij
moge, als de ongetwijfeld zeer persoonlijke artiest die hij in zijn jonge jaren was,
zijn liedboek allereerst hebben samengesteld bij wijze van persoonlijke
herdenkingskalender, hij heeft het zeker ook gedaan met het oog op zijn kring en
ten gebruike van die kring. Hij heeft zich zelfs, als mijn analyse juist is, gericht naar
de kalender van het kringjaar. Het hele liedboek werd op deze wijze een poging van
de dichter om zijn ‘ic’ te verbreden tot een ‘wi’. In zijn latere leven, toen hij niet meer
dichtte en beter met geld had leren omgaan, heeft hij als notabel dismeester van
zijn St.-Gillisparochie aan de ‘fatsoenlijke armen’, die aan zijn diakonale zorgen
waren toevertrouwd, ook ongetwijfeld iets willen teruggeven van wat de vrienden
1
van de kring hem, de onaangepaste dichter, indertijd gegeven hadden .
Literairhistorische parallellen hebben maar een betrekkelijke waarde en men kan
zelfs zeggen dat ze altijd ten aanzien van een van de beide dichters of gedichten,
die in de vergelijking betrokken worden, onrechtvaardig zijn.

1

Zie voor de functie van de armendissen en dismeesters het artikel van P. van Zeir, De
armenzorg te Brugge (Biekorf 61, 357 vgg.): ‘De Dis hielp enkel de armen van de eigen
parochie ... Het bestuur van de Dis werd waargenomen door de dismeesters, in de 15e eeuw
soms bereckers of gouverneurs genoemd. Zij staan helemaal los van de kerkfabriek en het
commun, en werden in de 13e en tot in de 16e eeuw waarschijnlijk door de schepenen van
de stad aangesteld. Hun taak bestond in het beheer van de goederen, het opzoeken van de
armen en het verrichten van de uitdelingen. Meestal werden zij gekozen uit de vooraanstaande
families van de parochie, en zij ontvingen geen ereloon voor het gepresteerde werk .... De
ondersteunden worden over 't algemeen ‘aerme huusweken’ of ‘scamele huusweeken’, in
het Latijn ‘verecundi pauperes’, en in het Frans ‘povres honteux’ genoemd. Soms geeft men
nadere bepalingen zoals: ‘arme huusweeken beddevast liggende’, ‘vrouwen die in
kinderbedden ligghen’, ‘huuszittenden’, ‘scamele arbijders’ ... De ondersteunden zijn dus
mensen van de parochie, door gelijk welke omstandigheden in armoede gebracht, die thuis
in ellende leven. Vreemdelingen, landlopers en rondtrekkende bedelaars kwamen niet in
aanmerking. Om de hulpverlening te bekostigen waren de Dissen uitsluitend aangewezen
op de steun van de burgerij. Dit geschiedde vooral door schenkingen zonder last, legaten in
testamenten, omhalingen in de kerken, de erfenis van de proveniers, en de eigenlijke
stichtingen. Door al deze giften verkregen de Dissen in de loop van de tijden een aanzienlijk
patrimonium, dat veel opbracht aan renten, huren en pacht.’
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Wanneer ik Jan Moritoen de Bredero van de 14de eeuw heb genoemd, heb ik de
Brugse dichter tekortgedaan, want hij was niet de Bredero maar de Moritoen van
zijn tijd, hij behoorde met zijn vriend Jan van Hulst tot de vroegste Nederlandse
‘rhétoriqueurs’ en was de grootste van hen, hij was als zijn oudere Franse tijdgenoot
Guillaume de Machaut, tegelijk dichter en componist. Dat is dus wel een heel andere
gestalte dan die van de 17de-eeuwse liederdichter Bredero, die zich juist afzette
tegen een in de versukkeling geraakte rederijkerij en die zijn liederen schreef op
bestaande melodieën. Toch kan ik het niet laten het liedboek uit het
Gruuthuse-handschrift voor het laatst nog eens te karakteriseren als een Brugs en
14de-eeuws ‘Boertigh, Amoureus en Aendachtigh Groot Lied-boek’. De ‘boertighe’
en ‘aendachtighe’ liederen zijn maar klein in aantal en de ‘amoureuse’ nemen
verreweg de belangrijkste plaats in, maar evenals Bredero heeft Jan Moritoen in
alle drie de genres gelijkelijk uitgemunt. De Bruggeling uit de 14de eeuw, aan wie
N. Geerts een ‘eigne Physiognomie’ meende te moeten ontzeggen, was evenals
de Amsterdammer uit de 17de eeuw een groot en compleet liederdichter. Ik zou
nog verder kunnen gaan met mijn Bredero-associaties en zeggen dat het devies ‘in
liefde bloeijende’ van de latere zo geheten ‘oude kamer’ ook zeer wel op de dichter
van dit Brugse liedboek en zijn vriendenkring zou hebben gepast, ik zou zelfs kunnen
spelen met de overeenkomstige naam van de geliefde ‘Mergriete’ en het
overeenkomstige zinnebeeld van de ‘egglentier’. Maar dit zou allemaal alleen maar
spel zijn en de aandacht afleiden van de werkelijkheid - de historische werkelijkheid
én de werkelijkheid der verbeelding - van een uniek dichter en een uniek liedboek
in hun eigen wereld en hun eigen tijd. Ik hoop dat mijn onderzoek, ondanks en
misschien ook dóór het aandeel dat ik de fantasie heb toegestaan daarin te nemen,
iets zal kunnen bijdragen tot het herkennen van deze werkelijkheid.
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Klacht om Egidius
‘Egidius, waer bestu bleven?’ Ja, waar is nu de Egidius gebleven die ons sinds onze
schooljaren, sinds onze eerste ontmoeting met de middelnederlandse dichtkunst
zo vertrouwd was? Juist omdat het geen achtergrond en geen bekende dichter had,
omdat het vastzat aan geen enkele stengel, zweefde zijn lied zo licht en vrij als een
bloemblad op de wind van onze verbeelding. Het mochten dan woorden zijn die
zich hadden losgezongen van hun oorspronkelijke spreeksituatie, betekenis hadden
zij toch wel gehouden - of gekrégen. Wij begrepen het klaaglied om de verloren
vriend Egidius volkomen. Hij was onze eigen verloren vriend naar wie wij verlangden.
Het was zo goed tussen ons geweest, een ideale gemeenschap van jij en ik. ‘Dát
was gheselscap goet ende fijn! / Het sceen teen moeste ghestorven sijn’. Als je zó
met elkaar verbonden bent geweest, moest je eigenlijk samen sterven. Maar jíj,
Egidius, bent nu daarboven in de lichte hemel en ík moet zonder jou verderleven
op deze donkere aarde. Nu jij er niet meer bent, is de wereld mij vreemd en leeg
geworden en het leven een voortdurende pijn. Hou een plekje voor mij open naast
jou in de hemel, zodat wij straks weer kunnen samenzijn. Ik moet mijn liedje hier
nog zingen, dat is mij als dichter nu eenmaal opgelegd. Maar eens zal ook ik sterven.
Waar ben je nou toch, Egidius? Waarom heb je de vriendschap van de dood
verkozen boven de mijne?
Zo ongeveer leefde Egidius, met ons, in ons. We wisten verder niets van hem af
en dat hoefde ook niet. We wisten immers alles wat we weten moesten: de woorden
van zijn lied. En nu is dat allemaal veranderd. We weten wél wat van hem. Hij is
een historische persoonlijkheid voor ons geworden, iemand met een sterfjaar en
een sterfhuis. Hij woonde een eindje buiten Brugge, aan de zuidkant. Hij stierf in
october 1386, of een jaar vroeger of later. Hij had een een meisje, Mergriete, en hij
had een vriend, Jan Moritoen, de dichter die dat meisje ook op hoofse wijze liefhad.
Zijn we de Egidius van onze verbeelding nu niet kwijtgeraakt? En zijn we ook zijn
lied nu niet kwijtgeraakt, dat vrij zwevende, vrij zichzelf voortzingende lied? Het heeft
een historische achtergrond gekregen, het heeft een dichter gekregen, het heeft
een bepaalde plaats in het oeuvre van die dichter, het zit vast aan een stengel, het
zit vast aan de oorspronkelijke spreeksituatie van de woorden. Is dat allemaal
eigenlijk niet verbazend jammer? Een historisch en filologisch onderzoek van het
Gruuthuse-handschrift is best, als ‘geleerde lui’ daar behoefte aan hebben. Maar
het Egidius-lied ís niet van de ‘geleerde lui’, het is van ons allemaal samen. Het
staat niet meer in dat Gruuthuse-handschrift, dat bewaard wordt in het kasteel
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Ten Berghe in Koolkerke bij Brugge, het is er voor ons uitgeplukt door de bloemlezers
en bloeit nu verder in ons hart. Geef ons ons eigen lied terug, geef ons onze eigen
Egidius terug! ‘Egidius, waer bestu bleven? Mi lanct na di’.
Ik wil het best teruggeven, ik wil Egidius en zijn lied best weer op de wind laten
zweven. Maar eerst moet ik het helemaal gelezen hebben, helemaal begrepen
hebben, zoals het door zijn dichter, Jan Moritoen, geschreven is. Ik ben immers
bezig Jan Moritoen te herkennen en hij heeft er recht op dat ik zijn lied lees, goed
lees. Dat heb ik in het voorafgaande nog niet gedaan. Het lied over Egidius is zó
belangrijk, dat het een afzonderlijke beschouwing verdient, naast het liedboek waarin
het is overgeleverd. Dít is, nogmaals, de spreeksituatie van de dichter: Egidius is
dood. Hij heeft op zijn sterfbed de dichter gevraagd om ‘in rechter duecht’ zijn
liefdevolle, hoofse aandacht aan Mergriete te blijven schenken. Zij hadden het met
hun drieën, Egidius, Mergriete en Jan, zo goed gehad in dat laatste anderhalve jaar.
Er was wel eens een conflict geweest, een tijdelijke verwijdering, maar dat was al
weer bijna een jaar geleden. Buiten haar minnaar, die nu afscheid moest nemen
van de wereld, kende niemand de hartsbehoeften van Mergriete zo goed als haar
hoofse vriend, de dichter. Jan heeft het graag beloofd. Het heeft hem het afscheid
van zijn vriend lichter gemaakt, dat hij nu als het ware door een laatste
wilsbeschikking gehouden was Mergriete verder lief te hebben in Egidius' naam.
Maar Mergriete was er niet bij toen Jan aan het laatste ziekbed van Egidius zat. Zij
heeft op haar eigen wijze afscheid van haar minnaar moeten nemen, en niet kunnen
nemen. Zij kon hem niet loslaten, zij wou hem achterna, zij wou met hem naar de
hemel toe. En toen Jan na de begrafenis bij haar kwam en meer dan ooit bekoord
werd door haar engelachtige schoonheid, bleef haar mond gesloten. Zij wist geen
weg met die toch wel goede, aandoenlijk trouwe vriend. Zij wist geen weg met
zichzelf. En Jan ging naar huis, treurig, want hij wist het ook niet meer. ‘Ich deid
heur ghern lief, wistich hoe’, dacht en schreef hij voor zichzelf. Hij probeerde haar
telkens maar weer aan te spreken, maar ze keek langs hem heen. Hij probeerde
het met een liedje en nog eens met een ander liedje. Hij was immers dichter. Maar
zij, die vroeger zijn liedjes toch wel graag mocht horen, reageerde op geen enkele
manier. Twijfelde zij aan zijn goede bedoelingen? Hij lag er 's nachts van wakker
en besloot tenslotte het haar allemaal maar eens uitvoerig te vertellen in een
allegorisch droomgedicht, zoals hij het na dat conflict van het vorige jaar ook had
gedaan. Hij begon zijn gedicht zo krachtdadig mogelijk met een gebed aan de heilige
Maria en schreef in een slot-acrostichon zijn eigen volle naam, Jan Moritoen. Maar
ook daarop reageerde ze niet. Daar zat hij nu met zijn goede bedoelingen, en zijn
hopeloze liefde, en zijn opdracht. En hij dacht aan Egidius, die uit de hemel op hem
neerkeek. Die had het daar maar goed. Die was de dood ingegaan en had hem,
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Jan, het leven ‘gelaten’. Wat moest hij met dat leven beginnen? ‘Waer tzo es mir
dat leven goet?’ had hij al eens eerder voor zich heen geneuried. En toen schreef
hij in een plotselinge opwelling het lied dat de eeuwen zou doorzingen:
Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn.
Du coors die doot, du liets mi tleven.
Dat was gheselscap goet ende fijn,
Het sceen teen moeste ghestorven sijn.
Nu bestu in den troon verheven
Claerre dan der zonnen scijn.
Alle vruecht es di ghegheven.
Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn.
Du coors de doot, du liets mi tleven.
Nu bidt vor mi, ic moet noch sneven
Ende in de weerelt liden pijn:
Verware mijn stede di beneven!
Ic moet noch zinghen een liedekijn,
Nochtan moet emmer ghestorven sijn.
Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct ha di, gheselle mijn.
Du coors de doot, du liets mi tleven.

‘Waar ben je nu toch, Egidius, waarom help je me niet meer? Ik wou zo graag dat
je nog bij me was, jij, mijn trouwe makker! Jij hebt de roepstem van de dood gevolgd
en mij in het leven - met je opdracht - laten zitten. Van wat zo'n ideale gemeenschap
- van drie - was, bleek de ene - jij - te moeten sterven. Jíj mag nu daarboven in de
hemel zijn, lichter dan zonnelicht. Jíj mag alle vreugden genieten. Bid nu voor mij ondersteun mij vanuit de hemel -: ík zit nog met al mijn moeilijkheden en mijn
liefdesverdriet op de aarde; zorg ervoor dat ik mijn plaatsje naast jou - bij haar mag behouden; ík heb hier nog mijn liedjes te zingen - waar zij niet naar wil luisteren;
toch komt ook voor haar en mij eenmaal zéker de dood en dan zijn we weer met
ons drieën samen’.
Dit is het wat het lied, gelezen in de context van het Gruuthuse-handschrift, m.i.
moet betekenen, hééft betekend toen de dichter het neerschreef. ‘Verware mijn
stede di beneven’ is een kernregel. Het gaat er maar om waar we ons die ‘stede’
moeten denken, in de hemel of op de aarde. Een half jaar na het
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schrijven van het Egidius-lied heeft de dichter zijn Mergriete teruggekregen. Haar
oog heeft hem weer willen zien, haar mond is weer voor hem opengegaan. Het
drievoudig verbond is dan hersteld en de dichter schrijft zijn lied op het thema M,
E, Y, de drie letters van de naam van de meimaand. M en Y zijn tezamen gepaard
op de aarde, maar de hemelse E staat beschermend tussen hen in:
Tuschen der .M. der .Y. so steit
Een edel .E. van zoeter aert.
Die .E. bediet ons eewicheit,
Te samen minnentlijch ghepaert.
Niet bet maghic zijn verwaert.

Wat de dichter hoopte, is in vervulling gegaan: Y staat weer op zijn plaats náást E
en wordt door E verbonden met M. Zijn plaats is goed ‘verwaert’, het kan niet beter.
Een ‘stede’ is voor deze dichter iets aards, zeker een ‘stede’ aan de zijde van iemand
anders. Als hij zich voorstellingen maakt op het niveau van de hemelse zaligheid
spreekt, hij alleen over ‘zien’, ‘weder zien’. Zo bv. in het 13de gedicht, dat in dezelfde
tijd geschreven is als het Egidius-lied:
God gheve dat noch moete ghescien
Dat wi elc andren moeten zien
Int rike daer God de zaliche croont,
Daer alle duechden zijn gheloont,
Mids gaders der fonteinen claer.

De dichter hoopte dus ongerwijfeld op een weerzien, maar spreekt niet van een
eigen bijzondere plaats aan de zijde van Egidius. Het gaat in het 13de gedicht ook
uitsluitend over het drievoudige verbond van M, E en Y, hier beneden en daar boven.
De klacht om Egidius - eigenlijk meer een klacht tót Egidius - is inderdaad een
lied van jij en ik, jij in de dood, ik in het leven, jij in de hemel, ik op de aarde. De
tweede strofe gaat over jij-in-de-hemel, de vierde over ik-op-de-aarde. ‘Sneven’, ‘in
de weerelt liden pijn’, ‘mijn stede di beneven’ en ‘zinghen een liedekijn’ zijn elementen
van een en dezelfde samenhangende voorstelling, de voorstelling van ik-op-de-aarde.
De verbinding tussen jij-in-de-hemel en ik-op-de-aarde wordt alleen gelegd door de
woorden ‘Nu bidt vor mi’. De verhoudingen op aarde kunnen immers van de hemel
uit beïnvloed worden. Dat is de achtergrond van het verzoek dat de dichter aan zijn
gestorven vriend doet.
Filologisch lezen is het begrijpen van de woorden in hun context, de poëtische
context van het gedicht zelf, de taalkundige context van het linguale
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geheel waarin de dichter zich uitdrukt, de persoonlijke context van de levenssituatie
vanwaaruit de dichter spreekt. De interpretatie van het Egidius-lied die ik hier
gegeven heb, doet m.i. zowel recht aan de poëtische logica als aan het
middelnederlands taaleigen en de situatie waarin de dichter bij het dichten verkeerde.
Wordt de ‘zang’ van het lied er nu inderdaad minder wonderbaarlijk door wanneer
we de ‘losgezongen’ woorden weer vastmaken aan hun betekenissen? Ik geloof
het niet. Voor het ‘zingen’ van een lied als dit doen de betekenissen van de woorden
er niet zoveel toe. Het zijn allemaal maar hele gewone woorden met hele gewone
betekenissen die er in de klacht tot Egidius gebruikt worden. Het enige wat bij het
herstel van de oorspronkelijke ‘mededelingsinhoud’ misschien verloren is gegaan,
is de vage geheimzinnigheid van het lied, de beschikbaarheid ervan voor ieders
persoonlijke toeëigening. Dat is, ik wil het niet ontkennen, een poëtische waarde,
maar niet een van de hoogste orde. De ‘zang’ is veel belangrijker en die is noch
door moderne reïnterpretatie noch door herstel van de oorspronkelijke betekenis te
veranderen. Jan Moritoen heeft eenvoudig op een diep rampzalig ogenblik van zijn
bestaan een groot en blijvend lied gezongen, het lied van zijn leven. Daar was voor
hem niet veel ‘kunst’ aan, want hij heeft het eigenlijk zo maar cadeau gekregen, mèt
de naam van zijn vriend Egidius. Maar om zo'n groot cadeau te kunnen krijgen moet
men een groot dichter zijn.
En nu mag wat mij betreft iedereen - behalve natuurlijk de ‘geleerde lui’! - wel
weer vergeten dat Jan Moritoen het Egidius-lied gedicht heeft en dat het minstens
evenveel betrekking heeft op Mergriete als op Egidius. De ‘zang’ is bij dit lied immers
het belangrijkste. Laat het dan maar weer zingen zoals het uit zichzelf zingen wil!
Laat het maar weer zweven op de wind van bloemlezing tot bloemlezing en van oor
tot oor! Laat iedereen het zich maar weer op zijn eigen wijze toeëigenen! Bij dergelijke
werkelijk grote liederen doen de dichters en hun bedoelingen er niet zoveel aan toe
of af, de filologen en hun onderzoekingen nog minder. ‘Nog zweven liedren op de
wind / En gaan van mond tot mond / Van ouder op kind. / Maar 't speeltuig ligt in 't
stof geworpen’.
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Prosodie en melodie
Aan de Gruuthuser liederen is - met uitzondering van de nummers 61, 63, 89, 101,
127, 136 en 143 - los van de poëtische tekst een muzieknotatie toegevoegd, die
doet vermoeden, voor een kring van ingewijden bestemd te zijn geweest, immers
zij beperkt zich tot een minimum van aanduidingen, wat echter noodzakelijkerwijze
voor latere belangstellenden allerlei problemen van transcriptie en voordracht doet
rijzen.
De voor de hand liggende eerste stap tot ontraadseling is een globale distributie
van het notenmateriaal over de regels, waaruit de strofe, c.q. het gedicht is
opgebouwd. Reeds door de ‘Altmeister der Notationskunde’, Johannes Wolf, is naar
aanleiding van een inleidende studie over de Gruuthuser melodieën op het primaire
van een zodanige vormanalyse gewezen: ‘Die Untersuchung geht vom Versschema
1
unter sorgfältiger Beobachtung des Reimes aus’ .
Evenals in veel oudere middeleeuwse chansonniers, verzamelwerken van één
of meer dichterzangers, een ongeschreven wet heerst, dat elk lied aan een andere
canon van regels, rijm en lettergrepen moet gehoorzamen, zo streeft ook de
Gruuthuser dichter, Jan Moritoen, naar een variatie ad infinitum. De poëtische
vormen, die hij met voorliefde cultiveert, zijn de ballade en het rondeel, Noord-Franse
trouvèreliederen, die sedert ruim een eeuw in het Frans-Dietse overgangsgebied
in zwang waren, getuige bv. de minnezanger hertog Jan van Brabant (1294), van
wie balladen bewaard zijn gebleven.
In het Gruuthuser liedboek zijn 60 balladen en 8 ermee verwante strofenliederen
2
opgenomen, aan welke alle het schema ‘baar’-vorm , bestaande uit 2 ‘stollen’ met
‘afgezang’, gevolgd door een ‘refrein’, ten grondslag ligt.
De strofe - als voorbeeld diene lied 1 - met haar rijmsuccessie heeft het volgende
schema:
Here God, wie a
mach hem des
beclaghen,

}

Die sine
b
ghenouchte
crijcht op erde.

}

Hoe mach hem a
dan den tijt
behaghen,

}

Die nie ghewan b
daer hi na
gherde!

)

}

Hi es te voet,
tgheluc te
perde,

b

)

}

Met rechte lijt
sijn herte pijn,

c

)

}

1
2

eerste stol

tweede stol

afgezang

Bericht über den musikwsch. Kongress in Basel (1924), 376 vv.
In de encyclopaedie Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) s.v. Barform wordt deze
benaming ondanks bezwaar om practische redenen geaccepteerd. (Bij de Meistersinger was
een Bar nl. een compleet lied en geen strofe.)
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refrein
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Kenmerkend is de rijmovergang stol - afgezang (b-b) en die van afgezang -refrein
(c-C). Daar het refrein (door hoofdletters aangegeven) in de opeenvolgende
coupletten gelijk bleef, moest dus ook het slotrijm van het afgezang onveranderd
blijven. Meestal kregen het Gruuthuser strofen door toevoeging van versregels in
de stollen en/of het afgezang ruimer omvang; ook het refrein deelde in deze groei.
Ter illustratie een vergroot rijmschema en wel van het danslied no. 19 (‘Wel an, wel
an’):
Couplet:

1
a

2
e

3
g}

b

f

h}

a

e

g}

b

f

h}

b

f

h}

b

f

h}

c

c

c}

D

D

D}

D

D

D}

C

C

C}

stol

tegenstol

afgezang

refrein

Bij de oudere balladen der trouvères was de muzikale bouw drieledig: een fraze
voor de stollen (deze fraze werd herhaald), een voor het afgezang en een voor het
R. In de Gruuthuser balladen valt deze vorm, vooral de afsplitsing (met reprise) der
stollenmelodie meermalen duidelijk te onderscheiden, maar canonische geldigheid
heeft dit bouwprincipe niet.
Van de vroege tot de late ME heeft een ware poëtische vormencultus geheerst,
waaraan zeer zeker ook de balladische dichtvorm deel had. Haar langdurige evolutie
is weinig overzichtelijk, in 't bijzonder door haar proteische neigingen, en verder ook
doordat deze evolutie zich in verschillende cultuurgebieden heeft afgespeeld. Met
name ten aanzien van de oorsprong heerst controverse in de balladologie. Enerzijds
wordt in het zang- en danslustige Arabisch-Andalusische gebied Mucáddam
1
(omstreeks 900) als de eerste genoemd , die de muwaššaha of zejél (identiek van
bouw, maar de laatste meer in het volks-Arabische dialect) als poëtische vorm
gebruikte, volgens de Arabisten een balladisch prototype, dat zich al wijzigend snel
2
verspreidde. Anderzijds veronderstelt Gennrich , die de sedert het begin van de
13de eeuw rijkelijk vloeiende melodieën de volle aandacht waardig keurt, dat de

1
2

Ramón Menéndez Pidal Poesia arabe y poesia europea (Coleccion Austral 190).
Friedrich Gennrich Grundriß einer Formenlehre des mittelalterlichen Liedes Halle 1932, 61vv.
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middeleeuwse ballade in Franse ridderlijke kringen oorspronkelijk als
1
geimproviseerde reidans uit het ‘rondeau’ is ontstaan . Bij de trouvères kristalliseren
zich deze dansliederen, zowel in dichterlijke als in muzikale structuur. Gennrich
accentueert de verwantschap tussen rondeau en ballade door ze samen te vatten
onder de naam ‘Rondel-Typus’. Wel heeft Gennrich zich tevens bezig gehouden
2
met een liedvorm van het zejeltype, nl. de ‘rotruenge’ , maar hij beperkt zich
voornamelijk tot de oud-Franse vormen en negeert andere invloeden. Op deze
interessante genetische problemen wordt hier niet nader ingegaan. Ze zijn
voornamelijk vermeld om een licht te werpen op de algemene bekendheid van de
balladische structuren.
Balladendichters tegen het einde van de 13de en die uit de 14de eeuw tot
Guillaume de Machaut (1300-1377), bij wie een neiging tot grotere coupletten begint
op te komen, kunnen Jan Moritoen beïnvloed hebben, wat niet meer het geval is
bij de vruchtbare balladendichter Eustache Deschamps (1340-1402). Deze heeft
aan 2/3 van zijn ruim 1000 balladen een ‘envoy’, een korte slottoespraak, meestal
beginnend met ‘Prince’, aansluitend en rijmend op het refrein, toegevoegd. Onze
verzameling bevat nog geen envoy.
De trouvère-ballade vond haar weg naar Engeland en de Nederlanden, waar ze
haar naam verloor, die overging op kleine strofevormen en liederen van verhalende
inhoud in de volkstrant. Het vormschema bleef vooral bij de rederijkers voortbestaan.
Zo kon het gebeuren, dat in Matthijs de Casteleyn's ‘Const van Rhetoriken’ (1548)
het eenvoudige strofenlied ‘ballade’ werd genoemd en het baarschema ‘refereyn’
zou heten. Voor de ruim 1½ eeuw vroeger gedichte Gruuthuser liederen blijft de
oude benaming de voorkeur verdienen al zijn er enkele balladen (de nrs. 128 en
137), die qua vorm: een sterk aangezwollen couplet met een minimaal refrein, aan
de ‘refereynen’ van Anna Bijns doen denken.
Naast de ballade is het rondeel een geliefkoosde dicht- en compositievorm van
Jan Moritoen geweest, 50 maal heeft hij er zijn kracht op beproefd. Bij het rondeel,
evenals bij het Franse ‘rondeau’, gold als fundamenteel schema - thans niet voor
een strofe, maar voor het gehele lied -:
mA + nB
3

Refrein

ma

mA

ma + nb

mA + nB

½ couplet

½R

couplet

Refrein

Zijn m en n beide = 1, dan resulteert een 8-regelig gedicht, het welbekende ‘triolet’,
dat men echter in de Gruuthuser gedichten vergeefs zoekt. Hierin

1
2
3

MGG s.v. Ba(l)lade
GrundriÍ, 54.
In het rondeel is het refrein-couplet altijd tweedelig (A en B); deze delen kunnen even lang
zijn, maar in de regel verschillen ze van omvang. Bij de eerste reprise gebruikt de dichter
alleen het A-gedeelte en bij de slot-reprise het gehele refrein.
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is de kortste vorm met een 3-regelig refrein (bv. 66, 67, 69). Bij een refrein AA ⋮ B
wordt het rondeelpatroon:
AA ⋮ B

aa

AA

aab

AAB

Met een 5-regelig refrein, dat de mogelijkheid van tal van varianten in zich sluit,
komt onderstaand schema voor in nr. 125, het rondeel ‘Aloeette’:
AAB ⋮ AB

aab

AAB

aabab

AABAB

Dit samenstel van refrein- en coupletregels laat zich als volgt over de in alle
eenvoud welgevormde melodie, waarvan de kwartsprong d"-a' in het midden de
caesuur tussen de perioden α en β aangeeft, verdelen:

Alœette, voghel clein,
Dijn nature es soet ende rein,
So es dijn edel zanc.
Daer dienstu met den here allein.
Te love om sinen danc.
Daer ommebem ic met di ghemein
Ander voghel willic ghein
Dan di, mijn leven lanc.
Alœette, enz.
Nider boos, onreine, vilein
De rouc die es wel dijn compein,
Neimt di in u be-dwanc.
Laet min-lic hertzen sijn bi eijn,
Sonder loos bevanc.
Alœette, enz.

Het rondeel heeft minder variërende evolutietrappen doorschreden dan de ballade.
Oorspronkelijk was het 6- (al spoedig 8-)regelige het meest gebruikt; de dikwijls
naïeve samenvoeging van refrein (voor koorzang) en de coupletten of additamenta
voor een solozanger wordt tot één gedicht en het danskarakter (rondedans of carole)
1
treedt meer en meer op de achtergrond . Aldus maakt het in de loop van de 14de
eeuw geleidelijk plaats voor omvangrijkere gedichten van litteraire allure, maar een
1

Grundriß, 64.
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eeuw later komt het korte triolet weer in zwang. De Gruuthuser rondelen behoren
tot het middenstadium: langere vormen en refrein. Er is meer neiging naar isometrie
dan in de oude door Gennrich voor 't voetlicht gehaalde specimina, hoewel speciaal
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in de grotere Gruuthuser rondelen sterk heterometrische ‘rondeaux layés’ te
1
herkennen vallen .
De overige gedichten, die niet onder de balladen of rondelen zijn te rangschikken,
een 30-tal, zijn deels min of meer kunstige acrosticha, waarbij het beginwoord de
strofenomvang bepaalt, en ten slotte een goede 20 liederen zonder strofische
characteristica, die daarom onder de neutrale benaming ‘chanson’ samengevat
kunnen worden.
De schijn, alsof de schrijvers van de zangnotatie muzikaal weinig onderlegd waren,
bedriegt inzoverre, dat de door hen toegepaste streepjesnotatie voor monodieën in
2
de latere middeleeuwen volstrekt niet onbekend en geen dilettantistisch pogen was .
Men streefde bij deze eenvoudige zang terecht naar een even eenvoudige manier
van vastleggen, waarin de Brugse scriptores het radicaalst te werk gingen.
Van de derde hand, Jan Moritoen zelf, stammen de notaties van de melodieën
bij de nrs. 146 en 147, die in contrast met de streepjes met grotere perfectie zijn
weergegeven. De dichter heeft hier zijn eigen composities vakbekwaam in
notenschrift vastgelegd. Zo nu en dan is het streepjesbeeld wat exacter (72,
120-122); misschien heeft Moritoen hier aansporingen nodig geacht, of, als in 18
en 135 met iets als een mensuur (semibreves en minimae) de ganzeschacht zelf
ter hand genomen.
Bij het zoeken naar een muzikale zin in al deze melodische lijnen, curven en
intervallen is de eerste onmiskenbare indruk, dat het notenbeeld hoofdzakelijk uit
kleinere perioden bestaat, dikwijls circa 8 streepjes of minder, tot 4 of 3, in welk
geval we meestal met bepaalde motieven als onderdeel van een frase te doen
hebben. Ook kunnen de perioden aangroeien tot circa 12 streepjes, wat de
aanwezigheid van melismen doet vermoeden. Rekent men alle dubbele streepjes
(||) als een tweetal, dan zijn de genoemde getallen iets groter. Het melos is veelal
vloeiend en golft in secunde- afgewisseld door tertsschreden als bv. in het begin
van no. 1:

in andere liederen is het meer springend, vaak in de gedaante van gebroken
accoorden, bv. het slot van no. 5:

1
2

Een ‘rondeau layé’ is volgens Deschamps een vorm met ingelaste korte regel. Vgl. Grh. 72,
93.
Vgl. Joh. Wolf Handbuch der Notationskunde, Leipzig 1913 I, 181. Aan de daar genoemde
vindplaatsen kan worden toegevoegd een hs. te Namen, vgl. E. Montellier Quartorze chansons
du XVme siècle extraites des archives namuroises, Antwerpen 1938 en vooral de Berlijnse
liederencodex Germ. fol. 922 in: Marg. Lang Zwischen Minnesang und Volkslied, die Weisen
bearbeitet von Müller-Blattau, Berlin 1941.
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Doorgaans duidt een kwint- tot octaafinterval (zelden een none) op een
periodengrens, een punt van houvast voor de tekstplaatsing. Ook binnencadenzen,
niet zelden uitlopend in een || bv.

zijn klaarblijkelijk caesuren van gelijke strekking: zij wijzen op het einde c.q. begin
van een versregel.
Deze geleding doet vertrouwd aan: evenals bij de Franse en Duitse monodieën
uit de nazomer der ME. moet hier regelmelodie aangenomen worden; dit is een
ductus van regel tot regel, zich voegend naar het versritme. Steun voor deze
versregelperioden geven de liederen 146 en 147, de enige met ten dele
ondergeschreven tekst. 147 bevestigt, dat de melodische en ritmische eenheid de
versregel is, de notator heeft zelfs bij uitzondering dwarsstrepen als afscheiding
geplaatst. Enigszins beperkt wordt het waardevolle van deze vingerwijzingen door
het afwijkend aspect der notatie: geen streepjes, maar rhombische en kwadraatnoten.
146 echter bezit analoge informatieve details als 147, terwijl ook de meeste noten
weer streepjes zijn. Beide liederen zijn waardevol als toetssteen voor veel dubia bij
de ontcijfering.
Zo tonen deze notenbeelden verder aan, dat gedeelten van de zangwijs herhaald
moeten worden; eerst gaan bv. regel 1 en 2 met melodische passages samen, dan
worden regel 3 en 4 op dezelfde notenwijs gezongen. Iets bijzonders is in 146 een
dubbele streep tot ¾ van de hoogte en iets later een streep over de gehele hoogte;
de strepen omsluiten een melodiefragmentje:

Ogenschijnlijk is de bedoeling, dat de vierde regel: ghe- begint met d c en dan met
voorbijgaan van de volgende noten achter de dubbele streep doorgaat. In
melodisch-harmonisch opzicht ontstaat daardoor de verhouding vert - clos
(apertum-clausum), nl. regel 2 eindigt op f en regel 4 op e (phrygisch). Deze dubbele
streep, een signum iterationis, treedt meermalen op, voornamelijk in de baarvorm,
waar stollenherhaling vereist wordt (de nrs. 2, 19, 36, 37, 45, 79, 81, 96, 124, 146
- alles balladen), maar ook in andere liederen, bv. het rondeel 133. De notator is
weinig consequent, nu eens verwisselt hij de
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enkele en dubbele streep (37, 45), dan weer, als in 133, volstaat hij met een enkele
streep, maar in de genoemde gevallen is steeds sprake van de moderne indicatie:

Slechts eenmaal, in lied 144, is de stollenherhaling volledig tot uitdrukking gebracht.
Ten derde laat ons de manier waarop 147 door zijn maker genoteerd is zien, dat
zijn aanduidingen voor kort (minima of semiminima) en lang ◆ (semibrevis), ook
zelfs (longa met 4 maal de waarde van ◆) herhaaldelijk geenszins overeenstemmen
met de latere opvattingen van het tekstritme, waarnaar de melodie, voorzover zij
niet nadrukkelijk mensuraal genoteerd is, zich toch te richten heeft. Vooral de
veroorzaakt veel twijfel, een algemeen gebrek van middeleeuwse hss. De eerste
frase van 147 is aldus genoteerd:

getranscribeerd:

Een dergelijke melodisch-ritmische voortgang kunnen wij ons moeilijk als zinvol
voorstellen, tenzij we een ternair ritme aannemen, wat echter de verdere frasen
weer tot iets absurds maakt. Reeds Johannes Wolf wijst op het veelslachtige van
het teken : ‘Das nach oben gestrichene Punktum scheint verschiedene Funktionen
auszuüben, bald der Auftaktnote, bald der virga der Neumation, bald der
(semi)minima der Mensuralnotation zu entsprechen. Als Denkmäler der gemessenen
Musik sind solche Weisen nur schwer aufzufassen, während sie unter dem Gesetze
1
der Hebigkeit (de heffingen en dalingen van het vers) Leben gewinnen’ . Wolf laat
een melodie volgen, waarin het betreffende notenteken zo nodig volkomen genegeerd
wordt. Ook Walter Salmen maakt in de Übertragung van Mulich von Prâge's
2
Rundkanzone ‘Nu siht man aber beide’ geen onderscheid tussen en ◆ . Soms
3
wijken ook Veldhuyzen en Wagenaar-Nolthenius in de ‘Geestelijke liederen’ af.

1
2
3

Handbuch d. Not. kunde I, 185vv. In de melodieën dezelfde afwijkingen van en ◆ als in de
Grh. liederen van 1 en 11.
Marg. Lang Ostdeutscher Minnesang, Lindau 1958, Mel. von Walter Salmen bearb. S. 58.
Veldhuyzen & Wagenaar-Nolthenius Het geest. lied v. N.-Nederland in de 15de eeuw.
Monumenta Mus. Neerl. VII 1963. Zie bv. lied 3 en 10.
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In de overgrote meerderheid der Gruuthuser liederen met streepjesnotatie doet zich
hetzelfde probleem voor: is het mogelijk, dat | een en || een ◆ vervangt? Hiermee
zijn wij genaderd tot een ander essentieel punt der tekstplaatsing: het honderden
malen genoteerde dubbelteken ||, niet zelden ||| en soms |||| of meer. Moet dit als
een mensuur (langer aangehouden noot) of als een herhaling opgevat worden?
Veel gevallen wijzen op het eerste, bv. in nr. 85 (het Kerelslied), waar een || en in
een volgende identieke frase (longa) staat:

Als slotnoot en als afsluiting van binnencadensen moeten || eveneens door een
enkele noot gezongen worden. Meerdere || in successie, b.v in nr. 32 moeten als
iets langere noten of een ritardando gelden; hier zou een reeks herhalingen niet
passen bij de vrolijke tekst. Daartegenover schijnt talloze malen de melodische gang
of een Krappe voorraad streepjes 2, soms 3 maal dezelfde noot te verlangen, bv.
in no. 96, waar de oude hymnenmelodie van ‘Creator alme siderum’, in Vlaanderen
welbekend als het ‘Reuzenlied’, te voorschijn komt.
Dit is een van de vele gevallen, waar het dubbelteken niet constant blijft. Deze
inconsequentie, in casu het opereren met één teken voor verschillende functies,
een chronische nonchalance van de notator(s), wordt ook door Wolf als
vanzelfsprekend beschouwd, die met alle vrijheid nu eens || ontbindt, dan weer in
1
een analoge passus lange noten schrijft, of plaatst. Onaanvaardbaar is de methode
van v. Duyse, die steeds de || als toonherhalingen opvat, die hij door ritmische
variatie maskeert, met behulp waarvan hij vloeiende, maar het middeleeuwse karakter
te veel moderniserende zangwijzen weet te verkrijgen. Om deze reden is het beter
2
- met v. Duyse's eigen sanctie - de transcriptie van no. 53 ‘Een wijf van reinen
zeden’, waar |||| en ||||| door 4- of 5-malige herhalingen weergegeven worden,
waardoor vooral tegen het eind de zang in een gemekker overgaat, als
onbevredigend te verwerpen. Verdere vermeldenswaardigheden van de notatie
worden in het commentaar bij de liederen aangestipt.
Resumerend kunnen wij zeggen, dat een inconsequente transcriptie met in principe
de begin- en eindnoten, ook bij de cadenserende onderdelen, lang en overigens
heel vaak splitsing, al naar een ongedwongen samengaan van tekst en zang het
verlangt, nagestreefd dient te worden. Door de bank is het resultaat bevredigend
en zijn de melodieën acceptabel.

1
2

Basler Kongreßber. 1924, 376vv.
Fl. v. Duyse: Het éénstemmig Fr. en Ned. wereldlijk lied, Brussel 1896, 69.
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Bovendien is het nergens nodig gebleken, een laatste toevlucht te nemen tot
instrumentale passages. Zeker, er zijn liederhss. uit de latere middeleeuwen, waar
een gering aantal noten aan de tekstwoorden voorafgaan, bedoeld als instrumentale
intonatie voor de zangstem. Ondanks dat niets hierop in onze verzameling duidt,
heeft Wolf bij de door hem ontcijferde notaties (5, 18, 23, 27, 66, 79, 107, 120, 121,
137) in sterke mate instrumentale inleidingen en tevens tussen- en naspelen
geïntendeerd, die echter allerminst overtuigend zijn. Men kan zich niet onttrekken
aan de indruk, dat hier sprake is van een ‘Verlegenheitslösung’, wat ook het geval
is bij de vrij sterk aan de Gruuthuser melodieën verwante van het ms. Berlin Germ.
1
Fol. 922 . In ons hs. zou het begin van no. 27 een instrumentaal preluderen kunnen
voorstellen:

Nodig is dit absoluut niet: een dalende scalaire octaafpassage is niet zeldzaam en
2
vooral bij een variabel ritme melodisch bruikbaar:

De fundamentele reden tot het vermijden van - niet speciaal voorgeschreven instrumentale participatie, hoe gering ook, is de klemmende vraag: wat zijn de criteria
voor instrumentale soli? Zodra men voor een melodie een instrument te hulp roept,
moet men alle melodieën hetzelfde recht doen wedervaren en overal is wel een
klein fragment, dat zich even goed instrumentaal als vocaal laat uitvoeren. Voor een
heirleger van varianten wordt de poort geopend, alleen wordt deze voor de zo juist
mogelijke gegrendeld.
Een probleem ten slotte, dat Jan Moritoen niet veel zorgen gebaard zal hebben,
is dat der tonaliteit. Sleutelvoortekening achtte hij op weinig uitzonderingen na (120,
121, 122, 144, 145, 146 en 147) overbodig. Van Duyse en na hem anderen gaan
van het dorisch, de primus tonus omnibus aptus, als het meest in zwang zijnd uit:
‘Een zeer gebruikelijke toonaard was die van re (grondnoot) met si ♭ of si ♮),
onmiddellijk na deze kwam als de meest gebruikelijke die van fa met de kwart si ♭,
3
d.i. de moderne toonaard van ut’ . De finalis-positie der Gruuthuser liederen geeft
(vergissingen tengevolge van

1
2
3

Zwischen Minnesang und Volkslied, 68vv en 72vv.
Wolf Basler Kongreßber. geeft 2 versies, met gezongen resp. met instrumentale scalainzet.
Het éénst. lied, 68.
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latere bijschrijving der finales zijn niet uitgesloten) nevenstaand schema:

1

en ruim 20 maal ondefinieerbaar door wegsnijding. Nemen wij voor de 72 finales
2
door de onderste lijn de dorische grondtoon d aan , dan resulteert hieruit de
tenorsleutel:

Gevallen van twijfel zijn geenszins storend, ook bij herhaaldelijk nazingen der
Gruuthuser melodieën voelt men het feit, dat de notators de sleuteltekens overbodig
achtten, zelden als een gemis. Hoofdzaak voor hen was de melodische lijn. Hoe
indifferent het kerktoonelement reeds was, mag blijken uit lied 44. Hier staat de
finalis e (vermoedelijk verschrijving); het lied is dus phrygisch, maar verschuiven
we de finalis naar f (betere slotcadens) of d en laten we de voortekening more
scriptorum buiten beschouwing, dan wordt hetzelfde lied lydisch resp. dorisch, maar
aan de melodische gevoelswaarde verandert niet het minste. Men zong
eenvoudigweg - een normaaltoon was nog onbekend - in de gunstigste stemligging
en bracht accidentiën (♭,♮, ♯) aan, waar het toenmalige melodische gevoel ertoe
drong. Bij liederen, die meer dan eenmaal overgeleverd zijn, bv. enige van de monnik
van Salzburg, is tonale verschuiving niets ongewoons, zij sorteert echter geen ander
effect, dan dat bij de finales d, e, a de melodie meer naar moll neigt en bij de minder
gebruikelijke f, c, g meer naar dur. In de Gruuthuser hederen overweegt het
mineurkarakter. Het zal de lezer, die zich niet in het middeleeuwse melos verdiept
heeft, bevreemden, of hem misschien wel teleurstellen, als hij geen mooie liedjes
voor thuis bij de blokfluit, maar een ietwat sombere collectie in handen krijgt. Laat
hij echter bedenken, dat in de middeleeuwen en nog daarna de gevoelswaarde van
dur en moll min of meer tegengesteld is aan de huidige. Dikwijls wijst de tekst op
iets sombers, maar het cantabele gewaad is licht en luchtig door de vele dur-klanken,
vgl. Claudio Monteverdi's beroemde Lamento d'Arianna, waar bij ‘morire’ steeds de
drieklank A-groot in de basso continuo voorgeschreven is, en daartegenover een
vrolijk drinklied uit Georg Forster's Liederbuch (16de eeuw) in een droevig mineur.
Dergelijke voorbeelden zijn legio.

1
2

65 in het lyrische deel en 7 in het allegorische slotdeel.
In lied 112 geeft een ♭ teken (bes') tussen de 2de en 3de lijn het bewijs, dat de finalis d is (zie
commentaar bij no. 112).
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De aan het licht gekomen melodieën zijn in hoofdzaak syllabisch, als eenvoudige
zwak melismatische hymnen, waarmee Jan Moritoen door de kerkdienst of uit een
hymnarium vertrouwd kan zijn geweest. Behalve nr. 96 vallen geen opvallende
ontleningen aan de zangwijzen der hymnen te ontdekken, wel kon het niet uitblijven,
dat korte wendingen aan de Gruuthuser zangwijzen doen denken. Deze laatste
worden zelden in andere liedboeken teruggevonden. Slechts aan Van Duyse is het
gelukt, een ‘pastiche’ van de melodie van nr. 90 in een 15de-eeuwse religieuze
1
collectie te vinden. Partiële correspondenties worden verder nog gesignaleerd in
2
‘Het geestelijk lied van Noord-Nederland in de XVde eeuw’ .
In sterker mate doen de 10 melodieën uit het Berlijnse handschrift Germ. Fol.
3
922 aan het Gruuthuser liederencorpus denken, zonder dat echter sprake mag zijn
van contrafacten. Zowel Moritoen als de muzikale illustrator van ms. 922 zullen
geheel onbewust de in hun brein verankerde muziek van standing, het gewijde
gezang, als patroon hebben laten werken. De melodieën in Berlin Germ. 922 zijn
door strepen in motieven en regelperioden onderscheiden, die stuk voor stuk
herhaaldelijk in het Gruuthuser corpus te vinden zijn. Het localiseren van al deze
mikrofragmenten lijkt bedenkelijk veel op het maken van knipsels en het
aaneenschuiven tot een notenmozaiek, waarmee wij ons verder op het hobby-terrein
van legpuzzles zouden begeven, dan gewenst is. Aan de Gruuthuser
4
streepjes-cryptogrammen is bij tijd en wijle al zo naarstig gepast en gepuzzeld!

1
2
3
4

Het éénst. lied, 73.
Inleiding, XXI.
Zwischen Minnesang und Volkslied, 68vv.
Kwalificatie van Bruning/Wagenaar-Nolthenius.
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Algemene opmerking bij alle liederen: ik heb i als j en u als v weergegeven, wanneer
de consonant bedoeld werd, v als u, wanneer de vocaal bedoeld werd; afkortingen
heb ik opgelost en de oplossing alleen dan door cursieve druk aangeduid als de
‘letterwaarde’ van het afkortingsteken niet geheel vaststond; terwille van de
begrijpelijkheid - dit is een interpreterende uitgave - heb ik interpunctie toegevoegd
en eigennamen met hoofdletters gespeld; toevoegingen in de tekst en onzekere
lezingen zijn cursief gedrukt en in de commentaar verantwoord; gekleurde
hoofdletters aan het begin van strofische eenheden - ook van meerregelige refreinen
- heb ik niet door bijzondere druk aangeduid, maar ik heb wel in de regelindeling
der liederen hun ‘aanwijzingen’ gevolgd; de nummering van de liederen is afkomstig
van Carton het leek mij zinloos de (moderne) paginering van het handschrift te
honoreren; ik heb uiteraard kennis genomen van alles wat vroegere interpretatoren
tot de verklaring van de tekst hebben bijgedragen, maar mij over 't algemeen niet
in discussie met hen begeven; alleen van Verdam - door zijn woordenboek verreweg
de belangrijkste interpretator, aan wie ik verreweg het meeste te danken heb - heb
ik een enkele maal een afwijkende verklaring vermeld.
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1*

Here God, wie mach hem des beclaghen
Die sine ghenouchte crijcht up erde?
Hoe mach hem dan den tijt behaghen
Die nie ghewan daer hi na gherde!
5 Hi es te voet, tgheluc te perde.
Met rechte lijt sijn herte pijn,
Want elc ende elc neemt gerne tsijn.
Ic weinsche hem heyl op elcken dach
Die sinen boele hout stede ende trouwe.
10 Maecht hem gheburen of en mach,10
Dat men geen onsteide an hem scauwe.
Ic gheve mijn steide der liefster vrouwe

*

Tekst en melodie: ballade

αβ:||γδε
ab:||bcC

10

N.B. Van syllabentelling wordt hier afgezien. (Verg. hiervoor Tijdschrift Ver. v. Ned.
Muziekgesch. XVII, 1948, 44 vv.) De conjecturen zijn met kleine niet gecaudeerde noten
aangegeven. De beginnoot d'' gekozen naar analogie van no 6. De beide e'' (es'') ingevoegd
in door afsnijding ontstane hiaten in de bovenlijn. Andere transcripties: Fl. v. Duyse, Het oude
Nederlandsche lied I, 527.
maecht hem gheburen of en mach, ‘of het hem te beurt mag vallen of niet’, nl. dat zijn geliefde
hem ook ‘stede en trouwe’ houdt.
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In wien dat rust die hertze mijn,
Want elc ende elc etc.
15 Hwi maecht beniden eenich zin15
Dat lief ende lief te zamen gheren?
Want alle bliscap vint mer in
18
Ende ooc en can ment niet gheweren.
19
Tzwaer, het mach elker herten deren
20 Dat niders hier in doen venijn,
Want elc ende elc etc.
Men can ghelijc ende onghelijc
Met vruechden voughen niet in eyn,
Maer altoos es in vreuchden rijc
25 Lief bi lief in trouwen reyn.
26
Een kerel ghert der vruechden gheyn,
Hi mint den scat, spise ende wijn,
Want elc ende elc etc.
Selver, gout ende dierbaer steine
30 Jeghen een wivelic aenzien,
Dat prisic zeker alte cleine,
29-32
Want ic sghelijcs bezeffe in mien.
Mijn hertze en can di nicht ontflien,
34
Ic ghere vor al die hulde dijn,
35 Want elc ende elc neimt gherne tzijn.

15
18
19
26
29-32

34

hwi, l. wi, ‘hoe’. eenich zin, ‘enig verstand, enig verstandig mens’.
ooc en can ment niet gheweren, ‘men kan er ook niets tegen doen’.
tzwaer, ‘voorzeker’ (duitse vorm voor mnl. twaer).
kerel: verg. de liederen 48 en 85.
‘zilver, goud en kostbare stenen acht ik gering in vergelijking met de (op mij gerichte) blik van
mijn geliefde, want ik voel in mijn hart datgene wat met die blik correspondeert’; mien is een
rijmvariant van mi.
hulde ‘genegenheid’.
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2*

Wit ende zwart, dat es een snede
1-2
Contrarie int gheliken.
Trouwe, ontrouwe, stede, onstede,
Arem man bi den riken,
5 Dat mach al wel een snede bliken
Die maect een groot ghescil.
5-7
Tscilt vele dinx diet merken wil.
8

Tsiminkel, tscaep, ghestelt bi eyn,
Hoe sal ment compareren?
10 Scalc, onnosel, reyn, onreyn,
Rouwe ende solaceren,

*

1-2
5-7
8

Tekst en melodie: ballade; bouw identiek aan no. 1.
Beginnoten (e″d″) niet zichtbaar op facsimile. Wel in het ms. zelf, ook Carton heeft ze
overgenomen. Het aan Cartons editie toegevoegde notenmateriaal blijft bij veel liederen een
waardevol hulpmiddel in twijfelgevallen.
een snede contrarie int gheliken, d.i. een onghelike snede, ‘een ongelijke partij, twee dingen
die niet bij elkaar horen’.
doordat er een hoek van het blad af is, is hier een deel van de tekst verloren gegaan; de
cursief gedrukte woorden zijn niet meer dan een gissing.
middendoor gesneden regel, bovenaan de tweede kolom van het eerste blad, die
gereconstrueerd moet worden uit halve letters; de laatste drie woorden lijken mij wel vrij zeker,
de eerste twee redelijk waarschijnlijk (kel en aep zijn zeker, de begin-t ook).
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12

Teen moet tander violeren
Contrarie lude of stil.
14
Tscilt vele dinx diet merken wil.
15 Lief ende leit, vrec ende milde,
Tzoete bi den zueren,
17
Waer eist bevonden, het en scilde,
18
Onmeenzaem int ghedueren?
Elc volghet gheerne sijnre natueren,
20 Al keki duer den bril.20
Tscilt vele dinx diet merken wil.
Lief ende lief, milde ende goet,
Dit voucht al wel te zamen.
Wie reyn heift hertze, zin ende moet
25 Sal hem in aerghen scamen.
God gheve hem heyl diet gherne namen
27
Van meye tote na april!
Tscilt vele dinx diet merken wil.

12

14
17
18

20

27

violeren contrarie, ‘dwarszitten’; ofschoon deze woordverbinding verder in het middelnederlands
niet is aangetroffen, lijkt mij de lezing violeren (van Scharpé) toch te verkiezen boven moleren
(Carton, De Vreese), dat een hapax zou zijn met een in de context al heel weinig passende
betekenis (‘verzachten’).
tscilt: opgelost uit de rebus van een ‘et’-teken en een driehoekig schildje; verg. r. 21 en 28
en de overeenkomstige rebussen in lied 146; zie Gessler, De Gulden Passer, N.R. XVIII, 65.
‘waar is het aangetroffen, zonder dat de tegenstrijdigheid bleek?’.
onmeenzaem int ghedueren, ‘niet in staat zijnde het met elkaar uit te houden’; onmeenzaem
is tot dusver niet op andere plaatsen aangetroffen en de kans bestaat dus, dat het een alleen
in deze context functionerende gelegenheidsformatie van Jan Moritoen is.
‘al zou hil ook een bril moeten opzetten (om te vinden wat bij hem paste)’; het opzetten van
een bril drukte uit dat men nauwlettend wilde toezien, verg. 2de gedicht, r. 664/5: ‘Haer ne
bedurste gheenen bril, / So neerenstelike sach soe toe’; bij Verdam geen andere plaatsen
van bril.
verg. lied 44: ‘van allen meye tote april’.
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3*

Ich aen ghegeven hertze ende zin
An eene vrouwe goet.
Hoe verre dat ic van haer bin,
Soe es mi in den moet.
5 Ten vruechden anich cranken spoet,
5-6
Of ic en zie haer lievelic scijn.
Dan mach mir nicht verghessen zijn.
Liever boel ic nie ghewan,
No nemmermeer en sal.
10 Eist dat soe mi der dueghet jan,10
Sone claghic gheen mesval.
Mijn hertkin es in vruechden al,

*

5-6
10

Tekst: balladestrofen ababbcC
Melodie: αβγδεζ:|| doorgecomponeerd (hymnisch), met laatste regel in refrein-herhaling.
De melodie kan in baarvorm gegoten worden, maar in het hs. is geen stollenherhaling
aangegeven; bovendien krijgt de eerste regel van het afgezang een surplus aan noten. De
doorgecomponeerde vorm verdient in haar ongedwongenheid de voorkeur.
Andere transcriptie: van Duyse Het oude Nederlandsche lied II, 150.
‘in het genieten van de vreugden heb ik (anich) weinig succes, als ik haar liefeliik gezicht niet
zie’; verg. r. 12/13.
‘als zij mij het goede gunt, haar genegenheid schenkt’.
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Alsic aenzie de vrouwe mijn.
Dan mach mi niet etc.
15 Hoe soudic dat ghelaten connen!
Soe es so dueghdelijc!
Met gansen wille willix haer jonnen,
Soe maect mi vruechden rijc.
Nie en vandic haers ghelijc,
20 So goetlic es de vrouwe mijn.
Dan mach mi etc.
22

Al haddic allen weinch ghewolde,
23
Sone gherdic nemmer bas
Dan ich haer eewich dienen solde,
25 Want ich das nie vergas.
Vor al dat es of ye ghewas
Blivic in trauwen haer eighijn.
Dan mach mi nicht verghessen zijn.

22
23

‘al zou ik alles wat ik kon wensen tot mijn beschikking hebben’; in het hs. staat weinsh.
‘dan zou ik nooit iets anders (lett. beters) begeren’.
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4*

Ghenaden, lieve vrouwe mijn,
Vor al der werelt uut vercoren,
Midden in mire hertzen scrijn!
4
Liever wijf was nie gheboren.
5 Ic blive verloren,
Anich niet die hulden dijn.
Dijn wijflic scijn
Can mi verdriven allen toren.
9
Das willic emmer vroilic zijn.
10

Mijn heil, mijn troost, mijns hertzen gaer
Staet al an eene vrouwe goet.
Ic diene haer waerlic openbaer,
An haer so staet mijn zin, mijn moet.

*

4
9
10

Tekst: chanson (neutrale benaming voor willekeurige, refreinloze strofenvorm)
Melodie: αβ:||γ: Volgens Gennrich: lai-fragment (herhaling van melodische passages in
successie is het ‘sequens’ of (wereldlijk) ‘lai’-type).
Bij de noten bevinden zich 5 gestreepte; mogelijk duiden deze de beide halve versregels aan.
In γ tegen het eind een f″, op het facsimile zichtbaar. Niet bij Carton.
deze wending ook al bij Jan Praet: ‘Scoonre wijf was noyt gheboren’ (ed. Bormans r. 11).
das, ‘dies’.
mijns hertzen gaer, ‘mijns harten begeren’.

