Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem
Editie Hans van Dijk, W.P. Gerritsen, Orlanda S.H. Lie en Dieuwke
E. van der Poel

bron
Hans van Dijk, W.P. Gerritsen, Orlanda S.H. Lie en Dieuwke E. van der Poel (eds.), Klein kapitaal
uit het handschrift-Van Hulthem. Verloren, Hilversum 1992

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_hul001hvan01_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

5

Woord vooraf
Wie met de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen in aanraking komt, stuit
al gauw op een vermelding van het handschrift-Van Hulthem. Dit omvangrijke
handschrift uit het begin van de vijftiende eeuw dankt zijn benaming aan de Gentse
bibliofiel Karel van Hulthem (1764-1832), uit wiens nalatenschap het in 1837 in het
bezit van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel is overgegaan. Het handschrift bevat
meer dan tweehonderd teksten, die alle door één kopiist zijn afgeschreven. Sommige
daarvan zijn herhaaldelijk uitgegeven, zoals de abele spelen met hun sotternieën, de
Reis van Sint Brandaan en Die borchgravinne van Vergi. Van verreweg de meeste
teksten echter ligt de eerste en enige editie verscholen in de jaargangen van
zeldzaam-geworden tijdschriften als Jan Frans Willems' Belgisch museum (1837-1846)
en C.P. Serrure's Vaderlandsch museum (1855-1863), of in de twee delen
Middelnederlandsche gedichten en fragmenten van Napoleon de Pauw (1893-1914).
In het verleden is herhaaldelijk betoogd dat ook deze meestal kleinere teksten uit het
handschrift-Van Hulthem het volop waard zijn om door middel van een moderne
editie beter toegankelijk te worden gemaakt. Dit boek wil hiertoe een aanzet geven
door de lezer een keuze van zeventien teksten uit het handschrift aan te bieden, elk
voorzien van een korte inleiding en een beknopte toelichting.
Deze uitgave is op een bijzondere wijze tot stand gekomen. De redactie heeft
collega's neerlandici-mediëvisten van alle universiteiten in Nederland en België
uitgenodigd mee te werken aan een boek dat gebruikt zou kunnen worden bij het
universitaire onderwijs in de Middelnederlandse letterkunde. Gevraagd werd, een
korte Hulthem-tekst van eigen keuze voor publikatie gereed te maken. Over de te
volgen editietechniek waren vooraf afspraken gemaakt; wat de inleiding en de
toelichting betrof werd alle editeurs de vrije hand gelaten om een eigen benadering
te kiezen. Op deze wijze zou het boek, zo hoopte de redactie, een staalkaart van
invalshoeken en methoden laten zien die illustratief is voor de verheugende
methodische verscheidenheid die anno 1992 binnen het vak Middelnederlandse
letterkunde wordt aangetroffen.
Toen het werk aan tien universiteiten op gang was gekomen, dreigde de hele
onderneming te stranden doordat de Koninklijke Bibliotheek te Brussel bepaalde dat
bestudering van het handschrift niet langer kon worden toegestaan. Gelukkig
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bleek er een oplossing te vinden: Mevrouw Prof. Dr. Ria Jansen-Sieben kreeg
toestemming om een aantal op de foto's van het handschrift moeilijk te ontcijferen
tekstplaatsen in de codex zelf te verifiëren. Redactie en auteurs zijn Ria Jansen
bijzonder erkentelijk voor deze onontbeerlijke vriendendienst. Dat de redactie zich
bij haar werk voortdurend gesteund wist door het collegiale vertrouwen van alle
auteurs, stemt tot grote voldoening. Ook medewerking van andere aard verdient hier
vermelding: Ada Postma heeft redactie en auteurs aan zich verplicht door alle
bijdragen persklaar te maken en de geëditeerde teksten aan een extra collatie te
onderwerpen; Gisela Gerritsen-Geywitz heeft het boek van een register voorzien;
het omslag is ontworpen door Eline Gumbert.
Dit boek is opgedragen aan een vakgenoot die bij herhaling aandacht heeft gevraagd
voor de kleine teksten in het handschrift-Van Hulthem, die zich altijd met hart en
ziel heeft ingezet voor het onderwijs in de Middelnederlandse letterkunde, die meer
dan eens heeft gepleit voor een editie als deze, en die zich daarnaast als collega, als
docent en als onderzoeker de genegenheid van zeer velen heeft verworven - kortom:
aan Fons van Buuren.
De redactie
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Inleiding
Papier; 23 + 241 + 9 bll.; blad en bladspiegel resp. 274 × 205 mm en ca.
215 × ca. 155 mm; 2 kol. (behalve op fol. 196ro), 46 of 47 rr. per kol.
Moderne potloodfoliëring. Eén hand (littera cursiva formata). Rode
initialen, lombarden, titels en paragraaftekens; beginletters van de verzen
in een aparte kolom en doorlopend rood doorstreept; stukken met rode
Romeinse cijfers genummerd. Zestiende-eeuwse bruin kalfsleren band;
voor- en achterplat met losse stempels en filets versierd; rug en hoeken
vernieuwd; twee gedreven koperen sloten, sluithaak van het bovenste slot
ontbreekt. Op de binnenzijde van het voorbord het ex-libris van K. van
Hulthem.
Met deze feitelijke informatie opent J. Deschamps de bespreking van het
handschrift-Van Hulthem (Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, hs. 15.589-623)
in zijn bekende catalogus van Middelnederlandse handschriften. In het opschrift van
zijn beschrijving van het handschrift wordt vermeld waar en wanneer het is ontstaan:
‘Brabant, ca. 1410’.
Uit gegevens als deze kan een codicoloog heel wat afleiden, zelfs zonder dat hij
het handschrift zelf voor zich heeft. Als materiaal is papier gebruikt, geen perkament.
Dat kan er - gegeven de plaats en tijd van ontstaan - op wijzen dat het hier niet om
een kostbaar boek gaat, maar om een tamelijk goedkoop uitgevoerd
gebruiksexemplaar. Op een zekere eenvoud wijst ook het gekozen cursieve lettertype:
voor een boek dat bestemd was voor de bibliotheek van een vermogende liefhebber
van verhalen en gedichten zou waarschijnlijk een littera textualis zijn gekozen. Aan
de andere kant gaat het beslist niet om een armoedig, schamel of slordig werkstuk.
Het schrift verraadt degelijk vakmanschap en de doelmatige wijze waarop de tekst
door middel van in rode inkt uitgevoerde elementen is gestructureerd, maakt een
verzorgde indruk.
Ergens aan het begin van de vijftiende eeuw heeft een kopiist meer dan
tweehonderd teksten in één handschrift samengebracht - teksten die naar genre,
herkomst en tijd van ontstaan sterk uiteenlopen. De meeste zijn op rijm en vrij kort,
hooguit enkele honderden verzen: gebeden, exempelen, spreuken, fabels, kronieken,
boerden, sproken, liederen, sotternieën enz. Maar prozateksten komen ook voor (zie
bijv. Den guldenne berch en Tghelove in dit boek) en sommige versteksten zijn vrij
lang, zoals De reis van Sint Brandaan, Theophilus, Die borchgravinne van Vergi,
fragmenten uit de Trojeromans van Segher Diengotgaf en Jacob van Maerlant, en
de beroemde abele spelen. Daarmee behoort dit handschrift tot de allerbelangrijkste
tekstgetuigen van de Middelnederlandse letterkunde. Het bijzondere belang van deze
collectie teksten maakt de vraag met welk doel het handschrift is aangelegd des te
intrigerender.
Opmerkelijk genoeg is over dit topstuk nog maar weinig bekend. Toen het
handschrift in 1837 uit de nalatenschap van Karel van Hulthem in de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel was terechtgekomen, ging de aandacht van de onderzoekers
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vooral uit naar de inhoud. Grote mannen uit de begintijd van de vakgeschiedenis
zoals Jan Frans Willems en C.P. Serrure hebben toen de ene na de andere tekst
uitgegeven. Pas later ontstond enige belangstelling voor het handschrift zelf.
Onderzoek naar de watermerken in het papier wees uit dat het omstreeks 1410 moet
zijn geschreven. Verwijzingen in de teksten maken een Brabantse herkomst
waarschijnlijk. Onlangs hebben W. van Anrooij en A.M.J. van Buuren de inhoud
van de codex opnieuw zorgvuldig doorgelicht op aanwijzingen omtrent het
ontstaansmilieu van het handschrift. Zij omschrijven de socio-culturele omgeving
waarin het boek is ontstaan en waarin het heeft gefunctioneerd met de nodige
voorzichtigheid als stedelijk: Brussel, of misschien Leuven. Dat zou mogelijk ook
een verklaring bieden voor de opvallende verscheidenheid van de inhoud:
Juist het uiteenlopende van de teksten doet denken aan de bonte mengeling
die men in de stad verwacht. Heel het turbulente, warrige, wisselende
beeld van de maatschappij ontrolt zich bij wijze van spreken voor onze
ogen. Adel, verburgerlijkt of niet, burgerij, van koopman tot drinkebroer,
godgewijden, ja dan nee hun roeping volgend, we komen ze de een na de
ander tegen. Schuld en boete, vroomheid en overspel, sproke en boerde,
lied en vertelling, toneelspel en liefdesbrief, gebed en astrologie, preek en
klucht, het is er allemaal. 's Levens felheid in één band. (Van Anrooij en
Van Buuren 1991, 198)
Maar met welke bedoeling is deze verzameling teksten in één band bijeengebracht?
Aanvankelijk hebben vooral onderzoekers van de abele spelen zich over de functie
van het handschrift uitgelaten. Zij zochten, begrijpelijk, naar een verband met de
opvoeringspraktijk van het middeleeuwse wereldlijk toneel: de collectie zou zijn
samengesteld ten behoeve van een stedelijk of een rondreizend toneelgezelschap, of
voor een individuele sprookspreker. In deze veronderstellingen wordt de inhoud van
de gehele codex dus als het repertoire van vertellers en toneelspelers beschouwd en
dat lijkt, gezien de aard van vele der opgenomen teksten, toch wel erg
onwaarschijnlijk. Maar ook andere hypothesen kunnen niet overtuigen. Om een boek
dat primair voor privé-lectuur bestemd was gaat het hoogstwaarschijnlijk niet, en
evenmin om een handschrift waaruit in kleine of grotere kring werd voorgelezen.
De laatste decennia lijkt een hypothese veld te winnen die vermoedelijk in 1968
voor het eerst is geopperd. Deze hypothese gaat uit van de specifieke informatie die
de kopiist verstrekt over de opgenomen teksten. Hij laat in de regel elke tekst
voorafgaan door een titel en een volgnummer en volgen door een opgave van het
aantal verzen. Vooral dat laatste is van belang; zo vinden we bijvoorbeeld aan het
eind van de sotternie Rubben vermeld: Nota .iic.xlv. verse. Zoekend naar een
verklaring voor deze gewoonte van de kopiist is verondersteld dat het handschrift
bestemd is geweest voor een schrijfatelier om dienst te doen als standaardcollectie.
De opgave van het aantal verzen maakte het mogelijk om snel de omvang van een
tekst en de prijs voor het afschrijven te bepalen. Deze hypothese zou ook het disparate
karakter van de collectie verklaren: men heeft eenvoudig alles verzameld waar de
klanten om zouden kunnen vragen en waarop men de hand kon leggen.
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De verwerving van de teksten die men in de codex wilde opnemen, lijkt hier en daar
nog in de samenstelling van de collectie door te schemeren. De abele spelen en
sotternieën vormen een samenhangende groep (205-211) die heel goed afkomstig
kan zijn van een toneelgezelschap (maar wat doet nummer 208, een liefdesklacht,
tussen deze toneelteksten, en waarom staan Esmoreit (169) en Lippijn (170) veel
eerder in het handschrift?). De nummers 59-63 bestaan uit vijf prozateksten, behorend
tot eenzelfde godsdienstig milieu; de nummers 143-147 hebben alle betrekking op
de oorlog om Troje en de nummers 185-187 zijn drie fabels bij elkaar. Deze
samenhangende groepen binnen de collectie ondersteunen de scriptorium-hypothese
of, voorzichtiger: zij spreken deze niet tegen. De stand van het onderzoek laat
definitieve uitspraken over de functie van het handschrift-Van Hulthem nog niet toe;
verdere studie door codicologen en medio-neerlandici is dringend gewenst.
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Inhoudsoverzicht van het handschrift
Om een indruk te geven van de rijke inhoud van het handschrift volgt hieronder een
opsomming van alle teksten, voorafgegaan door de oorspronkelijke volgnummers
in het handschrift en een opgave van de negentiende-eeuwse foliëring. De teksten
zelf zijn (in een licht kritische weergave) aangeduid met de titel die er in het
handschrift boven staat, of met het incipit. Tenslotte wordt bij iedere tekst een editie
vermeld. Deze laatste informatie is selectief en mist elke pretentie van volledigheid.
Aan een repertorium van het handschrift wordt gewerkt door Mevrouw Drs. G.
Jungman; omstreeks negentig teksten uit Hulthem komen ook voor in het overzicht
van Middelnederlandse sprooksprekersteksten dat door Mevrouw Drs. B.T. Hogenelst
wordt voorbereid. Bij de titelbeschrijving van de edities in het overzicht hieronder
zijn de volgende afkortingen gebruikt:
Belg. mus.

Belgisch museum voor de Nederduitsche
tael- en letterkunde en de geschiedenis
des vaderlands. Uitgegeven door J.F.
Willems. Gent, 1837-1846. 10 dln.

Boerden

De Middelnederlandse boerden. Ed. C.
Kruyskamp. 's-Gravenhage, 1957.

DW

De Dietsche warande. Tijdschrift voor
Nederlandsche oudheden, en nieuwere
kunst en letteren.

MDP

Middelnederlandsche dramatische poëzie.
Ed. P. Leendertz. Leiden, 1899-1907.
Bibliotheek van Middelnederlandsche
letterkunde.

MGF

Middelnederlandsche gedichten en
fragmenten. Uitgegeven door N. de Pauw.
Gent, 1893-1914. 2 dln.

OVG

Oudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe
en XIVe eeuwen. Ed. P. Blommaert. Gent,
1838-1851. 3 dln.

OVL

Oude Vlaemsche liederen. Ed. J.F.
Willems. Gent, 1848. Fotografische
herdruk Antwerpen, 1989 (nawoord en
registers door St. Top). Herdrukken Oude
Vlaamse liedboeken I.

Vad. mus.

Vaderlandsch museum voor
Nederduitsche letterkunde, oudheid en
geschiedenis. Uitgegeven door C.P.
Serrure. Gent, 1855-1863. 5 dln.
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Aan het begin van de codex is een onbekend aantal bladen verloren gegaan. Dit
heeft tekstverlies van de eerste 332 verzen van de Brandaan tot gevolg gehad. Uit
het feit dat de Brandaan in de oorspronkelijke nummering van de teksten het nummer
2 draagt, blijkt dat ook een tekst met het nummer 1 moet zijn verloren gegaan.
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1R-11R

2

[De reis van Sint
De reis van Sinte
Brandaan] (fragm.) Brandaan. Ed. M.
Draak en B. Aafjes.
Amst., 1978.

11R-13R

3

Ons liefs heren
passie

MGF I, 46-58.

13R-15R

4

Onser vrouwen
claghe

MGF I, 107-118.

15R-19V

5

Dboec vanden
houte

Dboec vanden
houte, Ed. J.
Tideman. Leiden,
1844.

19V-23R

6

De VII psalme in
dietsche

Vad.mus. 2,
438-451.

23R-23V

7

Ene bedinghe van
onser vrouwen

DW 1, 243-245.

23V-24R

8

Ene edel exsempel MGF I, 28-30; DW
2, 352-354.

24R-24V

9

Ene exsempel noch Vad.mus. 1,
332-333.

24V

10

Onse sonden

Vad.mus. 2,
220-221.

24V-25R

11

Van minnen

Vad.mus. 1,
387-389;
Belg.mus. 4,
222-224.

25R

12

Ene bedinghe van
onser vrouwen

MGF I, 39-40.

25V-26R

13

Den hoet van
minnen

Vad.mus. 1,
384-386.

26R-27R

14

Ene edel exsempel MGF I, 80-86.
ghemaect op den
mensche

27R-27V

15

Ene bedinghe van
onsen here

Vad.mus. 2,
403-405.

27V-28R

16

Ene bedinghe van
onsen here

Rumbeeksche
avondstonden, p.
20-21.
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28R-28V

17

Ene bevelinghe

Vad.mus. 2,
398-400.

28V

18

O intemorata in
dietsche (fragm.)

Vgl. Denkmäler
altniederländischer
Sprache und
Literatur, Ed. E.
Kausler. Bd. II.
Tübingen, 1844, p.
557-560; Leendertz,
MDP, p. 446.

Na F.28 is een bindfout gemaakt. Het blad dat oorspronkelijk op F.28 volgde, is
verdwenen en vervangen door een ongenummerd, wit blad. Dit heeft tekstverlies
opgeleverd: het slot van stuk 18 en het begin van stuk 19 ontbreken. Na het
ingevoegde, witte blad volgen twee bladen met de foliumnummers 29 en 30, die
echter oorspronkelijk de laatste twee bladen van het handschrift hebben gevormd.
Zij bevatten de stukken 212, 213 en 214 en behoren te worden gelezen ná F.241.
29R-29V

212

Ene bedinghe van Vad.mus. 2,
onsen here (titel op 394-398.
F.241V)

29V-30R

213

Dit saltu alle daghe Vad.mus. 2,
431-432.
spreken [...]

30R

214

Dit sijn die messen Vad.mus. 2,
die de paus leo over 432-433.
sant die keyserinne

30V

Ed. H.
Dits een rondeel
(met muzieknotatie) Wagenaar-Nolthenius,
Tijdschr. Ver. Ned.
Muziekgesch. 21
(1969), p. 61-67.

31R

19

Sente berbera,
Vad.mus. 2,
Sente goedele, Sente 401-402.
margriete (fragm.)

31R-32R

20

Dits vanden man
die gherne dranc

Boerden, p. 15-21.

32R-32V

21

Dmeisken metten
sconen vlechtken

Boerden, p. 22-24.

32V-33R

22

De VII ghetiden van MGF I, 59-61.
onsen here

33R-34R

23

Achte persone
wenschen

Belg.mus. 2,
432-437.
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34R-35R

24

Vanden verwenden Belg.mus. 10,
57-61.
keyser

35R-36R

25

Vanden ouden
ridder ende den
jonghen

Belg.mus. 8,
96-102.

36R-37V

26

Den lof van maria
ghemaect op drie
staven

MGF I, 1-10.

37V-38R

27

Onse vrouwen V
ween

Vad.mus. 2,
219-220.

38R-38V

28

Tgoede wijf maect Belg.mus. 10,
62-64.
den goeden man
[...]

39R

29

Van minnen

Vad.mus. 1,
389-391.

39V-40V

30

Wisen raet van
vrouwen

Boerden, p. 25-31.

40V-41R

31

Ene bedinghe opden Vad.mus. 2,
405-408.
A.B.

41R-41V

32

Tghebet in dietsche Vad.mus. 2,
418-420.

41V-42R

33

De VII ghetiden
noch

MGF I, 62-64.

42R-42V

34

Den boem van
minnen

Vad.mus. 1,
397-401.

43R

35

De ewangielie in
dietsche [...]

Vad.mus. 2,
425-426.

43R-43V

36

Dat ons vrouwe
gheboetscap was

Vad.mus. 2,
414-418.

43V-44R

37

Die drie coninghen OVL, p. 435-436.

44R-44V

38

Van onser vrouwen MGF I, 71-76.
ene goede bedinghe

44V-45V

39

Van onser vrouwen MGF I, 11-15.
ene bedinghe

45V-46V

40

Ene edel bedinghe MGF I, 88-94.
van onsen here

46V-47V

41

Dits sente jans
Vad.mus. 2,
baptisten name [...] 427-428.
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47V

42

Salve regina
misericordie in
dietsche

Vad.mus. 2, 429.

47V

43

Ene ghebet van
onsen here

Vad.mus. 2, 429.

47V-48V

44

VII

48V-49V

45

Den guldenne berch Vad.mus. 2,
215-217.

49V-51R

46

Tghelove

Vad.mus. 2,
420-423.

51R

47

Dit sijn notabelen

Belg.mus. 6,
212-213.

51R

letteren daer
Vad.mus. 1,
men mede wapene 352-357.
spelt

Gherechtich
lanshere ende goet

51V

48

Van verloren
dienste

51V-52V

49

De borch van
OVG III, 144-146.
vroudenrijc die
augustijnken maecte

52V-53V

50

Ene beschedene
jacht

54R

51

Vanden fondamente Vad.mus. 1,
357-359.

54R-55R

52

Den prijs van
vrouwen op drie
stene

Vad.mus. 1,
394-397.

55R

53

Vanden esel

Vad.mus. 1, 69-70.

55R-55V

54

Ene tafelronde

Belg.mus. 5,
256-258.

55V-56R

55

Vander
wandelinghen

Vad.mus. 1,
322-323.

56R-56V

56

Vanden plaesteres

Vad.mus. 1,
324-327.

56V-57R

57

Van onderwindene Vad.mus. 1,
328-330.

57R-57V

58

Een liedeken

57V-58V

59

Van sente bernaerts Vad.mus. 2,
leren ende van vele 212-214.
ander vaders

Vad.mus. 1,
363-365.

Vad.mus. 2,
151-156.

OVL, p. 150-152.
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58V

60

XX

58V-59R

61

Die heileghe X
ghebode

poente dat een Vad.mus. 2,
430-431.
mensche onfeet
metten sakermente
Vad.mus. 2,
424-425.
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59R-59V

62

De VII hoeftsonden Vad.mus. 2,
426-427.

59V-60R

63

Van onsen here

60R-60V

64

Onser vrouwen vijf MGF I, 31-33.
pinen

60V

65

Van sente katheline Rumbeeksche
avondstonden. p.
21-22.

60V-61V

66

Vanden covente

61V-63R

67

Van enen ridder die Vad.mus. 1, 50-57.
god sine sonden
vergaf

63R-64R

68

De mantel van eren Belg.mus. 10,
64-69.

64R-64V

69

Vanden papen
(onleesbaar
gemaakt)

64V-65R

70

Van dinghen die
selden gheschien

Vgl. Belg.mus. 10,
118-120 en MDP,
p. 446-447.

65R-65V

71

Vander hogher
salen

Vad.mus. 1,
347-349.

65V-66V

72

Met viere letteren
mors ghespelt

MGF I, 100-106.

66V-67R

73

Van enen
scoemakere een
selsenhede

MGF II, 251-256.

67R-67V

74

Van minnen

Vad.mus. 1,
368-369.

67V-68R

75

Een edel wijf ende Vad.mus. 1, 78-81.
een hoghe gheboren

68R-69R

76

De vijf heren
wenschen

OVG II, 119-120.

69R

77

Van minnen ene
vriendelike groete
van enen lieve ten
anderen

Vad.mus. 1,
366-367.

Vad.mus. 2,
217-218.

Vad.mus. 1, 82-86.
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69R-69V

78

Noch een
vriendelike saluut
van minnen

69V

79

Hier verstaet van Vad.mus. 1,
hovesscher nyaelder 376-377.
minnen

69V-70R

80

Vander borch heet
vaste hoede

70R-71R

81

Ene aensprake ende Vad.mus. 1,
een wedertale van 373-375.
minnen

71R

82

Van onser vrouwen MGF I, 37-38.
enen abelen sproke

71R-71V

83

Ene bevelinghe

Rumbeeksche
avondstonden. p.
19-20.

71V-72V

84

De vijf vrouwen
wenschen

OVG II, 117-119.

72V

85

Vanden heileghen
cruce ons liefs
heren

Rumbeeksche
avondstonden, p.
24-25.

73R-74R

86

De ghelasen sale

Vad.mus. 2,
157-162.

74R

87

Van onser vrouwen MGF I, 68-70.
ene bedinghe

74R-74V

88

Ene exempel
vanden raven

74V-75R

89

Twee conincghen Belg.mus. 2,
deen levende ende 237-240.
dander was doot

75R-75V

90

Hoe die duvel enen Vgl. Jacob van
Maerlant, Spiegel
moenc bedroch
historiael. Ed. M.
de Vries en E.
Verwijs. Bd. II.
Leiden, 1863. p.
116-117 (cap. 25).

75V-76R

91

Hoe hi te gode
weder keerde

Vad.mus. 1,
367-368.

Vad.mus. 1,
333-336.

Vad.mus. 1, 66-67.

Vgl. Jacob van
Maerlant, Spiegel
historiael. Ed. M.
de Vries en E.
Verwijs. Bd. II.
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Leiden, 1863. p.
117-118 (cap. 26).
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76R-77R

92

Dese poente moet
een here al hebben
die sijn lant regeren
sal [...]

Vgl. Jan van
Boendale, Der leken
spieghel. Ed. M. de
Vries. Dl. III.
Leiden, 1848. p.
135-142 (cap. 12).

77R

93

Vanden goeden
hope

Vad.mus. 1, 95-96.

77V

94

Dits een exempel Vad.mus. 1, 47-50.
vrayen betekent bi
III papengayen

78R

95

Vanden minners

78R-78V

96

Drie poente die de Vad.mus. 1,
vrouwe haren sone 337-340.
leerde

78V-79V

97

Vander vledermuus Belg.mus. 6,
422-426.
een bispel

79V-80R

98

Dit sijn twee
poenten daer ere
ane leghet

80R-81R

99

Venus boem met VII Vad.mus. 1,
308-314.
coninghinnen

81R-82V

100

De maghet van
ghend

OVG II, 105-108.

82V-84V

101

Die corte cornike
van brabant

OVG I, 84-90.

84V-85R

102

Enen honts bete

Vad.mus. 1, 93-95.

85R-85V

103

De VII bloemen

MGF I, 25-27.

85V-86R

104

Dit sijn die VII
MGF I, 95-99.
waerde die ons here
ane den cruce sprac

86R-86V

105

Noch de VII
MGF I, 65-67.
ghetiden van onsen
here

86V-87R

106

Van onser vrouwen MGF I, 21-24.
ene bedinghe

87R-87V

107

Van eren

Vad.mus. 1,
370-371.

Vad.mus. 1, 74-76.

Vad.mus. 1, 72-73.

Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem

87V-94R

108

Van alderhande
sprockine clein
notabel verskine

94R-94V

109

Ene claghe tot ver Vad.mus. 1,
Venus der godinnen 377-380.

95R-95V

110

Vanden wilden man Vad.mus. 2,
196-200.

95V-96V

111

Vanden bogaert die MGF I, 41-45.
ene clare maecte

96V-98R

112

Vanden goeden
brueder

98R-99R

113

Ene dispitacie
Vad.mus. 2,
tusschen enen clerc 166-171.
ende sinen meester

99V-100R

114

De viere heren
wenschen

Belg.mus. 1,
101-136.

Vad.mus. 1, 57-66.

J. Peeters, ‘De
achtergrond [...]’.
In: TNTL 103
(1987), p. 165-184.

100V-101R

115

Ene dispitacie
tusschen den sone
ende den vader

101R-102V

116

Dat scamelheit
Vad.mus. 2,
thoechste poent es 201-208.
van minnen

102V-103R

117

Van suveren
cledren te dragen
alle vrouwen

Vad.mus. 1,
350-352.

103R-103V

118

Van enen hert die
minde ene hinde

Belg.mus. 6,
418-421.

103V-104R

119

Van dat die liede
Vad.mus. 1, 76-78.
sijn gherne geheten
joncfrou

104R

120

Ene boerde

Vad.mus. 1,
369-370.

104R-104V

121

Van enen armen
pilgrijn

Vad.mus. 1,
362-363.

104V-105R

122

Van dat niemen en DW 1, 134-136.
can ghedoen hi en
es begrepen

105R

123

Van castidemente

Belg.mus. 5, 76-81.

Vad.mus. 1,
336-337.
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105R-106V

124

Van enen here die Belg.mus. 10,
vremde liede bi hem 76-84.
nam ende verdreef
sinen brueder

106V-107R

125

Wat dat trouwe es

Vad.mus. 1,
344-347.

107R

126

Ene boerde

Boerden, p. 32.

107V

127

Van mauwene dat
es een evel poent

Vad.mus. 1, 97-99.

107V-108V

128

Van miltheiden

Vad.mus. 1,
341-344.

108V-111V

129

Van rikelijc scip dat Vgl. OVG III,
105-112.
Augustijnken
maecte

111V-112V

130

Die claghe vanden Vad.mus. 1,
303-308.
grave van
vlaendren

112V-113R

131

Van enen man die Boerden, p. 33-35.
lach gheborghen in
ene scrine

113R-113V

132

Van eenre baghinen Boerden, p. 36-37.
ene goede boerde
(fragm.)

113V-114V

133

Een bispel van II
clerken ene goede
boerde

Boerden, p. 38-45.

114V-115R

134

Een bispel van II
blinden

Vad.mus. 1, 45-47.

115R-115V

135

Vanden eenhoren
een edel poent

Vad.mus. 1,
314-316.

115V-116R

136

Dit sijn drie
Belg.mus. 7,
229-230.
papegayen
sprekende den prijs
van vrouwen

116R

137

Tgheluc vanden
hont

Vad.mus. 1, 96-97.

116R-116V

138

Dlam gods

Vad.mus. 2,
409-411.
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116V-117V

139

Die claghe vanden OVL, p. 44-48.
hertoghe wenselijn
van brabant

117V

140

Vanden woerde dat Belg.mus. 10, 344.
alte goet heet

117V-118R

141

Ene questie

118R

142

De antworde hier af Vad.mus. 1,
318-319.

118R-123R

143

Dits tprieel van
troyen

Jacob van Maerlant,
Dit is die Istorie
van Troyen. Ed. N.
de Pauw en E.
Gailliard. Dl. III.
Gent, 1890. p.
65-92.

123V-125V

144

Dits tpaerlement
van troyen

Jacob van Maerlant,
Dit is die Istorie
van Troyen. Ed. N.
de Pauw en E.
Gailliard. Dl. III.
Gent, 1890. p.
92-114.

125V-130V

145

Dits vanden groten Jacob van Maerlant,
Dit is die Istorie
strijt [...]
van Troyen. Ed. N.
de Pauw en E.
Gailliard. Dl. III.
Gent, 1890. p.
116-154.

130V-136R

146

Dits hoe dat her
hector ute der stat
voer die van troyen
te hulpen

Jacob van Maerlant,
Dit is die Istorie
van Troyen. Ed. N.
de Pauw en E.
Gailliard. Dl. III.
Gent, 1890. p.
172-205.

136R-136V

147

Dits her hectors
doot

Jacob van Maerlant,
Dit is die Istorie
van Troyen. Ed. N.
de Pauw en E.
Gailliard. Dl. III.
Gent, 1890. p.
206-209.

Vad.mus. 1, 317.
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136V-146R

148

Van vele edelen
parabelen ende
wiser leeren

Belg.mus. 6,
184-212 en
Vad.mus. 2,
176-195.
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146R-147R

149

Deen gheselle
calengiert den
anderen die
wandelinghe

147R-148R

150

De nuwe opvaert MGF I, 16-20.
van onser vrouwen

148R-149R

151

Vanden cnape van Boerden, p. 46-50.
dordrecht ene sotte
boerde

149R-150R

152

Van III ghesellen die Boerden, p. 51-57.
den bake stalen

150R-151R

153

Vander taverne

151R-152R

154

Twee ghesellen die Belg.mus. 10,
wouden varen over 84-89.
zee ende vraghdent
haren lieve welc si
doen wouden

152R

155

Van enen scutter

Vad.mus. 1, 68-69.

152R-152V

156

Dits vanden anxt

Vad.mus. 1, 71-72.

152V-153R

157

Dit sijn voghel
sproexkene

Vad.mus. 1,
319-321.

153R-155R

158

Vander zielen ende Theophilus. Ed. P.
vanden lichame een Blommaert. Gent,
abel dinc ende een 1836. p. 58-66.
edel leere

155R-156V

159

Van tween kinderen Belg.mus. 10,
die droeghen ene 89-98.
starcke minne een
ontfarmelijc dinc

157R

160

Een liedeken (met
muzieknoten)

157V

161

Noch een liedeken Vad.mus. 1,
(met notenbalk
380-381.
maar zonder
muzieknoten)

157V-164R

162

De borchgravinne
van vergi

Belg.mus. 7,
318-324.

Vad.mus. 1, 86-90.

OVL, p. 341-343.

De borchgravinne
van Vergi. Ed. R.
Jansen-Sieben. 3e
verm. uitg. Utrecht,
1985.
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164R-164V

163

Van lacarise den
Boerden, p. 58-61.
katijf die een ander
sach bruden sijn
wijf

164V

164

Dits vanden tanden Boerden, p. 62-63.

165R

165

Vanden stocvisch

165R-165V

166

Van onser vrouwen MGF I, 77-79.

165V-170R

167

Vander feesten een Van der feesten een
proper dinc
proper dinc. Ed. H.
Vekeman.
Nijmegen, 1981.

170R-170V

168

Van minnen

170V-178R

169

Een abel spel van MDP, p. 1-30.
esmoreit tconincx
sone van cecilien
ende ene sotternie
daer na volghende

178R-180R

170

Hier beghint die
MDP, p. 31-37.
sotternie [Lippijn]

180R-180V

171

Die joncfrou die een Belg.mus. 5,
beter beleet wijste 449-450.
dan haer lief

180V-181R

172

Dat creatueren
Vad.mus. 2,
qualijc te ghelovene 162-165.
sijn

181R

173

Een ghebet van
onser vrouwen

MGF I, 87.

181R-181V

174

Een liedekijn
vanden hoede

OVL, p. 327-328.

181V

175

Ene mierakele van Belg.mus. 10,
340-341.
onser vrouwen

181V-182R

176

Van enre nonnen
verduldechede

Belg.mus. 10,
339-340.

182R

177

Van wel connen te
helene

Belg.mus. 10,
343-344.

182R-182V

178

Vanden
onderschede
tusschen der
naturen ende der
gratien

Vad.mus. 2,
211-212.

Belg.mus. 10, 342.

Vad.mus. 1,
381-383.
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182V-183R

179

Vander rijcheit
ende vander doot

OVG III, 147-148.

183R-183V

180

Van ons heren
gheboerte

Vad.mus. 2,
411-414.
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183V-184R

181

Hoe miede valscheit Vad.mus. 1, 90-92.
ende nijt die werelt
verkeren

184R

182

Van tien poenten
van minnen

184R-184V

183

Dbedieden vanden Vad.mus. 1,
330-331.
VII euwen

184V-185R

184

Staet vaste het
waeyt sere
ghemaect op
gestadecheit

185R-185V

185

Vander conciensien Reinaert de vos. Ed.
J.F. Willems. Gent,
ghemaect op
ysegrijm den wolf 1836. p. 287-290.

185V-186R

186

Van den vos ende
van den wolf

186R-187R

187

Van enen liebaerde Reinaert de vos. Ed.
J.F. Willems. Gent,
ende vanden vos
1836. p. 292-295.
reinaerde

187R-188R

188

Alderande
Vad.mus. 2,
proverbien vanden 171-175.
wisen salomone

188R-188V

189

Hoemen ene stat sal Belg.mus. 6, 211.
regeren

188V

190

Een ghebet datmen Vad.mus. 2,
400-401.
sal lesen inder
messen alsmen
onsen here heft

188V

191

Ene mierakele van Rumbeeksche
mijn here sente jan avondstonden. p.
16.
baptista van
molenbeke te
brusele

188V-189R

189R-191V

Vad.mus. 1, 372.

Vad.mus. 1,
359-361.

Reinaert de vos. Ed.
J.F. Willems. Gent,
1836. p. 290-292.

Noch ene mierakele Rumbeeksche
die gheschiede
avondstonden. p.
17-18.
dachs daer na
192

Sente ghetruuden
minne ende sente
jans vrienscap die

Vad.mus. 2,
378-394.
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deen vrient den
andren gheeft
191V-194R

193

Ene scone exempel Belg.mus. 1,
van enen jonghen 326-339.
kinde ende van
haren scoelmeester

194R

194

Ene bevelinghe

194R-195R

195

Dits tijt verlies enen OVG II, 109-110.
edelen sproke

195R-195V

196

Ave regina celorum MDP, p. 445.
in latine ende
navolghende in
dietsche

195V

197

Den wech van
parijs tot sente
jacobs

Vad.mus. 2,
209-210.

195V

198

Dits van solase
(fragm.)

Vad.mus. 1, 74.

MDP, p. 444-445.

Hier ontbreekt in het handschrift een blad hetgeen tekstverlies heeft opgeleverd.
Het slot van stuk 198, stuk 199 en de titel en het volgnummer van stuk 200 ontbreken.
196R

200

[Achangalaura]

Vad.mus. 2,
208-209.

196V-206V

201

Ene scone miracle
dat onse vrouwe
dede ane
theophiluse ende
ene scone exempel

Theophilus. Ed. R.
Roemans en H. van
Assche.
Amst./Antw., 1960.

206V-211R

202

Dit sijn seneka
leren

OVG I, 73-83.

211R-212V

203

Scheylich cruus
Vad.mus. 2,
ghetide in dietsche 433-438.

212V-213R

204

Ene figure

213R-221R

205

Een abel spel ende MDP, p. 38-70.
een edel dinc [...]
[Gloriant]

221R-223R

Hier beghint die
sotternie [Die
buskenblaser]

MGF I, 34-36.

MDP, p. 70-77.
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223R-230R

206

230R-230V

Een abel spel van
lanseloet van
denemerken [...]

MDP, p. 78-115.

Hier beghint de
MDP, p. 115-119.
sotternie [Die hexe]

230V-231R

207

Een beginsel van
allen spele

MDP, p. 442-444.

231R-231V

208

Van minnen

Vad.mus. 1,
392-394.

231V-234V

209

Ene sotte boerde
ende ene goede
sotternie [Drie
daghe here]
(fragm.)

MDP, p. 119-131.

Na F.234 ontbreekt in het handschrift (tenminste) één blad waardoor het slot van
stuk 209 en het begin van stuk 210 ontbreken.
235R-235V

210

[Truwanten]

235V-239V

211

Een abel spel
MDP, p. 135-152.
vanden winter ende
vanden somer [...]

Truwanten. Ed.
Werkgroep van
Brusselse en
Utrechtse
neerlandici. 3e herz.
uitg. Utrecht, 1987.

MDP, p. 152-159.
239V-241V
241V-[29V]

Hier beghint die
sotternie [Rubben]
212

Ene bedinghe van
onsen here (alleen
de titel; de tekst zelf
staat op F.29, zie
daar in de tabel)

Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem

21

Verantwoording van de editie
Het uniform uitgeven van teksten met zeventien verschillende teams van editeurs is
welhaast onmogelijk. Zelfs wanneer al die teksten afkomstig zijn uit hetzelfde
handschrift, als de redactie uitvoerige aanwijzingen heeft verstrekt en de editeurs
hun best doen zich daaraan te houden, blijken achteraf zoveel zaken niet te zijn
voorzien en onduidelijk of dubbelzinnig te zijn afgesproken dat het eindresultaat op
tal van punten kleine inconsequenties vertoont. Bij de eindredactie van deze bundel
zijn die verschillen zo veel mogelijk weggewerkt, maar het is niet uitgesloten dat
wij hier of daar een onregelmatigheid in de editiepraktijk over het hoofd hebben
gezien. De gekozen opzet vraagt een zekere tolerantie van de gebruiker van de editie.
Als leidraad bij het ontwerpen van deze editie heeft een eerdere uitgave van een
tekst uit Hulthem gefungeerd: Truwanten, Een toneeltekst uit het handschrift-Van
Hulthem, Uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Brusselse en Utrechtse
neerlandici (3e, herz. uitgave, Utrecht, 1987). Gekozen is voor een zogenoemde
leeseditie, d.w.z. dat tekstkritische ingrepen zoveel mogelijk zijn vermeden en dat
het hoofdlettergebruik, de interpunctie en de spelling van u/v en i/j zijn aangepast
aan de hedendaagse conventies. In het handschrift worden de teksten gewoonlijk
voorafgegaan door een titel en een volgnummer in rode inkt en gevolgd door een
opgave van het aantal verzen. Deze informatie is in de edities overgenomen. De
meeste teksten zijn in het handschrift gestructureerd met behulp van lombarden,
paragraaftekens en rubriek (rode inkt). Deze oorspronkelijke indeling is vervangen
door een moderne alinea-indeling naar de inzichten van de editeurs. Wij hebben de
korte nota's waarmee de kopiist aan het eind van rijmteksten het aantal verzen opgeeft,
in de editie gehandhaafd; zij zijn cursief gedrukt om aan te geven dat zij geen deel
uitmaken van de inhoud van de tekst. In de rubriek ‘Aantekeningen’ zijn steeds eerst
enige bibliografische gegevens vermeld; daarna volgt, geordend naar vers of regel,
commentaar van verschillende aard: paleografische aantekeningen, verantwoording
van editoriale ingrepen en emendaties, achtergrondinformatie ter verklaring van de
tekst, enz.
Bij de inleidingen die aan de teksten voorafgaan, is met opzet geen
gelijkvormigheid nagestreefd maar juist diversiteit. Zij bieden daardoor een staalkaart
van mogelijke benaderingen die een afspiegeling bedoelt te zijn van de veelzijdige
beoefening van de medio-neerlandistiek aan de universiteiten in België en Nederland.
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Brussel, K.B., 15.589-623 (handschrift-Van Hulthem), F.187R (verkleind) (slot Van enen liebaerde...,
begin Alderande proverbien...).
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Bouden vander Lore: Achte persone wenschen
Willem Kuiper, Herman Pleij en Rob Resoort Universiteit van
Amsterdam
Tot de weinige teksten in het handschrift-Van Hulthem waarvan we de auteur kennen,
behoort Achte persone wenschen (nr. 23). Aan het slot noemt hij zich: Vander Lore
Bouden. Achte persone wenschen is niet zijn enige tekst in dit handschrift. Ook de
Maghet van Ghend (nr. 100) en Dits tijt verlies (nr. 195) zijn van zijn hand. J. Reynaert
identificeert hem als Boudewijn vander Luere, van wie wij weinig meer weten dan
dat hij in 1381 en 1382 te Gent verbleef.
In de slotformule van de kopiist wordt de tekst een sproke genoemd: Explicit. Item
desen sproke achte persone saten houdt CLXXXIV verse. Veel verduidelijkt dat niet.
Een sproke is, zoals wel meer contemporaine aanduidingen, geen vastomschreven
teksttype of tekstsoort, maar een verzamelnaam. Sproke kan zowel slaan op de vorm,
als de inhoud, alsook op de manier waarop de tekst werd voorgedragen of opgevoerd.
Tegenwoordig wordt met een sproke een korte verhalende vertelling in verzen
bedoeld. Daarbinnen kunnen weer subgenres worden onderscheiden zoals bij
voorbeeld de boerden: komische verhaaltjes in verzen.
Achte persone wenschen is geschreven in gekruist rijm: ababcdcd enz., niet in het
gebruikelijker gepaard rijm: aabbccdd enz. De vorm is dus ‘gekunsteld’. Anders dan
J.F. Willems, de eerste editeur, drukte Ph. Blommaert de tekst in strofen af. Dat was
zo gek nog niet. Door de tekst schemert inderdaad een vierregelige strofenstructuur
heen, die met een beetje goede wil ook nog zingbaar is, bijv. op het ritme van Het
daghet in den oosten. In de Hulthemse redactie is die strofische opbouw - zo die
inderdaad bestaan heeft - ‘opgelost’.
Inhoudelijk behoort Achte persone wenschen tot de zogenaamde ‘wensdichten’,
teksten die met elkaar gemeen hebben dat de erin voorkomende personages om de
beurt een wens uitspreken. Waarschijnlijk vindt het wensdicht zijn oorsprong in de
Middelhoogduitse hoofse lyriek. In een handschrift van ca. 1340 met een van de
oudste verzamelingen ‘Minnereden’ komt een tekst voor, Neun Männer neun Frauen,
die qua vorm en inhoud grote overeenkomst vertoont met drie andere
Middelnederlandse wensdichten. Deze teksten staan - toeval? - ook in het
handschrift-Van Hulthem: De viere heren wenschen (nr. 114), De vijf vrouwen
wenschen (nr. 84) en De vijf heren wenschen (nr. 76), en werden daarom door Ph.
Blommaert, conform de tijdgeest, eveneens aan Boudewijn toegeschreven.
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De vijf vrouwen wenschen (Hecuba, Helena, Pollixena, Andromache, aangevuld met
de Brits-Keltische Ysaude) en De vijf heren wenschen (Menelaos, Pollidamas, Hector,
Paris en Troylus), beide met Venus in de rol van voorzitter, ademen een
Grieks-Trojaanse sfeer en zouden Segher Diengotgafs Troyen-episoden (Hulthem,
nrs. 143-147) als bron van inspiratie gehad kunnen hebben. De personages in De
viere heren wenschen (Hagen, Geernot, Rudegeer en Gunther), zijn afkomstig uit de
Duitse heldenepiek. Ook de versificatie - Langzeilen! - herinnert aan de Duitse
literatuur.
Al deze wensdichten worden bevolkt door aristocratische personen die in een
kringgesprek om de beurt verheven voornemens en wensen uitspreken. In De viere
heren wenschen gaat het om de vraag wie de hoogste moed draagt, in De vijf vrouwen
wenschen hoe elk zijn lief zou willen belonen en door hem beloond zou willen
worden, en in De vijf heren wenschen wie zijn hart het meest en best in dienst van
de liefde stelt. De teksten hebben met de raadselliteratuur een open einde gemeen:
het publiek mag net als bij menige liefdesrechtbank zelf uitmaken wie de winnaar
is.
Terug naar de Achte persone wenschen, de tekst met het grootste aantal wensers,
die niet als individuen, maar als naamloze typen worden gepresenteerd, en die
bovendien paarsgewijs optreden: ridder-maagd, clerc-non, monnik-begijn en
papegehuwde vrouw. Het aantal versregels dat hen in de mond gelegd wordt varieert:
1-20

inleiding

20 verzen

21-44

ridder

24

45-68

maagd

24

69-88

clerc

20

89-108

non

20

109-129

monnik

12

121-136

begijn

16

137-156

pape

20

157-176

gehuwde vrouw

20

177-180

uitleiding

4

181-184

aftiteling

4

De combinatie ridder-maagd krijgt de meeste aandacht (48 verzen), gevolgd door
die van clerc-non en pape-gehuwde vrouw (beide 40 verzen). De combinatie
monnik-begijn heeft met 28 versregels de minste tekst, waarbij men zich kan afvragen
of de monnik oorspronkelijk niet, net als de begijn, 16 regels toebedeeld waren.
Deze vier paren zitten op een zomerse dag bijeen rond een tafel, ruim voorzien
van spijs en drank, en vermaken zich met het zingen van liedjes, het vertellen van
vrolijke verhalen en het uitspreken van wensen: de ridder wil eeuwig jong, rijk en
ongebonden zijn, de jonkvrouwe wil hem daarin volgen; de clerc wil zijn boeken,
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eten en drinken en af en toe een vrouw de biecht afnemen, terwijl de gehuwde
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vrouw niets liever wil dan zich aan het gezag van haar man onttrekken om zich door
de paap te laten bijspijkeren. Ook de monnik denkt alleen maar aan vertier. Alleen
de begijn lijkt te wensen wat van een vrome vrouw verwacht mag worden: eenvoudige
kledij en sober eten, gehoorzaamheid aan het geestelijk gezag, kortom een heilig
leven leiden.
Deze wensen stemmen wonderwel overeen met wat er in andere veertiende-eeuwse
teksten over deze personages geschreven wordt. De geile pape en de gehuwde vrouw
kennen we bijv. uit de boerde Lacarise (Hulthem, nr. 163), de monnik als truwant
is eveneens een goede bekende (Hulthem, nr. 210), evenals de begijn Van eenre
baghinen (Hulthem, nr. 132) en Dits vanden tanden (Hulthem, nr. 164). In de clerc
en de non weerklinkt het tragische relaas van Abelard en Heloïse: de gevierde geleerde
die kapot ging aan zijn liefde voor een begaafd jong meisje, dat liever de hoer was
van de man die zij beminde dan zijn echtgenote, maar dat uiteindelijk non werd. De
jonge ridder die alleen maar in paarden en jachthonden denkt, is een typische
aristocratische jovens, denk bijv. aan Herviz de Metz: een jongen met een adellijke
moeder en een koopman als vader, die eenmaal oud genoeg met geld naar de jaarmarkt
moet om in te kopen, maar in plaats daarvan met paarden en honden thuiskomt. Alle
personen willen sex and drugs and rock-'n-roll. Alleen de begijn lijkt serieus, maar
de schijnheiligheid van de begijn was spreekwoordelijk.
De wensen zijn kortom niets anders dan de stereotype vooroordelen die de stedelijke
maatschappij tegen deze vertegenwoordigers van de standenmaatschappij koesterde:
Achte persone wenschen is een standensatire. Vandaar ook de traditionele
hiërarchische geleding: ridder, clerc, monnik, pape en: jonkvrouwe, non, begijn,
gehuwde vrouw. Kenmerkend voor het stedelijk perspectief is het gegeven dat
Boudewijn extra werk maakt van de begijn en de gehuwde vrouw. Van de begijn
door - waar de anderen openhartig zijn - haar leugenachtigheid te benadrukken; van
de gehuwde vrouw door haar jaloerse echtgenoot als enige een naam te geven: Abecuc.
De nieuwe manier van wonen in de stad, de overgang van een gezin met inwonende
ouders en andere familieleden naar een ‘eengezinswoning’ ging gepaard met een
andere taakverdeling. De man werkte buitenshuis, terwijl de vrouw thuis het rijk
alleen had. Vandaar het literaire motief van de vrouw die deze vrijheid misbruikt
door in huis de baas te willen spelen (strijd om de broek) en overspel te bedrijven,
o.a. met geestelijken op huisbezoek. De echtgenoot wordt in deze situatie in literaire
teksten steevast voorgesteld als ofwel een pantoffelheid, of als een ruwe, oude
brombeer, terwijl de geestelijke geroemd wordt als een subtiele minnaar. De bedrogen
echtgenoot in Achte persone wenschen wordt niet zo maar Abecuc genoemd. Habacuc
was een bijbels profeet die de Assyrische bezetting (7e eeuw v. Ch.) als een straf
Gods voorspelde en bewaarheid zag worden. Gedurende de Middeleeuwen werd
Habacuc als een gedreven jongeman geportretteerd; in Jacob van Maerlants Scolastica
wordt hij die goede man (v. 17126) genoemd. In de schilderkunst van de vijftiende
eeuw wordt Habacuc echter als een oude mopperkont afgebeeld.
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* Gelet op de datering van Achte persone wenschen voltrok deze gedaanteverwisseling

zich al eerder in de literatuur in de Lage Landen.
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Achte persone wenschen
XXIII
Achte persone saten
Op enen lichten dach, aant.
Ende si droncken wel ende aten
4 In een vri ghelach.
Een ridder wel gheheer,
Een maghet van hoger connen,
Ende een clerc van wiser leer,
8 Met eenre fresscher nonnen,
Een moenc met eenre baghine,
Een pape ende een ghehuwet wijf;
Si droncken van den wine:
12 Vol vrouden was hem dlijf.
Si conden wel boerderen,
Singhen, boerden, saghen,
Dat si vrouden willen fuweren,
*
2 lichten: zonnige (ook: lichtzinnig)
3 aten en dronken er goed van
4 vri: gratis. ghelach: picknick
5 gheheer: voornaam
6 hoger connen: hoge komaf
7 clerc... leer: gestudeerd geestelijke
8 fresscher: jeugdig
9 moenc: monnik. baghine: begijn
10 pape: pastoor
12 vrouden: vreugden. hem: hen
13 wel: goed. boerderen: grappen maken
14 boerden: spotten. saghen: vertellen
15 vrouden fuweren: zich wijden aan het plezier
16 hebbens eens gedraghen: zijn overeengekomen
17 argher... staet: het verst beneden zijn positie (stand)
19 verlaet: pardon
20 te male: direct. goude: zou betalen
21 ter stonde: nu meteen
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16 Ende hebbens eens ghedraghen:
Wie argher na sinen staet aant.
Aldaer wenschenen soude,
Dat hi sonder verlaet
20 Tghelach te male goude.
‘Ic wenschene ter stonde,’
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24

28

32

36

40

*

*
Sprac die ridder wert, aant.
‘Om voghelen ende om honde,
Om wapene ende om peert
Van den hoechsten fore
Van al erterijc,
Ende ic om aventure
Moeste varen ewelijc
Met goede ende ghesinde, aant.
Met vrouwen ende met vrome knechten,
Vlieghen, jaghen met winde,
Tornieren, joesten, vechten,
Die werelt dore in eren,
Altoes vol die malen,
Soe waer ic wilde hoveren
Willic wel betalen,
Ende ons niet en ghebrake
Noch over en scote niet, aant.
Ende men in eren van ons sprake aant.
Waer wi hadden ghelet, aant.
Te leven in ghesonde
Op dit erterijc,
Ende na die leste stonde
23 voghelen: jachtvogels. honde: jachthonden
24 peert: paard(en)
25 hoechsten: grootste. fore: (jaar)markt
27 om aventure: op zoek naar avontuur
28 varen: reizen
29 goede ende ghesinde: rijke bagage en goed gezelschap
30 vrome: dappere
31 Vlieghen: met vogels jagen. winde: hazewindhonden
32 Tornieren, joesten: steekspelen houden
34 malen: koffers
35 Soe waer: overal waar. hoveren: feest vieren
36 Willic: zou ik willen
37 ons... ghebrake: wij geen gebrek zouden hebben
38 en dat er niets over zou schieten
39 in eren: lovend
40 hadden ghelet: hadden verbleven
41 in ghesonde: in goede gezondheid
43 als het laatste uur geslagen heeft
45 wel ghedaen: goed gebouwde
46 ontdede: opende
49 Soe: dan. u bi: bij u
50 alom gerespecteerd
52 afvallig zou zijn
53 dat wij beiden lief zouden hebben
54 dorperen nijt: afgunst (als van dorpers)
55 met grote trouw
56 ik zou geen ander genot begeren
57 reyen: reidansen
58 vlieghen: met vogels jagen
59 spelen op fluiten
61 onsten doghet: 't goede zouden gunnen
62 ere daden: eer zouden bewijzen
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44 Te varen in hemelrijc.’
Die maghet wel ghedaen,
Haren mont si ontdede,
Den ridder sach si aen,
48 Dese worde dat si seide:
‘Soe wenschene ic u bi te sine,
In suverliken state,
Al dat leven mine,
52 Ende ic u niet af en sate,
Ende wi minden beide
Sonder eneghe dorperen nijt
In goeder ghestadicheiden,
56 In gheerde els gheen delijt.
Danssen ende reyen,
Vlieghen ende jaghen,
Pipen ende scalmeyen,
60 Ende al die ons saghen,
Dat si ons onsten doghet
Ende oec ere daden,
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64

68

72

76

80

84

88

*

*
Sone woudic mine jonghe joghet
Nemmermeer bat bestaden.
Ic woude oec met u sterven
Ende met u gheven tseins
Ende hemelrike verwerven,
Dit scaffic vore een wensch.’
Die clerc sach op die nonne aant.
Ende seide: ‘Religiose,
Ic woude ghi mi wout onnen
U minne graciose,
Ende ic mijn studeren
Moeste laten varen
Ende met u verteren
Mijn goet al mine jaren.
Ghelt, pande ende boeken
Der kerken ende der scolen
Ende woudic nemmermeer roeken,
U minne doet mi soe dolen,
Ende ic met u singhen
Mochte nacht ende dach,
In vrouden met u minghen,
Dat ware mi een goet ghelach,
Ende ons niet en ghebrake
Spise, ghelt no dranc,
In gheerde gheen ander sake
Al mijn leven lanc.’
Doen quicte metten oghen
Dat soete nonnekijn aant.
Ende sprac: ‘Bi Gode, den hoghen,
63 Sone woudic [...] Nemmermeer: dan zou ik nooit willen
64 bat bestaden: beter besteden
66 gheven tseins: rekenschap afleggen (bij God)
68 scaffic: spreek ik uit
70 Religiose: zuster
71 wout onnen: zou willen vergunnen
72 U: uw
73 mijn... varen: mijn studie zou (moeten) staken
76 al mine jaren: de rest van mijn leven
77 pande: onderpanden
78 scolen: school (van kapittel o.i.d.)
79 roeken: iets om geven
80 doet... dolen: brengt mij zozeer het hoofd op hol
83 minghen: verenigen
84 dat lijkt me heerlijk
89 quicte metten oghen: knipoogde
92 wiele: sluier
93 ghewant: habijt
95 in vlammen was opgegaan
96 Ende: indien
97 mijn minne: (uw) liefde voor mij
98 an: gun
99 vernoecht: bevredigd
101 ik verliet het klooster
102 Te male: dadelijk
103 consent: instemming
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92 Ic wille den wiele mijn aant.
Ende mijn nonne ghewant
Ende cloester alte male
In gloede ware verbrant,
96 Ende ic wiste wale
Dat ghi mijn minne droecht
Ghelijc dat ic u an,
Soe ware ic vernoecht
100 Met u, lieve man.
Ic liete dat covent
Te male, ende die abdesse
Ende gave al mijn consent
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*
104 Te leren uwe lesse.
Het es ene grote pine,
Dit lesen ende dit singhen,
Ende dus besloten te sine
108 Vore vrie wandelinghen.
Die moenc daer omme loech
Ende sach op die baghine:
‘Ic wenschen om mijn ghevoech
112 Van spisen ende van wine,
Ende alder tieren wiven,
Om ghelt ende om abijt,
Soe woudic altoes driven
116 Met hem mijn delijt:
Baden ende stoven
Altoes ende banckenteren,
Springhen, dansen, hoven,
120 dobbelen, goet verteren.’
Hemelike green
Al doen die baghine,
Ende seide: ‘Here, al in een
124 Begheerdi vroudelijc te sine;
Ic wenschene om grau abijt
Ende omme doeke wit, aant.
*
105 pine: inspanning
106 lesen: gebeden opzeggen
107 besloten... Vore: uitgesloten te zijn van
108 vrij rondlopen
109 loech: lachte
110 sach op: keek naar
111 ghevoech: wat ik hebben wil
113 alder tieren: een keur van
114 abijt: mooie kleren
115 Soe: dan
116 Met hem: daarmee. delijt: plezier
117 stoven: naar het badhuis gaan
118 banckenteren: aanzitten aan feestmaaltijden
119 hoven: feestvieren
121 steels gnuifde
122 Al doen: toen
123 al in een: voortdurend
124 wilt u alleen maar plezier maken
125 grau abijt: grijs bovenkleed
126 doeke: hoofddoek
128 es dit: dat deed
129 met allen cloesterieren: bij alle kloosterlingen
130 geliefd te zijn
131 anteren: gedragen
132 heilich kint: kind van God
133 hem: de kloosterlingen
138 cueren: opbrengsten
139 solaes: genot. ghemac: niets doen
140 Vette kokene: rijke maaltijden
141 offerande: collecte opbrengst
142 fondsen om kapelaans uit te betalen
144 vette amien: goedgevulde vriendinnen
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Om tsondaghes enen maeltijt
128 Ghelijc dat Hi es dit,
Ende met allen cloesterieren
Wel te sine ghemint,
Mi woudic dan anteren
132 Alse een heilich kint,
Mijn sonden hem verclaren
Ende doen al haer bevel,
Dus woudic mine jare
136 Altoes leven wel.’
Die prochi pape sprac:
‘Ic wenschen om hoghe cueren
Ende om solaes ende om ghemac,
140 Vette kokene ende volle scueren,
Om offerande groet,
Om vele cappelrien,
Om wijn, wit ende roet,
144 Ende om vette amien
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148

152

156

160

164

168

172

*

*
Ende vele cappelane
Te hebbene onder mi
- Als mi niet en luste op te stane Dat si mi hielden vri,
Int dopen, graven ende trouwen,
Int moneghen ende int singhen,
Ende int biechten van den vrouwen
Woudic mi somtijts minghen.
Aldus woudic mi gheestelijc
Van zielen hebben cuere
Ende leven ewelijc
Toter lester ure.’
Dat ghehuwet wijf
Te wenschene doen began:
‘Ic woude die keytijf,
Abecuc, mijn man,
Ware onder die moude,
Soe nauwe dat hi mi wacht,
Dat ic gheender vroude
Te ghebruken en hebbe macht.
Met goeden papen vet
Te hebbene compaengie,
In gheesteliker wet
Es rechte melodie.
Si hebben warme cledere
Ende sachte leden,
Dese vrouwe teder aant.
Eest grote salicheden,
Hare worde sijn soe vriendelijc
Boven den leken ruden.
147 Als... luste: voor als ik geen zin heb
149 graven: begraven
150 moneghen: communie geven. singhen: de mis zingen
151 Ende: maar. biechten: biecht horen
152 minghen: inlaten
153 Aldus... cuere: zó zou ik zielzorger willen zijn
155 en altijd zo blijven leven
156 totdat mijn laatste uur slaat
159 keytijf: ellendeling
161 onder die moude: onder de groene zoden
162 zo scherp houdt hij mij in de gaten
163 vroude: vreugde
164 gebruken: genieten
166 compaengie: gezelschap
167 volgens de regels van de kerk
168 dat is pas echt genieten
170 leden: ledematen
171 Dese: voor deze
172 Eest: is het
173 Hare worde: want hun conversatie
174 vergeleken met de ruwe leken
177 ghedaen: afgelopen
179 ontfaen: ontvangen
181 doet ghewach: vertelt
184 onthouden: begrepen
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Ic wenschen te leven ewelijc
176 Met desen goeden luden.’
Alst wenschene was ghedaen,
Elc op den anderen sach,
Van wien men soude ontfaen
180 Moghen dat ghelach.
Des doet u ghewach
Vander Lore Bouden.
Wiet best gheven mach?
184 Ghi hebbet wel onthouden!

Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem

31
Explicit.
Item desen sproke Achte persone saten
houdt CLXXXIV verse. aant.

Aantekeningen
De tekst is in het handschrift te vinden op F.33R, b, 1-F. 34R, b, 4. Eerdere edities
werden bezorgd door: J.F. Willems, ‘Achte personen wenschen’. In: Belgisch Museum
2 (1838), p. 432-437; Ph. Blommaert, ‘Achte personen wenschen’. In: Oudvlaemsche
gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen. Deel 2. Gent, 1841, p. 111-113; F. Mathys,
Boudewijn van der Luere, een Gentsch ‘sprookspreker’ der XIVe eeuw. Gent, 1944,
p. 101 e.v. (licentiaatsverhandeling RUG).
2

Boudewijn hanteert in deze satire bewust
dubbelzinnige woorden en begrippen,
zoals het bijv. nw. lichten in dit vers. De
dubbelzinnigheden in het vervolg zijn
niet verklaard.

17

Wie: hs. Wi.

22

die: hs. een.

29

ghesinde: hs. ghesunde.

38

over: hs. ver.

39

van: hs. vans.

40

hadden: hs. hadde.

69

nonne: hs. nonnen.

90

soete: hs. soete soete (dittografie).

92

wiele: hs. wille doorgehaald, wiele
eronder geschreven.

99

waric doorgehaald en geëxpungeerd,
gevolgd door ware ic

126

wit: hs. wijt.

171

vrouwe: hs. vrouwen.

187

verse: hs. vese.
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Wisen raet van vrouwen
Frank Brandsma en Orlanda S.H. Lie Universiteit Utrecht
Wisen raet van vrouwen is een sproke: een korte, verhalende vertelling in verzen.
Binnen dit genre wordt de tekst ook wel beschouwd als een boerde, een komisch
verhaal. In deze Middelnederlandse sproke gaat het om een welbekend thema uit de
middeleeuwse literatuur: vrouwenlist. Het hoofdpersonage is een rijke, zinnelijke
jonge dame, die door haar vader wordt opgesloten in een huis met hoge muren omdat
hij haar maagdelijkheid wil beschermen totdat er een geschikte huwelijkskandidaat
verschijnt. De jonkvrouw is echter verliefd op een eenvoudige jongeman, die niet
aan haar vaders eisen kan voldoen. Om haar liefde aan hem kenbaar te kunnen maken
verzint zij een list.
In het vernuftige plan van de jonkvrouw krijgt een dominicaner bedelmonnik een
sleutelrol toebedeeld. Hij wordt als biechtvader ontboden, omdat de jonkvrouw hem
als postillon d'amour (liefdesbode) wil gebruiken, zonder dat hij het in de gaten zal
hebben. Om dit doel te kunnen bereiken volgt zij een strategie die uitgaat van de
goedgelovigheid van de broeder en van de schranderheid van de jongeman. Dit
twee-sporenbeleid van de jonkvrouw komt onder meer tot uiting in talrijke
woordspelingen. Wanneer de jonkvrouw voor de eerste keer met de broeder spreekt,
heeft zij het bij voorbeeld over een jongeman die haar heeft ghemaect erre (v. 31-32).
Aangezien erre in het Middelnederlands zowel ‘in de war’ als ‘nijdig’ kan betekenen,
is het voor de goede verstaander (namelijk het alwetende publiek, dat op de hoogte
is van de list) duidelijk dat de jonkvrouw hier te kennen geeft dat de jongeman haar
hoofd op hol heeft gebracht, terwijl de onwetende broeder meent dat zij zich boos
heeft gemaakt om de avances van de jongeman. In het tweede gesprek zegt de
jonkvrouw dat zij de jongeman niet quite werden en can (v. 72). De naïeve broeder
begrijpt hieruit dat zij nog steeds belaagd wordt door de jongeman, maar beseft niet
dat haar woorden ook kunnen betekenen dat zij de jongeman maar niet uit haar hoofd
kan zetten.
Een beslissende fase in de liststructuur vormt het moment waarop de jongeman
de amoureuze bedoelingen van de jonkvrouw begint te doorzien (v. 120-121). Door
dit inzicht onderscheidt de jongeman zich nu van de broeder, die nog net zo onwetend
blijft. Omdat de jongeman deelgenoot is geworden aan de list van de jonkvrouw, is
hij voortaan ook in staat om, net als de jonkvrouw, opmerkingen te ma-
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ken waarvan de dubbelzinnigheid alleen voor ingewijden duidelijk is. Een voorbeeld:
de broeder heeft de jongeman net de les gelezen over zijn onbesuisd gedrag en hem
de gordel en de geldbuidel van de jonkvrouw overhandigd (v. 122-127); de jongeman
belooft dan dat hij de jonkvrouw niet meer zal aanspreken (v. 129-131) en neemt het
volgende besluit: Die joncfrouwe, ic scelse quijt! (v. 132). Voor de broeder betekent
deze mededeling dat de jongeman haar niet meer lastig zal vallen; het publiek,
daarentegen, zou hieruit kunnen opmaken dat de jongeman hiermee tevens zegt dat
hij de jonkvrouw vergeeft voor de duidelijke manier waarop zij hem haar liefde
bekent. Met andere woorden: hij zal op haar verkapte aanzoek ingaan.
Niet alleen de jonkvrouw en de jongeman spelen het spel van dubbelzinnigheden,
bedoeld als knipoogjes naar het publiek, ook de verteller doet hieraan mee. Als de
jongeman tijdens het tweede gesprek met de broeder tot het inzicht komt dat de
jonkvrouw van hem houdt, concludeert de verteller: Nu heeft die broeder wel ghedaen/
Sine boetscap ende es thuus ghegaen. (v. 133-134). Het compliment van de verteller
geldt niet zozeer de handelwijze van de broeder als het succes van de list: zowel de
broeder als de jongeman handelen volgens het plan van de jonkvrouw.
Een aantal van de dubbelzinnigheden in de tekst zijn in de woordverklaring
voorzien van een dubbele vertaling (gemarkeerd met //) of (in enkele gevallen) van
een dubbelzinnige vertaling. Naast de door ons expliciet gesignaleerde woordspelingen
liggen er ongetwijfeld nog meer dubbelzinnige woorden, verzen en situaties in de
tekst verborgen, die voor moderne lezers vast niet allemaal meer te achterhalen zijn.
Het is duidelijk dat de jonkvrouw als de initiatiefneemster en regisseuse van de
list de stuwende kracht van het verhaal is. Van alle personages komt zij dan ook het
meest aan het woord in de directe rede. Gezien de grote hoeveelheid directe rede en
gezien de wijze waarop voortdurend wordt ingespeeld op het kennisverschil tussen
met name de broeder en het publiek, lijkt deze tekst buitengewoon geschikt voor
voordracht. Een bekwame verteller of vertelster zou het verhaal door middel van
mimiek, gebaren en stemgebruik fraai hebben kunnen verlevendigen, bij voorbeeld
op het cruciale moment van de list, wanneer de jonkvrouw haar gespeelde verbijstering
uitspreekt in een aantal korte verzen en uitroepen (v. 152-159), die overigens wel
precies de benodigde informatie voor de jongeling bevatten.
Het motief van de vrouw die een list moet bedenken om haar geliefde te kunnen
bereiken, komt in talloze middeleeuwse verhalen voor. Onderzoekers die zich bezig
hebben gehouden met de verbreiding van het motief van Wisen raet hebben gewezen
op het bestaan van onder andere Italiaanse, Duitse, en Franse parallellen. De bekendste
versie is die van de veertiende-eeuwse Italiaanse dichter Giovanni Boccaccio, die
het verhaal vertelt in zijn Decamerone, een raamvertelling in proza die 100 korte
verhalen (novellen) bevat. In het derde verhaal van de derde verteldag is de
hoofdpersoon een getrouwde adellijke vrouw die, ontevreden over de vulgaire
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achtergrond en platvloerse liefdesbetuigingen van haar rijke echtgenoot, haar toevlucht
zoekt bij een hoofse edelman. Net als in de Middelnederlandse sproke weet de vrouw
een dominicaner bedelmonnik (in de Italiaanse versie is hij een goede vriend van de
edelman) voor haar karretje te spannen en zo te manipuleren dat hij onbewust als
liefdesbode optreedt. Het portret van de bedelmonnik dat door Boccaccio wordt
geschetst is duidelijk kritischer dan dat van zijn Middelnederlandse collega: de
broeder is niet alleen goedgelovig en dom, maar vooral corrupt en hebzuchtig. In de
inleiding tot het verhaal over de vrouwenlist in de Decamerone wordt nog nadrukkelijk
gewezen op de domheid en hypocrisie van de geestelijkheid, die zoals uit het verhaal
blijkt, niet eens opgewassen blijkt tegen de slimheid van vrouwen.
Boccaccio's versie van het verhaal heeft dezelfde opbouw als Wisen raet, met dien
verstande dat vanaf de eerste berisping de edelman steeds precies datgene onderneemt
waarover de dame zich beklaagd heeft. De gebeurtenissen in deze tekst komen
daardoor in grote lijnen overeen met de vier stadia van een middeleeuwse
liefdesrelatie: de minnaar trekt de aandacht van zijn geliefde door om haar huis te
wandelen; de minnaar (in dit geval de verliefde dame) geeft blijk van zijn (haar)
genegenheid door de geliefde een geschenk aan te bieden; de minnaar bezoekt de
geliefde op haar kamer; de minnaar bedrijft het liefdesspel met de geliefde. In de
Middelnederlandse tekst handelt de jongeling pas wanneer hij de list doorheeft
volgens de instructies van de jonkvrouw. Ook hier zijn echter de stadia van de gradus
amoris (trappen van de liefde) aanwezig, zij het in het begin alleen in de hoopvolle
klacht van de geraffineerde jonkvrouw.
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Wisen raet van vrouwen
XXX
1 Ghi hebt ghehoert te meneger stonden aant.
Dat vrouwen wisen raet vonden,
Te Haerlem oft in anderen steden.
4 Nu hoert wat een joncfrouwe dede!
Si was een ertsche creatuere:
Op een huys dat hoghe muere
Hadde, daer was si besloten in.
8 Haer vader peinsde in sinen sin
Dat hi verwaren woude haer ere,
Des quam een ridder of een jonchere
Diese aen hem te wive sochte
12 Ende hise teren bringhen mochte.
Daer om dede hise sijn allene,
Dat si met man neghene
Gheselscap en mochte hantieren,
16 Dan met hovesschen camerieren aant.
Plach si te leiden haren tijt.
Vrienscap ende minne sonder nijt aant.
*

1 ghehoert... stonden: menigmaal vernomen
2 wisen raet: een slimme list. vonden: bedachten
5 ertsche creatuere: zinnelijk schepsel
6 Op: in
7 daer... in: daarin zat zij opgesloten
8 peinsde... sin: bedacht
9 verwaren: bewaken, behouden
10 Des: totdat
11 die hem om haar hand zou vragen
12 en hij (d.i. de vader) haar aanzien zou kunnen verschaffen
14 met man neghene: met niemand
15 mocht omgaan
16 behalve met hoofse kamermeisjes
17 met hoofse kamermeisjes bracht zij haar tijd door
18 minne... nijt: oprechte liefde
19 Droechsi tot: voelde zij voor
20 slim pakte zij het aan (om)
21 hem te laten weten hoe
22 manlijc anderen: elkaar
23 predecare: dominicaan (predikheer)
24 deden: liet hem
27 weder... vrouwe: man noch vrouw
28 want... betrouwe: aangezien ik u zeer vertrouw
29 geef mij in Godsnaam raad//help mij in Godsnaam slagen
30 ik word door iets gekweld
31 verre: ver vandaan
32 heeft... erre: heeft mij geërgerd//heeft mij het hoofd op hol gebracht
33 soude: zou [...] kunnen
36 ik vrees geklets (laster) van onze buren
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Droechsi tot enen jonghen man.
20 Wiselike dat sijt began
Hem doen te wetene, bi wat saken
Dat si manlijc anderen quamen te spraken.
Si ontboet enen predecare
24 Ende si deden comen tot hare. aant.
Si seide si woude hare biechte spreken,
‘Want niemen en es sonder ghebreken,’
Sprac si, ‘weder man no vrouwe.
28 Here, want ic u wel betrouwe, aant.
Doer God soe huelpt mi gheraden!
Met eenre dinc benic beladen:
Een jonghelinc die hier niet verre
32 En woent heeft mi ghemaect erre.
Ic soude u sinen name noemen.
Hi es wel driewerven comen
Ende ghinc hier wandelen bi den muere.
36 Ic duchte begrijp van onsen ghebuere!
Here, ic soude u bidden gherne,
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40

44

48

52

56

60

64

*

*
Segt hem dat hijs hem set tonberne
Ende mi sijnre minnen verdraghe,
Eer ict minen vrienden claghe. aant.
Daer mochte af comen paerlement:
Te vele soe wandelt hi hier omtrent.’
Die broeder seide, als een goet man,
Hi soudts hem gherne spreken an
Ende bidden hem dat hijs ontbare aant.
Ende hoe dat si een goet kint ware.
Die goede broeder ghinc alte hant
Daer hi den jonghen knape vant,
Die die joncfrouwe hem te spreken bat.
Tusschen hem tween in ere stat
Ghinghen si hemelike staen.
Die broeder seide: ‘Ghi hebt mesdaen
Al daer ghi waert in deser weken,
Ter joncfrouwen die ghi wilt spreken.
Si es die uwes niet en gaert
Ende doet u bidden dat ghijs ontbaert.’
Die knape swoer: ‘Bi Onsen Here,
Daer af en wistic min no mere!’
Die broeder seide in corter woert: aant.
‘Ic bidder u omme: hoedes u voert.’
Hier mede lieten si die tale.
Ic salt u segghen, verstaet mi wale,
Wat die hovessche joncfrouwe dede
Daer si was in hare stede.
Dat salic u vertellen hier:
Een gordel in enen aelmoesnier
Makede si van goeder houde
38 dat... tonberne: dat hij het nalaat
39 en mij van zijn liefde vrijwaart//mij de liefde voor hem toestaat
40 voor ik erover bij mijn verwanten klaag
41 paerlement: geklets, opschudding
44 hij zou hem er graag over aanspreken
45 en hem verzoeken dat hij ervan afzag
48 Daer: naar de plaats waar
49 bat: verzocht
50 Tusschen... tween: met z'n tweeën, onder vier ogen
51 hemelike: apart
55 zij moet niets van u hebben
58 min no mere: helemaal niets
59 in... woert: kortaf
60 ik verzoek het u: pas er voortaan voor//mee op
61 hiermee beëindigden zij het gesprek
66 aelmoesnier: beurs
67 van... houde: met oprechte genegenheid
72 ic... verstaen: ik verzocht u
73 Te biddene: mijn verzoek over te brengen aan
74 van wie ik niet afkom//van wie ik niet los kan komen
75 Seidijt: vertelde u het
76 Ic... sere: ik drong er zeer bij hem op aan
77 af: over
78 inder weken: van de week
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68 Ende deder penninghen in van goude.
Dat en wist haer vader noch haer moeder!
Si sende weder om den broeder
Ende hi quam tot haer ghegaen.
72 ‘Ay here, ic dede u verstaen
Te biddene desen jonghen man
Dies ic niet quijt werden en can.
Seidijt hem niet, lieve here?’
76 Die broeder seide: ‘Ic baets hem sere:
Hi seide en souder u nemmermeer af spreken!’
‘Ay here, hi was inder weken
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92
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100
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108

112

*

*
Nevens die muere comen hier.
Dit gordel ende dit aelmoesnier
Werp hi mi ten veinster in,
- Des ic mi scame in minen sin Deen was in dander ghewonden.
Oec riep hi ten selven stonden
- Daer waren penninghen in van goude! Dat icker mede copen soude
Cleder, cousen ende scoen.
Gheloeft si God, en hebs gheen doen,
Want ic hebbe enen riken vader
Die mi wel copen mach algader
Wat sijn wille es dat ic draghe. aant.
Here, ic segt u in desen daghe:
Nemt ende draghet hem sijn scoenheit
Ende segt hem alsoe als ic hebbe gheseit,
Dat ic sijns goets niet en ghere
Ende dat hi hem selven daer mede pallere.’
Die broeder nam van deser joncfrouwen
Dat scoenheit ende staect in sijn mouwen,
Taelmoesnier ende tgordel mede,
Ende ghinc alte hant op die stede
Daer hi vant den jonghen man.
Heymelike sprac hi hem an
Ende seide: ‘Knape, ghi mesdoet
Dat ghi deser joncfrouwen goet
Met wandelinghen smaelt haer ere.
Daer aen mesdoedi alte sere!’
Die knape seide in hogher spraken:
‘Des soudic sekerlike missaken!’ aant.
Wiet hem aentide tot enegher stede
Dat hi noit op hare en mesdede!
Die broeder sprac: ‘Oec wats gheschiet,
Des en willic gheloven niet!
Siet hier tgordel dat ghi haer brocht
81 gooide hij voor mij door het raam naar binnen
82 Des: waarvoor. sin: hart
83 d.w.z. de beurs was in de gordel gewikkeld
88 Godlof heb ik er geen behoefte aan
91 wat hij wenst dat ik zal dragen
93 pak zijn geschenk en breng het hem
95 dat ik geen behoefte heb aan zijn geschenk
96 pallere: opschikt
102 Heymelike: onder vier ogen
104-5 dat u door uw gewandel afbreuk doet aan de eer van deze eerzame jonkvrouw
107 in... spraken: op hoge toon
108 dat wil ik pertinent ontkennen
109-110 hoe haalde men het in zijn hoofd hem ervan te betichten dat hij haar ooit lastigviel
111 Oec wats gheschiet: wat er ook van komen moge
112 Des: dat
114 en de zijden beurs
116 goet: geschenk(en)
118 onghetelt: onaangeroerd
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Ende taelmoesnier van siden ghewrocht, aant.
Gulden ghelt daer in ghedaen.
116 Si en wilt gheen goet van u onfaen!
Nemt hier u gordel ende u ghelt
Int aelmoesnier al onghetelt.
Si en wilt uwes goets meer no min.’
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120 Die knape peinsde in sinen sin
Datten die joncfrouwe minnen woude.
Taelmoesnier goet ende tghelt van goude
Ende tgordel van ziden mede,
124 Gaf hem die broeder daer ter stede aant.
Ende seide dat hem die joncfrouwe sende
Die ghene vrienscap aen hem en kende
Ende si sijns goets niet en gherde.
128 Die knape naemt als donwerde
Ende seide: ‘Here, ic saels mi hoeden.
Ghi en dorst u nemmermeer vermoeden
Dat icse aen spreke tenegher tijt:
132 Die joncfrouwe, ic scelse quijt!’ aant.
Nu heeft die broeder wel ghedaen
Sine boetscap ende es thuus ghegaen.
Die knape was een scoen jonc man.
136 Hi treckede dierbaer cleder an
Ende hielt hem selven suverlike.
Die joncfouwe diene maecte rike,
Als ic gheseit hebbe, dit verstaet,
140 Si peinsde herde wisen raet.
Si ontboet met enen bode
Den broeder dat hi om Gode
Comen soude daer si was.
144 Die broeder sat ende las
Ende leide sine boeke neder
Ende ghinc ter joncfrouwen weder.
Si hieten willecome sijn.
148 ‘Ay here,’ seit si, ‘die herte mijn
Es alte sere in onvreden.
*
120 peinsde... sin: bedacht, realiseerde zich
121 dat de jonkvrouw hem wilde beminnen
125 dat: dat het (nl. de geschenken). sende: zond
126 die niets van zijn liefde wilde weten
127 en dat zij zijn geschenken niet begeerde
128 de jongeling accepteerde het (de teruggave) als de versmade (minnaar)
129 ic... hoeden: ik zal ervoor oppassen
130 u hoeft zich er voortaan geen zorgen over te maken
131 icse aen spreke: ik haar zal aanspreken
132 ic... quijt: ik laat haar lopen//ik vergeef haar
136 dierbaer: kostbare
137 en gedroeg zich onberispelijk
138 diene: die hem
139 zoals ik verteld heb, luister hiernaar
140 zij bedacht een buitengewoon slimme list
142 om Gode: om Godswil
144 sat... las: zat (zijn brevier) te lezen
148-9 die... onvreden: mijn hart is al te zeer onrustig//van slag
150 al onghebeden: geheel ongevraagd
152 hij nam wat hij mij niet vroeg
153 in biechten: in de biecht
154 torve: turven (in een turfschuur)
155 staat altijd een ladder
156-7 's nachts had hij de ladder tegen de kamer bij het raam gezet
158 nu weet ik mij geen raad (vgl. titel, v. 2 en v. 140)
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Te nacht quam hier al onghebeden
Dese man daer ic u over claghede. aant.
152 Hi nam dat hijs mi niet en vraghede!
Ic saelt u in biechten segghen.
Al daer mijns vaders torve legghen
Pliet altoes een leder te stane.
156 Te nacht hadde hise gheset daer ane aant.
Die camer jeghen die venster staet.
Nu en wetic mijns ghenen raet!
Ic moeter seker vore sterven!
160 Here, woudi hem noch ene werven
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Noch bidden dat hijs mi verlate?
Ic woudt u vrienscap ende bate
Doen, dats u te bat soude wesen.’
Die broeder seide: ‘Haddic ghelesen
Mijn ghetide, ic souder gaen
Ende doens hem sekerlike af staen.’
Die broeder ghinc ende sprac hem ane,
Al daer men speelde op ene bane aant.
Was hi met jonghen ghesellen. aant.
Ic sal die waerheit hier vertellen:
Die broeder wenkeden dat hi quam.
Alder ierst dat hine vernam,
Vraghedi: ‘Here, wildi iet?’
‘Mi es leet dat u goet ghesciet!’
Sprac die broeder ende seide:
‘Ghi werct te sere bi onbesceide.
Ic hebbe u ander werf ghebeden
Ende noch soe salic u bidden heden
Dat ghi nemmermeer en gaert
Te comene daer ghi te nacht waert.’
Die knape vraghede: ‘Waer was dat?
Ay, of ghi alsoe waerlike hadt
Uwen onwille, dat waer mi leet!’
‘Waendi dat ic niet en weet
Hoe ghi comen waert te nacht
Ende hadt ene leder ghebracht?
Die joncfrouwe hevet mi gheseit!
Aldaer haers vaders berghinghe leyt
Pliet altoes een leder te stane.
Te nacht haddise gheset daer ane
Die camer daer die veinster staet.
161 dat... verlate: dat hij mij daarvan verschoond laat blijven//dat hij mij ervan verlost (van
mijn liefdespijn)
162-3 ik zou u (daarvoor) vriendschap betuigen en een vergoeding geven, zodat u er beter
van zou worden
164 ghelesen: uitgelezen
165 ghetide: getijden, voorgeschreven gebeden. souder: zou erheen
166 en hem er zeker van doen afzien
168 bane: kaatsbaan
173 wildi iet: wenst u iets
174 het spijt mij indien u iets goeds ten deel valt
176 u gaat op een al te ongepaste wijze te werk
177 ander werf: voor de tweede keer
178 noch: nog eens
179 gaert: in uw hoofd haalt
180 te nacht: vannacht
182-3 ach, als ik echt reden had gegeven voor uw woede, dan zou mij dat spijten
184 Waendi: meent u
192 de aarden muur is gammel en wankel
193 en door het regenwater ernstig aangetast
195 brac: instortte
196 of dat zij u er niet afduwde
197 seide... talen: verklaarde plechtig
198 dat hij zich in acht zou nemen (de jonkvrouw niet meer te bezoeken//wanneer hij de
jonkvrouw bezoekt)
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192 Die wech es broesch ende quaet
Ende vanden watere sere verreghent.
Ghi waert bede wel gheseghent
Dat die wech niet en brac
196 Of dat si u niet af en stac!’
Die knape seide in hogher talen
Hi souds hem hoeden herde wale
Ende het en soude nemmeer gheschien.
200 Die broeder ghinc thuus wert mettien
Ende en sprac den knape nemmeer an.
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Des avons ghinc die jonghe man
Ende nam die leder daer si stoet,
Als hem die broeder maecte vroet
Ende hem die joncfrouwe hadde ghebeden.
Achter aent huus te selver steden
Sette hi die leder ende clam
Ten veinster in. Die joncfrouwe vernam
Dat hi daer was, die jonghelinc,
Dien si vriendelike ontfinc,
Ende haelp hem dat hi quam binnen.
Alte hant si doen beghinnen
Mont aen mondekijn te legghen.
Niet meer en willicker af segghen,
Maer Peter van Iersele die sede
Dat hise op een bedde lede
Ende leerde haer een minnen leven,
Dat si goede ghevriende bleven,
Ende niet meer en begherde men daer ter stede
Den broeder die die boetscap dede!

Nota: item desen sproke houdt CC ende XX verse.

Aantekeningen
De tekst is geschreven op F.39V, a, 1 - F.40V, b, 1. Hij werd eerder uitgegeven door
J.F. Willems (in Belgisch Museum. Gent, 1837-1846. 10 dln. Dl. 3, p. 108-114), E.
Verwijs (Bloemlezing uit Middelnederlandse dichters, deel III. Groningen, 1884, p.
23-28) en C. Kruyskamp (De Middelnederlandse boerden. 's-Gravenhage, 1957, p.
25-31). T. Meder nam onder de titel ‘Vrouwenlist’ een vertaling van deze tekst op
in zijn bloemlezing Hoofsheid is een ernstig spel (Amsterdam, 1988, p. 125-129).
titel

van: an moeilijk leesbaar door vlek.
Ghi: hoofdletter, 3 regels hoog, kleur
rood.

16-17

*

met hovesschen camerieren: deze
zinsnede maakt syntactisch deel uit van
zowel de zin in v. 13-16 als de zin in v.
16-17; een dergelijke constructie wordt
‘apo koinou’ genoemd.
204 maecte vroet: duidelijk maakte
205 ghebeden: verzocht (via de berisping door de broeder)
207 clam: klom
208 Ten... in: door het raam naar binnen
213 te kussen
215 Peter van Iersele: de zegsman van de verteller[?]. sede: vertelde
216 hise: hij haar. lede: legde
217 en haar inwijdde in het liefdesspel
218 Dat: en dat (te verbinden met v. 215) of: zodat
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18

minne: hs. mime.

24

comen: hs. comen: een vlek bedekt de
nasaalstreep.

28

u: hs .v. Zo ook in v. 33, 37, 56, 60, 62,
65, 72, 77, 92, 116, 117 (2x), 130, 151,
153, 162, 163, 174, 177, 178, 196.

40

ict minen: tussen deze woorden een
verticale streep als woordscheiding.

45

dat hijs: hs. dats hijs.

59

woert: de lezing woort is niet uitgesloten.
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91

draghe: hs. draghen.

108-10

I.t.t. Verdam (MNW 7, 1797) en eerdere
editeurs, die soudic in v. 108 emenderen
tot soudi, handhaven wij de lezing van
het handschrift op grond van de
interpretatie dat v. 108 door de jongeling
wordt uitgesproken en v. 109-110 een
sympathiserende uitroep van de
verteller/voordrager weergeven.

114

van: hs. van: na de a een inktvlek.

124

broeder: hs. broerder.

132

scelse quijt: tussen deze woorden quite
doorgehaald en geëxpungeerd.

151

u over: tussen deze woorden v
doorgehaald.

156-7

vgl. met v. 190-191.

168

apo koinou: deze zinssnede maakt
syntactisch deel uit van zowel de zin in
v. 167-168 als van die in v. 168-169.

169

jonghen ghesellen: tussen deze woorden
ghess doorgehaald en geëxpungeerd.
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Den guldenne berch
N. de Paepe Katholieke Universiteit Leuven
De predikant van de preek Den guldenne Berch: leesmeester Nikolaas van
Straatsburg
In 1331 predikte Johannes XXII, paus van Avignon, dat de afgestorvenen pas na het
‘laatste oordeel’ (aan het eind der tijden) tot de hemelse zaligheid konden worden
toegelaten. Voordien konden ze alleen van een onvolmaakte gelukzaligheid genieten.
Het jaar nadien predikte hij dat de zielen van de niet in genade gestorvenen tot de
oordeelsdag op verschillende niveaus van het vagevuur zouden moeten worden
gezuiverd eer zij tot de hemel zouden mogen opstijgen. Die - evenwel niet ex-cathedra
verkondigde - pauselijke visie werd vrijwel onmiddellijk fel bestreden, vooral door
de dominicanen in Frankrijk en in Duitsland.
Een van hen was Nikolaas van Straatsburg. Hij behoorde vanaf 1318 tot het
dominicanenklooster in Bazel, doceerde als lector (leesmeester) een tijd lang in
Keulen theologie, werd door Paus Johannes in 1325 als vicaris-provinciaal en visitator
van de dominicanenorde in ‘Teutonia’ (het Duitse Rijk) aangesteld en bleef o.m.
bekend als de ook door de paus benoemde ‘onderzoeker en verdediger’ van de leer
van de Duitse mysticus Eckhart, zijn ordebroeder. Een Summa van de filosofie draagt
ook zijn naam. Na 1331 kwam Nikolaas, samen met de gehele dominicanenorde, in
opstand tegen de Paus van Avignon. Dat liet hij ook blijken toen hij stelling nam
tegen de pauselijke visie op het hiernamaals, in zijn beroemde preek De guldenne
Berch die hij voor de Leuvense confraters hield en die daarna op zo ruime schaal
verspreid zou worden dat die ons, nu nog, in 23 handschriften is bewaard.
Een van die handschriften is het handschrift-Van Hulthem. De keuze van Den
guldenne Berch ter opname in deze bundel teksten uit Hulthem is mede bepaald door
de plaats waar de preek voor het eerst werd beluisterd: in het dominicanenklooster
te Leuven.

Een optimistische visie op het leven na de dood
4-8: zoals paus Benedictus XII (de opvolger van Johannes XXII) in 1336 ex cathedra
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* zou verklaren, predikte Nikolaas van Straatsburg reeds vóór dat jaar in Leuven, dat

de berouwvolle mens onmiddellijk na zijn dood ‘rechtstreeks’ naar de hemel kon
gaan.
9-19: dank zij berouw, biecht (indien mogelijk) en boetedoening (hoe gering ook)
behoort de gestorven mens tot de gelukzaligen in de hemel.
20-32: dat is te danken aan de guldenne Berch, die zo groot is als heel Leuven en
waarvan ieder die het wil, kan scheppen om zeker te mogen zijn van zijn onmiddellijke
en eeuwige heil.
33-48: die guldenne Berch is de onmetelijke verlossingsgenade die Christus voor
ons allen verdiend heeft door zijn leven op aarde en door zelfs het allergeringste dat
hij hier voor ons deed. Hij zelf, als God, had zo'n verlossing natuurlijk helemaal niet
nodig.
49-59: Nikolaas geeft een voorbeeld om dat te staven uit het evangelische
lijdensverhaal: de ‘goede’ boosdoener op Golgotha schept van de berg van genade,
de ‘kwade’ boosdoener niet.
60-80: berouw en boetedoening zijn noodzakelijk voor de zondige mens. Het offer
dat de mens voor zijn zonden aan God moet brengen, mag hij putten uit de genade
die Jezus voor de mens heeft verdiend.
81-109: in zeven poente (lessen) wordt de zondige mens voorgehouden dat
innerlijke deugd heilzamer is dan uiterlijk vertoon.

Literatuur
St. Axters o.p., ‘De preek op Den gulden Berg door den leesmeester van Straatsburg.’
In: Tijdschrift voor Taal en Letteren 28 (1940), p. 5-58.

Den guldenne berch
XLV
[1] Dit sermoen predecte de leesmeester van Straesborch aant.
[2] ter capittelen ten predekeren te Lovene
[3] Ic wille u ene waerheit segghen ende die pijnt u te
[4] houdene. Ic en woude niet dat al die werelt mine ware, aant.
[5] ic en verstonde dese waerheit, ende des late hem een
[6] ieghelijc mensche ghedincken in sinen inde. Ende can
[7] hidese lesse onthouden, in die helle noch int vaghe*

1 leesmeester: lector (geestelijke belast met het onderwijs aan de kloosterlingen in de
godgeleerdheid en wijsbegeerte)
2 ter... predekeren: op de vergadering van de dominicanen
3 pijnt u: spant u in
5 ic en: als ik niet. des: daarom
6 in sinen inde: aan het eind van zijn leven
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[8] vier en comt hi nemmermeer.
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*

[9] Ten iersten male behoert den mensche te hebbene III
[10] poenten.
[11] Dat ierste es rouwe van sonden, dat hem die rouwe
[12] alsoe groet ware dat hem sine sonden leder waren dan
[13] lief. Dat ander es biechte opdat hi den tijt heeft ende
[14] de stade. Dat derde es beteringhe al ware si alsoe clene
[15] alse te segghene enen Ave Maria; ende en can hijs niet
[16] ghedoen, soe sette hem de pape dat hi peise om Gode,
[17] ende eest dat hi segghe dit wort: ‘O Here, groet sijn
[18] mine sonden ende hoe clene mine penitencie die mi
[19] gheset es,’ en ververt u niet. aant.
[20] Ic wille di troesten ende setten een ghelikenesse.
[21] Ocht ware een here, een coninc, die enen berch hadde
[22] van ghemalene goude, die alsoe groet ware alse die stat
[23] van Lovene ende hi sprake aldus: ‘Ic sette desen berch
[24] ghemene alden ghenen die scout sculdech sijn, dat si
[25] comen ende sceppen alsoe vele alsi willen ende quiten
[26] haer scout,’ ende ware dan een mensche die sculdich
[27] ware V schillinc grote ende die mensche niet en hadde
[28] meer dan die V schillinc grote ende hi dan niet en quit[29] te sine scout met die V schillinc grote, men soude
[30] segghen het quame hem van doerheiden ende van
*

9 Ten iersten male: allereerst. te hebbene: bedacht te zijn op
11 rouwe: berouw
12 leder: meer gehaat
13 opdat: indien
14 stade: gelegenheid. beteringhe: (verlossende) boetedoening
16 sette hem: legge hem op. peise om: zijn gedachten moet richten op
19 en... niet: weest niet bevreesd
20 troesten: sterkte geven. setten een ghelikenesse: een (vergelijkend) voorbeeld geven
21 Ocht: indien
24 ghemene: ter beschikking. scout: geld (lett. schuld), dat: opdat
25 quiten: betalen
27 V schillinc grote: een kwart pond (een zeer bescheiden bedrag)
29-30 men soude segghen: dan zou men wel moeten zeggen
30 doerheiden: dwaasheid
30-31 traecheiden: luiheid
33 wat ic hete: hoe ik noem
35-37 dat... ghenoech: waarvan geen dag voorbij ging waarop niet de minste handeling die
Hij verrichtte, genoeg was om
40 noit: ooit
41 M dusentech werven: miljoen maal
42 Waer... ghevaren dat: welnu, hoe staat het daar nu mee, nu
43 van persen... pinen: door mishandeling en door pijniging
44 Ende: maar het is zo dat
44-45 comen... staden: dienen tot onze verlossing
46 verdiende Hi ons: kocht Hij ons vrij
46-47 Hi... doene: Hij had het niet nodig
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[31] traecheiden dat hi niet sijn scout en hadde ghequijt
[32] vanden ghemenen berghe.
[33] Nu hoert, mensche, wat ic hete desen ghemenen
[34] berch: onsen Here Jhesum Christum.
[35] Die wandelde op eertrike XXXII jaer dat Hi niet en
[36] gheleefde lieven dach, Hi en dede noit alsoe vele dat
[37] Hi sette sinen voet voer den anderen en was ghenoech
[38] M werelde te verlosene.
[39] Ende de menste dropel sweets of bloeds dat Hi bloede,
[40] of de minste wonde die Hi noit ontfinc, die was wert
[41] M dusentech werven alsoe vele werelde te verlosene.
[42] Waer es dat nu ghevaren dat in sinen lichame dropel
[43] bloeds noit en bleef, ja van persen ende van pinen?
[44] Ende al sine doechdelike werken die comen ons te sta- aant.
[45] den want Christus met al sinen arbeite ende met al si[46] re pinen, soe verdiende Hi ons want Hi en hads niet
[47] te doene. Ende dit es die gulden Berch daer ic u te vo[48] ren af seide.
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[49] Van desen Berghe sciep die scaker doen hi hinc te
[50] rechter hant ende te rechter ziden aent cruce ende
[51] gout sine scout.
[52] Nu, waer af comt dat twee menschen sterven van ghe[53] liken sonden, die een vaert slecht te hemelrike, die an[54] der te vagheviere XL jaer ocht C?
[55] Dat comt dat die een sciep in desen guldenen Berch,
[56] dat es in die verdiente Jhesu Christi; die ander, die te
[57] vagheviere comt, quite van sinen eighenen goede
[58] want hi en hadde niet kinnesse van desen guldenen
[59] Berghe noch der verdienten Jhesu Christi.
[60] Hier omme saltu peinsen in dijn herte: ‘O Here, hoe
[61] groet sijn mine sonden ende hoe clene mine peniten[62] cie die mi gheset es. O hemelsche Vader, ic kinne wel
[63] ende ic weet wel dat ic jeghen U gheleeft hebbe ende
[64] ghedaen hebbe ende dat mine scout es alsoe groet dat
[65] ic Di niet ghebetren en mach noch niemen vore mi.
[66] O hemelsche Vader, ic wille Di betren met alden wer[67] ken die u eneghe sone oyt ghewrachte vore mi, ende
[68] met al den elendeghen voetstapen die Hi oyt vore mi
[69] gheghinc, ende met alden diepen wonden die Hi vore
[70] mi ontfinc, ende met sinen ghevervden bloede dat Hi aant.
[71] vore mi ghegoten heeft, ende met sire doot die Hi vo[72] re mi gheleden heeft, die offeric Di, o hemelsche Va[73] der, teere volcomenre betringhe vore alle mine son[74] den ende te eenre wederkeerne al mire verlorender tijt
[75] ende tenen wedergheldene alle dies goets dat Ghi mi aant.
*

49 sciep: schepte. scaker: moordenaar
51 gout: goedmaakte
53 slecht: zo maar
61-62 penitencie: boetedoening
65 ghebetren: goedmaken, vergelden
67 ghewrachte: deed
70 ghevervden: helderrode
73 teere: tot een
74 wederkeerne: goedmaken
75 wedergheldene: vergelding
78-79 ghewareghen toeverlate: oprecht geloof
82 dat... behaechleker: dat het voor onze Heer aangenamer is
83 orboerleker: heilzamer
84 of: indien. C Davids soutere: honderd maal de psalmen van David
84-85 innecheden: vroomheid, toewijding
86 ander: tweede
87 verlaten: kwijtschelden
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[76] oyt ghedaet, Jhesus Christus. Amen.’
[77] Ende dat es den scat ende den guldenen Berch der aant.
[78] Heilegher Kerken. Du, mensche, doestu dit met ghe[79] wareghen toeverlate, in die helle noch int vaghevier
[80] en comdi nemmermeer.
[81] Ende hier toe horen VII poente.
[82] Dat ierste es dat onsen Here es behaechleker ende
[83] den mensche orboerleker, dat een mensche sucht om aant.
[84] sine sonden dan of hi lase C Davids Soutere sonder innecheden. aant.
[85] Dat ander es dat hi gherne beter ware dan hi es. Daer
[86] om wilt hem ons Here verlaten XXX jaer vagheviers.
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[88] Dat derde es dat hi onsen Here loefleec es vanden
[89] goede dat Hi hem doet. Dien mensche wilt onse Here aant.
[90] verheffen boven vele heileghen, alsoe de paeus es ver[91] heven boven ander liede.
[92] Dat vierde es dat een mensche laet een ydel waert
[93] te sprekene om onsen Here van minnen. Daer omme
[94] wilt hem onse Here meer loens gheven dan of hi VII
[95] jaer te borre ende te brode vaste ende hi dat ydel wort
[96] niet achter en liete.
[97] Dat vijfte es dat een mensche een ydel sien laet om aant.
[98] onsen Here. Daer omme wilt hem onse Here meer
[99] loens gheven dan of hi C maerck om Gode gave ende aant.
[100] ghinghe selve om sijn broet ende dat ydel sien niet
[101] achter en liete.
[102] Dat seste es dat een mensche een hert waert verdrag[103] he om onsen Here. Daer omme wilten onse Here al[104] soe wijs maken alse Paulus, die ghetrocken was ane
[105] den derden hemel. aant.
[106] Dat sevende es dat de mensche verduldich si in al sinen
[107] doghene sonder iemen te claghene ende dat hijt
[108] allene Gode op draghe, alse of hi C jaer ware in een
[109] volcomen leven.