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

240
14

Gheen goet
15 Coric daer voren weer vor waer.
Al mine jaer
So blijfstu in mijns hertzen bloet,
18
So waer en das ich heinen vaer.
19

Hoe mochtic das avelaen!
20 Want mi en ghenoughet geen dijnc bas
Dan haer te blivene onderdaen.
Ghedinct das ich des nye vergas.
Ghelooft mi das,
Hertze ende zin aenstu ghevaen.
25 Wes ich vermaen,25
Mijn hertze nie so drouve en was,
27
Als ich di zie, en si ghedaen.
Ghedinct des, vrouwe in duechden rijch,
Das ich bem vaste in dijn bedwanc.
30 Up erde bestu mijn hemelrijch,
Dat doet mi vroilic maken zanc.
32
Sonder vergane
Sal ie di dienen minnentlijch,
Want dijns ghelijch
35 Ne vindic nemmermeer, goddanc.
Des wilt ghenadich wesen mich.

14
18
19
25
27
32

de regel is te kort; N. Geerts stelt voor te lezen: ‘Gheen ander goet’.
waer en: metri causa verlengde vorm van waer; zie ook Mak, L.B. 49, 4.
avelaen, ‘nalaten’; in gewoon mnl. af-, avelaten.
wes ich vermaen, ‘waar ik ook van gewaag’; stoplap.
‘of mijn droefheid was voorbij, als ik u zag’.
sonder vergane, ‘eeuwig’.
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5*

Het was een rudder wael ghedaen,
2
Voer spelen duer sijn lant.
Hi vant in zinen weghe staen
4
Een joncfrauwe achemant,
5 Hi namse bi der witzer hant,
Hi seide: ‘vrouwe mijn,
Nu wilwi trueren avelaen
Ende altoos vroilic zijn.’
9

Si sprac: ‘ghi moet onbiden,
10 Vri edel rudder goet,
Waer salic met u riden?

*

Tekst en melodie
balladisch

2
4

9

αβ:

||αβγ

ab:

||bcC

In ternair ritme: het refrein doet als een dans-wijs aan. In γ 2de helft kan de liedtekst een paar
noten overslaan.
Andere transcriptie: Wolf, Kongreβbericht. In binair ritme met instrumentaal voorspel.
voer spelen, ‘ging voor zijn genoegen uit rijden’.
joncfrauwe (hs. joncf') achemant: traditionele uitdrukking uit de ridderromans, hier welbewust
door de dichter gebruikt om de ridderlijke sfeer op te roepen; verg. r. 10: ‘vri edel rudder goet’,
r. 37: ‘de scone smale’, r. 39: ‘in eenen groenen dale’; het woord achemant komt ook
herhaaldelijk bij Jan Praet voor, bv. r. 57/8: ‘Ghi droecht den hoet ooc van der roze / die scone
was ende achemant’.
ghi moet onbiden, ‘wacht eens even’; ook ontbiden behoort tot de woordenschat van de
ridderromans.
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Des willic wesen vroet.
U trouwe ghi mi gheven moet,
Of ghi verliest u pijn!’
15 Nu wilwi etc.
Hi seide: ‘scone vrauwe,
Ghi staet in minen zin.
Al haddi mine trauwe,
Dat ware u een cranc ghewin.
20 Ic wil u geven int beghin
21
C. maerc guldijn.’
Nu wilwi etc.
Met eenen grammen moede
Sprac soe den rudder an:
25 ‘Met uwen groten goede
Ic mi niet ghehelpen can.
27
Ghevet mi u trauwe ende zijt mijn man,
Dat es de wille, mijn!’
Nu wilwi etc.
30 Hi sprac: ‘wildi mi minnen
In trouwen ewentlijc,
Ghi sulter vele an winnen,
Want ic sal u maken rijc.
Ic blive dijn eighin minnenlijc,
35 Dat doet dijn wijflic scijn.’
Nu wilwi etc.
Hi nam de scone smale
Voren up sinen scoot.

21
27

C. maerc guldijn: verg. ‘hondert mare van finen goude’, door Verdam geciteerd uit Lanc. II,
12450.
mijn man, ‘mijn vazal’.
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In eenen groenen dale
40 Voer hi met ghenouchten groot.
Hi cussetze an haer mondekin root,
Hi sprac: ‘nu bem ic dijn.’
Nu wilwi etc.
Hi bleef haer al sijn leven
45 Ghetrouwelike bi.
God moete hem eere geven.
47
Hi was van moede vry.
Hi dede der vrouwen, dincke mi,
Gherechte minne anschijn.
50 Nu wilwi trueren avelaen
51
Ende altoos vroilic zijn.

47
51

van moede vry, ‘edel van inborst, hoofs van aard’.
de laatste letters zijn verloren gegaan met de hoek perkament waarover bij lied 2 gesproken
is.
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6*

1

Hout met in dinen zin,
2
Lief vrouwelin tsaer!
Al sijn mijn avonturen cranc,
Ic hope tlieve sal comen naer,
5 Al dinct mi tleide wesen lanc.
So waer das ich bin

Rondeel. Bij de Gruuthuser rondelen met weinig noten (no. 125 ‘Aloeette’) worden de regels
van het refrein en der coupletten 1 en 2 op dezelfde melodische frasen gezongen, Bij groter
notenvoorraad (zoals in no. 6) wordt de melodie deels voor het R.3 deels voor C. 1 en 2
gereserveerd:

*

1
2

αβγδε

ζηθι

αβγδ

ζηθιι

αβγδε

ABCDE

abcd

ABCD

abcbc

ABCBC

12345

6789

R

C1

10 11
12 13
14
R1

C2

R

De in de tekst opgenomen regels zijn met cijfers aangegeven. Enige melodische frasen van
R zijn min of meer gelijk aan die van de Coupletten: γ = ι, ε ± θ; neiging tot een cyclische
vorm.
mer, ‘mij’; variant van mir.
tsaer: alleen hier aangetroffen variant van tsaert (mhd. zart).
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Of waer ich heinen vaer,
Du aens mijn hertze in dijn bedwanc.
Doe mir also mijns hertzen gaer!
10 Hout met in dinen zin etc.
Ich blive daer in
Steide al mine jaer
Met trouwen, vrouwe, sonder verganc.
14
Doe ich di voer, so doet mi naer,
15
15 Ic sal u minlic spreken danc.
Hout mer etc.

14
15

voer, l. voor.
sal, l. sals?
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7*

1

‘Ic groetu, vrouwe! op minen heit,
Dijn goetlicheit
Die ghevet mi vruecht in alre tijt.
4
Hoet mer vergheit,
5 Di es bereit
Mijn dienst in trauwen, des zeker zigt.’
‘Ich haen verhoort, gheselle vri,
Du aens een lief vor mi.
Des willic dijnre groeten nicht.
10 Dune blijfs mer nicht bi
In trauwen, als ic doe di.
Mijn hertze dies in trueren licht.’
‘O vrouwe, hoe solde dat moghen zijn!

*

1
4

Chanson. Melodie doorgecomponeerd. Deze laat niet een voor alle coupletten bevredigende
tekstplaatsing toe: de versregels verschillen in aantal versvoeten. Hierdoor zijn in het kortere
1ste couplet enkele woordherhalingen nodig. Het etbij opgenomen couplet 2 met meer
versvoeten heeft een ongedwongener verloop.
op minen heit, ‘op mijn eed’.
hoet mer vergheit, ‘hoe 't mij verga’.
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Du aens die hertze mijn
15 Vor al dat leift up erde.
In mire hertzen scrijn
So leicht die minne dijn
In also groter werde.’
Si sprac: ‘vindich dat also si,
20 So houti vort an mi.
21
Ic wille dijns al ghenadich zijn,
Du blijfs mijn eighin vri.
Ich aen mer ghegheven di,
Dit blijft in gansen trauwen fijn.’
25 ‘God danke u, vrouwe, der eerlicheit25.
Die du mi hebs bereit!
Mijn hertze es nu in vruechden vast,
28
Te mael mijn leit
29
Es worden vrolicheit.
30 Vor di sijn in mi vrauwen gast.’30

21
25
28
29
30

verg. Jan Praet, r. 4498: ‘so sal ic dijns ghenadich sijn’.
eerlicheit, ‘eer’
te mael, ‘geheel en al’.
vrolicheit, l. vroilicheit.
‘om u zijn alle andere vrouwen mij vreemd geworden’; verg. 2de gedicht, r. 1923: ‘al andere
sijn miere hertsen gaste’.
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8*

1

Here God, of du mi gaefs een wensch,
So gavic elken man sijn boel
Die met trauwen minne draecht.
So waer ic een die blijtste mensch
5 Die nie up erde vruecht ghevoel.5
Here God, of du etc.

7

Met rechte es sijn zin erre ende einsch

*

1
5
7

Rondeel. De beide slotnoten conjectuur, volgens 1 en 3.
Bij oplossing der meeste || ontstaat een eenvoudige melodie, die in ternair ritme, hier
accent-ritme, minder eentonig wordt.
wensch: de laatste letters zijn weggesneden.
ghevoel: de conj. praes. ghevoele, aangepast aan de rijmbehoefte.
erre ende einsch, ‘in de war en ontsteld’; de afleiding einsch van het werkwoord einen of enen
is waarschijnlijk een persoonlijke en incidentele formatie, ter wille van het rijm.
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8

Die nie ghewan sire hitten coel.
Des blivic arem man gheplaecht.
10 Heere God, of du etc.

8

coel, ‘koelte’; het woord, dat in normaal vlaams coele zou moeten luiden, is verder nergens
aangetroffen en zal dus wel door de dichter gevormd zijn naar mhd. voorbeeld (küele).

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

250

9*

Sonne no mane nie besceyn
Reinre dinc up erderijc
Dan een wijf in dueghden reyn.
Een wijflic scijn hout mi alleyn
5 In vruechden, nu ende eewelijc.
Sonne no mane nie besceyn
Reinre dinc up erderijc.
Met ganser trauwen ich das meyn:
Ich blive haer eighin minnentlijc,
10 Si es mijn liefste ende liever gheyn.
Sonne no mane etc.

*

Rondeel. Slotnoten conjectuur; gekozen is de stereotype cadens-formule, ditmaal wegens
de ambitus f′(e′) - f″ en enigszins de repercussa c″ met de finalis f. Voortekening ♭, dus F-dur.
Vergeleken met de tekstregel: ‘... mi alleyn’ (‘ich das meyn’) geeft de finaliscadens tevens de
verhouding apertum-clausum weer. De zangvoordracht dient wat licht en vlot (allegretto) te
zijn, met tegen het slot poco ritardando.
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10 *

1

Vrouwe, wilt des in dancke ontfaen
2
Dat ich di sonder avelaen
Dienen wille in trauwen reyn.
Mijn zin, mijn moet aenstu ghevaen,
5 Mijn hertze en can di nicht ontgaen.
Ic blive dijn eighin vry alleyn,
Up erde en anich liever ghein.
Ic blive di waerlijc onderdaen.
Du gheifs mir vruecht, want ich en aen
10 Ander vruechden groos no cleyn.
11
Mijn hope es sonder twifel waen,

*

Rondeel. Het refrein is groter van omvang: A8A8B7A8A8 B8B8 en beslaat de gehele
doorgecomponeerde melodie. Couplet 1 en 2 worden op dezelfde wijze gezongen. Conjectuur
finalisgroep zie 8 en 9; zie verder speciaal no. 18. De maatsoort C kan door 6/4 vervangen
worden.

1
2
11

ontfaen: laatste drie letters weggesneden.
sonder avelaen, ‘zonder ophouden’.
sonder twifel waen, ‘zonder twijfelende bijgedachten’; het bnw. t(z)wifel komt ook voor in de
liederen 36 en 138.
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Want al mijn leit constu verslaen.
Vrauwe, wilt des in danke ontfaen etc.
14

Doet mer anschijn, des ich vermaen,
15 Een woort daer ic mach in verstaen
16
Troost up mijn hertzen weyn.
Aenstu ghenade an mir ghedaen,
So woldic hertze ende zinnen dwaen,
18-19
Van alre vruecht? entrauwen neyn!
20 Met vruechden eewelic gemeyn!
Vrouwe wilt des in danke ontfaen etc.

14
16
18-19

des ich vermaen: verg. de verwante stoplap in lied 4.
l. (terwille van het metrum) Troost up mijnre hertzen weyn?
men verwacht ‘dwaen / van alre zorghen’ (verg. de liederen 36, 41, 75, 116) en de dichter
geeft dus een verrassende wending aan de zin met ‘van alre vruecht’, dat meteen het
slotakkoord van de laatste regel voorbereidt.
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11 *

Een wijflic wijf vul reinicheden
Heift die hertze mijn dor sneden
3
Int up sien harer zoeter figure
Dat mi dor gaen heift al die leden.
5 Des ic moet leven in onvreden

*

Melodie: ‘Lai-ausschnitt’ (= opbouw uit frasenherhaling) (Gennrich, Grundriβ 208 vv.) Tekst:
Rondeel.
α

β

γ

α

β

γ

γ

A

A

B

A

A

B

B

1

2

3

4

5

6

7

δ

ε

δ

ε

δ

ε

ε

C:1

a

a

b

a

C:2

a

a

b

a

a

b

b

8

9

0
1

1

2
1

3
1

4
1

R:

3

(slechts de genummerde regels staan in de transcriptie). Rubato voor te dragen ter vermijding
van eentonigheid. De beginconjectuur naar analogie van nr. 15; de slotconjectuur naar an.
van nr. 12, 13, 100, 119
figure, ‘gezicht’; dit is geen gewone mnl. betekenis van het woord, maar upsien kan niet
anders zijn dan ‘oogopslag, blik’ en figure moet wel het lichaamsdeel zijn waar het upsien
van uit is gegaan.
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Om hare minne, die ic pure
Draghen wille in elker ure.
Wat holpt, al haddic haer ghebeden?
Sone acht up mi in gheenre steden,
10 Want jeghen mi es soe te sture.10
Dies es mi hope ende troost ontgleden.
Een wijflic wijf etc.
Uut alre vruecht bem ic ghetreden,
Want mijn hertze heift mi onstreden
15 Ene die zoetste creature.14-15
16
In wil an niemen el besteden.
Want edelic zijn al haer zeden.
Wie vonde een wijf van beter nature
Al ghinge een man de werelt dure?
20 Een wijflic wijf vul reinicheiden etc.

10
14-15

16

sture, ‘hard’.
‘want een allerliefst wezen heeft mij mijn hart ontroofd’; ontstriden wordt hier weliswaar op
een ongewone wijze toegepast - de geliefde heeft de dichter zijn hart niet ontroofd door een
redenering of woordenstrijd, maar door een blik -, maar de context dwingt ons m.i. toch tot
deze interpretatie; Verdam wil in verband met r. 8 mijn hertze tot onderwerp maken en ene
die zoetste creature tot voorwerp; dit brengt hem dan tot de betekenisomschrijving: ‘iemand
van iemand (een geliefde) afbrengen, hem iemand uit het hoofd praten, hem overtuigen dat
men de hoop op iemands bezit moet laten varen’; verg. echter bv. lied 90.
‘ik zou het aan niemand anders willen geven’; wil, l. wilt; logisch klopt dit niet helemaal met
het voorafgaande, want een ontroofd hart kan men niet meer wegschenken, maar een dichter
dicht nu eenmaal niet logisch; bij Verdams interpretatie komt de mededeling van r. 16 volkomen
onvoorbereid en ongemotiveerd uit de lucht vallen.
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12 *

1

In noyaelre trauwen fijn,
2
Sonder fraude of malengien,
Willic eewich haer dienre zijn,
Want duecht ende vruecht doet si ghescien.
5 Haer edel wivelic zoete aenzien
4-6
Staet binnen in mire hertzen scrijn.
Naest Gode so moet dat herte mijn
Altoos bliven haer eighijn.
9

Al warich heinen over Rijn,

*
1
2

4-6

9

Ballade. Conjectuur in 't begin vgl. 15.
R. in ternair ritme. Hier de || niet ontbonden; zou melodisch niet verkieslijk zijn.
in noyaelre trauwen, ‘in oprechte trouw’.
sonder fraude of malengien, ‘zonder bedrog of kwade trouw’; een aan de rechtstaal ontleende
formule, waarin iets van de ‘scholing’ van de dichter doorklinkt; verg. de liederen 36, r. 19 en
130, r. 7.
aan het begin van deze regels is het perkament, zoals De Vreese zegt, ‘afgeschilferd’; N.
Geerts heeft al voorgesteld r. 4 te completeren met want, en van de hoofdletter W is ook nog
wel iets te herkennen; hetzelfde kan gezegd worden van de H in r. 5 en de S in r. 6; verg. lied
97: ‘Binnen in mir hertzen cas / Daer staet een bloume’.
‘al was ik op reis in het Rijnland’; blijkbaar lag daar voor de dichter persoonlijk en voor de
Bruggelingen van het einde der 14de eeuw in het algemeen het meest bekende ‘buitenland’;
verg. lied 120.
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10 Gheheel soude haer mijn hertze bliven,
Want haer wivelic anscijn
En can men uut mi niet verdriven.
Mine bliscap ware niet te scriven,
Gaefsoe mi troost een lettelkijn.
15 Naest Gode so etc.
Hoe mochtic achten eenighe pijn
Die mi haer minne doghen doet,
Want als die edel duutsche wijn
Mach si verhueghen minen moet.
20 Wat soe mi doet, Docht mi niet goet,
21
Ic ware onwetender dan een zwijn.
Naest Gode so moet die hertze mijn
Altoos bliven haer eighijn.

21

onwetender dan een zwijn: het varken was voor vlaamse dichters in de 13de en 14de eeuw
een beeld van domheid (zie voorbeelden bij Verdam).
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13 *

+

Omoedich, simpel, goedertiere,
Minlic wesende in alre maniere
3
Es die over scone figure.
Reynicheit es in elcker ure
5 Ghefondeert in haren persoon.5
Recht eist dat cranc es mijn loon.
7
Ic ne dars haer niet ghewaghen.

*

+
3
5
7

Chanson (Gennrich: ‘Versform’). Tekstomvang door 't acrostichon bepaald.
Melodie: doorgecomponeerd, recitativisch, zwak melismatisch. Men kan ad lib. de melismen
anders aanbrengen. De melodische vorm is in binair ritme, 4-delige maten, gerangschikt.
‘Regelritmiek’ met vrije voordracht is hier evengoed mogelijk. In regel 7 ‘Ic ne dars haer’ bij
Carton een || weggevallen. De notentekst op fol. 12v. wordt op fol. 13 r. voortgezet; deze
periode van 20 streepjes eindigt met een ‘custos’ (teken voor de volgende noot), die weer
naar fol. 12 v. terug verwijst.
Acrostichon (het eerst opgemerkt door N. Geerts): O Mergrieth (l. Mergriete), geft mi danc,
‘geef mij het loon van mijn liefde’.
figure, ‘gezicht’? (verg. lied 11).
‘is diep in haar aanwezig, zit haar in het bloed’.
‘ik durf er haar niet over te spreken’, nl. over mijn loon.
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Eewich willict helende draghen,
9
Tote mi de doot mijn leven verbiet.
10 Hets recht, in bem haers werdich niet.10
11

Ghenougeliker dan ic visiere
12
Es soe daer ic mi up verfiere.
13
Felheit was nie in hare nature,
Trouwe es in haer herte pure,
15 Minlic, edel, zoete ende scoon,
In rechter dueghet sonder hoon.
Doch wil ic haer mijn liden claghen.
An haer so maghic troost bejaghen.
19
Neemt so mijns ware, als so mi ziet,
20
20 Confoort wert mi daer of ghesciet.

9
10
11
12
13
19
20

‘tot de dood mij verhindert verder te leven’.
hets, l. ets.
werdich: door de afkorting in het hs. is het vocalisme niet zeker.
dan ic visiere, ‘dan ik mij kan voorstellen’.
verfiere, ‘verhef’.
felheit., ‘hardheid, onmeedogendheid’.
so, l. soe; ‘neemt zij notitie van mij, als zij mij ziet’.
confoort, ‘troost waardoor de minnaar zich gesterkt voelt’.
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14 *

Of ic der vrouwen minnentlijch
Hertze ende zin gegheven aen,
Sone willich voort up erderijch
Met onsteide niet vorder gaen,
5 Maer ghetrauwelijc vulstaen5
In al mijn doghen groos ende clein.

*

5

Rondeel van grote omvang. Het refrein: ABABBCCB behelst een baarvorm.
Doorgecomponeerd. De || zijn nagenoeg alle ontbonden, de melodie is geheel syllabisch
(slechts tegen het einde 2 dubbele noten).
vulstaen, ‘volharden’.
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Dor di allein
Ende anders ghein
So hanich tlast in mi ontfaen.
10 Soe hout mijn hertze in vruechden rijch,
Haer anscijn es so wel ghedaen.
Ich wil haer dienen zekerlijch
Met trouwen sonder avelaen.
Minlijc houtsi mi ghevaen.
15 Of ic der vrouwen etc.
Hertze ende zin etc.
17

Wi soudso mi dan doen bezwijch?
Mijn hertze en can di nicht ontgaen,
Up erde bestu mijn hemelrijch.
20 Ic dinke om haer, wes ich vermaen.20
Al mijn leit mach si verslaen
Met harer zoetzer worden ein.
O vrouwe rein,
24
Sijt mer ghemein,
25 Ich blive di eewich onderdaen!
Of ich der vrouwen etc.

17
20
24

soudso, l. soudsoe.
doen bezwijch, ‘in de steek laten’; niet op andere plaatsen aangetroffen.
wes ich vermaen, ‘waarover ik ook spreek’; stoplap.
sijt mer ghemein, ‘wees met mij verbonden’.
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15 *

1

In weet bi bilich, hoe gheneren!
De werelt es so sere verdrayt:
3
Ontrauwe rijst daer trouwe daelt.
4

Mi dinke, ic moet der trauwe ontberen,
5 Of men wert nerghent mijns ghepayt.5
In weet bi bilich, hoe gheneren!
De werelt es so sere verdrayt.
Wat batet altoos trauwe begheren,
9
Daer men niet na trauwe en hayt?
10 Doch bleef goet dienst noit onbetaelt.

*
1
3
4
5
9

Rondeel. De slotcadens d'c' (zie facsimile) is tonaal onbevredigend; de melodie heeft een
weifelend dur-karakter (vgl. ook de noten boven ‘daer trouwe daelt’).
‘ik weet niet bij benadering hoe ik mij moet gedragen’; de dichter gebruikt hier (en in r. 6) het
mhd. woord bîlich, ‘nabij’, dat verder niet in het mnl. is aangetroffen.
verg. Jan Praet: ‘Quaetheit wast ende deught gaet onder’ (ed. Bormans r. 3124).
‘ik geloof dat ik maar moet afzien van mijn (hoofse) trouwbetoon’.
‘of men is nergens over mij tevreden, men accepteert mij nergens’.
hayt, ‘verlangt’.
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Ic hadde een lief vercoren
Dies es leden lanc.
3
Soe hadde een ore verloren,
Daer toe ghincso manc.
5 Soe diende so wel na minen danc,5
Seidic neen, so seide ja.
Nu gaet voren, voren, voren,
Nu gaet voren, ic volghe u na!
9

Ic seide: ‘soete minnekijn,
10 Nu gaet met mi.
Ic wille altoos u eighin zijn,
So waer ic zi.
Mijn herte es u so vaste bi,

*
3

5
9

Tekst en melodie in balladevorm. De woorden en noten van het R. wijzen op een dans.
soe hadde een ore verloren: het ‘cortoren’ was een straf die op hoeren en dieveggen werd
toegepast (Gessler, Brab. Folklore XIX, 143); in dit lied kennelijk bedoeld als attribuut van
een (oude) hoer.
‘ze deed precies wat ik wou’.
soete minnekijn: in deze aanspraak en ook in verdere wendingen (r. 11, 13, 20, 23, 24, 25,
32) wordt de traditionele hoofse taal geparodieerd.
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Mine rouc waer dat ic met u ga.’
15 Nu gaet voren etc.
Ic leedese in dat groene
17
Bachten Daverloo.
18
Haddicker yet mede te doene,
Dat laet zijn also.
20 Wi waren beide in vruechden vro,
21
Soe leerde mi scieten na de ka.
Nu gaet voren etc.
Ic seide: ‘scone vrouwe,
Ic bem in u bedwanc.’
25 Soe boot mi hare trouwe,
Doe riepic: ‘goddanc!’
Van vruechden dat ic lude zanc:
28
‘Help mi, here God, hoe vaste ic sta!’
Nu gaet voren etc.
30 Soe boot mi hare meine,30
Wit als ene cole.
De zuverlike reyne

17

18
21
28
30

Daverloo: ‘Daverloo is een wijk van Assebrouck bij -, een convent aan den rand van Brugge,
en nog veel meer’ (De Vreese, TNTL 59, 256); de eerste letter is in het hs. zo onduidelijk, dat
Gessler er een b en Deleu er een .i. in heeft kunnen lezen, maar een plaats Baverloo bestaat
evenmin als een woord averloo, ‘met haver begroeide plaats’; de lezing van Carton, waar
noch Scharpé noch De Vreese bezwaar tegen hebben gemaakt, heeft in elk geval zin.
haddicker yet mede te doene: verbloemende uitdrukking voor de coitus.
scieten na de ka, ‘schieten naar de (toren)kraai’; eveneens een aanduiding van de coitus;
Mak vergelijkt de papegaai schieten in dezelfde toepassing (WNT s.v.).
is dit een citaat?
meine: Verdam heeft verondersteld dat hiermee ‘misschien het fra. main, hand, bedoeld’ is.
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Maecte mi an dole.
33-34
Wi ghingen so ter minnen scole,
35 Wine consten segghen bu no ba.
Nu gaet voren etc.
Soe boot mi haer anscijn
Ende zoe sanc in fransois.
39
Recht als een ongherich zwijn
40 So ghinc haer zoete voys.
Mi dincke, ic minne gheerne iet moys,
Ic halp haer zinghen, re mi fa.
Nu gaet voren etc.
Ic seide: ‘lief, nu gaeu
45 Ende ghevet mi eenen mont!’45
46
Ghelu ende blaeu
47
Up hare lippen stont.
Mijn hertkin dat es al ghesont,
49
Als ic mi in der vruechden dwa.
50 Nu gaet voren etc.

33-34

39

45
46
47
49

verg. Jan Praet: ‘dat ic vele bem in dole/.../ dies soudic gherne gaen ter scole / tote Sapientien
der vrouwen’ (ed. Bormans r. 1718 vgg.); ‘soe wort in dole / als die te scole / gaet sonder
boec’ (r. 3481/3); ‘Nochtan dinsctu mi in dole. / Ganc ter Sapientien scole’ (r. 1685/6).
ongherich, ‘hongerig’; er is geen aanleiding om in dit woord, met Verdam, een, overigens niet
voorkomende, bijvorm van ongierich te zien; dat het metrum een accentuatie ongérich zou
eisen, is een misverstand.
de aanvulling is van De Vreese.
blaeu: Carton en De Vreese hebben grau gelezen, maar mij lijkt de eerste letter van het zeer
onduidelijke woord eerder een b te zijn.
de aanvulling is van De Vreese.
‘als ik baad in de minnevreugde’.
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51

Soe lichtede haer caproen
Ende seide: ‘die tijt gaet.’
Ic seide: ‘wat gadi doen?
Ende dies es gedaen quaet!
55 Ghi hebt mijn hertekin al versaet,51-55
Als ic mijn oghen up u sla.’
Nu gaet voren, ic volghe u na.
58

Als ic sach haren ganc,
59
Spien ic der vruechden crans.
60
60 Soe was van houden manc,
Hoe mochte haer lusten mans!
62
Wielende ghinc soe als een gans.
Hadsoe gheroupen doe ka ga!
Nu gaet voren etc.

51
51-55

58
59
60
62

‘zij nam haar muts af’, verg.: ‘si biet hem hovescheit ende hi hare, si lichten beide cappruun
ende hoet’ (geciteerd MW 3, 1194).
het slot van al deze regels is uiterst vaag; ik heb geprobeerd de letters en lettersporen zo
goed mogelijk op te vangen in woorden die een redelijke zin gaven, in aansluiting bij wat
Carton al heeft gelezen (caproen, gadi doen, hertekin al).
‘toen ik haar zag weggaan’; in de voorafgaande strofe moet dus het afscheid geschilderd zijn.
spien ic der vruechden crans, ‘zette ik mij de krans der vreugde op het hoofd, was ik blij toe’;
hier laat de dichter de ironische lofprijzing varen en gaat hij over op directe spot.
van houden manc, ‘mank van ouderdom’.
wielende, ‘draaiend met de heupen, waggelend’.
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1

De capelaen van Hoedelem
Die soude eens nuchtens messe doen.
Die coster die drouch bachten hem
4
Sinen bouc ende sinen craproen.
5 Hi seide: ‘coster, lieve garsoen,5
Nu ganc een lettelkijn met mi.’
De bottekalagi de madamoers sondi sondi,
7-8
De bottekalagi de madamoers de voustra vi.

*

Balladestrofen

αβαβαβγγ
ababbcCC

1
4
5
7-8

Voor de refreinregel tekort aan noten. Door enkele herhalingen hierin voorzien.
Hoedelem: Oedelem, ten zuidoosten van Brugge.
craproen, ‘kazuifel’; in het gebruik van dit niet-technische woord - een c(r)aproen is een
‘mantelkap’ of ‘monnikskap’ - zit waarschijnlijk al een element van spot.
lieve garsoen, ‘beste kerel’.
een nog niet geïdentificeerd frans liedje; Drs. N. van de Boogaard te Amsterdam, die, op
verzoek van mijn collega Prof. Dr. W. Noomen, zo vriendelijk is geweest er een onderzoek
naar in te stellen - waarvoor ik hem van harte dank zeg -, schrijft mij: ‘Ik ken in de litteratuur
tot 1325 geen refrein, waarvan alle delen overeenstemmen met de tekst. Als de tekst een
refrein is in het oud-Frans, moet madamoers betekenen mal d'amours (mals, maux d'amour(s),
d'amer) omdat ... deze uitdrukking zo frequent voorkomt - in een honderdtal van de ruim
tweeduizend refreinen ... Kalagi: het meest waarschijnlijk lijkt mij, dat deze vorm samenhangt
met het werkwoord alegier, dat ik een vijftiental malen heb ontmoet in refreinen ... Botte: ik
zie geen andere mogelijkheden dan bonté of beauté ... Beauté (biauté) komt in een negental
refreinen voor, waarbij er bijna altijd een nauwe band is met dame of amie’; uitgaande van
deze gegevens - alegier heeft ook een bijvorm alegir - is mijn schoonzoon A. Steenberg, litt.
rom. cand., gekomen tot de volgende ‘herverfransing’ van het door Jan Moritoen min of meer
fonetisch neergeschreven liedje: ‘De beaute k'alegit de mal d'amours son dis, son dis. De
beaute k'alegit de mal d'amours, de voustre vis’, d.w.z. ‘Van schoonheid die mijn minnepijnen
verlicht zing ik een liedje. Van schoonheid die mijn minnenpijnen verlicht, van ‘naaien’ leef
ik’; men kan zich voorstellen dat de dichter, wanneer door de ‘edelen wijn rijnscaert’ de
stemming erin was gekomen, het lied van de ‘capelaen van Hoedelem’ aan de vrienden heeft
voorgezongen en dat dezen dan het refrein, dat als schlager in het Brugge van die dagen
algemeen bekend zal zijn geweest, uit volle borst hebben meegezongen; het komt mij voor
dat ons refrein zal kunnen worden toegevoegd aan de oudfranse literatuur; dat het in Frankrijk
zelf niet schriftelijk is overgeleverd, laat zich geredelijk verklaren uit zijn platte inhoud; het
ging alleen van mond tot mond; verg. nog lied 16 r. 38: ‘ende zoe sanc in fransois’.
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9

De costre seide: ‘domine,
10 Waer waert wildi henen gaen?’
‘Lieve coster, nemmermee
Ne latet niemene verstaen!
13
Men soude mi de crune vlaen,
Wiste men hoe die zake zi!’
15 De bottekalagi etc.
Als si camen vor die duere
Daer de pape wilde zijn:
‘Coster, nu moeti hier vuere
Bliven staende een lettelkijn.
20 Haddic ghedaen den wille mijn,
21
Ic comme tot u sonder chi.’
De bottekalagi etc.
Mijn here die pape die ghinc in.
De coster die daer buten stoet,
35 Hi peinsde wel in zinen zin:
‘Dese pape en es niet vroet.
Quame de man, dan ware niet goet.
Hi soude mi vraghen: wat wildi?’
De bottekalagi etcet.

9
13
21

domine: Verdam vermeldt deze aanspreekvorm voor een geestelijke niet; in het WNT (s.v.
4) wel 16de-eeuwse plaatsen.
de crune vlaen, ‘zo de kruin scheren dat de schedelhuid meegaat, scalperen’; spot met de
tonsuur.
sonder chi, ‘zonder mankeren’; ofra.sans si (verg. MW 7,1040).
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30 De coster die ne stont daer niet lanc,
De man ne cam ter duere ghegaen.
‘Laet in! laet in!’ dat was sijn zanc:
‘Of ic sal de duere up slaen!’
Als hi dit riep, doe wast ghedaen.
35 In de camere so ghinc hi.
De bottekalagi etc.
Een pape dat hi te bedde vant,
Die arde jamerlike sach.
De man nam enen stoc in dhant,
40 Hi gaf hem menighen drouven slach.
Hi seide: ‘dit es u laetste dach!’
42
De pape maecte groot ghecri.
De bottekalagi etc.
44

Die coster hoerde dat ghescal,
45 Hi tart een lettelkijn bet naer.
Hi hoorde tspapen ongheval,
Hi seide: ‘wat duvle doedi daer?
God gheve mi een drouve jaer,
48-49
Mi en es lief dat ic hier buten zi!’
50 De bottegalagi etce.

42
44
48-49

ghecri, ‘geschreeuw’.
hoerde, l. hoorde.
‘God moge mij straffen met een slecht jaar, als ik niet blij ben dat ik hier buiten sta!’
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18 *

Mijn hertze en can verbliden niet,
Als soe niet vroilic up mi ziet
In wien ic vruechden aen bespiet.
Elpt mi, of ic verderve!
5 Mi ne can gehelpen wijf no man,
Als soe mi geenre hulpe ne jan.
7
Ic moet van rauwen dwinen dan,
8
Et es aldus mijn erve.
Mijn lief es leet, mijn heyl verdriet,
10 Aldus ende wers es mi ghesciet.
Ic biddu, vrauwe, ghedinct mijns yet,
Eer ic van rouwen sterve!
Meerre vruecht nie man ghewan,
Als ic u vroylic scauwen can.

*

Chanson. Kleine hymnestrofen:

αβγδ
aaab

+
7
8

De ‘schijnmensuur’ (zie facs.) dient slechts ter aanduiding van kortere en langere noten. De
transcriptie heeft deze notenwaarden vastgehouden. Bij de zangvoordracht echter richte men
zich in hoofdzaak naar het tekstritme! Wolf, Kongreßbericht.
Acrostichon: Maie.
dwinen, ‘wegkwijnen’.
erve, ‘erfdeel’, hier: ‘lot dat mij toevalt’.
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15 In can ghesceiden niet, daer van
15-16
Eenparich ic mi kerve.
Met vruechden zinghen een vroylic liet:
‘Allen rouwe van mi vliet
In hopen, wes ghi mi ghebiet,’
20 Elpt mi, of ic bederve!17-20
Mijn hertze en can verbliden niet etc.

15-16
17-20

‘ik kán niet scheiden, daarom (daer van) kwel ik mij voortdurend af’.
‘help mij met vreugde een vrolijk lied zingen, anders ga ik te gronde!’; r. 18/9 kan de inhoud
van het vrolijke lied zijn - zoals door de interpunctie van de tekst wordt gesuggereerd - maar
kan ook als tussenzin gelezen worden: ‘alle rouw vliedt van mij heen, wanneer ik erop mag
hopen dat gij mij iets zult opdragen’ (uit die opdracht blijkt dan immers dat de dichter door de
geliefde als minnaar aanvaard wordt, dat zij zijn gebiedster wil zijn en hij haar dienaar, haar
lijfeigene mag zijn).
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19 *

1

Wel an, wel an met hertzen gay,
Die der minnen knechten zijn!
3
In deere van der minnen vray,
4
God groete haer lievelijc anschijn,
5 Willic ons zinghen een liedekijn:
6
‘Elc groete tsijn, ic groete tmijn!
Nu wilwi trueren avelaen!’
Wel of, wel of met drouven zinne!

*
1

3
4
6

Strofenvorm: ballade met dansrefrein.
wel an met hertzen gay: een opwekking die zoveel betekent als ‘zet je vrolijkste gezicht, kop
op!’; er is een tegenstelling tussen wel an van r. 1 en wel of van r. 8: ‘óp met de vreugde, wég
met de droefheid!’; Stoett heeft in MW 9, 2131 ten onrechte wel of vergeleken met mnd. wol
ûf, want of is hier niet ‘op’, maar ‘af’.
‘ter ere van de echte (hoofse) liefde’.
haer lievelijc anschijn: nl. dat van de, als persoon gedachte, hoofse liefde.
‘ieder groete zíjn geliefde, ik groet de mijne’.
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Die niet ne draghen reine minne,
10 Die moeten bachten danse staen!10
Here God, nu geift hem hemelrijch,
Die ghestade bliven sal
Met rechten trauwen minnentlijch,
Heift hi gheluc of ongheval.
15 Mijn lopen es sonder ghetal,15
Dies es mijn hertze in vruechden al.
Ic wille haer bliven onderdaen.
Wel of, wel of met drouven zinne!
Here God, hoet ons vor de vileine,
20 Die aergher clappen dan si zien.20
Sine hebben niet met ons ghemeine,
22
Soe si ons jonnen, moet hem ghescien!
Met boser list si na ons spien,
24
Hoe nauwe dat wi van hem vlien.
25 Haer niden wil ons vruecht verslaen.25
Wel of, wel of etc.

10
15
20
22
24
25

bachten danse staen, ‘buiten onze kring staan’; degenen die geen deel hebben aan het hoofse
spel, de ‘niders’, worden buitengesloten (verg. strofe 3).
mijn lopen: nl. om de geliefde te dienen.
sonder ghetal, ‘eindeloos’; verg. nog Maerlant, Disp. 161: ‘Haer bidden es sonder ghetal’.
‘die kwaad spreken van dingen die zij niet hebben kunnen waarnemen’.
soe, l. so.
‘hoe wij ook ons best doen om ons aan hun blikken te onttrekken’.
ons vruecht verslaen, ‘onze hoofse minnevreugde bederven’.
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20 *

Mijn zin, mijn moet, mijns hertzen bloet
2
Anich so minnenlijch gevuecht
Eewich an eene vrouwe goet.
Sonder verdriet het mir ghenuecht.
5 Met rechter minnentliker duecht
Altoos ic om haer dincken moet.
7
El niet mijn hertz, mijn zin verhuecht,
8
So gheift mi tallen vruechden spoet.
Mijn zin, mijn moet etc.
10 Mochtic noch van haer sijn behoet,

*

+
2
7
8

2 coupletten worden door de notenvoorraad bestreken. De streep in het midden dient als
afscheiding van 2 melodieregels. Tegen het einde 3 dunne streepjes (zie facsimile). Deze
schijnen - ook in verdere melodieën - op korte herhalingen te duiden.
Acrostichon: Maes.
gevuecht, ‘gevoegd, ondergeschikt gemaakt’.
el niet, ‘niets anders’.
so, l. soe; ‘zij maakt alle vreugden voor mij mogelijk’.
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11

Also mi minne an haer bewuecht,
Eer mi nature sterven doet!
So waric vro, vul al der vruecht!
Mijn zin, mijn moet etc.

11

an haer bewuecht, ‘tot haar beweegt, aan haar verbindt’; zie Mak, TNTL 68, 187.
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21 *

Ic quam in een prieel geganghen,
Daer vandic twee ghelieven staen.
3
Den tijt en consten niet verlanghen,
4
In anders arem waersi bevaen.
5 Hi sprac haer also minlic aen:
‘Vrouwe, mijns hertzen liefste reine,
In wildi nummer ave laen,
Du best mijn liefste vrouwe alleine!’
Mettien so sprac die scone vrauwe
10 Lachende also vriendelijch:
‘Mijn boel, wien ich so wael betrauwe,
Liever gein up erderijch,
12-13
Des muechstu wael gheloven mich!’

*

Chanson-strofe. Melodie met stollenherhaling:
αβαβγδεε
ababbcbc

3
4
12-13

De begin-herhaling doet aan de canzone-strofe denken (vgl. de analoge bouw der canzonen
Grundriß 244).
‘de tijd kon hun niet te lang vallen’.
in anders arem, ‘in elkanders arm’.
‘ik heb niemand in de wereld liever, dat verzeker ik je’.
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14

Doe boetsoe hem haer wivelic scijn
15 Ende seide aldus so minnentlijch:
‘Lief, du aens al die hertze mijn!’

Hi sprac: ‘here God, twine mocht ghescien
Dat dit bleve eewelijc ghestade?
So mocht wi vroylic vruechden plien,
20 Nu duchtic mi altoos der scade.20
Als lief wert leit, dan eist te spade
21-22
Hem die up onsteiden achten cleine.
23
God verde ons tween van sulken quade!
Du best mijn liefste vrouwe alleine!’
25 Dat edel wijf van reinre aert
Sprac aldus met wisen zinne:
‘Waer trauwe met trauwen es ghepaert,
Dat es een recht ghestade minne.
Of ic mijn boel ghestade kinne,
30 Sal ic hem onghesteide sijn?
31
Mijn herte en heift gheen ontrauwe inne,
Lief, du aens al die hertze mijn.’
Van deser tale wart hi verblijt,
Hi cussetze an haer mondekin root.
35 Daer mede so corten si den tijt,35
Want soet hem waerlic nie verboot.
Sijn hooft leidi in haren scoot,
Met cussene bleven si ghemeine.

14
20
21-22

23
31
35

boet, l. boot.
‘nu ben ik altijd bang voor de ontnuchtering, het teloorgaan van de hoofse verhouding’.
‘als de liefde in verdriet is verkeerd, is het te laat voor degenen die te weinig de mogelijkheid
in het oog hebben gehouden, dat de partner wel eens onstandvastig zou kunnen zijn’; verg.
nog Maerlant, Martijn 2, 34: ‘ne dade dat lief worde leit’.
verde ons, ‘houde ons verre van, behoede ons voor’.
inne: de laatste letters zijn weggesneden.
daer: D met afkortingsteken.

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

277
Hi seide altoos met vruechden groot:
40 ‘Du best mijn liefste vrouwe alleine.’
Als ic dit sach, ic wart bescaemt.
Mi dinke, in core daer voren gheen goet,
43
Ende ic so minlic ware verzaemt
Met haer die mi verbliden doet.
45 Si vroilic mijn hertze ende ooc mijn moet!45
Met vruechden leven sonder pijn,
Daer toe so anich cranken spoet,
Nochtan heift soe die hertze mijn.

43
45

‘als ik zo in liefde verenigd was’.
in het hs. volgt op de beginhoofdletter S na de gebruikelijke spatie uroilic en de afschrijver
heeft dus blijkbaar een of meer letters overgeslagen; verg. voor de imperatief si lied 102 r. 5
en lied 140 r. 15.

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

278
+

22 *

1

Mijn herte onbiedt u lieven dach,
Alleine vrouwe mijn!
Reinre wijf ic nie ghesach
In trouwen also fijn,
5 Ende ic wil u ghestade zijn.

Mijn zin, mijn moet, wat ic vermach,
Aenstu, mijn wijflic scijn.
8
Recht dwincstu mi al sonder slach,
Ic bem te male dijn,
10 Ende ic wil u ghestade sijn.
Mijn hertze onbiedt u etc.
12

Mi aenstu al sonder verdrach,

*

+
1

8
12

Chanson met refreinregel en herhaling van het eerste couplet na het 2de enz. (zie opm. bij
31). Melodie doorgecomponeerd.
Beginnoot conjectuur (randafsnijding van gelijke breedte als in no. 23, alwaar eveneens
conjectuur).
Acrostichon: Marie.
lieven dach: een incidentele variant van goeden dach die, behalve door een behoefte aan
een meer persoonlijke en innige expressie, bepaald wordt door de klankcorrespondentie met
het volgende, nadrukkelijke alleine (‘u, die alléén mijn vrouwe zijt’!).
sonder slach, ‘zonder slag of stoot’.
sonder verdrach, ‘zonder enige beperking’.
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13

Al waric over Rijn.
Rouct mijns, mijn vrouwe, hoort mijn gheclach,
15 Jont mi recht loon na pijn!
Ende ic wil u ghestade zijn.
Mijn herte onbiedt u etc.

13

‘al zou ik, ver van u, op reis in het Rijnland zijn’; verg. lied 120 en blz. 210.
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23 *

Melancolie dwinct mi de zinne
Allein up ein ende anders gein.
Reinre wesen van beghinne
4
Ic nie verzinde dat dit ein.
5 Et es alst was, mi blivet reyn!5
Mi en rouc wat wene ic ghewinne,
7
Als ic verzie u lieflic grein.
8
Recht bezouc doet dat ict kinne,

*

Chanson met refreinregel. Melodie
doorgecomponeerd.

αβγδε
ababB

+
4
5
7

8

De beginnoot is conjectuur (volgens 15 en 134). Transcriptie is het dorisch is ongenietbaar
door een aantal moeilijk te vermijden tritoni. Betere melodische gang (met behoud van de
finalis d) door toepassing van de getransponeerd mixolydische modus. Wolf Kongreßber.
leest phrygisch.
Acrostichon: Marie.
dat, l. dan.
verzinde, ‘beminde’.
‘het was rein, is rein en blijve mij rein’.
‘als ik uw liefelijk juweel waarneem’; het hs. heeft v zie, zonder waarneembaar afkortingsteken
achter de v; op zichzelf genomen levert een regel als ik u zie, u, lieflic grein ook wel zin op,
maar als grein vocativus is, kan t van ict in r. 8 nergens op terug slaan; daarom neem ik aan
dat tussen v en zie een ‘r-krul’ is weggesleten; vele letters en woorden in dit lied zijn moeilijk
te lezen, op onleesbaarheid af.
recht bezouc, ‘gezette waarneming’.
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9

In trauwen rein, niet als vileyn.
10 Et es alst was etc.

Met steiden blivic vaste hier inne,
12
Alle vruecht es mi te clein.
Rouct soe mijns niet wien ic minne,
13-14
In hopen vindic bate allein.
15 Et es alst was etc.
16

Mijn trauwe es vast, mijn ontrauwe dinne,
17
Arech es met mi onghemein.
Rouct mijns, mijns hertzen coninginne,
19
Ic houdu over capiteyn!
20 Et es alst was etc.
Melancolie dwinct mi die zinne etc.

9
12
13-14
16

17
19

niet als vileyn, ‘niet met onhoofse bijgedachten’.
alle vruecht es mi te clein: nl. in vergelijking met de vreugde van uw genegenheid te bezitten.
‘als zij die ik bemin geen acht op mij slaat, put ik kracht uit de hoop (dat zij toch nog eens
mijn genegenheid zal beantwoorden)’.
mijn ontrauwe dinne, ‘mijn ontrouw gering’; de dichter heeft zich door het oppositionele patroon
laten meeslepen, maar de tweede helft van de versregel kan nauwelijks een versterking heten
van wat in de eerste helft gezegd is!
‘ik houd mij verre van het onhoofse (arech)’.
‘gij zijt voor mij de gebiedster’.
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24 *

1

Mijn hertze heift groot verlangen in,
2
Das ich so verre van haer bin
Wien ic met trauwen diene.

4

Ic wille, in can des. des truert mijn zin.
5 Mijn hertze heift groot verlanghen in.
Mi ne can verbliden gheen gewin,
Vor ic u sie, lief vrouwelin.
8
Des staet mi vruecht tontvliene.

*
1
2
4
8

Rondeel, onregelmatig; gefarceerd met een aantal couplet-regels.
verlangen, ‘verdriet’.
das, ‘omdat’.
in can des, l. in cans? of heeft de kopiist eenvoudig één des teveel geschreven?
‘daarom moet ik alle vreugden mijden, moet ik vreugdeloos leven’.
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Up hope ic leve. des trueric min.
10 Doch heift mijn hertz verlanghen in.
11

Ic weinsch u heil, wes ich beghin.
12
Al es mijn heil van vruechden din,
Ic hope u vroylic tsiene.
Mijn hertze heift groos etc.

11
12

wes ich beghin, ‘wat ik ook moet beginnen’; stoplap.
‘al is mijn geluk maar pover, arm aan vreugden’.
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25 *

Mijn hertze, mijn sin, so waer ic bin,
Anich u, minlic vrouwe, gegeven.
In core daer voren geen ghewin,
3-4
Ende ic yet sonder u soude leven.
5 Mi en huecht gheen vruecht, wes ich begin,
6
Als ic u niet mach sijn beneven.
7
Ich dinke up anders meer no min,
Eewich sidi in mi ghescreven.
9

Mijn hertze ende mijn sin, so waer ic bin,
10 Anich u, minlic vrouwe, ghegeven.
In core daer voren geen ghewin,
Ende ic yet sonder u soude leven.
Met trauwen blivic vast hier in,
Alle ontrauwe aenstu mi verdreven.

Chanson, hymnevorm. Identiek met de analyse in Gennrich, Grundriß 233:

*

αβγδ
abab

+
3-4
6
7
9

In α β en δ dezelfde cadens; dit is ook in lied 25 het geval (c-d).
Acrostichon: Maie.
‘ik zou voor geen geld ter wereld ook maar een ogenblik zonder u willen leven’.
u beneven, ‘aan uw zijde, in uw nabijheid’.
‘ik denk aan helemaal niets anders’.
hs. mijn hertze ende mijn so waer ic bin.
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15 In ziele, in live, in moet, in zin
Es niet dan ghi alleine bleven.
Mijn hettze, mijn zin etc.
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26 *

1

Ne gheen solaes vor vrauwen minne!
3
Si sijn van herten reine!
Het lach een wijf van frisschen zinne
Bi haren boele alleine
5 In anders arem vast ghemeine.
6
Si helsden vaste omtrent den crop:
‘Ay mi, lieve Jacop! ai mi, lieve Jacop!’
8

Der minnen spel si beide plaghen
9
Met groter melodien.
10 Ende als si meest in vruechden laghen,
11
Viel soe in frenezien.
Ic wane, soe liet haer elder vrien,

*
1
3
6
8
9
11

Tekst en melodie in balladevorm.
Bij dit ‘Refereyn int sotte’ past een luchtige 4/8 maat.
‘geen genoegen gaat boven vrouwenliefde’; evenals de volgende regel ironisch bedoeld.
van frisschen zinne, ‘opgewekt, levenslustig’.
crop, ‘keel’; in de context, waar het de hals moet aanduiden, lijkt het woord mij opzettelijk
grof, onhoofs.
der minnen spel plien: verbloemende uitdrukking voor de coitus.
melodie, ‘genot’.
frenezie, ‘zinsverbijstering’.
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13

Van vruechden riep soe den walop:
‘Ai mi, lieve Jacop’ etc.

15 Haer boel was gram om dese worde,
Hi sprac: ‘sidi bezeten?
Wien waest dat ic hu nomen hoorde?
Hebdi minen name vergeten?
Wel an, ic wil de wareit weten,
20 Mi dincke, ghi hout met mi u scop:20
Ay mi, lieve Jacob!’
Si peinsde, als soe haer wel bedochte:
‘Wat duvle hebbic gheseit?’
24
Vele onsculden dat soe zochte,
25 Si seide, het was haer leit.
26
Hi zwoer bi zijnre zekerheit:
‘Ghi sult ontfanghen menighen clop,
Ay mi, lieve Jacob!’
Dus was dat vraukin daer bedroghen
30 Bi haren zotten wane.30
Elc peinse om dat soe heift vor oghen,
32
Als men rolt in haer bane.
Men betert ghene wijfs met slane,
34
Nochtan so makensi menighen Job:
35 Ay mi, lieve Jacob etc.

13
20
24
26
30

32
34

den walop, ‘de aanvurende kreet’.
‘ik geloof dat je de gek met mij steekt’.
onsculden, ‘verontschuldigingen’.
bi zijnre zekerheit, ‘op zijn eer’.
bi haren zotten wane, ‘door haar zinsbegoocheling’; de eerste t van zotten is niet erg duidelijk
en Cartons lezing zoeten levert ook een goede zin op; De Vreese, die ik hier volg, zal echter
zotten gelezen hebben, omdat de kopiist oe meestal als ligatuur schrijft.
‘als men in haar wagenspoor rijdt’; obsceen bedoeld.
Job werd door zijn vrouw bespot (Job 2 : 9).
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27 *

Het soude een scamel mersenier
1-2
Coopmansceipe leren.
3
Hi hiet Annin Tutebier,
4
Hi conste hem wel gheneren,
5 Daer hi sinen canis drouch,5
6
Een joncfrauwe riepen ende soe louch:
7
‘Comt hier na, goet meerseman!’

*
1-2
3

4
5

6
7

Ballade. Andere tekstplaatsing, b.v. met de refreinregels op de begin-scala's, is ook mogelijk.
Wolf Kongreßbericht.
‘er was eens een arme koopman die leerde, hóe hij zijn waar aan de man (vrouw) moest
brengen’.
(H)annin: eigennaam, oorspronkelijk een vleivorm van Johannes, die ook gebruikt werd ter
aanduiding van een sukkel; verg. lied 71. tute bier, ‘kan bier’ een bijnaam die gekozen kan
zijn om de buitengewone sexuele potentie van de betrokkene aan te duiden.
hem wel gheneren, ‘zich goed voordoen’
canis, ‘mars, korf van een marskramer’; buiten dit lied niet in mnl. teksten aangetroffen en
blijkbaar dus een spreektaalwoord; in latere taal is het een plat woord voor ‘lichaam’ en
mogelijk was deze toepassing ook in het mnl. al bekend; verg. maars en korf als platte woorden
voor ‘achterste’.
joncfrauwe, hs. joncfr'; zo ook op andere plaatsen in dit lied.
meerseman, ‘koopman’.
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8

‘Naelden! spellen! trompen! bellen!
Ic wil mijn merse hier neder stellen,
10 Laet zien of ic vercopen can.’

Als hi de scone vrauwe anesach,
12
Hi sprac: ‘ic wil mijn merse ontslaen,
13
Ic hebbe ghetsantert al den dach,
14
In hebbe ene mite niet ontfaen.’
15 Sinen canis hi ontslouch:
16
‘Joncfrauwe, nu souct al u ghevouch,
17
Want ic u wel der baten jan.’
18
Naelden! spellen! etc.
‘Merseman’ seidse, ‘lieve gheselle,
20 Ic hebbe een cleine cokerkijn.
In vinde hier in no naelde no spelle
Die wel voughen soude daer in.
23
Hier sijn grote ende daer toe cleine,
24
Maer ic ne vinde niet dat ic meine.’
25 ‘Joncfrauwe, wat spellen wildi dan?’
Naelden! spellen! etc.
‘Joncfrauwe, ic hebbe een spellekijn,
Dan es niet aldus cleine.’

8

12
13
14
16
17
18
23
24

trompen, bellen: waarschijnlijk moet men hierbij wel denken aan kindertrompetjes, rammelaars
e.d.; verg. ook de (16de-eeuwse) citaten bij het derde artikel Tromp in het WNT; het aldaar
gegeven citaat van Gezelle bewijst dat deze ons lied, in de uitgave van Carton, gekend moet
hebben.
ontslaen, ‘openmaken’.
ghetsan tert, ‘zingende mijn waren aangeprezen’; buiten deze plaats niet in het mnl.
aangetroffen; verg. dialectisch s(j)anteren, ‘zeuren, jammeren, babbelen, brabbelen’ (WNT).
‘ik heb geen cent gebeurd’; de waarde van een mite was het derde deel van een penning.
al u ghevouch, ‘al wat u past’; hs. al gheuouch; aanvulling van Mak.
‘ik gun u een voordelige koop’, met bijgedachte aan ‘genoegen’ en ‘beterschap’.
het tweede woord is in het hs. erg vaag.
verg. lied 132, r. 23; de bet. moet zijn: ‘hier zijn wel allerlei soorten’.
maer: M met afkortingsteken.
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‘Cnape, wel moeti comen sijn,
30 Ghi weit wel wat ic meine.
Wildi de spelle vercopen niet,
32
So leensce mi, of ghijt ghebiet!
Ic salt u lonen, bi sinte Jan!’
34
Naelden! bellen! etc.
35 Hi nam de joncfrauwe bi der hant,
Si gingen onder hem beiden.
37
De spelle dat zoe te pointe vant,
Soene wilder niet of sceiden.
39
‘Cnape, hout mi dit spelleldjn!
40 Het sal u wel vergouden zijn,
Want beter spelle ic nie ghewan!’
Naelden! spellen! etce.

32
34
37
39

leensce, l. leence (d.i. leentse) of: leense.
of ghijt ghebiet, ‘als u wilt, alstublieft’.
bellen, l. spellen.
te pointe, ‘precies goed’.
hout mi, ‘bewaar voor mij’.
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28 *

Lief alder liefst int hertze mijn,
Ic gheve u hertze ende zinne
Ende wille u eighin dienare zijn,
Geen ander ne mach mi inne.
5 Als ic u zie, ic vruecht ghewinne.5
Ets recht, du geifs mir lief ende leit.
Up minen heit,
Reynre wijf ic nie ne kinne.
Trouwe es in mi ende steidicheit.
10 Lijf ende goet dats eighin dijn
In jonsteliker trauwen.
El niet ic gher, dijn wijflic scijn
Gheift mi vruecht in scauwen.
14
Alsic troost van di mach ghelauwen,

*
+
5
14

Balladevorm. De laatste regel van het acrostichische couplet is Refrein; eveneens een
ingeschoven halve regel ‘Up minen heit’.
Acrostichon: Liegaert.
hs. Als ic v zie vruecht ghewinne.
ghelauwen, ‘krijgen, ontvangen’.
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15 Es alle bliscap mijn aerbeit.15
Up minen heit,
Rouct mijns, lief vor allen vrouwen!
Trouwe es in mi ende steidicheit.
Laes dir ghenoughen mijn jonstlic pijn,
20 In mach der jonst niet derven,
21
Ende holt mich al vor dijn eighijn,
Gheheil daer in te sterven.
Al mochtic weinschen .M. werven,
El niet ic gher, hoet mi vergeit.
25 Up minen heit,
26
Recht wil ic mi dijn eighin erven.
27
Trouwe es in mi ende steidicheit.

15
21

26
27

‘dan is mijn inspanning (om u te dienen) een en al vreugde’.
‘houd mij geheel en al voor uw lijfeigene, die in in zijn hoofse dienstbetoon aan u naar het
vlees wil sterven (om in u te leven)’; sterven in deze betekenis is ontleend aan het mystieke
spraakgebruik.
‘ik wil, als uw lijfeigene, het bezit van mijzelf overdragen aan u’.
hs. Trouwe es in mi steidicheit.
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29 *

Een edel, werde, reine vrucht
Hout mi in rechter trauwen,
Claerre dan der zonnen lucht
Boven allen vrouwen.
5 Als icse minlic mach aenscauwen,
Sone es mijn bliscap niet te scriven.
7

Gheen vruecht en mach mer in den zin:
Wien ic met trouwen steidich bin,
Die moet eens anders eighin bliven.
10 Si kent dat ic haer eighin bem.
Hoe salic dan gheliden
Dat eenich ander heift met hem
Mijn vruecht ende mijn verbliden?
Ach leider, al mach ict beniden,

*
7

Ballade. Na de 5de strofe herhaling van de beginstrofe. Deze cyclische vorm ook in 18, 23
en 25.
hs. vrucht.
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15 In maecht met eren niet ontkiven.15
Gheen vruecht etc.
Ic minse boven al dat leift
Met herten ende met zinne.
Die duecht, die ere die an haer cleift,
20 Behout mi vaste hier inne.
Om lief, om leit, wes ic beghinne,
21-22
Haer eere ne willic niet verdriven.
Ghein vruecht etc.
Dus duchtic dat ic sterven moet,
25 Maer niet bi haren scouden.
Want in wil niet dat soe yet doet,
26-27
Haer eere ne si behouden.
28
Mijn leit moetic int beste vouden,
Of onghenoucht sal mi ontliven.
30 Gheen vruecht ne mach etc.
O vrouwe daer al mijn troost an steit,
Blijft mi vort an ghestade!
Kent dat ic lide menich leit
Van rouwen, vro ende spade!
35 Ic hope een ende deser scade.
Ghi sijt mijn lief vor allen wiven.

15
21-22
26-27
28

‘ik kan het met ere, d.i. volgens de regels van de hoofse erecode, niet betwisten’; ontkiven is
verder niet in mnl. teksten aangetroffen.
‘hoe onaangenaam het ook voor mij is en al weet ik niet wat ik moet beginnen, ik wil niets
afdoen aan haar recht om aan een ander de voorkeur te geven boven mij’.
‘ik wil niet dat zij iets doet, waardoor aan haar eer, haar recht om haar hart te volgen, tekort
gedaan zou worden’.
vouden, ‘vouwen, plooien’; dus: ‘ik moet mijn leed zo goed mogelijk verwerken, anders zal ik
sterven van verdriet’.
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Gheen vruecht en mach mer in den zin:
38
Wien ic met trauwen sculdich bin,
Die moet eens anders eighin bliven.
40 Een edel, werde, reine vrucht etc.

38

sculdich, l. steidich.
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30 *

1

Lucht des edels wivelics aert,
Als ic di zie, ic bem verclaert,
Vroilic inde zinnen mijn.
Wanneer ich bi di ben verwaert,
5 Eighin vri ende onghespaert,
4-6
Roofstu uut mi der zorghen pijn.
Een wort dire jonst es medicijn,
Troost dat al liden can verdriven.
Toocht mi ghenaden, wijflic schijn,
10 Ende ic wil u ghestade bliven.
Lief alre liefst vor al dat leift,

*
+
1
4-6

Ballade. De melodie kan evengoed in binair als in ternair ritme gezongen worden. De g, 2
maten van 't eind (op ‘schijn Ende’), verdubbeld.
Acrostichon: Lauwerette.
‘licht van het edele vrouwelijke geslacht’.
‘wanneer gij mij als lijfeigene onder uw hoede hebt genomen en ik zonder voorbehoud de
uwe ben, bevrijdt gij mij van mijn verdrietelijke onzekerheid (nl. of ik wel door u geaccepteerd
word)’.
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Als u ghelieft dat ghi mi gheift
Van uwen monde een woort allein,
14
Weinsch van vruechden mi aen cleift,
15
15 Ende wes ic daer om haen ghesneift,
Recht eist vergheten, groot ende clein.
17
Een onrein dincken ic niet en mein,
18
Trouwe es mijn meenen ende mijn scriven
Tot in mijn ende, in trouwen rein,
20 Ende wilt mi ooc ghestade bliven.
21

Laes dir ghenoughen, vrouwe goet!
An di staet al mijn zin, mijn moet,
Vri eighin, steidich, ongesceiden.
Wiltu mi jonnen dijn behoet,
25 Eer mi nature sterven doet,
Reinlic wil ic des verbeiden.
27
Eer ic mi van di liete ontleden,
Ter doot het ic mi eer ontliven.
29
Tot u wil ic mi geel bereiden,
30 Ende wilt mi ooc etc.

14
15
17

18
21
27
29

‘heb ik zoveel vreugden als ik maar kan wensen’.
ghesneift, ‘moeiten verdragen’.
‘ik heb geen onhoofse bijbedoelingen’; waarschijnlijk een toespeling op de - ook in die tijd
waarschijnlijk niet alledaagse - hoofse driehoeksverhouding: de hoofse huisvriend geeft
uitdrukkelijk te kennen dat hij de grenzen eerbiedigt en zich niet in de plaats van de eigenlijke
minnaar (Egidius) wil stellen.
‘wat ik denk en dicht is enkel hoofse trouw’.
laes, l. laets, d.i. laet des.
ontleden, l. ontleiden, ‘afbrengen, scheiden’.
geel, ‘geheel’.
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31 *

Com haer te mi, mijns hertzen vrouwe!
An dir so staen de zinnen mijn.
Liever wijf ic niewer scouwe.
Laet dir ghenoughen mijn jonstlijc pijn
5 Ende doet mir dinen troost anschijn!
Com hare verdriven minen rauwe!
Als ic aenzie dat anschijn dijn,
Lief alder liefst, in rechter trauwe
Laet mi dijn alre liefste zijn
10 Ende doet mir dinen troost anscijn!
11

Com haer te mi, mijns hertzen vrouwe etc.
12

Com haer, doe das ic vreucht ghelauwe!
Altoos so vintstu mi eighijn.
14
Lost mi van zorghen, het staet mi nauwe!

*
+
11
12
14

Chanson met refreinregel en strofenherhaling volgens het ‘rondo’-schema (I-II-I-III-I-IV-I enz.)
Acrostichon: Calle.
hs. h'tze.
ghelauwe, ‘ontvang’.
het staet mi nauwe, ‘het staat er hachelijk met mij voor’; verg. Jan Praet: ‘dat het staet met
mi so nauwe’ (ed. Bormans r. 4756).
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15 Lost mijn jonst in dir hertzen scrijn15
Ende doet mir dinen troost anscijn!
Com haer te mi etc.

15

lost, l. laet?
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32 *

1

Blide ende vro uut zorghen laste
Ende nummer onghesteide zijn,
3
Hier in vint men der vruechden raste.
Dats ombekent int hertze mijn.
5 Ghenouchte es lidens medicijn,
5-6
Daer hope in steit.
7
Ghenouchte voucht leit ter vroilicheit.
8

Hi zeilt met enen zekren maste
Die vroilic scuwet der zoorghen pijn.

*
1
3
5-6
7
8

Ballade (cyclisch). Finalis (a') is conjectuur; het is de cadens (dalende secundeschrede) na
de bes'.
uut zorghen laste, ‘zonder de drukkende onzekerheid of zij mij wel accepteert’.
der vruechden raste, ‘een vreugdevolle, gelukkige rust’.
‘het hoofse liefdesgenoegen is een balsem voor het lijden, als de minnaar hoop mag koesteren’.
‘in mijn geval ontneemt het hoofse liefdesgenoegen mij mijn opgewekte stemming’.
‘hij vaart een vaste koers in het leven, die zijn opgewektheid niet door gedachten van twijfel
laat verstoren’; misschien heeft de dichter dit beeld ontleend aan Jan Praet: ‘Maer smenschen
herte es de scepman, / de mast es de nature zijn, / dat zeil, als ict ghemerken can, / mach
wezen zine meeninghe aenscijn’ (ed. Bormans r. 453/6); ‘so blijft u scip seker ghemast’ (r.
1610).

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

301
10 Wanneer ic bem in hopen vaste,
So levic in een vroylic scijn.
Bestu ghesteidich, minnerlijn,
Hoop ende verbeit!
Ghenoucht voucht leit ter vroilicheit,
15 Waen ende Twifel sijn mijn gaste,
15-16
Trouwe es mijn wert tot in den fijn.
In vinde niet daer ic na taste,
18
Doch mijn gheluc dan es niet dijn.
Die nie ne smaecte goeden wijn,
20 Te biere hi gheit.19-20
Ghenoucht voucht leit ter vroilicheit.
Blide ende vro etcet.

15-16
18
19-20

‘hoe standvastig ik ook in de herberg van de trouw zit te wachten, onzekerheid en twijfel
blijven mij gezelschap houden’.
‘wat voor mij het geluk zou zijn, is het blijkbaar niet voor u’.
‘wie nooit enige vervulling vindt van zijn hoofse liefdesverlangen, moet de liefde wel op lager
niveau gaan zoeken’.
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33 *

En es geen vrient, up minen heit,
Die men so lichte verwerken mach
1-3
Om dinc daer niet vele an en cleift.
4

Het doet sijn onghestadicheit.
5 Dies noit ghetrauwe vrient en plach.5
En es gheen vrient, up minen heit,
Die men so lichte verwerken mach.
8

D ................... eit,
9
Hi gheift in redenen verdrach,
10 Daer wankel vrient niet om en gheift.
En es gheen vrient etcet.

*
1-3
4
5
8
9

Rondeel. In regel 3 op ‘en’ emendatie van het dubbelteken g'g' in g'f'. Finalis (a') conjectuur
als in 32.
‘het is geen (echte) vriend, die men zo gemakkelijk, door een onbeduidende zaak, kan
ontstemmen, tegen zich innemen’.
‘de oorzaak ligt in zijn wispelturigheid’.
‘een trouwe vriend zou zo iets nooit laten gebeuren’.
bovenste regel van een kolom, half weggesneden; de overgebleven letterresten zijn zo vaag
dat ik er weinig mee beginnen kan; alleen de hoofdletter D aan het begin staat vast.
‘hij aanvaardt, als men hem de zaak uitlegt, een excuus’ (?); verdrach zal hier wel
‘kwijtschelding’ betekenen.
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+

34 *

1

Violette, zuver wit,
2
Juechdich, soete ende amoreus,
Omoedich, simpel, onbesmit,
Lievelic, scone, gracieus,
5 Edel, reine, glorieus,
Trouwe ende stede ghi bezit.
7
Troost hem dien ghi maect penseus,
8
Ende u wil dienen in al dit.

*
+
1

2
7
8

Chanson. De beginnoten (e'g') conjectuur. (Vgl. 48, 108).
Acrostichon: Violette.
Violette: Carton heeft ten onrechte Violein gelezen, en alle latere lezers (ook Scharpé en De
Vreese) met hem; Violein bestaat niet en de eerste regel vraagt duidelijk om een vierlettergrepig
beginwoord; verg. die eerste regel met ‘Aloeette, voghel clein’ (125).
amoreus: niet bij Verdam; de dichter maakt in dit lied, evenals bv. in lied 43, een poëtisch
effect van het gebruik van franse rijmwoorden.
penseus, ‘in liefdesmijmering verzonken’; vier van de vijf plaatsen die Verdam van dit woord
geeft, zijn uit het werk van Jan Moritoen.
in al dit, ‘in een huldebetoon aan al de opgesomde eigenschappen’.
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35 *

1

Vrient no vrient ne es so goet,
2
Bi dat ic mi bevinde,
Wil elc niet wachten anders moet,
Ghelijc den jonghen kinde
5 De jonst en neimt zaen inde.3-5
Daer deen vrient duer den andren doet,
Up dat elc wel verzinde,
6-8
Sone heift daer vreemtheit ghenen spoet.
Vrient no vrient ne es so goet,

*
1

2
3-5

6-8

Rondeel. De beginnoten conjectuur als in 34.
vrient no vrient: het is ongewoon dat twee gelijke woorden door no verbonden worden en
daarom verdient het overweging, of het tweede vrient geen zelfstandig gebruikt part. praes.
van het ww. vriën is; bij een tweesyllabige realisatie vriënt wordt het vers ritmisch ook beter
(ne en es vormen samen één syllabe, die de derde heffing draagt); een woordspel van vrient
en vriënt lijkt mij wel in de dichterlijke techniek van Jan Moritoen te passen; de intieme vriend
op wie de dichter het oog heeft, was voor hem ook een ‘vriënde’ geweest.
‘naar ik ondervind’.
‘als de vrienden geen aandacht hebben voor elkaars innerlijke behoeften (of gestemdheid),
neemt hun genegenheid even snel een einde als bij kinderen’; de zin is nogal ingewikkeld
geconstrueerd en moet gelezen worden alsof er stond: ‘Vriend no vrient ne es so goet, / De
jonst en neimt zaen inde / Ghelijc den jonghen kinde, / Wil elc niet wachten anders moet’; en
in r. 5 is niet expletief of ‘ritmisch’, maar het gewone partikel van de nazin die volgt op een
voorzin met een ontkenning.
‘waar de ene vriend ter wille van de andere zo oplettend is, dat elk van beiden in een stemming
van vriendschappelijke genegenheid blijft, kan geen vervreemding ontstaan’.
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10 Bi dat ic mi bevinde,
Wil elc niet wachten anders moet.
Steidich ende onsteidich bloet
Staet vaste als riet in winde,
12-14
Als nu eist ebbe, als nu eist vloet.
15 Die onstede eerst beghinde,
15-16
Ic wane, hi noit ne minde.
Vrient no vrient etcet.

12-14

15-16

steidich ende onsteidich: eenzijdig gerichte polaire verbinding; de dichter wil zeggen dat
onstandvastige vrienden als riet door de wind bewogen worden en dat hun genegenheid met
hun stemming op en neer gaat als het zeewater met het getij; verg. nog Maerlant, Martijn
1,725/6: ‘ghi sijt alse tcranke riet / dat den winde volghet ende vliet’.
‘wie zich (van twee vrienden) het eerst wispelturig gaat gedragen, heeft, meen ik, nooit echte
genegenheid gevoeld’); beghinde is een ongewone verledentijdsvorm, gemaakt ter wille van
het rijm.
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36 *

Hoe soudic yemen vruechden geven,
2
Of ic selve ghene en aen?
Sorghen, peinsen es mijn leven,
4
Des moet ic lust ten vruechden laen.
5 Al wildic nu om vruechden gaen,5
6
Si sijn mi verre ende onghereit.
Gheen dinc vor lust ende vroilicheit.
Dus es mijn hertze in zorghen bleven.
9
Mijn beste zeker es een waen,
10 Mijn hope es al een twifel sneven,10
11
Dus moet mijn vruecht aen wanckel staen.

*

2
4
5
6
9
10
11

Ballade. Het gehele lied is een rondo (zie 31) De e″ in regel 5 (op ‘vruech’-) is conjectuur.
Door wegsnijding van de bovenste lijn uitgevallen, maar het lijntje beneden de streep nog
zichtbaar (zie facs.). In slotmaat f′ toegevoegd.
‘als ik zelf geen (vreugde) heb’.
laen, ‘laten’.
hs. wildi.
onghereit, ‘niet onder mijn bereik’.
zeker, ‘zekerheid’.
een twifel sneven, ‘een onzeker weifelen’.
aen wanckel staen, ‘in een wankele positie verkeren’.
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Mochtic met zorghen leit verslaen,
So ware mi allen rouwe ontseit.
Gheen dinc vor lust ende vroilicheit.
15 Hoe soudic yement vruechden etc.
16

Een ordine hevet mijn herte up heven,
Dats zwart, dat heift soe an ghedaen.
18
Een graeu doet soe daer binnen cleven.
19
Dit heift zoe ervelic ontfaen.
20 Hoe salsi dan haer van zorghen dwaen?
Want zwart es rauwe ende graeu arbeit.
Dus heift zoe lust no vroylicheit.
23

Hoe sal ic yemen etc.

16
18
19
23

‘mijn hart heeft een ordekleed aangenomen’.
‘een grijs kleed draagt zij daaronder’.
ervelic, ‘voorgoed, als een onvervreemdbaar bezit’; evenals sonder fraude of malengien uit
lied 12 is ervelic ontfaen een uitdrukking uit de rechtssfeer; verg. ook lied 130, r. 7.
23 sal ic, 1. soudic.
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37 *

Woude mi de vrouwe mijn
Jonnen daer mijn zin na staet,
So soudic in vruechden zijn.
4
Maer des so doet soe mi verlaet.
5 Dinct haer dat goet, het dinct mi quaet,
6
Want ics haer niet verlaten can.
7

Int scade van tween witten dien
Doet het goet der zonnen ontvlien,
Daer mens eenen met jonsten jan.
10 10 Als ic aenscauwe haer zoete aenzien,

*
4
6
7

Ballade. In 't begin van 't Refrein (op ‘sca-’) heeft't facsimile bij Carton b′; moet c″ zijn.
‘dat weigert zij mij’.
‘ik kan haar daar niet van ontslaan’.
‘in de schaduw van twee witte dijen’.
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So es mi therte in vruechden al.
Als soes mi jan, sal mi ghescien
Gheluc ende heil ende goet gheval.
Ic duchte dat spade commen sal.
15 Des blivic inder vruechden ban.15
Int scade etc.
So wie ghewint der vrouwen jonste
Ende dat versegghen wil in quade,
Hi heift verdient met sulker conste
20 Datten elc reinlic wijf versmade.
Vaert hi wel, dat dinct mi scade,
17-22
Want het ne dede noit reinlic man.
Int scade etc.
Al daer mi vruecht of comen mach,
25 Dat jan mi wel de vrauwe goet,
Maer altoos bidt soe om verdrach
26-27
Der dinc, die lief vervreimden doet.
Dus willic stellen zin ende moet
29
In haren vrien wille dan.
30 Int scade van etc.

15
17-22

26-27
29

‘zo blijf ik onder het banvonnis dat mij de vreugde ontzegt’.
hier gaat de dichter plotseling op quasi-hoofse wijze moraliseren: ‘wie de gunst van de vrouwen
verkrijgt en dat dan op een kwalijke wijze pochende gaat rondvertellen, verbeurt met zulke
streken het respect van elke echte dame; het zou jammer zijn als hij toch nog succes had,
want een echte heer dóet zulke dingen niet’; dit is natuurlijk spot - het tweemaal gebruikte
reinlic klinkt ook duidelijk ironisch -, want het hele lied is zo indiscreet en onhoofs als maar
mogelijk is.
‘altijd vraagt zij mij datgene wat verwijdering brengt in de liefde te verdragen’.
in haren vrien wille: ironisch, want de dichter heeft duidelijk laten uitkomen dat hij van zijn
‘vrauwe goet’ niets te verwachten heeft.
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38 *

Het was een maecht in vruechden rijch,
2
Si wilde leren bonghen,
Daer toe hadzoe hertze ende moet.
4
Men wijsde haer also meesterlijch
5 Wanneer de snaren clonghen,
6
Soe was so wael des bonghens vroet.
Si sprac: 'wel lieve meester mijn,
Doet mi de snaren clinghen!
Haer luden dinct mi zoeter zijn
10 Dan alder duutsche zinghen.
Nu geift mi vort,

*
2
4
6

Chanson. Melodie met lai-karakter (regelherhaling). Conjecturen: g′ op ‘vort’ (regel 11) en b
op ‘ghere’ (regel 12).
bonghen, ‘trommelen’.
‘iemand legde haar als een goed leermeester uit’.
soe was so, l. so was soe.
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So mi behoort,
Dat recht acoort!
In ghere geen ander dinghen.
15 Wat sal mi zelver ofte gold!
In caens niet al gheprisen
Van der zoeter bonghen clanc.
Anich den stoc in mijn ghewold,
18-19
Ic doe mijns meesters wisen,
20 Dan es de bonghe in haren ganc.
21
Gheringhe slaen dat hoorter toe
22
Ende wel te pointe stellen,
Ende daer ment met ghenouchten doe,
24
So salme bet ontsnellen.
25 Wijst mer also,
So mach ic jo,
Blide ende vro,
Al minen commer vellen.
Mijn hertze, mijn zin ende ooc mijn moet
30 Anich hier toe ghegeven
31
Vor al dat spel dat ye ghewaert.
Machic daer toe ghecrighen spoet,
So woldich vroilic leven,
34
Ende men mi wijst den rechten aert.
35 Mijns meisters spel verhueghet mich,
Ich wilt doch wael onthouden.

18-19
21
22
24

31
34

‘als ik de stok in mijn macht heb en ik volg de aanwijzingen van mijn meester’; obsceen
bedoeld.
gheringhe, ‘snel’.
wel te pointe, ‘precies op de juiste plaats’.
bovenste regel van een kolom, half weggesneden en grotendeels onleesbaar; ik heb de
letterresten zo goed mogelijk in woorden opgevangen en acht salme en bet vrij zeker, maar
geef ontsnellen, dat niet bij Verdam voorkomt, graag voor beter.
ghewaert, ‘gewerd, plaats vond’(?).
‘als men mij de juiste manier leert’.
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Met gansen wille zekerlich
So werdet hem vergouden.
Hi speilt so richt.
40 Sine leven nicht,
41
Wat mir aen licht,
Diet mi verbieden zouden.'

41

wat mir aen licht, ‘wat mij ook overkomt’.
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39 *

Trouwe, ere, goet, zin, hertze ende moet,
Reine vrauwe, es eighin dijn.
3
Ic weinsche u eere vor enich goet
4
Contrarie hem die wroughers sijn.
5 Eighin dijn
Es therte mijn,
Wat ghi mi doet.
Troost van u, vrouwe, dats mijn behoet!
Rooft mi alleyn uut zorgen pijn!
10 In u so rust mijns hertzen bloet,
11
Claerre dan der sonnen scijn!
Eighin dijn

*

+
3
4

11

Chanson met refrein. Melodie nagenoeg gelijk aan de voorafgaande (38) en te omvangrijk
voor deze korte strofe. Vergissing van de notator is niet uitgesloten. De e′ en d′ voor en de
dubbele e′ na de streep en tevens een passage tegen het eind als overbodig weggelaten.
De finalisnoten a′ f′ e′ d′ volgens 38 aangevuld. Andere oplossingen zijn mogelijk.
Acrostichon: Triceew.
u eere, ‘uw eer, uw goede naam’.
wroughers, ‘verraders, zij die de (geheim gehouden) hoofse liefdesverhouding in de
openbaarheid brengen’; door het gebruik van het pseudoniem Triceew, een niet bestaande
naam, beschermt de dichter de ‘eere’ van zijn geliefde.
‘o gij die helderder zijt dan zonnelicht’.
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Es therte mijn,
Wat ghi mi doet.
15 Toocht mir ghenaden, beilde zoet!
Recht blivic stede in trauwen fijn.
Ic meene al goet, Des wilt zijn vroet.
Comt mi in hulpen, vrouwe mijn!
Eighin dijn
20 Es therte mijn,
Wat ghi mi doet.
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40 *

Verre van dat men gheerne ziet,
1-2
Dat brinct verlanghen in den zin.
3
Int scuwen ghenoucht Es therte ontvoucht.
Wie sire naturen lust ontvliet,
5 Hi jaecht sire herten liden in.5
Verre van dat etc.
7

Hertzen wille mach werden niet.
8
Ghevoughen es hier of tghewin.
9
Onziene ghenoucht Hout mi vorboucht.
10 Verre van etc.

*

1-2
3
5
7
8
9

Rondeel. De 3 regels van couplet 2 worden als die van couplet 1 gezongen met herhaling
van de laatste regel. De melodie met haar ambitus c′-c″ en de enigszins als repercussa
fungerende g′ is jonisch of C dur van aard. Hierom de slotnoten f′e′d′ tot e′d′c′ verlaagd.
‘wanneer men zich welbewust verre houdt van iemand die men graag ziet, gaat men zich
onplezierig voelen’.
‘door het liefdesgenoegen te mijden raakt het hart uit zijn doen’.
hs. herte.
‘wat het hart zou willen, kan niet gebeuren’; de dichter heeft ingezien dat hij niet langer op de
genegenheid van zijn geliefde (Marie) mag hopen; verg. de liederen 41 en 45.
‘dit heeft het voordeel (ghewin) dat men zich leert schikken, zich leert beheersen
(ghevoughen)’.
vorboucht, hs. v'boucht; ‘het bewustzijn dat het liefdesgenoegen schadelijk voor mij is, houdt
mij in toom’; de dichter vergelijkt zich met een getuigd paard dat een riem (vorbouch) voor
de borst (bouch) heeft; als reiziger (verg. lied 120) was hij gewend met paarden om te gaan;
verg. ook het beeld in de laatste strofe van lied 53.
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41 *

1

Ic hadde een lief vercoren,
2
Soe es mi worden scu.
Daer toe hebbict verloren,
In weet waer zouken nu.
5 Soe gheift mi enen wreeden vu,5
In hebbe haer niet mesdaen.
Wel op, wel aen,
Wat saelt ghesneift
8-9
Die sijn lief verloren heift?
10 Wi willent zouken gaen!

*

1
2
5
8-9

Refreyn int sotte met danskarakter. De 5 beginnoten zijn conjectuur naar gelijkluidende
passages in de nrs. 37-40. Na de 10de noot een klein streepje (zie facs.) Niet bij Carton. Hier
niet als notenteken beschouwd. Om een tonaal niet te onbevredigende zangwijs te verkrijgen
is deze in alt-sleutel gelezen. (verg. no. 121).
een lief vercoren, ‘een uitverkoren geliefde’.
mi scu, ‘afkerig van mij’.
enen wreeden vu, ‘een stuurse blik’; Verdam geeft van vu alleen maar plaatsen uit het werk
van Jan Moritoen (eerste periode).
‘waarom ongelukkig zijn als je je lief verloren hebt?’
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Wat baet ons daer om trueren,
12
Dat ons niet werden mach?
Dat mi niet mach gheburen,
14
Des hebbic goet verdrach.
15 Ic hebbe ghetruert so menighen dach,
Ic wilt voort avelaen.
Wel up, wel aen etc.
Wie hem daer toe wil gheven,
18-19
Daer mens niet vele en acht,
20 Hi moet met zorghen leven,
Hem en baet const no cracht.
22
Maer brinct hi ghelt, men es bedacht.
23
Ten can hem niet ontstaen.
Wel up, wel an etc.
25 Dat ghelt dat es die bloume
Die elkerlijc begheert.
Dies ic mi niet beroume:
Mijn ghelt es al verteert!
29
Wie niet ne liecht, bedriecht ende zweert,
30
30 Men acht sijns niet een spaen.
Wel op, wel aen etc.
Nu wil ics al ontberen,

12
14
18-19
22
23
29
30

verg. lied 40, r. 7.
‘daar schik ik mij in’.
‘wie zich in een kring wil bewegen waar men geen talent of geestelijke hoedanigheden (const
no cracht) op prijs weet te stellen’.
bedacht, ‘attent’.
‘niets kan hem mislukken’.
zweert, ‘vloekt’; verg. Jan Praet: ‘vele zweeren ende lieghen / doet den ghonen meest
bedrieghen / die sulke zeden willen antieren’ (ed. Bormans r. 1126/8).
verg. Maerlant, Martijn 2, 60: ‘dat soe mijns niet en acht een spaen’.
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Want ics ontberen moet.
34
In can mi niet gheneeren,
35 In hadde ghelt of goet.
36
So wat ic doe, dats jeghen spoet.
37
Men wil mi niet ontfaen.
Wel op, wel an etc.
39

Nu wilwi wroilic zinghen,
40 Scamel sonder ghelt!
Cuenwijt also duerbringhen,
41-42
So hebben wijt wel bestelt.
Here God die allen commer velt,
Wilt ons van zorghen dwaen!
45 Wel up, wel aen etc.

34
36
37
39
41-42

‘ik kan mij niet goed voordoen, geen indruk maken’.
‘wat ik ook doe, het heeft geen succes’.
t.w. in het huis van de geliefde.
wroilic, l. vroilic; de twee w's van wilwi hebben nagewerkt!
‘kunnen wij het (weinige dat wij hebben) zo (vrolijk zingende) doorbrengen, dan hebben wij
het goed besteed’.
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42 *

So wie bi nachte gherne vliecht,
2
Hi slacht den huwerhane,
Die hem sdaeghs uten oghen doet.
4

Ruste ende paeis hem dickent liecht
5 Van vele bi nachte te gane.
So wie bi nachte gherne vliecht,
Hi slacht den huwerane.

Sijn zanc, zijn roup, dats: ‘waen bedrieght!’
9
Dies scuwet hi zonne ende mane.
10 Lanteerne ende keerze ware hem goet!
11

So wie bi nachte gherne vliecht etc.

*
2
4
9
11

Rondeel.
‘hij lijkt op de nachtuil’; de dichter hield ervan om 's nachts langs de straten te zwerven.
‘het ontbreekt hem, ten gevolge van dat nachtbraken, (overdag) dikwijls aan evenwichtigheid
en welgehumeurdheid’.
zonne ende mane: eenzijdig gerichte polaire verbinding, want de ‘nachtuil’ schuwt alleen het
zonlicht.
aan het begin is de (gekleurde) hoofdletter S niet ingevuld.
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43 *

1

Ich haen een uut vercoren .L.
2
Int hertze mijn ghecoroneirt.
3
So wat zi doet, dat vuecht si wel.
4
Up duecht soe altoos avizeirt.
5 So nes no wreet no stuer no fel,5

*
1
2

3

4
5

Rondeel De slotnoten conjectuur naar het voorbeeld van nr. 19.
L: de beginletter van Liegaert of Lauwerette (verg. de liederen 28 en 30).
ghecoroneirt, ‘gekroond’; Verdam heeft, ofschoon hij in het algemeen de teksten uit het
Gruuthuse-handschrift wel goed heeft geëxcerpeerd, dit woord niet in zijn woordenboek
opgenomen (wel croneren); er is een klankassociatief verband tussen vercoren. L. en het
kennelijk zeer ongewone ghecoroneirt.
vuecht: de dichter heeft ook deze onvlaamse vorm gekozen ter wille van de klank; hij werkt
in dit lied met dubbelrijmen: vuecht si wel, vruecht no spel, ook stuer no fel, verder vercoren
.L. naast in core niet el; men lette ook op de binnenrijmen vuecht (r. 3) en duecht (r. 4), huecht
en vruecht (r. 9); het zou de moeite lonen verschillende liederen met weinig ‘inhoud’ eens uit
een oogpunt van klankspel, klankcompositie te analyseren.
‘zij is altijd bedacht op hoofsheid’; de verbinding aviseren up kent Verdam alleen uit het werk
van Jan Moritoen.
no wreet no stuer no fel: drie synoniemen met de betekenis ‘stuurs, onvriendelijk kijkend’.
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6

Maer wivelic ghefigureirt,
7
Ghestadich, minlic, niet rebel.
Ich aen een uutvercoren .L.
9

Mi ne huecht jolijt no vruecht no spel,
10 Als soe mi niet ne visenteirt.10
11
Al haddic weinsch, in core niet el
12
Dan haer. dus anich gevuweert.
Ich aen een ut vercoren .L.

6
7
9
10
11
12

wivelic ghefigureirt, ‘minzaam van gelaatsuitdrukking’; verg. figure in de liederen 11 en 13;
Verdam kent gefigureert niet in deze betekenis.
rebel, ‘eigenzinnig, niet meegaand’.
jolijt no vruecht no spel: weer drie synoniemen, oppositioneel corresponderend met het drietal
van r. 5.
‘als zij niet met mij omgaat’.
‘al zou ik alles kunnen krijgen wat ik wenste, ik zou niemand anders verkiezen dan haar’.
gevuweert, ‘plechtig beloofd’; niet bij Verdam.
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44 *

1

Een .M. die nye van mi ne sciet,
Sint ic mi gaf in haer ghewaldt,
Van haer ne wil ic sceiden niet,
So wat mi nemmermeer ghevaldt.
5 Haer duecht die es so menichfalt.
Bi dezer .M. voughic een .Y.
7
Met ganser trauwen sonder scil.
Met desen tween so spelt men mi,
Die haer ghestade bliven wil
10 Van allen meye tote april.10

*

1

7
10

Chanson. Melodie doorgecomponeerd. Door het surplus aan noten en de geleding in 6,
meestal cadenserende frasen de laatste regel herhaald, waarbij een dubbelteken tegen het
eind (niet bij Carton) als herhalingsteken opgevat is. De finalis e′ is zeer waarschijnlijk foutief
voor f; in de eerste plaats neigt de melodie duidelijk naar F-dur en in de tweede plaats staat
de e′ niet in cadenspositie. De voorlaatste noot is g′ en hierbij voert de gebruikelijke
cadensschrede tot f'.
M: de beginletter van Mergriete (verg. lied 13); zij is, ondanks de ogenschijnlijke verwijdering,
innerlijk nooit van de dichter gescheiden geweest; in dit meilied viert hij de uiterlijke hereniging
met het aanbieden van een ‘mei’, die in zijn drie letters het eeuwige verbond van M(ergriete)
en I(an) - samen ‘mi’, r. 8 - met tussen hen in E(gidius) symboliseert.
sonder scil, ‘zonder dat er iets aan ontbreekt’.
in dit meilied is deze uitdrukking voor ‘altijd door’ organisch; verg. lied 2, r. 27.
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Tuschen der .M. der .Y. so steit
Een edel .E. van zoeter aert.
Die .E. bediet ons eewicheit,
13-14
Te samen minnentlijch ghepaert.
15
15 Niet bet maghic zijn verwaert.
Dus volghet deser .M. een .E.,
17
Der .E. een .Y., ende elc bevrijt.
Daer mede so spelt men min no mee
Mey, deser over zoeter tijt,
20 Daer in elc minre heift jolijt.
21

Laet u ghenoughen, .M. alleine,
Den mey die ic u minlic gheve.
Up erde en anich liever gheine,
Ghi zijt die vruecht daer ic bi leve.
25 Ne gheen ontsien mi van u dreve.25

13-14
15
17
21
25

‘die E betekent voor ons - Mergriete en Jan -, tezamen in hoofse liefde verenigd, eeuwigheid’.
‘ik kan mij geen betere bescherming (van mijn hoofse existentie) voorstellen’.
ende elc bevrijt, ‘en hij, de E, beschermt beiden, de M vóór hem en de I ná hem’.
ghenoughen, ‘welgevallen’
M alleine, ‘mijn enige M’.
ontsien, ‘vrees (voor wat de buitenstaanders ervan zeggen)’.
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45 *

1

Adieu, adieu, solaes!
Van dir ic sceiden moet.
Me rekent mi een dwaes,
In adde gelt of goet,
5 Adieu, adieu, adieu,
6
Adieu, ic wil gaen wesen vroet!

*

1
6

Ballade met beginrefrein (eveneens in nrs 80, 94, 109, 119, 129, 130, 131, 134, 141, 142,
144, 147). Hier doet zich de vraag voor: moet eerst het refrein (dat tevens na elke strofe
staat), of eerst de strofe met het stollenpaar ‘getoonzet’ worden? In nr. 45 bevindt zich de
‘balladen’-streep met apertum-clausum voor de stollenmelodie ver in de tweede helft; dus
eerst het R. en dan de strofe. De streep tot afsluiting van het R. staat bij Carton 1 noot te
vroeg (na e′; moet na d′d′ zijn). De slotnoten e′d′ zijn conjectuur volgens 19, 25, 35 enz.;
tevens wijst de apertum - clausum - verhouding in de stollen op d′ als finalis.
solaes, ‘mijn troost, mijn geliefde’;. geschreven na de definitieve breuk met Marie; verg. de
liederen 40 en 41.
vroet: verg. de ‘-wijsheid’ van lied 40: ‘men beschouwt mij als een dwaas, tenzij ik geld zou
hebben, welnu, ik wil eens op mijn manier verstandig gaan zijn en afscheid nemen van mijn
dwaze liefde’.
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Hebbic niet, men ghevet niet.
Dat doet mi dickent zorghen.
Mijn ghelt es clein. ghebreict mi yet,
10 Sone wil men mi niet boorghen.7-10
Here God, verleent mi goeden morghen,
12
Te ghelde so anich cranken spoet!
Adieu, adieu, solaes etc.
Solaes, het moet ghesceiden zijn.
15 Wat vroomt mi langhe beiden?15
Het doet mi pijn int hertze mijn
Dat ic mi van u sceide.
18
Adieu, mi ne sciedic nie so leide!
Ghebrec mi van u sceiden doet.
20 Adieu, adieu etc.
Gave ons God des ghelts ghenouch,
So mocht wi vroilic zinghen,
23
Met vruechden staen na ons ghevouch
Ende zorgen laten springhen.
25 Nu moet ic mi met zorghen minghen,25
26
In hebbe gheen ghelt in mijn behoet.
Adieu etc.

7-10
12
15
18
23
25
26

waarschijnlijk een toespeling op de schulden waarvoor Jan Moritoen gegijzeld is; verg. lied
49, r. 29/30.
‘ten aanzien van het geld heb ik weinig succes, ik slaag er niet in credietwaardig te worden’.
‘wat schiet ik ermee op om lang te wachten?’
‘nooit heb ik mij met zoveel verdriet verwijderd’.
staen na ons ghevouch, ‘streven naar wat ons hart begeert’.
met zorghen minghen, ‘in zorgen leven’.
in mijn behoet, ‘in mijn bezit’.
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46 *

Hoe mocht mi vruechde comen aen?
2
Mijns hertsen troost alleine
Es mi in vreimder wijs ontgaen,
Des zijn mijn vruechden cleine.
5 Haddic ye vruecht, nu nanich gheine,5
Des moet ic liden lidens pijn.
7
Alst mir gheluct salt anders zijn.
8

Mijn hoochste ger, mijns vruechts ghewin,
9
Es mi al of ghesceiden.
10 Des moet ic voughen herte ende zin
Up hopen ende verbeiden.
12
Mijn waken doet mi vruecht verleiden,

*
2
5
7
8
9
12

Ballade. Drie slotnoten als finalis, de gebruikelijke conjectuur.
‘zij die de enige troost van mijn hart is’.
‘heb ik eenmaal - toen ik nog haar omgang mocht genieten - vreugde gehad, nu heb geen
enkele vreugde’.
‘zal ik gelukkig zijn, dan moet het anders zijn’.
mijn hoochste ger, ‘zij die mijn hoogste verlangen is’. mijns vruechts ghewin, ‘zij door wie ik
vreugde verkrijg’.
‘is van mij weggegaan’.
vruecht verleiden, ‘vreugde in verdriet veranderen’.
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Int slapen staen de vruechden mijn.
Alst mir gheluct etcet.
15 Ghenoughelic slaep, ghenougelic droom,
Hier in ic mi verblide.
Int waken roeyic jeghen stroom.
18
Daer ic mi toe vertide.
19
Mijn droom bewijst mi weder zide
20 Dat mi verblijt haer wijflic scijn.
Alst mir gheluct, salt etc.
Nu willic emmer slapen vast:
Mi droomt so minnentlijch!
24
Waer ic int waken so gherast,
25 So waric vruechden rijch.
26
Here God, doet mi daer toe ghecrijch,
Want ic wil bliven haer eighijn.
Alst mir etc.
O droom die mi ghenoucht so wael,
30 Hier daer sijt waer int ende!30
31
Du best mir vruechden principael,
32
So waer ic mi belende.
33
Die u te mi in slape zende,
Ic blive haer stede in trouwen fijn.
35 Alst mir gheluct etc.

18
19
24
26
30
31
32
33

‘daar wil ik van afzien’.
bewijst, ‘verschaft’. weder zide, ‘anderzijds, daartegenover’.
gherast, ‘vergenoegd’.
doet mi daer toe ghecrijch, ‘geef dat ik dat verkrijgen mag’; te oordelen naat de plaatsen die
Verdam geeft, is deze gekunstelde constructie een vinding van Jan Moritoen.
‘word op de een of andere manier tenslotte werkelijkheid’.
principael, ‘kapitaal’.
mi belende, ‘naar toega’; de dichter zegt dus: ‘droom, jij bent mijn vreugdekapitaal, mijn vast
bezit aan vreugden, dat ik overal mee naar toe neem’.
die u te mi in slape zende, ‘zij die u, droom, mij in mijn slaap toezendt’ (nl. de geliefde, die
zich in de werkelijkheid van de dichter heeft gedistantieerd).
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47 *

Nacht ende dach, so waer ic bin,
Anich u minlic in den zin,
Nu ende tallen tiden.
4
No weinsch, no ger, no geen ghewin
5 En mach mi el verbliden.

*
+
4

Losse chanson-strofe. Melodie doorgecomponeerd. 2 beginnoten conjectuur.
Acrostichon: Nanne.
no weinschj no ger, ‘geen vervulling van wensen of verlangens’.
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48 *

Ic sach in enen rozengaerde
2
Van sconen bloumen maken eenen hoet.
Die gaf een wijf van reinen aerde
Enen ouden grisen man die bi haer stoet.
5 Totem so sprac dat beilde zoet:
‘Here, ic hebbe u in rechter waerde,
U eyghin vry
8
So gevic mi!’

*

2
8

Chanson met balladische strofen zonder refrein. De zangwijs met stollenherhaling. De melodie
is tweemaal overgeleverd, enige gedeelten zijn gelijk; geheel verschillend is het vlotte
dialogische deel (de 4 halve regels). De tweede nauwkeuriger versie is hier gekozen. De e″
tegen het einde moet naar de eerste versie leert d″ zijn.
hoet, ‘krans’.
het is een omkering van de traditionele hoofse liefdesverhouding wanneer de dame zich
‘eyghin vry’ geeft aan haar minnaar (maar dat is in dit geval dan ook geen ‘here’, maar een
‘kerel’).
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Mettien sprac hi:
10 ‘Des dankic di.’
11
Hi sat daer bi
Met sinen langhen baerde.
13

Langher doe ic niet ne spaerde.
Ic groete dat wivelic beilde goet.
15 Scaemte in haer doe meest verbaerde.15
Si sprac: ‘vilein, mi dinct dat ghi mesdoet,
17
Doet van den bloumen uwen voet,
18
Maect u van hier ende gaet uwer vaerde!’
Dat wijflic scijn
20 Was eighin zijn.
Des hadde ic pijn
Int herte mijn.
23
Hi gaf enen grijn,
24
Des mi de zin verzwaerde.
25 Ic sprac: ‘mi wondert, scone vrouwe,
26
Wat ghi versiet an desen kerel out.
Minne ende jonst in rechter trouwe
28
Salic u gheven, zelver ende gout!’

11
13
15
17

18
23
24
26
28

hi sat daer bi, ‘hij ging bij haar zitten’ (verg. stoet in r. 4).
spaerde, ‘talmde’.
‘zij toonde zich toen hevig gegeneerd’ (waarschijnlijk ook vanvege het onhoofse gedrag van
haar minnaar).
uit deze regel zou men opmaken, dat de oude man de krans niet op het hoofd heeft gezet,
maar, omdat hij er niet goed weg mee wist, voor zich neergelegd; om hem te beledigen zet
de dichter dan, terwijl hij nadertreedt om zijn compliment te maken (r. 14), quasi per ongeluk
zijn voet op de neediggende krans, misschien ook om uit te drukken dat deze eigenlijk hem,
de versmade minnaa toekomt.
‘maak dat je wegkomt’; verg. in lied 49, r. 12: ‘gaet’.
grijn, ‘grijns’.
de zin verzwaerde, ‘ergerde’.
kerel: een zeer beledigend woord (verg, lied 85), maar de ‘scone vrouwe’ heeft de dichter het
niet minder beledigende woord vilein toegevoegd (r. 16).
zelver ende gout: het aanbieden van geld is ook beledigend bedoeld; de dichter is door zijn
geliefde afgewezen vanwege zijn geldgebrek (verg. de liederen 41 en 45) en de ‘kerel’, die
zij in zijn plaats heeft verkozen, is blijkbaar rijk.
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So gaf mi orlof menichfout.
30 ‘Mi dert’, seit soe, ‘dat ic u scauwe!
Laet mi allein
Mettem ghemein!
Sijn trauwe es reyn,
Sijn ontrauwe clein,
35 U ja es nein!
36
Alsulc ic gein ghelauwe!
Ghestadich hout hi herte ende zinne.
Sijn duecht verchiert sijn anscijn scoon.
Hier omme eist recht dat icken minne,
40 Den hoet ende ic, dat es sijn loon.
41
Hu minne es hoon, ghi sijts ghewoon!
Dus willic houden dat ic kinne.’
De kerel grijs
Was haer amijs.
45 Na haer avijs
46
Haddi den prijs.
47
De vrauwe jolijs
Die nammen bi den kinne.

29
36
41
46
47

so, l. soe.
alsulc ic gein ghelauwe, ‘zo'n ja (dat neen is) accepteer ik niet’.
hoon, ‘bedrog’; verg. Jan Praet: ‘Bi dattu daer toe zijs ghewone / dattu gherne sonden plies’
(ed. Bormans r. 2295/6).
‘volgens haar mening had hij de prijs der overwinning (de krans) verdiend’.
jolijs, ‘galant, amoureus’.
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49 *

1

Gheldeloze, volghet mi,
Wi willen zinghen een vroylic liet!
So wie dat riker es dan wi,
Die nes van onsen lieden niet.
5 Maer wie altoos na vruechden spiet,5
6
Die es van onser compaengie.
Wanneer hi drouvelike up mi ziet,
So wetic wel hoe hem ghescie.

*

1

5
6

Chanson. Melodie doorgecomponeerd. De beide laatste regels (7 en 8) op dezelfde noten;
de finalis echter in regel 7 terwille van de apertum-clausum-verhouding, weggelaten. Andere
transcriptie: v. Duyse, Het oude Nederlandsche lied (ONL) II, 1064.
gheldeloze: behalve uit dit lied geeft Verdam hiervoor alleen plaatsen uit het (16de-eeuwse)
spreekwoordenboek van Goedthals; misschien werd het woord ook in de 14de eeuw alleen
in spreekwoordelijk verband gebruikt; de dichter maakte dan van een afkeurende qualificatie
een erenaam (‘geuzen’).
na vruechden spied, ‘uit is op vreugden’.
compaengie: de eerste syllabe is in het hs. een afkortingsteken dat ook als con kan worden
opgelost.
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Ghebrec van gelde ende scamelheit,
10 Dat doet ons toghen drouve gelaet,10
Want als een wellecome zeit,
12
De .ij. de .iij. die segghen: ‘gaet’!
13
So wie gelt heift, elc na hem staet.
Al cant ons lieden niet gheburen,
15 Dus dinct mi sijn de beste raet:
Vroilic leven sonder truren!
17

Sorgheloos ende zonder nijt,
Dats tbeste dat men zinghen mach.
Cuenwi duerbringhen dus den tijt,
20 Beter dinc ic nie ne zach.
Laetse trueren nacht ende dach
Die tgelt besluten in haer scrine!
23
Noch eist beter ghelts verdrach
Dan altoos zonder vruecht te zine.
25 Heer God, al sijn wi aveloos,25
Verleent ons vruecht in onsen zin,
27
Ende hoet ons vor de vrec altoos,
28
Die niet ne geert dan gelt ghewin!
Ende hoet mi dat ic niet ne bin
30 Int huus ghelet van enigher boete,30

10
12
13
17
23
25
27
28
30

verg. Jan Praet: ‘die doet mi toghen fier ghelaet’ (ed. Bormans r. 1742).
de .ij. de .iij., ‘twee, drie anderen’.
elc na hem staet, ‘ieder zoekt zijn gezelschap’.
sorgheloos, ‘zonder zorgen’; dit stellig heel gewone woord is Verdam toevallig ontgaan; verg.
ook Tweede Rose 137; is r. 17 misschien een citaat uit een toen bekend liedje?
ghelts verdrach, ‘vrijgesteld te zijn van geldbezit’; ironische uitdrukking.
aveloos, ‘zonder bezit’.
de vrec: een toespelling op een bepaalde schuldeiser van de dichter?
gelt ghewin: N. Geerts stelt voor gelts ghewin te lezen, maar zou geltghewin geen
samenstelling kunnen zijn?
int huus ghelet van enigher boete, ‘in het (gevangen)huis gegijzeld om de een of andere
schuld’.
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Daer men roupt ter Buerch waert in:
32
‘Soet, soete Gheraerts! soet, soete Soete!’

31

32

‘terwijl ik de Burg (het plein voor het gevangenhuis) inroep’; blijkbaar maakt de dichter een
toespeling op een gebeurtenis die inderdaad, niet al te lang geleden, heeft plaatsgevonden;
misschien dat ook nog in de beginletters van de laatste strofe (HVEDEIDS, te lezen als huede
i(n) d(en) s(tene), ‘verzekerde bewaring in het gevangenhuis’?) een crypto-acrostichische
toespeling te vinden is; grapjes van dit soort heb ik echter verder (nog) niet bij Jan Moritoen
aangetroffen.
Gheraerts, l. Gheraert; de dichter begroet zijn beide vrienden, Gheraert en Soete, die hij over
de Burg ziet aankomen en vraagt ze om hulp, althans wanneer men in soet de imperatief van
het werkwoord soeten mag zien; de ongewone specialisatie van betekenis (‘veraangenaam
mijn omstandigheden, help mij!’) is te verklaren uit een behoefte om met de naam Soete te
spelen: naast de eigennaam gebruikt de dichter het gelijkluidende adjectief en de bijna
gelijkluidende werkwoordsvorm; zoals ik in de inleiding al uiteen heb gezet, zou ik lied 49,
althans het slot daarvan, willen opvatten als een poëtische dank van de dichter voor de steun
en bemiddeling die zijn vrienden hem in zijn geldelijke moeilijkheden hadden verleend.
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Met herten ende met zinne
2
Anich een minlic .M. vercoren,
3
Ende wes das ich beghinne,
4
So es mijn liefste toe behoren.
5 Mijns hertzen keyserinne,
6
Als ic u zie vergaet mijn toren.
In u so staen mijns vruechts gewinne!
8
En ware u jonst, ic bleve verloren!
Met jonsten ic mi kinne
10 Al u eighin, als dincs te voren.10

*
+
2
3
4
6
8
10

Chanson. Melodie hymnisch (doorgecomponeerd). Wegens surplus aan noten de laatste
tekstregel herhaald (zie 44). Het dubbelteken b-b als b-a gelezen ter vermijding van de tritonus.
Acrostichon: Maes, Maie, Maes.
M: de eerste letter van Marie (= Maes = Maie).
‘wat mij ook overkomt’, of iets dergelijks; stoplap.
so, l. soe.
toe behoren, ‘gezelschap’; of is de bedoeling: ‘zij is degene aan wie ik het liefste toebehoor’?
toren, ‘leed’.
‘zonder uw genegenheid zou ik verloren gaan’.
als dincs te voren, ‘boven alles’.
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11

Ets recht, ghi maect mijn zorghen dinne.
So lieve wijf was nie gheboren!
Met herten ende met zinne etc.

11

dinne, ‘gering’.
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Niemen seit van andren wel.
Wat mach dit bedieden?
Eist om nerenst, eist om spel?
4
Men cant hem niet verbieden.
5 Wat wonderliker lieden!
Den eenen deert dat dander hoocht,
6-7
Hem sonder eenighe scade.
8
Ende ware hi mach, hi pijnt ende poocht
Hoe hine tonder dade
10 Met ghevensden rade.10
11

Om anders val die lieden pinen.
12
Wie sach noit de copie?
Si sijn viant die vrienden scinen,
14
Ghetrauwe als die zie.

*
4
6-7
8
10
11
12
14

Chanson. Melodie doorgecomponeerd.
verbieden, ‘beletten’.
‘het zit de een, zonder dat hij daar enig nadeel van ondervindt, dwars dat de ander in aanzien
toeneemt’.
pijnt ende poocht, ‘pijnigt zich af’.
met ghevensden rade, ‘met bedriegelijke middelen’.
‘de mensen sloven zich uit om elkaar ten val te brengen’.
‘wie heeft ooit iets dergelijks gezien’.
zie, ‘zeef’; hier als beeld van onbetrouwbaarheid; zië is tweesyllabig, men moet dus ook copië
en partië lezen; r. 14 is letterlijk gelijk aan de laatste vier woorden van Martijn 1,22; Jan
Moritoen kende zijn Maerlant goed!
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15 ’Wat wi, welc ene partie!15
Ic vinde sulc, al eist mi leit,
Die gerne met mi dronke,
18
Sijn vrienscap es mi so ghereit,
Hi wilde dat ic verzonke.
20 Ic weet wel wat ic donke!20
Tgheselscap wil ic al begeven.
21-22
In cans niet antieren
23
Ende micken niet up yemens leven.
Mine rouc hoe sijt bestieren,
25 En si mi niet verpieren!24-25
26

Ic wil gaen duken in den ouc
Ghelijc den stommen blinden.
28
Smeekers hebben al den rouc,
29
Binden ende ontbinden,
30 In wils mi niet bewinden.30
Adieu, adieu, gheselscap al,

15
18
20
21-22
23
24-25
26
28

29

30

wat wi: blijkbaar een uitbreiding van de interjectie wi, ‘helaas’; verg. owi.
‘zijn vriendschap staat mij zó ter beschikking’; ironisch.
ic weet wel wat ic donke, l. hem donke, ‘ik ben er mij heel goed van bewust wat hem van mij
dunkt’.
‘ik wil mij helemaal terugtrekken uit die kring (van kroegkennissen), ik kan er niet mee omgaan’.
micken, ‘loeren’.
‘'t kan me niet schelen hoe ze het bekokstoven, als ze mij maar geen beentje lichten’ (lett.
‘verstrikken’).
‘ik wil in een hoekje wegkruipen om niets te hoeven zeggen en niets te hoeven zien, om
stommetje te kunnen spelen’.
smeekers, ‘pluimstrijkers’; verg. Maerlant, Verk. Martijn 34: ‘smekers hebben dat hogheste
leen’.
rouc, ‘aandacht’.
binden en ontbinden: samen moet dit wel iets als ‘alles gedaan krijgen’ betekenen; is binden
‘vastzetten, de vrijheid benemen’ en ontbinden ‘weer loslaten’? is binden ende ontbinden
‘beschikken over een medemens, met hem spelen als een kat met een muis’?
‘ik wil er mij niet mee bezighouden’.
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Mi ic u verbiede!
33
God kent die weet, waer henen sal:
Of ic van u sciede,
35 Dochtic onder liede.34-35

32
33
34-35

‘ik ontzeg u de toegang tot mij, laat mij met rust’.
God kent die weet, ‘God heeft er weet van’; de dichter wil niet zeggen waar hij naar toegaat
(‘waer henen sal’), om niet door zijn ‘vrienden’ lastig gevallen te kunnen worden.
‘als ik van u zou weggaan, zou ik misschien van nut kunnen zijn (dochtic, deugde ik) onder
(fatsoenlijke) mensen’.

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

340

52 *

Wat dinge men met herten doet,
2
Dan dar men niet verwerken.
Ende anders hevet crancken spoet,
Dits openbare int merken.
5 Wat sal een voghel sonder vlerken5
6
Die bliven moet bin zinen sperten?
7
In wil niet doen, en si met herten.
Met herten willic werc bestaen,
9
So ne sal mi niet verlangen.
10 Verlangen comt hem dickent aen
Die anders werc bevanghen.
11-12
Met herten mach men dies ontgangen.
13
Verlanghen brinct al werc te smerten.

*

2
5
6
7
9
11-12
13

Ballade. Begin- en eindnoten conjectuur in overeenstemming met het melodisch geheel.
Tegen 't eind een streepje. Waarschijnlijk om een scheiding tussen de frasen van het afgezang
en het R. aan te geven.
verwerken, ‘verkeerd doen, bederven’; de bedoeling is: je moet je werk met hart en ziel doen,
anders komt er niets van terecht (‘hevet crancken spoet’).
sonder vlerken, ‘gekortwiekt’.
bin zinen sperten, ‘in zijn kooi’.
‘ik wil niets doen tenzij van harte’.
‘dan zal het mij niet te lang vallen, niet te veel worden’.
‘het wordt hún dikwijls te veel die het werk op een andere manier aanvatten’.
‘als het ons te veel is, wordt alle werk vervelend, verdrietig’.
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In wil niet doen, en si met herten.
15 So waer hem binden herten twee
Eendrachtich sonder sceiden,
17
Daer deen den andren niet ontgee,
18
Die moghen vroylic beiden.
Met herten wil ic mi bereiden
20 Daer tsoe, ondanc der niders perten.20
In wil niet doen, en si met herten.
Here God, wilt hem ghehingen das
Die hem met herten bindet,
24
Dat elc wel houde zinen pas
25 Ende sceidens niet bewindet.25
26
Hout stede ende trauwe, die trauwe vindet!
27
Trouwe ne sal mi niet ontverten.
In wil niet doen, en si met herten.