Aantekeningen
De tekst is in het handschrift te vinden op F.48V, b, 33 - F.49V, b, 15. Met het
handschrift-Van Hulthem als legger werd het sermoen uitgegeven door C.P. Serrure,
‘Kleine gedichten en prozastukken uit de dertiende en veertiende eeuw’. In:
*

88 loefleec: dankbaar
88-89 vanden goede: voor het goede
92 ydel waert: inhoudsloze taal (woorden)
93 om: over. van: uit
95 te borre... brode: op water en brood
96 achter: achterwege
97 ydel sien: aandacht schenken aan aardse zaken
102 een hert waert: een onaangenaam woord, kritiek(?)
104 ghetrocken was ane: opgenomen was in
106 verduldich: geduldig, sterk
107 doghene: lijden
108 op draghe: moet overgeven
109 volcomen: volmaakt, heilig
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Vaderlandsch museum 2 (1858), p. 215-217. Latere uitgevers gebruikten andere
leggers; vgl. St. Axters, ‘De preek op den Gulden Berch door den Leesmeester van
Straatsburg’. In: Tijdschrift voor taal en letteren 28 (1940), p. 5-58.
1

Dit: de D is een 2 r. hoge rode initiaal;
leesmeester: hs. leestmeester.

4

dat: hs. dat dat.

19

en: hs. Ende.

44

Na sine is dede doorgehaald en
geëxpungeerd.

70

met: hs. met met.

75

wedergheldene: hs. wederghedene.

77

Ende dat es: hs. Ende.

83

dat: hs. daet.

84

sonder: hs. met; emendatie op grond van
de betekenis en van de lezing in een
aantal andere handschriften.

89

onse: hs. onsen; emendatie op grond van
r. 94, 98 en 103.
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97

Voor vijfte twee (?) letters doorgehaald.

99

maerck: k onzeker, maerct niet
onmogelijk.

105

derden hemel: vgl. 2 Kor. 12:2.
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Tghelove
Th. Mertens Ruusbroecgenootschap, UFSIA, Universiteit Antwerpen
Middelnederlandse biechtformules lijken zeldzaam te zijn. De enkele uitgaven zijn
moeilijk te vinden en er is geen gericht onderzoek gedaan naar deze teksten die als
stramien konden dienen voor het afleggen van een privé-biecht ten overstaan van
een priester. Dit is reden genoeg om aandacht te schenken aan de uitgebreide
biechtformule in dit handschrift.
We richten ons op de vraag welke eigenschappen van Tghelove typisch zijn voor
het genre en op de vraag wat het gebruiksdoel van deze tekst is geweest.
De opbouw van de tekst is als volgt:
1. geloofsbelijdenis (r. 1-19)
2. zondenbelijdenis (20-150)
2.1 inleiding (20-26)
2.2 opsomming van de zonden (27-123),
volgens de
2.2.1. tien geboden (27-44)
2.2.2 twaalf artikelen van het
geloof (45-47)
2.2.3 acht zaligsprekingen
(48-63)
2.2.4 zeven gaven van de
Heilige Geest (64-81)
2.2.5 zes zonden tegen de
Heilige Geest (82-92)
2.2.6 zeven sacramenten
(93-114)
2.2.7 zeven werken van
barmhartigheid (115-123)
2.3 afsluiting (124-150)
2.3.1 opsomming van zonden,
volgens de zeven doodzonden,
de vijf zintuigen, en in
alomvattende formuleringen
(124-137)
2.3.2 gebed om voorspraak bij
het afsmeken van Gods
barmhartigheid (137-145)
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2.3.3 absolutieformules
(146-149)
2.3.4 verzoek om en
aanbieding van voorbede
(149-150)
3. remedies tegen de doodzonden (151-164)
We herkennen in het tweede hoofddeel van Tghelove met weinig moeite de
drieledige structuur van de biechtformule zoals die met name voor de Oud- en Middel-
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hoogduitse literatuur beschreven wordt. Eerst wordt de biechtformule ingeleid met
een aanroeping tot God, Maria en de heiligen en de priester als plaatsvervanger van
God en de verklaring dat de ‘ik’ een algemene biecht af wil leggen van alle zonden
die hij van kindsbeen af tot heden heeft gedaan (§ 2.1). Daarna volgt een belijdenis
van zonden, geordend volgens allerlei rijtjes van het elementaire geloofsonderricht
(§ 2.2). Tenslotte volgt een afsluiting (§ 2.3) met daarin eerst een zondenbelijdenis
aan de hand van alomvattende schema's als de zeven hoofdzonden (in Tghelove gelijk
gesteld aan de doodzonden), de vijf zintuigen, doen en nalaten. Een soort
‘kapstokformule’, waaraan alle vergeten of onbewuste zonden opgehangen worden,
zorgt ervoor dat de biecht voldoet aan eis van volledigheid. De slotformule vormt
de tegenhanger van de inleidende formule. Opvallend genoeg bidt de ‘ik’ hier niet
om vergeving van zijn zonden, maar om voorspraak bij God, dat de ‘ik’ voldoende
tijd van leven zal krijgen om zijn zonden te beteren en zo het eeuwig leven te
verwerven. De twee absolutieformules, waarmee de priester de biechteling absolveert
(dit is: ontslaat van zijn zonden), stemmen hiermee overeen en zijn in de wensvorm
gesteld. Ze richten zich, merkwaardig genoeg, tot meer dan een persoon (vestri, voer
u allen). Verderop zullen we deze formulering in verband brengen met de functie
van de tekst.
Tghelove bestaat niet alleen uit een biechtformule. Vooraf gaat de geloofsbelijdenis,
waaraan de tekst zijn titel ontleent. De geloofsbelijdenis wordt door de eerste drie
woorden bij de biechtformule getrokken: Ic, sondich mensche, ic ghelove...
De passage aan het einde van de tekst, over de remedies tegen de zeven
hoofdzonden, is thematisch wel verwant met de biechtformule, maar ze is hiermee
niet tot een geheel gemaakt. Volgens de opmaak van het handschrift behoort deze
passage echter tot Tghelove.
Waarvoor heeft de tekst nu gediend? Tghelove is kennelijk bestemd voor de catechese,
het geloofsonderricht. Maar er kan meer over het concrete gebruiksdoel gezegd
worden. Aan het eind van de voormis, vlak voor het begin van het eigenlijke misoffer
(het sacrament van het altaar), werd op zon- en feestdagen de preek gehouden en
werden de twaalf artikelen van het geloof, het Credo, gezegd. Aan het slot van de
preek konden in de Late Middeleeuwen elementen toegevoegd worden: mededelingen,
catechese en een vermeerderd Confiteor (dit is: de schuldbelijdenis uit het begin van
de voormis) in de volkstaal. Tghelove combineert een aantal van deze elementen in
de vorm van een gebed dat wekelijks herhaald wordt en aldus alle catechetische
rijtjes die erin verwerkt zijn, bij de gelovigen inprent. Het gebed en de beleden zonden
zijn in algemene bewoordingen gesteld. De ik-vorm heeft het gemeen met het gewone
Confiteor aan het begin van de mis en met het Credo, die beide door alle gelovigen
tegelijk gebeden worden. Dit verklaart ook waarom het antwoord van de priester in
het meervoud gesteld is. Met zijn zondenbelijdenis in algemene bewoordingen gaat
het niet werkelijk om een biecht. De ‘ik’ vraagt dan
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ook niet om vergeving van de zonden en de absolutieformules, die aan het gewone
Confiteor ontleend zijn, verzoeken in de wensvorm om deze vergeving. Daardoor
zijn het geen (kerk)rechtsgeldige handelingen die de biechteling ontslaan van zijn
zonden, maar eerder voorbeden. Tghelove is al met al geen echte biecht, maar de
tekst kan wel gebruikt worden als stramien bij de sacramentele privé-biecht, de
persoonlijke, geheime biecht die aan alle officiële voorwaarden van dit sacrament
voldoet. Dit verhoogt de catechetische waarde van deze tekst.
Met de catechetische aard van de biechtformule stemt het slot over de remedies
tegen de zeven hoofdzonden overeen, ofschoon men kan betwijfelen of ook dit
slotdeel in de mis hardop ‘gebeden’ werd.
De tekst heeft elementair catechetisch niveau en is geschikt voor een veelzijdig
gebruik. Daarmee lijkt hij bestemd voor de doorsnee-leek die zijn geloofspraktijk
enigszins wil verdiepen. Hierin stemt hij overeen met de andere geestelijke
prozateksten in het handschrift-Van Hulthem.
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Tghelove
XLVI
[1] Ic, sondich mensche, ic ghelove in Gode, den almech[2] teghen aant. Vader, sceppere hemelrijcs ende erterijcks. Ic aant.
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[3] ghelove in Jhesum Cristum, sinen eneghen Sone. Ic
[4] ghelove dat hi ontfaen es vanden Heileghen Gheest,
[5] gheboren vander Maget Mariën. Ic ghelove dat hi es
[6] ghepassijt, ghepijnt onder Poncio Pylato. Ic ghelove
[7] dat hi es ghecruust ende ghedoot ende daer na begra[8] ven. Ic ghelove dat hi daer na neder daelde ter hellen
[9] ende bracse ende verloeste sijn vriende vander ewegher aant.
[10] pinen. Ic ghelove dat hi daer na binnen derden
[11] daghe op verrees vander doot ende op voer te hemele,
[12] daer hi sittende es te rechter hant sijns Vaders almech[13] tichs. Ic ghelove dat hi daer na weder comen sal ten
[14] lesten daghe om te doemene levende ende doede. En[15] de ic ghelove in den Heileghen Gheest ende in onser
[16] moeder, die heileghe kersten Kerke. Ic ghelove in de
[17] ghemeijnscap der heileghen. Ic ghelove in die verlate[18] nesse der sonden. Ic ghelove inde opverstaennesse des
[19] vleesch tote den eweghen levene.
[20] Met desen ghelove ende met alle den ghelove dat aant.
[21] een goet kersten mensche sculdich es te ghelovene
[22] comic te Gode van hemelrike te ghenaden, ende mire
[23] Vrouwen, sente Mariën, alle Gods lieve heileghen en[24] de u, priester, te biechten van alle minen sonden die aant.
[25] ic ye ghedede van minen kinschen daghen, sent dat ic
[26] sunde doen mochte, tote op den tijt van nu.
[27] Ic gheve mi sculdich in die X gheboeden ons Heren aant.
[28] Jhesu Cristi, dat ic die niet ghehouden en hebbe als
[29] ic sculdich ware te doene; ende dat ic minen Here, mi[30] nen God, niet ghemint en hebbe met al mire cracht
[31] als ic sculdich ware te doene; ende dat ic den name ons
[32] Heren te vergheefs in minen mont ghenomen hebbe
[33] ende daer bi ghesworen; ende dat ic die heileghe da[34] ghe niet gheviert en hebbe als ic sculdich ware te doe[35] ne; ende dat ic minen evenkersten niet ghemint en hebbe
[36] ghelijc mi selven; ende dat ic vader ende moeder niet aant.
[37] gheërt en hebbe als ic sculdich ware te doene. Ic gheve
[38] mi sculdich ocht ic enech valsch ghetughe ghedra[39] ghen hebbe. Ic gheve mi sculdich ocht ic yemans doot
[40] begheert hebbe ende ocht ic yemans goet begheert
[41] hebbe ocht ghenomen. Ic gheve mi sculdich ocht ic
[42] yemans bedde ghenoet begheert hebbe ocht enech aant.
*

9 bracse: brak haar open
14 doemene: oordelen
33-34 heileghe daghe: zondagen en (kerkelijke) feestdagen
38 ocht: als, dat (elders ook: of)
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[44] de dat es mi leet.
[45] Ic gheve mi sculdich in die XII poenten vanden hei[46] leghen aant. ghelove, of ic iet min of meer gheloeft hebbe aant.
[47] dan ic sculdich ware te doene.
[48] Ic gheve mi sculdich in die VIII salicheden miere aant.
[49] zielen, dat ic niet arm ghewest en hebbe van gheeste aant.
[50] als ic sculdich ware te sine; ende dat ic niet goedertie[51] ren gheweest en hebbe jeghen minen evenkersten; en
[52] de dat ic niet gheweent en hebbe om mine sonden; en[53] de aant. om dat werde liden ons Heren niet ghepeinst en
[54] hebbe; ende dat ic niet hongherech ende dorstich en aant.
[55] hebbe gheweest om die gherechtecheit te volbringhe[56] ne; ende dat ic niet ontfermechtech gheweest en heb[57] be over mi selven ende over minen evenkersten; en[58] de aant. dat ic niet suver gheweest en hebbe van ghepeinse; en[59] de aant. dat ic oec niet alsoe ghedoechsam gheweest en heb[60] be als ic sculdich ware te doene; ende dat ic niet alsoe
[61] vele persecuciën ghedoecht en hebbe om die gherech[62] techeit Gods te volbringhene als ic sculdic ware te
[63] doene.
[64] Ic gheve mi sculdich in die VII gaven des Heilichs aant.
[65] Gheest, dat ic diere niet ware ghenomen en hebbe
[66] noch alsoe ontfankelijc gheweest en hebbe als ic scul[67] dich ware te sine; ende dat ic altoes niet gheleeft en
[68] hebbe in innicheden ende inder vresen Gods; ende
[69] dat ic Gode niet ghedanct en hebbe siere goedertie[70] renheit ende siere meltheit die hi mi verleent heeft;
[71] ende dat ic Gode niet ghedanct en hebbe diere const
[72] ende diere beschedenheit die hi mi verleent heeft om
[73] te wetene wat ic doen of laten sal. Ic gheve mi sculdich
[74] dat ic Gode niet ghedanct en hebbe diere starcheit die
[75] hi mi ghegheven heeft te verwinnenne lief of leet; en[76] de dat ic naden raet Gods niet gheleeft en hebbe maer
[77] dicwile dat versuemt hebbe; ende dat ic die versten[78] decheit die mi God ghegheven heeft, niet ghekeert en
*

59 ghedoechsam: lijdzaam
61 persecuciën: vervolging
65 diere... hebbe: daarop geen acht geslagen heb
68 innicheden: (hier, als pendant van vresen) toewijding
71 const: kennis
72 beschedenheit: beoordelingsvermogen
75 te verwinnenne lief of leet: om te overwinnen, zij het aangenaam of onaangenaam
77-78 verstendecheit: inzicht
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[79] hebbe alsoe sere tote den goede als tote den uutwen[80] decheden. Dies ghevic mi sculdich. Ic gheve mi scul[81] dich in die gave der tsmakender wijsheit Gods.
[82] Ende ic gheve mi sculdich in die VI sonden des Hei[83] lichs aant. Gheest. Inden iersten ocht ic iet ghevallen hebbe
[84] in wanhope. Ic gheve mi sculdich ochtic Gode ocht

Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem

53
*

[85] sinen heileghen enech despijt gheboden hebbe. Ende
[86] ic gheve mi sculdich ocht ic iet ghesundicht hebbe op
[87] die ontfermechticheit Gods. Ic gheve mi sculdich aant.
[88] ocht ic iet ghesundicht hebbe uut ghenoechterliker
[89] quaetheit. Ic gheve mi sculdich ocht ic mi iet beson[90] dich aant. hebbe in die kersten waerheit te wedersprekene
[91] of te weder stane. Ende ic gheve mi sculdich ocht ic
[92] yement enech gheestelijc goet veront hebbe.
[93] Ende ic gheve mi sculdich in die VII sacramente der aant.
[94] heilegher Kerken. Inden iersten in dat sacrament des
[95] doepsels, dat ic dat niet alsoe suver ghehouden en aant.
[96] hebbe als ic sculdich ware te doene van sonden. Ende
[97] ic gheve mi sculdich in dat sacrament des vormsels,
[98] daer ic mede cracht ende macht hebbe te wederstane
[99] alle temptacie des viants, maer langer bi ghebleven aant.
[100] hebbe dan ic sculdich ware te sine. Ende ic gheve mi
[101] sculdich in dat sacrament der biechten, dat ic noit al[102] soe aant. ghewaerechtich biechte ghesproken en hebbe met
[103] alsoe groten berouwe van sonden als icx met ghe[104] noechten ghedaen hebbe. Ende ic gheve mi sculdich
[105] in dat sacrament des outaers, dat ic dat niet gheërt
[106] noch ghewerdich en hebbe als ic sculdich ware te doe[107] ne. Ende ic gheve mi sculdich in dat sacrament des hu[108] lechs, dat ic alle menschen die in huwelike state sitten,
[109] niet gheërt en hebbe als ic sculdich ware te doene. Ic
[110] gheve mi sculdich in dat sacrament des priestersscaps, aant.
[111] dat ic alle priesteren niet alsoe vele eren gheboden en
[112] hebbe als ic sculdich ware te doene. Ic gheve mi scul[113] dich in dat sacrament des olisels, dat ic dus niet gheërt aant.
[114] en hebbe als ic sculdich ware te doene. aant.
[115] Ic gheve mi sculdich in die VII werken van ontfarm[116] herticheden, aant. dat ic den hongheren niet ghespijst en
[117] hebbe; ende dat ic den dorsteghen niet drincken ghe[118] boden en hebbe; ende dat ic den naecten niet ghecleet
[119] en hebbe; ende den armen gasten niet gheherbercht
[120] en hebbe; ende dat ic die zieke niet ghetroest en heb[121] be; ende dat ic die ghevanghene niet verloest en heb[122] be; ende dat ic die dode liede niet begraven en hebbe,
[123] als ic sculdich ware te doene.
*

85 despijt: minachting
88-89 uut ghenoechterliker quaetheit: uit slechtheid waarin ik genoegen schepte
92 enech... hebbe: iets misgund heb dat geestelijk heilzaam is
106 ghewerdich en hebbe: op zijn waarde geschat heb
113 dus: aldus
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[126] Gods dienste, in vrecheden, in nidecheden, in gul[127] sicheden, in overate, in overdranke, in hate, in nide, in
[128] toren, in gramscape, in oncuusheden; in mine V sin[129] nen, aant. in hoerne, in siene, in tastene, in ghesmakene, in
[130] riekene; in doen dat ic laten soude ende laten dat ic
[131] doen soude, in lieghene, in bedrieghene, in swerne, in
[132] versuerene, in scop, in scherne, in achtersprake, in ach[133] ter aant. taelen. Hoe dat zi mi ghesciet sijn, wetene of onwe[134] tene, slapende of wakende, sittende of ligghende, eten[135] de of drinkende, allene ocht met yemant ghemene,
[136] heimelec of openbaer: alle sijn si mi leet. Ende mi es
[137] leet dat si mi niet leet ghenoech en sijn. Ende daer om[138] me soe biddic der heilegher Coninghinne van hemel[139] rike, alle Gods lieven heileghen ende u, here priester in
[140] Gods stat, dat ghi alle te samen onsen lieven Here wilt
[141] bidden voer mi dat hi mi soe langhe ghesparen wille
[142] met siere grondeloezer ontfarmertecheit in desen
[143] cranken allendeghen levene, dat ic mijn sonden ghe[144] beteren mach ende ons liefs Heren hulde ghecrighen
[145] ende na dit leven dat ewelec leven. Amen. aant.
[146] Misereatur vestri omnipotens Deus et dimissis, etc. aant.
[147] Aflaet van al uwen sonden ende troest des Heilichs
[148] Gheest verlene u ende mi de Vader ende die Sone ende
[149] die Heileghe Gheest. Amen. Byt voer mi om Gods
[150] wille; ic wille gerne bidden voer u allen.
[151] Item jeghen die VII doot sonden sijn VII medesinen. aant.
[152] Ende heten wel dootsonden want si dooden die allen[153] deghe zielen inder eweger pinen. Ende oec heten si wel
[154] hoeft sonden want si sijn moeder ende hoeft daer alle
[155] sunden uut comen. Want met oetmoedecheden wert
[156] hoverdie verdreven, want Jhesus Cristus was oetmoe[157] dich ende onderdanich sinen Vader toter doot.
[158] Item met onbegherelecheit ocht ghenuechsamheit
[159] wert ghierecheit verdreven. Item met godterliker
[160] minnen wert haet ende nijt verdreven. Item met melt[161] heiden wert vrecheit verdreven. Item met snelder
[162] huefeninghen wert tracheit verdreven. Item met so*

127 overate: te veel eten. overdranke: te veel drinken
132 versuerene: lastig zijn. scop: spot. scherne: gekscheren, bespotten
132-133 achtersprake, achter taelen: achterklap
151 medesinen: remedies
159 godterliker: goedertieren
162 huefeninghen: oefeningen
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[163] berheiden wert gulsecheit verdreven. Item met suver[164] heden der conciencie wert oncusheit verdreven.
Nota.
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Aantekeningen
De tekst staat op F.49V, b, 16 - F.51R, a, 32 en werd eerder uitgegeven door C.P.
Serrure in zijn Vaderlandsch museum 2 (1858), p. 420-423, nr. LXXXVIII.
1

Ic: I hoofdletter in de marge voor de
kolom, 5 regels hoog, kleur rood.

2

ende erterijcks: ende geëmendeerd uit en.

9

bracse geëmendeerd op grond van de
context uit braechtse, dat in het hs. al
gecorrigeerd is uit brachtse. Die helle
breken is een vaste uitdrukking, zie MNW
1, 1430 en betekent ‘de poorten van de
hel openbreken’.

20

Met: M grotere hoofdletter (in rood).

24

u: in hs. .v. geschreven (ook zo in r. 139,
148, 150).

27

De tien geboden zijn, met enige
wijzigingen, ontleend aan het bijbelboek
Exodus (20:1-7).

36

Voor ghelijc in hs. ghenen doorgehaald.

42

yemans: in hs. a gecorrigeerd uit
onleesbare letter(s).

43

overspel: onzeker in hs. overspel of over
spel, maar vergelijk schrijfwijze in hs.
van werde (53), veront (92), berouwe
(103), waarbij ook steeds de r los staat
van de volgende letter.

45

Ic: I grotere hoofletter (in rood).
De twaalf artikelen van het geloof werden
vastgelegd op het eerste concilie van
Nicea in 325 en op het eerste concilie van
Constantinopel in 381.

46

gheloeft hebbe: hebbe toegevoegd in
overeenstemming met parallelle
zinsconstructies in de context. De
weglating van hebbe in het hs. kan te
maken hebben met het feit dat gheloeft
aan het einde van de kolom (F.50R, a)
staat.
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Ic: I met rood opgehoogd.
De zaligsprekingen vindt men in de
bijbelpassages Mat. 5:3-11 en Luc.
6:20-11.

49

arm ghewest en hebbe: en geëmendeerd
uit ende.

52

en hebbe: en geëmendeerd uit ende.

54

hongherech: geëmendeerd uit
hongherechtech (=Vlaamse variant voor
ongerechtich). Bij het afschrijven is het
woord hongherech verlezen tot
(h)ongherechtech, wellicht onder invloed
van gherechtecheit dat in de
onmiddellijke omgeving staat (55).

57

ende over: ende geëmendeerd uit en.

58

en hebbe: en geëmendeerd uit ende.

64

Ic: I grotere hoofdletter (in rood).
De zeven gaven van de Heilige Geest zijn
ontleend aan het bijbelboek Jesaja (11:2).

82

De (gewoonlijk) zes zonden tegen de
Heilige Geest zijn een middeleeuwse
uitwerking van de bijbelpassages Mat.
12:31, Mar. 3:28-29 en Luc. 12:10.
des: ronde s gecorrigeerd in hs. uit lange
s.

87

ontfermechticheit: mogelijk misplaatste
abbreviatuur voor -er-:
ontferme(er)chticheit?

89-90

besondich: emendatie tot besondicht niet
noodzakelijk. Verg. ook gewerdich (106).

93

De zeven sacramenten werden in de elfde
eeuw vastgelegd.

95

doepsels: gecorrigeerd in hs. uit dopsels.

99-100

langer... hebbe: elliptische constructie,
nl. bij de temptacie des viants.

101-04

dat... ghedaen hebbe: bedoeld wordt dat
het berouw niet opweegt tegen het
genoegen waarmee de zonden begaan
zijn.

110

priestersscaps: in hs. aan elkaar
geschreven ondanks ronde s aan het eind
van priesters.
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dus boven de regel toegevoegd m.b.v. een
verwijsteken.

114

te: in hs. ten?

115

Ic: I grotere hoofdletter (in rood).
De werken van barmhartigheid zijn
gebaseerd op de bijbelpassage Mat.
25:35-36.
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124

Ic: I grotere hoofdletter (in rood).

128

oncuusheden: geëmendeerd uit
onscuusheden.

132

versuerene: het is ook mogelijk hier
verswerene te lezen: ‘een valse eed
zweren’.

145

Amen: staat in het hs. achter de Latijnse
formule op het eind van de volgende
regel, maar is bij de daaraan
voorafgaande regel gevoegd door een
dubbele vertikale streep.

146

Misereatur: M grotere hoofdletter (in
rood).
etc.: de volledige tekst luidt: Misereatur
vestri omnipotens Deus et dimissis
peccatis perducat vos ad vitam aeternam
(‘De almachtige God zij u genadig,
vergeve uw zonden en geleide u tot het
eeuwige leven’). Misschien omvat dit
‘etc.’ nog meer: bijv. de gebruikelijke
tweede absolutieformule in het Latijn (de
zgn. Indulgentiam-formule), daarna de
vertaling van de eerste
Misereatur-formule, waarop dan de
vertaling van de Indulgentiam-formule
volgt, die wel overgeleverd is (147-149).
De gelovigen hoefden in feite alleen maar
begin en het einde van het antwoord van
de priester te weten.

151

Item (Latijn: ‘evenzo’): markeert in
opsommingen het begin van een nieuw
punt.
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De ghelasen sale
Fred de Bree Vrije Universiteit Amsterdam
De middeleeuwse toehoorder/lezer, die in het voetspoor van een contemporaine
dichter een landschap betrad met lentegroen, een bos en een rivier, wist waarschijnlijk
uit ervaring wat hem te wachten stond. Hij zal die ‘Natureingang’ onmiddellijk
hebben herkend als een impliciete aankondiging. Het zou raar moeten lopen als hij
door de ik-verteller niet zou worden meegevoerd naar een voorwerp (een boom
bijvoorbeeld of een brug of een schip), een plaats (een weiland, tuin, kasteel) of een
gebeurtenis (vermoedelijk een ontmoeting), waaraan een levenswijsheid
gedemonstreerd kon worden. Een levenswijsheid, welteverstaan, die direct of indirect
verband hield met de liefde. Mocht de ervaren lezer van De ghelasen sale (DGS)
zich derhalve vanaf de eerste zin op bekend terrein wanen, de intrigerende mededeling
in de daaropvolgende zin zal zijn effect niet gemist hebben. Een paleis van glas!
Daar wilde hij graag wat meer over horen, want tussen alle fantastische bouwwerken
in eerder gelezen minnesproken was hij zo iets merkwaardigs zelden of nooit
tegengekomen.
Vergeleken met de middeleeuwer, die door de snelle opening van DGS tegelijkertijd
werd voorbereid op en nieuwsgierig gemaakt naar hetgeen zou volgen, heeft de
twintigste-eeuwse lezer het heel wat moeilijker. Om te beginnen dat glazen paleis:
wie raakt daar nu nog van ondersteboven? De literatuur is in dit opzicht al lang en
breed ingehaald door de werkelijkheid, waarin wij worden omringd door de meest
gewaagde glasconstructies uit de negentiende (Crystal Palace!) en twintigste eeuw;
waarin niemand meer opkijkt van een glazen stad; waarin vrijwel alles van glas
gemaakt kan worden. We zouden ons vergissen als we - met op ons netvlies de
luisterrijke gebrandschilderde ramen van gotische kathedralen - zouden menen dat
glas gedurende de Middeleeuwen in Europa een even gangbaar artikel was als het
nu voor ons is. Uit de periode 800-1400 is - afgezien van de gotische vensterglazen
- zeer weinig glaswerk bewaard. Glas moet tot in de veertiende eeuw als tamelijk
kostbaar en bijzonder hebben gegolden; het werd voornamelijk gefabriceerd voor
de vensters van kerken en grote gebouwen. Glasplaten van meer dan 70 à 80 cm in
het vierkant waren onbestaanbaar; grote vensters waren altijd samengesteld uit een
veelheid van kleine ruiten. Het is dan ook geen wonder dat middeleeuwse dichters
graag gebruik maken van glas als bouwmateriaal voor huizen buiten de
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normale aardse werkelijkheid. De krankzinnigheid voorwendende Tristan bijvoorbeeld
verzekert koning Marc dat hij diens vrouw zou willen meevoeren naar een geheel
uit glas opgetrokken paleis dat hoog in de lucht drijft; Brandaan bezoekt tegen het
einde van zijn zeereis (het verhaal is in het handschrift-Van Hulthem te vinden!) het
kasteel op de Mons Syone. De letterlijk onvoorstelbare rijkdom van het gebouw blijkt
o.a. hieruit dat de vloer van de grote zaal helemaal van sneeuwwit glas is. En in een
geheel andere context betreedt Torec een vertrek, die camere van wijsheden, dat
gemaakt is van blauwgekleurd glas en marmer.
De sale van ghelase (v. 4) moet derhalve worden opgevat als het eerste duidelijke
door de tekst afgegeven signaal dat wij met de verteller in een ander soort wereld
zijn aangeland. Die localisering moet voor de oorspronkelijke lezer naadloos hebben
aangesloten bij de door de eerste zin reeds opgeroepen (en door de rest van het gedicht
bevestigde) verwachting, dat hij hier te maken heeft met een minnesproke. Dit literaire
genre, dat vooral in de veertiende en vijftiende eeuw buitengewoon populair moet
zijn geweest, is gemakkelijker te benoemen dan te definiëren. Ik beperk me hier tot
enkele zeer globale aanduidingen, die voornamelijk zijn gebaseerd op het kleine
honderdtal Middelnederlandse minnesproken dat voor het grootste deel is overgeleverd
in het Gruuthusehandschrift, in het Haagse Liederenhandschrift en in Hulthem.
Naar de vorm zijn minnesproken volgens een eenvoudig schema rijmende
gedichten, qua omvang variërend van een tiental tot enkele honderden verzen. Ze
onderscheidden zich van de lyriek doordat ze niet waren bedoeld om gezongen te
worden. Hun thematiek betreft (aspecten van) de liefde: nagestreefd, gevonden dan
wel verloren, bejubeld dan wel afgezworen en vooral: op de goede ofwel op de
verkeerde manier gepraktiseerd. Een relatief kleine groep minnesproken komt door
de zeer persoonlijke toonzetting het meest overeen met de minnelyriek; hun inhoud
zou men hoogst abstract maar wel juist kunnen samenvatten als: ‘ik en de liefde’.
Verreweg de meeste minnesproken kiezen voor de behandeling van hun onderwerp
de vorm van een dialoog, een beschouwing of belerende uiteenzetting, een al of niet
allegorische vertelling of een combinatie van deze vormen. En daarmee zijn we weer
terug bij ons glazen paleis.
Veel minnesproken met een allegorische vertelling (waarin het verhaal slechts een
metafoor is voor een te ontraadselen gedachtenconstructie) verraden hun
dubbelzinnigheid. Er komen dan ongewone of zogenaamde mensen (personificaties)
in voor, wonderlijke flora/fauna (luustervincken, een sprekende nachtegaal),
fantasievoorwerpen/-bouwwerken. Met deze zo overduidelijk allegorische
verhaalelementen kreeg de toehoorder/lezer even zovele sleutels aangereikt met
behulp waarvan hij zich toegang moest zien te verschaffen tot het binnenste, de
eigenlijke betekenis, van DGS. De dichter kon die ontsluiting op allerlei manieren
vergemakkelijken; soms ging hij zover dat hij expliciete aanwijzingen voor de
interpretatie gaf. Zo biedt de epiloog van DGS (v. 197-204) de lezer de mogelijkheid
om zijn
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eigen uitleg van het allegorische verhaal te toetsen aan hetgeen de dichter voor ogen
stond. Deze epiloog afficheert de sproke nadrukkelijk als exempel, een leerzaam
verhaal. Wàt eruit te leren valt staat in de laatste zes verzen, die in al hun
ogenschijnlijke eenvoud verwijzen naar een zeer complex cultuurhistorisch
verschijnsel, dat wij in navolging van de middeleeuwers samenvattend benoemen
als ‘hoofsheid’. Binnen het bestek van deze inleiding moet worden volstaan met deze
constatering en al onze aandacht moet uitgaan naar hetgeen DGS te berde brengt
over hoofsheid. Dat is een ernstige en tamelijk sombere waarschuwing: hoofsheid,
in het bijzonder de gemeenschappelijke beleving ervan, is een fragiel ideaal, dat maar
al te vaak in scherven valt (v. 199). De oorzaak daarvan ligt (niet in de eerste plaats
bij de erfvijanden buiten de eigen groep, maar) bij die leden van de hoofse
gemeenschap, die hoofsheid tot een farce maken door de grondbeginselen ervan te
verloochenen (v. 200-204).
Keren we nog een ogenblik terug naar het verhaal. Een uitgelezen gezelschap geeft
zich over aan hoofse genoegens, waaronder de jacht (v. 20-32); men jaagt op een
merkwaardig soort wild: luustervincken en niders, die te beschouwen zijn als de
traditionele verstoorders van hoofse minne en hier blijkbaar zijn getransformeerd tot
prooidieren (v. 33-35). Zes gekroonde vrouwen - hun namen verwijzen naar vitale
aspecten van hoofs gedrag, waaronder de liefde! - verklaren wie ze zijn (v. 36-106)
en slaan dan samen met het overige gezelschap op de vlucht voor de niders en
luustervincken. Ze zoeken een goed heenkomen in de ghelasen sale, die de
voornaamste van het zestal, vrouwe Trouwe, heeft laten bouwen als een besloten
vrijplaats voor hoofs verkeer (v. 107-144). Maar al spoedig blijkt deze schuilplaats
niet aan haar doel te beantwoorden: het wemelt er van mensen die edele goede persone
schijnen (v. 171), maar in werkelijkheid het ideaal van de hoofsheid verraden. Er is
maar één conclusie mogelijk: hoofsheid, met inbegrip van de liefde, staat voortdurend
bloot aan de aanvallen van kwaadwilligen, die hoofs verkeer frustreren door gedrag
dat neerkomt op een complete verwerping van elementaire hoofse deugden (= de zes
gekroonde vrouwen; zie v. 157-164; 201-202). De gedachte dat hoofsheid zich
effectief zou kunnen onttrekken aan dergelijke aanvallen (de glazen schuilplaats!),
is een illusie die beter aan diggelen geslagen kan worden (v. 189-196). De enige
juiste houding is: onafgebroken waakzaamheid (v. 177-184; vgl. v. 66).
Het is altijd een hachelijke onderneming om van een gedicht dat meer dan één
verhaal vertelt, de verschillende lagen te willen blootleggen, zeker als het een
middeleeuwse minnesproke betreft. Er zijn dan ook nog vragen te over. Eén daarvan
moet ik in ieder geval aanstippen, omdat die zijdelings verband houdt met het
mogelijke ontstaansmilieu van Hulthem. Hoe ver gaat de kritiek van DGS eigenlijk?
Heeft ze een opbouwende, c.q. restauratieve intentie (en is DGS derhalve een apologie
van het nog onverminderd levensvatbaar geachte hoofse ideaal)? Of gaapt er volgens
de dichter zo'n diepe kloof tussen ideaal en werkelijkheid, dat in zijn ogen dat hele
hoofse gedoe niet veel meer is dan een spel scaex met losen treken? En be-
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luisteren we in dat laatste geval dan de stem van een typische buitenstaander, een
stedeling of misschien zelfs een aanhanger van de Moderne Devotie, die zo het zijne
denkt van de hoofse levenswijze?
Tenslotte nog dit. Ik heb geen systematisch onderzoek gedaan naar mogelijke
literaire voorbeelden van DGS. Wel kan worden vastgesteld dat glas in middeleeuwse
literatuur nogal eens opduikt als exotisch bouwmateriaal (zie boven) en/of als metafoor
van transparantie dan wel breekbaarheid. Zo wordt bijvoorbeeld in lied 97 van het
Gruuthuse-handschrift het maagdelijk moederschap van Maria min of meer topisch
vergeleken met het wonder van de lichtdoorlatendheid van glas en staat in lied 100
van hetzelfde handschrift (het tweede Egidius-lied) de broosheid van glas model
voor de sterfelijkheid van de mens. Veel dichter in de buurt van DGS komt de
allegorische droom in The House of Fame (ca. 1375) van Geoffrey Chaucer. Het
eerste deel daarvan speelt zich af in Venus' tempel, gemaakt van glas. Diezelfde
locatie koos John Lydgate, geïnspireerd door Chaucer, als plaats van handeling voor
The Temple of Glas (waarschijnlijk vóór 1412). Pure coïncidentie? Het minste wat
ervan te zeggen valt is dat glazen gebouwen bij auteurs van een bepaald type literaire
teksten (uit de tweede helft van de 14e en begin 15e eeuw) misschien in trek zijn
geweest. Een laatste aanwijzing daarvoor mag hier niet onvermeld blijven, omdat
ze zo'n 25 folia na DGS in Hulthem te vinden is. In het gedicht De viere heren
wenschen situeert de derde heer zijn versie van een paradijselijk bestaan in ... Ene
sale van gelase! De analogie met onze minnesproke ligt voor het oprapen: een paleis
van glas is een luchtkasteel!
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De ghelasen sale
LXXXVI
1 Eens meyes tijts quam ic ghegaen aant.
In een foreest met groenen grase aant.
Op ene riviere. Daer vandic staen aant.
4 Ene fresseche sale van ghelase. aant.
Aldaer die nachtegale sanc; aant.
Si dochte mi wachter vanden tinnen.
Met haren sanghe dat si mi dwanc
8 Dat ic ghinc ter salen binnen.
Doen ic in die sale quam, aant.
Ic en sach daer vrouwe noch here,
Noch ghenen mensche ic daer vernam.
12 Doen wasic recht al uuten kere.
Die tafelen stonden daer ghedect aant.
- Het sceen men soude daer gaen eten Met witten laken onbevlect,
16 Maer daer en was niement bi gheseten.
Doen keerdic weder uter salen
Als dieghene die was met vare.
Op ene riviere ghinghic dwalen; aant.
20 Daer soe werdic volcs gheware.
Ridderen, magheden, knechten, vrouwen
Vandic daer vele, sonder ghetal.
Sere rikelike mocht mense scouwen,
24 Te rechte als men daer hoven sal. aant.
*

titel ghelasen sale: glazen paleis
1 Eens meyes tijts: op een dag in mei
3 Op ene riviere: bij een rivier
4 een schitterend paleis van glas
6 zij leek me de wacht te houden op de transen
7 si mi dwanc: dreef ze mij ertoe
12 toen was ik helemaal de kluts kwijt
18 aangeslagen als ik was
21 magheden: dienstmaagden
23 zij zagen er prachtig uit
24 net als voor een feestelijke bijeenkomst
27 menegertieren: honderduit
28 vroude: plezier
29 vlieghen: op vogels jagen
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Herten, hinden ende ander dieren
Liepen daer spelen in dat wout.
Die voghelkine songhen menegertieren.
28 Ic sach daer vroude dusentfout.
Ic sach daer vlieghen, ic horder jaghen,
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32

36

40

44

48

52

56

*

*
Sere weidichlike utermaten.
Dat wilt mochte hem sere versaghen:
Men stont daer sterkelike te laten. aant.
Men vloech daer na die luustervincken, aant.
Men jaghede daer die niders fel
Die goet gheselscap gherne crencken.
Dat bequam die vrouwen wel.
Sesse vrouwen stonden daer te rade aant.
- Die men niet en mochte versconen Onder enen boem, in die scade, aant.
Sere rikelike met haren cronen.
Ic verblide mi in minen moet,
Doen ic selken vrouwen ane sach.
Ic dachte: Here God, waric soe vroet,
Wat hier dese feeste bedieden mach!
Ic ginc besiden op een inde;
Ic vraghede wie die vrouwen waren.
Men seide mi dat icse wel kinde
Ende haren name hoerdic verclaren.
Dese VI vrouwen uutvercoren aant.
Waren sonderlinghe ghecleet
Elkerlijc na haren behoren,
Alsoe men trecht van wapen scheet. aant.
Dierste vrouwe maghic u noemen, aant.
Die hiet vrouwe Trouwe, boven ghestaen. aant.
Vore alle dander sagicse comen.
Sabule, swert, soe hadde si aen. aant.
Si sprac: ‘Ic moet wel roucledt draghen, aant.
Want mine ghespelen sijn sere doot.
30 volgens de beste tradities van de jacht
31 geen wonder dat het wild zeer angstig werd
32 men stond daar een leven als een oordeel te maken
33 vloech... na: maakte jacht op
35 goet gheselscap: vriendschappelijk verkeer (of: een goede verstandhouding). crencken:
verstoren
36 dat was zeer naar de zin van de dames
37 te rade: om te beraadslagen
38 van een weergaloze schoonheid
39 in die scade: in de schaduw
40 vorstelijk (zagen ze eruit) met hun kronen
43 waric soe vroet: ik zou wel eens willen weten
45 ik ging een eindje aan de kant
50 sonderlinghe... Elkerlijc: elk afzonderlijk gekleed
51 na haren behoren: op de hun toekomende wijze
52 volgens de regels van de heraldiek
54 boven ghestaen: de voornaamste
56 de kleur van haar kleding was sabel, zwart
58 ghespelen: vrienden. sere: bijna allemaal
59 ik zal nooit meer iets over hen kunnen vertellen
60 met wie ik zoveel vreugde heb gedeeld
64 of... leet: of in haar nabijheid kwam
66 maar geen eer zonder angst en bezorgdheid
70 Si... van: zij had iets aan in de kleur van
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In derffer nemmermeer ghewaghen,
60 Daer ic mede was in vrouden groet.’ aant.
Vrouwe Ere stont bi hare siden.
Si hadde ane een gulden cleet.
Droeve herten soe can si verbliden, aant.
64 Soe wiese ane sach of bi haer leet.
Si sprac: ‘Ic wille in vrouden leven,
Maer anxt moet emmer in eren sorghen. aant.
God can nemen ende gheven;
68 Vore hem en es gheen dinc verborghen.’
Die derde vrouwe hiet Reinicheit. aant.
Si hadde ane van silver, wit,
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72

76

80

84

88

92

96

100
*

*
Dat elker vrouwen oec wel steit,
Dat suver es ende ombesmit.
Si sprac: ‘Ic wille Maria dienen
Met reinicheden al minen tijt.
Mine clederen soudic node ontsienen;
Ic draghe van hare dit abijt.’
Die vierde vrouwe, daer naest ghestaen,
Was gheheten Ghestedicheit.
Blau, lasuer, soe hadde si aen,
Alsoe ment noemt int wapencleit.
Si sprac: ‘En mach ghestedecheit niet baten, aant.
Soe mach mi rouwen dat ic draghe.
Ic hebbe der werelt vele ghelaten.
God gheve mi loen ten jonxten daghe.’ aant.
Die vijfste vrouwe hiet Venus. aant.
Si hadde ane van kelen, roet.
Der minnen wapen was si wel wijs;
Si maect den meneghen levende doot.
Si sprac: ‘Ic moet de werelt antieren, aant.
Want God heeft mi daertoe ghemaect.
Grote vroude canic visieren;
Nochtan werdic in die scrifture ghelaect.’ aant.
Die seste vrouwe hiet Vaste Hoede; aant.
Si hadde ane sinobel, groen. aant.
In hare hant droech si ene roede, aant.
Alse rechters ochte doerwerders doen.
Si sprac: ‘Dese roede dragic van Gode; aant.
Si es in rechticheit ghestelt. aant.
Ic ghebieder mede die X ghebode; aant.
Men brocker nu vele met ghewelt.’ aant.
75 ontsienen: vuil laten worden
76 van hare: omwille van haar; abijt: kleed
80 int wapencleit: bij een wapenrok
81 En... baten: als standvastigheid nergens meer toe dient
82 dan mag mijn kleding mij wel droevig stemmen
83 ik heb de wereld veel nagelaten
84 ten jonxten daghe: (bij het laatste oordeel) op de jongste dag
86 van kelen: iets in de kleur keel
87 van het wapen van de liefde wist zij alles af
88 zij maakt van menigeen een levende dode
89 Ic... antieren: ik moet mij inlaten met (het leven in) de wereld
91 visieren: uitdenken
92 die scrifture: de bijbel
93 Vaste Hoede: Altijd Waakzaam
97 van Gode: van Godswege
98 zij dient tot bescherming van de gerechtigheid
99 Ic ghebieder mede: ik handhaaf ermee
100 Men... vele: men heeft er tegenwoordig vele van overtreden
101 exponeren: uitleggen
103 elk in haar eigen bewoordingen
104 en ook hun gedistingeerde kleding, uitgevoerd
105 in de zes heraldische kleuren die zij dragen
108 hem benemen: hen dwars zitten
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Nu hebdi horen exponeren
Die sesse vrouwen wie si sijn,
Elkerlijc na hare viseren,
104 Verwapent oec haer cleder fijn
Van sesse varwen die si draghen,
Daer goet ende ere af comen mach.
Over die niders eest dat si claghen,
108 Die hem benemen nacht ende dach.
Over die felle luustervincken aant.
Die boser dan verraders sijn,
Met haren tonghen den meneghen krencken;
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112 Dats inden lande nu wel in schijn. aant.
Dese sesse vrouwen schieden hem in desen
Ende trocken sciere ter salen waert
- Si mochten wel van anxten beven 116 Ten etene te dienen daer ter vaert.
Doen si in die sale waren,
Volghede hem na een starc ghesinde:
Ridderen, knechten met groter scaren,
120 Magheden, vrouwen, die ic niet en kinde.
Vrouwe Vaste Hoede stont vore die dore aant.
Met haren roeden, ter salen binnen.
Daer en mochte niemen liden vore, aant.
124 Sine moesten wel bi namen kinnen.
Vrouwe Trouwe was bi hare ghestaen,
Want si hadde die sale doen bouwen, aant.
Dat men verborghen daer in soude gaen aant.
128 Vore der luustervincken scouwen. aant.
Vrouwe Ere hadde die hoefmeester ghemaect, aant.
Als wel behoert tote selker feesten. aant.
Die edel herten ongheraect
132 Ontfinc si wel met bliden gheesten.
Vrouwe Reinicheit was pannetier; aant.
Dat broet bediedt ons tsakerment aant.
Dat God selve liet alhier. aant.
136 Hi es wijs, die sinen God bekent.
Vrouwe Ghestedecheit was daer sluterse;
Si dede haer dinghen al bi maten. aant.
Van drancke, van spisen droch si die perse; aant.
140 Si diende met caritaten.
Vrouwe Venus dede die gherechten staen;
Si sach vaste toe in allen siden.
*

112 in schijn: evident
113 in desen: met deze woorden
115 waarschijnlijk beefden ze van angst
116 Ten... dienen: om hun taken te vervullen bij de maaltijd
118 een starc ghesinde: een talrijk gezelschap
119 met groter scaren: in groten getale
122 ter... binnen: binnen in het paleis
123 liden vore: passeren
124 zonder dat ze hem met naam en toenaam kende
128 scouwen: blikken
129 hadde... ghemaect: trad op als ceremoniemeester
131 ongheraect: oprecht
132 met bliden gheesten: met blijdschap (of: met blijken van vreugde?)
133 pannetier: brooduitdeler
134 het brood is voor ons een verwijzing naar het heilig sacrament van de eucharistie
137 sluterse: hofmeesteres
139 droch... perse: op haar rustte de zorg (voor...)
140 met caritaten: met (naasten)-liefde
141 dede... staen: zorgde voor het opdienen
145 op het hoogtepunt van de maaltijd
149 u denkt ze buiten de deur te kunnen houden
152 die u in uw eer en integriteit aantasten
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Soe wie met sorghen was bevaen,
144 Die conste hem wel in hare verbliden.
Doent in den besten eten was,
Quam een nider vore die sale
Ende brac een gat in dat ghelas. aant.
148 Ende hi riep met luder talen:
‘Ghi waentse buten doren sluten:
Die niders ende die luustervincken.
Si sijn daer binnen alsoe wel als buten,
152 Die u van ere ende van goede crencken!’

Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem

65

156

160

164

168

172

176

180

184

188

192
*

*
Doen waren si alle vore thoeft gheslaghen
Ende niement en dorste den anderen tien
Noch na ghene verraders vraghen,
Want daer en hads niement willen lien.
Vrouwe Ere sprac: ‘Wi werden verdronghen
Van luustervincken, die ons doen sceiden.
Si bringhen alle der niders tonghen
Die reinicheit in archeit breiden.’
Vrouwe Trouwe sprac: ‘En mach niet baten:
Die niders tonghen sijn ons te fel.
Wi moeten ons hoveren laten,
Maer God kint allen herten wel.’ aant.
Dat verhoerde die nachtegale aant.
Ende si sanc een hoves liet:
‘Daer sijn noch niders inder salen, aant.
Maer, vrouwe Ere, ghine kinse niet.
Hets jammer dat si sijn soe scone,
Die niders ende die luustervincken,
Alse die edele, goede persone
Die node archeit souden dincken.
Hets sere quaet drincken ende eten
Met hem die verraders sijn:
Met sconen worden es tfat volmeten,
Maer achter rugghe scieten si tfenijn.
Daeromme radic magheden ende vrouwen,
Dat si leven in vrouwen hoeden; aant.
Den luustervincken niet en betrouwen,
Want diere es meer dan wi vermoeden.
Daerom radic reinen mannen mede,
Die goet gheselscap willen plien,
Dat si hem hoeden tallen stede,
Daer si die luustervincken sien.’
Die nachtegale seide: ‘Hets mi leet
Dat men goet gheselscap stoert; aant.
Want waer ic goet gheselscap weet,
Daermede singic in vrouden voert.’
Aldus soe scieden hem die vrouwen
Ende sloeghen selve die sale ontwee
Die si soe costelijc hadden doen bouwen.
Dat dede die reinen herten wee.
153 vore thoeft gheslaghen: verbijsterd
154 tien: beschuldigen
156 lien: bekennen
160 die eerbaarheid naar buiten brengen als verdorvenheid
161 En... baten: er is niets aan te doen
163 wij moeten ons feestelijk samenzijn beëindigen
172 die voor geen goud kwaaddenkend zouden zijn
173 Hets sere quaet: het bekomt niemand wel (te...)
175 zij putten zich uit in een stroom van mooie woorden
176 maar achter je rug schieten ze hun gifpijlen af
178 in... hoeden: met de voor vrouwen onmisbare waakzaamheid
180 Want... meer: want daar zijn er meer van
182 die het vriendschappelijk verkeer met andere mensen zoeken
190 ontwee: stuk
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Doen si scieden ende souden varen,
Dese sesse vrouwen, hare straten.
196 God moet ons allen ten besten bewaren!
Bi exempel es dit ghesproken aant.
Op alle dieghene, die hem verstaen. aant.
Der hove ende feesten es vele tebroken;
200 Trouwe ende ere es sere vergaen. aant.
En mach gheen hof met rechte staen
Daer dese sesse vrouwen werden versteken
Ende die niders vore dwaen:
204 Daer speelt men scaex met losen treken. aant.

Nota: CCIV verse.

Aantekeningen
De tekst is geschreven op F.73R, a, 1 - F.74R, a, 22. Eerder uitgegeven door C.P.
Serrure in: Vaderlandsch museum 2 (1858), p. 157-162.
0

Opschrift (titel) en tekstnummer (LXXXVI)
staan beide op de eerste regel van kolom
a; sale kan zowel ‘huis’ als ‘paleis’
betekenen; in de woordverklaring is de
voorkeur gegeven aan ‘paleis’, omdat dit
woord recht doet aan de voorstelling van
het glazen bouwwerk binnen het verhaal
(zie bijv. tinnen in v. 6 en starc ghesinde
in v. 118) èn aan de ‘verborgen betekenis’
ervan (zie de inleiding).

1

Tussen opschrift en v. 1 drie regels wit.
De eerste E van Eens is een lombarde van
2 regels hoog en iets breder dan de
hoofdletterkolom, waardoor de rest van
de eerste, en de gehele tweede tekstregel
iets inspringen t.o.v. de overige. De
tweede e van Eens is een hoofdletter.
Eens meyes tijts: de meimaand (c.q. het
voorjaar) is een traditioneel ingrediënt
van middeleeuwse poëzie over de liefde

*

197 deze sproke is een exempel
198 voor (of: over?) alle verstandige mensen
199 veel hoofs en feestelijk verkeer is stukgemaakt
201 geen enkele hoofse gemeenschap heeft bestaansrecht
202 versteken: verstoten
203 vore dwaen: de eerste viool spelen
204 daar speelt men vals spel
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en m.n. - in navolging van de Roman de
la Rose - van minneallegorieën.
2-3

In... riviere: ook de plaatsbepaling (de
vrije natuur; zie ook v. 25-27) is een
(beknopte variant van een) min of meer
vast bestanddeel van minne-allegorieën.

3

vandic: in het hs. staat wandic.

4

fresseche: niet opgenomen in MNW;
betekenis afgeleid van het grondwoord
frisch.

5

Meer dan alle andere vogels wordt in
middeleeuwse profane literatuur de
nachtegaal in verband gebracht met de
liefde; hij fungeert o.a. als inspiratiebron
voor minnedichters, als vertrouweling en
boodschapper van gelieven (vgl. v.
165-188; m.n.v. 166: hoves liet!). Zijn
nadrukkelijke aanwezigheid binnen DGS
accentueert de rol van de liefde binnen
de hoofse gemeenschap. De verzen
187-188 klinken bijna als een profane
variatie op de bekende antifonale hymne
Ubi caritas et amor, Deus ibi est (‘Waar
liefde voor God en liefde voor de mensen
(zijn), daar is God’).

9-16

In de Middeleeuwen moeten gedekte
tafels in een leeg huis nog ongewoner zijn
geweest dan in onze tijd (tafels werden
uitsluitend neergezet en gedekt met het
oog op een maaltijd). De
restaurant-achtige enscenering is
waarschijnlijk een subtiele verwijzing
naar de
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funktie van het glazen bouwwerk: het is
geen normale woning, maar een soort
hoofs recreatie-oord (vandaar misschien
sale).
13-15

De rijmende versregels moeten, a.h.w.
over v. 14 heen, syntactisch met elkaar
verbonden worden. V. 14 komt daardoor
als een tussenzin op zichzelf te staan: het
rijmschema domineert de zinsbouw. Vgl.
v. 37-39, 114-116, 169-171.

19

Men zou hier eerder als plaatsaanduiding
‘op die riviere’ (vgl. v. 3) verwachten.
Mogelijk dient het onbepaalde ene ter
benadrukking van de onbekendheid met
het landschap van de ik-verteller.

24

sal i.p.v. ‘soude’ vanwege het rijm.

32

De gegeven vertaling is gebaseerd op de
betekenis van het intrans. laten = misbaar
maken, tekeer gaan (MNW 4, 204).
Verdams interpretatie-voorstel (‘men had
daar verscheidene jachthonden tegen hen
losgelaten?’; MNW 4, 181) lijkt minder
overtuigend.

33-34

De luustervincken worden hier op één lijn
gesteld met de niders, de traditionele
gezworen vijanden van hoofsheid en
vooral hoofse liefde. Zij frustreren deze
laatste door hun lasterlijke
kwaadsprekerij; vgl. v. 149-152, 157-160
en 162-163. Het woord luustervinck is
taalhistorisch interessant; het komt, voor
zover bekend, voor het eerst in DGS voor.
De etymologie in MNW 4, 917-8 lijkt
twijfelachtig: als het woord al als
vogelnaam bestond, is het m.i. eerder
afgeleid van luuster = glans (vgl. MNW
4, 642 s.v. lijstere). Bovendien klopt de
betekenisomschrijving niet: het gaat
immers niet zozeer om afluisterende, als
wel om fluisterende, smiespelende,
roddelende wezens (vgl. v. 109-111 en
157-160)! Zou de dichter het woord niet
zelf hebben bedacht (uitgaande van
luusteren = fluisteren; vgl. MNW 4, 917)?
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Tussen de vele (pseudo-)vogelnamen met
‘vinck’ als stamwoord, misstond een
luustervinck geenszins. Binnen de context
van het verhaal vormden luustervincken
een aannemelijk doelwit van het
jachtgezelschap en tevens de
soortverwante tegenpool van de
nachtegaal!
37

Zestallen (personificaties, (onderdelen
van) voorwerpen e.d.) zijn een regelmatig
voorkomend verschijnsel in allegorische
minnesproken. Zie de hieronder vermelde
lit. terzake en vgl. nog: F.P. van Oostrom,
Het woord van eer. Literatuur aan het
Hollandse hof omstreeks 1400.
Amsterdam, 1987, p. 117.

39

boem: het hs. heeft boen.

49-52

Ook de toepassing van
heraldiek/kleursymboliek behoort tot de
traditionele procedé's in
minne-allegorieën.

52

men: hs. ment; vgl. MNW 7, 376.

53

De versregels 53, 61, 69, 77, 85, 93, 101,
113, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145,
157, 161, 165, 169, 177, 185 (en 197)
beginnen in het hs. alle met een kleine
lombarde (1 regel hoog), waaronder soms
de wachtletter nog goed leesbaar is.
Omdat deze lombarden m.i. geen
onmisbare bijdrage leveren tot de
interpretatie van de tekst, heb ik ze niet
in mijn teksteditie verwerkt.

54

Het is ondoenlijk en niet erg zinvol om
alle minnesproken op te sommen waarin
Trouwe en/of de overige vrouwen
uutvercoren, alleen of in gezelschap,
figureren. Ik laat het hier dus bij de niet
onbelangrijke vaststelling dat ze tot de
meest-/veel-voorkomende personificaties
behoren.

56

Anders dan Verdam (MNW 7, 3) en naar
analogie van v. 79 en 94 vat ik sabule
hier op als verwijzing naar de heraldische
kleur.

57-60

De strekking van deze uitspraak is
duidelijk: trouw is niet meer in tel.
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De lezing vroeden (i.p.v. vrouden) van
Serrure is onjuist.

63-68

Ik interpreteer als volgt: het leiden van
een eervol bestaan gaat enerzijds gepaard
met grote vreugde, anderzijds met een
nooit aflatende scrupuleuze bezorgdheid.
‘Eer’ is immers niet alleen de goede
reputatie die men bij de mensen geniet,
maar ook een zuiver geweten ten
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overstaan van God. De religieuze
elementen in DGS (zie v. 73-76, 84,
90-92, 97-100, 134-136, 164 (vgl. v. 68!),
196) verdienen meer aandacht dan ze van
mij hebben gekregen.
66

Men kan eren ook met een hoofdletter
lezen; dit soort ambiguë formuleringen
treft men vaker aan in allegorische
teksten; vgl. v. 81.

69-76

Door de verwijzing naar de maagd Maria
krijgt Reinicheit iets sacraals (vgl. ook v.
133-136); vermoedelijk belichaamt zij de
kuisheid, de beleving van de sexualiteit
overeenkomstig de regels van de
christelijke leer. Dit zou impliceren dat
naar de visie van de auteur er geen
oppositie mag/hoeft te bestaan tussen
hoofsheid/hoofse liefde en de christelijke
moraal (vgl. v. 65-68, 89-92). Maria komt
(evenals de eucharistie: zie v. 134) met
een zekere regelmaat in Hulthem-teksten
voor; vgl. Van Anrooij en Van Buuren
1991, 196.

81

Zie de aant. bij v. 66.

81-84

Ghestedecheit staat voor de
standvastigheid, discipline (vgl. bi maten
in v. 138) waarmee men zijn
verplichtingen nakomt. V. 83 lijkt op
twee manieren te interpreteren: ‘de
wereld heeft veel aan mij te danken’ en
‘ik heb mij in deze wereld veel ontzegd’.

85-92

Venus representeert de lichamelijke liefde
(v. 89, 91), die zowel ten goede (v. 90)
als ten kwade (v. 92) kan worden
aangewend. V. 88 refereert aan de
bekende voorstelling van de verliefde met
een pijl in zijn hart. In v. 92 wordt
waarschijnlijk niet op één speciale
bijbeltekst gedoeld; van de vele in
aanmerking komende plaatsen noem ik
slechts 1 Kor. 6:12-7:40; Gal. 5:16-20 en
24; Ef. 5:3.

89

der (i.p.v. de) in de ed.-Serrure is onjuist.
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ghelaect: Serrure leest ten onrechte
gelaect.

93

seste: het hs. heeft sesste.

94

sinobel: in het hs. staat sonobel; de
emendatie berust op MNW 7, 1161 en
1573.

95-96

De roede is het gebruikelijke
ambtsattribuut van gerechtelijke
functionarissen die waken over de
naleving van de wet.

97-99

Het is opvallend dat (Vaste) Hoede
(waarmee in andere minnesproken vaak
het voor vrouwen onmisbaar geachte
qui-vive wordt bedoeld, een defensieve
gereserveerdheid; vgl. hier v. 177-8) hier
een soort gewetensfunktie krijgt
toebedacht, die overigens heel goed past
bij de in v. 63-68, 73-76 en 85-92
aangewezen relatie tussen
hoofsheid/hoofse liefde en de christelijke
moraal.

98

ghestelt: het hs. heeft ghescelt; zie MNW
7, 2066 (‘gestelt sijn in’ wordt daar
vertaald als: ‘berusten op’; MNW 7, 397
parafraseert v. 98: ‘het is de roede der
gerechtigheid’).

99

Ic: in het hs. staat Jic.

100

brocker: k onzeker, mogelijk brocter; de
emendatie in MNW 1, 1431 (‘brecter’)
lijkt niet noodzakelijk.

109-11

Zie de aant. bij v. 33-34.

112

De formulering is weliswaar zeer
conventioneel, maar sluit m.i. een
zinspeling op een specifieke (voor
insiders herkenbare) realiteit niet uit.

121-44

In deze passage wordt duidelijk gemaakt
dat er een speciale relatie bestaat tussen
de zes vrouwen en het glazen verblijf,
resp. wat zich daarbinnen afspeelt.

123

en: de kopiïst heeft abusievelijk een tilde
boven en genoteerd.

126

Hieruit blijkt opnieuw dat Trouwe de
eerste in rang is (vgl. v. 54-55).
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Voor ons is glas zo vanzelfsprekend
helder/transparant, dat in een glazen huis
zitten gelijk staat met te kijk staan. In de
Middeleeuwen was helder glas
uitzonderlijk; meestal was het enigszins
troebel, gekleurd en ongelijkmatig van
dikte, waardoor men er slecht doorheen
kon zien. De belangrijkste reden waarom
de sale van glas moest zijn, ligt dus niet
in de transparantie, maar in de
breekbaarheid ervan (zie verder de inl.).

128

der: het hs. heeft die. Conjectuur
aangebracht in navolging van MNW 7,
732. Ook hier blijkt dat luustervincken
niet in de eerste plaats (af)luisteren.
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129

Vrouwe: in het hs. Uruwe.

130

De ed.-Serrure heeft hier een drukfout:
hehoert i.p.v. behoert.

133

pannetier: hs. pantenier (vgl. MNW 6,
86-7 en 105).

134-6

De verteller valt hier even uit zijn rol;
door midden in het verhaal de betekenis
van het brood te vermelden, verbreekt hij
voor een ogenblik de
werkelijkheidsillusie van het verhaal.
Overigens lijkt de gegeven allegorische
betekenis van het brood maar moeizaam
in te passen in de betekeniswaarde van
het verhaal als geheel. Zie ook de aant.
bij v. 69-76.

135

Met God wordt hier vanzelfsprekend
Christus bedoeld, die bij het laatste
avondmaal de eucharistie instelde.

138

dede: drukfout in de ed.-Serrure: sede.

139

droch: Serrure leest abusievelijk droech.

147

De nider breekt door het glas naar binnen:
de door de zes vrouwen
gestichte/beheerde schuilplaats blijkt niet
bestand tegen dit soort destructieve
aanslagen (vgl. verder de inl.).

164

allen: verkeerde lezing in de ed. Serrure:
alle. Trouwe herinnert eraan dat het
laatste oordeel over de ware gezindheid
van de mensen slechts toekomt aan God

165-6

Zie de aant. bij v. 5.

167-72

De ware hoofsheid zetelt in het hart (v.
164); daardoor kan men niders en
luustervincken niet op grond van hun
uiterlijk onderscheiden van die edele
goede persone.

178

Zie de aant. bij v. 97-99.

186

Dat men: Serrure leest abusievelijk
datmen.

197

De kleine lombarde waarmee de versregel
vermoedelijk begon is onleesbaar
geworden onder uitvloeiende inkt; in de
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linkermarge van de kolom is daarom een
b bijgeschreven. Dit vers bevat een
duidelijke verwijzing naar twee
middeleeuwse genres: exempel en sproke,
waartoe de dichter van DGS zijn tekst
rekent. Vanwege deze verwijzing is in de
woordverklaring voor een iets vrijere
vertaling gekozen.
198

Ook Verdam weet dit vers niet goed te
interpreteren; vgl. MNW 9, 13 sub III, 4.

200

Tussen es en sere staat in het hs. het
woord vele doorgehaald en geëxpungeerd.

204

Onder deze versregel staat tweemaal
nota: de eerste keer voluit, de tweede keer
in afkorting, gevolgd door de
gebruikelijke opgave van het aantal
verzen.
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Drie poente die de vrouwe haren sone leerde
Wim van Anrooij en Frits van Oostrom Rijksuniversiteit Leiden
De meest actuele onderzoeksvraag omtrent het handschrift-Van Hulthem is die naar
de veronderstelde stedelijke achtergrond van deze codex. Met meer en minder stelligen schoorvoetendheid hebben recentelijk Van Anrooij en Van Buuren, Lie en Pleij
het grootste verzamelhandschrift van de Middelnederlandse letterkunde
stadsburgerlijke antecedenten toegedacht (zie hun bijdragen aan Pleij e.a. 1991). En
waarom ook eigenlijk niet, waar het een betrekkelijk eenvoudig uitgevoerd volkstalig
verzamelboek betreft dat aan het begin der vijftiende eeuw in Brussel of omgeving
moet zijn geboekstaafd?
De hier uitgegeven tekst uit Hulthem, nr. 96, lijkt deze sociale situering evenwel
op hinderlijke wijze te weerspreken. Er is hierin een wijze dame aan het woord, die
haar zoon onderwijst in de deugden die hij in zijn verdere leven moet betrachten.
Vanuit de hierboven veronderstelde context van het boek zou men wellicht verwachten
dat zij de jongen onderricht in noties als hard werken, spaarzaamheid en
zelfstandigheid - en dit alles dan waarschijnlijk ook nog overgoten met een stedelijke
saus van stoïcisme, sexualiteit en strontfolklore.
Maar het is daarentegen een en al noblesse wat de klok slaat (vgl. Van Oostrom
1989, 34-36). De zoon moet vooral leven voor een goede naam (v. 32, 39, 60, 64,
78), en dat betekent in de eerste plaats (v. 33-48): in het gevecht niet van de zijde
wijken van zijn veldheer. Ten tweede (v. 49-64): het zegel is voor een heer een heilige
zaak; de afspraken waaraan het is gehecht, moeten tot elke prijs gestand worden
gedaan, wil hij daadwerkelijk als edelman bekend staan - reden temeer om goed te
overwegen waarom en wat men zegelt. Ten derde (v. 65-78) moet een heer de ridders
en de knechten die hem dienen, met inbegrip van hun families, liefhebben en
respecteren, en bijvoorbeeld hun vrouwen en dochters niet lastigvallen (!).
De geïmpliceerde zoon van deze moederlijke raad - die zelf alleen in v. 27-28 aan
het woord komt, en dan nog slechts indirect - heeft onmiskenbaar trekken van de
aristocratische jonkman, een jonge ridder die misschien niet zelf tot de allerhoogste
adellijke rangen zal behoren (v. 34-44), maar toch voor een aanzienlijke positie is
voorbestemd, met een aanmerkelijk gevolg aan ridders ook (v. 66-76) dat hij
rechtvaardig moet regeren. Dat het juist een vrouw moet zijn die aan de jongen deze
ridderlijke levenslessen voorhoudt, is voor wie de Arturliteratuur een beetje
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kent, niet echt verwonderlijk: men denke aan de Dame du Lac die Lancelot zijn
ridderlijke opvoeding geeft (ook in de vorm van ‘mondelinge theorieles’), en vooral
aan de vergelijkbare rol van de moeders van Ferguut en, in het bijzonder, Perchevael.
Wie durft en wil - binnen de Amerikaanse mediëvistiek schijnt zoiets tegenwoordig
aan de orde van de dag te zijn - kan in deze gender-rol nog trekken zien van een
oeroud matriarchaat.
Maar voor we te ver van het handschrift-Van Hulthem afraken, verdient het onze
aandacht dat de leerrede van de moeder in deze codex wordt voorafgegaan door een
proloog, en gevolgd door explicatie vanuit het perspectief van een verteller/
sprookspreker. De explicatie doet op het eerste oog niet zoveel anders dan de
moederlijke lessen nog eens in eigen woorden navertellen. Maar bij nader toezien
lijkt de spreker hier de teneur van de adviezen veelbetekenend te moduleren. Als hij
de eerste les bespreekt (v. 85-92), is de militante context op zijn minst enigszins
afgezwakt, en getransformeerd in een algemeen advies tot scamelheit (vgl. Van
Buuren 1984). In de bespreking van het tweede punt (v. 93-100) is het accent
verschoven van de bezegeling die schuld maakt naar de vooruitziende blik waarmee
een heer zijn afspraken moet maken. In het geval van het derde advies lijkt de spreker
zelfs enigszins verlegen te zijn geweest om een goede overdrachtelijke toepassing
te bedenken: sone weetic bat gheliken wien dan ict gheliken mach der trouwen. Weer
is de toepassing veralgemeend, in de richting van betrouwbaarheid jegens de eigen
kring van hoog tot laag. De verschillen zijn beslist niet spectaculair, maar de nuances
significant: de eer is er nog steeds, de heren ook; maar het militante en het ridderlijke
zijn overvleugeld door een algemene vorm van rationele deugdzaamheid. Hebben
we hier met een bewuste herinterpretatie te doen, ontwikkeld om klassieke
aristocratische principes toepasselijk te maken in een stedelijke elitaire context?
De proloog van deze tekst geeft extra steun aan zo'n gedurfde veronderstelling.
Hier gaat de spreker nog een stapje verder in de uitbreiding van de actieradius van
de adviezen. Terwijl de moederlijke lessen verderop toch uitsluitend relevant zijn
voor een (opgroeiende) man, kondigt de proloog een deugdenleer aan voor elc, [...]
weder hi man si ochte vrouwe. De deugden waarom het hier blijkt te gaan zijn
scaemte, wijsheit ende trouwe - en wie dit drietal respecteert, heeft edelheit in hem
besloten. De deugden maken dus de inborst edel, wat echt iets anders is dan het
‘noblesse oblige’ van waaruit de moeder lijkt te spreken. Als we de proloog mogen
geloven, ligt de weg naar innerlijke (en lees: ware) adel voor eenieder open die de
deugd in ere houdt. Daarvoor hoeft men niet noodzakelijkerwijs een man te zijn, laat
staan het slagveld op te gaan, een eigen zegel te voeren of er een aanzienlijke
hofhouding op na te houden. Dit kon eenieder zich ter harte nemen die een beetje
meetelde in de Brabantse stadscultuur der late Middeleeuwen.
Zoals wel vaker in het handschrift-Van Hulthem (en vooral als het om teksten uit
de oude, hoofse sfeer gaat? vgl. Vergi), staat de proloog dan wel niet haaks op
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* het gedicht, maar vertoont zij toch een ‘knik’ met de materie van de tekst (vgl.

overigens de opmerkelijke verzen 21-22). Het gaat zeker te ver om zonder meer te
veronderstellen dat hier om een oude kern iets heen gemaakt is (of duidt het
opmerkelijke enjambement van v. 24-25 er juist op dat er aan een oudere versie is
gesleuteld?). Misschien zijn de Drie poente nog eerder aan een bron ontleend (zie
ook v. 23!), bijvoorbeeld een Oudfrans gedicht dat, zoals wel vaker aan de orde lijkt
te zijn geweest (vgl. Van Oostrom 1992, 316, n. 4), meer hoofs-aristocratisch van
sfeer was en bij bewerking in de Middelnederlandse sproke werd ‘verburgerlijkt’?
En weer is het vooral opvallend hoe daarbij wijsheit (goed voor den lande [!] ende
den here) op de voorgrond is geplaatst (v. 1, 13, 94), waarvoor men toch een heel
traject heeft afgelegd vanaf het punt in de moederlijke levensleer waarmee het is
verbonden, namelijk het zegelen. Is het dan toch zo dat tekst 96 in Hulthem de
stadsburgerlijke situering van het boek veeleer bevestigt dan weerspreekt?
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Drie poente die de vrouwe haren sone leerde
XCVI
1 Scaemte, wijsheit ende trouwe - aant.
Dese drie poente sal elc ane sien, aant.
Weder hi man si ochte vrouwe,
4 Want daer vele dochden ave ghescien. aant.

*

1 scaemte: eergevoel
2 ane sien: in het oog houden
3 weder [...] ochte: hetzij... of
4 daer [...] ave: daardoor
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*
Dese drie sijn fondament aant.
Daer alle doghet sijn uut ghesproten.
Soe wie dese drie met herten mint
8 Heeft edelheit in hem besloten.
Scaemte die heet meneghen ridder
Ende oec meneghen goeden stam
Dranc doen drincken soer ende bitter
12 Die hem herdelike ane quam.
Dander poent es wijsheit,
Daer den lande ende den here
Herde vele ane gheleit,
16 Ende oec eest een poent van groter eren.
Trouwe dat es dalder leste
Van desen drien ende oec slot.
Ic rade elken dat hise veste
20 Wantse selve ghemaect heeft God.
Nu gaic uut mier prologhen
Ende trecke ter materien waert.
Een tijts soe was mi vertoghen
24 Hoe dat een vrouwe uut goeder aert
Haren sone te voren leide
Dat hi drie poente van haer hilde. aant.
Hi andwerde ende seide, aant.
28 Waert moghelijc, dat hijt doen wilde.
Die vrouwe sprac: ‘Lieve kint, verstaet:
Het sijn drie poente sonder blame;
Hier bi willic dat ghise ontfaet:
32 Si moghen meeren uwen name.
Dits dierste poent, hoert na mi:
Als ghi ghewapent sijt om striden
Daer meerder heren sijn dan ghi
36 En seldi ierst niet achter tiden,

*

9 heet: heeft
10 stam: (iemand uit een bepaald) geslacht
11 soer: zuur
12 herdelike ane quam: zeer aangreep
15 gheleit: gelegen ligt
19 veste: een vaste plaats geeft (in het gemoed)
23 vertoghen: verteld
24 uut goeder aert: vanuit een edele natuur
25 te voren leide: voorlegde
26 hilde: ter harte moest nemen
30 sonder blame: uitstekend
32 meeren: vergroten
35 meerder: voornamere
36 ierst: als eerste. achter tiden: terugtrekken
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*
Maer altoes biden hoefde bliven aant.
Daer ghi met sijt comen daer;
Soe mach men uwen name scriven
40 In scamelheiden, wet vor waer!
Want het es ene jammerlike vraghen
Dat men enen ridder vracht
“Waer lietti uwen here verslaghen?”
44 Die scaemte al in sijn herte dracht.
Hier bi, lieve kint, soe radic u
Dat ghi dit poent hebt voer oghen
Van desen daghe vorwaert nu,
48 Waer ghi sijt, na u vermoghen!
Dander poent dat ic rade: aant.
Soe waer ghi uwen zeghel sent,
Dat ghijt met herten hout ghestade,
52 Want daer u trouwe in es bekent.
Maer eer ghi zeghelt, soe ane siet
Hoe ghi zeghelt ende watte,
Soe misselike eest wat na ghesciet;
56 Met herten soe radic u datte.
En es here op erterike
Wat hi zeghelt, hi en moet houden
Sal hi leven ghetrouwelike
60 Ochte oec edel sijn ghescouden.
Hier bi, lieve kint, waer ghi sijt,
Gheeft emmer uwen worden macht
Ocht wat ghi zeghelt tenegher tijt;
64 Soe weert al docht in u gheacht!
Nu verstaet mine derde lere:
Ridderen, knechten, die u lijf
Achter waren, dien doet ere
68 Ende en staet niet na haer lijf,
*

37 hoefde: aanvoerder
39 scriven: noemen
40 in: vol. scamelheiden: dapperheid
43 here: (leger)aanvoerder. verslaghen: gedood
50 waer: wanneer. sent: aan verbindt (om aan derden te sturen)
51 hout ghestade: gestand doet
52 daer [...] in es bekent: daaraan wordt... afgemeten
53 ane siet: bedenk
54 hoe: waarom
55 misselike: onzeker
59 sal: wil
60 ghescouden: genoemd (in het openbaar)
63 ocht wat ghi: (bij) wat u ook
64 docht: deugd
67 achter waren: bewaken
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Noch na hare kinderen, wats ghesciet.
Ghi mochter u bederven met,
Lieve kint, daer es groet verdriet
72 Dicke af comen, dat ghijt wet.
Hier bi soe seldi met trouwen
U ghesende altoes minnen;
Noch ane maeghden, no aen vrouwen aant.
76 Die hem toe hoert gheen arch beghinnen.
Soe staen si u ghetrouwelike bi;
Oec soe blijfdire met gheert.
Dese drie poente hout van mi,
80 Lieve kint, soe waer ghi u bekeert!’
Nu elc here van hogher machte
Die in eren wilt volstaen,
Nemt dese drie poente in sine ghedachte aant.
84 Want der doghet vele leghet aen.
Dierste, na mijns sijns viseren,
Van deser werder vrouwen leren
Mach men billijc compareren
88 Scamelheden min no mere;
Want menech werf edel man aant.
Bleven es bi groten heren
Om dat hi niet wech en ran;
92 Want scamte en woden niet laten keren!
Dander poent es woenachtech aant.
Inder wijsheit groet ende smal;
Want een here moet sijn vordachtech
96 Sijns sijns wanneer hi zeghelen sal.
Oec en eest ghene clene sake, aant.
Eens heren zeghel, verstaet den sin:
Hets seker, na der wiser spraken,
100 Sijns selfs trouwe, meer no min!

*

69 wats ghesciet: wat er ook voorvalt
70 bederven: te gronde richten
74 ghesende: gevolg
76 arch: kwaad
80 u bekeert: gaat en staat
82 volstaen: blijven staan
85 mijns sijns viseren: mijn mening
86 werder: edele
87 compareren: gelijkstellen aan
92 woden: wilde hem
93 woenachtech: verankerd
95 sijn vordachtech: anticiperen op
96 sijns sijns: zijn eigen positie
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Dleste poent van desen drien,
Na der leringhe vander vrouwen,
Sone weetic bat gheliken wien
104 Dan ict gheliken mach der trouwen. aant.
Oec willic u dit verclaren:
Sijn si hoghe, sijn si neder,
Die eens heren ere verwaren,
108 Sal een here verwaren weder.
Soe verwaert hi, des sijt vroet,
Trouwe, lijf, goet ende ere.
Soe wie dese drie poente doet,
112 Heeft verstaen der vrouwen lere!

Nota: item CXII verse.

Aantekeningen
De tekst is geschreven op F.78R, b, 1-F78V, b, 26. Een eerdere uitgave is C.P. Serrure
(ed.), ‘Kleine gedichten uit de dertiende en veertiende eeuw’, in: Vaderlandsch
museum 1 (1855), p. 337-340, nr. XXXIV.
1

Scaemte: de S is een rode initiaal van
twee regels hoog.

2

poente: Serrure geeft poenten.

4

ave: Serrure geeft ane.

5

Dese: de D is een rode lombarde van een
regel hoog. Een dergelijke lombarde keert
vanaf hier regelmatig om de vier verzen
terug. Op basis van deze
lombardenstructuur kiezen we voor een
presentatie van de tekst in vierregelige
strofen.

26

poente: Serrure geeft poenten.

27

andwerde: Serrure geeft antwerde.

37

hoefde: het handschrift heeft hoeefde, zo
ook Serrure.

49

Na ic voegt Serrure u toe.

75

ane: Serrure geeft aen.

83

sine: Serrure geeft sinen.

*

107 verwaren: beschermen
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89

werf: het handschrift heeft verf (vgl.
MNW 6, 1439), zo ook Serrure. edel man:
Serrure geeft edelman.

93

poent: Serrure geeft poente.

97

en: Serrure geeft ende.

104

der: Serrure geeft ter (zie ook reeds MNW
2, 1262).
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Vanden bogaert die ene clare maecte
Guido de Baere, Veerle Fraeters, Frank Willaert Universiteit
Antwerpen - ufsia
Een ‘heerlijk gewrocht’, zo noemde, in 1853, de Leuvense historicus Edward van
Even het allegorische gedicht, dat onder de titel Vanden bogaert die ene clare maecte
op F. 95V, b-96V, a van het handschrift-Van Hulthem voorkomt. De ‘mildbegaefde
dichteresse’ wordt door hem op één lijn geplaatst met de geheimzinnige schrijfster
van 45 mystieke liederen, wier naam - Hadewijch - enkele jaren later zou worden
ontdekt, en ook met de ‘liefelijke dichteresse zuster Bertken van Utrecht’. Ondanks
zijn warme pleidooi - ‘de samenhang is vol smaek, de denkbeelden zijn vol verheffing,
de uitdrukking is vol gloed, vol leven’ - heeft de anonieme claris, in tegenstelling
tot de Brabantse begijn en de Utrechtse recluse, de canon van de Middelnederlandse
letterkunde niet gehaald. Toch heeft het gedicht in de Middeleeuwen een zekere
bekendheid genoten, aangezien het, behalve in Hulthem, in minstens vijf manuscripten
uit de vijftiende of het begin van de zestiende eeuw is bewaard (zie de aantekeningen).
Dat een claris de schrijfster van deze tekst zou zijn, wordt ons slechts in het
handschrift-Van Hulthem meegedeeld. In de overige handschriften heeft het gedicht
een andere titel (Van den vergiere van zuverheden, Van den gheestelyken boemgaerden
e.d.); ook de mededeling dat de auteur zowel als het publiek tot de orde van de heilige
Clara behoren is daar uit de epiloog verdwenen. Het lijkt aannemelijk dat het feit dat
dit gedicht ook in andere milieus verspreid is geweest, voor deze wijzigingen
verantwoordelijk is. Dat de tekst in een clarissenklooster is ontstaan, hoeft ons echter
niet te verwonderen: D. Schmidtke heeft immers aangetoond dat het aandeel van
vrouwelijke religieuzen, onder meer van clarissen, in de produktie van dergelijke
‘gartenallegorische’ teksten zeker niet te laag mag worden aangeslagen.
Volgens Van Even hoorde de dichteres thuis in de dertiende eeuw - ‘hare tael wijst
dit eenigsins aen’ - en Axters is hem later in deze datering gevolgd. Schmidtke
daarentegen meent dat het gedicht ‘wohl in die 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts’
thuishoort, en Kausler denkt zelfs aan het midden of aan de tweede helft van deze
eeuw. Het terloopse gebruik van de mystieke uitdrukking sonder middel in v. 114
alleen al lijkt vóór het literaire optreden van Ruusbroec niet goed denkbaar. Brengt
men daarbij nog in rekening dat het gedicht, naar de taal te oordelen, in Brabant
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lijkt te zijn ontstaan en dat het eerste clarissenklooster in het hertogdom pas in 1343,
te Brussel, werd gesticht, dan lijkt Kauslers hypothese nog het meest aannemelijk.
Het is een aantrekkelijke, hoewel niet helemaal bewijsbare gedachte dat ons gedicht
vermoedelijk in het klooster van Margriet van Meerbeke is ontstaan, de cantersse
(voorzangeres) voor wie Ruusbroec tussen 1346 en 1361 zeker twee, en mogelijk
zelfs vier van zijn werken geschreven heeft.
Onze boomgaardallegorie vertoont enige verwantschap met het zogenaamde
Palmboomtraktaat dat in heel West-Europa, en ook in het Middelnederlands, een
grote verbreiding heeft gehad. Toch is de uitwerking van de allegorie als de eigen
schepping van de schrijfster te beschouwen. De compositie is uiterst helder. Na een
inleidende strofe van acht verzen, waarin de aanleiding voor het schrijven van het
gedicht wordt aangegeven (v. 1-8), volgt, in negen strofen, die elk uit twaalf verzen
bestaan, de eigenlijke allegorie (v. 9-116). De eerste strofe van dit middendeel (v.
920) geeft de structuur aan van de allegorie: zeven bomen, zeven bloemen, zeven
vogels; de laatste strofe rondt de beschrijving van de boomgaard af met een
vermelding van het gras, de muur, en de komst van God in de boomgaard (v. 105-116).
Al deze strofen zijn drieledig (3 × 4 verzen) opgebouwd. De epiloog bestaat opnieuw
uit een strofe van acht verzen, waarin de clarissen verzocht wordt de boodschap van
het gedicht in praktijk te brengen en voor het zieleheil van de schrijfster te bidden
(v. 117-124).
De aanleiding van dit gedicht wordt geplaatst in de advent (v. 1), een periode
waarin de komst van Jezus in Maria's schoot (v. 1-4) een vanzelfsprekend
meditatiethema is. Op het eerste gezicht staat het Mariathema los van het vervolg
van het gedicht, waarin de boomgaard als metafoor voor de ziel wordt benut, maar
dat is slechts schijnbaar het geval. De boomgaard wordt immers in de Middeleeuwen
heel vaak gebruikt wanneer het thema van de menswording van Christus (de
boomgaard als beeld voor de uterus Mariae) of dat van Maria als draagster van alle
deugden ter sprake komt. Het vervolg van het gedicht kan dan ook worden opgevat
als een uitnodiging om Maria na te volgen, door de eigen boomgaard (de ziel) te
onderhouden, d.i. de deugden te beoefenen, en zich op deze wijze klaar te maken
om God eveneens in de eigen ziel te laten wonen. Geen wonder dan ook dat de enige
mystieke term (sonder middel, v. 114), en ook het Hoogliedcitaat (v. 116), dat aan
de eenheid tussen God en de ziel refereert, helemaal aan het eind van de allegorie,
vlak voor de epiloog, verschijnen. Daar wordt de kring gesloten: het wonder, dat
Maria indertijd overkwam, kan ook elke lezeres of toehoorster van het gedicht ten
deel vallen, als zij bereid is haar ziel voor de komst van God klaar te maken.
De wijze waarop de tuin beschreven wordt, beantwoordt volkomen aan wat we
van een ‘Gartenallegorie’ mogen verwachten: bomen, bloemen, vogels, gras en muur
komen - in deze orde van frequentie - talloze malen in dergelijke teksten voor. De
soorten bomen, bloemen en vogels leveren evenmin verrassingen op. Wel lijkt het
geen toeval te zijn dat alle bomen en bloemen, zonder uitzondering, in
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de Middeleeuwen als aanduidingen voor Maria werden gebruikt: dezelfde zeven
bloemen vinden we bijvoorbeeld in een Mariagedicht in hetzelfde handschrift-Van
Hulthem terug (nr. 103: De VII bloemen). Dit versterkt onze hypothese, dat tussen
de mariale interpretatie van de boomgaard in de proloog en het vervolg van het
gedicht van een breuk geen sprake is.
Niet alleen de bomen, bloemen en vogels zelf, ook een aantal allegorische
betekenissen zijn volkomen traditioneel. Voor de olijfboom, palmboom, roos, lelie,
goudbloem, nachtegaal, adelaar, tortelduif en leeuwerik is dit overduidelijk het geval
(zie de aantekeningen). Daarentegen lijken sommige andere uitleggingen - van de
cypres, de kersoude, de fenix of de pauw - minder voor de hand te liggen, terwijl de
opeenvolging van de deugden en hun onderverdeling in zeven groepen van drie, een
weinig systematische indruk maken. Als vertrekpunt voor de meditatie, als richtsnoer
voor het eigen deugdenleven heeft deze tekst in de late Middeleeuwen ongetwijfeld
goede diensten bewezen. ‘Een heerlijk gewrocht’ heeft onze anonieme claris echter
niet geschapen, veeleer - om een term van St. Axters aan te halen - ‘een merkwaardig
geestelijk gedicht’.
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Vanden bogaert die ene clare maecte
CXI
1 In enen advent, des willic lien, aant.
Peinsdic inder herten mijn
Hoe Jhesus inder maghet Marien
4 Woude negen maent besloten sijn.
Doen dochte mi goet dat ic sochte aant.
Enen boegaert, na mijn verstaen,
Daer hem dat kindekijn in mochte
8 Vrolijc in vermeyen gaen.
Den boegaert willic hier beghinnen
Met zeven boemen dat dunct mi goet; aant.
Dat icse in mi moghe ghewinnen,
12 Des onne mi God doer sijn oetmoet.
Van zeven bloemen die wi vinden
Soe sal op elken boem ene staen.
Hoe ic haer doghet wille ontbinden
16 Dat seldi horen herde saen.
Op elken boem soe sal oec rusten
Een lieflijc voghel ende een fijn;
Soe sal Jhesus des boegaerts lusten
20 Ende sal daer in ghevanghen sijn.
Den iersten boem die ic hier sette aant.
Dats die olive boem in dat dal:
Dats dat men enen milde genadege herte
24 Tot allen menschen draghen sal.
Hier op sal berrende minne staen:
Dat es die rode rose scone;
*

1 advent: de eerste periode in het kerkelijk jaar, voorbereiding op het Kerstfeest, lien: zeggen,
getuigen
6 na mijn verstaen: naar mijn mening
11 ghewinnen: kweken
12 onne: gunne. oetmoet: genade
15 doghet: voortreffelijkheid. ontbinden: uiteenzetten
16 herde saen: zeer spoedig, zo dadelijk
18 fijn: voortreffelijk
19 Jhesus... lusten: aan Jezus de boomgaard behagen
23 Dats: dat betekent
25 berrende: brandende
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Want Gods minne, sonder waen,
28 Es van allen doegden crone.
Een nachtegael sal hier op singen, aant.
Haren sanc es den menschen wert:
Dats dat men haestelijc sal volbringen
32 Al dat men weet dat God begheert. aant.
Die palmboem die es wel ghedaen, aant.
Hi volghet hier na, des sijt wijs.
Die al aenvechten conste wederstaen,
36 Met rechten droeghe hi dat palm rijs.
Hier op sal wassen ene lylye wit:
Dat es ene reine herte fijn.
Die dat can draghen ombesmit,
40 God moet van node wesen sijn.
Hier op sal vlieghen een edel aer aant.
Die hoghe aenstaert der sonnen lichte: aant.
Dats dat der zielen oeghen claer
44 Altoes staen in Gods gherechte.
Die edele balseme moet hier staen: aant.
Dats willich armoede, sijt seker des,
Want Christus leert ons sonder waen
48 Dat die hemel haer eyghen es.
Die goutbloeme es wel mijn gherief, aant.
Haer scoenheit siert den boegaert al:
Dats dat men minlijch enich lief
52 Altoes in therte draghen sal. aant.
Hier op moet rusten die voghel scone, aant.
Fenix, die edelste die men vint:
Dats dat men niet en diene om lone
56 Maer hem teren die men mint
*

27 sonder waen: ongetwijfeld (hoort bij v. 28)
30 es... wert: is voor de mens van hoge waarde
33 wel ghedaen: mooi gevormd
34 des sijt wijs: weet dit wel
35 aenvechten: aanvechting, bekoring
36 palm rijs: palmtak
37 wassen: groeien
40 van... sijn: noodzakelijk de zijne wezen
41 aer: arend
44 gherechte: oordeel
45 balseme: balsemboom
46 willich: vrijwillige
48 eyghen: eigendom
49 gherief: gading
51 minlijch enich lief: de minzame geliefde alleen
56 hem teren: ter ere van hem
58 sederus: ceder. verhaven: verheven
59 menichfoude: menigmaal
61 vyolette: viooltje
62 hoet: hoofd
63 hoersamheit: gehoorzaamheid
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In desen boegaert dunct mi dat soude aant.
Die sederus hoghe sijn verhaven: aant.
Dats dat men met blider herte menichfoude
60 Alle liden Gode op sal draghen.
Ene vyolette moet hier op staen, aant.
Die ter eerden weert bughet haer hoet:
Dats gherechte hoersamheit, sonder waen,
64 Die Christus leverde tot in sine doot.
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Een tortelduve, sonder lieghen, aant.
Sal sijn des boems gheweldich al:
Dats dat men eenvoldeghe meininghe
68 In allen doegden hebben sal.
Die cypres es hier na die hoeghste aant.
Sijn roke doer gheet den bogaert al: aant.
Dats dat die menschen van eertschen troeste
72 Sijn herte te male af keren sal.
Een blaubloeme soe wast hier op aant.
Daer men ghestedicheit bi versteet;
Want wie ghestadich blijft bi God
76 Hi es die den loen ontfeet.
Die pau, dat dunct mi goet, aant.
Dat op desen boem sal bliven:
Wat doegden dat een mensche doet,
80 Hi sal Gode die ere aenscriven.
Eens eglentiers dunct mi hier noet, aant.
Scaerpheit soe bediet hi al:
Dats dat men Gods ordeel ende sijn doet
84 Altoes voer oghen hebben sal.
Die acoleye wilter ons op leren, aant.
Die vijf vout es onderslaghen:
Dats datmen die vijf wonden ons Heren
88 Met minnen altoes int herte sal draghen.
Des pellecaens trouwe en es niet cleine, aant.
Die dunct mi dat van rechte hier op gheet:
Dats dat men gheven therte alleine
92 Die soe bitteren doot om ons leet.
Die leste die hier op staen sal, aant.
Dats die vigheboom suete en goet:
Dats datmen al vergheven sal
96 Wat einich mensche mesdoet.
Een kersoude, na mijn versinnen, aant.
Dunct mi dat hier op wel steet:
Dats innich ghebet met berrender minnen
100 Dat den hemel snel doer gheet.
Die edele leuwerke houdt hier boven, aant.
Die doet ons danckelijcheit verstaen:
*

66 des... al: helemaal meester over de boom
67 eenvoldeghe meininghe: zuivere intentie
70 Sijn... gheet: zijn geur doordringt
73 blaubloeme: korenbloem
80 aenscriven: toeschrijven
81 een wilde roos lijkt mij hier nodig
82 Scaerpheit: gestrengheid (voor zichzelf)
85 acolye: akelei
86 die uit vijf onderling gescheiden delen bestaat
92 Die: aan wie
97 kersoude: madeliefje
101 houdt: houdt zich op
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Die Gode hier sijnre minnen loven,
104 Die sal hi hier na met hem ontfaen. aant.
Ghers moet in desen bogaert staen:
Dats diep oetmoet, sijt seker des;
Want oetmoedecheit, sonder waen,
108 Ene wortele van alle doegden es.
Desen boegaert moet met enen muere aant.
Vaste sijn besloten al:
Dats dat een mensche sijn nature
112 Altoes vaste onderhouden sal.
In desen boegaert sonder ghebreken
Wilt God sonder middel sijn, aant.
Met overghevender herte spreken: aant.
116 ‘Ic minne mijn lief, mijn lief mint mi.’ aant.
Ic bidde hen die name van claren dragen
Dat si haren bogaert dicke omgaen,
Ende dat sijt Gode met herten daghen,
120 En vinden sine niet aldus ghedaen.
Met goeder herte bidt oec vore hare
Die dit ghedicht heeft ende bescreven,
Datse God make ene heilighe clare
124 Ende moet haer dat eweghe leven gheven.
Amen.
CXXIV

verse.