17
18
20
24
25
26
27

ontgee, ‘ontga, verlate’.
‘die kunnen samen rustig en opgewekt afwachten (tot zij kunnen trouwen)’.
ondanc der niders perten, ‘ondanks de lelijke streken van de kwaadsprekers (die de goede
verhouding tussen de gelieven willen verstoren)’.
houde zinen pas, ‘met rustige stap voorwaarts gaat’.
‘en geen aanstalten maakt om te scheiden, er niet aan denkt om zich van de ander los te
maken’.
‘blijf standvastig en trouw, als je (bij je partner) ook trouw vindt’; gezegd tot de geliefde.
‘aan trouw zal het mij niet ontbreken’; ontverten is verder niet in het mnl. aangetroffen; het is
blijkbaar een door het rijm ingegeven variant van ontverren, ‘ontgaan, zich verwijderen’.
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1

Een wijf van reinen zeden,
Vulmaect van allen leden,
1-3
Hovesch ende vroet,
Die heift mi ghebeiden
5 In ghestadicheiden
4-6
Te vougene hertze ende moet:
7
‘Quaet aeste es al ontspoet!’
Doe seidic: ‘werde vrouwe,
Ghestadich ende ghetrauwe,
10 So willic emmer zijn,
11
Up dat ic trauwe gelauwe.
Nu blivic in den rauwe:
13
Men doet mi geene anscijn,
14
Verlangen doet mi pijn.’
15 Dat wijf van herten reine

*
1
1-3
4-6
7
11
13
14

Chanson Enigszins balladisch: 2 stollen + R (a a b a a b B). De oneven strofen hebben een
ander R dan de even. Andere transcriptie: ONL I, 283; Het eenst. lied 65 vv.
een, hs. EEen.
zonder haar zo te noemen stelt de dichter ons hier kennelijk ‘vrau Redene’ voor.
‘die heeft mij gevraagd om mijn geest te schikken in standvastigheid, om rustig en beheerst
te blíjven liefhebben (in afwachting van het definitieve jawoord)’.
‘overhaasting leidt tot niets’.
‘als ik maar trouw ontvang’.
‘men laat mij geen (trouw) blijken’.
verlangen, ‘ongeduld’.
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Die sprac: ‘die minne es cleine
Die verlangen doet.
Mindi anders geine,
So blijft met haer ghemeine,
20 Gheift u in haer behoet.19-20
Quaet aeste es al onspoet!'
22

‘Vrauwe, in caent gelaten.
Al soudser mi omme haten!
So heift de hertze mijn.
25 Ic truere boven maten,
Ic claghe, en mach mi baten
26-27
Niet een vingerlijn.
Verlangen doet mi pijn.’
Si sprac: ‘ghi sult u houden
30 Vroilic, ende verbouden30
Inder minnen gloet,
32
Al souddi u bescouden!
33
Ne latet niet vercouden:
Na tzuere comet tzoet,
35 Quaet aeste es al ontspoet!’
Doe andwordic hare:

19-20
22
26-27

30
32
33

‘blijf als hoofs minnaar bij haar, in haar dienst’.
‘ik kan het niet laten (ongeduldig te zijn)’.
en mach mi baten niet een vingerlijn, ‘het kan mij volstrekt niets helpen’; verg. ook Jan Praet
r. 2588: ‘niet een vingherlijn’; hoe vingerlijn aan de betekenis ‘kleinigheid’ is gekomen, blijkt
niet duidelijk; men denkt onwillekeurig aan ‘vingerhoed’ (oorspronkelijk ‘vinger van een
handschoen’), maar bij de plaatsen die Verdam van vingerlijn geeft, kan ik deze betekenis
niet vinden; misschien speelt de dichter op deze plaats tegelijk met de bet. ‘vingerring (als
teken van trouw)’: al zijn treuren en klagen levert hem immers niet de ring op waar het hem
om te doen is! verg. lied 75, r. 34.
verbouden, ‘dapper, sterk worden’; de bedoeling is: ‘je moet nog vuriger gaan beminnen’.
‘al zou hij (de gloed) je verzengen’.
‘laat de liefde niet verkoelen’.
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37

‘Bi den goeden jare,
Ic ben een arem swijn.
So waer ic henen vare,
40 In werde niet geware
41
An haer alsulken fijn.
Verlangen doet mi pijn.’
43

Hi sprac: ‘die wil becliven
In te minnene wiven,
45 Die wachte na de vloet
Ende doe sijn sceipkin driven.
47
Laettijt te lange bliven
En doet hem nummer goet:
Quaet aeste es al ontspoet!’
50 Nu laet ons wachten alle:
51
Als ons de tijt gevalle,
So wilwi wacker zijn,
53
Dat men ons niet vergalle.
Die tpaert heift binden stalle,
55 Verware sijn slotelkijn!
Verlangen doet mi pijn.

37
41
43
47
51
53

wijst deze regel erop dat ook dit lied omstreeks een jaarswisseling geschreven is? wellicht in
dezelfde tijd als lied 75?
alsulken fijn, ‘een zodanige afloop’, nl. dat na het zure het zoete zal komen.
hi, l. si.
becliven, ‘voorspoedig zijn, succes hebben’.
laettijt, ‘'s avonds laat’; zie ook wat in de inleiding over deze plaats gezegd is (blz. 152).
‘als het goede tij voor ons komt’.
‘dat men dat goede ogenblik niet voor ons bederft’; de dichter heeft met ‘men’ waarschijnlijk
de altijd aanwezige en iedere hoofse liefdesverhouding bedreigende kwaadsprekers op het
oog.
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Ic quam ghegaen up enen dach.
Daer hoordic bliscap ende gheclach
3
Twee frissche vrauwen driven.
Die een die riep: ‘owi, owach!’
5 Mi dochte dat ic nie ne sach
So wivelike wiven.
Doe sprac dat droufste vrauwelin:
‘Ich aen ghegeven herte ende zin
In trauwen,
10 Men acht up mi no meer no min.10
Dat doet mi, leider, dat ic bin
In rauwen.’
Doe sprac dat ander blide wijf:

*
3
10

Chanson. De steeds herhaalde melodie αβ αβ - ... + coda is van het litanie- of laissetype
(Gennrich Grundriß 47).
frissche vrauwen, ‘bloeiende jonge meisjes’.
‘men (d.i. hij, mijn minnaar) schenkt helemaal geen aandacht meer aan mij’.

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

346
14

15

20

25

30

35

‘Hoe mach dijn edel jonghe lijf
In rauwen dus verkeeren?
Om minen wille in vruechden blijf
Ende desen rauwe van di drijf!
18
Du does mi ooc verzeeren.
Hoe moochstu nu so drouve zijn?
Dijn vruecht was meere dan de mijn
Te voren.
22
Verandert es dijn wijflic scijn.
Hebstu dijns lieves vingherlin
Verloren?’
‘Ghespele, in caent gheswighen niet.
Nu wilt mijn over zwaer verdriet
In trauwen helpen helen.
Doe ic lesten van u sciet,
29
Doe addi mi allein bespiet
30
Ende ic ghinc mettem spelen.
Ghespele, wilt beraden mi
32
So dat mijn hete behouden zi,
Bi wizen rade.
34
Ic wane, in comme hem nemmer bi.
Wat salic doen? owach, owi,
Het es te spade!’

Die ander sprac: ‘op minen heit,
Dat es mi waerlic alzo leit,
Ghespele, ic wil u claghen.
40 Waer es dijn zuver omme cleit?

14
18
22
29
30
32
34

lijf, ‘leven’.
verzeeren, ‘pijn hebben’.
scijn, ‘gezicht’.
‘toen had hij waargenomen dat ik alleen, onbegeleid was’.
spelen: nl. ‘der minnen spel’, coire.
here, ‘eer, goede naam’.
in comme hem nemmer bi, ‘hij zal me nooit trouwen’.
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Nu moetstu dinen aerbeit
Lange alleine draghen.
Waer es dijns hertzen toeverlaet?
In can di, leider, ghenen raet
45 Ghegeven.
46
Wint up dijn haer, dijn guldin draet!
Waer es dijn vruechdenrijch ghelaet
47-48
Ghebleven?’
Haer aer so drouvelic up want.
50 So namze bider witzer ant.50
Te zamen dat si ghingen.
De tranen vielen daer int zant.
53
Die daer de blijtste was becant,
Die ghin haer anden wringhen.
55 Als ic dat sach, het deerde mich
Dat zi haer anden drouvelich
Te zamen wrongen.
God jonne hem beeden hemelrijch!
In wilde rusten zekerlijch,
60 In hadt bezonghen.59-60

41
46
47-48
50
53
59-60

aerbeit, ‘moeite, zwangerschap’.
‘bind je goudblonde haren in een wrong’, nl. als teken dat zij geen maagd meer is.
‘je kunt je niet meer als een vrolijk jong meisje gedragen’; retorische vraag.
‘zij nam haar blanke hand in de hare’.
‘die de vrolijkste was geweest’; becant is alleen een versterking van was.
‘ik wilde voorzeker niet rusten, ik had geen rust, voor ik het bezongen had’.
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Het quamen twee ghesellen
Up eenen wech gegaen,
Daer ic u of sal tellen,
4
Wildier na verstaen.
5 Met minnen waren zi bevaen,
Maer deen gheselle meest,
7
Dat haddic zaen verheest.
Deen sprac: ‘gheselle mijn,
Ic sacher heden twee
10 Die ons verdriven pijn
Ende alre zorgen wee.
Die mine en latic nemmermee,
Nu ooc ghestade blijf
An dijn liefste wijf!’
15 Als dat die ander hoorde,
Drouvelic hi sach
Ende hi gaf dese andwoorde:

*
4
7

chanson. De melodie met lai- (sequens-)karakter.
verstaen, ‘luisteren’.
verheest, ‘gemerkt’.
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‘Nemmee ic minnen mach,
So cleene dinct mi zijn tbejach
20 Dat mer nu an wint.
Ic hebbe ghenouch ghemint.’
Die ander weder zeide:
‘Wat sal bedieden dat?
Van u ic varinc sceide!
25 Sidi nu minnens zat?
Ghi dinct mi wesen, in weet wat!
Wat hevet u ghescaedt
Dat ghi de minne laet?’
Hi sprac met erren moede:
30 ‘Gheselle, ghi wel ziet:
Die niet en comt te goede,
Men acht sijns min dan niet.
Maer addic noit na goet bespiet,
34
Me soude mi roupen na
35 Daer ic nu buten sta.’
36

Die ander sach te dale,
Hi dochte mi wesen gram.
Hi seide: ‘sulke tale
Nie uut minnen cam.
40 Ghi dinct mi wulf die waert een lam.
41
Suldi haer nu of gaen?
Soe es so wel ghedaen.’
43

‘Gheselle, waric rike,

18
34
36
41
43

nemmee, ‘nooit meer’.
‘men zou mij uitnodigen tot dingen waar ik nu buiten sta’.
sach te dale, ‘keek naar de grond’.
of gaen, ‘verlaten’.
verg. Jan Praet: ‘of zoe niet minnet haers ghelike’ (ed. Bormans r. 1959).
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Ic worde wel ghemint.
45 Al minnic mijns gelike,
46
Sone achtes niet een twint.
47
Maer haddic gelt, ic hadde wint,
Ic came al omme voort.
49
Men acht up geen gheboort.’
50 ‘Gheselle, dine zinne
51
Dinc mi wesen blonc!
52
Die daer an legghen minne
Ende anden goeden dronc,
54
Si sijn van zeden alte jonc,
55
55 Want alle minne clein
Vor minne vrauwen rein!’
‘Gheselle, ic wilse laten,
Hets al verloren tijt.
Ten can mi niet ghebaten,
60 Daer omme sceldict quijt.60
Als ghi van minnen rike zijt,
62
Dan seght mi u gheval,
Want ic weder minnen zal!’
Hi sprac: ‘wildi des begeven,
65 Mi dinc, ghi sijt ontwuecht.65

46
47
49
51
52
54
55

60
62
65

‘zij schenkt er niet de minste aandacht aan’.
wint: nl. in de zeilen.
men kan hieruit opmaken dat Jan Moritoen ‘van goede familie’ was.
blonc, ‘stomp’.
daer an: nl. het geld.
van zeden alte jonc, ‘geestelijk erg onrijp’.
‘geld en drank zinken als voorwerpen van liefde in het niet bij een hoofse dame’; misschien
heeft de kopiist es overgeslagen tussen minne en clein, maar het lijkt mij ook niet onmogelijk
om clein als een werkwoordsvorm op te vatten (‘wordt klein, gering’, conj. praes. van cleinen).
‘daarom beschouw ik de zaak als afgedaan’.
u gheval, ‘uw gelukkige carrière’.
ontwuecht, ‘het spoor bijster’.
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Al sijn wi arem bleven,
Geen leven vor genuecht!
Die ghierige en heift nemmer vruecht,
Al waer de werelt zijn,
70 Dan doet geen wijflic scijn.’68-70
Hi sprac: ‘wi moeten sceiden.
Ic prise den riken man,
Ende dat mi doet verleiden:
73-74
Gheen trauwe ic vinden can.
75 Wat salic meer beminnen dan?75
So wie ghecrighen goet,
Die hebben al den spoet!’
‘Moet dan gesceiden wesen,
Dat es mi zeiker leit.
80 Ghine werdes niet ghepresen,
Doch hebbict u geseit:
80-82
Geen leider leit dan lief ghesceit.
Adieu, ic blive haer bi
Die mach verhuegen mi!’

68-70
73-74
75
80-82

‘de hebzuchtige heeft, al zou de hele wereld van hem zijn, nooit vreugde, als een schone
vrouw ze hem niet geeft’.
‘en dít maakt mij zo wrevelig: ik kan (bij de vrouwen als arme jongen) geen trouw vinden’.
verg. Jan Praet: ‘wien soude soe moghen minnen dan?’ (ed. Bormans r. 1960).
‘je zult niet geprezen worden om wat je nu doet, maar onthoud wat ik je gezegd heb: geen
verdrietiger verdriet dan afscheid nemen van je geliefde’.
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Scinc her den wijn,
Gheselle mijn,
Wi willen vroilic leven!
Het mach sulc zijn
5 Noch up den Rijn
Die ons geluc mach geven,
4-7
Al moeten wi nu sneven!
Wat saelt ghetruert?
De sulc bezuert,
10 Een ander moet bezoeten.9-10
Wat mi ghebuert,
12
Ic willecuert:
God saelt noch tjaren boeten,
14
Dat wi nu trueren moeten!

*
4-7
9-10
12
14

chanson. Melodie doorgecomponeerd. Laatste regel herhaald. ONL II, 1086.
‘misschien woont er nog wel iemand aan de Rijn (nl. een wijnbouwer) die ons geluk kan
schenken in onze tegenwoordige ongelukkige toestand’.
‘de een doet de moeite, een ander heeft er het plezier van’.
ic willecuert, ‘ik vind het goed, ik leg er mij bij neer’.
‘God zal het nog wel eens (tjaren) goedmaken’.
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15 In vruechden vro
16
Sinc wi also:
Wi willens ons verbliden!
Wine achtens jo
18-19
Een averstro!
20 Die ons daer om beniden.
God geve hem al ons liden!
God geve hem heil
23
Met vruechden geil
24
Wie metten vrauwen hoven!
25
25 Al heift een veil
Den wint in tzeil,
27
Hi mach hem wel beloven,
Es hi des nijts te boven.
Wel op, wel aen,
30 Laet niden staen
Ende leven wi metter eere!
Met niders gaen,
Onnere ontfaen
33-34
Van haren bozen kere,
35 Elc man hem hoeden lere!

16
18-19

23
24
25
27
33-34

sinc wi, ‘zingen wij’; r. 17 is hierbij het object.
‘wij geven er geen zier om’; als uitdrukking voor een kleinigheid is haverstro alleen op deze
plaats bekend; waarschijnlijk is het een persoonlijke gelegenheidsvariant van de dichter van
het in deze zin algemeen gebruikelijke stro (dat hij zelf ook in de liederen 142 en 144 gebruikt).
geil, ‘geheel’.
hoven, ‘feestvieren, gezellig verkeren’.
veil, ‘veel, vele malen’.
hem beloven, ‘dankbaar zijn’.
‘te schande gemaakt worden door hun gemene streken’.
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1

Sonder nommer of ghetal
2
So hebbic vruecht bezeven:
Die ic minne, mi minnen zal,
4
So heift mi troost ghegeven,
5 Nu willic vroilic leven!
Wie weet of ics geloven wil,
Want ic ne weets niet zelve.
8
Haer troost heift in tverstaen ghescil.
9
Hoe ict keere of welve,
10 Om niet ic dike ende delve.10
Soe heift geseit, soe sal mi minnen.
12
Dus heift zoe haer vermeten.

*
1
2
4
8
9
10
12

Chanson. Melodie hymnisch (doorgecomponeerd). ONL I, 525.
‘eindeloos veel, mateloos’.
‘heb ik vreugde’; bezeven (eig. ‘beseft’) heeft hier vrijwel geen betekenis.
so, l. soe.
‘je kunt haar troost verschillend opvatten, 't is maar wat je onder haar troost verstaat’.
welven, ‘wenden’.
‘voor niets sta ik te graven en te spitten’.
‘zo heeft ze mij stellig verzekerd’.
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Maer weltijt salzoes beginnen?
Dat soudic gerne weten.
15 Ic duchte, soe saels vergeten.

Vergeit soet ende ict haer verwite,
Wat hebbic dan gewonnen?
18
So salzoe secghen: ‘sceldet quite!’
Wat doetem yet begonnen
20 Die niet verbeiden connen?19-20
Dus willic beiden ende verdraghen.
Laet zien, wat zaelt mi baten?
In hebbe int zwighen no int claghen
24
No ghedaen no ghelaten.
25 Ic peinse, ic bem verwaten.25
Ghetrouwe minres, roup wi wrake
Over zulke wiven,
28
Die int ghelaet ende in de sprake
In minnen troost bedriven
30 Ende niet daer bi ne bliven!

13
18
19-20
24
25
28

weltijt, ‘op welke tijd, wanneer’.
sceldet quite, ‘beschouw de zaak maar als afgedaan’.
‘wat baat het hun met iets (nl. een liefdesverhouding) te beginnen, die niet kunnen afwachten’.
no ghedaen no ghelaten: eenzijdig gerichte polaire verbinding; de bedoeling is: ‘ik heb noch
met in stilte dulden, noch met klagen iets uitgericht’.
verwaten, ‘in de ban, geëxcommuniceerd’.
int ghelaet, ‘in hun gedragingen, de houding die zij aannemen’.
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Ich haen ghemint,
2
Men achtes twint.
Ic moet mijn liden claghen.
4
Het es al wint
5 Dat men nu vint
In al die minne draghen.
Men darffer niet om vraghen,
7-8
Ic hoors so vele ghewaghen.
Die nu wil minnen,
10 Moet beghinnen
11
Spreiken jeghen meenen,
Sal hi gewinnen
13
Paeis van zinnen,
Of hi saelt beweenen.

*
2
4
7-8
11
13

Chanson. Melodie in baarvorm (stol- tegenstol-afgezang).
‘men (d.i. de geliefde) heeft er niet de minste aandacht aan geschonken’.
wint, ‘opgeblazenheid, ijdel vertoon’.
‘je behoeft er niet (uitdrukkelijk) om te vragen, je hoort er (ook zonder dat je er naar vraagt)
genoeg over spreken’.
spreiken jeghen meenen, ‘huichelen, een rol spelen’.
paeis van zinnen: hier ter aanduiding van een vriendelijke bejegening van de zijde van de
geliefde.
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15 Van .xvij. eenen15
Sone vint men anders gheenen.
Hoe eist ghevaren?
Die minres waren,
19
Ne willens nemmeer ayen,
20 Want zi zien tjaren20
21
Trauwe versparen
Ende ontrouwe boven draeyen.
23
Dus moetsi, sulzi payen,
Met allen winde wayen.
25 Mint een wijf
In trauwen stijf,
Ghef di in haer ghenade,
Ghestade blijf,
Maer dijn beclijf
30 Dan doet di nummer stade.25-30
31
Nu ganc haer vast te rade,
32
Maer hoeti deser scade!
Trueren, waken,
Magher caken,
35 Selden sonder toren,35

15

19
20
21
23
25-30
31
32
35

xvij: ter aanduiding van een onbepaald (groot) aantal, versterking van seven dat ook in deze
zin gebruikt wordt; ‘er is er niet een op de zeventien anders’ wil dus zeggen ‘ze zijn bijna
allemaal zo’; lees: seventienen.
‘willen het (d.i. de moeiten van de hoofse liefdedienst) niet meer verdragen’.
tjaren, ‘tegenwoordig’.
trauwe versparen, ‘een spaarzaam gebruik maken van trouw’; ironisch.
payen, ‘voldoen’.
‘je kunt een vrouw nog zo trouw liefhebben, je (op hoofse wijze) in haar dienst stellen en
standvastig daarin volharden, je volharding (beclijf) zal je in geen enkel opzicht baten’.
ganc haer vast te rade, ‘vraag haar voortdurend om raad’, hier: ‘doe alsof je je geheel in haar
dienst stelt’.
‘maar zorg ervoor dat je niet zonder enige beloning voor je liefdedienst wordt afgescheept’.
toren, ‘verdriet’.
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Breken, maken
Niet gheraken
36-38
Achter meer dan voren,
Dit moeter al toe horen
40 Ende alden tijt verloren.
Mint ende beziet:
Vindi dit niet,
42-43
So muechdijs u beloven.
Ic zinghe een liet,
45 Ende alst ghesciet
46
Dat ic bem wat bestoven,
47
Willic met vrauwen hoven,
48
Maer niet daer an verscoven!

36-38
42-43
46
47
48

‘je ter beschikking stellen van de geliefde, zodat ze je kan maken en breken, zonder dat je
er iets mee opschiet’.
‘als je dit niet zo bevindt, als je andere (meer positieve) ervaringen met de liefde hebt, mag
je dankbaar zijn’.
wat bestoven, ‘een beetje dronken’.
met vrauwen hoven, ‘vrolijk zijn in het gezelschap van vrouwen, een beetje vrijen’.
‘maar niet daardoor uit mijn voegen gerukt worden’; de betekenis van verscoven, dat verder
in het mnl, niet is aangetroffen, moet uit het verband worden opgemaakt; zie Verdam s.v.
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Nieuwe jaer, du brincs ons vruechden in!
Nu willic minnens doen beghin,
Daer toe so dwinct mi herte ende zin,
Tzoe einen reinen beilde
5 Die mi so lieflic teilde.5
Hertze ende zin ende wes ich bin,
7
.......................in,
In can haer niet ghegeven min,
9
Want mi des nie ver verveilde.
10 Nieu jaer, du brincs ons vruechden in!

*

Rondeel. De melodie van het R. is in 5 zinnen ingedeeld. Het zangschema voor het gehele
rondeel is:

5
7
9

R

1

2

3

4

5

C1

6

..

8

9

R

1

2

3

4

C2

10

11

12

13

14

R

1

2

3

4

5

In Couplet 1 is volgens de rondeelbouw een regel (7), rijmende op -in, uitgevallen.
teilde, ‘opkweekte, vormde (tot een minnaar)’; ongewoon en waarschijnlijk door het rijm
geïnspireerd beeld.
de kopiist heeft hier blijkbaar een regel overgeslagen.
ver verveilde, 1. verveilde; min en verveilde zullen wel op elkaar afgestemd zijn: ‘minder kan
ik haar niet geven, want dit was mij nooit te veel’.
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Nu willic minnens doen begin,
Daer toe so dwinct mi herte ende zin,
Tzoe einen reinen beilde.
14

Mochtic haers troost noch doen bekin,
15 Daer voren coric gheen ghewin.
Mijn heil, mijn troost, mijn cheraphin,
17
Mijn hertze nie ne speilde
Dan in dijnre weilde!

14
17

doen bekin, ‘leren kennen, ervaren’; ongewoon voor bekinnen; rijmdwang en behoefte aan
bijzondere expressie zullen hier wel retorijkelijk samenspelen.
nie ne speilde, ‘had nooit vermaak, nooit wezenlijke vreugde’.
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60 *

Nieuwe jaer in vruechden rijch
Weinscic der liefster minnentlijch
Met hertzen ende met zinne.
4
In haer ghewaldt so gevich mich
5 Met gansen wille zekerlich.
Mijns hertzen keyserinne,
Du best mijns vruechts ghewinne!
8

Mijn liefste reine, ghelooft mi das.
9
Want ich dijns waerlich nie vergas!
10 Noch blivic di ghestade
Vor al dat es of ye ghewas.
Mijn herte en rustet niewer bas

*
4
8
9

Chanson. Finaliscadens conjectuur. Tegen 't eind a′g′ (op keyse-rinne) niet bij Carton.
‘ik stel mij onder haar soevereine macht’.
ghelooft mi das, ‘neem dat van mij aan’.
‘ik heb u waarlijk geen ogenblik vergeten, ik ben u geen ogenblik innerlijk ontrouw geweest’;
toespeling op de onenigheid die tussen de dichter en zijn geliefde (Mergriete) had
plaatsgevonden en die in r. 26 wordt aangeduid als ‘onsteidich kijf’ (blz. 164-6).
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Dan in dire ghenade,
In trauwen vro ende spade.
15 Dit nieuwe zalich vroilic jaer,
Daertoe al die mi volghen naer,
Blivic in dire ghewalde.
So waer ic bin, of hier of daer,
Mijn hertze die es di even naer.
20 Mijn vruecht ic van di halde
21
Met minnentliker zalde.
Salich vroilich minlich wijf,
Du best al mijns leits verdrijf,
24
Hoe saltu mi dan laten?
25 In minnen mi ghestade blijf
26
Ende acht up geen onsteidich kijf!
Ne wilt mi nummer haten,
28
Dune vints mi buten maten!

21
24
26
28

zalde, ‘zaligheid’.
laten, ‘loslaten’; ook weer een toespeling op de onenigheid in het voorafgegane jaar.
‘hecht geen waarde aan voorbijgaande meningsverschillen’.
‘tenzij gij werkelijk zoudt bevinden dat ik buiten de perken was gegaan’.

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

363

61 *
.......................
.......................
.................. eine
.......................
5 .................. eine,
6
Lieve, werde, zoete, reine?
..................vive
7-8
...................ive
Minne, die eewich duren moete.
10 Des anders name ic Jonste scrive,
Daer ic u minlic mede groete,
Reine, werde, lieve, zoete!
Den derden Troost geheeten zi.

*

6
7-8

Tussen lied 60 en 61 ontbreekt een dubbelblad, het middelste van het quatern. Op de laatste
kolom van dit dubbelblad hebben de eerste 8 regels van lied 61 gestaan. Onder lied 60 staat
in het handschrift de melodie genoteerd van het eerste der ontbrekende liederen, waarvan
de tekst op de eerste kolom van het ontbrekende dubbelblad moet hebben gestaan en dat
we ‘60a’ kunnen noemen (zie de reproductie achterin).
het rijmwoord moet reine geweest zijn; de volgorde van de andere woorden staat niet vast.
gezien het vervolg is het wel waarschijnlijk dat het rijmwoord van r. 7 vive geweest is en dat
in r. 8 het woord eerste of eene heeft gestaan; omdat in r. 10 van des anders en in r. 13 van
den derden gesproken wordt, is het aannemelijk dat er in r. 7 een mannelijk substantivum
gestaan heeft; de opzet van dit lied herinnert aan r. 4016/27 van Jan Praet:

Men gheeft ghiften in .v. manieren,
dat mach elc weten, es hi wijs;
die eene willic u visieren:
dats omme rom, lof ende prijs.
Die andre es van deughden manc,
die selden den ghevre comt te baten;
dat hi gheeft, dat doet bedwanc:
hine gave niet, dorste hijt wel laten.
Die derde es, dat mens verdient;
die vierde, dat mens verdienen sal;
de vijfste, dat es de vulle vrient,
die tplein van minnen vulcomt van al.
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Die vierde heet, ende staet hem bi,
15 Antieren, die ic ye begherde.15
De vijfste heet, ende blijft in mi,
Ghestadicheit, die nie man derde,
Soete, reine, lieve, werde!
19

Nu blijft ghecroont, mijn coninginne,
20 Die ic vor al de werelt minne!
21
Te rechte ic van u troost besieve.
Dan mochten doen ne ghene ghewinne,
22-23
Dat ic in mi yet el verhieve,
Soete, werde, reine, lieve!

15
19
21
22-23

antieren, ‘(hoofse) omgang’.
ghecroont: op grond van dit beeld zou men kunnen veronderstellen dat Minne, Jonste, Troost,
Antieren en Ghestadicheit elementen of attributen van een ‘crone’ geweest zijn.
‘met recht kan ik verwachten van uwentwege troost te zullen smaken’.
‘geen enkel voordeel zou mij ertoe kunnen brengen om aan iets (iemand) anders de ereplaats
in mijn gedachten te geven’.
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62 *

1

O wijf, dine wivelike ader
Es so vul der reinicheit,
Dat ic di bliven moet ghestader
Dan een pael die eewich steit.
5 Es mi dijn jonst dan ongereit,5
6
Dat dinct mi zeker onghelijch.
Dijn zien es mi een hemelrijch!
Voughen wi onsen zin te gader,
So es mi allen rauwe ontzeit.
10 Mijn god, mijn moeder ende mijn vader
Bestu allein, vor waer gheseit.
12
Du best doch al, dats woort besceit.

*
1
5
6
12

Ballade (cyclisch). Melodie doorgecomponeerd. De vele streepjesherhalingen duiden eerder
op langgerekte noten dan op een herhaling.
wivelike ader, ‘edele inborst’.
‘onthoudt ge mij dan uw genegenheid’.
onghelijch, ‘onrechtvaardig’.
‘gij zijt immers álles, kort en klaar gezegd’; besceit lijkt mij een door het rijm ingegeven variant
van besceiden, ‘duidelijk’.
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13

Hoe saltu mi dan doen bezwijch?
Dijn zien es mi een hemelrijch!

15 Hoe mochtic emmer wesen quader15
Dan ic di dade ontrauwicheit!
Neen, minlic herte was nie verrader,
Ic blive dijn eighin, hoe dat gheit!
19
Du muechs mi gheven lief ende leit.
20 Doet mi doch aen eens vruechts ghecrijch:20
Dijn zien es mi een hemelrijch!
O wijf etc.

13
15
19
20

doen bezwijch, ‘in de steek laten’; alleen in dit liedboek (verg. lied 14, r. 17).
‘hoe zou ik ooit slechter kunnen zijn dan -, hoe zou ik ooit zó slecht kunnen zijn, dat ik mij
tegenover u ontrouw zou kunnen gedragen?’
verg. Jan Praet: ‘Zoe ghevet beede, lief ende leet’ (ed. Bormans r. 1329); lied 80, r. 25.
‘doe mij vreugde verkrijgen’; doen ghecrijch alleen in dit liedboek.

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

367

63 *
Dach na dach in lanc so meer
2
Dinct mi haer minne wassen
Met trauwen vast in minen moet.
Nacht na nacht vernieut mijn zeer,
5 Want niders up mi bassen.5
Dach na dach etc.
Mijn alre liefste vrauwe, leer
8
Dijn herte in trauwen passen!
Daer voren coric heil no goet.
10 Dach na dach etc.

*
2
5
8

In het hs. staat wel een notenbalk, maar de melodie is niet ingevuld
haer minne, ‘mijn liefde voor haar’.
up mi bassen, ‘blaffen, spreken kwaad over mij’.
‘leer uw hart voegen in een trouwverbond’.
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64 *

Hoe mochtic leven sonder rauwe,
Als trueren moet mijn liefste vrauwe,
Want onser beider zin es een!
4
Als soes mi jan, ic vruecht gelauwe,
5 Soe es mijn liefste ende liever geen!
Ghestadicheit ende vaste trauwe.
Dit es daer ic niet in en flauwe,
8
Want hets mijn ervelike leen.
Hoe mochtic etc.
10 Lief, als ic u vroilic scauwe,10
Mids uwen troosteliken dauwe,

*
4
8
10

Rondeel. Couplet 1 (a a b) wordt volgens de melodische passus 6, 7, 8 gezongen; couplet 2
(aabab) volgens 6, 7, 8, 6, 8.
gelauwe, ‘verkrijg’.
mijn ervelike leen, ‘mijn voortdurend, onvervreemdbaar bezit’.
‘als ik u vrolijk (d.i. niet stug, niet teruggetrokken tegenover mij) zie’.
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Al ware dat herte mijn een steen,
11-13
Het soude ondoen in sulken bauwe.
Du best mijn liefste ende liever geen!
15 Hoe mochtic etc.

11-13

‘door de dauw van uw troost zou de grond van mijn hart zich ontsluiten en vrucht gaan dragen’;
bauw betekent hier ‘bebouwing, verzorging van de akker’.
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65 *

Vor al dat God ye an mi wrachte
1-2
So dankic hem mir oghen twee,
Die mi brochten int ghedachte
4
Een .M. die ic nemmermee
5 Laeten wil, hoet mi vergee.
Dese .M. es boven allen crachte
Machtich mijns. ghelijc der zee
8
Canzoe mi gheven zuer ende zachte.
Vor al etc.
10 Uren, wilen, daghen, nachten

*

1-2
4
8

Rondeel. De verdeling der tekstregels over de melodische zinnen als in 64. In regel 6 tussen
de beide e″ (‘allen’) een f. die op het facsimile onduidelijk te zien is. Vergelijking met regel 1
‘mi wrachte’ maakt de f″ waarschijnlijk.
‘boven al het andere dat God mij bij het formeren van mijn lichaam gegeven heeft, dank ik
Hem voor mijn beide ogen’.
M: de eerste letter van de naam Mergriete.
zuer ende zachte: verg. zeer ende zacht (lied 128) en zacht ende zere (lied 124) in een
soortgelijk verband, terwijl in lied 100 tzoet tegenover tzure wordt gesteld; misschien moet
men in lied 65 ook zeer ende zachte lezen, misschien heeft de dichter twee uitdrukkingen
vermengd.
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11

Doet mi verlangen liden wee.
12
Mi hebdi vri te uwen pachte
Als een herde doet sijn vee.
14
Anders dwinic als die snee.

11
12
14

verlangen, ‘gemis’.
vri ruwen pachte, ‘tot uw vrije beschikking’ in deze toepassing is pacht verder niet in het mnl.
aangetroffen.
anders: nl. wanneer de geliefde niet over de dichter zou beschikken.
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66 *

1

O vrouwe, mijn ewelic bestier,
Nu bestu daer ende ic ben hier,
Nochtan zijn wi te zamen.
4

Mijn herte es eewelike ghier
5 Om dijn troostelic verchier.5
O vrouwe etc.

7

Alsic aensie dijn scoon manier,
8
So moetic vruecht ghewinnen scier.
9
Lief, God verde u van blamen!
10 O vrauwe etc.

*
1
4
5

7
8
9

Rondeel. Wolf Kongreßbericht.
bestier, ‘bestierster, leidsvrouwe’.
ghier, ‘verlangend’.
verchier: dit woord komt verder niet in het mnl. voor en wij moeten de betekenis dus opmaken
uit de context; het zou een persoonlijke variant kunnen zijn van chiere, ‘gelaat’ (dat echter
vrouwelijk is), of de stam van het ww. verchieren, en dan iets als ‘opluistering (van mijn lege,
armzalige leven)’ moeten betekenen.
manier, ‘gedaante’.
scier, ‘meteen’.
verde, ‘bescherme’.
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67 *

Ghef mi, minlic beilde zoet,
Dijn hertze, dijn zin ende ooc dijn moet,
Want wat ic aen es eighin dijn.
Mi ghelieft wat ghi mi doet:
5 Prouft an mi, so sidijs vroet!5
Ghef mi etc.
Nu ghevic mi in u behoet,
Want du best in mijns hertzen bloet.
Laet mi dan lief ende liefste sijn!
10 Ghef mi etc.

*
5

Rondeel. De slotpassage e′-d′-c′-b(bes) is ter vermijding van de finalis b(bes) vervangen door
g′-e′-d′-c′. Dergelijke slotpassages in no. 37, 38, 40.
prouft an mi, ‘neem de proef met mij, stel het proefondervindelijk aan mij vast’.
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68 *

1

Ic hoorde claghen enen jonghen
Tote sijnre liefster vrauwen reine,
Dat hi van haer so was bedwonghen:
Aldinc dochte hem wesen cleine
5 In hem jeghen haer alleine.4-5
Hi sprac: ‘in aen der vruechden gheine,
7
Want ghi mi toocht so vreimde ghelaet,
8
In weet mijns varinc ghenen raet!’
Doe sprac dat wivelike beilde:
10 ‘Des muechdi wel begheven.10
Wat mocht u baten dat iet heilde?
Mi twifelt an u leven!

*

1
4-5
7
8
10

Chanson met balladische strofen; 1, 3 en 5 met ongeveer gelijk R.; 2 en 4 met een ander
ongeveer gelijk R. Van dit chanson zijn 2 melodieën, grotendeels gelijk, maar in 't midden
varianten, opgetekend, waarvan de eerste zich het best tot tekstplaatsing leent. Mogelijk heeft
de 2de melodie ter afwisseling voor strofen 2 en 4 gediend.
jonghen, ‘jonge man’.
‘alle dingen schenen hem van geringe waarde te zijn in vergelijking met haar alleen’.
‘gij betoont u zo weinig tegemoetkomend tegenover mij’.
varinc, ‘hasst’.
‘gij kunt uw pogingen (tot toenadering) wel opgeven’.
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Dat ghi een ander hebt verheven,
Dies es mijn herte in zoorghen bleven.
15 Ho salic u gheloven dan?15
Want men maer een gheminnen can.’
‘O vrauwe, dat nemic up mijn heit:
Mijn herte, mijn zin ende ghi,
Daer tusschen was nie ondersceit,
20 Sint ic u eerst cam bi.
Wat ic doe of waer ic zi,
Ic blive altoos dijn eighin vri.
Betraudi mi dan eenich quaet,
24
Sone weet ic mijns ne ghenen raet!’
25 Doe sprac die wivelike vrucht:25
‘Ic maecht gheloven leeren,
Maer het es mi alden ducht
27-28
Dat in u mach verkeeren.
29
Mi selven soudic dan onneeren.
30 Liever soudics mi ombeeren.30
Want en es no wijf no man
Die meer dan een gheminnen can.’
‘O minlic troost, mijn hoochste gaer,
Wilt twivel van di driven!
35 Ghelooft mi das: al mine jaer
Willic dijn eighin bliven!’
37
Die twee ne wilden nemmeer kiven.

15
24
25
27-28
29
30
37

ho, l. hoe.
verg. Jan Praet: ‘dat ic mijns weet gheenen raet’ (ed. Bormans r. 4757).
die wivelike vrucht, ‘de edele vrouw’.
‘ik vrees met grote vrees dat het (nl. uw liefde voor mij) in u zou kunnen veranderen’.
onneeren, ‘te schande maken’.
‘dat zou ik liever niet doen’.
nemmeer kiven, ‘nooit meer onenigheid hebben’.
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38

God jonne hem heil, ende alle wiven!
39
Eist dat mi die minne of gaet,
40 Sone weetic mijns ne ghenen raet.

38
39

ende alle wiven: ook een impliciete heilwens voor 's dichters eigen geliefde, met wie hij
moeilijkheden heeft!
‘als ik de liefde (van Mergriete) kwijtraak’.
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69 *

Wien doet verlanghen meerre pijn
2
Dan hem die moet van lieve zijn?
Want hem niet el ghenoughen can.
Mijn alder liefste wijflic scijn,
5 Naer u verlangt die herte mijn.
Wien doet verlangen meere pijn
Dan hem die moet van lieve zijn?
So waer ic bem, mijn herte es dijn.
Blijft mi ghestade in trauwen fijn,
10 Sone mach ons deren wijf no man!10
Wien doet verlanghen etc.

*
2
10

Rondeel. De melodie kan even goed in het ternaire parallelritme gezongen worden.
van lieve, ‘gescheiden van zijn geliefde’.
wijf no man: toespeling op de altijd aanwezige ‘niders’; bij wijf kan de dichter gedacht hebben
aan de ‘ghespele’ van de ‘duve’ in het 6de gedicht.
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70 *

Adieu, mijn troost, mijn liefste reine,
Van u te sceiden es mi leit!
Mijn herte blijft met u ghemeine,
So waer ic zi, hoet mi vergheit.
5 In ghere niet dan ghestadicheit.
Up minen heit, mijn vruecht es cleine
Als ic u niet bi mi en weit.
Du best mijn liefste ende liever gheine!
Adieu, mijn troost, mijn liefste reine,
10 Van u te sceiden es mi leit!
Mijn herte blijft met u ghemeine.

*

Rondeel. ONL I, 677.
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12

Nu biddic Gode dat hi u seine
13
Vor aerch, vor al onreinicheit.
14
Soete lieve souvereine,
15 Ne sijt mi nummer onghereit!
In ghere niet dan ghestadicheit.
Adieu, mijn troost etc.

12
13
14

seine, ‘bescherme’ (lett. ‘zegene’).
nl. van de zijde van de ‘niders’, de kwaadsprekers, die ‘aerch segghen’.
onghereit: de geliefde van wie de dichter afscheid neemt wordt lichamelijk wel degelijk
onbereikbaar, ‘onghereit’, voor hem; hij moet in deze regel dus denken aan de geestelijke
bereikbaarheid, de innerlijke wederzijdse trouw ondanks de uiterlijke gescheidenheid (door
kloostermuren).
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71 *

‘Lijskin, wat helpt vele ghestreiden?
2
Ic moet u doen dat zotte dinc.
Ic hebt u menich waerf ghebeiden,
4
Daer u niet vele an en hinc.’
5 ‘Her Wouter,
6
En tast mi emmer niet beneden,
7
Ghine waert een lettel stouter! ’
8

‘Lijskin, bi deis heren doot,
9
Haddic u up den corentas,
10 Al waerdi .vij. waerf so groot,

*

2
4
6
7
8
9

Chanson met refreinregels afwisselend in de even en oneven coupletten. Na de beginf′ een
ruimte; hierin d′ gelezen. De regels in reprise (3, 4 en 7) stemmen in metrum niet overeen
met de regels 1, 2 en 6.
doen dat zotte dinc, ‘coire’.
‘waar je je niets van aantrok’.
‘probeer mij niet van onderen aan te pakken, probeer niet met mij te paren’.
stouter, ‘flinker, krachtiger (in sexueel opzicht)’.
deis, l. des.
corentas: Verdam geeft geen andere plaatsen dan uit dit lied en lied 86; verg. voor de omgeving
waarin men zich de scène van Wouter en Lijskin mogelijk moet denken de commentaar bij
het laatstgenoemde lied.
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11

Ic soude u leeren tswingen tvlas!
Wat, Lijskin,
Vindi mi niet in uwen scoot,
14
So seght dat ic een annin bin!’
15 ‘Her Wouter, ghi sijt al te stout
Van uwen fellen daden:
Ghi sijt out ende ghi sijt cout,
18
Ic souds u wel verzaden!
Her Wouter,
20 Vermeit u niet up uwen bout,20
Ghine waert een lettel stouter!’

22

‘Lijskin, minne, hout up dijn hant,
23
Ghi suiles noch ontgelden!’
‘Wacht u, Wouter, goet calant,
25 Ghi sout mi moeten melden!’25
‘Wat, Lijskin,
27
Laetti hier niet eenen pant,
So seght dat ic een annin bin!’
29

‘Secht mi, Wouter, lieve drael,

11
14
18
20
22
23

25
27
29

tswingen tvlas, ‘het vlasbraken’; hier een verbloemende uitdrukking voor de coitus.
annin, ‘sukkel’.
‘ik zou je er genoeg van leren krijgen’.
‘beroem je niet op je penis’.
minne, ‘liefje’. hout up dijn hant: om de ‘koop’ bij handslag te sluiten.
‘je zult er nog voor betaald worden’; in de volgende regels neemt Lijskin het door Wouter
gebruikte beeld op door hem goet calant, ‘beste klant’, te noemen en hem naar de ‘prijs’ te
vragen waarmee hij het haar wil ‘betaald zetten’.
‘je zcu mij de prijs moeten noemen’.
‘geef je mij hier geen stellige verzekering’.
drael: Verdam veronderstelt, m.i. terecht, dat dit verder niet aangetroffen woord een verkorting
van draelgast, ‘klaploper’, is; ook hierdoor geeft Lijskin dan te kennen dat Wouter naar haar
mening geen middelen bezit om te ‘betalen’, dat hij in het sexuele maar een ‘armoedzaaier’
is.
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30 Wat pande wildi hebben?
Dat ic u gheve, ic jans wael:
30-32
Een quaet jaer op u rebben!
Wat, Wouter,
34
Ne comt met ysere an gheen stael,
35 Ghine waert een lettel stouter!’
Her Wouter die was arde gram
37
Van deser wreeder sprake.
In sinen aerm dat hise nam.
39
Soe sloucher vor de cake.
40 ‘Wat, Lijskin,
Doe ic u noch niet wesen tam,
41-42
So secht dat ic een armin bin!’

30-32

34
37
39
41-42

‘wat voor een verzekering wil je hebben? déze krijg je van me, van ganser harte, dat je ouwe
ribbenkast een slecht jaar tegemoet gaat!’; Lijskin wenst hem dus toe dat hij, ‘zwak’ als hij is,
alle mogelijke ziekten zal krijgen: ‘krijg de kolere!’
ysere is hier het beeld van het zwakkere, zachtere, stael van het sterkere, hardere.
‘over deze bijtende, beledigende woorden’.
‘zij sloeg haar handen voor het gezicht’; N. Geerts stelt voor slouchen te lezen (‘zij sloeg hem
in het gezicht’); het hangt er maar van af hoe men Lijskin bekijkt.
‘ik mag een sukkel zijn als ik je niet tem!’; dit slot veronderstelt m.i. dat de coitus wel degelijk
plaatsvindt en dat Lijskin Wouter alleen maar heeft willen ophitsen.
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72 *

So wie bi lieve in rusten leit,
2
Van niders clappen onbedwonghen,
3
Hi mach wel zinghen vroilicheit,
Tote dat de wachter heift ghesonghen:
5 ‘Stant up, hets dach!’ ‘Owi, owach!’
6
Dats haer gheclach
Met handen vast ghewronghen.
8

Menich hertze doet dan ghesceit.
9
Die also minlic sijn ontspronghen,
10 Sceiden es hem tzaen bereit.
So wie bi lieve in rusten leit,

*
2
3
6
8
9

Rondeel. 2 beginnoten conjectuur. Veel dubbelstrepen, die deels op een langzamer tempo
schijnen te wijzen. Tegen 't eind kleine streepjes, die een notenherhaling aangeven.
‘buiten het bereik van het geklets van de kwaadsprekers’.
zinghen vroilicheit: waarschijnlijk ook een verbloemende uitdrukking voor coire.
‘dat is de klacht van de gelieven’.
ghesceit doen, ‘afscheid nemen’.
‘die uit een zo lieve omhelzing zijn ontwaakt’.
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Van niders clappen onbedwonghen,
Hi mach wel zinghen vroilicheit.
Ic weinsche hem die daer aerch of zeit
15 Ghebrec van oghen ende van tonghen,
Want gheen solaes daer voren gheit,
Maer dat de wachters niet ne clonghen:
16-18
‘Stant up, hets dach!’ Owi, owach,
Dats quaet verdrach
20 Met houden ende met jonghen.19-20
So wie bi lieve etc.

16-18

19-20

‘er zou geen genoegen zijn dat boven het minnekozen uitgaat, als de wachters maar niet
afriepen: opstaan, het is dag!’; clinghen is eigenlijk een intransitief ww., maar de dichter heeft
het hier eens een keer transitief gebruikt; zijn rijmesthetica verhinderde hem het rijmwoord
songhen te gebruiken vanwege ghesonghen in de eerste strofe.
‘dat is slecht te verdragen voor oud en jong’ (of: ‘zowel met een oude als men een jonge
vrouw naast zich in bed’?); wellicht is dit wachterlied, behalve aan de erotische fantasie van
de dichter, ook te danken aan de omstandigheid dat hij, ‘huwerane’ als hij was, het zo bijzonder
onaangenaam vond om op te staan wanneer de torenwachters de dag bliezen!
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Mijn hertze das ist recht wael tse vreden,
2
Lief vrauwelin tsaer, das du das aest
In dire ghewald so ganselijch.
Daer om wil ich di vrundlich beden
5 Das du das minlich bi dir laest.
6

Dijn hertze etc.

Du bist daer tzoe van sulken zeden,
8
Watstu bueds of wattu zaest,
Moes sijn ghedaen ghewillentlijch.
10 Dijn hertze etc.10

*
2
6
8
10

Rondeel.
das: nl. mijn hart.
dijn, l. mijn.
bueds, ‘gebiedt’. zaest, ‘zegt’.
dijn, l. mijn.
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Als alle dinghen sijn ghesaecht,
So hebbic liefst dat men ghewaecht
1-3
Van huer die mi verbliden can.
Daer omme en doet geen noot ghevraecht,
5 Of yemen anders liden draecht!4-5
Als alle dinghen sijn ghesaecht,
So hebbic liefst etc.
Een wijflic beild mi so behaecht,
Al truerdet al dat dach bedaecht,
10 Ic loughe, waric haer liefste man!9-10

*
1-3

4-5
9-10

Rondeel.
‘als men over álles spreekt, heb ík het liefst dat men spreekt over de vrouwe die mijn hart
verheugt’; de dichter kan hier niet mee bedoelen dat zij een algemeen onderwerp van gesprek
moet worden - het behoorde juist tot de hoofse code dat de minnaar de naam van zijn dame
moest verzwijgen -, maar alleen dat zijn liefde het enig zeggenswaardige is van alles wat er
gezegd kan worden.
‘in vergelijking daarmee is het volstrekt (onbelangrijk en) onnoodzakelijk te informeren naar
het (liefdes)leed van anderen’.
‘al zou al wat de zon beschijnt treuren, ik zou nog lachen, wanneer ik maar haar liefste vazal
mocht zijn’; verg. lied 79, r. 12.
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Als alle dinghen sijn ghesaecht,
So hebbic liefst dat men ghewaecht
Van haer die mi verbliden can.
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1

Het sprac een hovesch minnerlijn:
‘Nieuwe jaer, liefste vrauwe mijn,
Weinscic dir goet!
Al mine jaer so blivich dijn,
5 Des wilwi tzamen vroilic zijn,
Lief beilde zoet!
Hertze en zin, lijf, ziel ende moet
8
Met steider spoet
In dijn behoet!
10 Daer tzoe dwinct mi dijn wijflic scijn,
Dat gheift mi vruecht vor alle pijn!’
Vriendelijc sprac si hem aen:

*
1
8

Chanson. Melodie in baarvorm (stol- tegenstol-afgezang). Ook kan men hier met Gennrich
(Grundriß 244) van een ‘canzone’ spreken De finalis d′ als d′d′ gelezen.
minnerlijn: Verdam vermeldt deze verkleinvorm niet.
met steider spoet, ‘met bestendig geluk’.
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‘Mijn hoochste gher, ic bem ghevaen
In dijn bedwanc.
15 Dijn hertze es in de mijn ghestaen.
Wattu begers, dat zi ghedaen:
17
Mijn eere aenvanc!
Dit jaer ende al mijn leven lanc
Sonder verganc,
20 Mine rouc wies danc,20
21
Willic mi alre zorgen dwaen
Ende ummer voort in trauwen gaen.’
Hi sprac: ‘mijn heil, mijn keyserin,
Die ic vor al de werelt min
25 In trauwen vast,
Bi dijnre duecht ic vruecht ghewin.
27
So vro en wasic nie van zinne
Uut zorghen last.
29
Vor di sijn in mi vrauwen gast.
30 Du blijfs ghepast,
Mijn hoochste rast,
32
In di allein, wes ich beghin,
Daer mach gheen ander comen in.’
Een vingherlin dat hi haer boot,
35 Dat soe an haren vingher sloot
So minnentlijch.
Lettel hem den tijt verdroot.
38
In sach so vriendelijch ghenoot

17
20
21
27
29
32
38

mijn eere aenvanc, ‘neem mijn eer in bezit’.
mine rouc wies danc, ‘het kan mij niet schelen wie het mij in dank zal afnemen’.
‘wil ik mij van alle bekommernissen bevrijden’.
zinne, l. zin.
‘naast u interesseert geen enkele vrouw mij’.
di, l. mi; de zin van r. 30-32 moet zijn: ‘gij, hoogste rust van mijn hart, hebt alleen een plaats
in mij gekregen’; ghepast moet in dit verband ‘gevoegd, ingevoegd’ betekenen.
ghenoot, ‘gezellin’.
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Nie zeikerlijch.
40 Doe zanc dat beilde vruechden rijch:
‘Nider, zwijch,
42
Wat moystu dijch?’
Ende ummer louch haer mondelijn root,
So haer ghenoucht en vruecht gheboot.
45 Doe sonczi beide een nieuwe jaer.45
Daer en was geen hertze zwaer,
Dat dochte mi.
Mochtic noch ghecomen daer,
Daer mi mijns hertzen wederpaer
50 Dus ware bi,50
So waric alre zorghen vri.
Owach, owi,
Sone wil dat zi,
53-54
In canre comen niet so naer.
55 Helpt mi daer toe, mijns hertzen gaer!55

42
45
50
53-54
55

‘wat sloof je je uit?’, d.w.z. ‘je doet vergeefse moeite (om mij van mijn geliefde af te houden)’.
‘toen zongen ze samen een neuwjaarswens’, of: ‘ze zongen elk voor de ander een
nieuwjaarswens, ze zongen elkaar een nieuwjaarswens toe’.
‘zo nabij zou zijn’.
‘als zij niet wil dat het gebeurt, kan ik haar niet zo nabij komen’.
rechtstreeks tot de geliefde (Marie) gezegd.
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Nieuwe jaer haet mich verhuecht
Met rechter vruecht,
Vrauwe, in dijnre hoede.
4
Du aens mijn hertze also bewuecht
5 Met dijnre duecht,
Wi soldichs werden moede!
Ich haen ghehadt der jaren veil
Met vruechden speil,
Dan can mi niet verdriesen.
10 Met trauwen icht voor niders heil,
Hoe das ich queil.
7-12
Ich wils mi voott gheniesen.

*
4

7-12

Chanson. Melodie doorgecomponeerd. ONL I, 531.
bewuecht, ‘bestuurd’; het Gruuthuse-hs gebruikt naast elkaar bewuecht en beweicht, evenals
ontwuecht en ontweicht; verg. woch naast wech; de vormen met geronde vocaal zijn blijkbaar,
ofschoon (west)vlaams, in de literaire schrijftaal minder gebruikelijk geweest; Jan Moritoen
heeft er echter een duidelijke voorkeur voor, met name in rijmpositie, omdat bewuecht en
ontwuecht zulke bruikbare rijmpartners van vruecht en verhuecht zijn; zie het artikel van Mak
in TNTL. 68, 187-91.
‘ik heb vele jaren het genot der (wisselende) vreugden gehad en kan daar geen spijt over
gevoelen, maar nu verberg ik het zorgvuldig voor de roddelaars hoe ik (minnesmarten) lijd,
want dit is het wat ik voortaan wil smaken’.
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Up erde en anich liever gein
14
Dan du allein,
15 Dat saeltu wael bevinden.
Want ich di diene in trauwen rein,
17
Niet als vilein
18
Die helt met allen winden.
Dus blijfstu in mijns hertzen bloet,
20 Lief beilde zoet,
Boven allen wiven.
Du aens mijn hertze ende ooc mijn moet
In dijn behoet,
Dijn eighin moetic bliven.
25 Dit jaer ende al die volghen naer,
Vrauwe, weit vor waer,
So blivic dir ghestade.
Liever ledic liden zwaer
Al mine jaer
30 Dan ich di ontrauwe dade.28-30
31

Nu jon mi dan dijns vruechts ghecrijch,
Vrauwe duechden rijch,
Blijft in trauwen vaste!
34
God jonne ons tween eendrachtelijch

14

17
18
28-30
31
34

du: N. Geerts stelt voor di te lezen; het zinsverband eist inderdaad een objectsvorm, maar
de dichter kan de subjectsvorm als directer hebben gevoeld en het lijkt mij dus niet onmogelijk
dat de ‘fout’ voor zijn rekening komt.
vilein, ‘iemand zonder (hoofse) beschaving’ (lett. ‘dorper, boer’).
helt, ‘meebuigt’.
‘liever zou ik mijn hele leven een zwaar lijden lijden, onder minnesmarten gebukt gaan, dan
u ontrouw te worden’.
dijns vruechts ghecrijch, ‘het verkrijgen van de vreugde van uw genegenheid’; verg. lied 62,
r. 20.
God jonne: er is parallelisme tussen nu jon van r. 31 en God jonne van r. 34; de zuivere hoofse
liefde op aarde vindt haar uiteindelijke voltooiing in een gezamenlijk genoten hemelse zaligheid;
verg. 2de gedicht, r. 1898-1900.
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35 Sijn hemelrijch
36
Met sijnre vrienden raste!

36

sijnre vrienden raste, ‘de rust die God aan zijn gunstgenoten geeft’; Abraham, de vader van
het verbondsvolk, wordt in de bijbel Gods ‘vriend’ genoemd; verg. Hebr. 4:9.
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1

Sich vor dich, ghetrauwe man,
Die goeder minnen niet ne can
2-3
Becliven.
Blijfst der an, so moetstu dan
5 Bedroghen bliven.
6

Seikerlijch, die di wael jan,
Hi sal di endelijch der van
7-8
Verdriven.

Sich vor dich, ghetruwe man,
10 Die goeder minnen niet ne can
Becliven.
Hoor ende zich, du merkes an

*
1
2-3
6
7-8

Rondeel.
sich vor dich, ‘zie voor je, kijk uit’.
‘die met uw oprechte liefde geen vorderingen kunt maken’; can door rijmdwang, grammaticaal
verwacht men cans.
die di wael jan, ‘wie je welgezind is, wie het goed met je meent’.
‘hij zal je er tenslotte (door herhaalde welgemeende raadgevingen) toe brengen om je (van
die uitzichtloze liefdesverhouding) los te maken’.
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Dat trouwe selden troost ghewan
Van wiven,
15 Ende trauwe ende minne es een ghespan,15
16
So wise scriven.
Sich vor dich, ghetruwe man.

15
16

een ghespan, ‘één gezelschap’; de bedoeling is: ‘trouw en liefde horen bij elkaar, zonder
trouw geen liefde’.
‘zoals (wijze) schrijvers zeggen’.
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Die liefste jonst van erderijch,
Dats minne
3
Van tween die bliven eens ghelijc
Van zinne.
5 Here God, helpt mi dat ic ghewinne
De jonst allein
7
Die ic begher, wes ich beghinne,
In trauwen rein!
Mijn hertze aet minnentlijch ghevaen
10 Een vrauwe.9-10
Haer willic wesen onderdaen
Up trauwe.
Mi huecht veil bet als icse aenscauwe
13-14
Dan eenich goet.
15 Soe es alleine die mi den rauwe
Verdriven doet.

*
3
7
9-10
13-14

Chanson. 3 beginnoten conjectuur volgens 142. De finalis d′ verdubbeld.
eens ghelijc (l. ghelijch), ‘eenstemmig’; bij Verdam geen andere plaatsen.
wes ich beghinne, ‘wat ik ook onderneem’; stoplap.
‘een vrouwe heeft mijn hart door de kracht van de liefde gevangen genomen’.
‘als ik haar zie, verheugt mij dat veel meer dan enig aards bezit’.
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Up erde en soude men zoeter wijf
Niet vinden.
In haer willic ziele ende lijf
20 Vast binden.
21
Ic hope, so wils mins onderwinden.
Des bem ic vro.
Wat zi mi jan of toe wil zinden,
Ic wilt alzo.
25 Alle duechden sijn haer an
Gheboren,
Anders blevic arem man
27-28
Verloren.
In haren dienst bem ic bezworen
30 Eighin vry.29-30
Sorge ende pijn ende allen toren
Verdrijft zoe mi.
Die liefste jonst etc.

21
27-28
29-30

‘ik hoop dat zij zich mijn lot zal aantrekken’.
mins: het hs. heeft mi met streepje boven de i en een superscripte s.
‘anders (nl. wanneer ik niet, op grond van de haar aangeboren deugden, hoop kon koesteren)
zou ik, arme, te gronde gaan’.
‘ik ben door mijn eed als slaaf in haar dienst verbonden’.
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79 *

1

‘Dijn troost allein!
In trauwen rein
So bem ich dijn.
Vor di ne gein,
5 No groot no clein!’4-5
‘Wilt vroilic zijn.’
‘Dijn lieflic scijn
Mi alle pijn
Verdriven can,
10 Die hertze mijn
Es dijn eighijn!’
12
‘Mijn liefste man!’

*
+

1
4-5
12

Ballade. Wolf Kongreßber.
De volgorde van de strofen is niet zeker, doordat de kopiist ze in twee kolommen heeft
geschreven. In de tekst zijn de beide bovenste strofen als 1 en 2, de beide onderste als 3 en
4 beschouwd. Het is ook niet overal duidelijk welke zinnen in deze minnedialoog aan de man,
welke aan de vrouw moeten worden toegekend (verg. het verwante lied 118). Het hs. geeft
geen enkele aanwijzing en de interpretator moet dus op zijn gevoel afgaan. In ieder geval
begint de man alle strofen en het lijkt mij ook wel hoogstwaarschijnlijk dat hij ze alle afsluit
met de regel ‘In wil di nummer sceiden van’. De strofevorm is een variant van het ‘motet’ van
Jan Praet (met zekere rijmcomplicaties en een afsluitende 13de regel).
een betere aanhef zou men krijgen, wanneer men als eerste woord Mijn las; de gekleurde
initiaal kan verkeerd zijn ingevuld; de vertaling zou dan worden: ‘Gij die mijn enige troost zijt’.
‘boven u (verkies ik) niemand, wie dan ook’.
liefste man, ‘liefste vazal’; verg. lied 74, r. 10.
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13

‘In wil di nummer sceiden van!’
‘Ghelooft mir das:
15 Hoe drouve ich was
Of wesen sal,
Mi ganstu ras
17-18
Ende altzijt bas,
Sonder ghetal.
20 Leit ende gheval20
Gheifstu mi al!’
‘Wes vroilic dan!’
23
‘Mir hertzen dal
Es groot ende smal
25 In dijn ghespan,
In wil’ etc.
‘Ic zorghe in mi
Dattu in di
Ghetwifels yet.’
30 ‘Of dit waer zi,
Daer hebbic bi
Rouwe ende verdriet.’
‘Wat mi ghesciet,
Des stervens spiet
35 En comt mi an34-35
In sceider niet.

13
17-18
20
23

34-35

het laatste woord ontbreekt in het hs.
‘gij geneest mij snel en altijd meer, zonder einde’.
in het hs. ontbreekt ende; de gewone verbinding is lief ende leit, maar het rijm heeft de dichter
gedwongen lief te variëren tot gheval, ‘geluk’.
mir hertzen dal: ongewone uitdrukking; de bedoeling van r. 23-25 moet wel zijn: ‘alles zonder
uitzondering (groot ende smal) wat zich in (het landschap van) mijn hart bevindt, voelt zich
met u verbonden’.
‘tenzij de dood mij met zijn speer velt’.
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So lief aenziet
Ich nie gewan,
In wilde di’ etc.

40 ‘So waer ich bin,40
In peinse niet min
Dan of ic waer
In dinen zin,
Vor al ghewin
45 Hopicker naer.
Al mine jaer
47
Met vruechden gaer
Ich di mi jan.’
49
‘Der ingle scare
50
50 U leven spare
51
Vor tsviants ban.’
52
‘In wil di nummer sceiden van!’

37
40
47
49
50
51
52

aenziet, ‘aanblik’; niet bij Verdam en waarschijnlijk dus een door het rijm ingegeven persoonlijke
variant van aenzien.
so: de gekleurde hoofdletter waarmee de strofe had moeten beginnen, is niet ingevuld.
gaer, ‘geheel en al’.
scare, l. scaer (N. Geerts).
spare, l. spaer. (N. Geerts).
tsviants ban: variant van die helsche ban, ‘de helse verdoemenis’.
in het hs. ontbreekt di.
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1

Sonder sceiden orlof aen!
Want ich en wil noch ich en caen
Ghesceiden, hoochste troost, van dich!
Hertze ende moet es eighin dijn,
5 So waer ic henen vare.

*

1

Ballade met beginrefrein. Vergeleken met nr. 81 is de bouw gelijk: R.3 regels, strofe 6 regels,
alle omstreeks 8 lettergrepen; ook de melodische bouw is analoog. De vraag (zie 45) doet
zich voor: moet de tekstplaatsing met het R. of met de strofe beginnen? Het notendeel vóór
de streep bij 80 laat zich evengoed over de 3 refreinregels als over de 2 X 3 strofenregels
verdelen. Op de lettergrepen ‘ghe-scei-’ (regel 3) f' en d' uit de vorige ‘zin’ herhaald.
‘zonder dat ik van u scheid toch te moeten heengaan!’; ik vat aen op als ‘hebben’; den orloj
hebben is volgens Verdam ‘wel kunnen heengaan, best gemist kunnen worden, zijn congé
krijgen’; dit past in de situatie van de ‘tweede fase’, na het conflict tussen de dichter en
Mergriete waarover het 6de gedicht ons inlicht; Verdam heeft MW 5, 840 aen opgevat als de
imperatief van onnen, ‘toestaan’, en dan moet de vertaling luiden: ‘sta mij toe afscheid te
nemen zonder dat ik van u scheid’; tegen Verdams opvatting zijn echter verschillende
bedenkingen aan te voeren: de gewone imperatief die Jan Moritoen gebruikt is jon en de a
pleegt voor een n niet gerekt te worden; vat men aen op als ‘hebben’, dan kan men de
kunstmatig gerekte a in caen verklaren door rijmdwang; tenslotte: de dichter wilde in de
aangeduide situatie helemaal geen afscheid nemen en kon zijn geliefde dus ook moeilijk
vragen hem een afscheid ‘toe te staan’!
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In wil els niemen eighin zijn,
6-7
Dat vintstu openbare.
8
Here God, of ic dan bi u ware.
9
Was mochte dan ghescaden mich!
10 Sonder sceiden etc.
In di vindic ghestadicheit.
12
Soudic mi els bewinden?
13
Dat waer grote onghenadicheit,
Dune salles niet bevinden.
15 In di willic mijn hertze binden
Met gansen truwen zekerlijch.
Sonder sceiden etc.
Al waer de ganse werelt mijn,
Du bleifs mijn troost alleine.
20 Du gheifs mi vruecht vor alle pijn,
Met trauwen ich das meine.
Alle vruecht waer mi tse cleine,
22-23
Bleifstu niet mijn ghetruwelijch.
Sonder sceiden etc.
25 Du muechs mi gheven lief ende leit,25

6-7
8
9
12
13
22-23
25

‘ik wil van niemand anders de slaaf (d.w.z. de hoofse minnaar) zijn, dat kunt ge toch duidelijk
vaststellen’.
uit deze regel blijkt duidelijk, dat de dichter verlangt en hoop koestert om weer bij zijn geliefde
te mogen zijn.
‘dan zou geen kwaadsprekerij mij kunnen deren’; verg. lied 83, r. 25.
‘zou ik mij dan met iets anders bezighouden?’ (t.w. met iets anders dan ‘ghestadicheit’; minder
waarschijnlijk: met een andere geliefde).
onghenadicheit, ‘snoodheid’.
‘als gij niet getrouwelijk de mijne zoudt blijven, zou dit gemis door geen enkele vreugde
gecompenseerd kunnen worden’.
verg. lied 62, r. 19 en 88, r. 26.
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Vor al dat leift up erde.
27
Hoe nauwe het mi van vruechden steit
Of wes mi ye ghederde,
Du blijfs mijn heil, mijn hoochste werde,
30 Daer tzoe bestu mijn hemelrijch.
Sondet sceiden etc.

27

‘hoe slecht het er ook, wat de vreugden betreft, met mij voorstaat’.
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Dat niemen es, bestu alleine
Ende blijfs al mine jaer!
3
Gheloof mi das, troutzaerte reine,
Du sallest vinden waer.
5 Mijn hertze die es di even naer,
5-6
Al es mi verre dijn lieflic scijn.
7

Wat mach vervreimden mi van di,
Vrouwe, of ich dijn eighin zi
Ende du dan blijfs met trauwen mijn?
10 Mijn hope es al mijns leits verdrijf,

*
3
5-6
7

Ballade. Het notendeel vóór de streep is lets te kort voor de strofe. Wel laat het R. met regel
2 en 3 in herhaling zich hier plaatsen.
troutzaerte, ‘tedergeliefde’; deze verbinding van traut en zart is buiten dit liedboek niet in het
mnl. aangetroffen; verg. troutliefste in lied 93, r. 24.
‘al is uw lieflijk gelaat nu verre van mij, mijn hart is daarom toch even dicht bij u’.
vervreimden, ‘verwijderen’.
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11

Nochtan moet mi verlangen.
12
Dats al om dis troutzalich wijf,
Want du mich aes ghevanghen.
In wil, in can di nicht ontgangen,
15 Up minen heit, dor enighe pijn.
Wat mach etc.
Nu blijf ghestade, lief wijflijc beilde,
Want in was nie ghestader.
Du best allein mijn hoochste weilde,
20 Dus bliven wi te gader.20
21
Al addic een onsteidich ader,
Dijn duecht doet mi ghestade zijn.
Wat mach vervreimden etc.

11
12

20
21

moet mi verlangen, ‘moet de tijd mij lang vallen’.
troutzalich: ‘naar het Hd. (Mhd.)’, zegt Verdam, ‘hoewel een bnw. ‘*trautselig’ aldaar niet
schijnt voor te komen’; zou het geen persoonlijke formatie van Jan Moritoen kunnen zijn? of
pleit het voorkomen van trousalich in enkele liederen uit het Antw. Liedb. daartegen? heeft
het werk van onze dichter, bv. via de latere Brugse rederijkerskamer, ook invloed uitgeoefend
buiten de kleine kring van zijn directe plaats-en-tijd-genoten?
‘laten wij dus bijeenblijven’.
‘al zou ik een onstandvastige inborst hebben’.
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Bedwonghen haet een zalich wijf
Herte ende zin, ziele ende lijf
So minnentlike vaste,
4
Dat ic moet bliven even stijf
5 Ghestade in allen laste.5
Allein bestu mijns leits verdrijf:
7
Mijn liden in mijn herte strijf!
Dat es mijn hoochste raste.
Bedwonghen aet een zalich wijf etc.
10 Als ic niet bi u bem gherijf,10

*
4
5
7

10

Rondeel. Finalis d′ conjectuur.
stijf, ‘krachtig’.
in allen laste: t.w. van de (tijdelijke) verwijdering.
strijf: Verdam weet met dit woord geen raad; hij is geneigd op grond van eng. to strive een
mnl. *striven aan te nemen, maar de bet. van het eng. ww. (‘zich inspannen, pogen’) past in
het minst niet op deze plaats; m.i. moet men strijf zien als een imperatief van mhd. streifen
of van een verduits mnl. stripen; de bet. wordt in beide gevallen ‘strijk weg’.
gherijf, ‘aangenaam (t.w. aan de geliefde)’; geen andere plaatsen in het mnl. en dus
waarschijnlijk weer een persoonlijke variant (van gherrivelijc); door het -ijf-rijm te kiezen heeft
de dichter het zich in dit lied wel bijzonder moeilijk gemaakt!
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So truetic arem man keitijf
12
Ghelijc den vreimden gaste.
In trauwen mi ghestade blijf!
14
Daer toe mi minne paste.
15 Bedwonghen aet etc.

11

12

14

keitijf: het woord betekent in het mnl. gewoonlijk ‘ellendig’, maar wordt op deze plaats mogelijk
in de meer oorspronkelijke zin van ‘gevangen’ gebruikt; de hoofse minnaar placht zichzelf
immers voor te stellen als de ‘gevangene’ van zijn dame.
ghelijc den vreimden gaste, ‘als een vreemdeling (aan wie het huis van de geliefde ontzegd
wordt)’; ook lied 82 kan geplaatst worden in de ‘tweede fase’, toen Mergriete de dichter niet
wilde ontvangen; verg. blz. 168-71.
‘daartoe (nl. tot in trauwen ghestade bliven) heeft de liefde míj gevoegd’.
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83 *

Here God, ic claghe in alre tzijt,
2
Vor al en das du aens ghewracht,
Over der valscher niders nijt
Ende over al haer boos gheslacht!
5 Si destrueren dach ende nacht
Der zuetzer minnen vruechden cracht.
Das wreict up hem, des biddic dijch!

*

+

2

Ballade (cyclisch). De tekstplaatsing geeft veel moeilijkheden, die echter alle opgeheven
worden, als de eerste dubbelstreep 2 noten verder (na d″c″) geplaatst wordt (zie facsimile).
De 3 slotnoten bes′g′f′ zijn conjectuur. De melodie kan ad lib. in ternair parallelritme gezongen
worden (6/4 maat).
De eerste letters van de regels 3 tot 18 zijn half weggesneden, maar voor het grootste deel
toch nog wel met zekerheid te herkennen. Alleen de O van r. 3 heb ik cursief laten drukken,
omdat de letterrest ook aan een D zou kúnnen toebehoren en Duer een ander woord is dan
Ouer. De tekst van Carton heeft Duer. Het parallelisme van r. 3 en 4 pleit center voor Ouer.
‘vóór alles wat Gij geschapen hebt’ (t.w. aan doornen en distelen na de zondeval, verg. Gen.
3: 18); misschien is tussen al en en de letter l weggevallen, overigens wel een merkwaardige
vergissing voor een kopiist.
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Fi, nider boos, onrein vilein,
9
Aergher cruut nie zonne bescein
10 Dan dijn tonghe zekerlijch!
Al das up der erden leift
12
Wael di met rechte verspien mach,
Want wie reine minne in werden heift,
Dien benijdstu nacht ende dach.
15 Niemen ne gheifstu verdrach.15
16
Aergher diet nieman en sach.
17
Dune best up erde niet nuttelijch.
Fy, nider etc.
19

Dinen valschen blade ondanc
20 So salic haer ghestade zijn,
Want zi mich haet in haer bedwanc.
Ic hope so es soe ooc int mijn.
23
Ic weet een cruut vor dijn venijn,
24
Dats al dijns clappens medicijn.
25 Wat muechstu dan ghescaden mijch?25
Fy, nider boos, onrein vilein,
Aergher cruut nie zonne besceyn
Dan dijn tonghe zeketiijch!
Heer God etc.

8
9
12
15
16
17
19
23
24
25

vilein: ik vat dit woord op als een znw., ‘boer’, scheldwoord voor de onhoofse buitenstaander;
vrijwel dezelfde regel in lied 125.
cruut, ‘onkruid’; verg. het bij r. 2 opgemerkte.
verspien, ‘in het gezicht spuwen, verachten’; driesyllabig te lezen.
verdrach gheven, ‘verschonen’.
aergher diet, ‘een slechtere kerel’.
niet nuttelijch, ‘tot niets nuttig’.
‘ondanks het geroddel van jouw valse tong’; het lied slaat duidelijk op de situatie van het 6de
gedicht.
een cruut: blijkbaar denkt de dichter aan de redelijkheid, het gezond verstand; verg. vrau
Redene in het 6de gedicht.
clappens: het hs. heeft clappen.
verg. lied 80, r. 9.
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Mijn hertze die heift u uut vercoren
Alleine met vasten zinne,
Geen ander mach mi inne.
4

Liever wijf was nye gheboren,
5 Mijns hertzen keyserinne.
Mijn hertze etc.

Ic biddu, vrau, laet niet verloren
Die liefde dijnre minne,
7-9
Want ic geen liever kinne.
10 Mijn hertze etc.

*
4
7-9

Rondeel. Op de tweede coupletregel wordt de derde herhaald.
verg. lied 4, r. 4.
‘ik vraag u dringend, vrouwe, laat de liefde die uw liefde mij bewees niet achterwege, want
ik ken geen liever liefde’; ook hier hebben we de situatie van het 6de gedicht.
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85 *

1

Wi willen van den kerels zinghen!
Si sijn van quader aert,
3
Si willen de ruters dwinghen,
4
Si draghen enen langhen baert.
5 Haer cleedren die zijn al ontnait.5

*

1
3
4
5

Dit refreinchanson met omvangrijke strofen heeft een zeer korte melodie: αβ met reprise van
α (zie facsimile). Uit de woord- en notentekst samen resulteert iets als een ‘strofenlai’ (vgl.
Gennrich Grundriß 176 v.). Het eenst. lied, 70vv.
kerels, ‘(opstandige, onbeschaafde) boeren’.
‘zij willen de soldaten bedwingen (terwijl die juist naar de dorpen zijn gestuurd om de
weerspannige boeren te bedwingen)’.
enen langhen baert: voor de stedelingen van die tijd blijkbaar een speciaal kenmerk van
onbeschaafdheid, dat hen irriteerde.
al ontnait, ‘helemaal uit de naad’.
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Een hoedekijn up haer hooft ghecapt,
6-7
Tcaproen staet al verdrayt.
8
Haer cousen ende haer scoen ghelapt.
9

Wronglen wey, broot ende caes,
10 Dat heit hi al den dach.
11
Daer omme es de kerel so daes:
12
Hi hetes meer dan hijs mach.
Henen groten rucghinen cant
13-14
Es arde wel sijn ghevouch.
15 Dien neimt hi in sijn hant,
15-16
Als hi wil gaen ter plouch.
17
Dan comt tot hem sijn wijf, de vule,
Spinnende met enen rocke,
19
Een sleter omtrent haer mule,
20 Ende gaet sijn scuetle brocken.20
Wronghele ende wey etc.
Ter kermesse wille hi gaen,
Hem dinct datti es een grave.

6-7
8
9

11
12
13-14
15-16
17
19

20

‘doordat ze een kransje op hun hoofd hebben gezet, is hun mantelkap helemaal gedraaid
komen te zitten’.
cousen, ‘leren beenbedekking, broek’.
wronglen, l. wrongle ende; ‘wrongel’ en ‘wei’ zijn de voorlopige producten bij de kaasmakerij,
ontstaan door het stremmen van de melk; het is voor een stedeling wel bijzonder belachelijk
om juist deze kost, en nog wel ‘al den dach’, dus onder het werk door, te eten.
daes, ‘dwaas, zot’.
‘hij eet er meer van dan hij opkan’.
‘een grote homp roggebrood is precies wat hij gebruiken kan’.
voor hij naar zijn werk gaat wil hij daar dus zijn ontbijt mee doen.
de vule: spinnen is werk waar men vuil van wordt.
‘met een lap voor haar gezicht’, nl. tegen de stoffigheid bij het spinnen; mule is een opzettelijk
grof woord, want ook het beeld van de spinnende boerin moet een volslagen caricatuur
worden.
zij gaat dus, zo vuil als zij is, het ontbijt voor de boer klaarmaken door de homp roggebrood
die hij haar geeft in de melk (of de wei?) te brokkelen.
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Daer wilhijt al omme slaen
25 Met sinen verroesten stave.24-25
26
Dan gaet hi drincken van den wine,
27
Stappans es hi versmoort.
Dan es al de werelt zine,
28-29
Stede, lant ende poort.
30 Wronghele ende wey etc.
31

Met eenen zeeuschen knive
32
So gaet hi duer sijn tassche.
Hi comt tote zinen wive,
34
Al vul brinct hi sine flassche.
35 Dan gheift soe hem vele quader vlouke,
Als haer de kerel ghenaect.
37
Dan gheift hi haer een stic van den lijfcouke,
Dan es de pays ghemaect.
Wrongle ende wey etc.
40 Dan comt de grote cornemuse
40-41
Ende pijpt hem turelurureleruut.

24-25
26
27
28-29
31
32

34
37
40-41

‘daar wil hij, (brooddronken rondzwaaiend) met zijn knots met verroeste pinnen, alles en
iedereen ondersteboven slaan’.
van den wine: wijn is een edele drank, een drank voor ‘heren’, dus ook door hiervan de drinken
gedraagt de boer zich boven zijn stand, als ‘een grave’.
‘meteen is hij dronken’ (want hij is er niet aan gewend, hij kan er niet tegen).
het hoogtepunt van zijn illusie dat hij ‘een grave’ is.
eenen zeeuschen knive, ‘een (scherp) zeemansmes’ (blijkbaar op de kermis gekocht).
duer sijn tassche: de boer is op weg naar huis en heeft, als blijk van zijn vechtlustigheid, zijn
nieuwe aanwinst door zijn buidel gestoken; waarschijnlijk tegelijk een symbolische
aankondiging van de volgende erotische scène.
‘hij heeft zich volgedronken’; misschien zit ook in ‘flassche’ nog een dubbelzinnigheid; verg.
flesschelkijn bij Verdam s.v. flassce.
verbloemende uitdrukking voor de coitus; een lijfcouc is eigenlijk een peperkoek, maar het
woord leende zich uiteraard gemakkelijk voor een obscene toepassing.
cornemuse, ‘doedelzak’; de dichter zal wel bedoelen dat er een rondtrekkende doedelzakspeler
langskomt die de boeren met zijn deuntje van turelu rurelu ‘eruut’, d.w.z. úit hun huizen doet
komen; anders heeft hem in r. 41 geen zin; het gaat in de volgende regels ook niet meer over
één boer, maar over een heel boerengezelschap.
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Ay, hoor van desen abuze!
Dan maecsi groot gheluut,
43-44
Dan sprincsi alle al over hoop,
45 Dan waecht haer langhe baert.45
46
Si maken groot gheloop,
47
God gheve hem quade vaert!
Wrongle ende wey etc.
49

Wi willen de kerels doen greinsen,
50 Al dravende over tvelt.50
Hets al quaet dat zi peinsen,
52
Ic weetze wel bestelt:
Me salze slepen ende hanghen,
53-54
Haer baert es alte lanc.
55 Sine connens niet ontganghen,
55-56
Sine dochten niet sonder bedwanc.
Wrongle ende wey etc.

42
43-44
45
46
47

49

50
52
53-54
55-56

‘hoor eens wat er dan voor vreemde dingen gebeuren’ (nl. hoe de boeren op hún manier
gaan dansen).
‘dan gaan ze (een liedje) brullen en hossen ze allemaal door elkaar’.
waecht, ‘schudt heen en weer, wappert’.
‘zij maken een drukte van belang’.
‘God geve dat het slecht met hen afloopt’; noch gheloop noch vaert heeft hier zijn eigenlijke
betekenis, maat met het laatste verwijst de dichter toch woordspelend naar het eerste (of
omgekeerd: de uitdrukking groot gheloop brengt hem op quade vaert).
doen greinsen, ‘hun mond doen vertrekken (van angst)’; dit klinkt erg wraakzuchtig, maar in
feite reageert de gezeten burger Jan Moritoen hier eerder zijn eigen angst af voor de woelige
boeren die de gevestigde orde dreigen te verstoren; het spotlied is een verweer.
nl. opgejaagd door de soldaten.
‘ik weet een goede behandeling voor ze’, nl. wanneer ze gevangen zijn genomen.
‘men moet ze aan hun baard wegslepen en ophangen, dan wordt die meteen een beetje
korter’.
‘er is voor hen niet aan te ontkomen, uit eigen beweging wilden ze immers niet deugen’.
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1

Ic sach een scuerduere open staen
2
Eens avonts, als de mane sceen.
Als icker binnen waende gaen,
4
Stac ic mi jeghen enen steen.
5 In sacher niemen dan hem tween.
Daer zaghic twee witte been
Devotelike te Gode waert.
‘Peinst om mi, zuster Lute!’
8-9
‘Gherne, broeder Lollaert!’
10 Mettien slopic ter duren in

*
1

2

4
8-9

Ballade.
scuerduere: het woord ontbreekt bij Verdam; waarschijnlijk moet men zich hierbij een grote
‘bergschuur’ (van een van de kloosters) voorstellen, zoals die nog tegenwoordig in het
westvlaamse kustgebied te vinden zijn, d.w.z. een eenzaam in het land staand stolpgebouw
zonder woonhuis; dit was wel een geschikte plaats voor een erotisch avontuur.
wij zien de dichter volgens zijn gewoonte (verg. lied 42) 's avonds laat nog aan de wandel,
dit keer een heel eind buiten de stad; het was na de vlas- en de korenoogst (verg. r. 11 en
14) en het kan dus bv. in augustus geweest zijn.
stac, ‘stootte’. steen: waarschijnlijk het stenen voetstuk onder de deurstijl.
‘zuster Lute’ en ‘broeder Lollaert’ behoorden tot de ongeordende geestelijken, die in zedelijk
opzicht een slechte naam hadden; zie Verdam s.v. en Enklaar, Varende Luyden 87 vgg.
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Al achter eenen corentas.
Daer hoordic dat dat zusterkijn
13
Den cokerduunschen zouter las.
Beede laghen zi int vlas.
15 De cucule, die daer upperst was,15
Die docht mi draven als een paert.
‘Peinst om mi’ etc.
In den gheest studeirden zi
Dieper dan ic wel verstout.
20 De broeder bleeffer vaste bi,
Hem dochte hi was der zaken cont.
Nochtan en vant hi niet den gront.
Daer omme wart hi so onghesont,
18-24
Hi bleef verwonnen in de vaert.
25 ‘Peinst om mi’ etc.
26

Mettien cesseirde dat ghescal.
Suster Luten bleef den prijs,
De broeder was verwonnen al.
29
Nochtan so was hi arde wijs.
30
30 Hi scudde sine cappe grijs.

11
13

15
18-24

26
29
30

corentas: verg. lied 71, waar de scène zich misschien ook wel in een ‘bergschuur’ afspeelt.
den cokerduunschen zouter, ‘een boek met onechte, niet erkende of verboden psalmen of
liederen’ (Verdam); alleen op deze plaats aangetroffen; dat ‘den cokerduunschen zouter
lesen’ zou betekenen ‘vleselijke gemeenschap oefenen’, zoals Verdam wil, lijkt mij niet
waarschijnlijk: de dichter hóórt de zuster tedere of aanmoedigende woorden tegen de de
broeder zéggen, woorden die zij niet in een echt psalmboek gevonden kan hebben.
cucule, ‘keuvel, ordegewaad’, hier: ‘man met ordegewaad aan’.
uitbeelding van de coitus als een geestelijk dispuut: ‘de broeder bleef op zijn stuk staan, hij
dacht dat hij goed van de zaak op de hoogte was, maar kon toch de diepste grond niet vinden
en was daardoor zo van zijn stuk gebracht, dat hij zich gewonnen moest geven’.
‘daarmee hield het (op heftige toon gevoerde) dispuut op’.
‘toch was hij wel degelijk een kenner van de materie’.
‘hij schudde zijn grijze ordekleed’, nl. bij het opstaan om de vlasvezels af te schudden.
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Daer was Amelis ende Amijs,
Ja naer den gheesteliken aert!
‘Peinst om mi’ etc.

34

Goede spise ende goeden wijn
35 Brochte elc van hem beiden voort.
Ic riep: ‘ic wils gheselle zijn,
37
Want daer ghebreict een derde acoort!’
Doe worden si also ghestoort,
Si vloon, sine spraken niet een woort.
40 So sere waren si van mi vervaert.40
‘Peinst om mi’ etc.
De goede flasschen bleven daer,
Daer ic te drinckene of began.
Die wijn was zuver ende claer,
45 De spise die stont mi ooc wel an.
Hets recht dat men hem eere jan
47
Die Luten leven eerst began:
48
Daer nes gheen luumkin in ghespaert!
‘Peinst om mi’ etc.

31

34
37
40
47
48

‘het werd een idyllisch tafereeltje als van Amelis en Amijs’; verg. Amijs en Amelis,
Middeleeuwse vriendschapssage, naar de berijming van Jacob van Maerlant...uitg. door J.J.
Mak.
verg. Jan Praet: ‘ende goede spize ende goede dranc’ (ed. Bormans r. 2011); ‘vette spize
ende goeden wijn’ (r. 2033).
een derde acoort, ‘een derde stem (bij dit meerstemmig koorgezang)’.
de versregel is te lang; lees: so seer waersi van mi vervaert?
‘die het eerst als Lute is gaan leven, die de orderegel van de bagijnen heeft opgesteld’.
‘daar ontbreekt geen enkel pleziertje aan’; luumkin is verder niet in het mnl. aangetroffen.
daer: het hs. heeft D met een afkortingsteken.
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Vrauwe, weit dat ic dijn eighin zi!
Wiltu dan minnen, so mint mi,
Sone wertstu niet bedroghen.
Nacht ende dach peinsic om di.
5 Vergheitstu mi, so scillen wi.5
Vrauwe, weit dat ic dijn eighin zi!
Wiltu dan minnen, so mint mi,
Sone wertstu niet bedroghen.
Altoos waric u gheerne bi,
10 Mochtic dan zijn van niders vri.
Si ne connens niet ghedoghen.
Vrauwe, weit dat ic dijn eighin zi!
Wiltu dan minnen, so mint mi,
Sone wertstu niet bedroghen.

*
5

Rondeel. ONL I, 530 (met voetnoot in Register).
so scillen wi, ‘dan zijn wij verschillend (want ík kan u niet vergeten)’; het lied is gericht tot
Mergriete in de tijd toen zij zich tijdelijk van hem had afgewend (de ‘tweede fase’).
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1

O .M., wel zoete benen drie,
Soudic dijns vergeten,
Dat ware een grote onstedicheit!
Trauwe ne vergaetstu nie,
5 Vul eeren es dijn weten,5
Du best vul alre reinicheit.
O .M., wel zoete etc.
Van u mi alle vruecht ghescie,
Want ghi hebt vast bezeten
10 Trauwe, eere ende omoedicheit.
O .M., wel zoete etc.
So wes ic emmermeer bespie,

*
1
5

Chanson in rondovorm (coupletten: A-B-A-C-A-D-A enz.). Beginnoten a′g′ conjectuur (vgl.
94).
wel zoete benen drie, ‘dierbare drie streepjes (van de letter waarmee, Mergriete, uw naam
begint)’; verg. onze aanduiding van de m als ‘driepoot’.
weten: hier als variant van wetenheit, ‘heusheid’.
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Des wil ic mi vermeten:
12-14
Ic blive dijn eighin, hoe dat gheit.
15 O .M., welzoete etc.
Mijn herte lacht als ic u zie.
Slapen, drincken, eiten
Lietic daer om, vor waer gheseit.
O .M., welzoete etc.
20 Eist dat mi u jonst ontvlie,
21
So werdic zaen verbeten,
Want sterven, leven an di steit.
O .M., wel zoete etc.
Onrein ghepeins ende vileine
25 Haestu uut mi ghesmeten,25
26
Du muechs mi gheven lief ende leit.
O .M., welzoete etc.

12-14
21

25
26

‘waar ik mij ook ooit op toe moge leggen, hierop wil mij beroemen: ik blijf uw slaaf, uw
toegewijde minnaar’.
verbeten, ‘gedood’; verg. Jan Praet: ‘Bi desen .iij. zo soude elc weten / dat hi emmer sterven
moet, / maer in wat wilen hi wort verbeten, / dies mach hi niet ghewerden vroet’ (ed. Bormans,
r. 731/4).
ghesmeten, ‘geworpen, gebannen’.
verg. lied 62, r. 19 en 80, r. 25.
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1

Mijn boel, daer al mijn vruecht an steit,
Doet mir onstede, al eist mi leit.
Daer up so acht hi cleine.
4
Riet dat metten winde gheit
5 Heift vele met hem ghemeine.
6

Wat baedt ghezonghen of gheseit?
Trauwe, scaemte ende stedicheit
7-8
Ontgaet hem scone ende reine.

Mijn boel, daer al mijn vruecht an steit,
10 Doet mir onstede, al eist mi leit.
Daer up so acht hi cleine.
12

Wankel herte, onstedich pleit,
Hets al verloren aerbeit,
Dat men om di beweine.
15 Du begheers der trauwen heit,
Maer dune does selve gheine.
Mijn boel etc.

*
1
4
6
7-8
12

In het hs. een notenbalk zonder melodie.
boel, ‘geliefde’; hier: ‘geliefde vriend’.
verg. Maerlant, Martijn 1, 725/6: ‘ghi sijt alse tcranke riet / dat den winde volghet ende vliet’.
‘wat helpt het mij, of ik het hem al zeg of er een lied van zing?’
‘hij heeft nu eenmaal niet de minste trouw, welvoegelijkheid en standvastigheid in zich’.
onstedich pleit, ‘dobberend bootje’ (?); een pleite is een platboomd vaartuig, vooral gebruikt
als vrachtschip, maar ook wel als onderdeel van een schipbrug of als veerboot (zie WNT
s.v.); het woord lijkt niet bijzonder raak gekozen, maar de rijmdwang kan een rol gespeeld
hebben.
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90 *

‘Du haens mijn hertze, vrauwe mijn,
Dune wilse niet bewaren.
Een ander heift die hertze dijn,
Nu laet de mijn dan varen!’
5 ‘Twee ic niet verwaren can.’5
‘Gheift mi mijn hertze weder dan:
Ich wilse gheven dien ics jan
Ende leven voort in vruechden vro!’

*
+

5

Chanson. Melodie doorgecomponeerd met enige sequenzreprises. Het éénst. lied, 73vv.
Ook in dit dialogische lied is het niet overal even duidelijk wat de man en wat de vrouw zegt.
Ik heb geprobeerd de zinnen zo te verdelen dat het gesprek een sluitend geheel wordt, maar
er zijn misschien ook wel andere interpretaties mogelijk dan de hier gegevene. De man is
uiteraard de dichter Jan Moritoen zelf en de vrouw moet Marie zijn. In de eerste strofe uit hij
twijfel aan haar genegenheid voor hem en vraagt hij zijn hart van haar terug om het aan een
ander te kunnen geven. Nadat zij eerst ‘doe dat dan maar!’ tegen hem heeft gezegd, komt
zij daar in de tweede strofe met kokette maar weinigzeggende zinnetjes op terug en weet zij
hem in de derde zelfs van haar ‘steide zin’ te overtuigen - omdat hij zich overtuigen laten wíl
en er zo tegenop ziet om echt met haar te breken. Het lied kan heel goed de stilering zijn van
een gesprek dat werkelijk heeft plaatsgevonden.
‘ik kan geen twee harten onder mijn hoede nemen’; ontwijkend antwoord, omdat zij niet zegt
welk hart zij dan wél wil ‘verwaren’.
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‘So doe also.’
10 ‘So salic jo!
11
In wil niet langher sparen!’
‘Of du dijn hertze weder haes,
12-13
Wes muechstu di beclaghen?
Entu mi niet onsculden laes,
15 Wes salic des verdraghen?’14-15
‘Nein, daer es een ander in den zin.’
‘Bestu daer uut, daers niemen in.
18
Merc of ic dan onsteidich bin.’
‘Mijn hertze es daer ich gherne waer.’
20 ‘Twine gaestu daer?’20
21
‘Dats mi onnaer,
22
Maer als ic wil niet vraghen.’
‘Sijnre hopen loon es vruechden clein
23-24
Die hem met twifle binden.
25 Sceiden dinct mi so onrein,
26
In wils mi niet bewinden.’
‘Steide en heift gheens zorghens gaer,

11
12-13
14-15
18
20
21
22
23-24

26

sparen, ‘dralen’.
‘als je je hart van mij terug hebt gekregen, waarover kun je je dan nog beklagen?’
‘waarom moet ik dan nog verduren, dat je het mij kwalijk blijft nemen?’ (letterlijk betekent r.
14: ‘als je mij niet onschuldig laat verklaren’).
‘ga nu eens na, of ik dan onstandvastig ben’; zij heeft intussen niet positief gezegd dat hij ooit
werkelijk bij haar ‘in den zin’ is geweest.
‘waarom ga je daar dan niet naar toe?’; zij nodigt hem hiermee indirect uit om haar toch het
hof te blijven maken.
‘dat is al te ver weg voor mij’.
maer: het hs. heeft een (onduidelijke) M met een afkortingsteken . als, ‘alles’.
‘wie zich niet los kan maken van zijn twijfel, kan niet blijmoedig hopen’ (letterlijk: ‘ziet zijn hoop
met weinig vreugde beloond’); binden in plaats van het te verwachten bindet is door het rijm
bepaald.
‘ik wil er mij niet mee bezighouden, ik wil de gedachte aan een scheiding van mij afzetten’.
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27-28

Minne es selden zonder vaer.’
‘Lief uut vercoren, wederpaer,
30 Dijn steide zin die maect mi vro!’
31
‘So doe also.’
‘So salic jo!
Dune salt niet el bevinden!’
‘Du haens’ etc.

27-28

31

‘standvastigheid verlangt ernaar niet te hoeven vrezen, maar in de praktijk gaat liefde bijna
altijd gepaard met vrees’; ofschoon Made ook hiermee niets positiefs zegt, vat de dichter het,
blijkens zijn reactie in de volgende regels, toch op als een positieve verklaring van haar
welgezindheid, haar ‘steide zin’.
‘doe dat dan maar’, nl. ‘vro’ zijn.
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‘Ghetru gheselle, ic moet u daghen:
2
Mine es niet alze wael ghesciet.
3
Verloren anich vro bejaghen,
In can des nachts gheslapen niet.’
5 ‘Hoe comt das tzoe?’5
‘In weis nicht hoe
6-7
Mijn oghen huer ghenouchte an zaghen.’
‘So sprec huer an!’
‘Ich wil, in can:

*
+
2
3
5
6-7

Chanson met refrein. Doorgecomponeerd. Op de vrouwelijke rijmwoorden ‘claghen’,
‘be-jaghen’, ‘zaghen’ staan 2 kwartnoten, die echter ook als achtste noten kunnen gelden.
Gesprek tussen de dichter en een (waarschijnlijk verbeelde) vriend die hem moed inspreekt.
Het lied past in de ‘tweede fase’ van de Mergriete-periode.
alze, l. altze.
‘ik heb (doordat het contact tussen mijn geliefde en mij verbroken is) de mogelijkheid verloren
orn vreugde te verwerven’.
‘hoe gaat dat in zijn werk, hoe zit dat?’
‘ik weet niet hoe mijn ogen haar liefelijke verschijning (huer ghenouchte) weer te zien zouden
kunnen krijgen’.
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10 Eer icse zie,
11
So hueghes mie,
Comicker bi, mi vreeses dan.’
‘In can niet meer met vruechden leven,
Hertze ende zin ende ooc mijn moet
15 Hanich tze male wech ghegeven
Minen liefsten beilde zoet.’
17
‘So ti dan dich!’
‘Also doen ich,
Doch haddic gheerne troost bezeven.’
20 ‘So sprec haer an’ etc.
‘Salsi mi aldus vreimde bliven,
In weet hoe ict gheliden sal.
Salsi mi daer om van huer driven,
24
Of ict haer durste zegghen al?’
25 ‘So si dan coen!’
‘In dars niet doen:
27
Hoe sal mijn dienst an huer becliven?’
28
‘So sprec huer an’ etc.
29

‘Hope dats een vroylic cleit,
30 Dat willic draghen al mijn jaer,
31
Hoe nauwe het mi van vruechden steit.
Jan si mir bas, ich werts ghewaer.’
‘Blijf steide alzo!’

11
17
24
27
28
29
31

‘verlang ik ernaar, verheug ik er mij op’.
‘geef jezelf dan de schuld, wijt het dan aan jezelf’.
‘als ik haar alles durfde te zeggen’.
‘hoe zal ik haar kunnen blijven dienen, hoe zal ze dienst die ik haar aanbied opnemen?’
so sprec, hs. sprec; na de hoofdletter S heeft de kopiist dus de letters o en s overgeslagen.
verg. Jan Praet: ‘Tsalichste cleet dat mensche aen doet / ende tbeste mede, dat es omoet’
(ed. Bormans r. 3920/1).
‘hoe slecht het er ook met mijn vreugde voorstaat, hoe weinig vreugde ik ook in feite geniet’.
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‘So salic jo,
35 Maer emmer es mijn liden zwaer.’
‘So sprec huer an’ etc.

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

428

92 *

Ach, hertze die in liden staet
Verboorghen,
Wie sal di troost of toeverlaet
Bezorghen?
5 Heden trueren, vroilic morghen,
Das dinct mi hope wesen best.
7
Pour quoy ie di etc.
So wie in Venus ordin leit
8-9
Ghevanghen,
10 Hem mach wel na sijn vroilicheit
Verlanghen.
Mijn hertze en can des nicht ontganghen,
Doch es mijn hope om vruecht int lest.
Pour quoy ie di etc.
15 Waer trouwe staet in reinen moet
Ghescreven,

*

7
8-9

Refreinchanson. De strofen hebben balladische trekken (stollen, afgezang); het R. kan niet
in de samenhang opgenomen worden, slechts de beginwoorden zijn vermeld. Van de melodie
kan alleen het strofen-, niet het R. gedeelte met de woordtekst verbonden worden.
pour: in het hs. staat P met een afkortingsteken; aan welk frans liedje de refreinregel ontleend
is, weet ik niet.
‘wie als drager van Venus’ ordekleed gevangen zit’.
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Venus es hem sculdich spoet
17-18
Te gheven.
Trauwe sal in mi staen verheven,
20 Toot men mi leicht oost ende west.20
Pour quoy ie di etc.

17-18
20

‘Venus is verplicht zijn zaak te bevorderen, hij móet succes hebben in de liefde’.
‘tot men mij van oost naar west (georiënteerd) zal neerleggen, tot men mij christelijk zal
begraven’.
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Nature haet in mich so ghewracht,
Das ich met steiden bem bedacht
Tsoe dinen dienst, troutzaerte reine,
4
Wes icht beweine.
5 Lijf ende goet met ganser macht
Es dijn alleine,
Vor di ne gheine!
‘Sekerlijch,
9
Das hueghet mijch.’
10 Up minen heit, vrauwe duechden rijch,
11
Ghelooft das ich met truwen meine!

*

4
9
11

Rondeel. De finaliscadens es′-d′ is conjectuur. Opvallend is in regel 9 de cadenserende
finalis-longa d′ (op ‘mich’). Dit interne longateken is zeldzaam in de Gruuthuser notatie.
Mogelijk is het een verschrijving voor een dubbelteken en geen absolute finalis, daar niet valt
aan te nemen, dat de nog volgende notenreeks als een ‘Lied ohne Worte’ moet fungeren.
‘hoe ik het ook moge beklagen’.
‘dat verheugt mij, dat vind ik aardig’.
aldus naar het hs.; het is echter ook mogelijk dat 11 en 30 ieder uit twee korte versregels
bestaan en dat er dus tegenover de vier -eine-rijmen evenveel -ich-rijmen staan.
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Venus, danc hebbe dijn zuetse cracht!
Mijn hertze aenstu daer tzoe ghebracht,
Das ich ne creech so lief nye eyne
15 Als di alleine.15
Nature haet in mi so ghewracht,
Das ich met steiden bem bedacht
Tzoe dinen dienste, troutzaerte reine,
Wes icht beweine.
20 Al mijn ghedinken dach ende nacht,
21
Dats al om dir, so wie mijns acht.
Saltuus verghessen, souvereine?
23
Das huecht mi cleine.
24
Troutliefste vrauwe, mijn liden zacht,
25
25 Rechts gonst ghemeine,
26
Gheen troost mich leine!
‘Das gan ich dijch,
Wes vruechden rijch,
29
Dijn stridicheit ghelievet mijch.’
30 Des dankich dich, lief zuese reine!
Nature etc.

15
21
23
24
25
26
29

di alleine: dit moet tot de geliefde gezegd zijn en niet tot Venus.
so wie mijns acht, ‘wie er ook acht op mij slaat, al trekt niemand zich iets van mij aan’.
‘dat doet mij verdriet’.
troutliefste: een persoonlijke vorming van de dichter evenals troutzaerte; verg. lied 81, r. 3.
mijn liden zacht, ‘verzacht mijn lijden’; verg. lied 107, r. 29.
‘laat mij, gelijk ik verdien, delen in uw gunst’ (Verdam); het ww. ghemeinen komt in deze
betekenis alleen hier voor.
‘geef mij uw troost niet in tijdelijk gebruik, te leen, maar om blijvend te bezitten’.
stridicheit, ‘ijver, volhardend streven’; alleen op deze plaats.
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Mijn hoochste vruecht, waer bestu hen?
Das ich nu niet bi dir en ben,
Des sijn mijn vruechden cleine.
Al moetic wesen, vrauwe, van dir,
5 Mijn hertze en can niet van u zijn.
6
Verlanghen dat verharret mir
Ende doet mich alte grootze pijn,
8
Toot ic aenzie dijn lieflic scijn.
Du mi verhuechs ende anders gheine.
10 Mijn hoochste vruecht etc.

*
+
6

8

Ballade. De beginnoten d′ en f′ conjectuur (vgl. 16, 17, 96). In regel 1 b′b′-e′e′ (op ‘vrauwe
van’) gelezen als bes′-f′-e′; de f′om tritonus (of es′) te vermijden.
Lied dat geschreven moet zijn tijdens de tweede verwijdering tussen Jan en Mergriete, de
‘vierde fase’ van zijn verhouding met haar.
verharret mir, ‘blijft mij voortdurend bij’; alleen op deze plaats; ik zie geen reden om, met
Verdam, verharren als een bijvorm van verharden te beschouwen (ondanks de instemming
van De Vreese, TNTL 59, 261).
‘tot ik uw liefelijk gezicht weer zal mogen aanschouwen’.
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In can gherusten hier no daer
Ende alle vruecht es mi verdriet,
Maer als ic zie dijn aenscijn claer,
So es mir also wael ghesciet.
15 Al haddic weinsch, in core el niet15
Dan dijn te zine in trouwen reine.
Mijn hoochste vruecht etc.
Du best mi altoos int ghedacht.
Dat doet dijn liefste beilde zoet.
20 Slapic, wakic, dach ende nacht
Dijn aenscijn es mi in den moet.
22
Wel mi ghenoucht, wat ghi mi doet,
Want ic so lief en creech nie eyne.
Mijn hoochste vruecht, waer bestu hen?
25 Das ich so verre van dir ben,
Das sijn mijn vruechden cleine.

15
22

al haddic weinsch, ‘al zou ik alles kunnen krijgen’.
‘alles wat gij met mij (als uw slaaf) doet, zal mijn hoogste behagen zijn’.
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1

De steen die trect die naelde naer.
Wien wondert das, al hanich vaer
2-3
Vor oghen die bedrieghen?
4
Oghen vlieghen hier ende daer,
5 Maer herte en can niet lieghen.5

*
1

2-3
4
5

Chanson (cyclisch). Laatste regel refreinachtig. De overvloedige notentekst kan over 2
coupletten verdeeld worden. De streep tegen 't eind dient om een dubbelteken te scheiden.
‘de magnetische steen trekt de naald (die tot kompasnaald geprepareerd moet worden) naar
zich toe’; bijgedacht moet worden: ‘en zo trekt uw oogopslag mijn hart naar zich toe’; het
beeld van de vrouwelijke oogopslag die het hart van de man ‘magnetiseert’ komt al bij Maerlant
voor (‘Sulc tiet der vrouwen upsien / Dat si hem dat herte ontien / Alse die steen die naelde’,
Mart. 1, 898-900) en is voor Jan Moritoen dus traditioneel geweest; het oude - en op het eind
van de 14de eeuw al lang verouderde - kompas waaraan het ontleend is, bestond uit ‘.iij.
saken, ... naelde, steen ende water’ (Jan Praet, r. 631 vgg.), d.w.z. een bakje water waarin
een met de ‘steen’ magnetisch gemaakte, aan een houtsplinter gehechte, ‘naelde’ ronddreef.
‘niemand kan zich erover verbazen, als ik soms bang ben voor het bedrog dat in een
(vriendelijke) blik kan schuilen’.
‘ogen richten immers hun vriendelijke blik nu eens hierheen, dan weer daarheen, er is geen
staat op te maken’.
verg. Maerlant, Martijn 2,105: ‘tonghe lieghet maer therte niet’.
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Een oghe upslaen es wandelbaer,
Maer als tghesichte wil bliven staer
Ende laten in waert vlieghen,
6-9
So moet daer therte segghen waer,
10 Want zoe en can niet lieghen.
11

Lijflic beeilde, speghel claer,
12
Mijn cracht es jeghen dijn begaer
13
Als tskints es in der wieghen.
Dijn moetic bliven al mine jaer,
15 Want herte en can niet lieghen.
De steen die trect etc.

6-9

11
12
13

‘een blik is veranderlijk, je kunt er in het algemeen niet op afgaan; maar als het gezicht (van
degene die de blik ziet) er strak heen moet blijven kijken en de blik in zijn binnenste laten
doordringen, dan moet (in die blik) het hart (van de geliefde vrouw) de waarheid spreken’.
lijflic beeilde, l. lieflic beilde.
jeghen dijn begaer, ‘tegenover het verlangen naar u’.
‘als die van een wiegekind’, d.w.z. volkomen machteloos.
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1

Sceinden, onverwinlic leit,
Onvruechdelijc es dijn beghin.
Dat nemic waerlic up mijn heit:
Ten brinct gheen dinc meer lidens in.
5 Sceiden, du dwinx herte ende zin.5
So langher tijt, so meer verdriet,
7
Sceiden, du ne ghenouchs mi niet.
8

Lo liever lief, so liever paer,
So meer verdriets den hertzen zi.
10 Int sceiden hets een ure een jaer,
10-11
So lanc so meer verdriets in mi.

*
1
5
7
8
10-11

Ballade. ONL I, 679.
sceiden, ‘scheiding, gescheidenheid’.
dwinx, ‘drukt, nijpt’.
du ne ghenouchs mi niet, ‘je behaagt mij in geen enkel opzicht’.
lo, l. so; onder de verkeerd ingevulde gekleurde initiaal L is de representant S, van de hand
van de kopiist, nog te herkennen.
‘wanneer men van elkaar gescheiden is, lijkt een uur een jaar te duren, en hoe langer de
scheiding duurt, hoe meer verdriet ik in mij voel’.
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En hooptic niet om comen bi,
12-13
Mijns lijfs gheduer waer als .i. riet.
Sceiden, dune ghenouchs mi niet.
15 Al es tbeghin des sceidens zuer,
16
Tlanghe merren en es niet zoet.
So langher dat de tijt gheduer,
Te meer verlanghens in den moet.
Sceyden, nye en waerstu goet,
20 Noch nie en es heil van di ghesciet.
Sceiden, dune ghenouchs mi niet.
22

Als ic of sciet, mi was so wee,
Mine dede nie dinc so grote pijn.
Nu pijnt mi .M. waerven mee
25 Dat ic so langhe van haer moet zijn.
So sere verlanct der hertzen mijn,
In weet niet wes mi es ghesciet.
Sceiden, dune ghenouchs mi niet.
Hope, nu hebt mijns levens danc:
30 Vor alle dinc ghi mi verhuecht.
Al dinct mi tmerren wesen lanc,
In dinen troost vindic ghenuecht.
33
Ic biddu, God, mi zaen bewuecht
Bi haer daer ic mijn hertze liet.
35 Sceiden, dune ghenouchs mi niet.

12-13

16
22

33

‘hoopte ik niet toch weer met haar verenigd te worden, het uithoudingsvermogen van mijn
lichaam zou als een riet worden’; lijfs gheduer kan hier niet goed ‘levensduur’ betekenen,
want riet is een beeld van broosheid of onstevigheid, niet van kortstondigheid; is mijn vertaling
juist, dan gebruikt de dichter het woord gheduer op een ongewone wijze, of liever hij vormt
het opnieuw bij het ww. gheduren.
‘het lange wachten is nog onaangenamer’.
als ic of sciet, ‘toen ik van haar wegging (omdat zij mij niet te woord wou staan)’; van een
afscheid in eigenlijke zin kan in de gegeven situatie - na de dood van Egidius, begin van de
‘vierde fase’ - geen sprake zijn.
bewuecht, ‘breng’.
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1

Binnen in mir hertzen cas
2
Daer staet een bloume, die lieft mir bas
3
Dan wes ich anders doen begrijf.
Robijn, carbonkel no topas
5 Ne sijn te prisene niet een vlas5
Voor haer die zoent der zonden kijf.

*
1
2
3
5

Refreinchanson met afwijkende tussenstrofe.
in mir hertzen cas, ‘in de (reliquie)schrijn van mijn hart’.
die lieft mir bas, ‘die behaagt mij meer, is mij dierbaarder’.
doen begrijf, ‘onderneem’; de dichter heeft de uitdrukking begrijp doen, als variant van het
ww. begripen, waarschijnlijk zelf gevormd; bij Verdam vindt men althans geen andere plaatsen.
niet een vlas, ‘geen vlasvezel’; een van de vele uitdrukkingen voor ‘helemaal niets’; de zin
van r. 4-6 is: ‘geen enkele edelsteen is enige lof waard in vergelijking met haar die het conflict
(tussen God en mens), dat door de zonden ontstaan is, heeft bijgelegd, die (door haar
beschikbaarheid) de verzoening van de zondentwist heeft mogelijk gemaakt’.
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Dijnre roke en dooch gheen blijf,
Roze, vul van tsemels dauwe!
9
Du best onse hope, beware ons stijf,
10 De wech es ons te nauwe!10
Werde vrauwe,
Doe ons trauwe!
Quijt onsen rauwe
Ende ons bescauwe
15 Als therte flauwe,13-1515
Eer ons ghelauwe
17
Die helsche cauwe!
18

Du steis ghegroyt in eenre stas
19
Int wortel dies de planter was
20 U kint, u vader, maecht, moeder ende wijf!20
21
Eva leedde ons int maras,
22
Ave weder ons ghenas

7
9
10

13-15
15
17
18
19
20

21
22

‘gedoog niet dat er een einde komt aan uw geur’; de geur van de roos is een symbool van
de liefde.
stijf, ‘voortdurend’.
nl. de smalle, moeilijke weg die naar de hemelse zaligheid leidt; r. 10-12 herinnert aan r.
173-175 van Jan Praet: ‘so biddic u, werde vrauwe, / dat ghi mi helpt ende sijt ghetrauwe /
in mijn zware vonnesse nauwe’; de andere -auwe-rijmen van Jan Praets strofe: bedauwe,
ghelauwe, scauwe, keren ook wel zo ongeveer bij Jan Moritoen terug.
‘bevrijd ons van onze benauwenis en zie ons aan als wij gaan sterven’; het lied moet vlak na
de dood van Egidius geschreven zijn.
ghelauwe, ‘beetpakt’.
die helsche cauwe, ‘de helse muil, de duivel’; cauwe, ‘kaak, muil’, is een vrij zeldzaam woord,
waarvan Verdam alleen twee plaatsen uit Flandrijs geeft.
stas: eigenmachtige verduitsing van stat, ‘plaats’.
int wortel: verg. ‘er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen
zal vrucht dragen’, Jesaja 11:1.
u kint, u vadet, ‘God, die, in Adam, de vader van Maria was en, in Jezus, als haar zoon geboren
werd’,
maecht, moeder ende wijf: aangesproken persoon; Maria is de moeder van Jezus, de vrouw
van Jozef en toch, volgens de kerkleer, maagd gebleven; men kan dus vertalen: ‘maagd,
ofschoon tegelijk vrouw en moeder’.
maras, ‘moeras, de poel der zondigheid’.
ave: het eerste woord dat de engel Gabriël tot Maria sprak om haar de geboorte van Jezus
aan te kondigen; volgens de middeleeuwse voorstelling vond er een ‘ontvangenis door het
oor’ plaats en werd Maria door het engelwoord ‘zwanger uit de heilige Geest’; Ave is in r. 22
dus eigenlijk een aanduiding van God die tot de mensen komt, God die het menselijk vlees
aanneemt, en de dichter kan zeggen Ave weder ons ghenas, ‘Ave redde, verloste ons weer’.
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Om dijn omoediche zuver lijf!

Dijnre roke en dooch gheen blijf etc.
25 Also de zonne dorscijnt een glas
26
Ende bi der rayen groyet gras,
27
So dede de vader een neder drijf.
28
Drie rayen endende in eenen pas
Bescenen die roze, die zuver ras
30 Ontfijnc dat zaet om ons beclijf.29-30
Dijnre roke etc.

23
26
27

28
29-30

‘ter wille van uw nederige, reine lichaam’.
‘en door de zonnestraal gras(zaad) ontkiemt, gras ontspruit’.
so dede de vader, hs. so de vader; de kopiist moest driemaal achtereen de schrijven en is
hierbij te haastig geweest; verg. een nederdrijf doen als (persoonlijke) variatie van nederdriven
met begrijf doen voor begripen in r. 3; r. 27 betekent eenvoudig: ‘zo daalde de Vader neer’.
‘drie stralen die op één plaats uitkwamen’; hier wordt het beeld dus dat niet de Vader neerdaalt,
maar de Drieëenheid, Vader, Zoon en Geest.
‘beschenen de roze die, terwijl zij maagd bleef (zuver) opeens het zaad ontving tot ons heil’.
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Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn.
3
Du coors die doot, du liets mi tleven.
Dat was gheselscap goet ende fijn,
5 Het sceen teen moeste ghestorven sijn.4-5

*

Rondeel. De notentekst kan, naar de binnencadensen aangeven, zonder bezwaar in 5 zinnen
(perioden), overeenkomende met de refrein- (en couplet-)regels, verdeeld worden. Na de
3de zin een streep (zie facs.), waarop een clausum-cadens volgt. Zo laten zich de perioden
1, 2, 3a (3b), 4 en 5 onderscheiden. De tekstplaatsing is conform die in Mens & Melodie V
(1950), 350v. Andere tekstplaatsingen zijn mogelijk, bv. met beginherhaling:
R

1

2

1

2

a 3

1C

R

1

2

3
4-5

1

2

5

5

4

5

5

a 3

2C

R

4

4

b 3

Hier doen de veel voorkomende clausumcadensen (in 5 en in 2) wat eentonig aan.
coors, ‘smaakte’.
‘van wat een goed en edel gezelschap was, bleek de ene te moeten sterven’; teen kan niet
‘tegelijk’ betekenen; welk onzijdig woord de dichter in zijn geest heeft gehad om het ene lid
van het ‘gheselscap’ dat moest sterven aan te duiden, is moeilijk vast te stellen; misschien
moet men ook niet vertalen ‘de ene’, maar ‘één’ en staat het lidwoord erbij zoals bij de .ij. de
.iij. in lied 49, r. 12.
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6

Nu bestu in den troon verheven
Claerre dan der zonnen scijn,
Alle vruecht es di ghegheven.

Egidius, waer bestu bleven?
10 Mi lanct na di, gheselle mijn.
Du coors de doot, du liets mi tleven.
12

Nu bidt vor mi: ic moet noch sneven
Ende in de weerelt liden pijn.
14
Verware mijn stede di beneven:
15 Ic moet noch zinghen een liedekijn.15
16
Nochtan moet emmer ghestorven sijn.
Egidius, wear bestu etc.
Mi lanct na di etc.
Du coors etc.