Aantekeningen
De tekst staat op F.96R, a, 1-F.96V, a, 33; de titel op F.95V, b tegen de benedenmarge.
Behalve in het handschrift-Van Hulthem komt het gedicht, op grond van de in de
BNM aanwezige gegevens, nog in de volgende handschriften voor (met dank aan
dr. André Bouwman): Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. poet. et
philol. fol. 22 (het ‘Comburgse handschrift’, vermoedelijk ontstaan te Gent, tussen
1380 en 1425); Brussel, K.B., 837-845 (Vlaams, ca. 1465); 's-Gravenhage, K.B., 73
H 15 (olim K 34; M 428) (Maastricht, begin tweede helft van de vijftiende eeuw);
's-Gravenhage, K.B., 133 D 21II (Hollands, tweede helft vijftiende eeuw);
's-Gravenhage, Museum Meermanno-Westreenianum, 10 F 41 (olim 55, 12o)
*

105 ghers: gras
111 nature: de tot het kwaad geneigde natuur
112 onderhouden: onderdrukken
114 wil God (= Christus) zonder middel, zonder enige tussenheid, leven
115 wil God (= Christus) met een zich overgevend hart spreken
117 hen... dragen: bedoeld is: de clarissen
118 omgaen: rondwandelen in
119 sijt Gode... claghen: zij er zich bij God over beklagen
120 als zij hem niet aldus toegerust vinden
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(Diepenveen, ca. 1510). Van het gedicht zijn de volgende uitgaven voorhanden: A.
Angillis, ‘Gedicht van eene naemlooze klaranon’. In: Het Taelverbond (1853), p.
143-148, naar het handschrift-Van Hulthem; St. Axters, Mys-
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tiek Brevier. Dl. 3, De Nederlandsche mystieke poëzie. Antwerpen, 1946, p. 82-85;
293, naar het handschrift-Van Hulthem; L.Ph.C. van den Bergh, ‘Geestelijke gedichten
van Jacob van Maerlant en anderen, uit de 13de en 14de eeuw’. In: Nieuwe werken
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Dl. 5, stuk 2.
Dordrecht, 1841, p. 98-103, naar het handschrift 's-Gravenhage, K.B., 133 D 21II;
E. van Even, ‘Eene Zuid-Nederlandsche dichteresse uit de XIIIe eeuw’. In: De
Katholiek 23 (1853), p. 329-340, naar het handschrift-Van Hulthem; E. von Kausler,
Denkmäler altniederländischer Sprache und Litteratur. Bd. 3, Altniederländische
Gedichte vom Schlusse des XIII. bis Anfang des XV. Jahrhunderts, Tl. 2. Leipzig,
1866, p. 121-125; 465-471, naar het Comburgse handschrift; P. Maximilianus, ‘De
geestelijke boomgaard van een Claris’. In: Franciscaans Leven 36 (1953), p. 102-107,
naar het handschrift-Van Hulthem; N. de Pauw, Middelnederlandsche gedichten en
fragmenten. Dl. 1, Geestelijke en zedelijke gedichten. Gent, 1893-1897, p. 41-45,
naar het handschrift-Van Hulthem; J.F. Willems, ‘Van den vergiere van zuverheden’.
In: Belgisch Museum 5, p. 359-362, naar het handschrift Brussel, K.B., 837-845.
In: buitentekstelijke initiaal I in de
linkermarge over een lengte van acht
verzen.
De strofen worden door de kopiist
gemarkeerd door het gebruik van een
open (i.e. niet doorstreepte) hoofdletter
van 1 regel hoog en 1 letter breed (of: net
iets breder dan 1 letter). De beginletters
van de daaropvolgende stroferegels zijn
verticaal doorstreept. In het handschrift
is de strofe 9-20 gesplitst in de strofen
9-16 en 17-20, terwijl van de strofe
105-116 de eerste vier verzen bij strofe
93-104 en de laatste acht verzen bij strofe
117-124 gevoegd zijn.
In enen advent: het handschrift leest In
enen avent. De vermelding van Maria's
zwangerschap in de verzen 3-4 wijst erop
dat de lezing in de uitgaven van Van den
Bergh en Kausler, In enen advent, de
juiste is.
5-8

Over de ziel als boomgaard waarin het
kind Jezus zich gaat vermeien: zie
Schmidtke, p. 425.

10

Het handschrift leest Met .vij. bloemen,
wat blijkens de context fout is. De tekst
van het gedicht, zoals uitgegeven door
Van den Bergh, Kausler en Willems,
heeft hier boemen.
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21-24

De olijfboom als symbool van mildheid
en barmhartigheid: Salzer, p. 178-179;
vgl. b.v. Kern, p. 539, v. 13.

29

singen: voorafgegaan door stae dat
doorstreept is en geëxpungeerd.

29-32

De nachtegaal als symbool van overgave
aan God: Schmidtke, Tierinterpretation,
p. 352.

33-36

De palm als symbool van de overwinning
op de verzoekingen van de wereld:
Salzer, p. 182; vgl. b.v. Kern, p. 539, v.
14.

41-44

De adelaar als beeld van de ziel die de
blik onafgebroken op God gevestigd
houdt: Schmidtke, Tierinterpretation, p.
231.

42

Het handschrift leest aenstaet. Uit de
context blijkt dat de juiste lezing
aenstaert is. Dezelfde emendatie heeft
Axters aangebracht. Bij Willems vinden
we anstaret, bij Kausler anscouwet. Van
den Bergh heeft fout gelezen en schrijft
in zijn uitgave: aenscuert.

45-48

Het welriekende hars dat uit de
balsemboom vloeit, was zeer kostbaar
(Salzer, p. 144); is het daarom dat de
dichteres de balsemboom hier gebruikt
als beeld van het kostbaarste bezit (de
hemel), dat door vrijwillige armoede
verkregen wordt?

49-52

De goudbloem als beeld van de liefde tot
God: zie b.v. Kern, p. 539, v. 5.

52

in: hs. int.

53-56

De fenix als beeld voor de liefdedienst
die niet om loon, maar enkel uit liefde
geschiedt, hebben we elders niet
aangetroffen.

57-60

De ceder is hoog en sterk (Salzer, p. 152);
wordt hij daarom hier als symbool van
het met blijdschap gedragen en aan God
ópgedragen leed gebruikt?

58

verhaven: staat in rijmpositie met
draghen (v. 60).
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61-64

Gewoonlijk geldt het viooltje als symbool
van de nederigheid; deze betekenis wordt
in dit gedicht echter aan het gras
toegekend (verzen 105-108).

65-68

Over de (tortel)duif als beeld van
zuiverheid, zie Schmidtke,
Tierinterpretation, p. 417-418 en
438-439; Salzer, p. 134-140.

69-72

De welriekende cypres als beeld van wie
niet naar aardse vertroosting verlangt, zie
Salzer, p. 155 (inz. n. 6) en p. 156, n. 2.

70

Het handschrift leest Sijn rike. De
uitgaven van Van den Bergh, Kausler en
Willems schrijven roke. In samenhang
met doer gheet in v. 70 en de toepassing
van het beeld in de verzen 71-72 is de
tweede lezing ongetwijfeld de juiste.

73-76

blaubloeme: blauw is de kleur van de
standvastigheid (zie b.v. Wackernagel, p.
207).

77-80

Met deze symboolwaarde hebben wij de
pauw nergens aangetroffen. Wellicht
wordt deze betekenis aan de pauw
toegekend, omdat dit dier juist vaak als
symbool van hoogmoed en ijdelheid
wordt beschouwd (Schmidtke,
Tierinterpretation, p. 371).

81-84

De eglentier is als Mariasymbool zeer
bekend (zie b.v. Mak, p. 198), maar de
hier toegekende symbolische betekenis
hebben we elders niet aangetroffen.

85-88

acoleye: zeer gebruikelijk Mariasymbool
(zie b.v. Marienlexikon, 1, p. 68). De hier
toegekende betekenis hebben we elders
niet aangetroffen.

89-92

De pelikaan is een bekend symbool van
Christus' liefde voor de mensen tot de
dood toe (zie b.v. Schmidtke,
Tierinterpretation, p. 368-369).

93-96

De vijgeboom als symbool van de
zachtmoedigheid: Salzer, p. 487.
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97-100

De kersoude is als Marianaam bij de
rederijkers zeer gebruikelijk (Mak, p.
191); de hier gegeven duiding hebben we
elders niet aangetroffen.

101-04

Voor de leeuwerik als beeld van de God
dankende en lovende mens, zie
Schmidtke, Tierinterpretation, p.
330-333.

104

met hem: boven de regel toegevoegd en
via een haakje tussen na en ontfaen
geplaatst. Het woord hem is onduidelijk;
Axters leest hem.

109-12

De vermelding van de ommuring is in
geestelijke ‘Gartenallegorien’ te verklaren
vanuit de hortus conclusus-voorstelling
in het Hooglied 4, 12 (Schmidtke, p. 340);
gelijkaardige interpretaties b.v. ook in
Schmidtke, p. 492, 30-37; 499, 14-17;
544, 52-55.

114

Het handschrift leest sonder middelec wat
geen goede zin oplevert. We emenderen
overeenkomstig de uitgaven van Van den
Bergh en Willems: sonder middel. Bij
Kausler komt dit vers niet voor.

115

Het handschrift leest Met ongheveinsder
herte, wat ten aanzien van Christus, de
zondeloze, een wat bevreemdende
mededeling is. Bij Willems luidt het: Met
overghevender herten, bij Van den Bergh:
Met overgegevenre herten. Beide
lezingen hebben zin maar we verkiezen
de eerste, omdat ongheveinsder
gemakkelijk hieruit kan zijn ontstaan door
verlezing van u als n, en het overslaan
van de apostrof als afkortingsteken voor
-er. Bij Kausler komt dit vers niet voor.

116

Hoogl. 2:16.
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Ene dispitacie tusschen den sone ende den vader
Annelies van Gijsen, Soetje Klerk, Dieuwke van der Poel Universiteit
Utrecht
Een vader en zijn zoon discussiëren over de vraag wat het allerplezierigste ter wereld
is. Dat is de wijn, zegt de vader, want die maakt je vrolijk en moedig en maakt dat
alles wat je doet beter gaat. Welnee, zegt de zoon, dat zijn de vrouwen, want die zijn
mooi en aardig en ze bezorgen je vreugde. Vader wil de kwaliteiten van de vrouwen
niet ontkennen, maar er komt een moment in je leven dat je meer hebt aan de wijn.
Nóóit, zegt de zoon, zal het met mij zover komen, en wie de wijn meer prijst dan de
vrouwen, is niet goed wijs. Vader is niet onder de indruk. Laat zijn zoon maar eens
met een goed argument komen. De zoon komt met Maria. Omwille van haar moet
men alle vrouwen eren, want zij bracht de Verlosser voort. Hoewel hij nog een mooie
tegenzet heeft (v. 118-120), moet de vader zich dan toch gewonnen geven.
Op voorhand lag het in de lijn der verwachting dat de vader, de oudere en wijzere,
de discussie zou winnen, maar juist hij moet het onderspit delven. Deze uitkomst is
des te verrassender als we deze tekst vergelijken met andere debatten uit de
Middelnederlandse letterkunde. Het komt namelijk vaker voor dat er een verschil is
tussen de gesprekspartners, maar meer dan eens wint dan juist diegene van wie dat
ook verwacht kan worden. In Ene dispitacie tusschen enen clerc ende sinen meester,
een tekst die ook in het handschrift-Van Hulthem is overgeleverd (F.98R-99R),
betoogt de meester dat tGeluc het meeste waard is voor de mens, terwijl de clerc
beweert dat tGelt het beste is. Uiteindelijk is het de clerc die bakzeil haalt. In een
samenspraak tussen een scalc (boosaardige vleier) en een clerc geeft de scalc niet
zelf toe, maar heeft de clerc wel letterlijk en figuurlijk het laatste woord, waardoor
de levenswijze van de scalc, die onderwerp van discussie was, veroordeeld wordt.
Het verschil in standpunt van vader en zoon typeert het generatieverschil: elk van
hen verdedigt die vorm van genot, die past bij zijn leeftijdsfase. Het denkbeeld, dat
het leven van de mens verloopt volgens welbepaalde stadia stamt al uit de Oudheid.
Meestal zijn het er vier, die volgens het algemene principe dat alles in de kosmos
met elkaar samenhangt, in verband gebracht worden met de vier jaargetijden, de
lichaamssappen (bloed, rode of gele gal, slijm, zwarte gal) en de temperamenten
(sanguinisch, cholerisch, flegmatisch, melancholisch). De lente, die overeenkomt
met de jeugd, wordt in de traditie met Venus verbonden; Bacchus hoort bij de
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herfst, de levensfase van de ‘jongere ouderen’. Het gestel van de mens wordt met
het verstrijken van de jaren steeds kouder, en koude maakt bangelijk en somber.
Vandaar dat het in onze tekst de vader is, die de wijn aanprijst als moedgever en
pepmiddel (v. 6-8, 15, 47, 92, 96).
In zijn beroemde traktaat over de liefde De amore libri tres (eind 12de eeuw)
bespreekt Andreas Capellanus onder meer, welke personen voor de liefde geschikt
zijn. Leeftijd kan een belemmering zijn: na het zestigste jaar van de man en het
vijftigste van de vrouw is liefde niet meer mogelijk. Dan begint de natuurlijke warmte
zijn kracht te verliezen, en de natuurlijke vochtigheid neemt sterk toe. Dit leidt tot
problemen en allerlei kwalen, en er valt dan alleen nog werelds genot te verwachten
van lekker eten en drinken.
Ditzelfde idee wordt verwoord in een tekst, die als zelfstandig gedicht in het
handschrift-Van Hulthem voorkomt (F.136V-137R), maar die we ook kennen als de
aanhef van de proloog bij het tiende boek van de Roman van Limborch. Het lyrische
ik beschrijft daarin hoe met het verstrijken van de tijd alles voorbijgaat; hij ondervindt
dit aan den lijve, want zijn vespertijt (‘levensavond’) staat voor de deur. Alle genot
en vreugde die er voor hem nu nog zijn weggelegd bestaan in eten en drinken, en de
liefde kent hij alleen nog van horen zeggen, hoewel hij daar nog steeds veel genoegen
aan beleeft.
Een latere collega-dichter, de rederijker Joris van Lis, schildert in zijn nostalgische
refrein op de stok Hey hey voerleden tijt waer sidi duere (‘Waar blijft de tijd’) een
levendig beeld van zijn zeer amoureuze jonge jaren. In de prince-strofe constateert
hij met meer verbazing dan spijt dat hij van lieverlee in Bacchus gelach geraakt is,
en dat de wijn hem nu veel beter bevalt dan de liefde. Daar moet hij op zijn oude
dag zelfs niet aan denken.
Voor ons gevoel ligt het met elkaar vergelijken van wijn met vrouwen niet erg
voor de hand, zeker niet wanneer ze als elkaars alternatief worden voorgesteld. In
de Middeleeuwen komt de vergelijking wel meer voor, ook vanuit een andere optiek.
In onze tekst is het verbindende element het schenken van vreugde. Elders worden
vrouwen en wijn met elkaar vergeleken om hun macht of potentiële gevaar.
Een kwestie van bijbelse herkomst (Ezra 3:3-4) is de volgende: Wat is het sterkste?
De disputanten opteren voor respectievelijk de koning, de wijn, de vrouw en de
waarheid. Het winnende antwoord luidt, dat de vrouw machtiger is dan de koning
of de wijn, maar dat in het licht van de eeuwigheid de waarheid het sterkst is. De
vraag sloeg blijkbaar aan; hij wordt - met varianten - besproken door Thomas van
Aquino, in Maerlants Spiegel Historiael (eerste partie, boek 3, kap. 15), in het
koningsspel in de Roman van Limborch (boek 11, v. 409-466) en in Hadewijchs
tweede Rijmbrief.
Traditioneel is ook de vergelijking van vrouwen met wijn - en liefde met
dronkenschap - als waarschuwing tegen het gevaar van overdosering. In Maerlants
Eer-
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ste Martijn (v. 911-923) bijvoorbeeld wordt van vrouwen gezegd, dat ze in wezen
goed zijn en vreugde schenken, zoals ook wijn en vuur dat doen. Wie echter geen
maat houdt, teveel drinkt, of te dicht bij het vuur komt, haalt zich door eigen schuld
schade op de hals.
Onze tekst vertoont dezelfde, exclusief mannelijke visie op de vrouw als genotof
consumptie-artikel, vergelijkbaar met wijn. Maar van een vermaning tot maathouden
ontbreekt elk spoor: van beide worden hier alleen de positieve kanten belicht.
Deze tekst was bedoeld om ten overstaan van een publiek te worden voorgedragen.
Het is heel goed mogelijk dat dit door twee personen gedaan werd, waarbij de ene
de rol van de vader en de andere de rol van de zoon op zich nam. Dit zal de
levendigheid zeker ten goede zijn gekomen. S. Neumeister, die een studie schreef
over Oudfranse samenspraken die de liefde als onderwerp hebben, is nog een stapje
verder gegaan en sprak het vermoeden uit dat dit soort teksten zelfs door twee dichters
gemaakt is, die het debat gemproviseerd zouden hebben ten overstaan van het publiek.
Het geheel zou gezongen zijn waarbij de melodie een hulp geweest zou zijn om de
woorden in de juiste vorm (strofen, regellengte, rijm) te gieten. Dit is een
aantrekkelijke hypothese, maar het bewijs ervoor is moeilijk te leveren.
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Ene dispitacie tusschen den sone ende den vader
CXV
1 Berecht mi nu te deser tijt, aant.
Vader, oft ghijs wijs sijt, aant.
Wat dinghen in die werelt wijt
4 Gheven mach dat meeste jolijt.
Gherne sone, dat es die wijn;
Hi doet die lieden vrolijc sijn
Ende doet die lieden, dats aenschijn,
8 Stouter dan een everswijn.
Vader, dat wederseggic trouwen.
Alder meest verbliden vrouwen;
Si hebben soe sconen aenscouwen,
12 Elc man verget daerbi sijns rouwen.
Sone, scone vrouwen die sijn goet,
Maer die goeden wijn indoet, aant.
Hem verhoget te male die moet
16 Ende heeft te vele dinghen spoet.
Vader, dat en es daerjeghen niet aant.
Dat een man te hebbene pliet
Die sconen vrouwen anesiet,
20 Want si sijn een vrolijc diet. aant.
Sone, haddi den dorst groet,
Saegdi den wijn ende den mont roet,
Met wien waerdi best bemoet?
*

1 Berecht: vertel
2 oft ghijs wijs sijt: als u het weet
3 Wat dinghen: wat
4 mach: kan. jolijt: vreugde
7 doet: maakt. aenschijn: duidelijk
8 stouter: moediger
9 dat ben ik zeker niet met u eens
11 aenscouwen: uiterlijk
12 rouwen: verdriet
14 indoet: inneemt
15 zijn stemming wordt veel beter
16 Ende: en hij. spoet: voorspoed
17 daerjeghen niet: niets vergeleken bij
18 Dat: dat wat. pliet: pleegt
20 diet: slag
23 aan wie zou je het meest hebben
24 bloet: onomwonden
25 kore: zou kiezen
28 meester(es) van mijn wel en wee
30 bat: beter
31 krijg je nog wel genoeg van ze
32 ghewat: doorwaadbare plaats
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24 Dies seght mi die waerheit bloet.
Vader, ic kore tot allen stonden
Die vrouwen metten roden monden,
Want soe dochte mi dat ic vonde
28 Die meester van mijnre ghesonde. aant.
Sone, al dunct u nu dat,
Dat u vrouwen behaghen bat,
Seker ghi wert der noch wel sat
32 Eer ghi doerwadet mijn ghewat.
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Vader, hoe moeghdi des ghewaghen!
Al waer ic herde out van daghen,
Vrouwen souden mi behaghen
36 Wel als si te voren plaghen.
Sone, aldus docht mi van desen
Doen ic van uwer tijt mocht wesen,
Maer nu es die brief ghelesen.
40 Haddic den wijn, ic ware ghenesen.
Vader hevet u vergheten
Waerom dat vrouwen vrouwen heten? aant.
Omdat si vroude onghemeten
44 Gheven connen, wildijt weten.
Sone, ic hebbe u wel verstaen,
Maer dat es mi al vergaen.
Die wijn doet mi vroude ontfaen aant.
48 Als men mi scinct den edelen traen. aant.
Vader, een lieflijc opsien
Dat mi van vrouwen mach gescien, aant.
Willic altoes prisen voer dien
52 Wijn, salic der waerheit gien. aant.
Sone, ic prise meer een gelach
Van goeden wine die ic wel mach,
Dan dat opsien dat si op mi sach, aant.
56 Die mi te verblidene plach.
*

33 hoe kun je dat zeggen
34 herde: zeer
36 evenzeer als ze altijd al deden
37 van desen: daarover
38 tijt: leeftijd
40 ghenesen: gered, gezond
43 vroude onghemeten: onmetelijke vreugde
46 dat is voor mij allemaal voorbij
48 traen: vocht
49 opsien: blik
50 gescien: ten deel vallen
51 voer: boven
52 gien: zeggen
53 gelach: gelag, onthaal
54 wel mach: graag lust
55 dan de blik die zij me gunde
56 die mij altijd verblijdde
58 rebel: vijandig
59 fel: kwaadaardig
60 daarboven prijs ik niets anders
61 ic en ben: dat ben ik niet
62 sen: zin
63 ghewin: profijt
65 volgdi: streeft u naar
66 laten: nalaten
68 Soe: dan
69 zo zul jij ook handelen
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Vader, ghi en doet niet wel,
Dat ghi den vrouwen sijt rebel,
Die goedertieren sijn ende niet fel;
60 Daervoer en prisic gheen dinc el.
Sone, bi trouwen, ic en ben,
Maer op den wijn steet mi mijn sen,
Want ic hebbe meerre ghewin
64 Vanden wine dan van hen.
Vader, volgdi dan ghewinne,
Ende wilt laten vrouwen minne,
Die ic soe goedertieren kinne,
68 Soe sidi onwijs van sinne.
Sone, soe seldi noch doen
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Als ghi sijt een out gartsoen,
Ende prisen meer des wijns fantsoen,
72 Dan ghi nu doet der vrouwen perdoen.
Vader, ic en sal nemmermeer,
Want ic sprac tot u lanc eer:
Ic blive vaster dan een meer aant.
76 Bi vrouwen, sonder wederkeer.
Sone, ic sprac noch als ic sprac,
Al sijn vrouwen sonder lac,
Vanden wine hebbic gemac aant.
80 Dat mi aen die vrouwen gebrac.
Vader, noch gemac noch joyen
En mach niet soe wel verfroyen
Als solaes van goeden vrouwen;
84 Daer blivic bi, in goeder trouwen.
Noch en es gheen feeste volmaect,
Daer en sijn vrouwen wel gheraect.
Vader, eest dat ghi vrouwen laect,
88 Soe sidi van vroetscapen naect.

*

Sone, ic wille vrouwen loven,
Want si connen droefheit roven,
Maer den wijn prisic daerboven:
70 gartsoen: kerel
71 fantsoen: kracht
72 perdoen: gunst
73 dat zal ik nooit (doen)
74 want ik heb u al zo vaak gezegd
75 meer: meerpaal
76 sonder wederkeer: onveranderlijk
78 lac: tekortkoming
79 gemac: genoegen
80 gebrac: ontbrak
81 joyen: plezier
82 verfroyen: verblijden
83 solaes: troost
84 in goeder trouwen: op mijn woord
85 Noch: ook
86 als er geen mooie vrouwen zijn
87 laect: afkeurt
88 dan bezit u geen enkele wijsheid
90 roven: wegnemen
92 hoven: feestvieren
93 dingen: zaak
94 de waarheid recht doen
95 dan zou je het anders moeten bewijzen
97 groet ende smal: geheel en al
100 beterde: maakte goed. val: zondeval
101 Hierbi: hierom. salmen: moet men
102 werder: edele
103 wilt versinnen: bedenk dat wel
104 kan niemand hulp krijgen
105 kinne: erken. vrame: voordeel, geluk
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92 Hi can soe blidelike doen hoven.
Salic oec, sone, van uwen dingen
Der waerheit na den rechte gehingen,
Ghi moestet anderssijns toebringen.
96 Die wijn doet mi soe vrolijc singen.
Vader, die werelt groet ende smal
Es van vrouwen comen al.
Die vrouwe die ons noch helpen sal, aant.
100 Si beterde des menschen val.
Hierbi salmen vrouwen minnen,
Int ere der werder coninghinnen,
Want sonder hare, wilt versinnen,
104 Soe en mach nieman troest gewinnen.
Sone, ic kinne dat tonser vrame
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Jhesus daelde in Marien lichame,
Die edel Gods Sone bequame;
108 Hi dede daer met af onse blame.
Vader, of ghi dat dan kint,
Waerom sidi dan soe blint
Dat ghi den wijn hier prosent aant.
112 Boven den vrouwen ende houdt convertent?
Sone, ic kinne voer waerhede:
Marien doeghet ende hare gratie mede aant.
Bejaghede ons den iersten vrede
116 Van dien dat Adaem mesdede.
Dit es kinlijc ende openbaer,
Maer metten brode ende wine claer aant.
Maect men Gode in den outaer. aant.
120 Hiermet scakic u al daer.
Al scaecti mi, ic en ben niet mat.
Vader, wanen quam ons dat
Anders, dan die Gods Sone trat
124 In Marien suveren vat?
Vader, dit merct ende besiet:
En ware ons dat niet gesciet,
Dat tsacrament dat ons God liet aant.
128 En conformeerde men dan niet.
Sone, ghi hebt al waer geseit.
Te biddene es si altoes bereit, aant.
Maer den wijn prisic, hoe dat geit,
*

107 bequame: dierbare
108 Hij wiste daarmee onze zonde uit
109 of: als. kint: erkent
111 prosent: presenteert
112 convertent: van waarde
114 gratie: gunst, genade
115 Bejaghede: verschafte
117 dit is bekend en duidelijk
119 outaer: altaar
120 scacic: zet ik schaak
122 wanen: vanwaar
123 dan: dan dat
124 in het maagdelijke lichaam van Maria
128 conformeerde: bekrachtigde
130 Zij is altijd bereid tot voorbede
131 hoe dat geit: hoe het ook gaat
132 verhoget: verheugt. breit: wijd
133 het maken van plezier
134 mach: kan. verfroyen: plezieren
135 ter doget snel: geneigd tot deugd
136 daervoer: daarboven. el: ander
138 heer: schare. verscoent: wordt mooier
140 en... ghehoent: komt niet bedrogen uit
141 begonnen: aangepakt
142 zodat ik mij gewonnen moet geven
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132 Want hi verhoget al die werelt breit.
Vader, gemaect joye ende spel aant.
En mach mijn herte niet verfroyen soe wel
Als vrouwen, ter doget snel;
136 Ic en prise daervoer gheen dinc el.
Maria es met sterren ghecroent, aant.
Al dat hemelsche heer daer mede verscoent,
Si es die alle doghet loent;
140 Wie haer dient en es niet ghehoent.
Sone, dit hebdi wel begonnen,
Dat ic mi liden moet verwonnen.
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Allen vrouwen willic goets onnen
144 Om ene die gecleedt es met der sonnen
Ende es op die mane gestaen.
Laet ons haer wesen onderdaen,
Soe moghen wi den loen ontfaen
148 Die nemmermeer en mach vergaen.
Amen.

CXVIII verse.

Aantekeningen
De tekst, die te vinden is op F.100R,b-F.101R,b, werd eerder uitgegeven door J.F.
Willems in Belgisch Museum, dl. 5, p. 76-81.
De tekst is in het handschrift gestructureerd d.m.v. hoofdletters en paragraaftekens.
De strofenindeling in de editie is gebaseerd op de aanwezigheid van hoofdletters die
zich onderscheiden van de andere hoofdletters doordat ze iets groter en dikker zijn;
de paragraaftekens zijn in de editie weergegeven door in te springen. Een structurering
d.m.v. witregels kent het handschrift niet.
1

Berecht: hoofdletter B, twee regels hoog;
alle andere hoofdletters zijn niet meer dan
één regel hoog.

2

vader: hs. varder.

14

in doet: hs. die doet; die doorgehaald en
geëxpungeerd en in bovengeschreven.

17

Vader, dat en es daer jeghen niet: hs.
Vader dat en niet daer jeghen.

20

Want si sijn een vrolijc diet: hs. Want sijn
een vrolijc diet.

28

ghesonde: g verbeterd uit w.

42

Na de eerste vermelding van vrouwen een
punt.

47

ontfaen: en slecht leesbaar.

48

traen: aen slecht leesbaar.

50

gescien: ien slecht leesbaar.

52

wijn: na dit woord een punt.

*

143 onnen: gunnen
146 onderdaen: gehoorzaam
147 moghen: kunnen
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55

opsien: hs. op sie.

75

meer: voor dit woord is een woord (mue?)
doorgehaald en geëxpungeerd.

79

wine: voor dit woord is hebbic
doorgehaald en geëxpungeerd.

99-100

Die... val: Maria maakte de zondeval der
mensheid sinds Adam en Eva weer goed
door Christus, de Verlosser, ter wereld te
brengen.

111

prosent: verschrijving voor priset?

114

doeghet: de eerste e is superscript.

118

brode: boven de o nog een o of e
geschreven (Willems, p. 80: brode).

118-19

Maer... outaer: Bij de eucharistie (het
sacrament des altaars) veranderen brood
en wijn in lichaam en bloed van Christus
(transsubstantiatie); dit werd als
kerkelijke leer aanvaard bij het vierde
Lateraanse Concilie, in 1215.

127

Dat... liet: nl. de eucharistie (vgl. aant.
bij v. 118-19).

130

Te... bereit: hier wordt verwezen naar de
bemiddelende rol van Maria tussen de
mens en God.
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133

gemaect: voor dit woord is gh
doorgehaald (en geëxpungeerd?); na de
doorhaling een verticale streep door de
regel.
Willems suggereert dat gemaect staat
voor gemac (gemaect, joye ende spel),
maar volgens MNW (2, 1308) is de tekst
door de interpunctie van Willems
bedorven: ‘Men leze: “Gemaect joye ende
spel”, d.i. hetzelfde als “joye ende spel
maken”. Een znw. gemaect in de zin van
“gemak” heeft niet bestaan.’

137-45

Maria... gestaen: Het beeld van Maria,
gekroond met sterren, gekleed met de zon
en staande op de maan, is ontleend aan
Openb. 12; de daar beschreven vrouw,
aanvankelijk vooral symbool voor de
Kerk, wordt sinds de twaalfde eeuw ook
in verband gebracht met Maria.
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Deen gheselle calengiert den anderen die wandelinghe
Dini Hogenelst Rijksuniversiteit Leiden
In de hier uitgegeven tekst debatteren twee sprooksprekers over de vraag wat de
beste manier is om het sprekersvak uit te oefenen: rondzwervend of op een vaste
plaats. De ‘gezel’ die de aanval opent, brengt zijn collega de hardheid van het
zwervend bestaan onder ogen. De ander repliceert dat deze zélf de wandelinghe niet
kan laten, waarbij hij voorlopig in het midden laat waarin deze wandelinghe dan wel
bestaat - rondzwerven betekent het in ieder geval niet. Ter verdediging hanteert de
rondzwervende gezel het argument van de vrijheid, want daaraan ontbreekt het bij
de wandelinghe van de gezeten gezel blijkbaar. Dit argument ontleent hij aan het
Latijn, wat bijzonder lijkt voor een spreker - de hogelijk gewaardeerde Willem van
Hildegaersberch beheerste het Latijn in ieder geval niet. Met de verzekering dat hij
liever in vrijheid op een botje knaagt, verwijst de rondzwervende gezel vermoedelijk
naar de fabel van de hond en de wolf, die in het Latijn onder andere voorkomt bij
Vincentius van Beauvais (in het Middelnederlands als nr. 63 van de Esopet). Een
hond en een wolf komen elkaar tegen in het bos en de wolf wil weten waarom de
hond er zo weldoorvoed uitziet. De hond antwoordt dat hij het huis van zijn baas
bewaakt tegen rovers en in ruil daarvoor eten en drinken in overvloed heeft. Dat lijkt
de wolf ook wel wat en hij besluit met de hond mee te gaan. Maar dan ziet hij de
uitgesleten plek in de nek van de hond. Het blijkt dat hij overdag wordt vastgebonden,
opdat hij 's nachts des te agressiever kan zijn in het uitoefenen van zijn taak. Dan
ziet de wolf er verder vanaf en kiest voor de vrijheid.
Vanaf vers 136 gaat de rondzwervende gezel in het offensief. Hij houdt zijn
vakbroeder voor dat het hem zeer te stade zou komen als hij zich eens zou afkeren
van de onbetrouwbare vrouwen. De gezeten gezel dénkt er niet over en geeft hoog
op van de verheven geneugten die zijn beminde schone hem bereidt. De
rondzwervende roept ter adstructie van de slechtheid van vrouwen Aristoteles'
autoriteit in. In diens boek Secreta secretorum (in het Middelnederlands bekend als
de Heimelijkheid der heimelijkheden van Maerlant en eveneens in een anonieme
prozavertaling (zie Jansen-Sieben, Repertorium van de Middelnederlandse
Artes-literatuur, H220)) vertelt hij dat het zoetste vergif de omgang met vrouwen is.
Hij herinnert zijn pupil Alexander aan de geschiedenis van het gifmeisje. Zij werd
grootgebracht met slangegif en wanneer zij in iemands nabijheid kwam, dan stierf
deze onmiddellijk.
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Hoofs en snedig antwoordt de gezeten gezel dat zíjn geliefde juist een antidotum
tegen vergif is, want het genot dat zij samen beleven valt door geen klerk tussen hier
en Aken te beschrijven. De sterkste troef van de rondzwervende gezel volgt in v.
170-174: ‘Toch blijf je een keitijf’, zo zegt hij, ‘want als je beursje niet meer bemind
zou worden, dan zou het gauw afgelopen zijn met die wandelinghe van jou.’ In de
hele tekst wordt al voortdurend gespeeld met vier betekenissen van het woord
wandelinghe, dat afhankelijk van de context steeds naar iets anders verwijst: het
rondzwerven; het houden van verblijf ergens; (sexuele) omgang; levenswijze, gedrag.
Maar van de interpretatie van het woord wandelinghe in deze passage hangt de
betekenis van het gedicht af. Wanneer men wandelinghe hier opvat als ‘omgang’,
dan wijst de rondzwervende gezel zijn opponent erop dat wanneer zijn geldbeursje
niet langer bemind wordt (nl. omdat het leeg is) de omgang met zijn ‘geliefde’ spoedig
tot het verleden zal behoren. Het bedwanc van de gezeten gezel houdt dan in dat hij
zich afhankelijk moet maken van zijn mecenas om verzekerd te blijven van
regelmatige inkomsten, zodat hij zijn geliefde aan zich zal kunnen blijven binden.
Een gedurfder, maar ook verleidelijker, interpretatie ontstaat wanneer men
wandelinghe hier opvat als ‘verblijf, dienstverband’. Bepalend voor de voortzetting
van het dienstverband namelijk is de relatie met de mecenas. Wanneer deze zijn
beursje niet langer ‘bemint’, dan is de spreker gauw vertrokken. Maar waarom noemt
de rondzwervende gezel hem dan een keitijf, een valserik, een opportunist? Het valt
de gezeten gezel toch niet te verwijten als zijn beurs niet langer gespekt wordt? Maar
wellicht valt hem wel iets anders te verwijten. Gesteld dat hier de relatie met een
vrouwelijke mecenas in het geding is en dat zij ten opzichte van hem de dubbelrol
van mecenas én geliefde vervult. Trekt de rondzwervende gezel dan wellicht de
oprechtheid van de in hoofse termen bezongen gevoelens voor deze ‘geliefde’ in
twijfel? Zolang zijn beursje bemind wordt, blijft hij met verve de hoofse minnaar
spelen, maar zodra de geldkraan dichtgaat, is het gedaan met de wandelinghe en zal
hij onverwijld zijn biezen pakken. Het bedwanc waarin de gezeten gezel zich bevindt,
bestaat dan hierin dat hij haar wel móet behagen om het luxe-leventje te kunnen
blijven leiden waar hij zo hoog van opgeeft.
Maar, dubbelzinnig als deze tekst is: de interpretatie kan nóg anders. Borseken
kan ook in sexuele zin geïnterpreteerd worden. En dan komt de macht bij de
vrouwelijke mecenas te liggen. Wanneer hij haar niet langer zou weten te behagen
met zijn ‘beursje’, is zijn wandelinghe eveneens vlot beëindigd, maar nu op háár
initiatief. En ook dan heeft de rondzwervende gezel gelijk met hem een keitijf te
noemen, maar dan in de betekenis van ‘stumper’. Wanneer we wandelinghe als
‘dienstverband’ opvatten, worden de twee soorten wandelinghe van de beide sprekers
wel heel pregnant tegenover elkaar gezet: de rondzwervende gezel leidt weliswaar
een gevaarlijk en arm bestaan, maar is wel vrij; de gezeten gezel daarentegen leidt
een comfortabel luxe-leven, maar moet daarvoor wel zijn persoonlijke vrijheid
inleveren.
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Deze interpretatie is minder gedurfd dan zij wellicht op het eerste gezicht lijkt.
Hooggeplaatste vrouwen, vaak tot de hofkringen behorend, traden dikwijls als literaire
mecenas op. Ze begunstigden auteurs van verschillende genres, maar voor één bepaald
genre zijn vrouwen wel bijzonder aangewezen als begunstigster: de hoofse
minne-poëzie. De charme van dit genre is voor een deel immers ook gelegen in de
mogelijkheid dat de voordrager zou kunnen zinspelen op (al dan niet oprecht
gemeende) gevoelens voor een werkelijk bestaande, en onder het publiek aanwezige,
dame. Het lijkt dan ook geen toeval dat we in de rekeningen (waarin de uitgaven ten
behoeve van de hofhouding genoteerd zijn) artiestennamen van literaire entertainers
tegenkomen, waarin gealludeerd wordt op deze rol van entertainerminnaar. We
kennen de heraut en fluitist Vrouwentroest, de spreker-zanger meester Pieter vander
minnen, de spreker Vrudengher en de spreker Gheerkijn van Soets. Er is veel voor
te zeggen om aan te nemen dat sprekers zich specialiseerden in een bepaald soort
van repertoire, en dat zij zich, zoals het goede vaklui betaamt, ook de bij dit repertoire
behorende habitus aanmaten. De gezeten gezel staat hier blijkbaar model voor het
type Vrouwentroest; dat hij zijn vak verstaat moge blijken uit het fraaie hoofse idioom
dat hij in de discussie te pas brengt, en ook het belang dat hij aan een aantrekkelijk
uiterlijk hecht past goed in dit beeld. (Gezeten dichters krijgen van hun opdrachtgevers
cousen, cleeder ende scoen.) De rondzwervende gezel is van een heel ander, moreel
hoogstaander slag, en zéker niet minder vakbekwaam, getuige zijn kennis van het
Latijn en zijn minstens zo gevatte antwoorden. Het is niet zo gemakkelijk uit te
maken naar wie de sympathie van de auteur van deze samenspraak uitgaat - en naar
wie de sympathie van de toehoorder dient uit te gaan -, maar om de genoemde redenen
lijkt de rondzwervende toch enigszins superieur. Misschien waren de opvoerders
van deze tekst rondzwervende sprekers en hebben zij door deze tekst op te voeren
hun publiek op subtiele wijze onder ogen willen brengen dat rondzwervende sprekers
zeker zoveel waardering verdienen als hun gezeten collega's.

Deen gheselle calengiert den anderen die wandelinghe
CXLIX
1 Gheselle, mi en can verwonderen niet, aant.
Want ghi dese wandelinghe siet
In lanc soe meer verderven.
4 Oec siedi de meneghen sterven,
Beide van breke ende van armoeden.
Ende ghire u niet en wilt hoeden?

*

titel Gheselle: vriend, ‘collega’. calengiert: laakt, neemt kwalijk. wandelinghe: levenswijze
1 mi... niet: ik kan mij niet genoeg verbazen
3 In... meer: hoe langer hoe meer
4 de meneghen: menigeen
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Want in dinde es si al quaet. aant.
8 Scuse voer, dat es min raet,
Ochte si sal u loenen saen,
Als si den meneghen heeft ghedaen,
Met ermoeden in ertrike.
12 Gheselle, ic bids u vriendelike. aant.
Nu segt mi: in wat manieren
Soe modi dus calengieren
Die wandelinghe, ende achtersetten?
16 Gheselle, ic segghe u al sonder letten aant.
Waerbi icse hebbe ghecalengiert:
Ghi hebt herde langhe gheantiert
Van goeden ende van quaden dinghen;
20 Maer woudi u noch ter neringhen
Setten, ende de wandelinghe scuwen,
Ic hope u en souts niet berouwen.
Dat seggic u bi Sente Janne.
24 Want soe langhe gheet die canne
Te water, seit men, datse brect.
Ay, gheselle, hoe wijsselic ghi sprect, aant.
Ende laet u quincslaghe gaen!
28 Nochtan condier niet af ghestaen
Der wandelinghe, noch begheven.
Maer ic vinde wel bescreven,
Dat een enen anderen riet,
32 Die hem selven nochtan niet
Van mesdoen en conde gheraden.
Gheselle, ghine selt mine daden aant.
Niet volghen, maer mine worden.
36 Want oest, west, suden ende norden,
Soe es die wandelinghe, dat verstaet,
*

7 in dinde: uiteindelijk. quaet: nadelig
8 Scuse voer: mijd het
9 Ochte: of
12 ic bids u: verzoek u
13 in wat manieren: hoe
14 modi: kun je
15 achtersetten: afkeuren
16 sonder letten: onmiddellijk
18 herde: zeer. gheantiert Van: u beziggehouden met
20 ter neringhen setten: streven naar welvaart
27 quincslaghe: steken onder water
28 af ghestaen: ophouden
29 begheven: opgeven
33 mesdoen: verkeerd handelen
37 dat verstaet: begrijp dat wel
38 Malisieeus: slecht
39 noch gheen man: noch iemand anders
41 vormaels: vroeger. milde Rive: rijkelijk royaal
43 meesteren: kunstenaars

Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem

Malisieeus worden, ende quaet,
Soe dat ic, noch gheen man aant.
40 Bate daer in vinden can.
Maer vormaels, doe die heren milde
Rive waren van haren gelde
Te gheven den meesteren,
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44 Doen mochten hen deghene gheneren
Die van consten werdech waren.
Maer al woudi nu openbaren aant.
U ghedichte ende u meestrie,
48 En condi gheen reinaerdie,
Smeken, no leckenberden,
Men sal segghen: ‘Gaet uwer verden!
Hier en es u nu niet te doene,
52 Noch te horen van uwen sermoene. aant.
Wi spreken hier omme anderen raet!’
Hieromme, gheselle, dunct mi quaet
De wandelinghe, woudijs mi lien.
56 Ay, gheselle, bider Maghet Marien, aant.
Des soe lidic wel een deel,
Maer ic ete soe menech morsel,
Ende drincke soe meneghen nap met wine,
60 Daer ic om doe soe cleine pine,
In die taverne, achter straten,
Dat icker niet en can ghelaten
Der wandelinghe, ic moeter plien.
64 Wattan, gheselle? Ghi hebt ghesien
Vele wandeleers in haer daghen
Sonder vonnesse ende wet onttraghen,
Die ic wel kinne III of vier:
68 Gielise van Trecht ende Jan van Lier
Ende Metter Huven meester Janne, aant.
Ende noch meer dan ic can
*

44 hen [...] gheneren: in hun onderhoud voorzien
45 van consten werdech: bekwaam in de kunst
46 openbaren: tonen
47 meestrie: meesterschap
48 reinaerdie: sluwheid
49 Smeken: zoete broodjes bakken. leckenberden: vleien
50 Gaet uwer verden: loop door
52 sermoene: preken
53 raet: adviezen
55 woudijs mi lien: als je me dat zou willen toegeven
58 morsel: hapje
60 pine: moeite
61 achter straten: langs de weg
62 ghelaten: nalaten
63 plien: beoefenen
64 Wattan?: Nou en?
66 vonnesse: vonnis, wet: gerechtelijke uitspraak, onttraghen: weggevoerd worden
67 Die: waarvan
71 Ghenoemen: opnoemen, hier te voren: voorheen
72 lijf: leven
74 daer toe saten: daarop toeleggen
76 Of: als
77 verdede: terechtstelde
78 jammerhede: ongeluk
80 na... stae: uit is op

Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem

Ghenoemen, die al hier te voren aant.
72 Haer lijf in wandelinge verloren.
Hieromme, gheselle, soudicse laten,
Ende u selven daer toe saten
Te woenen met uwen vrienden.
76 Wattan, gheselle? Of sijs verdienden,
Soe waest recht dat mense verdede!
Het es ene cleine jammerhede
Dat deghene te nieute gaet
80 Die na eens anders mans doot staet,
Ofte na sijn goet, dat God verleent.
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84

88

92

96

100

*
Maer wetti wat mijn herte meent?
Dats eten, drincken, metten bliden
Ende vroe te wesen tallen tiden,
Sonder bedwanc ende sonder aerch.
Dat soe doet mi laden maerch,
Dore therte, al in de ziele mijn.
Ende oec vendic int Latijn:
‘Liever haddic een beenken te bejaghen,
Ende dat sonder bedwanc te knaghen,
Beide openbaer ende stille,
Dan te stane in iemens wille,
Ofte in bedwanc te doene arbeit,
Ende ic der spisen hadde planteit.’
Dits bediedenes des Latijns.
Alsoe langhe als ic des goeds wijns aant.
Mach drincken, dore mine craghe,
Ende ic mine derme ende mine maghe
Mach aisieren na minen eesche,
Beide met broede ende met vleesche,
Willic mi ane die wandelinghe houden, aant.
Tes ic op crucken ga van ouden.
Niet eer en hulpt an mi castien.

104 Gheselleken, spade seldi bedien,
Alsoe ic ane u tale hore, aant.
Want ghi sprect als een doere,
Die al sijn dijnxken wel can loven.
108 Hets quaet gapen jeghen enen oven; aant.
Nochtan heefti den mont ontaen.
Maer woudi des noch ave staen,
*

82 wat... meent: waar mijn hart naar uitgaat
83 metten... wesen: vrolijk zijn
85 sonder aerch: zonder ongemak
86 laden maerch: inspiratie opdoen
89 bejaghen: bemachtigen
92 wille: macht
94 planteit: overvloed
95 bediedenis: betekenis
97 craghe: keel
99 aisieren... eesche: naar hartelust te goed doen
102 Tes: totdat
103 an mi castien: mij de les lezen
104 spade: nooit, bedien: vooruitkomen
106 doere: dwaas
107 dijnxken: zaakjes
109 Nochtan: bovendien
110 ave staen: ophouden
111 wijselijc bedacht: verstandig
112 anteret: oefen uit
114 Cousen: broek
115 cortelike wennen: weldra verwerven
116 rennen: lopen
118 onorborlijc: nutteloos
119 dat: waarover
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Soe waerdi wijselijc bedacht.
112 Ende anteret u ambacht
Ghelijc dat ic ende anderen goede cnapen doen: aant.
Cousen, cleeder ende scoen
Soudi cortelike wennen.
116 Maer neghi niet: ghi wilt rennen,
Van lande te lande, in dorp, in steden, aant.
Daer ghi onorborlijc u leden aant.
Verslit, dat ghi noch selt claghen.
120 Want als ghi comt touden daghen,
Ende ghi naect ten XL jaren,
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De wandelinghe sal u, te waren,
Eer dat comt de lesten dach,
124 Roepen doen: ‘O wi, o wach!
Haddic thuus over minen eers
Gheseten, sone waere niet soe dweers aant.
Mijn leven, noch dus sere verkeert!’
128 Och, lieve gheselle, dit vers soe leert,
Want, sekerlijc, wijldijt vroeden,
Soe moetti u van sonden hoeden.
Maer neech, ic hoort wel an uwe tale.
132 Gheselle, ghi cont spreken wale!
Mi wondert dat ghi niet en sijt
Een hoghe pape, hoghe ghewijt,
Want wel duncti mi gheleert.
136 Maer haddi u herte ghekeert
Van der loeser, dobbelder vrouwen,
Die ghi soe sere mint met trouwen,
Te baten waert u selven comen.
140 Och nenic, wat mi mocht vromen,
Sonder hemelrike allene,
So ne soudic niet de werde rene
Al dus ghedoen ute mijnre herten.
144 Gheselle, ghedinct u niet der smerten
Enter groter onvromen,
Die meneghe es van vrouwen comen?
Adam ende Samsoen,
148 David ende Salomoen,
Dese worden bedroghen van wiven.
Wie sal dan onbedroghen bliven?
Niemen, als Aristoteles sprect
152 In den Latijn, ende ons vertrect
Int boec Secreta secretorum. aant. aant.
Hi leert ons allen, ende niet somen:
‘Dat aldergoetlijcste venijn,
156 Dat te deser werelt nu mach sijn,
Dats de wandelinghe van wiven.’
Dan conde u gheen clerc bescriven,
Hoe goet dat es in den beghensel
*
125 over: op
126 dweers: weerbarstig
127 verkeert: bedorven
129 vroeden: begrijpen
131 neech: nee, jij niet
137 loeser, dobbelder: bedrieglijke, valse
140 vromen: baten
141 behalve als het mij de hemel zou opleveren
142 werde rene: beminde schone
143 ghedoen ute: bannen uit
144 ghedinct u niet: ben je... vergeten
145 onvromen: ongeluk
155 aldergoetlijcste: allerbaste
158 clerc: geletterd man
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160 Met hen te sine, maer int intsel
Smaect de morseel na den loeke.
Gheselle, soe goetliken roeke
En conde al de werelt niet ghegheven,
164 Als ic haer mach comen beneven
Te cussen haer mondekijn roet.
Al waric ghewont toter doet,
Ic worde ghenesen op die stat.
168 Haer wandelinghe en werdic niet sat;
Si heeft soe soeten, reinen lijf!
Gheselle, ghi blijft een keitijf!
En waer u borseken niet ghemint,
172 U wandelinghe waer saen ghescint,
Dat wel cortelijc sal sijn.

176

180

184

188

192

Wattan, gheselle? Jeghen tfenijn
Es si triacle bi te sine, sijts wijs. aant. aant.
Want selc spel ende selc jolijs
Als si ende ic te gader driven,
En conde u gheen clerc bescriven
Die woent tusschen hier ende Aken.
Dats in wandelinghen, ende in spraken,
Ende in groter, vrier coenheden,
Ende in allen goetliken seden.
Ic bidde den Here van den hoghen ghesaten
Dat hijt nemmermeer en late
Dorper weten, no keitiven,
Wat si ende ic te gader driven, aant.
Als wi beide, naect ende werme,
Ligghen in mallexanders arme,
Openbaer met goeder minnen.
Solaes dat wi dan hebben binnen
Ende seiden u niet die nu leven.
God moet ons allen hemelrike gheven! aant.
Amen.

cxcii verse.

*

161 loeke: look
167 zou ik terstond genezen zijn
170 keitijf: 1. valserik, 2. stumper
175 triacle: tegengif
181 coenheden: vrijmoedigheden
183 van... ghesaten: die in de hemel zit
184 nemmermeer: nooit
190 hebben binnen: ervaren
191 Ende: dat
192 moet: moge
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Aantekeningen
De tekst is geschreven op F.146R,a,32-F.147R,b,8. Een eerdere uitgave is:
‘Samenspraek tusschen een “gezeten” en een rondzwervenden menestrel; Deen
gheselle calengiert den anderen die wandelinghe’. Ed. J.F. Willems. In: Belgisch
museum 7 (1843), p. 318-324. In het handschrift zijn de clausen van de beide gezellen
niet onderscheiden door witregels, in mijn editie is dat wel gedaan. Wel heeft de
kopiist aanvankelijk het begin van de clausen gemarkeerd door hoofdletters, maar
deze vorm van tekststructurering heeft hij vanaf v. 64 om onduidelijke redenen verder
achterwege gelaten.
titel

Deen: de D is slecht leesbaar door een
donkere vlek, de tweede e is boven de
regel bijgeschreven.

1

Gheselle: de G is een grote [rode?]
hoofdletter, van twee regels hoog en 4
letters breed.

7

in dinde: hs. int dinde.

12

Gheselle: de G is een hoofdletter.

16

Gheselle: de G is een hoofdletter.

26

Ay: de A is een hoofdletter.

34

Gheselle: de G is een hoofdletter.

39

ic: c onzeker, mogelijk een e.

46

openbaren: hs. openbare; emendatie op
grond van betekenis en rijm.

52

horen: r mogelijk verbeterd uit e.

56

Ay: hs. Gy; emendatie op grond van
context, de G is een hoofdletter.

69

Metter Huven Meester Janne: Meester
Jan met de Kap. Wellicht kan deze
spreker geïdentificeerd worden met Jan
Ybus, den sprekere mitten cleynen hoede,
die blijkens de rekeningen in 1384 optrad
aan het Brabantse hof. (Vgl. A. Pinchart,
‘Etudes sur l'histoire des arts au moyen
âge. La cour de Jeanne et Wenceslas de
Brabant’. In: Revue trimestrielle 6 (1855),
dl. 2, p. 28.) Huve betekent ook kapje
(MNW 3, 773).

71

die al: tussen die en al is een h
doorgehaald.
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96

goeds: de e is boven de regel toegevoegd.

101

ane die wandelinghe: hs. ane
wandelinghe, emendatie op grond van
context.

105

tale hore: tussen tale en hore is horen
doorgehaald en geëxpungeerd.

108

Hets quaet gapen jeghen enen oven /
Nochtan heefti den mont ontaen: Het is
slecht gapen tegen een oven, d.w.z.: het
is zinloos om met jou te discussiëren. En
dat geldt helemaal nu hij [de oven, i.c. de
rondzwervende gezel] zijn mond nog
opengedaan heeft ook.

113

cnapen: na cnapen staat een dubbele
schuine streep; doen is boven de regel
toegevoegd en van de vorige gescheiden
door middel van een haak.

117

dorp: de o en de r zijn erg dicht tegen
elkaar aan geschreven; misschien is de o
er later tussengevoegd.

118

onorborlijc: boven lij staat een golvende
streep, die sterk lijkt op een nasaalstreep.

126

waere: hs. waeric, emendatie op grond
van context.

153

Int: tussen de n en de t staat een punt.

153

Secreta secretorum: hs. secreta secrorum;
tussen secreta en secrorum is secre
doorgehaald.

175

Es si: tussen Es en si lijkt iets te zijn
doorgehaald; het is niet goed vast te
stellen wat er heeft gestaan.

175

triacle bi: tussen triacle en bi staat een
punt, boven de e van triacle een haaltje.

186

te: de t en de e vormen een ligatuur.

192

Amen: de horizontale streep van de A
loopt door tot aan de e.
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Vanden cnape van Dordrecht
Bart Besamusca en Erwin Mantingh Universiteit Utrecht
Wie bij het Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek in Utrecht
vraagt naar literatuur over betaalde liefde voor vrouwen wordt zeker niet met
informatie overstelpt. De geringe wetenschappelijke belangstelling voor dit onderwerp
wekt de suggestie dat het om een marginaal verschijnsel gaat. Die indruk wordt
bevestigd in een boekje over hoerenjongens en escortboys dat in 1989 verscheen.
De schrijfster ervan, Mariëlle Osté, schat dat in Nederland slechts zo'n vijftig à zestig
mannen, die voornamelijk in de randstad werken, zich prostitueren. Zij onderscheidt
daarbij ruwweg drie typen: gigolo's, nietsnutten die hun luxueuze leventje financieren
met erotische diensten aan vrouwen van alle leeftijden, ‘zachte’ mannen, die openstaan
voor de gevoeligheid en seksualiteit van vrouwen (tot een zekere ouderdom), en
mannen die om de spanning en uit nieuwsgierigheid tegen betaling seks bedrijven.
Of de escortboy al tijdens de Middeleeuwen in al deze verschijningen actief was,
is onbekend. Van tenminste één type treffen we echter de literaire sporen aan in een
Middelnederlandse tekst, De cnape van Dordrecht. In deze veertiende-eeuwse boerde
- een kort, komisch verhaal in verzen - wordt verteld hoe een jongeman, de knape,
in zijn levensonderhoud voorziet door tegen een vergoeding met getrouwde vrouwen
de liefde te bedrijven. Als Osté hem zou hebben gekend, zou zij hem zonder twijfel
een gigolo hebben genoemd. De knape wordt geïntroduceerd als een mooie, rijke en
vrijgevige man, die in Dordrecht het luie leventje leidt van een nietsnut. Zijn kwistige
gedrag wekt argwaan bij de handhavers van de openbare orde, de dienaren van de
baljuw. Vergeefs gaan die zijn gangen na om te achterhalen hoe hij de kost verdient.
Als de baljuw de knape hierover aanspreekt, wil de rechterlijk ambtenaar niet geloven
dat iemand in zijn onderhoud kan voorzien door vrouwen betaalde liefde aan te
bieden. Dan volgt een scène waarin de baljuw er getuige van is hoe de knape een
afspraak maakt met een oude en bovendien manke vrouw: evenmin als een moderne
gigolo stelt hij een bovengrens aan de leeftijd van zijn klanten. De baljuw, die de
knape hierna geen strobreed meer in de weg legt, breekt de belofte het stilzwijgen
over diens praktijken te bewaren, wat hem duur komt te staan.
Terwijl een verkenning van de sociaal-historische achtergronden van middel-
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eeuwse gigolo's strandt op een gebrek aan gegevens, biedt De cnape van Dordrecht
wel aanknopingspunten voor een literair-historische, comparatistische benadering.
De Middelnederlandse boerde krijgt duidelijker contouren wanneer men haar
vergelijkt met twee soortgelijke middeleeuwse verhalen waarin hetzelfde motief
voorkomt: de Oudfranse ‘fabliau’ Le foteor (de neuker), waarvan plaats en tijd van
ontstaan onbekend zijn, en de Duitse ‘Schwankmäre’ Bürgermeister und Königssohn
van de hand van Heinrich Kaufringer, wiens werkzame periode ergens tussen 1392
en 1464 lag. Het gemeenschappelijke motief komt hierop neer: een bemiddelde,
getrouwde vrouw maakt gebruik van de diensten van een jonge mannelijke prostitué,
of een jongeman die zich daarvoor uitgeeft. De echtgenoot komt thuis en betrapt de
twee vlak voor of na het overspel. De echtgenoot betaalt de jongeman op voorwaarde
dat deze er het zwijgen toe zal doen; angst voor (publieke) schande geeft de knaap
een machtspositie en noopt tot geheimhouding.
De overeenkomst tussen de drie korte komische verhalen gaat verder dan een
gemeenschappelijk motief, zij betreft ook tal van details. Een goed voorbeeld daarvan
is dezelfde, brutale reactie van de knape in de boerde en de vaslet (jongeman) in de
‘fabliau’, als zij betrapt worden door de echtgenoot. Beiden staan hem te woord alsof
er niets aan de hand is. Her baeliu, sijt wille come!, zegt de knape vanuit het echtelijke
bed als de baljuw de slaapkamer betreedt; de vaslet roept de bedrogen koopman
vanuit het bad bien vaigniez (welkom) toe. In de Schwankmäre van Heinrich zijn de
rollen bij de confrontatie omgedraaid: als de echtgenoot zijn vrouw met haar minnaar
in bad betrapt, heet hij de geschrokken jongeling onverstoorbaar welkom!
Hoewel er in vele opzichten sprake is van gelijkenis, gaat het om drie op zichzelf
staande verhalen waarin het gemeenschappelijke motief op geheel eigen wijze is
uitgewerkt. Juist in die variatie tekent de gestalte van de Middelnederlandse boerde
zich duidelijker af. Een bruikbaar uitgangspunt voor een vergelijking vormt de
verschillende achtergrond van de drie jongemannen, die het handelingsverloop sterk
blijkt te bepalen. De knape van Dordrecht heeft van de prostitutie zijn beroep gemaakt.
Dat is bij de jongeman in de ‘fabliau’ niet het geval. Hij is een gewiekste vent, die
op slimme wijze aan geld wil komen om een uitstaande rekening bij een herbergier
te kunnen voldoen. Weer anders is het gesteld met de jongeman uit het Duitse verhaal:
hij is de zoon van de koning van Frankrijk, die incognito in Erfurt studeert en zich,
om zijn ware identiteit geheim te houden, uitgeeft voor prostitué. Hoe werd deze
verschillende achtergrond in ‘fabliau’, ‘Schwankmäre’ en boerde gecombineerd met
het gegeven motief?
In Le foteor wil de jongeman zijn rekening laten voldoen door de mooiste vrouw
van de stad. Hij biedt zich tot ontzetting en ongeloof van haar dienstmeid aan als
fouteres a loier. Als haar mevrouw evenwel van de diensten van de knaap gebruik
wil maken, volgt de meid snel. Omdat zij lelijk is, moet zij veel meer betalen dan de
mooie echtgenote, die naast een veel kleiner geldbedrag een goede maaltijd en
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een bad moet bieden. Nadat hij de beide vrouwen van dienst is geweest en zijn geld
ontvangen heeft, neemt de jongeman een bad. De heer des huizes betrapt hem daar,
maar de knaap blijkt uiterst slim te zijn. Hij beweert dat hij zich baadt ter
voorbereiding op zijn werk en dat hij wacht op zijn geld. De echtgenoot is er als de
kippen bij om hem te betalen voor een niet-bewezen dienst. Terwijl de echtgenoot
denkt dat hij aldus het bedrog door zijn vrouw heeft voorkomen, gaat de jongeman
driemaal betaald de deur uit. De ‘fabliau’ is een verhaal waarin gelachen kan worden
om de listigheid van de jongeman.
Het verhaal van Heinrich is een mooie variant. Erfurt wordt geplaagd door dieven.
Omdat de koningszoon net als de knape van Dordrecht veel geld heeft zonder een
aanwijsbare bron van inkomsten, wordt hij verdacht van diefstal. Als de burgemeester
informeert naar zijn herkomst en die van zijn geld, weigert de koningszoon zich
bekend te maken. Hij beweert te leven van het geld dat de vrouwen van Erfurt hem
wekelijks voor zijn erotische diensten geven, waarbij hij opmerkt dat hij bij
dienstmeiden de halve prijs rekent. Evenals de baljuw in de boerde, licht de
burgemeester zijn vrouw in over het beroep van de jongeman, waarna zijn echtgenote,
zodra zij haar kans schoon ziet, de koningszoon door een dienstmeid laat halen, zoals
ook de vrouw van de baljuw doet. In het Duitse verhaal heeft de burgemeester echter
niet de rol van lachwekkend slachtoffer. Hij handelt als een wijs man. Nadat hij zijn
vrouw met de jongeman in bad heeft betrapt, nog voordat zij de liefde hebben kunnen
bedrijven, behandelt hij zijn gast uitermate hoffelijk, onder meer door hem van eten
te voorzien. Daarna stelt deze de knaap voor dat hij hem iedere week zal betalen
zonder dat hij daarvoor een seksuele tegenprestatie hoeft te leveren. De koningszoon
maakt zich dan bekend en beloont de burgemeester voor zijn wijze optreden met
handelsvoordelen. Bürgermeister und Königssohn stelt de burgemeester ten voorbeeld,
wiens beheerste gedrag respect afdwingt, zelfs lonend blijkt.
In de Middelnederlandse boerde draait het niet om de listigheid van een fliere-fluiter
of de wijsheid van een hooggeplaatst man. Een andere rolbezetting is ten volle
uitgebuit. We hebben te maken met een volhardende beroepsprostitué en diens
tegenspeler, de baljuw, die als stedelijk gezagsdrager een geliefd mikpunt is van spot.
Anders dan de Franse echtgenoot en de Duitse burgemeester, stelt de Dordtse baljuw
eerst met eigen ogen vast dat de jongeman zijn geld als gigolo verdient. De knape
gaat dan ook professioneler te werk dan de vaslet en de koningszoon: hij biedt iedere
vrouw, of zij nu zo lelijk is als de oude vrouw of zo mooi als de echtgenote van de
baljuw, tegen dezelfde vergoeding zijn diensten aan. Uiteindelijk is de baljuw,
slachtoffer van zijn eigen loslippigheid, de enige die willens en wetens opdraait voor
de lusten van zijn vrouw: de Fransman denkt dat hij erger heeft voorkomen, de Duitser
slaagt daar werkelijk in. De baljuw heeft de pech dat hij te maken heeft met de enige
echte gigolo in de drie verhalen, wiens beroepsmatige vasthoudendheid de lachlust
opwekt, omdat de baljuw daardoor moet betalen voor het bedrog van zijn eigen
vrouw.
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Vanden cnape van Dordrecht ene sotte boerde
CLI
1 Alle swighet ende hoort aant.
Wat te Dordrecht in de poort aant.
In corten tide nu ghevel,
4 Dat soe weet de meneghe wel.
Te Dordrecht wert men gheware
Van enen man met langhen hare.
Sere costelijc hi was.
*
titel cnape: jongeman
2 poort: stad
3 In corten tide: kort geleden. ghevel: voorviel
5 wert... Van: merkte men op
7 hij leefde zeer royaal
8 messe: mis
9 inden wijn: in de herberg
12 brocht: gebracht
13 milde: gul, vrigevig
15 of hij nu van aanzien was of niet
16 betalet: betaalde het
17 Des baeliuus knapen: de dienaren van de baljuw (zie Aant.)
18 spien: in het geheim proberen te achterhalen
19 plach: uitoefende
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8 Eer men die ierste messe las,
Was hi altoes inden wijn.
De beste spise moestem sijn
Die men vant, altoes ghecocht aant.
12 Ende in die taverne brocht.
Dese knape was soe milde,
Wie dat met hem drincken wilde,
Was hi groet ofte cleene,
16 Dese knape betalet altoes allene.
Des baeliuus knapen die dit sien, aant.
Wel VII daghen datse spien
Wat ambacht dat hi plach,
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*
20 Die selken cost dreef alden dach.
Sine saghen hem doen gheen ambacht.
Vore den baeliu hebben sijt bracht
Dat soe costelijc es een man
24 Ende men niet gheweten en can,
Buten der porten ofte daer binnen,
Waer mede dat hijt goet can winnen.
Alse die baeliu dat verstoet,
28 Den knape sochti metter spoet.
Op de strate hine vant.
Die baeliu sloech an hem die hant.
Hi sprac: ‘Knape, ghi moet mi tellen.
32 Ic sie u onder die ghesellen
Alden dach wijn drincken.
Den meneghen doedi scincken
In die taverne sijn ghelach.
36 Wanen u dit al comen mach
Dat ghi dus gaet drincken, eten,
Dat willic emmer van u weten.’
Die knape sprac: ‘Lieve here,
40 Ic sal u tellen mine nere,
Maer bedect moet bliven:
Ic baenke om gelt der mannen wiven.’
Die baeliu hilten an den caproen
44 Ende sprac: ‘Mach men al soe doen?
Ic en cans u niet gheloeven,
Ic en sies teeken metten oghen.’
Die knape sprac: ‘Volghet mien,
48 Her baeliu, ghi selet sien
Mi comen hueren hier ter plaetse.’
‘In hoerde noit soe goeden caetse,’
Sprac die baeliu. ‘Al nu gaet aant.
*
20 selken cost dreef: zulke grote uitgaven deed
24 gheweten: te weten komen
26 hoe hij aan zijn geld komt
29 hine: hij hem
30 sloech... hant: greep hem vast
31 tellen: (iets) uitleggen
34-5 voor menigeen betaalt u in de herberg zijn verteringen
36 hoe u zich dit alles kunt veroorloven
38 emmer: beslist
40 nere: kostwinning
41 bedect: geheim, moet: moet het
42 baenke: beslaap
43 caproen: capuchon
46 tenzij ik het bewijs ervan met eigen ogen zie
47 mien: mij
49 Mi comen hueren: dat ik gehuurd wordt
50 In: Ic ne. caetse: baantje/mop
51 Zie Aant.
52 alse van mien: wat mij aangaat
53 als ik een bewijs ervan te zien krijg
55 hier na cort: kort hierna
56 Waer: hoe
58 daar ging zij naar toe
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52 Nemmermeer alse van mien,
Magic enech teeken sien.’
De knape vanden baeliu sciet.
De baeliu hier na cort siet
56 Waer een out wijf quam ghegaen.
Al daer de knape was ghestaen,
Daer maecte zi haren ganc.
In beiden siden was si manc.
60 Den knape sprac si al dus an,
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64

68

72

76

80

84

88
*

*
Wel hijs haer ghehulpen can. aant.
Over een droeghens sijs daer.
Die knape die tert hier naer aant.
Toten baeliu daer hi stont.
Hi sprac: ‘Her baeliu, XX pont
Salic winnen eer comt morghen.’ aant.
‘Moghdi wesen wel van mien.
Hier hebbics ghenoech ghesien.
Seker ghi sijt een goet gheselle,
Ghi winnet met besweetten veile.’
Drie daghe wel hier na leden
Dat die baeliu had doen ghereden
Enen maeltijt met sinen maghen.
Over tafel began hi ghewaghen
Vanden scoenen jonghelijnc
Ende waer mede hi omme ginc
Ende hoe hi hem soude maken cont aant.
Dat hi soude hebben XX pont aant.
Winnen op enen nacht.
Si spraken: ‘Dats een goet ambacht!’
Alse desen maeltijt was ghedaen,
Des baelius wijfs op ghestaen
Ende ginc in hare camere sciere,
Daer si vant haer cameriere.
Si sprac: ‘Ende hebdi niet ghehoort
Vanden knape in die port?
Om gelt can doen die bederve.
Ic moeten hebben oftic sterve.
Soecken tot dat ghine hebt vonden.
61 of (?) hij haar van dienst kon zijn (zie Aant.)
62 zij werden het daar eens
63 tert: stapte
66 Zie Aant.
67 van mien: wat mij betreft
70 winnet: verdient de kost
71 leden: gingen voorbij
72 Dat: totdat. ghereden: bereiden
73 met sinen maghen: samen met zijn familie
74 Over: aan
76 en waar hij zich mee bezighield
77 soude maken cont: moest duidelijk maken
78-9 dat hij 20 pond kon verdienen in een nacht
82 wijfs: wijf es
83 sciere: onmiddellijk
84 cameriere: kamermeisje
85 Ende: lees vermoedelijk En
87 can... bederve: vervult hij de (seksuele) behoeften
88 moeten: moet hem
89 Soecken: zoek hem. ghine: u hem
90 Gheloeft: beloof
92 werken sijn ambacht: zijn beroep uitoefenen
97 sede: gewoonte
98 wachten dede: de wacht hield
100 werc man: d.w.z. de knape
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Gheloeft hem ghenoech der ponden
Dat hi come in deser nacht
92 An mi werken sijn ambacht.
Die cameriere liep ende ran
Toter tijt dat se vant de man.
Si droeghen over een ter stont
96 Dat hi soude winnen XX pont.
Altoes waest de baelius sede
Dat hi selve wachten dede
Alle nachte met sinen knapen. aant.
100 Entie werc man ginc slapen.
Sijn werc dede hi alsoe wel
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104

108

112

116

120

124

128

132
*

*
Dat hem die scoene vrouwe snel aant.
Groeten prijs hevet ghegheven
Boven haren man int leven.
Ende alst biden daghe quam,
Die vrouwe de tale ierst nam
Ende sprac: ‘Knape, nu op staet!
Hets tijt, van hier nu gaet.
Men sal u betalen morghen.’
‘In mach emmer niet borghen,’
Sprac die knape. ‘Ic moet ontfaen
Mijn gelt eer ic op sal staen.
In hebbe niegherinc ghewrocht, aant.
Mijn gelt en was mi ghecnocht
Smorghens in mijn hemdekijn.’ aant.
Die vrouwe sprac: ‘De here mijn Het es dach - hi sal comen!
Ons beiden werdet dlijf ghenomen.’
Met dat si al dus laghen aant.
Begant herde scoene te daghen.
Die baeliu die wil gaen slapen.
Orlof gaf hi sine knapen,
In sijn camer ginc af doen
Cleedre, cousen ende scoen.
Doen keerdi hem te bedde waert:
Sciere versach hi des knapen baert.
De baeliu die wert sere ontdaen
Entie knape recht hem op saen
Ende sprac als een deghen vrome:
‘Her baeliu, sijt wille come!’
Die baeliu verkenden scier
Ende sprac: ‘Wat doedi hier?’
102 scoene vrouwe snel: mooie levendige dame (zie Aant.)
103 zeer geprezen heeft
104 Boven: meer dan
105 biden dage quam: begon te dagen
106 de tale [...] nam: nam het woord
110 ik lever geen werk op krediet
113 niegherinc: nergens. ghewrocht: gewerkt
114-5 of mijn loon was 's morgens in mijn geldzakje gestopt
116 De here mijn: mijn echtgenoot
118 we zullen het met ons leven bekopen
119 Met dat: terwijl
120 werd het volop licht
122 Orlof gaf hi: hij nam afscheid van
123 ginc: subject hi impliciet
126 Sciere: onmiddellijk. versach: zag
128 recht hem op: richtte zich op
129 deghen vrome: dappere held
131 verkenden: herkende hem
136 leeder: meer verdriet
137 noit: ooit
138 sede: zei
139 zelfverzekerd
142 Over lanc: al lang
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Die knape andworde saen:
‘Mijn ambacht hebbic hier ghedaen.’
Die baeliu sprac: ‘Doet an u cleder
136 Ende gaet wech. Ghi hebt mi leeder
Ghedaen dan mi noit man dede.’
De knape ter antwerden sede,
Alse die stout was ter talen:
140 ‘Her baeliu, doet mi mijn gelt halen
Daer ic omme hebbe ghezweet.
Over lanc waric ghecleedt
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144

148

152

156

160

164

*
Ende ware wech van hiere,
Haddic in minen pauteniere.’
Die baeliu sprac: ‘Doet mi verstaen:
Hoe vele seldire af ontfaen?’
De knape sprac: ‘Mijn ghelof
Was eer ic quam int hof,
Eer ic noit dit werc bestont,
Was mijn belof XX pont.’
De baeliu sprac: ‘Doet mi ghene scande,
Des biddic u, in desen lande.
XX pont salic u gheven,
Maer noit en gavic in mijn leven
Gelt dat mi dede soe wee.
Uus wercs en willic nemmermee!’
Die knape ontfinc sijn gelt.
Alse hijt hadde in siere ghewelt
Docht hem sijn goede avontuere.
Wat si vort binnen der duere,
De baeliu ende sijn wijf, bedreven,
Des en hebbic niet bescreven.
Daer omme ic hier de redene late.
God gheve ons ter zielen bate. aant.
Amen.

CLXIIII

verse.

Aantekeningen
De cnape van Dordrecht staat op F.148R, a, 14 - F.149R, a, 7. Eerdere uitgaven van
de boerde in Dit sijn X goede boerden. Uitgegeven en toegelicht door E. Verwijs.
's-Gravenhage, 1860, p. 4-10, en De Middelnederlandse boerden. Voor het eerst
verzameld uitgegeven door C. Kruyskamp. 's-Gravenhage, 1957, p. 46-50.
1

*

De A is een twee regels hoge, rode initiaal
(hoofdletter). De overige initialen (v. 17,
27, 39, 54, 71, 81, 119) zijn in dezelfde
144 als ik mijn (buidel met) geld binnen had
146 seldire af: moet u ervoor
147 Mijn ghelof: het met mij afgesproken tarief
148 int hof: in deze woning
149 voor ik aan deze klus begon
150 belof: tarief
156 van uw diensten zal ik nooit meer gebruik maken
158 ghewelt: bezit
159 meende hij dat hij er goed vanaf gekomen was
161 bedreven: uitvoerden
162 daarover heb ik niets op schrift
163 daarom stop ik hier met het verhaal
164 moge God onze ziel bijstaan
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kleur en één regel hoog. In de tekst is
ingesprongen waar een initiaal staat.
2

Dordrecht was in de veertiende eeuw de
grootste en belangrijkste stad in het
graafschap Holland. Hogenelst laat zien
dat veel boerden zich in een stad afspelen,
waar ‘het oog van de “moral majority”
waakt’. Zij beschouwt de vermelding van
de naam van een stad aan het begin van
een boerde dan ook ‘welhaast als
genre-signaal’ en veronderstelt dat de
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stadsnaam veranderde met de plaats waar
de boerde ten gehore werd gebracht. Dat
kon zonder problemen omdat ‘het voor
de ontwikkeling van de plot niet in het
minst van belang is in wélke stad de
gebeurtenissen worden gesitueerd’
(citaten p. 168-9). Lodder suggereert
daarentegen dat de lokalisering in
Dordrecht niet op toeval berust. Hij
oppert dat De cnape van Dordrecht
geplaatst moet worden tegen de
achtergrond van perikelen rond de
corrupte Dordtse baljuw, omstreeks 1400:
‘De dichter, die het motief aan de traditie
ontleende en tot deze boerde bewerkte,
heeft mogelijk de kans benut om aan zijn
tekst een extra dimensie te geven door in
te spelen op een lokale actualiteit...’ (p.
221).
11

Punt in hs. tussen vant en altoes.

17

Een baljuw was een rechterlijk ambtenaar
met verantwoordelijkheid voor de
openbare orde.

51

Weesrijm: enkele (drie?) volgende regels
weggevallen, waardoor de tekst hapert.
In v. 51 spoort de baljuw de knape aan
op pad te gaan; mogelijk is een nadere
aanduiding van doel of bestemming
weggevallen. In vers 52-53 - de baljuw
is nog aan het woord - vangen we de
laatste woorden op van de kennelijke
toezegging dat de knape nooit meer iets
te duchten heeft van de baljuw, indien de
knape het bewijs van zijn bewering kan
leveren.

61

Wel: W onduidelijk, hijs: hs. sijs; Verwijs
en Kruyskamp stellen voor het
onbegrijpelijke Wel sijs te lezen als Welc
tijt hi (‘op welk tijdstip hij’).

63

De versregel is tweemaal onder elkaar
afgeschreven, waarna de bovenste regel
is doorgestreept. De doorgehaalde regel
heeft enkele spellingsvarianten: Die
cnape die treet hier naer.
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Weesrijm: de kopiist heeft na v. 66
vermoedelijk één versregel overgeslagen,
waardoor de passage duister geworden
is. Hierbij is een sprekerswisseling
verloren gegaan: in v. 66 is de knape aan
het woord, in v. 67 de baljuw. Het lijkt
mogelijk om in één vers de wisseling van
spreker te realiseren, zodanig dat er een
logische verbinding met de volgende
regel is. Het vers zou geluid kunnen
hebben: De baeliu sprac: ‘Sonder
sorghen (/ Moghdi wesen wel van mien).
Volgens Lodder is de baljuw corrupt en
neemt hij steekpenningen van de knape
aan zodat deze verder ongestoord zijn
gang kan gaan. In die lijn doet Theo
Meder een voorstel tot reconstructie (in
Lodder 1991, p. 221 noot 13 (p. 394))
waarbij hij echter de sprekerswisseling
over het hoofd ziet met als gevolg dat de
passage nog steeds vastloopt: Her baeliu,
XX pont / Salic winnen eer comt morghen
/ [Die helfte salic u besorghen] / Moghdi
wesen wel van mien. Overigens is
Lodders interpretatie nogal geforceerd en
leunt zij zwaar op speculaties over de
inhoud van enkele verzen die niet zijn
bewaard - in de overgeleverde tekst wordt
nergens gezinspeeld op smeergeld of
corruptie anderszins.

77

maken: a is bovengeschreven.

78

Is hebben in v. 78 per abuis ingevoegd?
Verwijs en Kruyskamp lezen: Dat hi
soude XX lb. / Winnen op enen nacht.

99

Alle: in het handschrift staat Aalle,
duidelijk een verschrijving.

102

scoene vrouwe snel: de vrouw van de
baljuw wordt in een idioom beschreven
dat aan hoofse ridderromans herinnert; in
dit verband lijkt de omschrijving ironisch
bedoeld. Zo ook in vers 129: deghen
vrome.

113

ghewrocht: e is bovengeschreven.

115

Aan het begin van de regel Sno of Sne
doorgehaald.
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Initiaal abusievelijk als H uitgevoerd. In
de marge staat een kleine M ter
verbetering.

164

Hs. heeft punt na omme.
Na vers 164: het opgegeven aantal
versregels is het aantal daadwerkelijk
afgeschreven verzen minus één, vers 63,
dat tweemaal werd geschreven; de
weggevallen verzen (zie de weesrijmen
v. 51 en v. 66) zijn dus niet meegeteld.
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Twee ghesellen die wouden varen over zee
Josephie Brefeld, Jeannette Koekman, Ada Postma, Irene Spijker
Universiteit Utrecht
In de tekst Twee ghesellen die wouden varen over zee ende vraghdent haren lieve
welc si doen wouden wordt het volgende probleem ter discussie gesteld. Twee ridders
willen op kruistocht gaan, maar niet zonder de toestemming van hun geliefden. Zij
leggen dit aan hun vrouwen voor en vragen haar advies. Er ontspint zich tussen de
vrouwen een twistgesprek waarbij allerlei argumenten de revue passeren. Het
twistgesprek is een bekend middeleeuws genre. Door middel van het uiteenzetten
van verschillende meningen, afwegen van argumenten en tot slot het vellen van een
oordeel worden hier denkbeelden ten aanzien van een bepaald maatschappelijk
vraagstuk aan het publiek gepresenteerd.
De argumenten die in deze tweespraak door beide vrouwen worden aangedragen
lijken vrij willekeurig en zijn terug te voeren op uiteenlopende kwesties: liefde, eer,
deugd en dapperheid. De tekst eindigt abrupt met een open vraag aan het publiek:
Nu, welc harer hadde den besten wille? (v. 164). Er wordt geen duidelijke keus
gemaakt voor een van beide partijen. De moderne lezer kan hierbij een gevoel van
teleurstelling ervaren. Binnen het kader van de tweespraak lijkt het open einde een
anticlimax. Als geen van beide vrouwen gelijk krijgt, is er ook geen oordeel.
Het is echter de vraag of de in het twistgesprek aangevoerde argumenten wel zo
willekeurig zijn als zij bij eerste lezing lijken. Wij hebben ervoor gekozen ons bij de
interpretatie door twee tekstplaatsen te laten leiden waarin expliciet naar de
middeleeuwse feodale verhoudingen wordt verwezen: v. 74-77 en v. 116-122. De
tweede ridder spreekt tot zijn vrouwe met de onderstaande woorden:
74 Soe hoeghe sidi in mi verheven;
In weldoen ende in wel meenen
Benic u eighen sonder leenen.
Nu raedter toe, ofte ghijt ghebiedt.

Met zijn Benic u eighen sonder leenen stelt deze ridder zich geheel ten dienste van
zijn geliefde. Gebruikmakend van beeldspraak die ontleend is aan de feodale
werkelijkheid, stelt hij het voor alsof de geliefde zijn meerdere is, zijn vrouwe. Hij
heeft zijn ondergeschikte rol zelfs aanvaard zonder dat hij daarvoor iets van haar in
ruil
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ontvangen heeft. De tweede tekstplaats betreft het pleidooi van de tweede vrouwe
waarmee zij beoogt haar ridder thuis te houden:
116 Het mochte soe binnen lants ghescien
Datter sinen here noet an laghe.
Het soudem rouwen alle sijn daghe
En ware hi bi hem niet te tide.
120 Hi mach hem hier in storme, in striden
Bat beraden ende mee
Dan of hi strede over zee.

Zij herinnert haar ridder aan de verplichtingen die deze heeft aan zijn leenheer. Hij
zal er spijt van krijgen als hij naar het Heilige Land vertrekt en daardoor zijn heer
niet te hulp kan schieten, mocht deze hem nodig hebben.
Wat gebeurt er nu als je vanuit een feodaal perspectief naar deze tekst kijkt? Een
feodale verhouding kenmerkt zich door wederzijdse rechten en plichten. Het meest
in het oog springende aspect is dat een leenman (vazal) zijn heer militaire steun
toezegt in ruil voor een leen. De vazal is gehouden zijn heer niet alleen met militaire
hulp maar ook met advies bij te staan. Omgekeerd is een leenheer verplicht zich met
raad en daad in te zetten voor het persoonlijk welzijn van zijn vazal. In ons verhaal
worden de relaties tussen de beide vrouwen en hun minnaars beschreven in feodale
termen: de vrouwen worden voorgesteld als leenvrouwen. Hiervoor zagen we hoe
de tweede vrouwe door haar ridder op expliciete wijze wordt aangesproken in die
rol. De eerste vrouwe blijkt in de praktijk niet minder macht te hebben over haar
ridder: hij zal beslist niet vertrekken zonder haar uitdrukkelijke toestemming (v.
52-54).
De situatie waarin een leenman zich voor advies tot zijn leenheer wendde, was
niet ongebruikelijk. Het behoorde tot de taak van de leenheer c.q. -vrouwe om te
waken over het persoonlijk welzijn van de vazal. Dit welzijn in relatie tot feodale
dienstbaarheid is het twistpunt waar de tekst om draait. De vrouwen interpreteren
welzijn op verschillende wijze. De eerste vrouw steunt haar minnaar in zijn wens
naar het Heilige Land te vertrekken. Zij is zelfs bereid de uiterste consequentie, zijn
dood, te aanvaarden, want als hij sneuvelt zal hij beloond worden met een plaats in
de hemel. Bovendien zal hem in dat geval ook op aarde de hoogst mogelijke roem
ten deel vallen (v. 108-109). Haar interpretatie van zijn welzijn strekt zich dus verder
uit dan het wereldlijke bestaan. De tweede vrouw daarentegen laat zich in haar advies
leiden door een aardse kijk op het welzijn van haar leenman. Haar zorg voor haar
vazal komt in de praktijk neer op ‘zorg dat je in leven blijft’ (v. 96-97 en v. 114).
Bovendien wijst zij hem op zijn plicht ten aanzien van zijn reële leenheer. In geval
van nood heeft de ridder immers de plicht zijn leenheer bij te staan (v. 116-119).
Door hem hierop te wijzen, appelleert zij misschien
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impliciet ook aan zijn belofte van dienstbaarheid aan haar, zijn ‘leenvrouwe’.
Beide visies staan lijnrecht tegenover elkaar. Door het genre waartoe onze tekst
behoort, dat van de tweespraak, voel je je als publiek uitgenodigd een standpunt te
bepalen. Welke vrouwe heeft nu het gelijk aan haar kant? Bij een lezing vanuit feodale
optiek blijkt dat beide standpunten acceptabel zijn. De eerste vrouwe definieert het
welzijn van haar leenman in abstracte termen. Dat wil zeggen dat haar leenman zich
voor alles moet laten leiden door de gedachte aan een leven na de dood, waarover
God beschikt. Zij ziet God als de opperste leenheer. De tweede vrouwe daarentegen
interpreteert het persoonlijk welzijn van haar vazal op een concreet niveau. Daarom
moet haar ridder in eerste instantie dienstbaar zijn aan zijn aardse leenheer.
De tekst eindigt met de vraag: Nu, welc harer hadde den besten wille? Het publiek
wordt niet gevraagd een oordeel te vellen over wie van beide vrouwen gelijk heeft.
De vraag luidt: welke vrouwe heeft het het beste met haar ridder voor? Aangezien
vanuit feodaal standpunt beide visies te verdedigen zijn, ontbreekt de noodzaak om
deze tweespraak af te sluiten met een geforceerde keuze. Wat bij eerste lezing
(wellicht) een onbevredigend open einde leek, blijkt een geloofwaardige afronding.
De tekst sluit geen discussie af, maar opent juist een discussie die door het publiek
verder gevoerd kan worden.
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Twee ghesellen die wouden varen over zee ende vraghdent haren lieve
welc si doen wouden
CLIV
1 Menech berechten ende vraghen aant. aant.
Ghesciet hen II die minne draghen,
Daer si met rasten sijn bi een. aant.
4 Die subtijlheit en es niet cleen
Die comen mach van goeder minnen,
Want si versubtijlt alle sinne
Ende ghevet meneghen hoghen moet. aant.
8 Op enen tijt ic verstoet
Dat II ghesellen, hoghe gheboren,
Te minnen hadden ute vercoren aant.
Twee goede, werde, reine wijf.
12 Si dorsten waghen wel haer lijf
In erenste, in spele, als men mi seide, aant.
Ende dese II vrouwen waren beide
Van allen arghe soe behoet
16 Dat reinecheit in haren moet
Vore alle saken was verheven.
Dus leiddense een ghenuechlijc leven
Onder hen IV, alsonder fel.
20 Op enen tijt het soe ghevel
Dat dese ghesellen beide te samen
Onder een gheselscap quamen
Daer hen te voren was gheleit,
24 Op doghet, sonder dorperheit,
Ofte si wouden varen mede
*

titel haren: hun. welc: wat. wouden: moesten
1 berechten: overleg voeren
3 met rasten: rustig
4 subtijlheit: scherpzinnigheid
6 versubtijlt: verscherpt
7 hoghen moet: fierheid
11 werde: in hoog aanzien staande
12 haer lijf: hun leven
13 In... spele: in ernst, in spel (overal en altijd)
15 voor alle kwaad zo op hun hoede
16 moet: gemoed
19 alsonder fel: in alle oprechtheid
20 ghevel: gebeurde
24 met een beroep op hun riddereer, zonder kwade bedoelingen
26 om salichede: vanwege hun zieleheil
27 meeren: vergroten. lof: roem
28 si: nl. het gezelschap (v. 22). hier of: hierover
29 over een: samen
31 ter... tijt: bijtijds
33 hadse... beladen: had hen zo in haar greep
34 hen: zich

Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem

Int Heileghe Lant, om salichede
Ende om te meeren haren lof.
28 Soe langhe spraken si hier of,
Dat dese ghesellen over een
Hier af spraken, onder hen tween,
Dat si ter goeder tijt wel souden
32 Segghen hoe ende wat si wouden. aant.
Maer minne hadse soe beladen
Datse hen tierst wouden beraden
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36

40

44

48

52

56

60
*

*
Met der ghenre die hen therte in hopen
Hielt altoes in vrouden open.
Dus beidense enen corten tijt,
Tes si spraken, seker sijt,
Elc sijnre vrouwen in nauwen rade.
Gherne blivet goet ende ghestade
Wat men in doghden risen doet.
Elc vraghde anderen hoe dat stoet
Vriendelike van allen saken.
Met rechter, liefeliker spraken
Hevet die ene al dus gheseit
Ter gheenre die hem op therte leit:
‘Lieve vrouwe, docht u goet, aant.
Ic volghede gherne minen moet
Om te varen over zee.
Noch hebbic ghesellen mee
Die gherne souden varen mede.
Maer wet dat ic des niet en dede
Om dat God ie werden liet,
Hen ware u lief ende ghijt ghebiet.’
Sij sprac: ‘Dat ware ons beiden haert,
Maer sent u herte doghden gaert
Soe eest mi lief ende u bereet.
Maer wet voer waer hets mi leet,’
Sprac si doen met naten oghen.
‘Maer mocht u lof in doghden hoghen,
Ic liet mi gherne costen mede. aant.
36 vrouden: vreugde. open: toegenegen
37 beidense: wachtten zij
38 Tes: totdat
39 in... rade: in een vertrouwelijk gesprek
40-1 gewoonlijk leidt datgene tot iets goeds en bestendigs wat men op de juiste wijze laat
rijpen
42 anderen... stoet: de ander hoe het gesteld was
43 van... saken: met alles
44 rechter: gepaste
46 op... leit: na aan het hart ligt
47 docht u goet: als u het goed zou vinden
48 moet: verlangen
50 Noch: bovendien. mee: meer
53 voor niets ter wereld
54 Hen... lief: tenzij u het goedvindt
55 haert: moeilijk
56 sent: omdat. gaert: verlangt
57 u bereet: staat het u vrij
58 wet: weet
59 naten: natte
60 in doghden: door uw dappere daden. hoghen: toenemen
61 dan zou ik het er ook graag voor overhebben
64 Saelt sijn: als het dan zo moet zijn. onne: geve
66 Behoudelec: met behoud van
69 ghere: zin
70 Met: mee
72 letten... scaden: verhinderen
75 bij het verrichten van goede daden en het maken van nobele plannen
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Ghi selt sijn in mijn ghebede
In alder tijt, soe waer ghi sijt.
64 Saelt sijn, God onne ons den tijt
Dat ghi moetet weder keren
Behoudelec uus lijfs ende eren.
Ic hope u sal noch goet ghescien.’
68 Die ander gheselle sprac mettien: aant.
‘Lieve vrouwe, nu hebbic ghere
Met te varen over mere.
Nu soe wilt hier toe gheraden!
72 Ghi moghet letten ende scaden
Boven alle die nu leven Soe hoeghe sidi in mi verheven;
In weldoen ende in wel meenen aant.
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76 Benic u eighen sonder leenen. aant.
Nu raedter toe, ofte ghijt ghebiedt.’
Die vrouwe sprac: ‘Ghine vater niet, aant.
Op dat ict u benemen can.
80 Men vint meneghen goeden man
Die over zee noit en street.
Maer wildi om weldoen sijn bereet,
Soe blijft bi uwen gherechten here. aant.
84 Condi verdienen lof ende ere
Bi hem, ghi sijt mi goet ghenoech.’
Die ander sprac: ‘Dats onghevoech, aant.
Ghespelinne, dat ghi hem ontraedt
88 Sijn weldoen, daer hem therte op staet.
Blijft hi hier, men saelt u tien.’
Si sprac: ‘God laet wael ghedien!
Es vromicheit in sinen moet,
92 Hi avontuere sijn lijf, sijn goet
Bi sinen here, in erenste, in spele.
Dat soe hebbic liever vele:
Ic macher doch af segghen horen.
96 Maer bleve hi over zee verloren,
Dat ware ene onverwenlijc rouwe.’ aant.
Doen sprac al dus die ander vrouwe: aant.
‘Dat steet in die avontuere al.
100 Wie weet waer hi sterven sal
Ofte op wat steden ende hoe?
Maer ans hem God ende comet daer toe,
Hi mochte over zee bejaghen
*

76 eighen: eigendom
78 vater niet: gaat daar niet naartoe
79 Op dat: als. benemen: beletten
83 gherechten: wettige
86 onghevoech: ongepast
87 Ghespelinne: vriendin
88 daer... staet: waar zijn hart naar uitgaat
89 tien: verwijten
90 laet... ghedien: late het goed aflopen
91 vromicheit: dapperheid
92 Hi avontuere: dan wage hij
93 in... spele: op allerlei wijzen
95 Ic... af: dan kan ik er tenminste over
96 verloren: dood
97 onverwenlijc rouwe: onherstelbaar verdriet
99 dat hangt helemaal van het lot af
101 steden: plaats
102 maar als het met Gods gunst zo zou gebeuren
103 bejaghen: verwerven
104 datgene waardoor hij heel zijn leven beter af zou zijn (obj. bij v. 103)
105 en ook als hij zou sterven waar men hem niet kende
106 Al: als
107 Met moede: vrijwillig
109 lijf: leven. een loffelijc lof: de hoogste roem
110 Daer... of: daar komt niets van in
114 moeten: moge hem. te live: in leven
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104 Hi mochts te beter sijn alle sijn daghen.
Ende bleve hi oec daer menne kinde,
Al dade hi over zee sinen inde
Met moede vore des Gods viande, aant.
108 Soe bleve sijn ziele Gode te pande
Ende na sijn lijf een loffelijc lof.’
Die ander sprac: ‘Daer en comt niet of. aant.
Datter vele prijs ane laghe
112 Ende ics nemmermeer en saghe,
Wat quamer mi af te baten?
God moeten mi te live laten!
Ic wilne spreken ende sien.
116 Het mochte soe binnen lants ghescien
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120

124

128

132

136

140

*

*
Datter sinen here noet an laghe,
Het soudem rouwen alle sijn daghe
En ware hi bi hem niet te tide.
Hi mach hem hier in storme, in striden aant.
Bat beraden ende mee
Dan of hi strede over zee.
Hier mach hi oec sinen vrienden raden,
Hulpen ende staen in staden
Ende vernemen hoet met hen es.’ aant.
Die ander vrouwe sprac: ‘Gheloevet mi des aant.
Ende sijts seker, sonder sceren,
Ic soude tsmijns alsoe node ontberen
Alse ghi den uwen sout vor waer.’
‘Ja,’ seit si, ‘ende vaert hi daer, aant.
Dat comt al tone bi uwen scouden: aant.
Haddi ghewilt, ghi hadten wel behouden.
Neen, blijft hier! Het dunct mi goet.’
‘Maer in dien dat sijns selves moet
In doeghden es alsoe belast,
Soe sta ic hem in hulpen vast
Vanden dienste dien ic vermach.
Saelt sijn, God gheonne ons den dach
Dat hi moete weder keren
Behouden sijns lijfs ende sijnre eren!
Soe eest ene ongheliken daet.
Al duncket u nu al dus quaet,
Het mochte u namaels wel berouwen. aant.
117 dat zijn heer in nood zou komen
119 te tide: op tijd
120 storme: strijd
121 Bat: beter. mee: meer
124 staen in staden: te hulp komen
127 sceren: gekheid
128 tsmijns: de mijne
131 al tone: geheel en al. scouden: schuld
132 behouden: tegengehoude
134 moet: gemoed
135 In doeghden: in alle deugdzaamheid. belast: bezwaard
136 vast: vol ijver
138 Saelt sijn: als het kan gebeuren
139 moete: moge
140 Behouden: met behoud van
141 ongheliken daet: ongepaste daad (nl. om hem tegen te houden)
145 Ofte: als. wale verbeiden: geduldig wachten (op)
146 onophoudelijk
147 sijns: hem
148 sciet... avontuere: misschien een grove vergissing begaat(?)
150 wert hem tsuere: komt het hem duur te staan
151 u schijnt er niets om te geven
152 dats sere messeit: dat is een grove belediging
153 tijt: verwijt
154 maar verdenking en jaloezie
155 zijn al sinds lang verachtelijk
156 soe haert: zeer hard
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144 Ende ic sal tsmijns in goeden trouwen,
Ofte God wilt, wale verbeiden
Zonder enech af scheiden
Ende en sal sijns vergeten niet.’
148 ‘Ja wat scaet u dat ghi sciet
Enen bout op avontuere? aant.
Blijft hi doot oft wert hem tsuere,
Het scijnt datter u niet ane en leit!’
152 ‘Ghespelinne, dats sere messeit, aant.
Eest alsoe dat ghi mi tijt.
Maer wanconste ende nijt
Hevet langhe gheweest onwaert.’
156 Die worde vielen daer soe haert.
Dat verhoerde een out man,
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Die haestelijc toe quam
Daer si dus onderlinghe streden.
160 Hi sprac: ‘Te vele gheseit ter reden
En voeghet ghenen vrouwen wale!’
Mettien lieten si die tale
Ende sweghen beide gader stille.
164 Nu, welc harer hadde den besten wille?

Nota: CLXIV verse.

Aantekeningen
De tekst staat in het handschrift op F.151R,a,20-F.152R,a,10. De enige uitgave tot
nu toe is van de hand van J.F. Willems in Belgisch museum 10 (1846), p. 84-89.
titel

over zee: naar het Heilige Land. Behalve
een concrete aanduiding van de reisroute
(een deel van de reis werd meestal per
schip afgelegd), is over zee ook de directe
vertaling van Outremer, een gebruikelijke
benaming voor Palestina in de tijd van de
kruistochten.

1-7

Naast feodaliteit is ook goede minne een
belangrijke factor in dit stuk. De minne
is voor beide vrouwen het uitgangspunt
voor hun redenering. De minne verscherpt
de zintuigen en vormt daardoor de basis
voor een vruchtbare discussie.

1

Menech: de M is een grote, rode
hoofdletter, 2 regels hoog en c.4 letters
breed. In de M is nog een representant te
zien. vraghen: de a is door een andere
letter heen geschreven.

3

sijn: hs. si; de door Willems voorgestelde
emendatie is overgenomen o.g.v. de
context.

7

ghevet: hs. gheven; de door Willems
voorgestelde emendatie is overgenomen
o.g.v. de context.

*

159 Daer: terwijl
160 ter reden: in een discussie
164 wille: gezindheid
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10

hadden: hs. hadde; de door Willems
voorgestelde emendatie is overgenomen
o.g.v. de context.

13

Voor erenste is ern doorgehaald en
geëxpungeerd.

32

Na hoe staat in het hs. een punt.

47

Lieve: de L is een grote, rode hoofdletter.

61-65

Willems plaatst een puntkomma na v. 62,
een dubbele punt na sijn in v. 64 en een
uitroepteken na v. 65. Tussen v. 64 en v.
65 is in het hs. een vers doorgehaald: Dat
ghi moet keren weder.

68

Die: de D is een grote, rode hoofdletter.

75

wel: boven de regel toegevoegd. Tussen
in en meenen een wigvormig
invoegtekentje.

76

leenen: de tweede e staat superscript.

78

Die: de D is een grote, rode hoofdletter.

83-85

Willems plaatst een uitroepteken na blijft
in v. 83, plaatst geen leesteken na v. 83
noch na hem in v. 85, zet een dubbele
punt na v. 84 en emendeert ghi sijt (v. 85)
in sijt ghi. Deze emendatie is bij de door
ons voorgestelde interpunctie niet nodig.

86

Die: de D is een grote, rode hoofdletter.

97

Voor rouwe een vlekje.

98

Doen: de D is een grote, rode hoofdletter.