6

12
14

15
16

men zou deze regel, samen met de volgende, kunnen vertalen als: ‘nu ben jíj in de hoge
hemel lichter dan zonnelicht’, maar in verband met 2de gedicht, r. 1898/9; ‘naer dit leven
sonder sneven / Haer ziele met hem moet sijn verheven’, lijkt mij de vertaling: ‘nu ben jij in
de hemel opgenomen’ toch waarschijnlijker.
sneven, ‘ongelukkig zijn’.
‘behoed mijn plaats die ik heb aan jouw zijde (in de genegenheid van Mergriete)’; er is in de
mnl. literatuur geen enkele plaats aan te wijzen waar enes stede bewaren moet betekenen
‘iemands plaats openhouden’ (verg. Verdam 9, 286).
‘ik moet (voor Mergriete) nog een liedje zingen’.
‘toch moet ook ik zéker sterven (net als jij, al weet ik niet wanneer)’; verg. Jan Praet: ‘Bi dezen
.iij. zo soude elc weten / dat hi emmer sterven moet; / maer in wat wilen hi wort verbeten, /
dies mach hi niet ghewerden vroet’ (ed. Bormans r. 731/4).
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99 *

Wel up, elc sin die vruecht begaert,
Om vruechden wille trueren spaert!
1-3
Wilt vroylic hier naer horen:
Een roze es ons gheopenbaert
5 An eenen edelen wingaert,

*
1-3

Chanson. 3 coupletten, afgewisseld door een refreinachtig couplet. De beginnoten d″e″c″b
(vgl. 37) zijn conjectuur; ook kan gedacht worden aan d′e′f′f′(vgl. 106)
opwekking tot nieuwe vrolijkheid na de dood van Egidius.
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In midden .xij. coren
4-7
Van coninghen gheboren.
O roze die in den hemel zijt,
Ghebenedijt
10 Sidi van allen monden!9-10
Al sijn wi vro, cort es de tijt,
12
Een overlijt.
13
Crijcht ons ten lesten stonden
Aflaet van allen zonden!
15 Jesse so heet desen rozengaert,15
Daer dese edele bloume tzaert
In bloyet sonder doren.
Den donckeren nacht heift zoe verclaert
Ende elcken zondare zoe bewaert.
20 Ne ware dese roze te voren,20
Waren wi alle verloren.
O roze die in den hemel zijt etc.
Nu loven wi haer uut milder aert
24
Ende desen edelen wijn rijnscaert
25 Drincken wi sonder toren:25
Van der roze wert hi ghespaert
Die vroilic hier sijn ghelt vertaert!

4-7

9-10
12
13
15
20
24
25

de roos en de wijngaardrank zijn beide beelden van Maria; de dichter heeft ze hier opzettelijk
verbonden, omdat zijn Marialied tegelijk een drinklied moest worden; de toespeling op de .xij.
coren van coninghen is mij niet duidelijk; volgens de legende is Maria een afstammeling van
David en misschien bedoelt de dichter uit te drukken dat haar geboorte de centrale gebeurtenis
in het davidische koningsgeslacht is geweest en dat er, toen zij geboren werd, twaalf kringen
(generaties?) van koninklijke verwanten beschermend of aanbiddend om haar moeder Anna
heen hebben gestaan; zit er in dat, blijkbaar enkel symbolische, getal 12 misschien nog een
toespeling op de 12 leden van de vriendenkring, die Maria ook als de centrale figuur van hun
verering hadden? sluiten de 12 vrienden zich in hun Mariahulde aan bij de .xij. coren van
coninghen?
verg. Maerlant, Claus. 521/2: ‘ghebenedijt van allen monden / sidi’.
overlijt, ‘iets dat voorbijgaat’.
crijcht ons, ‘verkrijg voor ons’.
rozengaert: hier wel op te vatten als ‘stam, tronk van de rozenboom’; verg. Jesaja 11:1.
‘als deze roos er niet te onzen behoeve zou zijn, als zij niet voor ons zou zorgen’, verg.
Maerlant, Claus. 416: ‘en ware si, het ware al verloren’.
wijn rijnscaert, ‘rijnse wijn’; geen andere plaatsen bij Verdam; het woord rijnscaert is dus
misschien wel voor deze gelegenheid door de dichter gevormd.
sonder toren, ‘zonder droefheid’, nl. ter ere van Maria die ons over onze droefheid heenhelpt.
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Ende die ons willen storen,
28-29
Gaen daer zi behoren!
30 O roze die in den hemel zijt etc.

28-29

‘en laten zij die het ons (door hun aanmerkingen) willen beletten, gaan naar de plaats waar
zij thuishoren’; de ‘niders’, die kritiek hebben op al wat hoog en hoofs is, begrijpen natuurlijk
ook niets van dit vrome drinkritueel.
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100 *

1

O cranc onseker broosch engien,
2
Snee of glas als dijn nature,
Niet en sech: ‘dit sal ghescien’,

*

1
2

Ballade. 3 coupletten afgewisseld door refreincouplet; het geheel is van grote omvang. In het
refreincouplet na korte perioden enige streepjes, die op herhaling duiden. Van dit laatste
couplet is de tekstplaatsing onzeker. De beginnoten g′a′g′ zijn conjectuur en gekozen in
verband met de C dur- toonaard van deze melodie.
‘o zwakke, onveilig levende, broze mens’ (lett. ‘geest, vernuft’).
als, ‘wat betreft’; zie Mak, L.B. 49, 12; de combinatie van snee en glas als beelden van
vergankelijkheid vindt men ook bij Jan van Hulst (4de gedicht, r. 129/31: ‘Aermoede, als snee
/ Smelt zoe of glas / Hoe rijc men was’).
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3-4

Want dune hebs morghen tijt no ure.
5 Waer vintstu eenighe creature
6
Die ghedure
Jeghen de doot die commen moet?
Al eist so datti hier ghebuere
8-9
Dijns weinschens cuere,
10 De doot die werpt di onder voet.10
11

O vroylic herte, solazelic bloet,
Egidius, di sal men claghen,
Ende rauwe draghen
Tallen daghen,
15 Ende dijns ghewaghen!
16
So wie dijns plaghen,
Hem maechs wanhaghen
18
Datti de doot so vrouch bestoet,
19
Maer wat God wille, elc neimt vor goet.
20 Nemmermeer sone wanic zien
21
Dijnre vroylicheit parture.
Musike ende alle melodien
Minnestu met herten pure.
24
Nu bestu doot. elc vroylic truere.

3-4
6
8-9
10
11
16
18
19
21
24

verg. Jac. 4:13-14.
ghedure, ‘bestand is’.
‘al zou het je hier op aarde ook ten deel vallen het beste te bezitten wat je je maar kunt
wensen’.
verg. Jan Praet: ‘Die doot die nopet onder voet / gheslachte, lechame, eere ende goet’ (ed.
Bormans r. 1002/3).
solazelic bloet, ‘mens waar vreugde van uitgaat’.
‘al wie (vriendschappelijk) met je omgingen’.
bestoet, ‘overviel’.
maer: in het hs. M met een. afkortingsteken. elc neimt vor goet, ‘dat moet ieder zonder protest
aanvaarden’.
‘het evenbeeld van jouw vrolijkheid’; van deze betekenis van parture geen andere plaatsen
bij Verdam.
elc vroylic truere, ‘laat ieder die samen met jou vrolijk was nu treuren’.
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25 O Avonture,25
Du slachts der hebben ende der vloet!
Du gheifs hem tzoet die staen na tzure,
28
Entu best stuere
Hem die van aerde minnen tzoet!
30 O vroylic herte, solazelic bloet etc.
31

Wie sulre nu dijnre vruechden plien,
Egidius, stervelike guere?
33
Menich edel musisien
34
Prees dinen voys ende dijn tenuere.
35 Nu bidt vor ons, want du best vuere35
36
In schemels duere,
Dat ons God neme in sijn behoet
38
Ende dat hier elc also labuere,
Eet therte scuere,
40 Dat wij ontgaen der hellen gloet.
O vroilic herte etc.

25

28
31

33
34

35
36
38

Avonture, ‘Fortuna’; misschien bevat ook deze passage een herinnering aan Jan Praet, verg.:
‘want dAventure, die spelen can, / zoe worpt wel voor een aes een sijs. / Al waent een wel
ende zeker staen, / het verkeert bin corter ure; / Fortuna doet hem vallen saen / ende gheift
hem over tsoette tsuere. / Zoe ghevet beide, lief ende leet’ (ed. Bormans r. 1324/9); in het
7de gedicht, r. 280 vgg., zinspeelt Jan Moritoen waarschijnlijk ook op de geciteerde plaats:
‘ofstuut verstaes, / So werker na, want diet ghevroedt / Ende willens werpt voor tsijs een aes,
/ Hets recht dat hi de cauze boedt’.
stuere, ‘hard’.
‘wie zullen nu de vreugde van je vriendschap genieten’. stervelike guere, ‘geurende roos van
vriendschap die moest sterven’; verg. 6de gedicht, r. 56 vgg.: ‘Daer ik zach eenen
egglentier...Sijn roke was lidens medecijne’, een voorstelling die op Egidius betrekking heeft;
voorts, voor de (onsterfelijke) geur als symbool van de liefde van Maria, lied 97, r. 7.
musisien, ‘musicus’; Verdam geeft geen andere plaatsen.
‘prees je zingen van de tenor (de hoofdstem in de polyfone koorzang)’; deze plaats is er een
aanwijzing voor dat er in de vriendenkring behalve de (eenstemmige) liederen uit dit liedboek
ook motetten e.d. gezongen zullen zijn.
du best vuere, ‘jij bent (ons) vooruit’.
schemels duere, ‘de deur, de poort van de hemel’.
labuere, ‘arbeide’.
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101 *
1

Musike, die in der naturen
Can bezuren
Beseffen der consten vroylicheit,
1-4
Wes vroylic nu! la varen trueren!
5 Looft teser uren
6
Der rozen vul der reynicheit,
7
Wiens omoet ende zuverheit
Der Triniteit
8-9
Ontsluten dede schemels duren
10 Om alre meinschen zalicheit,
Daer soe bereit
12
Toe was vor alle creaturen.
Eva brochte ons int bezuren,
Ave was bi den here gheseit.
15 Ave der werder rozen teeren,
Die ons mach leeren
Quaets ombeeren,
Te duechden keeren,
19
Den viant weeren.
20 An haer so steit
Al onse meeste zalicheit.

*
1
1-4

6
7
8-9
12
19

In het hs. ontbreekt een notenbalk.
Musike, ‘Musica’, d.w.z. de personificatie van de muziek; hier staande voor de zanglust of de
gezamenlijke zanglustigen van de vriendenkring.
‘zanglustigen, die hebt kunnen ondervinden (beseffen) dat in wat ons van de zijde der natuur
overkomt (t.w. het sterven van onze goede vriend Egidius) het plezier van het musiceren (der
consten vroylicheit) wordt aangetast (letterlijk: zuur wordt), wees nu (weer) vrolijk en laat uw
droefenis varen’; men verwacht in r. 2 geen can, maar cans; misschien heeft de kopiist de
ingewikkelde zin niet goed begrepen. la: imperatief van laen, ‘laten’.
nl. Maria.
omoet, ‘nederigheid’.
‘de drieënige God de poort van de hemel deed openen’.
vor alle creaturen, ‘boven alle schepselen’.
viant, ‘duivel’.
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Bi den here so was Muzike
In hemelrike,
22-2424
Eer hi Adame tlijf in blies.
25 Dien wildi maken van den slike
26
Na sire ghelike
27
Ende gaf hem alre herten kies.
Den viant dien vernoyde dies,
Ende vantene ries,
30 Doe Eva slouch sbevelens swike.28-30
Ave beterde ons tverlies.
Doe soe up wies,
33
Die werde roze, die met verzike
34
Den heere ontfinc oetmoedelike.
35 Nu danct der rozen, die vruechden plies!35
Ave der werder rozen teeren etc.
O zuvre roze zonder doren,
Uutvercoren
39
Van den heere dor sijn ootmoet!
40 Ne ware hi niet van di gheboren,
So ware verloren

22-24

24
26
27
28-30

33
34
35
39

‘Musica was bij God in de hemel, voor Hij Adam geschapen had (het leven had ingeblazen)’;
de muziek is dus van hemelse oorsprong; zij is niet door de zondeval voor de mens verloren
gegaan, maar wel moet, in deze gedachtengang, door de menswording van God de muziek
op aarde haar oorspronkelijke hemelse volheid hebben teruggekregen; Maria is, vanwege
de rol die zij bij de menswording gespeeld heeft, zeer in het bijzonder de beschermvrouwe
van de muziek.
verg. Maerlant, Martijn 1, 138: ‘Hi die Adame tlijf inblies’.
ghelike, ‘gelijkenis’.
alre herten kies, ‘alles wat zijn hart begeerde’.
‘aan de duivel verdroot dit en hij wist Adam ertoe te brengen dwaas te handelen (hij bevond
hem dwaas), toen Eva het gebod (om niet van de boom der kennis van goed en kwaad te
eten ) in de wind sloeg’.
met verzike, ‘met een zucht, met vrees en beven’.
oetmoedelike, l. ootmoedelike.
die vruechden plies, ‘gij die de vreugde (van de muziek) geniet’ (want gij dankt de volheid
van deze vreugde aan Maria).
ootmoet, ‘genade’.
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42

Al dat Adame ye bestoet.
So wie Musiken eere doet,
Verleent hem spoet
45 Tallen vruechden sonder toren!43-45
Ende neimt ons allen, roze zoet,
In dijn behoet,
Die van Musiken gheerne horen
49
Ende diese node souden storen,
50 Nu elc sijn alre blijtste doet!50
Ave der werder rozen teeren etc.

42
43-45
49
50

‘ieder die Adam in den bloede bestaat, het hele menselijke geslacht’.
‘(Maria,) help ieder die aan Musica eer bewijst de volkomen vreugde (van het musiceren) te
vinden, zonder dat daar enige schaduw over valt (letterlijk: zonder verdriet)’
‘en die haar (Musica) niet graag zouden ontstemmen’.
‘nu ieder zijn best doet om zo lustig mogelijk te zingen’; een andere mogelijkheid is, dat de
laatste regel een opwekking tot de zangers bevat; dan moet men een punt zetten achter r.
49 en doet opvatten als doe: ‘laat ieder nu zijn best doen om zo lustig mogelijk te zingen’.
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102 *

1

Naer dattu haes de herte mijn
2
Aen dir ghewald, vrau minnentlijch,
Unde ich el niemens bin dan dijn,
So troost mi, beilde wivelijch.
5 Si blide ende vro, want ichs dir gan!5
So willich vroylich zinghen dan
Ende bliven dijn ghetruwelijch.
Vor al lieft mir dijn wijflic scijn,

*

1
2
5

Rondeel. De finalis is e″ (in hoge ligging). Mogelijkerwijze is deze nog door een d″ gevolgd
(op facs. niet meer zichtbaar). De dichter heeft in het 2de (volledige) couplet het 2de refreindeel
opgenomen (AB a A aB AB in plaats van ABaAabAB).
naer dat, ‘omdat’.
aen dir ghewald, ‘in uw macht, in uw bezit’.
ichs dir gan, ‘ik ben u genegen, ik blijf mijn hoofse liefdedienst tenvolle aan u wijden’; de
dichter probeert Mergriete na de dood van Egidius op te monteren door er, bescheiden maar
onhandig, op te wijzen dat hij, de hoofse huisvriend, er toch ook altijd nog is!
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8-9

Als icht mach scauwen vriendelijch.
10 Nacht ende dach so lidich pijn,
Sonder als ic bem bi dijch.
Na dattu haes etc.
Wanneer ich niet bi dir mach zijn,
Rouwich verlanghen es in mich,
15 Hets recht, ic bem dijn eighijn15
Ende blive in trauwen zekerlijch.
Wes blide etc.
Nu willic vroylic etc.
Ende bliven etc.
20 Na dattu haes etc.

8-9
15

‘boven alles behaagt mij uw liefelijk gelaat, wanneer ik het vriendelijk (tegenover mij) mag
zien’; zij wil hem in deze tijd nl. niet te woord staan en kijkt langs hem heen.
hets recht: zij mag als hoofse geliefde met hem, haar slaaf, nl. doen wat zij wil, dus ook hem
de toegang tot haar ontzeggen. ic bem dijn eighijn, l. ic bem al dijn eighijn?
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103 *

1

Niemens mee dan dijn allein,
Lief uutvercoren, wijflic scijn!
Du bist de liefste ende liever ghein!
Dijn gonst verdrivet alle pijn!
5 Das willich emmer vroylich zijn.
Der vruechden vrauwe. edel plein
6-7
Groen, du verblijts de zinnen mijn.
8
Saltu mir laetzen? truwen nein!
Niemens mee dan dijn allein,

*
1
6-7

8

Rondeel, De coupletten kunnen ad lib. in ternair parallelritme gezonden worden.
‘ik ben van u alleen en verder van niemand’.
edel plein groen, ‘edel lustoord der minnevreugde’; in dit lied werkt de dichter, evenals in 36
en 140, met kleurensymboliek: groen is de kleur der vreugde, zwart die van het verdriet; een
iets andere interpretatie krijgt men wanneer men - wat ook mogelijk is - r. 7 als tussenzin leest
en r. 8 direct bij r. 6 laat aansluiten; verg. r. 15.
‘zult gij mij afwijzen? neen toch!’
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10 Lief uutvercoren, wijflic scijn!
Du bist de liefste ende liever ghein!
Lieflic beilde, in truwen rein
So willic emmer bliven dijn.
14
Alle vruecht es mir tze clein.
15 Cleitstu mir zwart - groen es so fijn! 16
Sone condic nummer vroylic sijn.
Niemens meer etc.

14
16

‘geen enkele vreugde kan mij uw gemis vergoeden’.
nl. wanneer gij mij in het zwart gekleed doet gaan.
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104 *

1

Al sceidic van dir int ghezicht,
2
Mijn heitze en sciet nie, vrauwe, van dir,
Hoe verre ich anders van dir bin.
Tzwaer in bin zonder hertze nicht,
5 Draghic int sceiden tdijn met mir.4-5
Al sceidic van dir etc.
Veil claerre dan doet der zonnen licht,
So vonct in mi der minnen vier,
9
Dat mi verbrandet herte ende zin.
10 Al sceidic etc.

*
1
2
4-5
9

Rondeel. Beginnoot d′ conjectuur.
‘al ben ik wat het gezicht betreft van u gescheiden, al staat gij mij niet toe u te zien’; verg. in
het, latere, lied 108: ‘Al sceidic, lief, int zien van dir’.
‘mijn hart blijft altijd bij u’.
‘toch, ofschoon mijn hart bij u is, ben ik niet zonder hart, als ik, van u gescheiden, uw hart
met mij meedraag’.
verg. Jan Praet: ‘dat zoe verbarrent trouwe ende minne’ (ed. Bormans r. 1483).
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105 *

Wie mach andren bedrieghen bet
2
Dan daer al sijn ghelove an staet?
Maer als men es ghevaen int net,
4
So eist de spade te zoukene raet.
5 Te verre betrauwet es dickent quaet.
6
De menighe esser omme int strec.
7

En geer mi niet, des biddic dijch:
8
‘Ja, ghec! ja, ghec!’ vrouwe, zekerlijch
9
Ic hiete mi liever quaet dan ghec.
10 Van al das ich up eerden haen

*
2
4
6
7
8

9

Ballade. Drie beginnoten a′b′c″ conjectuur (vgl. no. 28).
ghelove, ‘vertrouwen’.
de, l. te.
‘menigeen zit daardoor in de strik, in een benarde situatie’.
geer, l. ghec, ‘begek, bespot’.
de geliefde (Marie) had dus blijkbaar de gewoonte om de dichter wanneer die haar in alle
ernst zijn liefde had verklaard, te antwoorden met: ‘Jawel, gek! jazeker, gek!’, en daardoor
voelde hij zich gekrenkt.
‘ik zou nog liever gemenerik dan gek genoemd worden’.
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10-11

Betrauwich dir ende ben di hald.
Salics gheen ander loon ontfaen
13
Dan du dan met mi ghecken sald?
Ach vrauwe, het es in dijn ghewald,
15 Maer liever hebbic mi verstec.15
Ne ghec mir niet etc.
17

Wat wiltu meer, of ic ben dijn?
Saltu mi willen ghecken dan?
Het es mi nerenst, vrauwe mijn,
20 Want ich di niet gheghecken can.20
Doe dat mi vruechden commen an
Of anders blivic in den drec.
Ne ghec mir niet etc.
Wie mach andren bedrieghen bet etc.

10-11
13
15
17
20

‘ik verwacht alles wat ik op aarde bezit van u en ben u toegedaan’; Verdam geeft van de
duitse vorm hald (mnl. hout) geen andere voorbeelden dan deze plaats.
‘dan dat gij dan de gek met mij zult steken’.
‘maar liever zou ik ervan verstoken blijven’; deze betekenis van verstec (hebben) niet bij
Verdam.
‘als ik de uwe ben, wat wilt ge dan nog meer?’
gheghecken, ‘begekken’; niet bij Verdam.
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106 *

1

Mijn herte es sonder cnoop gheletst.
Nochtan en can soes niet ongaen,
Daer toe me drijft mi ende ketst,
2-4
Ende in can gheene ghenaden ontfaen.
5 Up wankel gront eist quaet ghemetst,5
6
Des sal mijn werc onlanghe staen!
7
Bezie dijn spel, eer dattu wetst!

*
1

2-4
5
6
7

Rondeel. In regel 2 van C1 de b′(bes′) op ‘on-’ als a gelezen.
‘mijn hart is (met een koord aan mijn geliefde) verbonden zonder (dat zij in dat koord een)
knoop (heeft gelegd)’; de verbintenis is dus eenzijdig en niet door de andere partij bevestigd;
het is de situatie van de Marie-periode.
‘toch kan dat hart (soe) niet ontkomen aan datgene waar men (d.i. de geliefde) mij naar toe
drijft en opjaagt, zonder dat ik enige genade (van haar) kan ontvangen’.
‘op een onvast, zwak fundament kan men slecht (een toren) bouwen’; de toren is de tor uit
r. 11, een symbool van de liefde.
werc, ‘bouwwerk’; verg. ook lied 52, r. 8: ‘Met herten willic werc bestaen’, waar overigens niet
blijkt dat het ‘werk’ van de minnaar uit het bouwen van een liefdestoren bestaat.
‘je moet je spel goed bekijken, voordat je een weddenschap aangaat (over de afloop)’; een
ander beeld voor dezelfde gedachte als in r. 5: het fundament moet goed zijn, wil het bouwwerk
slagen.
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Mijn herte es sonder cnoop gheletst.
Nochtan en can soes niet ontgaen,
10 Daer toe me drijft mi ende ketst.
11

Mijn tor die valt! wacht, wie hem quetst!
12
Gaet van onder, hets wel ghedaen!
Daer sal die sulcke sijn bedretst,
13-14
Hine saelt niet connen of ghedwaen.
15 Mijn herte etc.

11
12
13-14

‘mijn toren staat op instorten! pas op, dat je niet (door de neervallende stenen) gewond wordt!’
‘ga uit de buurt (van mijn toren) weg, het is je geraden!’
‘er zou wel eens iemand (door de stofwolk) zo bevuild kunnen worden, dat hij lees: zij) het
niet meer zal kunnen afwassen’; (be)dretsen is een westvlaams dialectisch woord (zie De
Bo), dat verder niet in mnl. teksten is aangetroffen; de keuze van de rijmwoorden is in dit lied
wel zeer persoonlijk en onconventioneel; de dichter toont hier, evenals zijn voorganger Jan
Praet, een oprecht plezier in het spel der ongewone rijmen en weet dit dienstbaar te maken
aan zijn expressie.
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1

Neemt das vor goet,
Lief beilde zoet,
Das ich dir gheve
Sin, hertze ende moet
5 In dijn behoet
6
De wile ic leve.
In dijn bedwanc,
8
Mine rouc wiens danc,
So moeitic bliven
10 Mijn leven lanc,
Mijn hoochste aenvanc
11-12
Vor alle wiven!
13

Een troostelic meein

*
+
1
6
8
11-12
13

Chanson. De notenvoorraad is toereikend voor 2 coupletten Wolf. Kongreßber.
Acrostichon: N, I, E, T, E. De strofe is dezelfde als in de ‘motetten’ van Jan Praet.
‘aanvaard het zonder protest, neem het mij niet kwalijk’.
‘zolang ik leef’.
‘het is mij om het even wie mij er dankbaar voor is, wie mij ervoor beloont’.
‘gij die, boven alle vrouwen, mijn hoogste goed zijt’; de aanspraak mijn hoochste aenvanc is
buiten dit liedboek niet aangetroffen en zal dus wel een literaire vondst van Jan Moritoen zijn.
meein, l. mein, ‘gezindheid’.
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Van dir allein
15 Maect mi verhueghet.
Dinc anders ghein,
No groot no clein,
Mich els ghenueghet.
19

Troutvrauwe mijn,
20 Doet mir anscijn
Din gonst met trauwen.
Vor alle pijn
Es medicijn
Dijn lieflic scauwen.
25 El gheen ghedacht,
No dach no nacht.
25-27
Dan di alleine.
Met ganser macht
29
Mijn liden zacht,
30 Troutzaerte reine!

19
25-27

29

troutvrauwe: verg. troutzaerte en troutliefste (lied 93).
‘(ik heb) geen andere gedachte, overdag noch 's nachts (in mijn droom), dan voor u alleen’;
de uitdrukking no dach no nacht betekent meestal ‘nooit ofte nimmer’ maar kan hier letterlijk
bedoeld zijn.
zacht, ‘verzacht’; de uitdrukking mijn liden zacht vindt men ook in lied 93, waarvan lied 107
in het algemeen een echo kan heten.
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*

1

2

1

2

Rondeel. Het schema is als in 102: AB a A a BAB. De strofen A, a en a zijn niet - zoals in
't rondeel gebruikelijk - doorgerijmd. Wel vormen ze gedrieën een ballade (of refereyn, daar
er slechts één refreinregel volgt). Het volledige schema van dit balladen-rondeel is:
{a
}

stol

{b
}
{a
}
A
is:

etgensotl

{b
}
{b
}

1

a
is:
a
gfezang

{c
}
{
C

B
is:

refren
i

{f
}

{h
}

{g
}

{i
}

{f
}

{h
}

{g
}

2

a
is:

{i
}

{g
}

{i
}

{c
}

{c
}

{
C

{
C

d
d
e
e

+

Melodie doorgecomponeerd. De nietszeggende aeolische zangwijs kan bezwaarlijk door
accidentia verbeterd worden, daar dan te veel tritoni optreden.In de 6de regel komen 5 (of 6;
één onduidelijk) streepjes voor, die op een herhaling duiden. In de 10de regel na de dalende
passage nog een streepje (niet bij Carton). In regel 7 in plaats van f′ ter vermijding van tritonus
en naar analogie van regel 4 g′ gelezen.
Afscheidslied voor Mergriete, nadat deze aan de dichter heeft meegedeeld dat zij in het
klooster zal gaan.
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Orlof, vrauwe, ende ic moet gaen!
Al wil ich bliven, ic en mach.
Dies moet de hertze mijn ontfaen
Groot verlanghen nacht ende dach.
5 Nochtan so gheift mi goet verdrach
5-6
Tverwaren dijnre eerlicheit.
Adieu, mijn hoochste vroylicheit!
8

Al sceidic, lief, int zien van dir,
Herte no zin ne blijft bi mir.
10 Dan can di ummer niet ontvlien.
11
Adieu, ic sal u varinc zien!
Niet langher dan ich bi dir bin,
12-13
Sone es mijn hertze in mijn bedwanc.
Daer toe so es mijn moet, mijn zin
15 Al dijn, ende blijft mijn leven lanc.14-15
Het dient al, vrauwe, om dinen danc,
16-17
Ghedochte, redene ende besceit.
Adieu, mijn hoochste vroilicheit!
Orlof, vrauwe etc.

5-6

8

11

12-13
14-15
16-17

‘nochtans, ondanks het verdriet dat dit afscheid bij berokkent, geeft de gedachte dat ik
(krachtens mijn belofte aan Egidius) uw eer moet beschermen, mij de kracht het te verdragen’;
verg. voor de belofte, waarop in het lied niet expliciet gezinspeeld wordt, het 13de gedicht, r.
129-133 en r. 420-433, in het bijzonder r. 431-432: ‘Daer ic in helpen mach verwaren / Haer
eere ende ooc haer waerdicheit’.
verg. lied 104, r. 1: ‘Al sceidic van dir int ghezicht’; de hele strofe r. 8-11 is nauw verwant met
de eerste strofe van 104, dat echter vanwege de hartstochtelijke toon van zijn laatste strofe
wel eerder - in de ‘vierde fase’ - geschreven moet zijn.
varinc, ‘weldra’; hier niet letterlijk op te vatten, want de dichter doelt, evenals in de slotdialoog
van het 9de gedicht, op een weerzien in de hemel; verg. lied 98, r. 16: ‘Nochtan moet emmer
ghestorven sijn’.
‘alleen maar zolang ik bij u ben, bevindt mijn hart zich binnen mijn bereik’, d.w.z. als ik van u
gescheiden ben, beschik ik niet meer over mijn hart, want het bevindt zich bij u.
‘dat komt doordat mijn innerlijk helemaal van u is en dat levenslang blijft’.
‘alles staat, vrouwe, geheel in uw (loon)dienst, (ook) mijn verstand en redelijk inzicht (dat mij
in staat stelt nu afscheid van u te nemen)’.
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20 Ghewerdicht, vrauwe, up rechte omoet
20-21
Dattu mich neims in dijn ghedacht.
Ic ne liete u om gheen goet,
Al waert ooc wel in mijnre macht.
22-24
Om di so peinsic dach ende nacht,
25 Ende eewich sal, hoet mi vergheit.
Adieu, mijn hoochste vroilicheit!
Al sceidic, lief, int zien etc.
Orlof, vrauwe etc.

20-21
22-24

‘verwaardig u, vrouwe, genadiglijk aan mij te blijven denken (wanneer gij u in het klooster
hebt teruggetrokken)’.
‘ik, mijnerzijds, zal om niets ter wereld in plaats van u een andere geliefde kiezen, al zou ik
het kunnen, maar ik zal altijd aan u blijven denken’.
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Mi heift ghevaen een wijflic beild.
2
Het si mir lief, dat elc man heild.
3
Wie zo es, dan seggic niet!
Of ict zeide ende voorder came,
5 So ware mijn trueren menichfald.
Neinic niet, huer werde name
Blijft in mi allein ghestald!
Si heift mijn hertze in huer ghewald,
9
Mi huecht wanneer zoe up mi ziet.
10 Mi heift ghevaen etc.
Wien salic mijn secreit betrauwen?
12
Der wroughers also menich leift.
Dies radic der reinre vrauwen

*
2
3
9
12

Ballade (cyclisch). Finalis-d conjectuur.
dat elc man heild, ‘dat iedereen erover zwijgt’.
zo, l. zoe.
mi huecht, ‘het geeft mij vreugde’.
wroughers, ‘(afgunstige) verklikkers’.
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Dat zoe haer niet te kennene gheift.
15 Elc minre hem wel te wachtene heift,
So vele der boosheit nu ghesciet!
Mi heift ghevaen etc.
Ic wensche haer .M. goeder jare
Met vruechden al haer leven lanc.
20 So waer ic bem of waer ic vare,
Mijn herte heift zoe in haer bedwanc.
22
Vrouwe, wilt mi des gheven danc,
Want het mi rechte minne riet.
Mi heift ghevaen etc.
25 Of iet zeide etc.

22

danc, ‘loon’.
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1

O stede duechdelic, minlic ort,
2
God haet verchiert dijn edel name.
3
Bi dir elc menscelich ghebort
4
Mach vroylic leven sonder blame.

*

1

2

3

4

Ballade (Refereyn). De beginnoten e″-a conjectuur. In regel 2 hiaat door afsnijding aan de
bovenkant; hier e″-f″-d″ als conjectuur. In regel 6 f″ (op facs. even zichtbaar) op ‘sca-’
toegevoegd.
‘o edele (belichaming van de) standvastigheid, (die) liefelijke (levens)staat’; mijn interpretatie
wijkt aanzienlijk af van die van Verdam, die deze regel citeert als een bewijsplaats van ort,
‘schat’ en er tussen haakjes achter noteert ‘van Maria’ (MW 5, 2015); m.i. is de aanspraak
gericht tot de ‘vrauwe duechdenrijch’ uit r. 13 = Mergriete, en moet orden in r. 8 de datiefvorm
zijn van hetzelfde woord dat in r. 1 in vocatiefvorm ort luidt (verg. dezelfde verbinding aen
steiden orden ook in lied 123); ort is dan de, vanwege het rijm, geapocopeerde vorm van het
vrouwelijke woord orde(ne).
uit het 7de gedicht kunnen we er ons een voorstelling van vormen op welke wijze de dichter
zich dit ‘verchiert’ zijn van Mergrietes naam kan hebben voorgesteld; een dergelijk huldigend
spel met de letters van haar naam - waarschijnlijk in navolging van het spel van Jan Praet
met de letters van de naam Maria, dat ook Jan van Hulst in het 4de en 14de gedicht moet
hebben geïnspireerd - heeft hij ongetwijfeld vaker gespeeld; verg. ook het acrostichon Triceew
uit lied 39 en wat daarover in de inleiding is opgemerkt (blz. 159).
elc menscelich ghebort, ‘ieder mensenkind’; de dichter bedoelt zichzelf, maar heeft in zijn
vreugde over het hervonden contact behoefte aan een superlativische formulering: iedereen
moet zich in de nabijheid van Mergriete gelukkig voelen!
mach, hs. mac.

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

469
5 Dijn gheer is eere, dijn wesen scame.5
Du best vul duechden zekerlijch.
7
Ich danx der minnen minnentlijch.
8

An steiden orden blivic vort
9
Mijn leven lanc, want het betame
10 Der minnen, die mi gheift confoort
11
Van soeter rusteliker vrame.
Mine was nie ruste so bequame
Alstu mi gheifs, vrauwe duechdenrijch!
Ic danx etc.
15 Bi dir so ben ich onghestoort,15
16
Ondanc der bozer niders game.
17
Dijn woort, dijn mein es recht acoort.
18
Met rechte ich vro met dir verzame.
19
Ghenouchlic snijt der minnen brame,
20 Niet meer ne werd gheprouft van mich!20
Ic danx der minnen minnentlijch.

5
7
8
9
11
15
16

17
18
19
20

gheer, ‘verlangen, hartsbehoefte’.
‘ik betuig daarvoor de liefde (of Venus) als minnaar mijn hartelijke dank.’
‘voortaan blijf ik bij haar die de staat der standvastigheid belichaamt’.
betame, ‘komt toe’.
vrame, ‘geluk’ (eig. ‘nut’).
onghestoort, ‘door niets verontrust’.
game, ‘lelijke streek’; geen andere plaatsen bij Verdam; de dichter zinspeelt hier op de
kwaadsprekers die de verwijdering tussen Mergriete en hem hadden veroorzaakt (verg. het
6de gedicht).
‘wat gij zegt en wat gij denkt is gericht op een volkomen harmonie, een echte eenstemmigheid’.
‘ik ben met recht vrolijk als ik met u samen ben’.
‘kap nu blij te moede de doorntak, die u in uw liefde gewond heeft, af’; verg. nog Maerlant,
Martijn 3, 63: ‘ghewont metter sonden bramen’.
‘word niet meer van mijnentwege beproefd, moge ik u nooit meer een beproeving aandoen’.
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Nu vroilic zinc, hertze ende moet!
Ic wensche di tallen vruechden spoet.
3
Ets recht, du gheifs mi zuer ende zoet.
Toot alre stont,
5 Es mi dijn heil vul vruechden cont.
In di so rust mijns hertzen bloet.
7
Als ich die sien mach, vrauwe goet,
Niet anders mi verbliden doet.
Nu vroilic sinc, hertze ende moet!
10 Ic weinsche di tallen vruechden spoet.
Ets recht, du gheifs mi zuer ende zoet.

*
+
3
7

Rondeel. De 5de refreinregel wordt niet herhaald. (Jan Moritoen verlaat vanaf 98 - Egidius meermalen het strenge rondeelschema.)
Acrostichon: Niete, Jan, Nie, Niet, Niet.
zuer ende zoet: hier wel op te vatten als ‘na het zure het zoete’.
die, l. di.
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Nu neimt mi, vrauwe, in dijn behoet!
Ich bin al dijn, des bestu vroet,
14
Ende bliven sal, hoe dat ye stoet,
15 Troostlijc mont!
Nu vroilic zinc, hertze ende moet!
Ich wensch di tallen vruechden spoet.
Ets recht, du gheifs mi zuer ende zoet
Toot alre stont.

14

ende bliven sal, ‘en ik zal de uwe blijven’.
stoet: hier wel op te vatten als een geapocopeerde vorm van de conjunctief stoede, ‘hoe het
er ooit met mij voor zou komen te staan’.
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Lieflic beilde, mijn hoochste vruecht,
Up erde en minnic niet dan di.
Dijn lieflic scijn mi meer verhuecht
4
Dan al dats in de werelt zi.
5 Saltu dan verghessen mi?
Ach, vrauwe, nein!
Du bist allein
Mijns hertzen hemel zekerlijch!

*

4

Ballade. R. omvangrijk. Melodie doorgecomponeerd. Het molteken (bes′) (zie facs.) is een
bewijs dat in de sleutelloze melodieën de tenorsleutel (met finalis d′) de juiste is. Na deze
bes′ de volgende e′e′ als f′e′ gelezen om een tritonus te vermijden. Tegen 't slot een
gecaudeerde rhombische a′; na de volgende g′ een streepje (niet bij Carton), waarschijnlijk
verdubbeling. De melodie met haar vele b en e noten en haar vele intervalsprongen is pover
van inhoud en zonder tonaal karakter.
dats, l. das.
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‘Ach, swijch.’
10 Vrauwe duechden rijch,
Dan mach niet zijn:
12
Du dwincs so sere die hertze mijn,
Das ich dar van
Niet swighen can!
15 Nu dan,
Ghedinct om mir, vrauwe minnentlijch,
Das biddic dijch.
Troostlijc lieflijc aenghezicht,
Als ich dir zie, so brant mijn zin.
20 Claerre dan der zonnen licht
So es mijn hertze ende du daer in.
22
Ende dan sal nummer wesen min,
Want ich das mein
In trauwen rein.
25 An dir staet al mijns vruechts ghecrijch.25
‘Ach, swijch’ etc.
27

In wil, in caens niet avelaen,
Al mochtic leven duzent jaer.
Ich moet di bliven onderdaen,
30 Dats emmer recht ende zeker waer.30
Allein bestu mijn weder paer.
32
Vor di ne ghein,
No groot no clein!
Ghef mir dijn hertze jonstelijch!
35 ‘Ach, swijch’ etc.

12
22
25
27
30
32

dwincs, ‘bedwingt, beheerst’.
wesen min, ‘verminderen’.
mijns vruechts ghecrijch: verg. lied 76, r. 31.
in caens niet avelaen, ‘ik kan er niet mee ophouden’.
recht ende zeker, ‘vast en zeker’.
‘(ik stel) niemand boven u’; r. 32-33 zijn identiek met r. 4-5 van lied 79.
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1

God groetu, lieflic beilde zoet,
An deser zuetzer morghin stont,
Ende also menich minlijc groet
3-4
Als di mach weinschen eenich mont!
5
5 Daer toe so es mijns hertzen gront
Dijn eighin woonst, so waer ich bin.
Ontdoe dijn hertze ende laet mir in!
Sluutstu vor mi die hertze dijn,
9
So es mi alle woonst tze clein.
10 Want du best, vrauwe, alleine int mijn,
Daer in mach comen anders gein.
12
Nu laet ons bliven dan gemein

*
1
3-4
5
9
12

Ballade. Doorgecomponeerd.
groetu, ‘groete u’; het lied is gecomponeerd op het groet-thema: God groete u, ik groet u,
zend mij nu uwerzijds een wedergroet (slot laatste strofe).
‘en (ik zend u) zoveel vriendelijke groeten als enige mond u maar kan wensen’.
mijns, hs. mijn.
‘dan kan ik nergens onderdak vinden’.
gemein, ‘tezamen’.
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Minlic elc in anders zin.
Ontdoe dijn hertze etc.
15 Al ware mijn cracht Sampsoens ghelijc,
16
Mijn scoonheit als was Abseloen,
17
Vor Alexandre van machten rijc
Ende wiser ooc dan Salemoen,
Sone condic, vrauwe, niet anders doen
20 Dan dijn begher vor al ghewin.20
Ontdoe dijn hertze ende laes mir in!
Sin, hertze ende moet, ziele ende lijf
23
Es eighin dijn, hoet mir vergheit.
Vergheitstu mijns, troutzalich wijf,
25 So es mi alle vruecht ontzeit.
26
Een groete dijnre goetlijcheit
27
Ghef mir doch, vrauwe, in mach niet min!
Dan sluut dijn hertze ende mi daer in!

16
17
20
23
26
27

‘(al was) mijn schoonheid zodanig als Absalom bezat’; Abseloen is de geapocopeerde vorm
van de datief Abseloene.
‘(al was ik) boven Alexander machtig’.
dan dijn begher, ‘dan naar u te verlangen’.
hoet mir vergheit, ‘hoe het mij moge vergaan’.
goetlijcheit, ‘vriendelijkheid’.
in mach niet min, ‘ik kan niet met minder toe’.
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Neimt int ghedacht, lief vrauwelijn tsaert,
Das ich ben dijn, so waer ich zi,
So bem ich altoos wael bewaert.
4
Wat muechstu min dan dinc om mi?
5 Nacht ende dach peinsic om di
Met truwen sonder aerghelist,
Want du allein die liefste bist.
In mi bestu, ende anders ghein
So ne mach mi comen in den zin.
10 Mijn herte es proper dijn allein,10

*
+
4

10

Ballade. Doorgecomponeerd.
Acrostichon: N, I, E, T, E.
‘gij kunt toch niet met minder toe dan (af en toe eens) aan mij te denken?’; dinc is wel een
vreemde vorm, maar het parallelisme tussen de regels 4 en 5 (dinc om mi: peinsic om di)
dwingt ons wel om het als de stam van het ww. dinken op te vatten.
proper dijn allein, ‘u alleen eigen’; men verwacht di in plaats van dÿn (tenzij men proper als
een bijwoord met de bet. ‘in het bijzonder’ zou willen opvatten, maar dat past niet goed in het
tekstverband; of kan het bijw. proper ook een krachtiger betekenis hebben, iets als ‘in de
allereigenlijkste, de meest volstrekte zin’?).
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Daer mach gheen ander commen in.
Das ich met dir de liefste bin,
Das biddic den hoghen Crist,
Want du etc.
15 Eewich sonder avelaen,
Lief zuetze reine, mijn hoochste vruecht,
17
Willic in dinen dienst vulstaen.
Vor alle dinc het mir ghenuecht.
Als ich dir zie, bin ich verhuecht
20 Vele meer dan ie te segghene wist,
Want du allein die liefste bist.
22

Troost mi dan, vrauwe, ende neimt mijns waer!
Der zonder ic niet leven can.
Een ure dinct mi sijn een jaer,
25 Of ic en zie di lieflic an.25
Nu biddic dir in trauwen dan
27
Dat ghi doch, vrauwe, mijns lidens ghist,
Want du etc.
29

Al niet ic gheer, hoet mi vergheit,
30 Dan te zine in dijn bedwanc,
Al waert ooc al der werelt leit
31-32
Sonder di, mijn hoochste aenvanc!
33
Want minne en werct na niemens danc.
34
Wilt dan mir hertzen gheven vrist,
35 Want du alleine die liefste bist.

17
22
25
27
29
31-32
33
34

vulstaen, ‘volharden’.
waer: het hs. heeft w met een afkortingsteken.
‘als ik u niet in uw lieflijkheid aanschouwen kan’.
mijns lidens ghist, ‘denkt aan mijn lijden’.
al, l. el; ‘hoe het mij ook moge vergaan, ik verlang niets anders’.
‘al zou de hele wereld, behalve gij, mijn hoogste schat, er kritiek op hebben’.
‘want de liefde gaat haar eigen gang en vraagt naar niemands goedkeuring’.
vrist, ‘respijt, tijd om op adem te komen’; in deze betekenis niet bij Verdam.
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Vor alre ghenouchte vroylicheit,
Up minen heit,
So lieft mir bas
Eens minlics hertzen ommecleit
5 Daer trauwe aen steit.
Dies nie vergas
1-7
Reinlic zin daer stede in was.

*

1-7

Rondeel. Een der onoplosbare gevallen: er ontbreken minstens 9 streepjes als slotpassage.
Bij de conjectuur zijn de eerste 5 (op ‘lonens dienst ontseit’) aan 't begin van het Couplet
ontleend; de laatste 4 zijn als de slotcadens van bv. no. 80, 90, 100. Een andere oplossing
is: de verticale streep 10 notenstreepjes terug (na a′a′g′g′), dan blijft alleen de finalis-conjectuur
(g′f′e′d′).
‘boven alle minnevreugde behaagt het mij, wanneer het hart van een minnaar de mantel der
trouw draagt; een zuivere inborst, waarin standvastigheid woonde, vergat deze (mantel) nooit’;
een ommecleit - de laatste letters van r. 4 zijn in het hs. onleesbaar, de aanvulling is van N.
Geerts - is bij Jan Moritoen iets als ‘een omhulsel van gedragingen, een het innerlijk
weerspiegelend gedragspatroon’: in lied 54 wordt aan het meisje dat haar maagdelijkheid
verloren heeft, gevraagd ‘waer es dijn zuver ommecleit?’, in lied 140 verzucht de wanhopig
gedeprimeerde minnaar ‘ach, groen nu zi, mijn ommecleit!’, in het 7de gedicht zegt'de
raadsvrouwe ‘groen es der vruechden ommecleit’; men vertaalt r. 4-5 dus waarschijnlijk het
nauwkeurigst als: ‘een gedrag van het minnende hart (of: de minnaar) waar uit zijn trouw
blijkt’.
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O stede, dijn werde moghentheit
Die es so breit,
10 Dats nie ghenas
Sin die dijns lonens dienst ontseit.
8-12
Dats waer gheseit.
Vor alre ghenouchte etc.
Vrauwe vul alre reinicheit,
15 Hets recht besceit,15
Ghelooft mir das,
17
Dat steide in dinen zinne leit,
Ich bems bereit
18-19
Met willen ras.
20 Onstede es broosscher vele dan glas!20
Vor alre etc.

8-12

15
17
18-19
20

‘o standvastigheid, uw loffelijke heerschappij strekt zich zo ver uit, dat een geest die u de
dienst, waarvan hij zijn loon trok, zou opzeggen, (te gronde zou gaan en) er nooit meer
bovenop zou komen; zo, en niet anders, is het’.
recht besceit, ‘de eerlijke waarheid’.
‘als standvastigheid in uw bedoeling ligt, als gij standvastigheid van mij verlangt’.
‘ik ben er onmiddellijk met hart en ziel toe bereid’.
‘onstandvastigheid is nog veel breekbaarder dan glas, is het zwakste wat er is (en daar moet
ik dus niets van hebben)’, verg. Maerlant, Martijn 1, 111: ‘trouwe es brooscher dan een glas’.
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116 *

Een droom haet mir tze vruechden bracht,
Das mir de nacht
2-3
Tze balde dus overlidet.
Mijn gheist en ruste nye so sacht,
5 Mijns zinnes cracht
Tze mael daer in verblidet.
Nu willic emmer slapen gaen.
Ic hope, mir sal noch comen aen
Des dromes vruecht,
10 Die mir verhuecht
Toot aender tzijt

*
2-3

Rondeel. Beginnoten conjectuur. Na de g′g′ (op ‘tzijt’) een custos (= waarschuwingsteken bij
regeleinde), die op f′ wijst (bij Carton een d′). Hier een conjectuur van f′g′ a′.
‘zodat mij de nacht op deze wijze te snel voorbij is gegaan’.
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11-12

Das ich en laen.
Daer van so moet mijn hertze ontfaen
Een minlic zucht.
15 Das gheift mir ducht,
Onzeker waen.
Sint dat si quam in mijn ghedacht,
Met ganser macht
19
Mijn hertse ontsteden midet.
20 Ten cam nye van Adaems gheslacht
20-21
Een beild ghewracht
22
Die meer mijn vruecht verstidet.
Si can mich al der zoorghen dwaen.
Si blijft allein, wes ich vermaen,
25 Die mir bewuecht
23-26
Al mijn ghenuecht.
Vruecht ende jolijt
27-28
Mach si verslaen.
Een droom etc.
30 Wanneer huer lieflic zien mijns acht,30
Mijn hertze lacht
Ende trueren mi ontglidet.
Wijflic wijf, vor niders wacht
33-34
Dijnre zeden cracht,
35 Das dir gheen boos benidet.

11-12
19
20-21
22
23-26
27-28
30
33-34

‘tot aan het ogenblik dat ik hem (de vreugde van de droom) moet loslaten (omdat ik wakker
word)’.
ontstede, l. onstede, ‘onstandvastigheid’. midet: in hs. niet goed leesbaar; de kopiist kan ook
mi doet geschreven hebben.
‘er werd door het menselijk geslacht nooit een vrouw gegenereerd’.
verstidet, ‘versterkt’.
‘zij kan mij van al mijn zorgen bevrijden, zij blijft het alleen, wie ik ook zou kunnen noemen,
die mij al mijn (liefdes)genot brengt’.
‘vreugde en blijdschap kan zij (ook) te niet doen’.
‘wanneer haar vriendelijke blik aandacht voor mij heeft’.
‘eerbare vrouw, bewaak uw deugd tegen kwaadsprekers’.
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In slape, in wake, in gaen, in staen
Blivic in truwen dijn ghevaen.
38
Helpt mir, wael muecht,
Met dijnre duecht!
40 Mijn soorghen quijt
40-41
Dat doestu zaen!
Ic blive di minlic onderdaen.
Troutzaerte vrucht,
Wilt gheven lucht
45 Den huweraen!43-45
Een droom etc.

38
40-41
43-45

wael muecht, ‘gij kunt het heel goed’.
‘gij ontdoet mij in een ogenblik van mijn zorgen’.
‘allerliefste vrouw, verschaf licht aan de nachtuil’; verg. voor het beeld van de nachtuil, waarin
de dichter zich hier aan zijn geliefde (Marie) presenteert, lied 42.
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‘Vergheit mijns niet, troutzalich wijf,
Want ic ben dijn ghevanghen.
Sin, hertze, moet, ziele ende lijf,
Dat roupt om troost ontfanghen.
5 Twifel ende verlanghen,
Salic ontganghen,
5-7
Van mi drijf!

*

Ballade van 4 omvangrijke strofen (4 = 1). De strofenbouw is:

5-7

ab ab

bbc cdc

DDD

ee fff

stollen

afgezang

refrein

coda

Het coda alleen bij couplet 1 en 3.
‘zal ik (uit de gevangenis) vrijkomen, dan moet gij twijfel en verdriet uit mij verdrijven’.
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Wiltu niet segghen, vrouwe, so scrijf!’
‘Dan doen ic niet,
10 Muechstu niet bas, ghevangen blijf.’10
‘Ach, vrauwe, aenziet
Das ich moet bliven int verdriet!
Gheift den aermen ghevanghenen yet!
Ach, vrauwe, twi doestu mir so wee?
15 Ich bin al dijn, wat wiltu mee?
Ghef mir dijn gonst,
17
Mijns hertzen wonste!
18
Niet anders ic gheloven conste.’
‘Mijn liefste vrauwe, ghenoughet dir
20 Mijn minnentlijc bezueren,19-20
So doe al dattu wils met mir,
In wilre niet om truren.
Mach mi van dich gheburen
Teenigher uren
25 Dijn bestier,25
So waer mijn leit verwonnen scier!’
‘Dan doen ich niet,
Al soolstu bliven prisonier.’
‘Ach, vrauwe, aenziet
30 Das ich moet bliven int verdriet!
31
Gheift den aermen ghevanghen yet!’
‘Lief uutvercoren, wijflic scijn,

10
17
18
19-20
25
31

muechstu niet bas, ‘als je niet beter vermoogt’; bedoelt de geliefde (Mergriete): ‘als je niets
beters te vertellen hebt’, of: ‘als je niet meer (geest)kracht bezit (om jezelf te bevrijden)’?
wonste, l. wonst; weinig voorkomende bijvorm van woonste, ‘verblijfplaats, onderdak’.
conste, l. const; het is mij niet duidelijk of de dichter bedoelt: ‘in niets anders zou ik mijn
vertrouwen kunnen stellen’, dan wel: ‘niets anders zou ik kunnen verklaren’.
‘mijn liefste vrouwe, als mijn lijden om de wille van de liefde u genoegen kan geven’.
bestier, ‘bescherming’.
achter deze regel heeft de kopiist misschien vergeten een etc. te zetten; men zou zich hierna
een herhaling van r. 14-18 kunnen denken.
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Mijn hoochste souvereine,
Nu neimt mijns ware, want ic moet zijn
35 Dijn prisonier alleine.
In trauwen ich das meine:
Vor di ne gheine
Int hertze mijn!
Lost mi dan, vrouwe, uut zorghen pijn!’
40 ‘Al doe ict niet,
Emmer blijf in trauwen fijn.’
‘Ach, vrauwe, aenziet
Dat ic moet bliven int verdriet!
Gheift den aermen etc.
45 Wel werden mach, dat niet en si.45
In hopen so verhueghic mi.
Met trauwen vast,
48
Mijn hoochste raste,
49
Lost minen zin uut swifels laste.’
50 ‘Vergheit mi niet’ etc.

45
48
49

‘wat niet is, kan nog wel komen’.
raste, l. rast.
swifels, l. tswifels (of: stwifels?). laste, l. last.
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+

118 *

‘So vruechden rijch
Was nie mijn zin,
Vrauwe, zekerlijch,
Dan als ich bin
5 Bi dir,
In dir.

*

+

Chanson, balladisch 4 grote strofen (4 = 1) in baarvorm met R., dat echter na de 2de strofe
niet gezongen wordt. De tekstplaatsing is geheel syllabisch, ook indien de dunne streepjes
als herhalingsteken opgevat worden. Een custos (in regel 16 op ‘daer’) wijst op een f′ (niet
bij Carton). De voordracht moet vrij en afwisselend zijn met soms ternair, soms gepuncteerd
ritme en met een declamatorisch rubato.
In deze liefdesdialoog spreken de beide gesprekspartners (Jan en Mergriete) in precies
dezelfde toon en dat maakt het dikwijls moeilijk vast te stellen wie er aan het woord is (verg.
lied 79). Ik geeft mijn interpunctie graag voor beter.
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Dan tzwifel ghein,
Want ich ben dijn
Ende niemens meer.’
10 ‘Dijns lidens pijn
Doet mir so zeer.’
‘Den tzijt
Her lijt
12-14
Ich dir ghemein.
15 Mijn seden vro verhueghen clein
Mir hertzen, daer du in allein
15-17
Besloten bist ende bliven salt.
Al mochtic leven .M. jaer,
Dat saltu zeker vinden waer,
20 Dattu mich haes in dir ghewald.
Daer tzoe groetich di duzentfald!’
‘Wat God bescert,
22-23
Met wille aenvanc.’
‘Mi niet en dert
25 In dijn bedwanc.’24-25
‘So si
In mi
Ende nicht en waen
Dat ich di sal
30 Verghessen yet.’

12-14

15-17
22-23

24-25

‘de hele tijd lijd ik omdat ik mij met u verbonden voel’; den tzijt her betekent letterlijk ‘de tijd
tot nu toe’; het is een ongewone constructie waarvan ik bij Verdam geen andere voorbeelden
heb kunnen vinden.
‘mijn vrolijke natuur is niet in staat mijn hart vrolijk te stemmen; (dat kunt gij alleen) omdat gij
alleen dat hart vervult en zult blijven vervullen’.
‘wat God beschikt, aanvaard dat met vreugde’; zo moet de vertaling luiden als deze woorden
door de vrouw gezegd zijn; behoren ze tot de rol van de man, dan zou men ze, als inleiding
tot het volgende, kunnen vertalen als: ‘wat God beschikt, aanvaard ik met vreugde’.
‘onder uw heerschappij kan mij niets deren’.
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‘Ich bin dijn al,
31-32
Ne twifels niet.
Mijn heil
Es gheil
35 An dir ghestaen.33-35
36
Twi soudics connen avelaen?
Mijn hertze en can gheen vruecht ontfaen
38
Of heil, en si int dijn ghestalt.’
‘Lief beilde zoet,
40 Nu gheift mir vruecht.
Dijn blide moet
Mich als verhuecht
Vor das
Ye was
45 Of werden can.41-45
Dies jondi Crist
46-47
Al heils ghewin,
Want waer du bist
49
Daer es mijn zin.
50 Mine mach
Gheen dach
Vro commen an,
Ten si van dir’. ‘wes vroylic dan!’
‘Liever wijf ic nie ghewan.

31-32
33-35
36
38

41-45
46-47
49

‘ik ben geheel van u, twijfel daar (in het minst) niet aan’.
‘mijn heil hangt geheel van u af’.
‘hoe zou ik het kunnen laten varen?’
en si int dijn ghestalt, ‘tenzij het (mijn hart) geplaatst, geborgen is in het uwe’; men verwacht
na deze strofe, evenals na de volgende, een aanduiding van het refrein: ‘Al mochtic leven
etc.’.
‘uw blijmoedigheid maakt mij geheel en al blij boven alles wat er ooit geweest is of nog komen
kan’.
‘daarom geve Christus u, dat gij alle heil moogt verkrijgen’.
de bovenste helft van deze regel, de eerste van een kolom, is afgesneden; de in de tekst
gegeven lezing, waarvan de laatste twee woorden op grond van de overgebleven letterresten
tamelijk zeker zijn, is van Deleu.
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55 Dan mach mi nummer werden hald.’55
Al mochtic leven etc.
So vruechden rijch etc.

55

‘dat kan nooit voor mij ophouden’; de verbinding hout (halt) werden komt verder niet in het
mnl. voor en ik heb de betekenis dus moeten afleiden uit het tekstverband; Verdams verklaring
(MW 3, 34) lijkt mij onjuist.
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Mijn herte haet uutvercoren ein.
Soeter beilde en leift ne ghein,
Vul duechden es haer edel lijf.
Haer oghen claer, haer minlic zien,
5 Haer mont zoet, meer dan balzems lucht,
Daer mi al heil of mach ghescien
7
Vor al dat men mi gheven muecht.
8
Ten leift up erde zoeter vrucht.
9
Das groetic di minlic, liefste wijf!
10 Mijn hertze heift uutvercoren ein etc.