107

Hoewel uit de titel en uit v. 20-27 en
47-54 nog niet blijkt of het om een
kruistocht gaat
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of om een bedevaart, wordt in v. 81 en
vooral in v. 107 duidelijk dat hier een
kruistocht bedoeld is. Meestal sluit men
het tijdperk van de kruistochten af met
de val van Acre in 1291, maar ook
gedurende de gehele 14e eeuw bleef het
idee van een kruistocht leven en werd er
verschillende malen actief geworven,
terwijl in 1365 en 1366 zelfs twee maal
een leger op de been werd gebracht. Het
onderwerp van de tekst was dus
waarschijnlijk nog steeds actueel.
Bovendien gelden de in de discussie
gebruikte argumenten ook wanneer een
ridder een bedevaartstocht wil
ondernemen.
110

Die: de D is een grote, rode hoofdletter.

120

striden: hs. stiden; de door Willems
voorgestelde emendatie is overgenomen.

125

Na Ende is ver me (of ver ne)
doorgehaald; vernemen: hs. verneme; de
door Willems voorgestelde emendatie is
o.g.v. de context overgenomen.

126

Die: de D is een grote, rode hoofdletter.

130

Ja: hs. Ia; de I is een grote, rode
hoofdletter. Hoewel tot nu toe
sprekerswisselingen in het hs. steeds
werden aangegeven d.m.v. een initiaal,
is hier ondanks het ontbreken ervan toch
een sprekerswisseling, die wordt ingeleid
door het woordje Ja (vgl. ook v. 148).
Het tegenstellende Maer in v. 134 heeft
dezelfde funktie.

131

al tone: de betekenis ‘geheel en al’ wordt
in het MNW (sub altenen) niet vermeld.

143

wel: vlekje onder de e.

149

bout: ‘pijl’; deze lezing is niet geheel
zeker, mogelijk staat er bouc. In dat geval
hebben we misschien te maken met de
vroegste vindplaats van de uitdrukking
‘een bok schieten’ (vgl. MNW 7, 518).
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Ghespelinne: de G is een grote, rode
hoofdletter.
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Die sotternie van Lippijn
A.M. Duinhoven Universiteit van Amsterdam
De oude Lippijn wordt door zijn jongere vrouw bedrogen. Zij zegt naar de kerk te
willen gaan en dan naar de vleeshal. In werkelijkheid ontmoet zij haar vriend en vrijt
met hem in het groen. Haar man, argwanend door haar vaak lange afwezigheid, heeft
haar gevolgd. Hij betrapt haar op heterdaad en neemt zich voor haar thuis flink onder
handen te nemen.
Zij wordt gered door een vriendin, bij wie de man zijn beklag doet. De vriendin
wil van geen overspel horen. Wat hij heeft gezien kan niet waar zijn: hij is begoocheld
door elven; de duivel probeert in hun goede huwelijk te stoken. Als de man tenslotte
aan zijn eigen ogen begint te twijfelen, komt de vriendin met een afdoend bewijs: je
vrouw zit nog rustig thuis en kan dus niet op stap zijn geweest. Inderdaad treffen zij
de vrouw bij het haardvuur aan.
De man krijgt van haar de wind van voren. Excuses mogen niet baten. Het spel
eindigt in een kloppartij voor twee dames en een heer.
In het gegeven dat een jongere vrouw haar man bedriegt, ligt reeds iets vermakelijks.
Vooral het feit dat de oude man zo dom is om zich zijn eigen waarnemingen uit het
hoofd te laten praten, maakt hem tot een sukkel, die op weinig sympathie hoeft te
rekenen. Het is het listige bedrog achteraf, dat het overspel vergeeflijk en grappig
maakt. De man is niet alleen te oud maar ook te dom voor zijn dominante rol.
Het door kerk en wet verboden overspel is een pikant thema. Buitenechtelijke
activiteiten vergen list en vindingrijkheid en zorgen voor spanning en vrolijkheid.
Wanneer een dreigende ontdekking door slimheid wordt voorkomen, vergroot dat
het komische effect. Weet de overspelige vrouw die betrapt wordt, zich uit haar
netelige situatie te redden, dan is in dit kluchtige genre het hoogste bereikt. Deze
gang van zaken wordt in de Lippijn geschilderd.
Het verhaal is stereotiep (vgl. Leendertz 1907, CLIII; Schenck 1987, inz. hoofdstuk
4). Het voorbeeld voor het spel is niet overgeleverd, maar vergelijkbare boerden, in
het Frans ‘fabliaux’, zijn er te kust en te keur. Het gaat om korte, meest komische
vertellingen met mensen in de hoofdrol. De stijl is eenvoudig, de taal realistisch en
soms grof; situatie en handeling zijn dikwijls amoreel: geschilderd worden eroti-
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sche of macabere gebeurtenissen, ruwe en wrede streken, bedrog, misleiding en
intriges, vaak van sexuele aard. De boerden maken deel uit van de ‘Carnavalscultuur’
of ‘tegencultuur’ waarin een loopje wordt genomen met de geldende normen, al
worden die daardoor ook bevestigd (vgl. Lexikon des Mittelalters 4, 211-213).
In de Lippijn treffen drie verwante ‘Motive der Weltliteratur’ tezamen: de relatie
tussen oude man en jonge vrouw, de geschonden huwelijkseer en de bedrogen
echtgenoot (zie Frenzel 1980, 1, 219, 313). In een cultuur waarin de getrouwde vrouw
tot het bezit van de man behoort, betekent echtbreuk diefstal en daarmee een
onverdraaglijk eerverlies. Het is Lippijn dan ook niet kwalijk te nemen, dat hij zijn
vrouw een pak ransel wil geven dat haar zal heugen (v. 60-63). Om twee redenen
echter zal de sympathie van het publiek toch naar de vrouw zijn uitgegaan. Algemeen
is het gevoelen, dat oude mannen geen moreel recht hebben op de trouw van jonge
vrouwen. En Lippijn is niet alleen oud (v. 35, 89, 179), maar ook dom. Hij neemt
het overspel zelf waar, maar laat zich wijsmaken dat het een zinsbegoocheling is.
Daarmee wordt hij een klassieke ‘hoorndrager’ of ‘cocu’, een sullige echtgenoot,
vaak jaloers, drankzuchtig (v. 89) en impotent, die zich ongestraft laat bedriegen.
De jonge, slimme vrouw kan haar gang gaan: ‘de komedie heeft haar eigen moraal’
(Frenzel 1980, 314).
De sotternie van Lippijn is de gedramatiseerde versie van een boerde. Misschien
is het aan de toneelbewerking te wijten, dat de list minder uitgesponnen en exact
wordt verhaald dan in dit soort verhalen gebruikelijk is (zie voor de plots der fabliaux:
Nykrog 1957 en Cooke 1978). Duidelijk is wel dat Lippijns waarneming als
alfsgedroch wordt afgedaan. Het uiteindelijk bewijs echter voor de onschuld van de
vrouw ligt in het feit dat ze (nog) thuis blijkt te zijn. Maar hoe is dat mogelijk, wanneer
Lippijn haar in het gras heeft zien rollebollen? En zou men al aannemen, dat de vrouw
inmiddels en sneller dan Lippijn naar huis is gegaan, hoe weet de vriendin daar dan
van?
Terwijl in de fabliaux de plot en in het bijzonder de komische climax wezenlijk
is voor het genre (zie Cooke 1978, inz. hoofdstuk 4), is de ontknoping hier in strijd
met de logica. Tenzij de vrouw Lippijns aanwezigheid heeft opgemerkt en vóór vers
64 met haar vriendin overleg heeft gepleegd. Of misschien heeft Lippijn om van de
schrik te bekomen een taverne opgezocht, waarop vers 137 (Dat willic wedden om
een bier) en 146 (Wat, benic droncken vanden biere?) zouden kunnen wijzen. In de
omwerking van verhalende tekst naar dialoog kunnen beschrijvende details
gemakkelijk wegvallen.
Dat brengt ons op een probleem dat niet alleen voor deze toneelbewerking geldt,
doch voor de meeste teksten die ons in jongere afschriften zijn overgeleverd. Door
de verschillen in taal en cultuur zijn vele details in Middelnederlandse werken reeds
moeilijk te begrijpen. De interpretatie wordt nog lastiger, doordat er bij het
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kopiëren en bewerken ongewild en opzettelijk veranderingen zijn aangebracht. Het
is daardoor niet altijd gemakkelijk uit te maken, of tekstproblemen aan tekorten van
de interpretator moeten worden geweten of aan vervormingen van de tekst.
Fouten, maar ook correcties en ingrepen in de tekst veroorzaken meest
onregelmatigheden van vormelijke, grammaticale en inhoudelijke aard. Niet alle
tekorten wijzen op tekstbederf, maar een opeenhoping van onregelmatigheden maakt
een ‘corruptie’ wel waarschijnlijk. Sommige wijzigingen zijn gemakkelijk te
herkennen. Vers 4 bijvoorbeeld is zonder twijfel te lang. Het overbodige niet en zal
door de negatieve betekenis van de mededeling in de zin terecht gekomen zijn; hets
lanc leden, dat ic met hem was, zegt de vrouw: zij was dus lange tijd niet bij haar
vriend (vgl. v. 43). Ook het redundante dicwile in vers 11 zal abusievelijk zijn
tussengevoegd. Soe is steeds een bepaling bij lange (vgl. v. 20, 35, 43). Dicwile zal
vanuit vers 13 zijn overgenomen.
Onregelmatig is het ook, wanneer een zin midden in een vers begint, zoals in vers
31. De indruk dat hier iets is mis gegaan, wordt versterkt door het imperfecte rijm
(dage: slave), door het feit dat vers 31 te lang en vers 32 zeer kort is, door de herhaling
van al mijn dage (v. 31) als al mijn leven (v. 33). Bovendien is de mededeling
bevreemdend: ‘al ben ik altijd uw arme slaaf geweest, ik moet dat nog mijn hele
leven zijn’ [?]. En er is op deze claus meer aan te merken. Zo mochten we verwachten,
dat Lippijn hier aankondigt zijn vrouw te zullen volgen om te zien, wat zij uitvoert.
Zijn aanwezigheid op de plaats des (on)heils (v. 48) komt nu als een verrassing.
De indruk wordt gewekt, dat de vrouw 's morgens vroeg van huis gaat. Het
huishouden moet immers nog worden gedaan; zij wil naar mis en preek (v. 14, 54)
en moet daarna naar de vleeshal (v. 16, 57). We mogen wel besluiten dat ze haar
minnaar overdag ontmoet (vgl. v. 64), en dat ze 's avonds weer thuis zal zijn, waar
haar man haar een warme ontvangst denkt te bereiden (v. 59). Dat maakt de
tijdsbepaling noch tavont in vers 46 merkwaardig. Misschien moeten we totten avont
lezen, of heden. De bepaling noch tavont kan aan vers 59 zijn ontleend.
In vers 12-21 zet de vrouw omstandig uiteen, waardoor ze vaak zolang van huis
blijft. Laten we deze niet erg doorzichtige passage wat nader bezien. Opvallend zijn
de herhalingen van eer en soe. Vers 17 sluit inhoudelijk niet op 16 aan; en de
uiteenplaatsing van den loep... vanden bedranghe onderstreept de overbodigheid van
de voorzetselbepaling: ‘de drukte van de drukte’. Bovendien wordt in vers 14 niets
gezegd over de mis, waarvan getuige vers 54 wel gesproken moet zijn. Het is
merkwaardig dat sermoene van het possessief mine is voorzien; een preek is immers
niet voor één persoon bestemd. Mine is te veel, terwijl misse (met dubbele stok-s)
ontbreekt. Een verlezing is zeer wel denkbaar: misse mine.
Door de overgang van misse ende sermoene tot mine sermoene werd het vers te
kort. Er is daardoor een goede kans dat het overbodige eer in vers 14 een uitbreiding

Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem

125
is, die weer de toevoeging van ende in vers 16 tot gevolg had. Dit laatste vers,
aanvankelijk met vers 15 verbonden, is door de koppeling van vers 15 aan vers 14
geïsoleerd geraakt. Daardoor lijkt er in vers 16 een nieuwe mededeling te beginnen.
Het op vers 16 volgende vers [18] was echter als consecutieve zin niet erg passend,
wat de invoeging van vers 17 heeft bewerkt. Zo analyserend en redenerend kunnen
we tot een beter begrip komen van de overgeleverde tekst en tot reconstructies die
soms zeer waarschijnlijk zijn (zie voor een uiteenzetting van de methode: Duinhoven
1986).
Hieronder is naast de hypothetische oudere lezing de overgeleverde versie geplaatst.
De diakritische tekens maken duidelijk wat er gebeurd zal zijn: tussen gebroken
haken staan de toevoegingen, tussen schuine strepen de vervangingen:
reconstructie
14 Ic hoere misse ende sermoene.

overgeleverde tekst
<Eer> ie <ghe> hoere /mine/ sermoene,

15 Soe vallet hoghe op den dach,

Soe vallet hoghe op den dach;

16 Eer ic ten vleeschuus comen mach.

< Ende > eer ic ten vleeschuus comen
mach,

17

< Soe copic oec gherne goeden coep >.

18 Dan moetic beiden van den bedranghe. Dan < soe > moetic beiden < tot den loep
>
19

< Es ghedaen > vanden bedranghe.

De oudere lezing kan als volgt worden geparafraseerd: ‘ik hoor de mis en luister
naar de preek. Daardoor is de dag al een eind heen, voordat ik bij de vleeshal kan
zijn. Dan moet ik vanwege de drukte wachten.’
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Die sotternie van Lippijn
Hier beghint die sotternie
CLXX
Hier beghint dwijf
1 Hem! segt hem! God hebs al deel! aant.
Ic wil gaen driven mijn riveel
Met minen suete lieve int gras. aant.
4 Hets lanc leden, dat ic met hem niet en was. aant.
Hem! segt hem! Waer sidi, Lippijn? aant.
Lippijn
Ic ben hier. Wat saelt sijn?
Sijn wijf
Lippijn, ghi moet gaen halen borre ende vier. aant.
8 Ende ic sal weder comen scier
Ende bringhen ons iet dat wi selen eten.
Lippijn
Bider doot ons Heren, ghi selet vergeten!
Ghi pleeght soe dicwile lange te merren. aant.
Sijn wijf
12 Wat Lippijn, ghi en moghet u niet erren. aant.
Want ic hebbe dicwile vele te doene.
Eer ic ghehoere mine sermoene, aant.
Soe vallet hoghe op den dach;
16 Ende eer ic ten vleeschuus comen mach, aant.
Soe copic oec gherne goeden coep.
Dan soe moetic beiden tot den loep aant.
Es ghedaen vanden bedranghe.
20 Alsoe comet toe, dat ic merre soe lange.
*

titel sotternie: klucht
1 hé, zeg, hé! God sta mij bij
2 driven mijn riveel: plezier maken
4 bedoeld is: dat ic met hem was
7 borre ende vier: water en vuur
8 scier: gauw
11 merren: weg te blijven
12 u niet erren: niet boos worden
14 voordat ik mijn preek heb gehoord
15 is de dag al een eind heen
16 vleeschuus: vleeshal
18 beiden: wachten
19 tot de ergste drukte voorbij is
20 alsoe comet toe: zo komt het
21 al: allemaal
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Lippijn
Awarijt, ghi souwes mi vele ontmeten;
Ende ic en weter wat toe segghen.
24 Gaet henen; ic sal ons vier an leggen
Ende halen borre ende scueren den pot.
Want, alsoe moet mi hulpen God,
Ic hebbe mi oeit te slavernien geset.
Sijn wijf
28 Goede Lippijn wast die scotelen met
Ende kerijt ons den vloer scoene. aant.
Lippijn
Goeder, nu hoert, dat u God loene! aant.
Ende mer daer bi niet. Al hebbic al mijn dage aant.
32 Gheweest uwe aerme slave, aant.
Mi dunct, ic moetse noch sijn al mijn leven.
Sijn wijf
Swijt! God moet u lachter geven! aant.
Dat ghi soe langhe leeft, dats mi leet. aant.
36 En es dit niet een scoen besceet?
Waer mach hi merren, mijns herten druut?
Het geet hem al te galgen uut, aant.
Dat hi mi aldus te vondelinge set.
Haer lief
40 Minnekijn, hets messelijc wat mi let.
Hebdi hier gheweest herde lange?
Lippijns wijf
Jaic, mijn herte es soe wranghe,
Dat ic u soe langen niet en sach. aant.
*

22 waarachtig, ge kunt mij veel wijsmaken
23 en ik weet niet wat ik erop moet zeggen
25 borre: water
26 zo moge mij God helpen
27 ik heb mij nu eenmaal in slavernij begeven
28 met: ook
29 kerijt: veeg
30 goeder: lieverd
31 blijf niet lang weg
32 slave: dienstbode
33 -se: nl. slave
34 zwijg, God moge u ellende bezorgen
36 besceet: afspraak
37 druut: vriend
38 het loopt voor hem op de galg uit
39 te vondelinge set: laat wachten
40 messelijc: velerlei. let: ophoudt
41 herde: erg
42 jaic: ja ik [hebbe...]. wranghe: droef
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Haer lief
44 Laet ons gaen drincken een goet gelach, aant.
Mijn uut vercoren minnekijn,
Wi selen noch tavont met vrouden sijn. aant.
Lichteleec, nu comt hier naer. aant.
Lippijn
48 O wi, Here! Es dat waer?
Bi Gode, ic hebs genoech gesien,
Want si leet metten bloeten knien aant.
Ende hi esser tusschen gecropen. aant.
52 Bider doot ons Heren, hi esser in geslopen,
Siet, met deser hoeren, ende geeft mi te verstane aant.
Dat si te messen pleght te gane;
Ende leet en droeylt met enen anderen man, aant.
56 Ende maect van mi enen pol her Jan. aant.
Si seet, si gheet in tvleeschuus.
Bi sente Jan, ic sal haer dit abuus
Noch tavont tongoede maken.
60 Canic an enen stoc gheraken,
Ic sal haer touwen soe haer vel, aant.
Dat haer rouwen sal dit spel,
Dat si met hem heeft bedreven.
De comere
64 Wat Lippijn! God moet u goeden dach geven. aant.
Hoe steet met u; hoe sidi te gemake?
Lippijn
Ey Trise, ic woude mi therte brake
Van groten rouwe die ic drive.
68 Ic en hadt nemmermeer minen wive
Betrout, dat si mi heeft gedaen. aant.

*

44 gelach: drank
46 vrouden: vreugden
47 lichteleec: vlug. naer: nader
50 want zij ligt met de knieën bloot
53 ende [si] geeft
54 dat zij naar de mis gaat
55 leet en[de] droeylt: ligt te stoeien
56 enen... Jan: een hoorndrager
58 abuus: bedrog
59 tongoede maken: betaald zetten
60 als ik een stok te pakken krijg
61 touwen: slaan clauskop vóór 64: comere: vriendin (< Fr. commère)
64 wat: wel. moet: moge
65 tautologie: hoe is het met u gesteld?
66 Trise: eigennaam. brake: zou breken
68 minen wive betrout: van mijn vrouw verwacht
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*
De comere
Lippijn, nu doet mi verstaen
Hoe, ende oec in wat manieren.
Lippijn
72 Dies ic mi eweleec moet scofieren!
Si leget en droeylt met enen anderen man.
De comere
Awarijt, dats een dinc dat ic niet en can
Gheloeven van uwen wive.
76 Ic kinse alsoe reine van live.
Si en daets om al die werelt niet!
Lippijn
Dat een man met sinen ogen siet,
Dats hem nochtan quaet tongheven.
De comere
80 Lippijn, alsoe moetic met eren leven:
Bi sien es die menege bedroghen.
Lippijn
Wat neen, dit en es niet geloghen,
Want ic hebse selve ghesien
84 Ligghen metten bloeten knien;
Ende gingen hem beide te werke stellen.
De comere
Wat Lippijn, dat en soudi niet vertellen;
U wijf waer daer bi gheonneert.
88 U oghen sijn al verkeert
Van drincken ende van ouden dagen.

*

72 waarover ik mij eeuwig moet schamen
73 zie vers 55
74 awarijt: waarachtig
76 ik ken haar [als] zo kuis (van lichaam)
77 daets = dade des niet: zou het niet doen
78 dat: hetgeen
79 quaet tongheven: moeilijk uit het hoofd te praten
80 alsoe moetic: zo moge ik
81 bi: door. die menege: menigeen
85 en zij gingen beiden aan het werk
86 dat zoudt ge niet moeten vertellen
87 gheonneert: te schande gemaakt
88 uw ogen zijn helemaal getroebleerd
89 door drank en ouderdom
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Goede Lippijn, en wilt des niet gewagen
U wijf waer daer bi ghescent.
Lippijn
92 Wat duvel, seldi mi maken blent
Van dingen die ic selve sach?
Ic sach, dat si averecht lach;
Ende hi raepter op haer slippen. aant.
De comere
96 Ey swijt, goede Lippijn!
En was anders niet dan u dochte. aant.
En hoerde ghi noit seggen van alfsgedochte, aant.
Dat die liede pleghet te bedrieghen?
100 De viant geeft luttel om een liegen, aant.
Om toren te maken tusschen man ende wijf.
Ic wilder over setten mijn lijf,
En waest niet ene elvinne, dat ghi saecht. aant.
Lippijn
104 Wat duvel, heeft God die werelt geplaecht aant.
Met alven ende met elvinnen;
En soudic dan mijn wijf niet kinnen?
Dat ware emmer een messeleec dinc.
108 Ic sach, dat si met hem ginc.
Hi namse in sinen aerm ende tracse naer.
De comere
Lippijn, loghen en was noit waer;
Daer toe kinnic te wel u wijf;
112 Want si heeft alsoe reine lijf,
Si en daets om al de werel niet van goude roet. aant.
*

90 wil daar niet van spreken
91 ghescent: te schande gemaakt
92 zult ge mij blind verklaren
93 van: ten aanzien van. sach: heb gezien
94 averecht: omver, op haar rug
95 en hij tilde haar rokken op
97 het scheen u slechts zo toe
98 alfsged[r]ochte: zinsbegoocheling door elven teweeg gebracht
100 de viant: de duivel. een liegen: bedrog
101 toren: onenigheid
102 ik zou er mijn leven voor willen inzetten
103 als gij niet een elvin hebt gezien
104 ook al laat God de wereld geplaagd worden
106 kinnen: herkennen
107 dat zou wel erg merkwaardig zijn
109 aerm: armen. naer: nader, naar zich toe
110 loghen: bedrog (zie 100)
112 zij is zo kuis
113 werel[t], zie 77
115 den menegen: menigeen
116 hem selven: zich zelf
117 enen anderen: iemand anders
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Maer dalfsghedrochte es alsoe groet,
Dat den menegen maect soe blint,
116 Dat hi hem selven niet en kint.
Hoe soude hi dan enen anderen gekinnen?
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Lippijn
Bider doot ons Heren, ghi maect mi al uuten zinnen.
Wat duvel es mi nu ghesciet? aant.
120 Benic blint ende en sie ic niet?
Des wonders ghelijc en sagic nie,
Ende ic sie wel alle dese lie, aant.
Die hier sitten al om trent.
124 En trouwen, soe en benic al niet blint,
Al soudijs mi gherne maken vroet.
De comere
Lippijn, wetti wat ghi doet?
Ic biddu, dat ghijs nemmeer en segt,
128 Ende ghi u wijf met eren dect.
Het es ene elvinne, die u quelt.
Si heeft u ghesichte al onstelt;
U ogen staen al ontset.
Lippijn
132 Ey goede, eest dat dat mi let?
Mi dochte emmer, dat icse sach.
De comere
Het was ene elvinne, dat daer lach;
Dat willic u sweren op een cruus. aant.
136 U wijf sit noch in haer huus;
Dat willic wedden om een bier. aant.
Lippijn
Ende si hiet mi gaen halen borre ende vier;
Si seide, si soude gaen om eten.
De comere
140 Wat Lippijn, wildi die waerheit weten?
Soe sidi seker te male verleidt:

*

121 des wonders ghelijc: iets zo wonderlijks
122 lie: mensen (vgl. 186)
123 al om trent: in het rond (vgl. 198)
124 voorwaar, dus ben ik helemaal niet blind
125 al zoudt ge het mij graag wijs maken
126 wetti: weet ge (wel)
127 dat ge daarover nooit meer spreekt
128 dect: met respect omgeeft
130 zij heeft uw gezichtsvermogen geheel verstoord
131 uw ogen staan helemaal verdraaid
132 is het dat wat mij scheelt?
133 emmer: zeker
134 dat: zie aantekening bij 103
138 hiet: zei, beval
139 om eten: om eten te halen
141 te male: volstrekt. verleidt: misleid
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Ene elvinne heeft haer nette gespreidt,
Dat sie ic wel, om u te vaen.
144 Comt met mi; wi selen voer u dore gaen:
U wijf sit noch bi haren viere.
Lippijn
Wat, benic droncken vanden biere
Ochte vlieghen dalve achter straten?
De comere
148 Wat ghevadere, en moghdi ons niet in laten? aant.
Lippijns wijf
Wet key, jaic, wie es daer?
De comere
Wat Lippijn, en seidic u niet waer? aant.
Lippijn
Benedijste God van hemelrijc,
152 Soe en sagic noit des wonders gelijc.
Ic sie wel die scouwen die sijn mijn.
De comere
Wat seidic u, lieve Lippijn?
Maer ghi en woudes niet wesen vroet.
156 Mijn gevadere es getrouwe ende goet,
Al soudier gerne ene hoere af maken.
Lippijns wijf
God gheve hem ramp in sine kaken! aant.
Heeft hi hem van mi dies beclaecht? aant.

*

143 vaen: vangen
144 dore: deur
147 of vliegen de elven over straat
148 ghevadere: vriendin. moghdi: kunt ge
149 wet key: verbastering van wete Krist: Christus moge het weten
150 waer: (de) waarheid
151 benedijste: benedicite, d.i. prijst
152 zie vers 121
153 scouwen: schulden; ik zie wel dat ik te blameren ben
155 maar gij wilde daar niet van horen
157 soudier: zoudt gij er
158 ramp: kramp
159 heeft hij deze klacht over mij geuit?
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De comere
160 Jay, ende dat ghi bi enen anderen man laecht! aant.
Dies heeft hi mi ghedaen een beclach.
Lippijn
Awarijt, mi dochte, dat ict sach. aant.
Maer ic laets mi nu ghenoeghen;
164 Trise caent wel in beste voegen.
Maer al hadt mi mijn lijf gedaen,
Soe waerdi heden morgen op gestaen aant.
Ende hiet mi halen vier ende borre.
Lippijns wijf
168 Swijt, wel vule corre! aant.
Beghindi mi anderen man ane te tien?
Lippijn
Seker, woddi die waerheit lien, aant.
Soe saghic, of mijn ogen waren mi verkeert. aant.
172 Maer Trise heeft mi alsoe geleert
Ende seet, dat mi een alf heeft bedroghen. aant.
Lippijns wijf
Waer omme hebdi mi dan beloghen
Ende doet mi scande over al?
Lippijn
176 Ey minnekijn, ic ben diet beteren sal, aant.
Hebbic iet messeit ofte mesdaen.
Lippijns wijf
Ghi selter nochtan smeten omme ontfaen,
Vul, out, quaet grijs aert.

*

160 Jay: ja hi [heeft dat]
162 werkelijk, mij scheen toe dat ik het zag
163 maar ik ben nu wat dat betreft tevreden gesteld
164 in beste voegen: ten goede uitleggen
165 maar al had het mij mijn leven gekost
168 corre: galgenaas
169 ane te tien: aan te tijgen, te beschuldigen
170 woddi: woudet gi. lien: bekennen
171 of mijn ogen hebben mij bedrogen
174 belogen: belasterd
175 en doet gij mij overal schande aan
176 ik zal het goed maken
177 als ik iets heb miszegd of misdaan
178 smeten: klappen
179 grijs aert=grisaert: grijskop
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De comere
180 Bi onsen Here, hi waers wel waert,
Dat wine onder voete gingen leggen.
Lippijn
Lieve wijf, ic en saels nemmeer seggen.
Ic en wiste niet, dat ic was in dolen.
Lippijns wijf
184 Ey, men sal u leren gaen ter scolen!
Hier vechtensi. aant.

Nota: CLXXXIII verse.

188

192

196

200

Ghi goede liede, dit hebben wi aant.
Ghespelt al in een boerdement.
Si leven noch wel, si u bekent,
Die dese gheliken wel hebben gesien.
Wet dat menech boerden gescien, aant.
Daer dus daneghe mere niet af ende gaet.
Daerbi biddic u, dat ghi ontfaet
In dancke ons fobitasie.
Ic bidde den coninc vol van gratien,
Die vander maghet was gheboren,
Dat hem niement en wille storen
Van dat hi hier heeft gesien ende gehoert.
Staet op, ghi moget wel gaen voert,
Want wi moeten alle scheiden.
Ons Here God moet ons allen geleiden.
Amen.

*

180 hij zou het wel verdienen
181 dat wij hem flink zouden trappen
182 nemmeer: nooit meer
183 in dolen: op een dwaalspoor
184 men, d.i. wij, zullen je een lesje leren
187 boerdement: klucht
188 si u bekent: (dat) moge u bekend zijn
189 dese gheliken: dergelijke mensen of iets dergelijks
190 weet, dat er veel bokkesprongen worden gemaakt
191 waarover niet op deze wijze wordt gesproken, ende: lees en
193 fobitasie: scherts
196 gratie[n]: genade
196 hem: zich
197 van dat: aan wat
198 voert: weg
199 scheiden: vertrekken
200 moet: moge
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Aantekeningen
De tekst staat op F.178R,b,5 - F.180R,a,32. Eerdere uitgaven: [H.] Hoffmann von
Fallersleben, Altniederländische Schaubühne. Abele spelen ende sotternien. Breslau,
1838. Horae Belgicae 6. p. 40-48, 217-219. H.E. Moltzer, De Middelnederlandsche
dramatische poëzie. Leiden, 1868-1870. p. 60-74. P. Leendertz, Middelnederlandsche
dramatische poëzie. Leiden, 1907. Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde.
p. CLII-CLIV, 31-37, 504-505. L. van Kammen, De abele spelen. Amsterdam, 1969.2
83-93. G. Stellinga, Esmoreit en Lippijn. Den Bosch, 1980.13 Malmbergs Nederlandse
Schoolbibliotheek. G. Komrij, De abele spelen. 's-Gravenhage, 1989. p. 82-99. Met
vertaling in modern Nederlands.
In de tekst komen, afgezien van de punten bij getallen, de volgende leestekens voor:
een punt in vers 20 na toe; 31 na niet; 48 na O; 71 na Hoe; 87 na U; 88 na U; 91 na
U; 131 na U.
1

De vrouw is niet geïntroduceerd; toch
wordt in de clauskop het bepaalde
lidwoord gebruikt. Slechts geleidelijk ook
blijkt, dat Lippijn haar man is. Het een
en ander wijst op een voorgaande,
verhalende tekst, een boerde of fabliau.
Vgl. ook de aantekening bij 64. God hebs
al deel: ‘God moge [mij] in alles helpen’;
vgl. Leendertz 1907, p. 504.

1-5

De vrouw trekt eerst de aandacht van het
publiek. Dan pas betrekt zij Lippijn in het
spel.

3

Regelmatig zou zijn: met minen sueten
lieve.

4

Leden: voltooid deelwoord nog zonder
ge-. Niet en is toegevoegd (zie inleiding).

7-9

Opmerkelijk is de tegenstelling ‘gij moet
gaan’ en ‘ik zal terugkomen’. Het is de
bedoeling dat Lippijn thuis blijft, terwijl
de vrouw op pad gaat (vgl. o.m. 3, 11,
24). De overgeleverde tekst is
verwarrend: A. van Impe (Over toneel.
Tielt enz., 1978, p. 62) meent zelfs, dat
Lippijn wordt weggestuurd en de vrouw
thuisblijft. Vers 7 is bovendien te lang.
Misschien werd Lippijn in een eerdere
versie slechts gezegd het haardvuur aan
te leggen (vgl. 24). Gaen halen kan uit
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het oorspronkelijke vers 8 afkomstig zijn;
het object borre is dan aan 25 ontleend.
Om een herhaling van gaen halen te
vermijden is 8 aangepast.
11

Het pleonastische dicwile zal zijn
tussengevoegd: optische contaminatie
naar vers 13 (zie inleiding).

12-21

Zie inleiding.

14

Ghehoere: presensvorm met perfectief
ge-: ‘voordat ik (ten volle, ten einde)
hoor.’

16

Eer: in hs. boven de regel toegevoegd.

18

Tot den loep es ghedaen: subject in de
vierde naamval onder invloed van het
voegwoord tot, dat als voorzetsel is
opgevat.

29

Kerijt: gebiedende wijs van kerien,
nevenvorm van keren.

30-33

Zie inleiding.

31

Mert daer→mer daer door assimilatie.

32-33

-Se slaat terug op slave, dat daardoor als
‘slavin’, ‘meid’ of ‘dienstbode’ moet
worden geïnterpreteerd. Dat versterkt de
indruk dat Lippijn een Jan Hen is. Daar
slave echter een eigenschap en niet een
individu aanduidt, en het
predicaatsnomen dus kwalificerend en
niet identificerend is, mochten we in
plaats van -se (of hem) het onzijdige
voornaamwoord het verwachten: ic
moet(et) noch sijn.

34

Voor geven is ge doorgehaald en
geëxpungeerd.

35

Het is opmerkelijk, dat soe langhe hier
het werkwoord leven bepaalt, terwijl het
in de context telkens betrekking heeft op
‘wachten’: 11, 20, 41, 43. Bevreemdend
is het ook, dat de woede van de vrouw
zich in één en dezelfde claus verlegt van
haar man naar haar
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minnaar. Er is een goede kans, dat in
34-35 Lippijn nog aan het woord is, en
dat hij voor zichzelf heen iets heeft
gezegd als: [Ic moete sien waer si geet.]
Dat si so lange mert, dats mi leet (vgl.
11-12).
38

We mochten hier een conjunctief
verwachten: het gae hem..., ‘moge hij
gehangen worden!’

43

Langen (tegenover lang(h)e in 11, 20, 35,
41) onder invloed van het navolgende
niet.

44

De zin heeft een overdrachtelijke
betekenis. Het gaat, getuige de reactie
van Lippijn in 48-55, om een uitnodiging
niet tot drinken maar tot vrijen. Tot de
dubbelzinnigheid kan het woord gelach
hebben bijgedragen, dat letterlijk
‘samenliggen’ betekent, vandaar ‘het
samengebrachte geld, de rekening, de
vertering’ (zie MNW 2, 1185; WNT 4,
1038).

46

Noch tavont zal niet oorspronkelijk zijn
(zie inleiding).

47

Het is niet duidelijk, of het overbodige
lichteleec de voorgaande of de volgende
zin bepaalt: ‘vermoedelijk’ resp. ‘vlug’
of ‘welaan’. Een apokoinou, waarbij de
bepaling tot beide zinnen behoort, is
vanwege het betekenisverschil niet
waarschijnlijk (zie Stellinga 1980, p. 46).

50

Leet: tweede e superscript. Metten bloeten
knien (vgl. 84). In hedendaags
Nederlands: met blote knieën of met de
knieën bloot. In alle gevallen is de
verbinding van adjectief en substantief
tweeledig. Met leidt een absolute
constructie in; daarin vormt het adjectief
het predicaat, het bevat nieuwe
informatie. Met de blote knieën is
tegenwoordig uitgesloten, doordat het
lidwoord zo nauw met het substantief
samenhangt, dat er een tangconstructie
ontstaat, een eenheid waartoe ook de
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tussenliggende bepalingen behoren. Het
adjectief is dan attributief. In het
Middelnederlands kon een ‘lidwoord’ nog
vrij zelfstandig zijn en gevolgd worden
door één of meer losse specificaties (zie
mijn Middelnederlandse syntaxis. Deel
1. Leiden 1988, p. 25-26).
51

Voor gecropen is gelo doorgehaald en
geëxpungeerd.

53

Het vers is te lang; bovendien mochten
we hier gaf verwachten.

55

En in plaats van ende (ook in 73).
Waarschijnlijk is de verbinding si leet en
droeylt niet meer als een nevenschikking
ervaren; leet/leget vervult de functie van
hulpwerkwoord. Mogelijk is en droeylt
een toevoeging; vgl. 160.

56

Een pol of boel is eigenlijk een minnaar,
doch blijkt hier betrekking te hebben op
de getrouwde man. Ook woorden als
‘hoorndrager’, ‘coucou’ en ‘Hahnschrei’,
die aanvankelijk de illegale vrijer
aanduidden, zijn overgegaan op de
bedrogen echtgenoot (Frenzel 1980, p.
313).

61

(Leer)touwen: bewerking waarbij het leer
na het looien soepel wordt gemaakt door
er vet in te kloppen.

64

Vóór deze claus zal zijn gezegd, dat
Lippijn naar een taverne gaat, waar hij
door Trise wordt aangesproken (vgl. 137
en 146). Commère, letterlijk
‘medemoeder’, lijkt een goede aanduiding
voor de waardin. Het feit dat niet van een
doch van de comere wordt gesproken,
ondersteunt dit vermoeden. Een herberg
heeft maar één herberg-moeder. De naam
Trise lijkt secundair te zijn: anders dan
Lippijn wordt Trise niet in de
clauskoppen gebruikt. Voor wie met de
mogelijkheid rekening wil houden, dat
Trise de waardin is van een taverne, is er
een onmiskenbare aanwijzing van
paleografische aard: in gotisch schrift is
er hoegenaamd geen verschil tussen het
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ongewone commere en het hier passende
tau'niere.
69-73

De verzen 70-71 vormen een interruptie.
Lippijn antwoordt niet, doch vervolgt in
72 zijn relaas. Op betrout kan 73 zijn
gevolgd: dat si leget met enen anderen
man.

95

In het rijm ligt een aanwijzing voor de
uitspraak van Lippijn. Het suffix -ijn zal
net als in goudijn, houtijn (→gouden,
houten) enz. gereduceerd zijn. In 5-6 en
153-154 echter rijmt Lippijn op mijn en
sijn.

Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem

137

97

En was anders niet dan [dat] u dochte,
‘dan dat [het] u toescheen’.

98

Alfsgedrochte: zie Hoffmann 1838, p.
218-219.

100

Een liegen: zie mijn Mnl. syntaxis, 1, p.
11.

103

En waest niet ene elvinne, dat ghi saecht
(vgl. 134). Ene elvinne is een
kwalificerend predicaatsnomen; het duidt
niet een persoon of zaak, maar een
eigenschap aan. Daarom wordt als
verwijzend voornaamwoord het onzijdige
dat gebruikt. Zie mijn Mnl. syntaxis, 1,
p. 56-58.

104

Heeft... geplaecht is geen verleden tijd
doch presens. Heeft is een zelfstandig
werkwoord; geplaecht noemt de
gesteldheid van het object die werelt.

113-119

Vers 113 is duidelijk te lang; vgl. v. 77.
Zou van goude roet zijn toegevoegd, en
zou op 113 aanvankelijk 119 hebben
aangesloten?

119

Dit vers lijkt inderdaad de claus te
openen. Wat heeft een dubbelfunctie: ‘wat
duivel, wat gebeurt me nu?’ (Leendertz
1907, p. 505).

122-123

Net als in 1-5 wordt hier het publiek in
de dialoog betrokken.

135-146

Opvallend is de synonymie en de formele
gelijkenis van 135 en 137, alsook de
herhaling van 136 in 145, terwijl op beide
verzen het rijmwoord bier(e) volgt. De
profanerende regel 135 ziet ernaar uit
terwille van het rijmwoord huus te zijn
bijgerijmd. Overwogen moet worden of
op 134 vers 145 heeft aangesloten.
Vergelijk voor andere mogelijke
uitbreidingen: 69-73, 113-119, 150-155,
160-161, 162-165, 166-167, 173-178,
185, 186-200.

137

Gewoon is de genitief: des willic wedden
om een bier (MNW 9, 1878). De lezing
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dat willic kan zijn ontstaan onder invloed
van 135, dat dezelfde vorm en strekking
heeft.
148

Ghevadere, het Mnl. equivalent van
compère, wordt ook tegenover vrouwen
gebruikt en is hier kennelijk tot Lippijns
vrouw gericht (vgl. 156 en Drie daghe
here 364, 372 en 388).

150-155

Ook hier lijkt er tekst te zijn toegevoegd.
Op 150 (= 154) zal 155 zijn gevolgd. De
dialoog is uitgebreid met een
weinigzeggende claus (151 is slechts een
uitroep; 152 ← 121; zie voor 153:
Rubben 201 en Esmoreit 734; ic sie wel
pal na soe en sagic wekt geen
vertrouwen).

158

Vgl. Truwanten. Utrecht 1987.3 p. 52-53.

159

Beclaecht: tweede e superscript.

160-161

In deze claus wordt herhaald, wat reeds
in 157 is uitgedrukt. Vers 160 (vgl. 55 en
73) is te lang en loopt ritmisch slecht. Op
de vraag in 159 behoeft de ‘comere’ geen
antwoord te geven. Op 159/161 (Hebdi
mi dies ghedaen een bedach?) kan direct
de claus van Lippijn zijn gevolgd.

162-165

Leendertz (1907, p. 505) denkt aan
contaminatie: den doot gedaen + mijn lijf
gecost. Dat lijf doen zou echter een
omschrijving kunnen zijn voor ‘zijn
lichaam geven’ (vgl. MNW 2, 247 en 4,
604). Niet Lippijn maar diens vrouw was
dan het subject: Dat gi haddet gedaen u
lijf. Dit vers sluit aan op 162; 163-164
vormen een (toegevoegde?) tussenzin.

166-167

Na de omkering in 165 (→ u lijf gedaen)
zijn 166-167 tussengevoegd ter wille van
het rijm; de verzen verraden dezelfde
gedachtengang als in 138-139: ‘om die
reden was je vanmorgen opgestaan en zei
je me vuur te halen en water’. De
zinsconstructie is evenwel twijfelachtig:
we missen na soe iets als soude ic sweren.

168

Wanneer de voorgaande claus op lijf
eindigde, zal in plaats van het zeldzame
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corre het algemene scheldwoord keitijf
zijn gebruikt (vgl. MNW 3, 1283).
170

Bevreemdend is lien, dat ‘bekennen’
betekent (vgl. belijden), dus ‘spreken’ en
niet ‘horen’. Om die reden zouden we
woudic verwachten. De gelijkenis met
140 evenwel doet vermoeden, dat lien de
vervanging is van een werkwoord als
verstaen (‘horen’), dat kan hebben
gerijmd op te tien aen (169).

171-173

De indruk wordt hier gewekt, dat
gezichtsbedrog (171) en alfsgedroch
(173) twee verschillende oorzaken zijn.
Een elvinne echter heeft Lippijns
ghesichte onstelt (130). Er is
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een goede kans, dat 171 en 172
verwisseld zijn: Maer Trise heeft mi
(alsoe) geleert, dat mi mijn ogen waren
verkeert. De noodzakelijke aanpassingen
hebben 171 en 173 te lang gemaakt.
173-178

De mededeling in 174-175 is niet waar
of tenminste overdreven. Alleen in 176
noemt Lippijn zijn vrouw minnekijn,
welke aanspreking passend is voor de
minnaar (40, 45). In 177 wordt ten
onrechte gesuggereerd, dat Lippijn nog
twijfels zou hebben. Waarschijnlijk sloot
op 173 (Dat hevet mi een alf gedaen)
direct 178 aan.

176

Zie voor deze omschrijvende constructie
mijn Mnl. syntaxis, 1, p. 60.

185

Hier vechten si. De vraag is: wie vechten
er? Daar het in de Lippijn in essentie gaat
om een ‘story about a married couple’, is
het niet vanzelfsprekend, dat de comere
meevecht (A. Aarne en S. Thompson, The
types of the folktale. Helsinki 1973.2 p.
400). De overbodige verzen 179-184
vertonen inhoudelijke en formele
tekorten. Het ziet er dan ook naar uit, dat
het spel na vers 178 eindigde in een
slagenwisseling tussen man en vrouw,
zoals in Die Buskenblaser en in Rubben.

186-200

De epiloog zal een jongere toevoeging
zijn. Daarop wijst de vermelding van het
aantal verzen vóór 186 en het feit, dat de
toneelaanwijzing (v. 185) door het rijm
binnen de tekst is getrokken.

190

Menech boerden gescien: zie voor het
meervoud mijn Mnl. syntaxis, 1, p.
115-118.
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Een liedekijn vanden hoede
W.P. Gerritsen en Clara Strijbosch Universiteit Utrecht
Het Liedekijn vanden hoede begint zoals veel balladen en andere verhalende liederen
beginnen: een ik - man of vrouw - vertelt hoe hij/zij zich eens in een bepaalde situatie
bevond (een situatie waaruit de intrige van het verhaal zich vervolgens blijkt te
ontwikkelen). Maar in dit liedekijn is er één woord, in de vierde regel, dat in een
dergelijk relaas in de verleden tijd niet past. Ging het om een ballade, dan zou er
waarschijnlijk enen hoet gestaan hebben. Nu er desen hoet staat, moeten we begrijpen
dat het sprekende personage op een tijdstip in het verleden een bloemenkransje heeft
gevlochten en dit nu toont. In Middelnederlandse lyrische poëzie is een toespeling
op een dergelijk ‘rekwisiet’ op zijn minst ongebruikelijk.
Ook van de drie korte verzen die hierop volgen, gaat een suggestie van toneelspel
uit, althans van acterend zingen. Laat ons aannemen dat hier de zelfde persoon aan
het woord is, en dat het - de eerste regel van strofe II maakt dit waarschijnlijk - om
een vrouw gaat. De spreekster heeft het voor haar geliefde bestemde kransje blijkbaar
zelf opgezet en vraagt iemand (u in vers 7) of het haar goed staat. Natuurlijk: het zou
om een denkbeeldig kransje kunnen gaan, een kransje dat alleen met gebaren wordt
aangeduid, zoals het ‘hoedje van papier’ in het bekende kinderliedje (‘en als dat
hoedje dan niet past, zet het in de glazenkast’). Maar denkbeeldig of echt, het kransje
is aanwezig bij een uitvoering van het liedekijn, het speelt mee.
In de tweede strofe komt een andere spreker aan het woord, die antwoordt op de
in de verzen 5-7 gestelde vragen. De hoofse betiteling overcuusche scoene smale
waarmee hij de dame met het kransje aanspreekt, laat geen twijfel toe: zij is zijn
uitverkorene. Hij wil dat zij hem het kransje aanbiedt dat zij voor haar geliefde heeft
geplukt. Met andere woorden: hij verzoekt haar zijn liefde te beantwoorden. Een
kleine intrige begint zich nu af te tekenen: de jonkvrouwe (of, minder voornaam, het
meisje) heeft een kransje van bloemen gevlochten om dit aan haar geliefde aan te
bieden, maar er is blijkbaar iets dat haar daarvan weerhoudt. Twijfelt zij aan zijn
gevoelens voor haar? Twijfelt zij aan haar gevoelens voor hem? Houdt ze misschien
van een ander? Klinken haar vragen alleen maar behaagziek en plagerig, of heeft zij
er een bedoeling mee?
Voor wij het verloop van de affaire verder volgen moet er een vormprobleem aan
de orde worden gesteld. Als het om een lied gaat - en daarop wijst de term ‘liede-
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kijn’ ondubbelzinnig - verwacht men een opeenvolging van strofen van
overeenkomstige bouw, die op dezelfde melodie worden gezongen. In het handschrift
beginnen de meeste verzen - de tekst is als proza geschreven - met een gerubriceerde
hoofdletter, vaak voorafgegaan door een punt, maar worden de strofen niet als zodanig
gemarkeerd. Tracht men op grond van formele overeenkomsten tot een indeling in
strofen te komen, dan laten zich in de verzen 1-7 en 13-19 twee strofen (hier als I en
III aangeduid) herkennen. Zij hebben een min of meer overeenkomstig rijmschema
(aaab en ddeb) en hetzelfde drieregelige refrein (CCB). De tekst tussen I en III bestaat
uit vijf verzen, waarvan er vier (9-12) terugkeren in de verzen 24-27. Hebben we
hier te doen met twee ongelijke strofen (II en IV) - één van 1 vers, één van 4 verzen
- elk gevolgd door een vierregelig refrein - een ander refrein dan in de strofen I en
III? Nu zou men kunnen veronderstellen dat het Liedekijn in het handschrift-Van
Hulthem gebrekkig is overgeleverd, dat er in strofe II verzen verloren zijn gegaan,
dat de verzen 9 en 24 niet tot het refrein behoren, maar tot de aan het refrein
voorafgaande tekst, enzovoort. Maar het vervolg van de tekst vertoont even
ingrijpende onregelmatigheden, zodat het onbegonnen werk lijkt, het Liedekijn in
het keurslijf van een onveranderlijk strofenpatroon te persen. Er lijkt meer te pleiten
voor de hypothese dat we dan te doen hebben met een gezongen samenspraak, een
zangspelletje wellicht, waarbij de melodie een veel vrijer verloop had dan in een
regulier strofisch lied.
In strofe III, opgebouwd volgens vrijwel hetzelfde patroon als strofe I, reageert de
Joncfrouwe met een weigering: zij wil hem het kransje niet geven omdat het voor
haar geliefde bestemd is (met de implicatie dat hij dat niet is). De reden van haar
weigering duidt zij in vers 15 aan, waarbij zij zich wellicht met opzet dubbelzinnig
uitdrukt. Dat gi mi bidt heeft mi onmare kan worden geïnterpreteerd als ‘het bevalt
mij niet dat je zo aandringt’, maar ook als ‘wat jij van mij wilt, acht ik beneden mijn
waardigheid’. In het laatste geval zou zij suggereren dat het hem alleen maar om het
plezier van de liefde te doen is, zonder zich van zijn kant tot trouw te verplichten.
Met een dergelijke houding zal hij geen succes hebben (v. 16). Maar uit het feit dat
zij hem in de verzen 17-19 opnieuw vraagt hoe het kransje haar staat, blijkt
overduidelijk dat hij haar toch allerminst onverschillig laat.
Wat bedoelt de Jonchere met zijn repliek in de verzen 20-23? Woordelijk vertaald
zegt hij: oprechte liefde is een scherp zwaard dat God de jongelingen voorhoudt
(eigenlijk: te voorschijn gebracht geeft). De aannemelijkste interpretatie lijkt deze
te zijn: God zorgt ervoor dat oprechte liefde jonge mannen in staat stelt als met een
scherp zwaard knopen door te hakken. Anders gezegd: als er sprake is van oprechte
liefde, dan is twijfel over de vraag of men wèl of niet van iemand houdt uitgesloten.
Had de Joncfrouwe haar verwijt in vers 15 tamelijk dubbelzinnig geformuleerd, de
Jonchere drukt zich hier eveneens indirect uit. In de verzen 22 en 23, die wij als
rhetorische vragen interpreteren (de kopiist gebruikt geen vraagtekens), neemt hij
haar woorden uit de verzen 15 en 16 over. Ook hiermee wekt hij de in-
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druk dat hij ervoor terugdeinst zijn gevoelens onomwonden uit te spreken. In plaats
daarvan dringt hij er nogmaals bij haar op aan, hem het kransje te geven.
Strofe v brengt de doorbraak. Als zij hem heeft uitgedaagd, zonder omwegen mee
te delen wie zijn geliefde is, verklaart hij haar zijn liefde. Volgens de conventies van
de hoofse liefde doet hij dit door haar geknield om genade te smeken en duidelijk te
maken dat zijn bestaan in haar handen ligt. Het bezit van het bloemenkrans je symbool van haar liefde - is voor hem een zaak van leven en dood. Strofe v is anders
opgebouwd dan de voorgaande strofen. De acht verzen rijmen paarsgewijs, waarbij
moet worden aangetekend dat men de verzen 34-35 als een drie- of vierregelig
‘refrein’ zou kunnen lezen, dat wellicht met enkele herhalingen op dezelfde melodie
kon worden gezongen als het refrein van de strofen I-IV.
Het antwoord van de Joncfrouwe in de eerste vier verzen van strofe VI is even
gracieus als subtiel. In haar verzekering dat zij natuurlijk niet zijn dood op haar
geweten zou willen hebben door hem haar gunst te onthouden, is een vleugje ironie
onmiskenbaar. Maar indirect duidt zij hem daarbij als mijn lief aan (hetzelfde woord
dat zij in de verzen 3 en 31 heeft gebruikt), en geeft zo te kennen dat zij zijn liefde
beantwoordt. Zij nodigt hem uit, op te staan om samen vol vreugde huns weegs te
gaan. In de verzen 40-42 (eventueel te lezen als een vijfregelig ‘refrein’) horen wij
hen beiden Gods zegen over hun relatie afsmeken, met de vaststelling dat geen
kwaadgezinde dorper, die van de hoofse minne geen benul heeft, ooit zal kunnen
begrijpen wat de liefde voor hen beiden betekent.
Het Liedekijn vanden hoede, dat aan het begin van de vijftiende eeuw in het
handschrift-Van Hulthem werd opgetekend, staat niet op zichzelf, maar sluit aan bij
een internationale traditie. Het aanbieden van een bloemenkransje als een teken van
waardering, genegenheid of liefde is waarschijnlijk een zeer verbreid gebruik geweest,
zeker in hoofse kringen. Daarnaast kennen wij tenminste twee gevallen waarin dit
gebruik, of als men wil dit gezelschapsspel, in een opvoering-voor-publiek is
geënsceneerd. In beide gevallen gaat het, evenals, naar wij hebben betoogd, bij het
Liedekijn vanden hoede, om een soort zangspel.
Vóór 1276 schreef de Atrechtse dichter Adam de la Halle zijn Jeu de Robin et
Marion, een zangspel waarin het herdersmeisje Marion de liefde van een ridder
afwijst omdat ze van de herder Robin houdt. In een van de vele gezongen refreinen
in dit spel is sprake van een bloemenkransje (chapelet) dat Robin van Marion wil
hebben:
Bergeronnete, douche baiselete,
donnés le moi, vostre chapelet. (2x)
(Herderinnetje, lief meisje,
geef het mij, je kransje.)
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Marion vraagt Robin of hij wil dat zij hem het kransje op het hoofd zet, waarop hij
antwoordt:
Oil, et vous serés m'amiete,
(Ja, en jij zult mijn geliefde zijn)

en haar allerlei geschenken aanbiedt.
Het tweede geval stamt eveneens uit het eind van de dertiende eeuw. In Le Tournoi
de Chauvency geeft de dichter Jacques Bretel een gloedvolle beschrijving van een
toernooi dat in de nazomer van 1285 in Noord-Frankrijk is gehouden. Tijdens de
laatste avond voerde een gezelschap aristocratische amateurs, ter vertroosting van
de gewonde deelnemers aan het toernooi, een reeks baleries uit. Het ging daarbij om
een soort ‘gedanste en gezongen sketches’, waarvan Bretel er één, getiteld Berengier
ou le chapelet, uitvoerig beschrijft en citeert. Hierin speelde de gravin van Luxemburg
de hoofdrol. Aanvankelijk danste zij geheel alleen, met een bloemenkransje in haar
hand. Op de vraag van haar partner in het spel, een minstreel, waarom zij alleen
danste, wendde zij voor alleen maar in het kransje geïnteresseerd te zijn:
J'ai fait mon chapelet jolif
La jus en cel boscage.
(Ik heb mijn mooie kransje gemaakt
ginds in dat bosje daar.)