*
7
8
9

Ballade. In de melodische frase na de streep e′ en d′ ingelast.
muecht, l. mucht; r. 6-7 betekent: ‘daarvan (t.w. van haar kijken en spreken) kan mij alle heil
ten deel vallen, alles wat men mij (verder) zou kunnen geven te boven gaande’.
zoeter vrucht, ‘liever vrouw’.
das groetic di minlic, ‘daarom groet ik u vriendelijk’.
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11

God heift als vrient an haer ghewacht
12
An allen leden groot ende clein.
13
Vul es haer wivelic ghedacht
Van trauwen ende van zeden rein.
15 Mijn prizen es haer vele te clein,
15-16
Dies weinscic haer al heils beclijf.
Mijn hertze heift etc.
Ere, scaemte ende stadicheit,
19
Wijsheit, const ende ooc ootmoet,
20 Simpel wesen, reinicheit,
Dits al in huer, des bem ic vroet.
Dies willict nemen al vor goet,
22-23
Wat si mi doet, met trauwen stijf.
Mijn hertze heift uutvercoren ein.
25 Soeter beilde en leift ne ghein.
Vul deuchden es haer edel lijf.

11

12
13
15-16
19
22-23

‘God heeft met grote genegenheid alles aan haar lichaam gemaakt’; de motivering van Gods
genegenheid zal wel liggen in de volgende regels: God heeft haar lichaam zo bijzonder mooi
gemaakt, omdat zij zo'n edele ziel had; verg. bij Jan Praet, r. 1305: ‘God es hem vrient’.
groot ende clein, ‘alles’.
wivelic ghedacht, ‘edele geest’.
‘ik kan haar niet genoeg prijzen, daarom wens ik haar toe dat alle heil voortdurend haar deel
moge zijn’.
const, ‘kundigheid’.
‘daarom wil ik zonder protest alles wat zij mij doet aanvaarden, met onwankelbare trouw’.
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Wel op, elc zondich si bereit
Der einentliker Triniteit
1-3
Tze love alre ghenaden.
Die zonne ons gaer betughet haet
5 Dat ons de dach vor handen staet.4-5

*

1-3
4-5

Chanson. De notenvoorraad bestrijkt 2 coupletten. Tekstplaatsing onzeker. De notatie heeft
de tenorsleutel met het teken voor bes; hieronder de F-sleutel met het teken voor es. Het
begin van de melodie is in langere schrijfwijze (3 streepjes voor 1, 6 voor het gebruikelijke
dubbelteken) opgetekend. Na de streep een paar tempo-aanduidingen uit de mensurale
muziek: (bij Carton ontbreekt de punt), o en c. = tempus imperfectum cum prolatione
maiori, wat hier aangeeft dat de waarde van het kleinste onderdeel 3-voudig is, wat
overeenkomt met de notatie van de beginfrase. o = tempus perfectum, geeft hier een ternaire
maatsoort aan, en c = tempus imperfectum, de binaire. Wolf Kongreßber.
‘kom, opstaan! iedere zondaar zij bereid tot een lofprijzing van de enige Drieëenheid voor
alle genade (die hem in de afgelopen nacht ten deel is gevallen)’; einentlijc niet bij Verdam.
‘de zon (d.w.z. het eerste licht dat door het venster binnenvalt) heeft ons duidelijk laten blijken
dat de dag aanbreekt’.
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Nu moet ons God beraden
6-7
Uut scanden ende uut scaden.
Berch en dal, bosch en wald,
Das haet dier zonnen menichfald
10 Verchiert mildelike.8-10
O here, dor dine bitter doot
Besceermt ons uut alre noot
In desen erdschen slike,
Nu ende eewelike!
15 Dat werde cruus, daer ghi an hinct
Als ghi vor ons de doot ontfinct,
17
Dat si in onse gheleide.
18
Vor al meskief up desen dach
Ende vor al dat ons deren mach,
20 Dijn gracie ons bevreide20
Ende dijn ontfaermichede.
Maria, werde roze root,
23
Wilt ons vor allen wederstoot
24
Bewaren!

6-7
8-10

17
18
20
23
24

‘nu moge God ons beschermen tegen schade en schande’.
‘het gespeel der zonnestralen (dier zonnen menichfald) heeft berg en dal, bos en woud
vriendelijk (of: rijkelijk) overglansd’; de dichter is dus opgestaan en kijkt uit zijn herbergraam;
het landschap dat hij ziet zal wel in Duitsland liggen; de rest van het lied - de inhoud van zijn
morgengebed - bewijst dat de dichter zich in deze vreemde omgeving, ondanks de idyllische
aanblik daarvan - die hem bij uitzondering eens een natuur-impressie in de pen geeft -, niet
geheel veilig voelt.
‘dat bescherme ons’; verg. Verdam, MW 2, 1219-20.
meskief, ‘ongeluk’.
bevreide, ‘bescherme’.
wederstoot, ‘tegenspoed’ (of: ‘(gewapende) aanval’? verg. de laatste strofe).
de regel is te kort en waarschijnlijk heeft de kopiist dus een paar woorden overgeslagen; N.
Geerts heeft voorgesteld te lezen En jeghenspoet bewaren, maar poëtisch ligt het m.i. meer
voor de hand dat de regel begonnen is met een synoniem van bewaren en ‘scriptorisch’ laat
de vergissing zich het beste verklaren wanneer het eerste woord in letter-opbouw iets op
bewaren geleken heeft; de eenvoudigste oplossing is wel Behoeden ende bewaren, maar wil
men de kopiist nog wat meer ‘tegemoetkome’, dan kan men in plaats van behoeden ook een
woord kiezen dat met bew- begint, bv. bewachten of beweren.
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25 Ons haet verlost dijn werde dracht.25
Bidt hem datti ons dach ende nacht
So langhe wille sparen,
28
Dat wi hem niet ontfaren.
Dijn wonden .v. ghebenedijt
30 Besceerme ons, here, in alre tijt!
Om dat Adaem mesdede,
U helighe lijf dat gaefdi daer
33
Om ons te zine exempelaer.
Nu hoor dan onse ghebede
35 Dor dijn ghenadichede! pater noster
36

O Gods vercoren zant Julien,
37
Wilt ons een goet hosteil verzien
Daer men ons tonse gheve,
Ende neimt ons so in u bestier
40 Dat ons elc mensche wel antier40
41
Ende niemen an ons sneve,
Maer elc met vreden leve!
43

O Ysemas, nu ons bewaer
Vor rover ende vor mordenaer

25
28
33
36
37
40
41

43

werde: het hs. heeft w'de en het vocalisme van de eerste syllabe staat (theoiretisch) dus niet
vast.
‘dat wij niet sterven terwijl wij ons van hem verwijderd hebben (en de duivel dus niet de kans
krijgt om ons te pakken)’.
‘om voor ons de voorbeeldige mens, de nieuwe Adam te zijn’.
‘o Julianus, Gods uitverkoren heilige’; bedoeld is Julianus hospitator, de beschermheilige der
pelgrims (verg. Künstle, blz. 361).
‘wil ons een goede herberg verschaffen’; van hosteil geen andere plaatsen bij Verdam.
wel antier, ‘goed behandele’.
an ons sneve, ‘er op uit is om ons te plukken’; verg. Verdam s.v. sneven 8, a, waar overigens
deze merkwaardige plaats niet wordt vermeld; of de speciale betekenis waarin de dichter het
woord hier gebruikt usueel of incidenteel is, laat zich niet vaststellen.
Ysemas: ongewone spelling van Gysemas, volgens de legende de naam van de ‘boetvaardige
moordenaar’ die samen met Jezus gekruisigd werd (verg. Lucas 23 : 40-43).
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45 Te lande ende ooc in strome!45
So wie na onsen inder staen,
46-47
Dat sijs met minnen avelaen,
48
Ende dat ons niet an come,
49
Ten si der zielen vrome!
50 Maria, werde rose root.

45

46-47

48
49

in strome: als de dichter inderdaad in Duitsland op reis was, zullen we bij de stroom wel aan
de Rijn moeten denken en bij de rover aan een roofridder die langsvarende schepen liet
plunderen.
‘dat allen die er op uit zijn om ons overlast (hinder) te bezorgen, zich vriendelijk laten bepraten
om daarvan af te zien’; het lijkt wel of de dichter op een van zijn reizen inderdaad ervaringen
met rovers heeft gehad.
niet an come, ‘niets overkome’.
‘tenzij het nuttig is voor onze ziel’; de dichter denkt blijkbaar aan een religieuze ervaring in
een of ander bedevaartsoord.
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1

De vedele es van so zoeter aert,
2
Al ware een hertze jonc bezwaert,

*
1
2

Chanson. Grote coupletten met R. en coda. Melodie in canzonevorm. Wolf Kongreβber.
vedele: het vedelspel duidt, evenals het bonghen en het akaren, in dit lied de coitus aan.
bezwaert, ‘bedroefd’.
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Dat spel soudze verbliden.
4
Vor alle dinc hebbict begaert,
5 Nu grijst mijn top, nu graeut mijn baert,5
Vruechden mi ontgliden.
7
Haddic minen stoc ghespaert,
Doe hi was stijf ende wael ghesnaert,
Sone stondic niet beziden.
10 Wat saelt gheclaecht? doch eist also.
11
Dat es mijn hertze gar onvro
12
Als een versteken vedel man.
13
Bonghen, akaren, vedel spel
Ghevoucht den jonghen hertzen wel,
15 Want alle vruechden clever an.
16
Ich haen ‘verdorven mijn ghestel
Int vedelen, dat mi rauwen sel.
18
Daer nes een ander up nochtan:
19
Hi sceiter van dies niet en can.
20 Dat bongen es vul der vroilicheit.
Als men de bonge te pointe leit
Ende menre up speilt gheringhe,
21-23
So mense dan gheringher sleit,
Te meer haer luut te zuetzer gheit.

4
5
7
11
12
13

16
18
19
21-23

hebbict, hs. hebbic; de aanvulling is van N. Geerts.
top, ‘kruin’ (of: ‘kuif’?).
stoc, ‘phallus’.
dat, ‘daarom’; verg. dies in r. 40.
versteken, ‘afgedankt’. vedelman: geen andere plaatsen bij Verdam.
bonghen, akaren: een bonghe (verg. lied 38) is een trommel die in de hand werd gehouden,
een akare een keteltrom of pauk; van de ww. bonghen en akaren geeft Verdam alleen maar
voorbeelden uit ons liedboek.
ghestel, ‘instrument’.
nes, hs. es; de aanvulling is van Verdam; de regel moet betekenen: ‘niettemin, er zit niets
anders op’.
‘wie er niets (meer) van terechtbrengt, houdt ermee op’.
verg. lied 38, r. 20-21.
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25 Mi huecht, dat icker of zinghe!25
Haddic ghespaert mijn aerbeit,
Het stonde mir bas dant mir nu steit,
Nu trueric zonderlijnghe.
Wat saelt gheclaecht etc.
30 Akaren dat es wel also zoet.30
Als men de const te rechte doet,
So gheift se also zuetzen clanc.
33
Mijn hijsterment was wilen goet.
Doe haddic tallen vruechden spoet,
35 Wat ic nu doe, dats zonder danc.35
36
Die hem mestroost, hine es niet vroet,
37
Na dien dat emmer wesen moet.
38
Ic houds mi anden goeden dranc!
Wat saelt gheclaecht etc.
40 Dies es mijn hertze etc.
Als een versteken etc.
Bongen, akaren etc.

25
30
33
35
36
37
38

‘ik geniet er nog van terwijl ik ervan zing’.
‘het paukenspel is even aangenaam’.
hijsterment, ‘instrument’.
‘met wat ik nu doe, kan ik geen eer meer behalen’.
die hem mestroost, ‘wie er wanhopig over wordt’.
‘omdat het nu eenmaal zo moet zijn’.
‘ik (ben niet zo gek er wanhopig over te worden maar) zoek mijn troost bij de edele wijn’.
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122 *

1

Ic badt der liefster vrouwen mijn.
2
God gheve dat mir becliven moet,
Of anders sal verlanghens pijn
4
Verdwinen al mijns hertzen bloet.
5 No vruecht, no heil, no scat, no goet
En mach mi helpen niet een blat,
Doet si mi niet dat ic huer bat.
8

Ghebloiet staet een gardelijn,
9
So vaste nye ghein in mi en stoet.
10
10 God groetu, joncfrauwe edel, fijn,
Dat rijs haenstu in dijn behoet.

*
1
2
4
8
9
10

Rondeel in ‘Moritoen-vorm’ (zie 102). Slotnoten g′f′ conjectuur.
‘ik vroeg het aan mijn liefste vrouwe (t.w. met mij naar bed te gaan)’.
dat mir becliven moet, ‘dat het mijn deel moge zijn’.
verdwinen, ‘doen verdwijnen’.
gardelijn, ‘takje’; hier, in parodiëring van het gaerdelijn uit lied 129, r. 31, ter aanduiding van
de ‘roede’, de phallus; in r. 11 in dezelfde betekenis rijs.
parodiërend ontleend aan lied 129, r. 33; verg. ook r. 11 met lied 129, r. 34. joncfrauwe: in
het hs. joncf met een afkortingsteken.
God groet u: deze plechtige groet moet in de situatie van het lied komisch bedoeld zijn.
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Ich badt der liefster etc.
13

Sal dan mijn gaert ghedurich sijn,
14
Blijft mi ghestalt toot heilde zoet.
15 Want ich wil emmer bliven dijn,
Dat saltu zeker werden vroet.
No vrueckt, no heil, no scat, no goet
Ne mach mi helpen niet een blat,
Doet si mi niet dat ic haer bad.
20 Ick badt der liefster etc.

13
14

het vierde en vijfde woord zijn in het hs. onduidelijk; de regel betekent: ‘zal mijn takje overeind
blijven staan’.
heilde, ‘band’; de dichter bedoelt een band zoals een boomkweker gebruikt om een zwak
stammetje te steunen of een tak van een leiboom op te binden; hier natuurlijk ter aanduiding
van de vagina.
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123 *

1

Mijn herte aen steiden orden blijft.
Up hope leven leert mijn zin,
3
Want tswivel zwaert des minres moet.
Wat men zinghet, seicht of scrijft,
5 Onsteiden hende es leits ghewin.5
Mijn herte aen steiden orden blijft.
Up hopen leven leert mijn zin.
8

So wie dat jeghen steide kijft,
Sijn hende es zuer, hoe zoet tbeghin.
10 Onsteide noit menschen wel ne stoet.10
Mijn herte etc.

*
1

3
5
8
10

Rondeel.
aen steiden orden, ‘in de staat der standvastigheid’; verg. lied 110, waar stede en steiden
orde gepersonifieerd de geliefde aanduidt; misschien is dit ook het geval in lied 123 en dan
moet men r. 1 vertalen als: ‘mijn hart houdt zich aan haar die de staat der standvastigheid
belichaamt’; in r. 8 moet steide echter wel de standvastigheid in de dichter aanduiden en
daarom lijkt mij de eerst gegeven vertaling van r. 1 toch de waarschijnlijkste.
zwaert des minres moet, ‘legt een druk op de geest van de minnaar’.
‘het einde van de onstandvastigheid is dat men zich verdriet op de hals haalt’.
jeghen steide kijft, ‘zich tegen de standvastigheid verzet’.
‘onstandvastigheid heeft nog nooit iemand gesierd’; men verwacht eigenlijk: ‘onstandvastigheid
heeft nog nooit iemand winst opgeleverd’, maar een dergelijke betekenis van wel staen kan
ik niet bij Verdam vinden.
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124 *

Trauwe ende steide, scaemte, ootmoet,
2
Wetentheit ende eere,
Ghezedich, edel, wijs ende vroet,
Noch haet si duechden meere.
5 Simpel, meinder, scone ende goet,1-55

*

2
1-5

Refreinchanson. De beginnoten d″-b′ conjectuur volgens nr. 57 en 116. In het midden 2
gecaudeerde rhomben (halve notenwaarde) en een streepje (Carton 2), dat frasenherhaling
aangeeft.
wetentheit: hier eerder ‘heusheid’ dan ‘wijsheid’.
Jan Praet heeft ook reeksen versregels die gevuld zijn met opsommingen van deugden en
ondeugden; een opsomming die wel wat op die van Jan Moritoen lijkt vinden we in r. 2765/77
(ed. Bormans):

Scamelhede, consciencie nauwe,
vriendelichede ende jonste goede,
ontfaermichede up groten rauwe,
dat sijn telghen van der omoede.
Soberhede ende zoetten moet,
ghestaden sin ende goedertiere,
bedienstich, hovesch, simpel, vroet,
goede zeden ende scone maniere,
waerachtich ende snel in weldaden,
zuver ghedochte, eenvoudichede,
met dezen telghen es gheladen
de boom van der omoedicheden.
5

meinder, ‘vriendelijk’.
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Dus ickse kennen leere.
Lief uutvercoren, beilde zoet,
Tuwaert ic mi keere.
So lanc so meer, wat si mi doet,
10 Ich huer tze dienen ghere.
Ghelijc der hebben enter vloet
Gheift si mi zacht ende zere.
Daer toe dwinct soe mijns hertzen bloet,
14
Das ich mi dus ghenere.
15 Lief uutvercoren etc.
Nu nem mi, vrauwe, in dijn behoet,
17
Want ich das node onbeere.
18
Onstede, onzede, al aerch ghebroet,
Ich al tzijt van mi weere.
20 Gheift mi te dijnre hulden spoet,20
21
So ganstu al mijn dere.
Lief uutvercoren, beilde zoet etc.

14
17
18
20
21

ghenere, ‘gedraag’.
‘want dat kan ik niet missen’.
al aerch ghebroet, ‘alle slechte, onhoofse gedachten’; geen andere plaatsen van ghebroet
bij Verdam.
‘laat mij succes hebben in het verwerven van uw genegenheid’.
‘dan geneest gij al mijn verdriet’.
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+

125 *

1

Aloeette, voghel clein,
Dijn nature es zoet ende rein,
So es dijn edel zanc.

*
+
1

Rondeel. De tekstplaatsing is conform die in Mens & Melodie V (1950), 351.
Gericht tot Mergriete in het klooster (evenals, vermoedelijk, 123, 124 en 126).
Aloeette: geen gangbare benaming voor een leeuwerik (verg. lewerken in het 1ste gedicht,
r. 81), maar een ‘hoofs pseudoniem’ als Lauwerette (lied 30) en Violette (lied 34); uit het feit
dat Mergriete hier ‘zingend als een leeuwerik’ wordt voorgesteld, kan men afleiden dat niet
alleen haar schoonheid maar ook haar zanglust haar voor Egidius en Jan Moritoen aantrekkelijk
moet hebben gemaakt.
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4

Daer dienstu met den here allein
5 Te love om sinen danc.

6

Daer omme bem ic met di ghemein.
Ander voghel willic ghein
Dan di, mijn leven lanc.
Aloeette, voghel clein,
10 Dijn nature es zoete ende rein,
So es dijn edel zanc.
12

Nider boos, onreine vilein,
De rouc die es wel dijn compein,
13-14
Neemt dien in u bedwanc!
15 Laet minlic hertzen sijn bi eyn
16
Sonder loos bevanc!
Aloeette, voghel clein,
18
Dijn name es zoete ende rein,
So es dijn edel zanc.
20 Daer dienstu etc.

4

6
12
13-14

16

18

t.w. in de kloosterkapel; blijkbaar heeft de dichter wel eens buiten staan luisteren terwijl de
zusters zongen; de kapel van Mergrietes klooster zal aan de openbare weg gelegen hebben
(verg. r. 12).
‘daarom voel ik mij met u verbonden en blijf ik u op hoofse wijze trouw’.
blijkbaar heeft een ‘nider’ de dichter gageslagen terwijl deze naar het koorgezang stond te
luisteren.
‘de roek is een betere kameraad voor jou, ga jij maar een roek beloeren in plaats van een
leeuwerik’; Verdam vergelijkt ten onrechte 1ste gedicht, r. 349, waar rouc een werkwoordsvorm
is.
‘laat twee hoofs minnende harten geestelijk bijeen zijn zonder dat zij op een valse manier
betrapt worden’; deze betekenis van bevanc is, naar de citaten bij Verdam te oordelen in het
mnl. niet usueel geweest; de verklaring van Verdam ‘zonder iets te verzwijgen’ past niet bij
de situatie van het lied (die hij echter nog niet kende).
name, l. nature (N. Geerts).
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126 *

De hoochste staet der vroylicheit
2
Om jolizelijc te leven,
Dats minne vul der reinicheit.
Wat minne gheift, eist lief of leit,
5 Ghenouchlic gonst die maket even.5
De hoochste staet etc.
7

Jolijs ende gay, hoet met mi steit!
Alst huer ghelieft, mach si mi gheven
Loon om allen aerbeit.
10 De hoochste staet etc.10

*
2
5
7
10

Rondeel.
jolizelijc, ‘opgewekt’; Verdam vermeldt deze betekenis niet bij joliselike, wel bij jolijs (verg. r.
7).
‘het aangename besef dat zij mij genegen is, maakt het gelijk voor mij of zij in mijn onmiddellijke
nabijheid is (lief) dan wel onbereikbaar ver (leit)’.
hoet met mi steit: hier misschien niet helemaal een stoplap, maar hetzelfde uitdrukkend als
r. 4.
r. 9 is de onderste van een tweede kolom en r. 10 moet de eerste zijn geweest van het
volgende, verdwenen, blad; verg. voor de structuur van dit rondeel bv. lied 104.
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127 *
Ach, vrauwe, ....................
..............................
........................... oet.
..............................
5 ..............................
..............................
..............................
..............................
........................... oet.
10 Ach, vrauwe etc.
..............................
..............................
..............................
..............................
15 ..............................
........................... oet.

Ach, vrauwe etc.
18

Salmen dan gonst met gonsten ghelden,
Daer vruechts ghenuecht wael tzoe behoort,

*

18

Bij mijn poging om de oorspronkelijke omvang van dit lied, dat op de laatste zeven regels na
op het bij 126 vermelde verdwenen blad heeft gestaan, te reconstrueren, heb ik de liederen
109 en 119 als model genomen. Het is echter niet zeker of 127 wel een beginrefrein heeft
gehad, verg. bv. 81, en evenmin of er maar drie strofen waren, verg. bv. 37, 80 en 131, met
vier strofen, en 29, met vijf of zes strofen. Het is zelfs denkbaar dat het refrein niet drie-, maar
tweeregelig geweest is, verg. bv. lied 5, of nog anders gebouwd, als in lied 130.
‘wanneer het redelijk is dat genegenheid (van de minnaar) beloond wordt met blijken van
genegenheid (van zijn geliefde vrouwe)’; het lijkt wel of Jan Moritoen hier een strofe van Jan
Praet in zijn oor heeft gehad: ‘Dus sal men minne met minnen ghelden, / sal de paye wesen
goet; / nochtan ziet men ghevallen zelden / dat yement dies ghelike doet’ (ed. Bormans r.
4114/7).
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20 Ach, vrauwe, so doestu ons tzoe selden
20-21
Te samen zijn in vruechts acoort.
Ich biddich minlich das du voort
22-23
Mijn vruechden neems in dijn behoet.
Ach, vrauwe etc.

20-21
22-23

‘ach, vrouwe, dan doet gij ons beiden al te zelden tezamen zijn in een samenstemming van
vreugde’.
‘ik vraag u vriendelijk om voortaan mijn minnevreugden in uw bescherming te nemen’.
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128 *

O soete natuere, wijflich moet,
Ghelijch der ebben enter vloet
Doestu mir liden zeer ende zacht.
Dijn zeden rein, dijn wesen goet,
5 Dijn bieldelic aenscouwen zoet,5
Es so gheprent in mijn ghedacht,
7
Wes ich begripe, dach ende nacht
Mi nes niet anders in den zin.
Met zuetzer minnentlicher cracht
10 Bestu mir hertzen comen in.
11
Das willich vruechden doen beghin

*
5
7
11

Ballade of Refereyn (omvangrijk couplet met éénregelig refrein).
‘uw lieflijke, beeldige gestalte’; geen andere plaatsen van bieldelic, noch van beildelic, wat
Verdam, MW 6, 653 zou willen lezen.
wes ich begripe, ‘wat ik ook zou ondernemen’.
doen beghin, ‘beginnen’; dezelfde omschrijving ook in lied 59, r. 2 en 13de gedicht, r. 34.
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En wildir bidden, wijflich scijn:
Laes dir mijn dienst ghenouchlich zijn!
Wilt niet versmaden, vrouwe rein,
15 Mijn minlic gonst, mijn truwe mein!15
16
Es werde clein, die wil es groot.
In haen der vruechden anders ghein
Dan ich dijn eighin bem allein.
19
Neemt das vor goet, het zi mijn noot.
20 Sint ich dir in mijn hertze sloot,
In haen des lidens niet ghemist.
22
Das mir tze liden nie verdroot,
23
Aen hoffe ende aen al arghelist.
Das du dan mijns ghenadich bist,
25 Das knielt vor dich de hertze mijn.25
Laes dir mijn dienst ghenouchlich zijn!
Du best mijn troost, du bist mijn vruecht,
Du best allein das mir verhuecht
29
Vor al das ich of erden haen.
30 Sal mir dijn wijfliche duecht
31
Versmaden, so bem ic ontwuecht

15
16
19
22
23

25
29
31

mein, ‘bedoeling, gezindheid’.
es werde clein, ‘is de eer (die ik u bewijs) klein (in vergelijking met de eer die gij waardig zijt)’.
‘accepteer het, dat het noodzakelijk voor mij is’.
‘het heeft mij nooit verdroten dat lijden te lijden’.
aen hoffe, ‘zonder voorbehoud’; een vertaling ‘zonder hoop’ is in het zinsverband onmogelijk;
de dichter heeft blijkbaar naar het model van sonder si, de halve vernederlandsing van fr.
sans si, een ‘duitse’ uitdrukking aen of gesmeed en daarin aan het gesubstantiveerde
voorwaardelijke voegwoord hetzij een datief-, hetzij een meervoudsvorm gegeven; verg.
sonder si in de liederen 17 (r. 21) en 134 (r. 29); een met r. 23 verwante uitdrukking is sonder
fraude of malengien (lied 12, r. 2).
‘daarom vraagt mijn hart u op zijn knieën’.
‘boven alles wat ik op aarde heb’.
ontwuecht, ‘het spoor bijster’.
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32

Ende in weis waer om vruechden gaen.
33
Van dir ein minlich oghe upslaen
Es mir tzo vruechden heils ghenouch
35 En das ghedenc das ich ghevaen35
36
Bliven moet na dijn ghevouch.
37
Nie last mir hertzen meer verwouch,
Nochtan ghenuecht mir wael de pijn,
39
Laest dir mijn dienst ghenouchlich zijn.

32
33
35
36
37
39

‘en ik weet niet waar ik heen moet gaan om vreugden te vinden’.
ein minlich oghe upslaen, ‘een vriendelijke blik’; dir ein in hs. niet goed leesbaar.
das ghedenc, ‘de gedachte’.
na dijn ghevouch, ‘naar uw wens’; de dichter kan zich dus wel schikken in zijn ‘gevangenschap’,
als hij maar de overtuiging kan hebben dat zij het zo wil, dat zij om hem geeft.
‘geen last heeft ooit zwaarder op mijn hart gedrukt’.
‘als gij mijn dienst u ten gerieve laat zijn’. ghenouchlich, hs. ghenouclich.
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+

129 *

Ach, lieflic zien, dijn zuetze cracht
Haet mir ghebracht
Des meyes vruecht
Den zuetzen dach vor meyes nacht!
5 Das mijn ghedacht
Steit so ontwuecht,
5-7
In can niet anders sijn verhuecht.
April, dijn hent, mir wael becant,

*

+
5-7

Ballade. Finalis-cadens b′-a′ conjectuur (vgl. 108). Het laatste notenstreepje als d″ gelezen
(Carton e″). In het gedeelte tussen de strepen (zie facs.) een klein tekort aan noten. Hier
(Couplet, regel 3) een passage van 4 noten, die meermalen in dit lied voorkomt (c″a′g′f′),
herhaald.
Het eerste meiled voor Marie, dat kort na de eerste ontmoeting - op de laatste aprildag geschreven moet zijn.
‘daarvan zijn mijn gedachten zo ondersteboven (letterlijk: van de weg afgebracht), dat ik niet
(meer) op een andere wijze verheugd kan zijn’.
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Die haet ghesant
10 Eyn vruntlic zien so minnentlijch
Int hertze mijn, das haet gheplant
Vrau Venus brant
13
Den mey in mich gaer vruechdenrijch.
14
Mesloont mir das, dats onghelijch,
15 Want mir das lieflic oghen blijch15
16
Nam hertze ende zin ende al ghenuecht.
Ach, lieflijc zien etc.
Mey, gaer vruechdenrijche tzijt,
Gon mir jolijt
20 Van haer die mijns nu gheil vermach.20
In vant nye ghein ter werelt wijt,
Das seiker zijt.
23
Die mir so gheil mijn hertze ontzach.
Ach, lieflich mey, does huer ghewach!
25 Mijns levens heil wert zaen verdrach,25
26
Versmaet zi dan mijns meinens duecht.
Ach, lieflic zien etc.

13

14

15
16
20
23
25
26

mey, ‘meiboom’; terwijl volgens de traditie de minnaar de meiboom voor zijn geliefde moest
planten, heeft hier het liefdevuur een (verbeelde) meiboom (symbool van een ‘bloeiende’
liefde) in het hart van de dichter geplant; verg. 9de gedicht, r. 111: ‘Want in mijn herte es een
rozier’, en verder het hele lied 139.
vruechdenrijch: naar de plaatsen bij Verdam te oordelen is dit woord in het mnl. ongewoon
geweest; we vinden het echter niet alleen bij Jan Moritoen (verg. ook lied 133, r. 1, lied 145,
r. 23, 2de gedicht, r. 358), maar ook bij Jan van Hulst (14de gedicht, r. 41).
‘het zou onrechtvaardig (onghelijch) zijn, als mij dat geen loon (wederliefde) zou brengen’;
Verdam kent het ww. meslonen niet uit het mnl. (verg MW s. v. misloon) en moet het dus bij
het excerperen van het liedboek over het hoofd hebben gezien (zie ook lied 141, r. 34).
oghen blijch, ‘oogopslag’.
ende al ghenuecht: in het hs. schijnen tussen ende en ghenuecht nog een paar letterresten
te staan; de aanvulling is van N. Geerts.
die mijns nu gheil vermach, ‘die mij nu geheel in haar macht heeft’.
ontzach, ‘betoverde’ (MW 5, 1249); geen andere plaatsen van deze (aan het mhd. ontleende)
betekenis van ontsien.
‘het geluk van van mijn leven zou spoedig worden weggenomen, snel ten einde zijn’.
mijns meinens duecht, ‘de kracht van mijn liefde’.
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Lieflic beild, recht wijflic scijn,
Nu ben ich dijn.
30 Dus haet ghewracht dijn scote zoet30
31
Ende haet gheplant ein gaerdelijn
Int hertze mijn,
Daer nie ghein in so vaste en stoet.
Neimstu mir niet in dijn behoet,
35 Mijns levens ne sciet mich nummer goet,35
28-36
Want ghi allein mijns al vermuecht.
Ach, lieflic zien etc.
Haet mir ghebracht
Das meyes vruecht
40 Den zuetzen dach vor meyes nacht.
Das mijn ghedacht
Steit so ontwuecht,
In can niet anders zijn verhuecht.

30
31

35
28-36

laatste woord onleesbaar; verg. voor het beeld lied 130, r. 8; Deleu leest het voorlaatste woord
ten onrechte als scone.
verg. voor het beeld de aantekening bij r. 13 en ook lied 122, r. 8-9 (waar het gardelijn echter,
parodiërenderwijs, in obscene zin geconcretiseerd wordt); verg. ook r. 33-34 met lied 122, r.
9 en 11; het voorlaatste, als ein gelezen, woord is in het hs. onduidelijk.
‘dan zal mij levenslang nooit meer iets goeds te beurt vallen’.
‘Het handschrift is zeker niet overduidelijk’, zegt Deleu (a.w. 464) terecht; het is echter, op
een enkel woord na, toch wel leesbaar en door hem, als eerste, ook al grotendeels goed
gelezen.
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130 *

Ach, nem mijns waer, recht wijflic beilde!
2
‘Om wes?’
Om des:
Dijn troost dat ware mijn hoochste weilde,
5 Der zonder waer mijn liden tzwaer.5
6

April nam hent ende mey begonde,
Als du naems, vrauwe, mijns zins ghewalde.
8-9
Junius haet verzuent de wonde,

*
2
5
6
8-9

Ballade. In 't begin 3 (of 4) noten geconjiceerd: g′-g′-a′-g′, waarvan de laatste onduidelijk
zichtbaar is (niet bij Carton).
om wes, ‘waarom’; waarschijnlijk gezegd door de in r. 1 aangesproken geliefde.
tzwaer, ‘te zwaar’.
verg. lied 129, r. 4 en 8.
‘juni heeft een zoen getroffen over de pijlwond die uw reine, edele lieflijkheid mij heeft
toegebracht’; de dichter gebruikt hier evenals in lied 12, r. 2 en lied 36, r. 19 een rechtsterm;
hij bedoelt blijkbaar te zeggen dat zijn geliefde (Marie) hem, na de eerste ontmoeting op de
laatste april, in juni daaraanvolgende min of meer formeel heeft toegestaan dat hij haar mocht
vereren (overigens zonder dat zij zich daarmee aan hem bond); lied 130 moet een jaar na
de eerste ontmoeting geschreven zijn, het is het tweede meiled voor Marie.
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Die scoot dijn reine wijflike zalde.
10 Mijn wan dijn scauwen nye so balde,
11
Mijn hertze ende sciet ende vlooch dich naer.
Mi nes niet anders in den moede,
13
Waer ich ben, vrauwe, dan di alleine.
In wilde ooc niet dat anders stoede
15 Dan dir ghenuecht, mijn liefste reine.15
Want ich vor waer el niet en meine
Dan steide te bliven al mine jaer.
Ach, nem mijns waer etc.
‘Om wes?’
20 Om des etc.
21

Mijn heil, mijn troost, mijn duechden rijche,
22
Dijn zien haet mich daer tzoe bedwonghen.
Met rechter minnen minnentlijche
Es hertze ende zin aen dir ghespronghen.
25 Al mijn vruechden zijn ontzwonghen,
25-26
Dijn hertze ende tmijn ne zi een paer.
Ach, nem mijns waer etc.

11
13
15
21
22
25-26

mijn hertze ende sciet, 1. mijn hertze en sciet; r. 9-10 betekenen: ‘niet zodra had uw blik mij
veroverd, of mijn hart verliet mij en vloog u achterna’; verg. 2de gedicht, r. 164-184.
di: N. Geerts wil du lezen, wat inderdaad grammaticaal correct zou zijn; het is echter de vraag
of dit voldoende grond is om de tekst te veranderen.
dan dir ghenuecht, ‘dan het u bevalt’.
duechdenrijche: dit woord ontbreekt bij Verdam; verg. vruechdenrijch (aant. bij lied 129, r.
13).
bedwonghen, ‘gedwongen, genoopt’.
‘al mijn vreugden zijn uit hun verband geraakt, tenzij uw hart en het mijne een paar zijn’; de
dichter gebruikt het ww. ontswinghen hier wel op een heel persoonlijke manier, verg. MW
s.v.; een andere mogelijkheid is dat men zijn mi ontzwonghen zou moeten lezen en
ontzwonghen opvatten als de verhoogduitse vorm van ontdwonghen; de vertaling wordt dan:
‘al mijn vreugden zijn mij met geweld ontnomen’.
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131 *

1

Neimt mir dan tzwifel dijn ghenede,
2
So sinc ie aerm man ghestede:
3
‘Waer tzo es mir dat leven goet?’

Ich aen mich eighin gheil ghegheven
5 Der liefster die ic ye ghesach,
Ende ich en can niet anders leven
Dan huer ghenoucht, die mijns vermach.

*

+
1
2
3

Ballade. In het middelpunt van de notatie 2 streepjes, die herhaling van een korte frase
aangeven. Voor de 3 refreinregels 2 melodische zinnen. Van de gewoonte, het laatste
melodische fragment te herhalen afgeweken: regel 1 en 2 zijn identiek van metrum (3
lettergrepige opmaat en vrouwelijk rijm) terwijl regel 3 daarmee contrasteert (eenlettergrepige
opmaat en mannelijk rijm) en dus alleen de eindfrase krijgt.
Acrostichon: I, A, N, M (alleen de beginletters van de vier strofen, die van het refrein doet niet
mee); verg. het monogram onder de notenbalk bij lied 146.
‘neemt twijfel uw gunst van mij weg’; ghenede is een zeldzame bijvorm van ghenade (naar
analogie van ghenedich), die alleen in dit liedboek ook buiten rijmpositie voorkomt.
‘dan zing ik, arme, standvastige minnaar’.
tzo, l. tzoe; citeert de dichter hier een regel uit een bestaand liedje?
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Dat bistu, vrauwe, die nacht ende dach
Alleyn bist vast in minen moet.
10 Neimt mir etc.
11

Al ware die werelt mijn alleine
Ende niet dijn gonst, wat haddich dan?
13
Mi ware veul liever, liefste reyne,
Das du mir gons das ich di gan.
15 Ende in wil nummer, noch en can,
Dat anders si, wes ghi mi doet.
Neimt mir etc.
18

No hier no daer, waer ich belende,
Ne vindic vruecht, no troost no heil.
20 Ach ware des tzwivels, vrou, een hende
20-21
Ende ich der hofen creighe een deil,
22
So ware mijn hertze in vruechden gheil!
23
Wes ich nu doe, dats jeghen spoet.
Neymt mir etc.
25 Minlich, lieflich, uut vercoren
26
Vor al dat of de weerelt leift,
So lieve een wijf was nie gheboren!

11
13
18
20-21

22
23
26

verg. Jan Praet: ‘al ware de weerelt haer alleene’ (ed. Bormans r. 1477).
veul, l. veil.
waer ich belende, ‘waar ik ook beland’; stoplap.
‘och, mocht er een einde komen ann mijn twijfel en mocht ik (weer) een beetje hoop krijgen’;
het lied is geschreven in de tijd van verwijdering tussen Jan en Mergriete, na de dood van
Egidius.
gheil, ‘geheel’.
‘wat ik nu ook doe (om vreugde te verkrijgen), is vergeefs’.
of, ‘op’.

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

519
28

Nochtan mi tzwifel danc ontgheift,
Hope mi al vergheten heift.
30 Ic roupe ghenaden, beilde zoet!
Neimt mir etc.

28

‘twijfel ontneemt mij evenwel de beloning (die in de wederliefde gelegen is)’.
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132 *

Vor al ein beilt aen ondersceit
1-2
Vercoren in dat hertze mijn.
Huer sach ich minnentlijch bereit
In heilgher stat om inghelic scijn.
5 Doe dachtich: ‘waer dat bidden dijn,3-5
Ich weis vor waer, gheen minnerlijn
7
Nie hogher loon up erde en wan!’

*

1-2

3-5

7

Ballade. De melodie, hypolydisch, draagt door het ontbreken van de 4de trap (b) vooral in de
beide stollen een pentatonisch karakter. Het begin doet denken aan de ‘Danse nègre’ van
Cyril Scott.
het ontbreken van de persoonsvorm in deze zin doet de vraag opkomen of de kopiist zich
niet vergist heeft; men zou bv. als eerste woord van r. 2 vercoric kunnen lezen en dan wordt
de vertaling: ‘boven alles heb ik onvoorwaardelijk (aen ondersceit) één vrouw (beilt) in mijn
hart verkoren’; maar misschien is ook mijn interpunctie fout en moet men zich achter r. 2 een
komma denken; dan wordt beilt, weer opgenomen door huer, het object van sach in r. 3.
de dichter is Mergriete, in de tijd toen zij hem niet te woord wou staan (na de dood van Egidius),
blijkbaar eens naar de kerk achternagelopen toen zij daar ging bidden; via haar gebed voelt
hij zich opeens weer opgenomen in het vroegere verbond, want hij denkt: ‘misschien bidt ze
wel voor jou’, om inghelic scijn, ‘als een engel’.
loon, ‘blijk van wederliefde’.
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Mi quam eyn hope in mijn ghedachte:
9
Waert zo als mir mijn zien tzoe brachte,
10 So blide up erden leift ghein man!
Ich wilde, mir God ghehingde das
Vuer al den loon mir goeder daet,
11-13
Das ich in haer ghedacht doe was!
14
Helf God, wes worde mijns levens raet!
15 Mijn troost, mijn heil, mijn tzoeverlaet
Ware vast! maer nu in tzwivele staet,
Daer omme ich niet verbliden can.
Mi quam ein hope in mijn ghedachte:
19
Waert so als mir mijn waen tzoe brachte,
20 So blide up erde en leift gheen man!
21

Ach, wijflic beild, hoort hertzen wein!
22
Si roupt vast om ghenede an dijch.
23
Wat mijns is groos ende daer tzoe clein,
Es eighin dir ghewillentlijch.
25 Dijn scauwen es mijn hemelrijch25
26
Das mir dwinct also truwelich,
Dor gheinen noot sceidich der van.
Mi quam etc.

9
11-13
14
19
21
22
23
25
26

‘als het zo was als mijn fantasie het mij deed voorstellen’.
‘ik zou willen dat God mij als enige beloning voor mijn goede daden dat zou toestaan, dat zij
toen (toen ik haar zag bidden) aan míj dacht’.
wes worde mijns levens raet, ‘wat voor een uitkomst zou dat voor mijn leven betekenen’
waen, l. zien; de dichter is niet gewoon in het refrein variaties aan te brengen en waen - een
veel gewoner woord dan zien - moet dus wel een vergissing van de kopiist zijn.
hertzen wein, ‘de weeklacht van mijn hart’.
si: nl. mijn hart.
‘alles wat van mij is, groot en klein, al wat ik (aan geestelijke vermogens) bezit’.
dijn scauwen: het is niet duidelijk of de dichter hier bedoelt ‘uw (vriendelijke) blik’, danwel ‘u
te mogen zien’.
das: t.w. dijn scauwen; r. 26-27 betekenen: ‘uw blik (of: aanblik) houdt mij zozeer in een
getrouwe liefdedienst bedwongen, dat ik er om generlei verdriet van scheid’.
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Mey, dijn vruechdenrijch beghin
Coomt lieflic aen, das vroyet mich.
Nu wel up, hertz ende al mijn zin,
Du haes ghedient so truwelijch!
5 Mach dir ghescien ein oghen blijch5
Van huer daer truwe ende stede es in,
Daer vuer sone corich gheen gewin.
8

Bedenk das, vrauwe, want waer ich bin,
An dir staet al mijns vruechts ghecrijch.
10 Wes mach mich nummer werden min
10-11
Dan du mir gons tze dienen dijch.
Mey, dijn vruechdenrijch beghin

*
5
8
10-11

Rondeel.
oghen blijch, ‘blik der ogen, vriendelijk gezicht’.
waer: in het hs. w met een afkortingsteken.
‘daarom kan mij nooit minder geworden dan dat gij mij toestaat u te dienen’; d.w.z. ‘ik ben
zeer bescheiden in mijn verlangens, maar toestemming om u te mogen dienen is toch wel
het minste wat gij mij geven kunt’; sedert het tweede meilied voor Marie (130) is de dichter
dus nog geen stap verder gekomen.
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Comt lieflic aen, das vroyet mich.
Nu wael op, hertz ende al mijn zin,
15 Du haes ghedient so truwelijch etc.
Mocht mir ghescien, trout vruwelin,
17
Eyn weinsch, ich wer dijn eewelijch!
Vrauwe, anders zijn mijn vreuchden din,
18-19
In mach dir scauwen minnentlijch.
20 Du bist mijns hertzen hemelrijch,
Mijn engel tzaert, mijn tseraphin!
Daer vuer ne coric ghein ghewin!
Mey, dijn vruechdenrijch beghin
Comt lieflic aen, das vroyet mich etc.

17
18-19

‘één wens, nl. dat ik eeuwig de uwe zou mogen zijn’.
‘vrouwe, als ik u niet genegen kan zien, zijn mijn vreugden gering’.
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134 *

De scoonste die men scauwen mach,
De liefste die ich ye ghesach,
Ich weinsche huer heyl ende goeden dach,
Maer wie ich meyn,
5 Wil ich niemen doen ghewach
Dan huer allein,
7
Die mijns vermach ende anders ghein.

*

7

Ballade. Strofe en R. omvangrijk. Slechts door herhaling van grotere of kleinere melodische
zinnen (‘Lai’- of ‘Leich’-principe) is een tekstplaatsing verkregen. Andere oplossingen zijn
mogelijk. Finalis-a is conjectuur. De voordracht van de lange reeks kwartnoten dient met veel
afwisseling - molto rubato - te geschieden.
die mijns vermach, ‘die macht over mij heeft’.
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8

Al zocht een man .vM. jaer,
Hier noch daer
10 So nes ghein beild so wivelijch.
11
Haer edel minnentlijch ghebaer
12
Last mir so zwaer,
13
Das nie man drouch so truwelijch.
Hets recht, groet ich mijn hemelrich
15 Dan jonstelijch,
16
Daer an dat staet mijns vruechts ghecrijch,
17
Want ich bin huer in trauwen rein.
De scoonste die men etc.
19

Wan mir gheluct ende icse can
20 Vri scauwen an,
So brandich in der vruechden gloet.
Wanneer ich moet des derven dan,
Sone leift gheen man
Die meer bedruct es in den moet.
25 Hets recht, want zi es also zoet,
26
Des ben ic vroet,
27
Al waer al erderijch mijn goet,
28
Sonder zi, het waer tzo clein.
De scoonste etc.

8

11
12
13
16
17
19
26

27
28

.Vm. jaer: misschien iets als ‘zolang er mensen op aarde zijn geweest’; volgens de traditionele
voorstelling vond de schepping van Adam plaats 3760 jaar voor het begin van de christelijke
jaartelling; in 1386 was dat dus 5146 jaar geleden.
ghebaer, ‘gedaante’.
‘legt een zo zware verplichting (om haar te dienen) op mij’; verg. lied 128, r. 37.
‘dat nooit een minnaar zijn geliefde zo trouw heeft gediend als ik’.
mijns vruechts, hs. mijns vruecht; aanvulling van N. Geerts.
bijgeschreven door ζ in de door α opengelaten ruimte; beginletter niet gerubriceerd.
wan mir gheluct, ‘als ik geluk heb’.
ben: in het hs. be met een afkortingsteken (men kan dus ook bem lezen); het laatste woord
van deze, door de jongere hand ζ in margine bijgeschreven regel is weggesneden; aanvulling
van N. Geerts.
verg: Jan Praet: ‘al ware de weerelt haer alleene, / het soude haer dinken zijn te cleene’ (ed.
Bormans r. 1477/8); erderijch, hs. erdrijch.
sonder zi, ‘zonder twijfel, voorzeker’.
waer: in het hs. w met een afkortingsteken.
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30 Of si dan es mijn hoochste vruecht,
Die mir verhuecht
32
Vor al das vruecht haet ghevens macht,
33
En si allein, want haer ghenuecht,
Met huerer duecht
35 Mi mach doen leven zoet ende zacht,
36
Ich wille dan stellen mijn ghedacht
37
Dach ende nacht
So dat huer eere si bewacht
38-39
Vor elken clappenden vilein.
40 De scoonste etc.

32
33
36
37
38-39

‘boven alles wat vreugde kan geven’.
want haer ghenuecht, ‘als het haar lust’.
‘wil ik er mijn gedachten op richten, wil ik ernaar streven’.
niet in hs.; aanvulling van N. Geerts.
‘dat haar eer gevrijwaard wordt voor alle kritiek van roddelende boerenkinkels’.
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135 *

*

Een amorph gedicht van 53 regels, waarvan ongeveer de helft 8 (soms minder) lettergrepen
telt, de andere helft 4 lettergrepen. De notatie is in breves (■), semibreves (◆) en enkele

+

minimae ( ). Van een ‘mensurale’ notatie kan hier niet gesproken worden; evenals in de
andere melodieën staat een brevis voor een dubbel-streepje en een semibrevis voor een
enkelvoudig. De melodische vorm is een ‘Lai-Ausschnitt’, d.w.z. regelperioden die verdubbeld
worden (de verdubbeling is niet consequent doorgevoerd; andere dan de hier gekozene zijn
mogelijk). De voordracht stelle men zich ritmisch volkomen vrij, ‘quasi parlando’ voor.
Klacht over de ontoegankelijkheid van Mergriete na de dood van Egidius. De dichter laat zich
een enkele maal (r. 8 en 13) interrumperen door de verbeelde toehoorder tot wie hij zich richt
(de ‘yement’ uit r. 1).
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Ach, yement hor die troostens can,
Wes claghen wil ein truwe man,
Die nie gewan
Sijns lidens danc
5 Na hertzen gher.3-5
Het merret so lanc,
6-7
Dies node onber.
8
‘Nu her! Nu her!’
9
Wat goeder mer?
10 Ein troostlic mein?

3-5
6-7
8
9

‘die nooit een beloning voor zijn liefdedienst verkreeg naar het verlangen van zijn hart’.
‘datgene wat ik node mis, laat zo lang op zich wachten’.
‘kom nou, kom nou’ (?); ik maak deze betekenis van nu her (letterlijk ‘nu hierheen’) uit de
context op en heb er in het materiaal van Verdam geen bevestiging voor kunnen vinden.
‘wat voor goed nieuws heb je?’
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10-11

15

20

25

30

35

Wi comt mer an?
In creech nie ghein.
‘Wes vraechstu dan?’
So claghich dir.
Nu hoor wes vruecht mach zijn in mir.
Ein ure dinct mi zijn een jaer.
In can gheduren hier no daer.
Nacht ende dach
Ich altzij t ghern bi huer waer
Ende ich ne mach.
21
Dan denkich: du wils tzoe huer gaen.
Wan ich dan bi huer bin ghestaen,
23
Si en gan mir nicht ein oghe upslaen.
Dan es ghedaen
24-25
Mijn vruechden haen.
Ich sucht, ich beve, ich truete, ich wein,
27
In weis waer tzoe.
Si en achtes werlich groos no clein,
28-29
Ooc wes ich doe.
Ich deid huer ghern lief, wistich hoe.
Wes ich huer gan,
Daer keert si van.
Wat doe ich dan?
So waer ich bin,
Daer haet mijn zin
Groos liden in.
Dats mijn ghewin.
38
Al waer al mijn der werelt goet
Na hertzen wensch,

10-11
21
23
24-25
27
28-29
38

‘een blijk van vriendelijke gevoelens? hoe kan men daaraan komen?‘
‘soms denk ik: je moet toch maar naar haar toegaan’.
‘dan keurt ze me geen blik waardig’.
‘dan is het afgelopen met mijn vreugden, dan kan ik geen vreugden meer hebben’.
‘ik weet eigenlijk niet waarom (want het dient nergens toe)’.
‘ze schenkt er waarlijk niet de minste aandacht aan, wat ik ook doe’.
werelt: in het hs. w'elt.
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40 So ne ware gheen meinsch
Haen haer behoet
40-42
Die meer bedruct ware in den moet.
Nu roupich: ‘lieflic beilde zoet,
Ghenede doet
45 Aen dinen knicht,
So doestu richt!’
Si en doet des nicht.
Ne ware huer lieflijc aen ghesicht,
48-49
So wordich al mijns zinnes quijt.
50 Nu sinc ic aerm: ‘lijt den tijt maar af’50
Tijt verlies dat es mijn zanc,
51-52
Maer hope dats mijn hoochste aenvanc:
Ic werd noch vro, creech truwe ye danc.

40-42
48-49

50
51-52

‘zonder haar genade zou ik toch de ellendigste aller mensen zijn’.
‘als haar lieflijke aanblik er niet zou zijn, zou ik mijn verstand helemaal verliezen’; het woord
aenghesicht ontbreekt bij Verdam en men moet de betekenis dus uit de context opmaken;
aangezien Mergriete haar minnaar niet wil aankijken en haar gezicht tegenover hem stroef
blijft, kies ik hier ‘aanblik’.
‘nu zing ik, arme man: wacht je tijd maar af’.
‘dat ik dit lied zing is maar tijdverknoeien, maar hoop is mijn hoogste schat’.
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Mey, dijn vro beghinnen
2
Sant mir in de zinnen
Das ich moet leeren minnen
Ende draghen last allein.
5 April, dijn dach int leste5
In mijn hertze veste
6-7
Een zien vor talre beste
Mine wart so lief nie ein.
9

Dat lief comt mir tze leide,
10 Nu ich des ziens af sceide10
Ende sonder troost verbeide.
So drouve als ich nie ghein.
Ach, lieflich mey, verhueghet
Mijn hertze mit huerer dueghet,
15 Want mich niet el ghenueghet
Dan al begheren rein.
17

Af denk mir aermer claghen!
18
Werlich, in caent verdraghen
Vrauwe, laes doch dir behaghen

*
+
2

5
6-7
9
10
17
18

In het hs. een niet ingevulde notenbalk.
Het vierde, en laatste, meilied voor Marie, naar vorm en inhoud zeer verwant met lied 18.
sant: alleen de eerste letter is in het hs. volkomen duidelijk; Deleu wil sent lezen, maar in
verband met de preteritumvormen in de tweede strofe, waarvan de inhoud parallel is aan die
van de eerste, lijkt sant mij waarschijnlijker.
verg. lied 129, r. 8 en 130, r. 5.
‘legde in mijn hart een blik vast als hel allerbeste (wat mij ooit aan blikken ten deel zou kunnen
vallen).
verg. Maerlant, Martijn 2, 34: ‘ne dade dat lief worde leit’.
‘nu ik deze blik niet langer kan zien’.
‘heb medelijden met mijn arme klacht’.
werlich, ‘waarlijk’.
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20 Mijn truwich hertzen wein!20
Ein woort van dijnre lieve
Lost mir uut allen grieve.
23
Heer God, of ict bezieve,
So waer mijn trueren clein!
25 Ach, mei, doe up mi dauwen
Een lieflic woort van trauwen!
Sech huer vor alle vrouwen
Das icht mit trauwen mein!

20
23

‘mijn oprechte harteklacht’; truwich is niet bij Verdam te vinden en zal wel een persoonlijke
formatie van de dichter zijn.
of ict bezieve, ‘als ik het (t.w. het troostwoord) zou vernemen’.
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Ic haen ghemint int olde jaer
Met steiden zinne.
Loont mi niet bas mijns hertzen gaer
Dit nieuwe, dat hier volghet naer,
5 So sijn mijn vruechden dinne.3-5
6
Vergheit soe mijns? des hanich vaer,
Want icse minne.
8
Vor al dat leift so bem ic haer.
9
Of minen heit, dats zeker waer,
10 Gheen liever wijf ic kinne.

*
+

3-5
6
8
9

Chanson. Groot couplet met éénregelig R. (Refereyn). Wolf Kongreßber.
Het vierde, en laatste, nieuwjaarslied voor Marie. De kopiist heeft gekleurde hoofdletters
geplaatst voor de regels 1, 11, 17, 33 en 38, maar het lied bestaat in feite, zoals Deleu terecht
heeft opgemerkt, uit drie strofen van 16 regels.
‘wanneer zij, naar wie mijn hart verlangt, mij in het nu volgende nieuwe jaar niet beter beloont,
dan zullen mijn vreugden gering zijn’.
des hanich vaer, ‘daarvoor heb ik angst’.
haer, ‘haar toegedaan’.
of minen heit ‘op mijn woord’.
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Al ware die werelt eighin mijn,
Nochtan sal si die liefste zijn.
Och, sal zoe mijns verghessen dan?
Daer tsoe dwinct mir dijn wijflic scijn,
15 Dat ic moet bliven dijn eighijn.
Al wildict laten, ic en can.
Du best mijns hertzen hemelrijch,
Mijn souvereine.
Nacht ende dach bestu in mijch,
20 Vor al dat leift up erderijch
Bestu mijn troost alleine.
22
God haldich aller vruechden rijch,
Mijn liefste reine.
Das ich mach leven zekerlijch
25 Sonder di een oghen blijch,
24-26
Das darstu zoorghen cleine.
Du best daer al mijn troost an steit.
Das nemich waerlich up mijn heit,
Das ich nie liever lief ghewan.
30 Dat doet dijn duecht, dijn reinicheit,
31
Das ich bin dijn haen ondersceit.
Al wildict laten, ic en can.
Dijn wijflic scijn, dijn scoon manier
Staet vast ghescreven
35 Al in mijn hertze, vrouwe fier.
Dus eist doch al in dijn dangier,
36-37
Mi nes niet anders bleven.
Ach, vrauwe, wiltu dan gonnen mir

22
24-26
31
36-37

‘God beware u rijk aan alle vreugden’.
‘dat ik ook maar een ogenblik veilig zonder u zou kunnen leven, behoeft ge niet te vrezen’.
haen ondersceit, ‘onvoorwaardelijk’.
‘zo is alles (wat ik heb) toch in uw macht, ik heb niets meer over’.
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Een woort tse gheven!
40 El ghein ic gher, en quaem van dir!40
Troost mir, du best so goedertier,
So mach ic vroilic leven!
Du best mijn troost, du best mijn heil,
44
Du best mijns levens meister gheil.
45 In wildi nummer sceiden van.
46
Dijn gonst, vrau, nicht aen mich ondeil!
47
Want mich en wondert niet tze veil:
Al wildict laten, ic en can.

40
44
46

47

‘ik verlang naar geen ander woord dan van u zou kunnen komen’.
‘gij zijt geheel en al de meesteres van mijn leven’.
is de in de tekst gegeven lezing de juiste, dan moet de vertaling luiden: ‘vrouwe, ontzeg uw
gunst niet aan mij’; dat ontdelen een rechtsterm is (zie MW s.v.), behoeft geen bezwaar te
zijn, want de dichter, die de rechtspleging waarschijnlijk van nabij kende, gebruikt wel meer
juridische woorden (verg. lied 12, r. 2; 36, r. 19; 130, r. 7); leest men, met Mak, niet ondeil
maar en deil, dan moet men aen mich opvatten als ‘zonder mij’ en wordt de vertaling: ‘vrouwe,
deel uw gunst niet uit buiten mij’, wat dan ook weer kan betekenen: ‘ontzeg mij uw gunst niet’.
‘want ik kan er mij niet te veel, niet genoeg over verwonderen’, nl. over het feit dat ik, al zou
ik het willen, deze liefde niet kan opgeven.
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Up minen heit, mijn hertzen gaer,
Ich moet dijn eighin zijn allein.
Al haddich wensch na willen tzwaer,
Mijn hertze en core ooc anders ghein.
5 Das dar dijn tzwifel wesen clein,
5-6
Das ich en creech so lief nie ein
7
En das sal bliven emmermeer.
Vor al dat leift so bem ich dijn.
Bistu dan niet met trouwen mijn,
Dat doet mir hertzen al tze zeer.
10 Bistu mir stede, vrouwe rein,
11
So drijf van mir den tzwifel vaer.

*
5-6

7
11

Ballade. Finalis-cadens bes -a (c.q. e-d) conjectuur.
‘gij behoeft er niet aan te twijfelen, dat ik nooit iemand zo lief heb gehad als u’; r. 6 is door de
kopiist in margine bijgeschreven en later bij het opnieuw inbinden van de codex gedeeltelijk
weggesneden.
‘en dat ik mij daar altijd aan zal houden’.
den tzwifel vaer, ‘de twijfelende vrees’.
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Woltu mit mir niet sijn ghemein,
12-13
Sone tooch mir nummer lief ghebaer.
Het wer tze liden mir tze zwaer,
15 Soldich di dienen al mijn jaer
14-16
En dir dan liefde een ander meer.
Vor al dat leift so bem ich dijn.
Bistu dan niet met trouwen mijn,
Dat doet mir hertzen al tze zeer.
20 Tooch mir dijn meinen, nicht en spaer!20
De waerheit dats mijn souverhein.
22
Bestu mir hald, so lief een paer
Als du ende ich nie zonne besceyn.
24
So waer ghedaen mijn tzwifel wein,
25 Sone zanc so vroilic man nie ghein.
26
Ach, vrau, nu mir das prouven leer.
Vor al dat leift so bem ich dijn.
Bistu dan niet met trouwen mijn,
Dat doet mir hertzen al tze zeer.

12-13
14-16
20
22
24
26

‘als gij geen liefdesverhouding met mij wilt, doe u dan ook nooit meer vriendelijk aan mij voor’.
‘het zou voor mij al te zwaar zijn om te verdragen, wanneer ik u jaar in jaar uit zou dienen en
een ander u dan toch nog meer zou behagen’.
‘toon mij uw werkelijke gezindheid, stel het niet uit’.
hald, ‘genegen’.
mijn tzwifel wein, ‘mijn twijfelend verdriet, het leed van mijn onzekerheid’.
prouven, ‘ervaren’.
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1

Ich haen mijn rozen uut ghestreit
2
Aen ondersceit.
Of minen heit,
Mine esser ein niet bleven.
5 Of men die onder voetsen leit,
6
Aen hofen steit
7
Al mijn aerbeit.
Wes huecht mir dan tze leven?
Mijn rozen sijn van smetten rein.
10 Daer en esser ghein so clein,
10-11
Si en wies in herten gronde.
Blijf si vertreden dan ghemein,

*
1
2
6
7
10-11

Chanson. De slotnoten b(bes) -a -g conjectuur.
mijn rozen, ‘de blijken van mijn liefde, de daden van mijn minnedienst’. uut ghestreit,
‘uitgestrooid’; bij Verdam geen utestreyen of utestrooyen.
aen ondersceit, ‘onophoudelijk’.
aen hofen, ‘zonder hoop’.
‘in welk opzicht kan het mij dan nog verheugen verder te leven?’
‘er is geen liefdeblijk geweest, hoe klein ook, of het is voortgekomen uit de diepste grond van
mijn hart’.
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12-13

Mine wert der rozen nummer ein.
Dat ics dan ye begonde,
15 Dat was verloren stonde.14-15

Sullen dan dus de rozen mijn
Ghestroiet zijn
18
Verliezens pijn,
19
Wes sal ic mi betrouwen?
20 Hope, het was tbevelen dijn.
Doestu verdwijn
21-22
Den rozen fijn,
Den boom sal ic of hauwen.
24
Daer ne sal nummer roze anstaen.
25 Des stroiens willic avelaen,
25-26
Nemmeer ics mi bewinde.
Si zijn ghepluct, het blijft ghedaen.
Sijn si ghestroit ende over gaen,
Hier mede so nemic inde,
30 Up dat ict so bevinde.28-30
Ach, Twifel, Twifel, wacker strijt,
Die altoos sijt
In mijn berijt,

12-13
14-15
18

19

21-22
24
25-26
28-30

‘worden die rozen, die blijken van mijn liefde, dan allemaal samen vertrapt, dan zal er geen
enkele roos meer in mijn hart ontluiken’.
‘dat ik ooit met mijn minnedienst ben begonnen, is tijdverspilling geweest’.
‘terwijl ik verloren moeite doe’; verliezens pijn is een vreemde constructie; misschien heeft
de rijmdwang een s doen verloren gaan en mag men verstaan verliezen(d)s pijns, ‘met verloren
gaan, met verlies van de moeite’.
‘op wie kan ik mij dan nog verlaten?’; de dichter heeft, zo is de voorstelling in dit allegorische
lied, zijn rozen uitgestrooid in opdracht van ‘Vrau Hope’ en kan, als dat uitstrooien geen
resultaat heeft, er zich over beklagen, dat hij niet op zijn opdrachtgeefster kan vertrouwen.
‘laat gij mijn mooie rozen te gronde gaan’ (letterlijk: ‘doet gij de rozen verdwijning aan’); de
dichter vormt hier wel een zeer persoonlijke, retoricaal klinkende constructie.
‘daar zal nooit meer een roos aan ontluiken’.
‘ik wil ophouden met strooien, ik houd mij er niet meer mee bezig’.
‘zijn ze uitgestrooid en vertrapt, dan houd ik ermee op, als ik het zo bevind’.
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31-34

Dat salic Hopen claghen!
35 Vrau Hope, ic bem mire rosen quijt!
36
Helpt mi tze tijt,
Of mijn jolijt
Verliezic al mijn daghe!
39
Mijn rozen staen mi over goet,
40 Het zijn mijn zinne, het es mijn moet,
Trouwe ende hertze gonste.
Zenuwe, adren, vleesch ende bloet
Ende wes ich haen, lief beilde zoet,
44
Dat es dijn proper wonste
45
45 Met minliker conste.
Nu nem te minen rosen waer,
Mijn hoochste gaer!
Al mine jaer
Willich dijn eighin bliven.
50 Haenstu in dir des twifels vaer,50
51
So sich mi naer,
Du vindes waer:
Onstede willic verdriven.
Ic wil mich eighin gheven dir,
55 Ic gheve di rozen ende rozier,
Wiltuus niet nemen hoede?
56-57
Ende in mi rijst des twifels vier,

31-34

36
39
44
45
50
51

56-57

‘o Twijfel, Twijfel, ijverige plaaggeest, die je altijd (wederrechtelijk) in mijn gebied ophoudt, ik
zal daarover mijn beklag doen bij Hoop’; anders dan in het 2de gedicht is in dit lied blijkbaar
niet ‘Vrau Venus’ maar ‘Vrau Hope’ de hoogste autoriteit bij wie de dichter zich over het
wangedrag van ‘TwifeI’ kan gaan beklagen.
tze tijt, ‘bijtijds’.
‘mijn rozen gelden mij als (een kostbaar) goed, mijn rozen vertegenwoordigen het meest
eigene wat ik bezit’.
dijn proper wonste, ‘uw eigen woning’.
‘door het vermogen van de liefde’.
‘hebt gij in u de vrees van de twijfel (of ik wel trouw zal zijn)’.
sich mi naer, ‘let (nauwkeurig) op mij’; het is niet duidelijk of we hier te maken hebben met
het ww. naersien, dat in het mnl. nog maar schaars optreedt (zie MW s.v.), of dat naer moet
worden opgevat als een bijwoord met de bet. ‘nauwkeurig’.
‘als gij er niet voor oppast en het vuur van de twijfel sterker in mij wordt’; het lijkt wel of de
regels 50 en 57 bewust parallel zijn opgebouwd: ‘in dir des twifels vaer’, ‘in mi ... des twifels
vier’; de hele tweede helft van de laatste strofe maakt trouwens met zijn ie- en oe-rijmen een
‘klankbewuste’ indruk.
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So wart dijn boom verbrandet scier,
Want ic bem, vrouwe goede,
60 Bescout van tswifels gloede.60

58

60

dijn boom: de dichter heeft zijn ‘rozier’ nl. aan zijn geliefde (Marie) gegeven en bovendien is
de rozeboom vermoedelijk ‘gegroeid’ uit het ‘gaerdelijn’ dat zij indertijd in zijn hart had geplant
(lied 129, r. 31); het is dus in ieder opzicht-háár boom.
bescout, ‘verschroeid’; de dichter heeft in de laatste strofe de personificatie van de twijfel
losgelaten; het lied is weliswaar sterk allegoriserend, maar daarom nog geen consequente
allegorie; wat het door de bewegelijkheid van de beeldspraak aan evenwichtigheid verliest,
wint het aan bewogenheid.
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1

Vaer wech, Ghepeins! God gheve dir leit,
Dattu ye quaems in mijn ghedacht!
Du bist vort an van mi ontzeit
3-4
Ende ic ontsegghe al dijn gheslacht.
5 Vaer wech!
Vaer wech ende vlie van mi ghereit!
Dune laets mi rusten dach no nacht.

*

1
3-4

Chanson met licht gevarieerde R.-regel. De melodie in canzone-vorm (begin-herhaling) strekt
zich uit over 2 coupletten. De stemomvang is vrij groot, 1½ octaaf. Na f′ en na a′ (op ‘be-sceit’
in couplet 2 regel 1) volgt een dun streepje, waarvan de functie niet duidelijk is geworden.
Ghepeins: hier de personificatie van de sombere mijmerij.
‘voortaan is het oorlog tussen jou en mij en ik verklaar ook aan je hele famihe (d.w.z. alles
wat het gevolg is van mijn sombere gemijmer) de oorlog’.
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Du haens ghebrant met onbesceit
8-9
Mijn herte ende al mijns zinnes cracht.
10 Mi dwinct so zere dijn aerbeit,
10-11
In haen no vruecht, no vruechden macht.
Vaer wech!
13
Vaer wech ende doe van mi ghesceit!
Dune laets mi rusten dach no nacht.
15 Ach, groen nu zi, mijn Ommecleit,15
Want ich mi nie so moede en vacht.
17
Helpstu mir niet, soot mir nu steit,
18
So werdic zaen ghevanghen bracht.
Vaer wech!
20 Vaer wech! helf God om vroilicheit!
In can gherusten dach no nacht.

8-9
10-11
13
15
17
18

‘je hebt op een schandalige manier mijn hart en al mijn geestkracht in de as gelegd’.
‘het leed dat je me aandoet drukt mij zozeer, dat ik geen blijdschap meer heb en ook niet het
vermogen om weer blij te worden’.
doe van mi ghesceit, ‘neem afscheid van mij, ik geef je je congé’.
‘o mantel van mijn persoonlijkheid, wees nu groen, neem weer de schutkleur der opgewektheid
aan’.
helpstu mir niet: gezegd tot het ‘ommecleit’ dat, evenals ‘ghepeins’ in de eerste strofe,
gepersonifieerd wordt.
ghevanghen bracht, ‘gevankelijk weggevoerd’; allicht niet naar de gevangenis maar naar het
dolhuis.
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141 *

1

Mijn inghelic scijn vor alle zonnen,
Dit jaer met vruechdenrijcher wonnen
3
Blijft dir moet, hertze ende al mijn zin.
Mi is besceert dit nieuwe jaer,
5 Des hanich vaer:
4-6
Mijn leit sal menichfouden

*
+
1
3

4-6

Ballade.
Tweede nieuwjaarslied voor Mergriete, geschreven in de tijd van verwijdering na de dood
van Egidius.
‘mijn engel, lichter dan alle zonlicht’; verg. claerre dan der zonnen scijn in lied 98.
blijft, l. blijf; in een heilwens ligt de conjunctief voor de hand en verg. bovendien r. 17, 31, 45;
de betekenis van r. 2-3 is: ‘in dit (nieuwe) jaar moge, met veel heil en zegen, al wat ik aan
geest en gemoed bezit uw blijvend deel zijn’.
‘mij is (weliswaar) dit nieuwe jaar ten deel gevallen, maar ik ben bang dat het mij (in plaats
van geluk) enkel maar vermeerdering van verdriet zal brengen’.
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Veil meer dan ye ich worts ghewaer.
Dats mie tze zwaer,
7-9
Mijn tru blijft onvergouden.
10
10 .................... ein,
Die minlich hertz nie drouch so rein,
Entruwen nein.
Creech truwe jonst des danx ye ein,
13-14
So hofich noch om vruechts ghewin.
15 Mijn inghelic scijn vor alle zonnen,
Dit jaer met vruechdenrijcher wonnen
Blijf dir moet, hertz ende al mijn zin.
Wes mir dus zwaer comt tzwifel aen,
Dan ein verstaen,
20 Ghein hertz dan tmijn alleine
18-21
Wes beild up eerdrich mach bevaen.
Haedzich ontfaen,
22-23
Mijn prijs waer des tze cleine.
24
Huer scoont vruecht meer dan zonnen licht,

7-9
10

13-14
18-21

22-23
24

‘veel meer dan ik het ooit gewaar ben geworden; het valt mij al te zwaar, als mijn trouwe liefde
onbeloond blijft’.
door de kopiist overgeslagen; N. Geerts heeft voorgesteld: ‘Ten leift ghestader man neghein’,
wat mij in elk geval wat het derde woord betreft niet juist lijkt (eerder up erden of iets dergelijks
dan een adjectief, omdat r. 11 ook al een bijv. bijzin is).
‘als trouwe genegenheid ooit enige beloning heeft ontvangen, dan is er voor mij ook nog hoop
om vreugde te verkrijgen’.
moeilijk te interpreteren en waarschijnlijk niet geheel juist overgeleverd; Verdam heeft in r.
19 can in plaats van ein willen lezen; wil men echter ein honoreren - een verschrijving van
can tot ein ligt niet zo heel erg voor de hand - dan zou men ook dan kunnen emenderen tot
can; in r. 21 zal wes beild wel object moeten zijn van mach bevaen, maar dan ontbreekt daarin
het subject (ich?) of moet men ghein hertz uit de vorige regel als zodanig beschouwen; in het
laatste geval zou de vertaling van r. 18-21 - die ik graag voor beter geef - worden: ‘waarom
twijfel mij zozeer bevangt, kan één begrijpen, wier beeld op aarde door geen hart dan het
mijne omvat kan worden’; is deze vertaling juist, dan zou de dichter in feite r. 21 vóór r. 20
‘gedacht’ hebben, maar terwille van de poëtische vormgeving erna geschreven; lied 141
behoort tot de meest gekunstelde van het liedboek.
‘hadde ik het (nl. het beild) in mijn hart ontvangen, dan zou ik het niet genoeg kunnen prijzen’.
huer scoont vruecht meer, ‘haat schoonheid geeft meer blijdschap’; het is niet duidelijk of
vruecht een vorm van het ww. vruechden is - dat in deze bet. verder niet voorkomt - dan wel
van het veel gewonere ww. verhueghen.
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25 Huer duecht wijst mir tze liden richt.25
Ach, tzwifel nicht!
27
Wie scauwen mach huer aenghezicht,
Hem moet des vruechden comen in.
Mijn inghelic scijn vor alle zonnen,
30 Dit jaer met vruechdenrijcher wonnen
Blijf dir moet, hertz ende al mijn zin.
God, die dat beild verchiert so haet
Das mir verslaet
Alle onrein ghedachte,
35 Aetstich mesloont mijn truwe daet?
Haen tzoeverlaet
Eins woorts daer ich na wachte,
32-38
Aen hoede is dan mijn ziele, mijn lijf.
39
Huer eer ich gheer vor al beclijf
40
40 In hofen blijf.
Ich weinsche haer alles leits verdrijf,
Gheluc des nieuwe jaers beghin.
Mijn inghelijc scijn vor alle zonnen,
Dit jaer met vruechdenrijcher wonnen
45 Blijf dir moet, hertz ende al mijn zin.

25
27
32-38

39
40

‘haar deugd leert mij op de rechte wijze te lijden (d.w.z. mijn hoofse minnedienst te verrichten)’.
aenghezicht: verg. de aant. bij lied 135, r. 48.
‘God, die het beeld, dat alle onreine gedachten uit mij wegneemt, zo schoon hebt gemaakt,
heeft u mijn trouwe liefdedienst te kort gedaan (letterlijk: verkeerd beloond)? dan is mijn ziel,
mijn leven zonder hoop op dat ene woord waar ik al zo lang op wacht, zonder
liefdesbescherming’; de dichter is er dus niet zeker van of zijn minnedienst wel in
overeenstemming met Gods wil is; zijn voorgevoel heeft hem niet bedrogen, want hij heeft,
zoals wij weten, voor het jaar ten einde was zijn geliefde inderdaad moeten afstaan aan de
goddelijke Minnaar.
‘ik verlang, boven alle (persoonlijk) voordeel, dat zij zal doen wat haar eer haar gebiedt’; verg.
13de gedicht, r. 430-432.
‘in een afzien van alle hoop, al blijft er dan voor mijzelf niets meer te hopen’; verg. Tweede
Rose, fragment Bl 1, r. 71-72: ‘Mine droeue herte die so ontsiet / Dat mire hope een blijf sal
wesen’.
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1

Wan ich der vrauwen liden zie
In enigher wijs, wes huer messcie
2-3
Gaer ganslich lijt mijn herte also.
Sal ich huer scauwen vruechden laen,
5 En vruechden haen? dan can ich niet.4-5
Al conde mijn zin na vruechden staen,
Nature en wil das volghen niet.
Mijn hertze is huer, dies haer verdriet
8-9
Dan laet mi nummer wesen vro.
10 Wan ich der vrauwen liden zie

*
1
2-3
4-5
8-9

Ballade.
‘als ik mijn vrouwe op enige wijze zie lijden’; de dichter doelt op de geestelijke crisis van
Mergriete na de dood van Egidius.
‘dan lijdt mijn hart ook op de meest volkomen wijze mee in wat haar aan kwaad overkomt’.
‘zal ik, terwijl ik zie dat zij de vreugden moet laten varen, zelf vreugden genieten?’
‘mijn hart is van haar, daarom laat haar verdriet mij niet meer toe om vrolijk te zijn’.
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In enigher wijs, wes huer messcie
Gaer ganslich lijt mijn herte also.
13

Bin ich huer varre, bin ich huer naer,
Van huer comt al de vruechden mijn.
15 Al mochtic leven duzent jaer,
Ich meine, en sal niet anders sijn.
17
Si liefd mir, so al lidich pijn,
In wil des achten niet een stro.
Wan ich der vrauwen liden zie
20 In enigher wijs, wes huer messcie
Gaer ganslich lijt mijn hertze also.
Ich weinsche huer tallen tiden heil,
Ghenouchlicheit al hueren tzijt.
24
Huer eighin bin ich also gheil.
25 Truert si, ich bin der vruechden quijt.
Ghedenc das: wan ghi vroilic zijt,
27
So sinc ich, lief, van vruechden ho!

13
17
24
27

bin ich huer varre: op het ogenblik dat de dichter dit lied schrijft, is hij inderdaad ‘verre’ van
haar, want zij wil hem niet te woord staan.
si liefd mir, ‘ik heb haar lief’.
gheil, ‘geheel’.
‘dan zing ik, lief, van vreugde het hoogste lied uit’.
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143 *
1

Ich moes verbeiden, das ich en can.
2
Aen troost mijn zin des node onbert.
3
Das mach ic zinghen: ‘derven dert’.
4
Mijns lidens danc ich nie ghewan.
5 Gan si mir also ich huer gan,
Wi comt dat mi verlanghen deert
5-7
Ende si mi tzwivel niet en weert?

Ich moes verbeiden, das ich en can.
Aen troost mijn zin des node onbeert.
10 Des mach ic zinghen: ‘derven dert’.
Ich leer verbeiden. truwe man,
Men heift niet al dat men beghert!
Wan si wil dat mijn leit verteert.
So sal mi vruechden commen an!
15 Ich moes verbeiden etc.

*
1
2
3
4
5-7

In het hs. een niet ingevulde notenbalk.
‘ik moet afwachten en dat kan ik niet’.
‘(terwijl ik) zonder troost (ben) voelt mijn geest smartelijk het gemis daarvan’.
‘daarom kan ik zingen: gemis doet pijn’.
‘voor mijn trouwe minnedienst kreeg ik nooit loon’.
‘als zij (waarvan ik toch overtuigd ben) mij evenzeer genegen is als ik haar, hoe komt het dan
dat het lange wachten mij zo smartelijk is en zij de twijfel niet verhindert bij mij op te komen?’
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God gheve ons eenen bliden wert,
So sijn de gasten vroilic jo,
3
Die altoos blidelic ghebert,
So moochwi ganslijch wesen vro!
5 Ach, lieve her wert, nu doe also!1-5
6

Waer dranc nye man so goet ghelach,

*

3
1-5

6

Ballade. De melodie heeft een onduidelijke sleutelvoortekening. Hiervoor dient de altsleutel
gekozen te worden; de melodie staat dan in F-dur. (De ligging is ietwat hoog; transpositie
naar C-dur of D-dur kan raadzaam zijn.) In het couplet blijkt de 3de regel gelijk aan de 1ste
te zijn en de 4de ten dele aan de 2de. Hier is een voorbeeld, hoe de stollenherhaling door de
Gruuthuser dichter-zanger opgevat werd (verg. facs. en de uitgewerkte melodie). Dit drinklied
kan gedeeltelijk in ternair ritme gezongen worden.
blidelic ghebert, ‘zich vrolijk voordoet’.
de derde regel vormt met de eerste één zin en de tweede staat daar als een losse uitroep,
reagerend op de eerste regel, tussenin; dit kan ons doen vermoeden dat het refrein in
beurtzang gezongen is: een solist zong dan de regels 1 en 3, het koor de regels 2, 4 en 5.
ghelach, ‘consumptie’.
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Up dat die wert es zorghen quijt?
So wilwi comen alden dach
Van nuchtens toter vespertijt.
10 Dese wert moet sijn ghebenedijt,
Hine acht des truerens niet een stro.
God gheve ons eenen bliden wert etc.
Wael op, laet ons dan vroilic sijn,
Want ons die wert veil vruechden gan.
15 Wi drinken hier so goeden wijn,
16
Wat souden wi noch besceiden dan:
17
‘God gheve hem heil diet ons vorwan,
Sijn leven lanc met vruechden ho!’
God gheve ons eenen bliden wert etc.
20 Scinc in, scinc in den duutscen traen,20
21
Die luden doet so suetzen clanc!
Wi willen truerens avelaen.
Ach, vruechden, nemmermeer verganc!
Die ons benijdt, hi hebbe ondanc!
25 Ic Wilde, hi zate in Jerico.25
God gheve ons eenen bliden wert etc.

16

17
20
21
25

‘wat zouden wij daar anders op antwoorden, hoe zouden wij hem anders bescheid doen dan
met deze toost’; deze betekenis van besceiden komt niet bij Verdam voor, maar volgt m.i. uit
de context; de intrans. bet. ‘scheiden, vertrekken’, die Verdam wil aannemen, wordt door niets
gesteund, het ww. wordt steeds transitief gebruikt.
‘God geve hem geluk die geluk voor ons verwierf’; ik vat dit op als een nieuwjaarswens voor
de waard.
traen, ‘vocht’.
doelt de dichter hier op het klinken met de roemers of op de prestaties van de zangers en
muzikanten, die beter werden door een goede dronk?
in Jerico: de dichter denkt waarschijnlijk aan het verhaal van de inneming van Jericho uit
Jozua 6; toen de priesters op de horens bliezen en het volk juichte, stortte de muur van de
stad in; zo wensen de muzikanten hun ‘niders’ toe, dat dezen bedolven mogen worden onder
het puin van een muur die als gevolg van het musiceren instort!
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145 *

Laet ons den wert bedanken
Der duecht die hi den gasten doet!
Al hadwi duzent vranken,
Hi ne ghert van ons geen ander goet
5 Dan dat wi maken frisschen moet.5
Wael op!
Wael op!
So sinc wir jo
Met vruechden ho.
10 God gheve den wert dat hi beghert,
Die aldus blidelijch ghebert!
Ich wenschem tallen vruechden spoet!

*

5

Chanson. Drinklied. De onduidelijke sleutelvoortekening kan hier niet als C ♭ (altsleutel)
gelezen worden, daar dan de beginnoot en de finalis in het toenmalige toonsysteem bes
zouden zijn. Het alternatief is dus F, waaruit een phrygische melodie resulteert. Een paar
dunne streepjes dienen als verdubbelingsteken.
‘dan dat wij opgewekt gestemd zijn’.
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13

Gave ons God alle morghen
Dus goeden wert, dus goeden wijn,
15 So ne woldic nummer zorghen.15
Want mir betuucht die hertze mijn:
17
Nicht vor waeldoen ende vroilic sijn!
Wael op!
Wael op!
20 So sinc wir jo
Met vruechden ho.
God gheve den wert een vroilic jaer!
Hi toocht so vruechdenrijch ghebaer,
Ich wenschem heil vor alle pijn!
25 Nu scinc ons van den wine
26
Ende ghef den wert gheluc ende heil!
God gheve der vrauwen zine
Een vroilic jaer, dat is huer deil!
Wi hebben hier gheweist so veil.
30 Wael op!
Wael op!
Nu sinc wir jo
Met vruechden ho.
Den wert waer quaet onrecht ghedaen,
35 Die dus sijn gasten can ontfaen.
36
Ich weinschem heil met vruechden geil!
Laet ons etc.

13
15
17

26
36

alle morghen: het gezelschap kwam dus blijkbaar op een vaste morgen in de herberg bijeen.
‘dan zou ik nooit meer zorgen hebben’.
de dichter citeert hier een spreekwoord; verg. Kaetspel 1: ‘Ic weet eenen goeden rudder, die
ghetidelike pleecht te useerne een proverbie ende een woort segghende aldus: Niet voor
weldoen ende blijde zijn’ (geciteerd door Verdam s.v. weldoen); het Kaetspel is in 1431 te
Brugge geschreven en er wordt een soortgelijke kring in getekend als waar Jan Moritoen toe
behoorde (verg. Te Winkel, Ontw. 2, 193).
gheluc ende heil: ook dit is m.i. een nieuwjaarswens voor de waard; verg. een vroilic jaer in
r. 28.
geil, ‘geheel’.
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146 *

*

+

Ballade. In de notatie de beginwoorden van de versregels. Hieruit blijkt stollenherhaling met
ouvert-clos verhouding. Niet alle beginwoorden corresponderen met de woordtekst. Zo blijkt
het, dat regel 5 en 6 in couplet 1 uitgevallen zijn (in plaats daarvan de regels 5 en 6 uit couplet
2 genomen). Van het R. wijken regel 2 en 3 af. Voor 2 staat aangegeven ‘ghe’. Voor 3 staat
aangegeven ‘God’. De veronderstelling ligt voor de hand, dat hier de notator voor de geest
heeft gestaan: ‘God gheve’, enz. De slotnoot zou als conjectuur c″ kunnen zijn, die dan
samensmelt met de laatste genoteerde noot.
146 is evenals het volgende door Jan Moritoen zelf gekopieerd (zo hij al niet deze beide, door
het scriptorium verwaarloosde, liederen zo maar uit zijn geheugen heeft opgeschreven). De
dichter heeft r. 5-6 overgeslagen, maar het eerste woord van beide is te vinden onder de
notenbalk die boven het lied staat. Daar vindt men ook de rebus (op te lossen als Tscilt) met
het zorgvuldig getekende monogram van de letters I, A, N, M. In de tekst komt deze rebus
nog viermaal voor, maar veel vluchtiger neergekrabbeld, aan het begin van de regels 10, 22,
31 en 32. Verg. lied 2. Hoe snel de dichter het lied moet hebben opgeschreven, blijkt uit de
verschillen tussen de woorden (of woordgedeelten) onder de notenbalk en de overeenkomstige
woorden in de tekst. Onder de notenbalk lezen we ich, met, dat, ghe, ende, das, ich, mijn,
des truerens, (rebus), ghe, god. Verg. blz. 32-36.
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1

Ic danc u jonstelijc, vrauw Ghenuecht,
Met herten ende met zinne,
Dat ghij mi liet in jongher jeucht
Ghebruken uwer minne.
5 Ende................
Das.................
Ic moets hu minlijc spreken danc
Mijn leven lanc.
9
Alles truerens voort verdrach!
10 Tscilt wel jonnen ende beniden.10
Vrauw Ghenuecht doet mi verbliden,
Ich wensch haer eewelijc goeden dach!
13

Melancolye hadde mi ontwuecht,
Des cam mi trueren inne.
15 Ic hebbe mijn hertze also ghevuecht,15
Mijn trueren makic dinne.
Danc, vrauw Ghenuecht, mijn coninghinne,
Mijn keyserrinne,
Mijn hoochste vruecht zonder verghanc!
20 In u bedwanc20
Blivic met al des ic vermach.
Tscilt wel jonnen etc.
23

Up, jong ende hald, met rechter vruecht!
24
Ghenuecht leicht nu ten tinne!

1
9
10

13
15
20
23
24

vrauw Ghenuecht: verg. voor deze personificatie (en die van Melancolye in r. 13 en Twifel in
r. 25) de liederen 139 en 140.
‘voortaan weg met alle getreur’.
‘het maakt een groot verschil of men elkaar genegen is of elkaar benijdt’; van een
substantivisch gebruikt weljonnen geeft Verdam geen voorbeeld, wel, s.v. onnen, van wale
onnen; verg. ook weljonste.
ontwuecht, ‘van de (rechte) weg gebracht’.
verg. lied 20, r. 1-2.
bedwanc, ‘heerschappij’.
hald, ‘oud’.
Ghenuecht kijkt als de hoge vrouwe, de ‘koningin’, van de torentrans toe, hoe haar vazallen
de strijd aanbinden met haar vijand Twifel.
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25 Maect Twifele mat zo waer ghij muecht25
Met rocken ende met vinne!
27
Hets al ghestof van coppeghespinne
28
In vruechden zwinne.
Laet ons voort vroylijc maken zanc
30 Aen allen wanc!30
31
Tscilt mi niet zo vele alst plach.
Tscilt wel jonnen ende beniden etc.

25
27
28
30
31

de strijd wordt hier getekend als een schaakspel; rocken zijn ‘torens’ en vinnen ‘pionnen’; r.
26 betekent dus: ‘met alle middelen’.
ghestof van coppeghespinne, ‘vuil van spinrag’.
‘in de (heldere) bron van de vreugde’.
‘zonder enige weifeling’.
‘het maakt voor mij niet zo'n groot verschil, ik ben er nu niet zo ver van af als vroeger (toen
de twijfel mij verdrietig maakte)’.
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147*

1

Ach, zich voor dich, truw hertzen reyn!
2
Wil niet te lichtelijc wanen waers,
3
Want quantelicghen ende quantelaers
4
Sijn nu ghemeyn
5 In Venus land!

Wat noode es minne van eenigher tonghe?
6-7
Niet, want haer weerck dat es haer woort.

*
+
1
2
3

4
6-7

Ballade. De notatie is onduidelijk. De noten boven Couplet 1, regel 6, ten dele conjectuur.
Ook bij dit lied verschillen de woorden onder de notenbalk soms ietwat van de overeenkomstige
in de tekst: Ach, wilt, want, sijn, in, wat, niet, al, haer, ach, na, da(s).
zich voor dich, ‘zie voor je, kijk uit’.
‘laat je niet te gemakkelijk misleiden’.
quantelicghen ende quantelaers,’ knoeisters en knoeiers, mensen die oneerlijk te werk gaan,
die praatjes verkopen’; aangezien deze woorden evenmin als het ww. quantelen (r. 15),
waarvan ze zijn afgeleid, in andere teksten zijn aangetroffen, moet men hun betekenis uit de
context opmaken.
ghemeyn, ‘algemeen’.
‘welke behoefte heeft liefde aan enigerlei taal? geen enkele, want wat zij dóet, moet voor
haar spreken’.
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Al waert dat scaemt de spraek bedwonghe,
9
Haer weerck wil altoos commen voort.
10 Ach, dat mer nu zo vele naer hoort,
11
Naer woorden zonder weercx acoort!
12
Des gaet den menighen rauwe an hand.
Ach, zich voor dich etc.
Waer moghen zij hebben gheweist ter scolen,
15 Die quantelen hier ende quantelen daer,
Ghebaren of zij van minnen dolen
17
Ende ............... dan scinet waer.
18
Dus trecken zij eenigher herten naer,
Waer zij dan comen, zij vinden paer,
20 Trauwe es bereet toot elker hand.20
Ach, zich voor dich etc.
Wanneer zals Venus nemen wrake
23
Dat men haer weerck dus corrumpeirt?
Het doen de minres vander sprake
25 Dat men met truwen nu bordeirt.25
Nochtan la doen, zo wiet uzeirt!
27
Zijn loon wert noch gheteermineirt:
28
Den quaetsten coop an zinen cant!
Ach, zich etc.

9
11
12
17
18
20
23
25
27
28

commen voort, ‘aan het licht komen’.
woorden zonder weercx acoort, ‘woorden zonder het daarmee overeenstemmende werk (d.i.
de daadwerkelijke minnedienst)’.
‘dat bezorgt menigeen droefheid’.
in het hs. moeilijk te lezen en gedeeltelijk zelfs onleesbaar.
‘zoeken zij toenadering tot iemands hart, waar zij ook komen, zij vinden een liefdespartner’.
‘overal waar zij de hand uitsteken ontvangen zij trouwbeloften’.
corrumpeirt, ‘vervalst’; niet bij Verdam.
bordeirt, ‘spot’.
gheteermineirt, ‘bepaald’.
‘hij zal tenslotte bedrogen uitkomen’.
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Reproducties van het handschrift
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Het zal de aandachtige lezer van de liederen niet ontgaan zijn, dat de tekst die Dr.
Lindenburg onder de notenbalken heeft geplaatst, soms verschilt van die van mijn
uitgave. Deze verschillen vergen een verklaring. Doordat mijn tekst nog maar ten
dele was vastgesteld toen Dr. Lindenburg aan zijn transcriptie van de muzieknotaties
uit het handschrift begon, was hij bij verschillende liederen wel gedwongen uit te
gaan van de tekst van Carton. In de gegeven situatie kan men spreken van een
onvermijdelijk vitium originis. Ten gevolge van een onachtzaamheid mijnerzijds is
dit vitium echter helaas bestendigd. Ik heb de fouten pas opgemerkt toen ik ze niet
meer kon wegcorrigeren, nl. toen de liedteksten van Dr. Lindenburg al tezamen met
zijn muziek geclicheerd waren. Ik vlei mij met de hoop dat het achterwege blijven
van de correctie voor de muzikale interpretatie van de melodieën hoegenaamd geen
gevolgen zal hebben gehad. De filologische lezer krijgt hier en daar (bv. in de liederen
121, 122, 128, 129, 135, 138) onbedoeld de gelegenheid om vast te stellen van
welke aard de, door mij meestal stilzwijgend verbeterde, vergissingen van Carton
zijn geweest.
De hierachter volgende reproducties van het handschrift spreken in het algemeen
voor zichzelf. De fragmentjes zijn zo afgesneden dat de muziekbalken meestal
zonder tekst worden gepresenteerd, alleen genummerd met de liednummering van
Carton. In sommige gevallen (bv. bij de liederen 13 en 14) bestaat de reproductie
uit twee delen die door een smal streepje wit gescheiden zijn. De kopiist (α) heeft
dan een muziekbalk van een recto-pagina doorgetekend over de binnenmarge van
de tegenoverliggende verso-pagina, of andersom. Soms heeft de kopiist de balken
van twee opeenvolgende liederen gedeeltelijk verbonden of zelfs twee melodieën
op een en dezelfde balk genoteerd. Het gedeelte van de balk dat in verband met
het door het nummer aangeduide lied niet van belang is, is dan op de reproductie
verdoezeld (bv. bij lied 62).
In enkele gevallen is het cliché helaas te kort afgesneden, waardoor een of meer
noten aan de melodie ontbreken. Het betreft de liederen: 8 (slotnoot weggevallen),
11 (laatste 7 streepjes ontbreken), 12 (slotnoot weggevallen), 13 (aan het begin
ontbreken 17 streepjes), 45 (laatste streepje weggevallen), 65 (onderste lijn van de
notenbalk gedeeltelijk weggevallen, waardoor de laatste noot nog maar half zichtbaar
is), 66 (eerste noot weggevallen), 91 (op beide balken ontbreekt de eerste noot),
95 (van het rechtse deel is de eerste noot weggevallen), 98 (laatste noot ontbreekt),
104 (eerste noot ontbreekt), 111 (eerste noot weggevallen), 113 (op beide balken
ontbreekt de eerste noot), 124 (de eerste noot is weggevallen).

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

561

Lied 1

Lied 2

Lied 3

Lied 4

Lied 5

Lied 6
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Lied 8

Lied 9

Lied 10

Lied 11

Lied 12

Lied 13
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Lied 14

Lied 15

Lied 16

Lied 17

Lied 18

Lied 19

Lied 20

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

564

Lied 21

Lied 22

Lied 23

Lied 24

Lied 25

Lied 26

Lied 27

Lied 28
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Lied 29

Lied 30

Lied 31

Lied 32

Lied 33

Lied 34
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Lied 35

Lied 36

Lied 37

Lied 38

Lied 39

Lied 40

Lied 41
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Lied 42
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Lied 43

Lied 44

Lied 45

Lied 46

Lied 48 I

Lied 48 II
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Lied 49

Lied 50

Lied 51

Lied 52

Lied 53

Lied 54

Lied 55

Lied 56
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Lied 57

Lied 58

Lied 59

Lied 60

Lied 60a

Lied 62
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Lied 64

Lied 65

Lied 66

Lied 67

Lied 68

Lied 69
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Lied 70

Lied 71

Lied 72

Lied 73

Lied 74

Lied 75
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Lied 76

Lied 77

Lied 78

Lied 79

Lied 80

Lied 81

Lied 82
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Lied 84

Lied 85

Lied 86

Lied 87

Lied 88
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Lied 90

Lied 91

Lied 92

Lied 93

Lied 94

Lied 95
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Lied 96

Lied 97

Lied 98

Lied 99

Lied 100

Lied 102
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Lied 103

Lied 104

Lied 105

Lied 106

Lied 107

Lied 108

Lied 109
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Lied 110

Lied 111

Lied 112

Lied 113

Lied 114

Lied 115
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Lied 117

Lied 118

Lied 119

Lied 120

Lied 122
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Lied 121

Lied 123

Lied 124

Lied 125

Lied 126

Lied 128

Lied 129
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Lied 131

Lied 132

Lied 133

Lied 134 (kopiist α met ingeschoven regel van ζ
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Lied 135 (verkleind)

Lied 137

Lied 138

Lied 139

Lied 140

Lied 141
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Lied 142

Lied 144 (kopiist ζ

Lied 145 (kopiist ζ
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Lied 146 (hand η d.w.z. autograaf van Jan Moritoen; verkleind)

Lied 147 (als 146)

o

Blad 76v Tekst van kopiist δ/ε, opschriften van ‘gebruiken’ θ (?)

o

Blad 48r Tekst van kopiist δ/ε, opschriften van ‘gebruiken’ θ (?)
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o

Blad 85v ; links hand η (d.wz. Jan Moritoen), rechts hand θ

Slot van 13de gedicht, met acrostichon Jan Moritoen; kopiist δ/ε, onderschrift van Jan
o

Moritoen (blad 46v .)

o

Blad 3v ; hand van kopiist β, correcties van ζ

o

Blad 64r ; hand van kopiist γ, correcties van ζ
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Beginregels der liederen in alfabetische volgorde
De beginregels van de beide fragmenten (61 en 127) zijn tussen haakjes gezet.
Vóór de regels staan de nummers der liederen, de cursieve cijfers eráchter verwijzen
naar de bladzijden van de inleiding waar de liederen geciteerd zijn. Bij herhaaldelijk
geciteerde liederen zijn niet alle plaatsen opgenomen, maar is een keuze gedaan.
92

Ach, hertze die in liden staet 163

129

Ach, lieflic zien, dijn zuetze cracht 130-1,
147-8, 167

130

Ach, nem mijns waer, recht wijflic beilde
124, 130-1, 148, 167, 202

135

Ach, yement hor die troostens can 124,
162-3-4, 181, 224

147

Ach, zich voor dich, truw hertzen reyn
125, 148, 224-5-6

45

Adieu, adieu, solaes 142, 148, 167, 203,
210

70

Adieu, mijn troost, mijn liefste reine 120,
163-4, 189

125

Aloeette, voghel clein 3, 123, 163, 191-2,
223

74

Als alle dinghen sijn ghesaecht 120, 148

104

Al sceidic van dir int ghezicht 163, 177

82

Bedwonghen haet een zalich wijf 49, 120,
163-4

97

Binnen in mir hertzen cas 121, 163, 174

32

Blide ende vro uut zorghen laste 117,
145, 148, 176

31

Com haer te mi, mijns hertzen vrouwe
115, 117, 161-2-3

63

Dach na dach in lanc so meer 163, 170

81

Dat niemen es bestu alleine 163-4, 170

17

De capelaen van Hoedelem 116, 163,
195, 200

126

De hoochste staet der vroylicheit 123,
163

134

De scoonste die men scauwen mach
124, 160, 162-3

95

De steen die trect die naelde naer 121,
163-4, 178
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De vedele es van so zoeter aert 97, 123,
163, 194, 211

78

Die liefste jonst van erderijch 120, 127,
148

79

Dijn troost allein 163, 171

90

Du haens mijn hertze, vrauwe mijn 121,
148, 230

116

Een droom haet mir tze vruechden bracht
148, 150-1, 208

29

Een edel, werde, reine vrucht 117, 127,
138, 148

44

Een .M. die nye van mi ne sciet 118, 130,
162-3, 167, 184-5-6, 197, 218

11

Een wijflic wijf vul reinicheden 116, 163,
169

53

Een wijf van reinen zeden 119, 148, 152,
227

98

Egidius, waer bestu bleven 3, 67, 121,
163, 172, 217
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33

En es geen vrient, up minen heit 117,
163, 205

67

Ghef mi, minlic beilde zoet 120, 163

49

Gheldeloze, volghet mi 12, 118, 141-2,
148, 204, 212-3

4

Ghenaden, lieve vrouwe mijn 115, 135,
148, 151, 210

91

Ghetru gheselle, ic moet u claghen 121,
163

144

God gheve ons eenen bliden wert 125,
163, 193

113

God groetu, lieflic beilde zoet 122, 163-4

83

Here God, ic claghe in alre tzijt 120,
163-4, 170

8

Here God, of du mi gaefs een wensen
116, 148

1

Here God, wie mach hem des beclaghen
115, 163, 187, 220

55

Het quamen twee ghesellen 119, 140,
148

27

Het soude een scamel mersenier 163,
200, 228

75

Het sprac een hovesch minnerlijn 120,
127, 134-5, 148, 167

38

Het was een maecht in vruechden rijch
106, 118, 163, 195, 211

5

Het was een rudder wael ghedaen 115,
136, 148

64

Hoe mochtic leven sonder rauwe 115,
120, 163-4

46

Hoe mocht mi vruechde comen aen 118,
163, 169

36

Hoe soudic yemen vruechden geven 117,
148

6

Hout mer in dinen zin 148

122

Ic badt der liefster vrouwen mijn 147-8

146

Ic danc u jonstelijc, vrauw Ghenuecht 33,
125, 127-8-9, 148, 224-5

7

Ic groetu, vrouwe! op minen heit 115,
163, 169
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Ic hadde een lief vercoren / Dies es leden
lanc 116, 144, 148

41

Ic hadde een lief vercoren / Soe es mi
worden scu 82, 118, 141, 148, 203

3

Ich aen ghegeven hertze ende zin 106,
115, 148

137

Ic haen ghemint int olde jaer 106, 124,
127, 133, 148, 222

43

Ich haen een uut vercoren .L. 118, 155,
163

58

Ich haen ghemint / Men achtes twint 119,
145, 148

139

Ich haen mijn rozen uut ghestreit 91, 124,
131, 148, 150

143

Ich moes verbeiden, das ich en can 125,
163, 181-2

68

Ic hoorde claghen enen jonghen 120,
163, 168

54

Ic quam ghegaen up enen dach 119,
148, 202

21

Ic quam in een prieel geganghen 116,
135, 148, 202, 210

86

Ic sach een scuerduere open staen 148,
206

48

Ic sach in enen rozengaerde 118, 143,
148, 204

12

In noyaelre trauwen fijn 116, 163, 169

15

In weet bi bilich, hoe gheneren 116, 148

145

Laet ons den wert bedanken 125, 163,
193, 226

28

Lief alderliefst int hertze mijn 106, 117,
158, 161, 163, 171

112

Lieflic beilde, mijn hoochste vruecht 122,
163-4, 171
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71

Lijskin, wat helpt vele ghestreiden 120,
148

30

Lucht des edels wivelics aert 117,
161-2-3

23

Melancolie dwinct mi de zinne 116, 127,
129, 148, 202

50

Met herten ende met zinne 119, 127, 148

136

Mey, dijn vro beghinnen 129, 130-1-2,
148, 167

133

Mey, dijn vruechdenrijch beghin 124,
127, 130-1, 148, 167

109

Mi heift ghevaen een wijflic beild 159,
163

89

Mijn boel daer al mijn vruecht an steit
163, 604

123

Mijn herte aen steiden orden blijft 163

106

Mijn herte es sonder cnoop gheletst 129,
148

119

Mijn herte haet uutvercoren ein 155, 163

22

Mijn herte onbiedt u lieven dach 116,
127, 129, 148, 202

73

Mijn hertze das ist recht wael tse vreden

84

Mijn hertze die heift u uutvercoren 163

18

Mijn hertze en can verbliden niet 116,
127, 129, 132, 148, 202-3-4

24

Mijn hertze heift groot verlangen in 117,
148, 202

25

Mijn hertze, mijn sin, so waer ic bin 117,
127, 132, 148, 202-3

94

Mijn hoochste vruecht, waer bestu hen
121, 163, 177

141

Mijn inghelic scijn vor alle zonnen 125,
163-4, 167, 181, 183

20

Mijn zin, mijn moet, mijns hertzen bloet
127, 129, 132, 148, 202-3

61

(Minne die eewich duren moete) 119,
163

101

Musike, die in der naturen 122, 163, 175

47

Nacht ende dach, so waer ic bin 163, 171

102

Naer dattu haes de herte mijn 163, 180
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Nature haet in mich so ghewracht 121,
163, 171

107

Neemt das vor goet 122, 162-3-4, 171

26

Ne gheen solaes vor vrauwen minne 147,
163, 195

114

Neimt int ghedacht, lief vrauwelin tsaert
123, 161, 163-4, 171, 210

131

Neimt mir dan tzwifel dijn ghenede 124,
162-3, 181

51

Niemen seit van andren wel 148, 202

103

Niemens mee dan dijn allein 163-4, 179

59

Nieuwe jaer, du brincs ons vruechden in
119, 134, 148, 167, 208

76

Nieuwe jaer haet mich verhuecht 120,
133-4, 148, 167

60

Nieuwe jaer in vruechden rijch 119,
163-4, 166-7, 208

111

Nu vroilic zinc, hertze ende moet 44, 158,
160, 163-4, 171

100

O cranc onseker broosch engien 67, 122,
160, 163, 174, 199, 211

14

Of ic der vrouwen minnentlijch 116, 148,
151

13

Omoedich, simpel, goedertiere 116, 153,
160, 163, 169, 210

88

O .M. wel zoete benen drie 121, 155,
157, 163

108

Orlof, vrauwe, ende ic moet gaen 122,
163-4, 188, 200
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128

O soete nature, wijflich moet 123, 161,
163, 222

110

O stede duechdelic, minlic ort 163, 165

66

O vrouwe, mijn ewelic bestier 163-4

62

O wijf, dine wivelike ader 120, 163, 170

127

(Sal men dan gonst met gonsten
ghelden) 123, 163

96

Sceiden, onverwinlic leit 121, 163, 179,
227

56

Scinc her den wijn 119, 163, 169

77

Sich vor dich, ghetrauwe man 120, 146,
148

57

Sonder nommer of ghetal 139, 148

80

Sonder sceiden orlof aen 120, 163-4,
170, 210

9

Sonne no mane nie besceyn 163-4

118

So vruechdenrijch 163, 171

72

So wie bi lieve in rusten leit 120, 148

42

So wie bi nachte gherne vliecht 118, 148,
151, 207

124

Trauwe ende steide, scaemte, ootmoet
82, 123, 155, 159, 160, 163

39

Trouwe, ere, goet, zin, hertze ende moet
43, 159, 162-3

138

Up minen heit, mijn hertzen gaer 124,
138, 148

140

Vaer wech, Ghepeins, God gheve dir leit
124, 148, 150

117

Vergheit mijns niet, troutzalich wijf 123,
163-4, 171, 210

40

Verre van dat men gheerne ziet 148

34

Violette, zuver wit 115, 117, 154, 163,
191

65

Vor al dat God ye an mi wrachte 120,
163

132

Vor al ein beilt aen ondersceit 163-4,
181, 183

115

Vor alre ghenouchte vroylicheit 163

87

Vrauwe, weit dat ic dijn eighin bin 163
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Vrient no vrient ne es so goet 117, 163,
205

10

Vrouwe, wilt des in dancke ontfaen 116,
148, 151

142

Wan ich der vrauwen liden zie 163, 181-2

52

Wat dinge men met herten doet 148-9

19

Wel an, wel an met hertzen gay 116, 148

120

Wel op, elc zondich si bereit 123, 163,
191, 210

99

Wel up, elc sin die vruecht begaert 12,
122, 163, 176

105

Wie mach andren bedrieghen bet 139,
148

69

Wien doet verlanghen meerre pijn 163,
190, 192

2

Wit ende zwart, dat es een snede 32,
163, 186-7

85

Wi willen van den kerels zinghen 3, 105,
121, 167

37

Woude mi de vrouwe mijn 147-8
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Achteraf
Om de liederen van Jan Moritoen de feestzang te laten zijn bij het 200-jarig bestaan
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, moest hun boek wel
in een zeer snel tempo gezet en gedrukt worden. Nu het er naar uitziet dat zij
inderdaad op de feestdag zelf, 20 mei 1966, zullen kunnen zingen, is het mij een
behoefte om, namens Bestuur en Feestcommissie, de staf en de medewerkers van
de uitgever der Maatschappij, E.J. Brill, voor hun zeer bijzondere prestatie zeer
bijzonder te bedanken!
Op bladzijde 8 heb ik in het voorbijgaan laten blijken, dat de voorzitter van de
Feestcommissie, Prof. Dr. C.A. Zaalberg, de eigenlijke initiatiefnemer van deze
uitgave mag heten. Hij heeft intussen ook zijn aandeel gehad in de voltooiing ervan
door, even voortvarend als waakzaam, de eerste drukproef mee te lezen. Zijn
meelezen, dat een meedenken was, heeft niet alleen invloed gehad op de vorm,
maar ook op de inhoud van dit boek. In Zaalberg mag ik mijn eerste ‘goede lezer’
dank zeggen! Het zijn altijd de ‘goede lezers’ die een boek moeten voltooien en het
is het voorrecht van een schrijver op zulke lezers te mogen hopen. Ik hoop als
schrijver die, al corrigerend en afstand nemend, een lezer werd, dat enkelen van
mijn lezers op hun beurt ook weer schrijvers zullen worden, schrijvers over Jan
Moritoen, en dat in het aldus schrijvenderwijze gevoerde gesprek zijn gestalte, zijn
woord en zijn zang tot een verdere ‘vervulling’ zullen komen. Musicologen en filologen
moeten gezamenlijk naar woord en zang van deze dichter-componist blijven luisteren.
Het gezamenlijk luisteren van Dr. Lindenburg en mij is een begin geweest, maar in
een goed begin moet de uiteindelijke voltooiing verborgen liggen. Ik mag misschien
zeggen dat dit eerste deel van de Liederen en Gedichten uit het
Gruuthuse-handschrift kan gelden als een ‘pars pro toto’.
Het handschrift dat ons de liederen en gedichten heeft overgeleverd, moge mede
een voorwerp worden van voortgezet gesprek. Ik doe niets af aan de grootheid van
de grootste paleograaf der Nederlanden, Willem de Vreese, wanneer ik vaststel dat
de studie die hij dertig jaar geleden, in 1936, aan het Gruuthuse-handschrift heeft
gewijd, niet het laatste woord heeft gehad, en dit ook onmogelijk kón hebben. Zijn
studie was een eerste verkenning, een uitnodiging tot verdere bestudering. Doordat
zijn voorgaan het mij mogelijk heeft gemaakt nu, dertig jaar later, in 1966, deze
uitgave te bezorgen, is zijn naam er onverbrekelijk aan verbonden. Toen ik bij het
corrigeren van de drukproeven een lezer van mijn eigen boek werd, is het mij nog
helderder dan tijdens het schrijven bewust geworden, dat ook wat ikzelf in mijn
inleiding
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over het handschrift te berde had gebracht, onmogelijk het laatste woord kon zijn.
Het zij mij thans reeds toegestaan als lezer, nálezer, nog een kleine bijdrage te
leveren tot de verdere voltooiing van mijn boek.
Bij de laatste collationering van de gezette tekst met het handschrift heb ik het
vermoeden voelen rijzen, ja is het eigenlijk voor mij komen vast te staan, dat de
corrector die het werk van de beide ‘oude’ kopiisten β en γ heeft nagezien, en de
kopiist ζ die als ‘jongste bediende’ enkele kolommen aan het liedboek heeft mogen
toevoegen, een en dezelfde persoon zijn geweest (zie blz. 19 en 29). Wanneer ik
mag aannemen dat dit vermoeden juist is, verschaft dit gegeven ons een
belangwekkende bijzonderheid over de verdeling van de werkzaamheden op het
Brugse scriptorium: de correctie werd toevertrouwd aan de ‘jongste bediende’, de
‘invaller’ onder de kopiisten, en het corrigeren werd dus blijkbaar beschouwd als
een werk van bijkomstig belang, waaraan een jongere het vak kon leren. De Vreese
karakteriseert de hand van de corrector niet typologisch, maar zegt alleen: ‘Het werk
van dezen corrector is stellig niet jonger dan om en bij het jaar 1400’ (a.w. 254). Al
is de identiteit hem niet opgevallen, hij plaatst de corrector toch in elk geval in
dezelfde ‘tijd’ (d.w.z. schrijversgeneratie) als de kopiist ζ.
Als ζ de corrector was, begrijpen wij ook hoe hij ertoe kwam om, alvorens de
liederen 144 en 145 naar de autograaf van Jan Moritoen te kopiëren, eerst in het
voorafgaande kopieerwerk van zijn ‘chef’, α, enige verbeteringen aan te brengen.
Hij deed, dus doende, eenvoudig wat op het scriptorium zijn gewone dagelijkse
werk was. Toen ik blz. 29 schreef, heb ik over 't hoofd gezien dat ζ in lied 134 niet
alleen de overgeslagen regel 26 in margine heeft bijgeschreven, maar ook de laatste
regel (17) aan de eerste liedstrofe toegevoegd. Er was daarvoor nog juist plaats in
de ruimte die α had opengelaten tussen de strofe en de daaropvolgende, met een
gekleurde initiaal beginnende, refreinregel. Regel 17 van lied 134, zo onopvallend
tussen de door α geschreven regels ingeschoven, bezit alle kenmerken van de hand
van ζ en mist, evenals de liederen 144 en 145, de bij α gebruikelijke rubricering van
de beginletter. Waarom ζ zich tot deze twee verbeteringen heeft beperkt en niet bv.
ook de weggelaten regels 37 van lied 134 en 11 van lied 141 - met de laatste had
de eerste kolom van blad 37 moeten beginnen - heeft toegevoegd, is niet duidelijk.
Misschien dat een meer gedetailleerd codicologisch onderzoek - dat ik in de mij
toegemeten tijd niet kon instellen, maar dat m.i. zeker de moeite zal lonen - hierover
nog eens opheldering zal kunnen geven.
Uit wat ik op bladzijde 31 heb geschreven, zou men de indruk kunnen krijgen dat
De Vreese bij zijn bestudering van het handschrift in het geheel geen aandacht had
geschonken aan de hand die de krabbels onder de gedichten 1, 2, 6, 7 en 13 heeft
geplaatst. Deze indruk zou onjuist zijn, want

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift

591
weliswaar heeft hij deze hand niet vergeleken met die van de ‘gebruiker’ η (Jan
Moritoen), en ook niet op enige andere wijze getypeerd, maar hij heeft hem wel,
zoals uit aantekeningen in zijn exemplaar van Cartons uitgave blijkt, in het oog
gehouden. Bij r. 14 van het 16de gedicht heeft hij aangetekend: ‘‘gherne’ op rasuur,
cursief, wellicht met de hand v. de onderschriften’. Bij een toegevoegd up in r. 72
noteert hij alleen: ‘door andere hand dan kop.’. Bij een verbetering in r. 199 waagt
hij weer de veronderstelling: ‘door de hand d. onderschriften?’ en hij doet dat nog
eens bij r. 244, 385 en 436. Ik geloof bij nader inzien dat De Vreese met zijn vragend
gestelde opmerkingen in de roos heeft geschoten. De correcties in het 16de gedicht,
die niet afkomstig zijn van de corrector van het scriptorium (ζ) maar van een lezende,
nálezende ‘gebruiker’, vormen welbeschouwd de schakel tussen het kladschrift van
de krabbels en het netschrift van de liederen 146 en 147 (èn het gedichtje op blad
85vo.). Zo heeft De Vreese ook zonder uitdrukkelijke typering toch nog een bijdrage
kunnen leveren tot mijn bewijsvoering! Maar niet minder belangrijk is het, uit de
correcties in het 16de gedicht te kunnen besluiten, dat Jan Moritoen het werk van
zijn vriend Jan van Hulst met grote aandacht moet hebben gelézen. Corrigeren is
lézen, zoals lezen corrigeren is. Blijkbaar heeft onze hoofse minnedichter, nadat
zijn geliefde in het klooster was gegaan en hij ‘sijnre minnen vroude’ ‘ter eeren
hende’ had ‘ghebrocht’, zich sterk aangesproken gevoeld door de ars amandi
christiana van zijn oudere clubgenoot. Jan Moritoen had in zijn eigen leven ervaren,
hoe de ‘werlike’ tot de ‘gheestelike’ minne had geleid. Hij kon zich door het leerdicht
dat zijn vriend in zijn ouderdom had geschreven, nu, zelf ouder geworden, laten
beleren en vertroosten, hij kon er als lezer zichzelf in terugvinden.
En hiermee neem ik dan afscheid van het wonderlijkste boek dat ik ooit geschreven
heb, het boek dat Jan Moritoen door mijn hand heeft willen schrijven om vijf en een
halve eeuw na zijn dood - ‘Nochtan moet emmer ghestorven sijn’ - samen met zijn
dertig jaar eerder overleden vriend Egidius tòch nog herkend te kunnen worden.
Achteraf.
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