Zij plaatste het op haar hoofd, en speelde ermee. De minstreel vroeg haar of zij geen
man wilde hebben, waarop zij antwoordde dat zij liever haar kransje had dan een
ongelukkig huwelijk. Maar toen de minstreel aanbood, een man voor haar te zoeken,
deed zij of zij smoorverliefd was. Toen haalde de minstreel een ridder uit het publiek
naar voren en stelde hem aan de gravin voor. Vol vreugde nam zij hem bij de hand
en zingend liepen zij samen weg.
Dat deze Oudfranse balerie thematisch nauw verwant is met het Liedekijn vanden
hoede, behoeft nauwelijks betoog. Verrassender nog zijn twee formele aspecten van
het Liedekijn vanden hoede, waarop Frank Willaert in een recente publikatie heeft
gewezen. Ten eerste vertonen structuur en rijmschema van de strofen I en III sterke
overeenkomsten met de zogenaamde zadjal-structuur (aa[a]b) van de strofen in de
Oudfranse tekst. Daarnaast vertoont de Oudfranse tekst eveneens strofen van ongelijke
lengte: heterostrofie lijkt bij zangspelletjes van dit type geen probleem te hebben
gevormd.
Zo laat het Liedeken vanden hoede, al is het helaas zonder muzieknotatie
overgeleverd, ons een echo horen van de hoofse spelcultuur van de dertiende en
veertiende eeuw.
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Litteratuur
Over het Jeu de Robin et Marion kan men zich nader oriënteren met behulp van
R.E.V. Stuip en C. Vellekoop, ‘Het Jeu de Robin et Marion: een dertiende-eeuws
toneelstuk’. In: Handel en wandel in de dertiende eeuw, [Uitgeg. door E.H.P.
Cordfunke, F.W.N. Hugenholtz en Kl. Sierksma] (Muiderberg, 1986), p. 109-26.
Jacques Bretel's Le Tournoi de Chauvency is uitgegeven door Maurice Delbouille
(Liège/Paris, 1932); de betrokken passage is in vertaling te vinden in Peter Dronke,
The Medieval Lyric (London, 1968), p. 197-99. Zie het artikel van Frank Willaert,
‘Hovedans. Fourteenth-Century Dancing Songs in the Rhine and Meuse Area’. In:
Middle Dutch Literature in Its European Context. Ed. by Erik Kooper, (Cambridge
University Press, ter perse).

Een liedekijn vanden hoede
CLXXIV
[I]
[Joncfrouwe:]
1 ‘In een prieel quam ic ghegaen, aant.
Al daer ic bloemkine scone vant staen.
Daer pluctic minen lieve saen
4 Van violetten desen hoet.
Steet hi mi wale?
Draghicken wale?
Dunct hi u goet?’
[II]
[Jonchere:]
8 ‘Joncfrouwe, dien hoet die steet u wale.
Wel overcuussche scoene smale, aant.
Gheeft mi den hoet,
Soe doedi wale;
12 Gheeft mi den hoet!’

*

1 prieel: boomgaard, tuin, lusthof
3 saen: meteen, snel
4 violetten: viooltjes. hoet: krans
5 wale: goed
9 voortreffelijke lieftallige schone (hoofse aanspreekformule)
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[III]
[Joncfrouwe:]
‘Ic en wille, hi es soe fijn!
Den hoet sal draghen mijn minnekijn.
Dat ghi mi bidt heeft mi onmare. aant.
16 Te biddene sone hebdi ghene spoet.
Steet hi mi wale?
Draghicken wale?
Dunct hi u goet?’
[IV]
[Jonchere:]
20 ‘Gherechte minne es een scaerp sweert
Dat God den jonghelinge gheeft ghebaert.
Dat ic u bidde heeft u onmare?
Te biddene sone hebbic ghenen spoet? aant.
24
Wel overcuussche scoene smale,
Gheeft mi den hoet,
Soe doedi wale;
Geeft mi den hoet!’
[V]
[Joncfrouwe:]
28 ‘Jonchere, u woerde sijn onghetrawe.’ aant.
[Jonchere:]
‘Si en sijn niet, wel scoene joncfrouwe!’
[Joncfrouwe:]
‘Jonchere, soe doet minen raet
Ende noempt u lief sonder baraet.’

*

13 Ic en wille: ik wil niet. fijn: bijzonder
15 heeft mi onmare: keur ik af
16 met je smeken heb je geen succes
20 Gherechte: oprechte, zuivere. sweert: zwaard
21 gheeft ghebaert: voorhoudt
28 onghetrawe: trouweloos
31 sonder baraet: zonder bedrog
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[Jonchere:]
32 ‘Ghenade, joncfrouwe, hoet mi vergaet:
Ghi sijt mijn troest, mijn toeverlaet!
Ghenade, lief, al doer oetmoet!
Ic blive hier doot, inne hebbe den hoet!’
[VI]
[Joncfrouwe:]
36 ‘Seker soe dadic sonde groet,
Sloeghic mijn lief al dus te doot. aant.
Nu staet op, wi selen gaen
Blidelike al sonder waen.’
[Jonchere en Joncfrouwe:]
40 ‘God gheve ons tonser minnen spoet!
Nemmermeer en moet quaet dorper weten
Wat die minne ons beiden doet.’

Nota.

Aantekeningen
De tekst is geschreven op F.181R,b,2-F.181V,a,5. Eerdere uitgaven door J.F. Willems,
‘Een liedekijn van den hoede’, in Mengelingen van historisch-vaderlandschen inhoud,
Antwerpen, 1827-1830, p. 303-06 en (met kleine wijzigingen) onder de titel ‘Lied
van den hoed’ in J.F. Willems, Oude Vlaemsche liederen (Gent, 1848; herdruk met
toevoeging van een Nawoord en Registers door St. Top, Antwerpen, 1989), nr.
CXXXV, p. 327-28. De tekst in het handschrift is doorlopend (als proza) geschreven;
de verzen worden in het algemeen door een punt, meestal gevolgd door een
gerubriceerde kapitaal, van elkaar gescheiden. De indeling in strofen (al of niet met
refrein), de aanduiding van de sprekende personages, de kapitalen aan het versbegin
en de interpunctie zijn door ons aangebracht.
1

In: I initiaal, twee regels hoog.

9

scoene: eerste e superscript toegevoegd,
wrsch. door kopiist.

15

onmare: de nasaalstraap op de o zou ook
als m (ommare) kunnen worden opgelost.

23

hebbic: h verbeterd uit andere letter.

*

33 troest: steun
34 doer oetmoet: door uw genegenheid
35 inne: als ik niet
39 Blidelike: met vreugde. al sonder waen: zonder enige twijfel
40 tonser minnen voor onze liefde. spoet: voorspoed, geluk
41 quaet dorper: onbeschaafde pummel
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28

ongetrawe: a superscript.

37

Na lief: te doot doorgehaald en doot ook
geëxpungeerd.
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Van enen liebaerde ende vanden vos Reinaerde
Geert Claassens, Anda Schippers, Gerard Sonnemans, Paul Wackers
Katholieke Universiteit Nijmegen
In het moderne onderzoek worden fabels en dierenverhalen tamelijk sterk van elkaar
afgegrensd. Fabels zijn korte verhaaltjes, gericht op één, op zichzelf staande situatie
die direct wordt gepresenteerd en waaruit dan een moraal wordt getrokken.
Kenmerkend voor het dierenverhaal is de grotere lengte, die veroorzaakt wordt
doordat de auteur een hele epische wereld oproept: er is een geschiedenis, een
maatschappelijke orde, de personages staan in welbepaalde verhoudingen tot elkaar
etc. Bovendien komen in fabels vertegenwoordigers van diersoorten voor (een vos
ontmoet een leeuw) en in dierenverhalen op zichzelf staande, unieke personages
(Reynaert ontmoet Nobel).
Vanuit dat moderne perspectief is de hier volgende tekst een misbaksel, of,
vriendelijker uitgedrukt, een nogal hybride produkt. Voor een dierenverhaal is het
te kort en er is een duidelijke moraal, wat op een fabel wijst. Van de andere kant is
de tekst voor een fabel erg lang. (Dezelfde anekdote wordt bijvoorbeeld in de Esopet,
de oudste fabelbundel in het Nederlands, in 18 regels verteld, en met verve.)
Bovendien staat tegenover de anonieme leeuw het personage Reynaert. Een
merkwaardige mix van genrekenmerken dus.
Deze tekst is echter niet uniek. Er komen vergelijkbare teksten voor in het
handschrift-Van Hulthem en ook bijvoorbeeld in het werk van Willem van
Hildegaersberch. Vanuit middeleeuws perspectief ziet de tekst er dan ook aanzienlijk
minder vreemd uit. Middeleeuwers zijn geneigd fabels en dierenverhalen niet te
onderscheiden, omdat ze volgens hen dezelfde kenmerken hebben: het zijn teksten
waarin dieren sprekend optreden én ze worden verteld om (op aangename wijze)
lering te verstrekken. De inhoudelijke en structurele verschillen die wij zo belangrijk
vinden, tellen voor hen veel minder. Beide middeleeuwse kenmerken zijn in deze
tekst in zeer sterke mate aanwezig.
Dat hoeft overigens niet per se het gevolg te zijn van een bewuste auteursintentie.
Deze auteur neemt namelijk sowieso de ruimte om uitgebreid te vertellen. Zo is
bijvoorbeeld de opening van de hier volgende tekst identiek van opzet met die van
fabel 23 uit de Esopet. (Er lijken zelfs tekstuele reminiscenties te zijn.) De hier
volgende tekst is echter aanzienlijk langer, omdat uitgebreid beschreven wordt welke
dieren er allemaal bij de leeuw op bezoek komen en omdat ook hun motivatie om
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te komen gegeven wordt (v. 7, 17-18). En terzijde: in die uitgebreide vertelwijze
lijken allerlei referenties naar de Middelnederlandse dierenverhalen verstopt te zitten
(bijv. in v. 23-25, 63-64, 71, 74, 118 en in mindere mate 4 en 49; vgl. de
aantekeningen). Dit kan overigens toeval zijn: de vergelijkbare onderwerpen kunnen
een vergelijkbaar woordgebruik opgeroepen hebben, zonder dat er een direct verband
is.
Zeker is wel, dat die uitgebreide vertelwijze tot doel heeft de spanning te verhogen
en de duidelijkheid te vergroten. De spanning wordt vergroot doordat de confrontatie
tussen Reynaert en de leeuw langer duurt. In de fabel komt de aap onmiddellijk uit
de mouw: de vos weigert naar binnen te gaan, omdat hij wel sporen naar binnen ziet
gaan maar er geen naar buiten ziet komen. Dat is ook hier de pointe, maar die wordt
uitgesteld doordat de aarzeling en tegenzin van Reynaert worden beschreven en het
gesprek tussen hem en de leeuw wordt uitgebreid. Op de verduidelijking komen we
terug bij de bespreking van de moraal.
Voor middeleeuwse theoretici is het erg belangrijk dat dieren in dit type verhalen
spreken. Op het eerste gezicht lijken ze daarmee een open deur in te trappen. Hoe
kun je dieren nu mensen laten verbeelden, als je ze niet laat spreken? Binnen
middeleeuwse kaders zit hier echter meer aan vast. Dieren verschillen van mensen
omdat ze geen verstand hebben. Dierlijk gedrag wordt bepaald door instincten of
begeerten, menselijk gedrag wordt (idealiter) bepaald door verstandelijke
overwegingen. Dieren hebben ook geen taal, want taal is het uitdrukkingsmiddel van
het verstand. Taal dient dus om verstandige dingen te zeggen en daardoor de
rechtvaardigheid en de medemenselijkheid te bevorderen. Maar zo gaat het natuurlijk
lang niet altijd. Mensen hebben net als dieren ook begeerten en ze geven daar ook
wel aan toe, zelfs als die begeerten slecht zijn. Mensen die zich zo gedragen zijn
feitelijk (niet beter dan) dieren. Hoe kan dat beter getoond worden dan door dieren
de taal, hét onderscheidingscriterium tussen mens en dier, op de verkeerde wijze te
laten gebruiken. Deze overwegingen verklaren het belang van het thema ‘taalmisbruik’
in middeleeuwse fabels en dierenverhalen.
Dit thema komt hier niet heel sterk naar voren, omdat de les uit dit verhaal is dat
je kunt leren van het ongeluk van anderen, maar het is wel aanwezig. Reynaert gaat
met grote tegenzin naar het hol van de leeuw, maar hij groet hem heel vriendelijk.
De leeuw wenst hem het beste (terwijl hij van plan is hem op te eten), en zegt dat hij
verwacht door zijn aanwezigheid te genezen. Op een bepaalde manier is dit waar.
De leeuw zal zich met het lichaam van Reynaert weer een tijdje in leven kunnen
houden. Het publiek van de tekst kan de woorden van de leeuw zo cynisch
interpreteren. Reynaert lijkt het ook te doen. Hij reageert namelijk afwerend. Hij
heeft net een hoen op. Als hij nu bij de leeuw kwam, zou dat slecht voor hem zijn.
(Zou de leeuw zich een indigestie eten?) En het zou voor beiden schandelijk zijn,
als de leeuw door Reynaert iets slechts overkwam. Bovendien heeft Reynaert geen
verstand van de geneeskunst. De leeuw heeft dus niets aan hem. En hij ziet iets dat
hem angst aanjaagt. De leeuw blijft vriendelijk (lieve Reynaert) en vraagt wat dat
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* is. Dan volgen de pointe en de afronding. Dat taal de ware bedoelingen van

personages kan verhullen wordt hier duidelijk genoeg gethematiseerd.
De moraal is opmerkelijk door zijn lengte en zijn explicietheid. In de Esopet krijgt
deze fabel twee moralen van elk twee regels. Hier beslaat de moraal 27 regels. Deze
uitbreiding komt voort uit een behoefte om zo duidelijk mogelijk te zijn. Niet alleen
wordt de les wel driemaal verwoord (v. 97-99, 109-111, 120-122), ook wordt
tweemaal expliciet aangegeven waarom die boodschap uit dit verhaal is te distilleren
(v. 103-108, 112-117). Wie het nu nog niet weet, leert het nooit, zou je zeggen, maar
de tekst heeft er behoefte aan te benadrukken, dat je de moraal alleen maar snapt als
je er goed over nadenkt (v. 101, 111, 119, 122). Deze uitleg en deze explicietheid
komen in ‘traditionele’ fabels niet voor. Daar mag het publiek zelf nadenken. Dit
verschil in behandeling van de moraal wijst mogelijk op een verschil in gebruik
tussen deze tekst en de ‘traditionele’ fabels. Maar over de concrete gebruikssituatie
van de verschillende soorten dierteksten is niets met zekerheid bekend.
Het hier volgende verhaal heeft een moraal. Dit betoog heeft er ook een: hierin
zijn tot het eind moderne genrenoties gebruikt. Het had ook niet anders gekund. Die
noties zijn namelijk een noodzakelijk hulpmiddel om onze vragen aan het
middeleeuwse materiaal bespreekbaar te maken. Men dient ze echter met
omzichtigheid te benaderen, want ze kunnen ons zicht op middeleeuwse ideeën
vertroebelen. En als ze dat doen, lijken ze op het spoor dat het hol van de leeuw
binnenleidt. Dus spiegelt u aan Reynaert.
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Van enen liebaerde ende vanden vos Reinaerde
CLXXXVII
1 Een liebaert seide tenen stonden
Dat hi met evele ware ghebonden,
Soe dat hi wandelen niet en mochte.

*

titel liebaerde: leeuw
2 evele: ziekte, kwaal. ghebonden: gekweld
3 wandelen: gaan, lopen
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*
4 Doen ginc hi ligghen in sine haghedochte, aant.
Daer hi onlanghe was allene.
Daer quamen diere grote ende clene,
Die den liebaert ginghen claghen.
8 Daer quammer binnen VII daghen
Meer dan LX bi ghetale,
Onder groete ende onder smale,
Hasen, wolve ende beren
12 - Daer hen die liede af ververen -,
Reen, herten ende hinden,
Men mochte daer van allen vinden;
Evere, lupaerde ende simmincle,
16 Die daer quamen uut menegen wincle,
Daer ghegaen met groten sere aant.
Den liebaert claghen, haren here.
Maer noit en keerder een levende weder: aant.
20 Hi verbeetse ende warpse neder
Ende at van elken sijn ghevoech;
Al ligghende hadde hi spise ghenoech. aant.
Daer quamen alrande dieren,
24 Beide soete ende onghiere,
Sonder allene die vos Reinaert,
Maer nu es hi die vaert.
Reynaert hoedde hem herde wel,
28 Want hi kinde den liebaert fel.
Hi peinsde vele nauwer treken,
Ochte hi den liebaert wilde spreken
Die met evele was bevaen,
32 Alse hi den dieren doet verstaen. aant.
‘Gaet claechtene. Het es goet,
Quaemsture met een evel moet.
Waer di van hem ghereet.
36 Segt u es sijn evel leet.’
Dus ginc Reynaert met cranken wille, aant.
*

4 haghedochte: hol, spelonk
7 claghen: beklagen
10 onder... ende onder: zowel... als
15 simmincle: apen
16 wincle: schuilhoek
20 verbeetse: beet hen dood
21 sijn ghevoech: [naar] zijn behoefte
24 onghiere: woest, wreed
26 es hi die vaert: is hij op reis, onderweg
29 nauwer treken: geslepen listen, slimme streken
30 ochte: voor het geval dat. wilde: zou (moeten)
33 Zie aantekeningen. claechtene: beklaag hem
34 als je er met een achterdochtige geest zou komen
35 waer di: hoed je
37 cranken wille: tegenzin
38 onder wilen: van tijd tot tijd
39 leet bi: ging door. houte: bos
40 (letterlijk:) Hij ging, zijn pijlen in gereedheid brengend
41 luttel hueren: gering (dag)loon
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Onder wilen stont hi stille.
Hi leet bi menegen sconen houte.
40 Hi ginc al vederende sine boute aant.
Alse ene die luttel hueren nam,
Soe langhe dat hi ten liebaert quam.
Doe bleef Reynert buten der doere aant.
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*
44 Die vele quaets can ter coere.
Hi maecte sijn lenen ane die herre
Ende hielt hem vanden liebaert verre.
Ende tierst dat hi den liebaert sach,
48 Soe ontboet hi hem goeden dach
Ende seide: ‘Here, bi Sente Martijn, aant.
Uwe siecheit heeft mi leet gesijn.
Ic hebbe gelopen teser wilen
52 Meer dan groten VII milen, aant.
Dat ic u wilde comen sien.’
‘Reynaert, goet moet u ghescien’,
Sprac doe weder die liebaert,
56 ‘Comt al luttel innewaert.
Met evele ben ik sere bedroeft.
Comt te mi ende houdt mi thoeft,
Ic hope ic salre bi ghenesen.’
60 Reynaert sprac: ‘Dan mach niet wesen,
Here, dat soude ic node doen.
Ic hebbe nu te hant een hoen
Ghevaen in enen nauwen pat aant.
64 Ende ben soe utermaten sat, aant.
Quamic vore u, het soude u daren. aant.
Rust u, dat ghi wel moet varen
Ende houdt u sonder vele callen.
68 Quamic voer u, ghi mocht vervallen
Ende waert dat u van mi mesquame,
Wi soudens beide hebben blame.
Soe soudic moeten rumen dlant. aant.
72 Ghi selt ghenesen alte hant.
Houdt u als een vroet man,
Want ic ghene visike en can, aant.
Maer u siecheit es mi leet,’
76 Sprac Reynaert, die van buten steet,
*

44 ter coere: in hoge mate, bij uitstek
45 Hij ging tegen de scharnier (d.w.z. de deurpost) leunen
47 tierst dat: van tijd tot tijd
58 houdt: houd vast
60 Dan: dat en
62 te hant: zojuist, kort geleden
63 nauwen: smal
64 Ende... sat: en ik zit zó propvol
65 indien ik bij u kwam, zou het u schaden
66 Rust (goed) uit, opdat het beter met u zal gaan
67 en zie af van te veel spreken
68 ghi mocht vervallen: dan zoudt u kunnen bezwijken/instorten
69 van mi mesquame: door mij onheil overkwam
71 Dan zou ik in ballingschap moeten gaan.
72 alte hant: spoedig
73 Houdt u: gedraagt u
73 vroet: wijs
74 visike: geneeskunde
80 in desen daghe: vandaag (lees: hier ter plekke)
81-82 iets ontwaard (gezien, begrepen) waar al mijn ledematen en mijn hart van sidderen
84 gheet: loopt
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‘Mijn ghedacht ende mijn minnen
Leggic ane hanen ende ane hinnen.
Daer ic mijn lijf omme waghe.
80 Maer ic hebbe nu in desen daghe
Vernomen dat mi alle mijn lede
Beven ende mijn herte mede.’
‘Lieve Reynaert, wat es dat?’
84 ‘Here, hier gheet een groet pat
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88

92

96

100

104

108

*

*
Die dese diere hebben ghetreden
- Alsoe moet mi God bevreden Die sonder twivel ende waen
Altenen gader inwaert gaen,
Maer luttel esser weder comen.
Dies wanhaecht mi van hem somen,
Daer soe starke diere sijn bleven.
Dus heeft mi God den sin gegeven
Dat ic u naerre niet en ginc.’
Die hem verstoede op dese dinc
Ende sinen sin daer an woude keren,
Hi souder exempel goede bi leren.
Die hem castijt, hi es vroet,
Bi saken die een ander doet,
Ende die castijt hem sonder pine.
Dat es daghelijcs in scine.
Dies niet en doet, dat hi mesraect.
Hier af hebbic dit dicht ghemaect.
Reynaert wijst wel over vol,
Dat die liebaert in sijn hol
Verbeten hadde dandre diere.
Hi sacht oec wel an sine manieren aant.
Ende ane die pat die inwaert ginc.
Hi hoedde hem jeghen dese dinc.
Men siet ghevallen alden dach
Dinghen, dat hem elc man mach
Wel castien diet ghevroedde.
86 bevreden: beschermen
87 Die... waen: die onmiskenbaar
88 tenen gader: tesamen
89 luttel esser weder comen: weinigen zijn er weer uit gekomen (in feite zelfs niemand!)
90 Dit maakt mij enigszins ongerust over hen
91 Daer: aangezien er
92 sin: inzicht
93 naerre... ginc: niet dichterbij kwam
94 hem verstoede op: goed bestudeerde
95 sin: denkkracht
96 exempel: les, voorbeeld
97 Die hem castijt: Wie zich spiegelt aan
99 pine: leed, ellende
100 es in scine: blijkt
101 dat hi mesraect: doet daar verkeerd aan
103 wijst: wist. over vol: heel goed
105 Verbeten: doodgebeten
106 sacht: zag het. manieren: gedrag
109 ghevallen: gebeuren, alden dag: de hele dag
111 ghevroedde: doorziet
112 hoerde: hoorde [u]
113 Zij die het hol waren binnengegaan
114 kwamen schandelijk aan hun einde
115 mesgaen: slechte afloop
118 bi: naar. vite: levensverhaal. wrachte: handelde
119 waer hi: als hij zou zijn
121 si hondert: er wel honderd
122 ghevroedden si: als ze inzicht toonden
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112 En hoerde niet hoe hem Reynaert hoedde?
Die hem den wech hadden ghemaect,
Die waren scamelijc ontraect.
Omme dat hi sach dit mesgaen,
116 Bleef Reynaert buten die dore staen,
Daer hi hem castide sachte.
Die noch bi Reynaerts vite wrachte, aant.
Hi mochte leren, waer hi vroet.
120 Wanneer dat hier ene mesdoet,
Daer mochten hem si hondert bi
Castien wel, ghevroedden si.

Nota: CXXII verse.
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Aantekeningen
De tekst is geschreven op F.186R,b,35-F.187R,b,25. Eerder uitgegeven door F.J.
Mone in Anzeiger für Kunde der teutschen Vorzeit 4 (1834), 305-306. J.F. Willems,
Reinaert de vos, episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw. 2e druk (bezorgd
door F. Snellaert). Gent, 1850, 292-295.
4

Vgl. Van den vos Reynaerde, v. 541.

17

De o in groten is superscript.

19

en: handschrift heeft abusievelijk ende.

22

ligghende: het handschrift heeft ligghene.

32-33

Tussen deze twee verzen heeft een
afschrijver een aantal regels
overgeslagen. Vers 32 hoort nog bij de
beschrijving van Reynaert door de auteur.
In v. 33 spoort een verhaalpersonage
Reynaert aan om toch naar de leeuw te
gaan. Dat kan een derde personage zijn.
In dat geval wordt een thema uit de
dierenverhalen geïncorporeerd in deze
tekst. Het is ook mogelijk dat Reynaert
zichzelf aanspoort. De opeenvolging van
auteursuitspraken en monologue intérieur
zou dan een voorbeeld zijn van de
tendens tot verduidelijking. De
samenhang in de woorden tot Reynaert
is niet heel duidelijk.

37

Reynaert: het hs. heeft reynaer.

40-41

Deze verzen bevatten spreekwoorden.
Bedoeld wordt: Reynaert gaat goed
voorbereid (met goed gevederde pijlen),
maar met tegenzin (als iemand die voor
een te laag loon werkt).

43

bleef: in hs. verbeterd uit bleeft.

49

Vgl. Van den vos Reynaerde, v. 1047,
1049.

52-56

Deze vijf verzen staan zowel in kolom b
van F. 186V als in kolom a van F. 187R.
Kolom b van F. 186V is verder leeg op
de volgende tekst na: Hier en ghebrect
niet/Leest van hier voert. Kolom b van F.
186V is hier genegeerd.
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63

Vgl. Reynaerts historie, v. 3528.

64

Vgl. Van den vos Reynaerde, v. 561.

65

daren: in hs. verbeterd uit deren.

71

Vgl. het eind van Van den vos Reynaerde,
waar Reynaert vrijwillig in ballingschap
gaat.

74

Dit is een heel opmerkelijke uitspraak,
omdat een van de oudste (en zeer wijd
verbreide) anekdotes uit de dierenepiek
nu juist verhaalt hoe de vos de zieke
leeuw geneest! Vgl bijv. Reynaerts
historie, v. 5929-6036.

106

sacht oec: in het hs. aaneengeschreven
en door een streep gescheiden.

118

Vite is eigenlijk een heiligenleven. De
term is hier ironisch gebruikt. Vgl. Van
den vos Reynaerde, v. 7.
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Alderande proverbien vanden wisen Salomone
J. Reynaert Rijksuniversiteit Gent
Er zijn twee van elkaar grondig verschillende wijzen waarop regels voor ethisch
gedrag kunnen worden gefundeerd: een metafysische, waarbij de beslissing over wat
goed en wat kwaad is aan een hogere, goddelijke instantie wordt overgelaten en,
daartegenover, een meer pragmatische of rationele, waarbij de consequenties van
het handelen worden beoordeeld vanuit het aardse leven zelf. In het ene geval handelt
men ‘deugdzaam’ en heeft men uitzicht op retributie in het hiernamaals, in het andere
heet men ‘verstandig’ of ‘wijs’ en is er kans dat men het in de wereld zelf al tot enig
welslagen weet te brengen.
De ethiek van het christendom is er een, per definitie, van het eerste type. Voor
heel wat aspecten van zijn dagelijks leven kon de middeleeuwse mens dan ook niet
bij deze religieus geïnspireerde moraal terecht. Gierigheid wordt door het christendom
bijvoorbeeld scherp veroordeeld; maar wat hadden de adellijke grootgrondbezitter,
de koopman, de ambachtsman aan het door de Kerk aangeboden alternatief van
algehele vrijwillige armoede? Gierig zijn was dan misschien wel ‘zondig’, je geld
zonder overleg uitgeven of zonder meer wegschenken was, voor de leek in de wereld,
daarom niet minder ‘onverstandig’. Voor het geloof was het geen ‘zonde’ om een
veel jongere vrouw te huwen; maar in een gegeven sociale context kon dat wél
‘onverstandig’ zijn. In de behoefte aan oriëntering, aan Lebenshilfe op dit pragmatisch
niveau werd dan ook grotendeels met niet-christelijk materiaal, m.n. met stoffen uit
de (laat-)Romeinse tijd, voorzien. Vooral de Disticha Catonis en de aan Seneca
toegeschreven spreuken hadden, aanvankelijk in het Latijn, onder meer als
schoollectuur, een grote invloed. Daarnaast kenden ze, bij ons bijvoorbeeld vanaf
de dertiende eeuw, een ruime verspreiding in de volkstaal.
Eén gedeelte van de bijbel nochtans heeft aan de vorming van deze ethiek voor
leken het zijne kunnen bijdragen: het deel nl. van de ‘didactische boeken’ die in het
Oude Testament aan de Profeten voorafgaan en waartoe in de middeleeuwse bijbel
vanzelfsprekend ook de (voor protestanten) apocriefe boeken Wijsheid en
Ecclesiasticus behoorden. Meer bepaald de Spreuken en het boek Wijsheid zelf, maar
ook Prediker (Ecclesiastes) en Ecclesiasticus (die de middeleeuwer meestal zonder
onderscheid aan de spreekwoordelijk ‘wijze’ Salomo toeschreef) bevatten heel wat
elementen die, desnoods met enige aanpassing, voor pragmatisch gebruik onder
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leken geschikt waren. In dat opzicht had Salomo zowat dezelfde status als de antieke
‘filosofen’.
Zo treft men bijvoorbeeld in een handschrift uit de dertiende eeuw (nu Wenen,
Österreichische Nationalbibliothek 885) naast de Disticha Catonis en teksten van
Theodulus en Ovidius een Latijnse berijming van een aantal spreuken van Salomo
(Proverbia Salomonis) aan. De selectie is beperkt (het geheel bestaat uit niet meer
dan een 110-tal verzen) en de bijbeltekst is, onder meer met het oog op de rijmvorm,
maar óók, zo lijkt me, met het oog op een ruimer ‘profaan’ gebruik, vrij sterk
‘bewerkt’. De mededeling aan het begin (v. 1) Hec sunt sermonis non nostri sed
salomonis (vrij vertaald: ‘dit zijn niet onze woorden maar die van Salomo’) is dan
ook misschien tekenend voor het bewustzijn dat bij de auteur moet geleefd hebben,
dat zijn spreuken, in de vorm waarin hij ze aanbood, niet direct als bijbelse stof te
herkennen waren. Een gelijkaardige verzameling van Salomonische spreuken heeft
deel uitgemaakt van een twaalfde-eeuwse codex die in het Straatsburgse
bombardement van 1870 verloren is gegaan, maar waarvan de Proverbia-tekst dankzij
een editie door Wackernagel bewaard is. Er is omtrent deze tekstsoort nog geen
systematisch onderzoek verricht. Het vermoeden lijkt dan ook gerechtvaardigd, dat
het ‘genre’ heel wat ruimer verbreid moet zijn geweest dan het schaarse dat tot nog
toe aan het licht is gekomen zou doen veronderstellen.
De hierna uitgegeven tekst gaat niet - zo te zien ook niet onrechtstreeks - op een
van de vermelde Proverbia Salomonis-bewerkingen terug. Wel behoort hij tot
hetzelfde literaire fenomeen in bredere zin: dat van de adaptatie van bijbelse ‘wijsheid’
voor algemener, wereldlijk gebruik. De 21 achtregelige strofen met rijmschema
abababab geven telkens één ‘Salomonische’ gedachte weer. Hier en daar is de bijbelse
oorsprong nog vrij goed te herkennen. Maar in de meeste gevallen is het verband zo
vaag, zijn de formulering en zelfs de gedachte zo vervormd, dat men geneigd is een
- en misschien wel meer dan één - tussenstadium in de aard van de hierboven vermelde
Latijnse bewerkingen als voorgeschiedenis tussen de bijbelse bron en de
Middelnederlandse tekst te veronderstellen. Een ook maar enigszins letterlijke
vertaling uit de bijbel treft men in het Middelnederlandse gedicht althans niet aan.
Opvallend is in het algemeen ook hier meer bepaald de verschuiving naar een meer
werelds-pragmatische formulering van de oorspronkelijke gedachten. In een aantal
gevallen vertonen dan ook onze proverbien, veeleer dan met hun bijbelse equivalenten,
gelijkenis met uitspraken in profaan-moraliserende teksten als Boec van seden, Rose
en Dietsche doctrinael.
Over zijn plaats, milieu en tijd van ontstaan geeft ons stukje weinig prijs. De taal
in de rijmen zou op Brabant kunnen wijzen (v. 7 en 149: ellende rijmend op -inde;
v. 36 enz.: kinne; v. 59 enz.: bringhen; v. 24: veet; daartegenover v. 127 het
‘Ingwaeoonse’, maar vrij ver naar het Oosten aangetroffen dinne). Sommige
voorstellingen en beelden (jagen met windhond v. 23; koning en koningin v. 44 en
120; recht spreken v. 106; sperwers kweken v. 124) roepen een nog vrij aristocratisch
milieu voor
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* de geest. In het licht van wat hierboven is gezegd over de vermoedelijke

voorgeschiedenis van onze tekst, leggen dergelijke details met betrekking tot auteur
en publiek van de Middelnéderlandse Proverbien echter geen doorslaggevend gewicht
in de schaal.
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Alderande proverbien vanden wisen Salomone
CLXXXVIII
Die beste vroetscap die ic vinde aant.
Ofte die ic ghesegghen mach,
Dat ware dat men Gode minde
4 Ende hem dienen nacht ende dach. aant.
Salech waer hi diet versinde
Ende voer peinsde dat, wi o wach,
Dat hi doghet die arme ellende
8 Die Gode niet ane scouwen en mach. aant.
Die sijn herte ane Gode leghet
Ende hem te sinen dienste keert,
*

titel proverbien: spreuken
1 vroetscap: wijsheid
5 diet versinde: die het zou overwegen
6 voer peinsde: van te voren zou bedenken
7 doghet: lijdt. arme: rampzalige
9 leghet: wijdt
11 hi hevet: krijgt hij
13 hem... clevet: zich hecht
14 treken: listen
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Hemelrike van Gode hi hevet
12 Ende vander werelt es hi gheert.
Ende die hem ane die werelt clevet
Ende haer valsche treken leert,
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*
Altoes hi in sorghen levet.
16 Hem selven hi hemelrike ontkeert.
Die vroetscap hoert ende die verstaet,
Hets recht dat hi vroeder heet
Dan diese seghet ende niet en haet,
20 Es hi clerc of es hi leec.
Die metten vroeden gaet ende staet
Ende vroetscap hoert ende niet en weet,
Hi slacht hem die te winde gaet
24 Jaghen ende niet en veet.
Lieve kint, dwinc dinen moet aant.
Eer du sprekes bu ofte ba:
Die vele sprect hi es onvroet.
28 Noch hoere mi, eer ic di ontga:
Dat spreken dat es herde goet,
Eest van doghden, dat versta, aant.
Dat alle spreken onder doet
32 Daer archeit af mach comen na.
Arman wetende ende vroet, aant.
Subtijl ende wijs van sinne
Es beter dan die rike onvroet,
36 Na dien dat ic redene kinne.
Gout ende silver, waer toe eest goet
Jeghen daer God sine minne
Selve an leghet ende sinen moet:
40 Te recht quaet ende goet bekinnen.
Dien ghenoecht dat hem God ghevet aant.
Dat es die alder rijcste man
Die in al die werelt levet:
*

16 Hem selven hi[...] ontkeert: hij ontzegt zichzelf
18 vroeder: wijzer, verstandiger
19 haet: heeft
21 gaet ende staet: omgang heeft
22 weet: begrijpt
23 slacht: lijkt op. te winde: met een windhond
24 veet: vangt
25 dwinc: bedwing. moet: gemoed
26 voordat je een woord uitspreekt
28 di ontga: van je wegga
30 Eest van doghden: indien het uit de deugd ontspruit
31 onder doet: onderdrukt
32 waar kwaad uit voort kan komen
33 Arman: een arme
36 voorzover ik zie (letterlijk: er verstand van heb)
38-39 sine minne... an leghet ende sinen moet: zich op toelegt
40 Te recht: op de juiste wijze. bekinnen: onderscheiden
45 an... leghet: zich verbindt aan
46 an: gunde
48 ban: straf
50 en lette niet: draal niet
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44 Gheen coninc hem gheliken en can.
Hijs sot die an hem selven leghet
Ander goet dan hem God an:
Soe onlanghe eest dat men hier pleget aant.
48 Omme tgoet te hebbene soe swaren ban.
Gheeft saen dattu gheven wout aant.
Dinen vrient, en lette niet.
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*
Die vele beloeft ende luttel hout
52 Hets recht dat ere van hem vliet.
Ende die van nemene es soe bout aant.
Dat hi al nempt dat men hem biet
Ende en es hi niet van ghevene stout,
56 Soe singtmen hem der scanden liet. aant.
Groete gichten die verbliden aant.
Valsche herten daer si sijn,
Dat si valscheit daer voert bringhen
60 Daer dat rechte soude sijn.
Nijt ende vrese die bedwinghen aant.
Oec alsoe die herte mijn
Dat ic die waerheit niet en voert bringen, aant.
64 Al soudt mi costen dleven mijn.
Ay, God here, hoe seldi moghen
Langhe an scouwen dit grote quaet
Dat deen den anderen met valschen tonghen aant.
68 Al dus jammerlijc verraet.
Al sprect een scoen voer anders oghen,
Achter heme soe clapt hi quaet.
Hoedt u des na u vermoghen,
72 Want hets ene jammerlike daet. aant.
Met exempelen soe es vroet aant.
Dicwile worden menech man.
Ochte ict u met redene goet
76 Proeve, eest waer dan?
Want al waer een leu al verwoet,
Sloeghe men den hont, hi worde tam.
Een sacht castien hi hem doet,
80 Die hem bi mi castien can.
Wes oetmoedech in allen saken, aant.
Soe soutu ter eren comen.
Ende en laet di hoeverde niet ghenaken,
84 God soude di daer omme verdoemen.
*

51 luttel hout: weinig (van zijn beloften) houdt
55 van ghevene stout: flink, gul in het geven
56 singtmen... liet: spreekt men schande van hem
57 gichten: geschenken
60 waar het goede zou moeten zijn
61 Nijt: afgunst. bedwinghen: hebben... in hun macht
68 verraet: bedriegt
71 Hoedt u des: wacht u daarvoor
72 jammerlike: lamentabele
76 proeve: aantoon
77 verwoet: razend
79-80 Een zachte kastijding neemt hij op zich/ die zich door mij laat terechtwijzen
85 smake: aard
86 doet luttel vroemen: weinig goeds brengt
87 die middel: het juiste midden
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Hoverde es van sulken smake aant.
Dat si den mensche doet luttel vroemen. aant.
Die in die middel conste gheraken, aant.
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*
88 Dbeste leven hadde hi henomen.
Die hem daer toe wille keren aant.
Dat hi metten vroede gaet,
Meneghe doghet mach hi leren
92 Ende oec wijsheit, dat verstaet.
Ende die hen ane die sotte meren aant.
Ende volghen haren dommen raet,
Selden comen si ter eren. aant.
96 Want alle doghet die sot versmaet. aant.
Met verdraghene machmen dwinghen aant.
Die scalke ende die loze beide,
Ende met verdraghene gecrighen minne aant.
100 Sonder pine ende arbeide.
Met verdraghene es dicke ghedinghe
Gheset in goeder sekerheide.
Ende met verdraghene sonderlinghe
104 Heeft die mensche pais ende vrede.
Soe wie dat daer toe wert vercoren aant.
Dat hi vonnessen wisen moet
Besie die waerheit soe te voren
108 Dat hi elken mensche wel doet.
Ende soe en laet u niet becoren
Dat ghi doer vrienscap oft doer goet
Gherechte vonnesse laet te storen:
112 Sone comdi niet ter hellen gloet.
Die te tide swighen can aant.
Ende te tide spreken,
Die te tide verdraghen can
116 Ende te tide wreken,
Die te tide nemen can
Ende te tide gheven:
Met rechte machmen selken man aant.
120 Ene coninghinne bevelen.
Twee dinghen heeft die werelt binnen aant.
Diere ic wille ontberen:
*

90 gaet: omgaat
93 hen... meren: zich spiegelen, een voorbeeld nemen
97 verdraghene: lijdzaamheid, geduld
99 minne: goede verstandhouding
102 Gheset... sekerheide: tot een zekerheid biedende oplossing, vrede gebracht
105 vercoren: verkozen
106 vonnessen wisen moet: recht moet spreken
110 doer: om
111 te storen: tenietdoen
113 te tide: ten gepasten tijde
120 bevelen: toevertrouwen, uithuwen
122 die ik liever niet wil hebben
123 Ane [...] te legghene minne: lief te hebben
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Ane jonghe wive te legghene minne
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*
124 Ende te quekene sporwaren.
Want si in allen sinne
Vele te wakene begaren:
Bedwonghen minne die es dinne aant.
128 Ende men verliesse omme clene ware. aant.
Die volghen wille minen rade,
Eer hi iemende soude castien
Soude hi hem selven soe ontladen aant.
132 Dat hi van doghden mochte lien.
Hi dunct mi wesen omberaden, aant.
Die mi iet ane wille tien
Daer hi selve mede es verladen 136 Ochte het compt hem van eselrien.
Die hem ter ghierecheit soe set aant.
Dat hi es knecht van sinen goede,
Der werelt ere hi hem belet
140 Ende God sentene ter duvele hoede.
Die rijcheit verre van di stect
- Want het lachteren die vroede Diere ghi ere noch bate en hebt, aant.
144 Maer doet leven in groeten aermoede. aant.
Wat hulpt dat mayen ende dat binden, aant.
Alse men huus noch scueren en kint
Daer ic mijn coren in soude sinden?
148 Dat dunct mi wesen domme dinc.
Wildi wesen sonder ellende,
Doet minen raet, lieve kint:
Van allen dinghen besiet dat inde,
152 Soe es dbeghinsel ongheschint. aant.
Lieve kint men sal u minnen aant.
*

124 sporwaren: sperwers
126 te wakene begaren: vragen erom dat men om hen waakt (of: de wacht houdt)
127 Bedwonghen: gedwongen. dinne: zeldzaam
128 omme clene ware: om een klein goed, m.a.w. gemakkelijk
130 castien: terechtwijzen
131 ontladen: zuiveren
132 van... lien: dat hij over (of: in naam van) de deugd zou kunnen spreken
133 omberaden: van zijn verstand beroofd
134 ane... tien: ten laste leggen
135 verladen: bezwaard
136 eselrien: domheid
139 hi hem belet: staat hij voor zichzelf in de weg
141 stoot rijkdom ver van je af
142 lachteren: keuren (het) af
145 binden: samenbinden (van wat gemaaid is)
152 ongheschint: onbeschadigd
157 dwinghen: beheersen, naar uw pijpen doen dansen
159 ontsinnen: uitzinnig worden
160 in uwen strec: in uw macht
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Alse ghi iet te ghevene hebdt;
Niet omme dat ghi wel cont singhen
156 Noch omme uwe scoenheit oec, dat wet.
Ende wildi alle die werelt dwinghen,
Soe hout uwe borse van ghelde vet:
Die vrouwen selen om u ontsinnen,
160 Die heren hebdi in uwen strec. aant.
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Den besten dranc die ic kinne aant.
Dats wijn, dien drinct te maten: aant.
Therte verhoecht hi ende scarpt die sinne,
164 Ghewonde lede bringt hi te saten. aant.
Maer dies te vele wilt nemen inne,
Hine can sinen aert ghelaten:
Daer vrienscap es, maect hi onminne 168 Die liede bespottenen achter straten. aant.

Nota: CLVIII verse.

Aantekeningen
De tekst is geschreven op F. 187R, a, 29 - F. 188R, b, 22. In tegenstelling tot de in
onze editie aangebrachte indeling loopt de tekst in het handschrift (zonder wit tussen
de ‘strofen’) door; wel wordt het begin van elke achtregelige teksteenheid vanaf v.
9 met een paragraafteken in de marge gemarkeerd. Vanaf v. 3 een doorlopende
verticale rode streep door de eerste letters van elk vers bij wijze van rubricering. Een
eerdere editie van deze tekst werd bezorgd door C.P. Serrure: Alderande Proverbiën
vanden wisen Salomone. In: Vaderlandsch Museum 2 (1858), p. 171-175.
In de aantekeningen gebruiken we de volgende afkortingen:
B.v. S.:

Die bouc van seden. Ed. W.H.D.
Suringar. Leiden, 1891.

D.C.:

A. Beets, De ‘Disticha Catonis’ in het
Middelnederlandsch. Groningen, 1885.

D.D.:

W.J.A. Jonckbloet, Die dietsche
doctrinale, leerdicht van den jare 1345.
's-Gravenhage, 1842.

L. Sp.:

Der leken spieghel, leerdicht van den jare
1330. Ed. M. de Vries. Leiden,
1844-1848.

Rose:

Die Rose van Heinric van Aken, met de
fragmenten der tweede vertaling. Ed. E.
Verwijs. 's-Gravenhage, 1868.

Voor de namen van de bijbelboeken zijn de volgende afkortingen gebruikt:
Eccl.:

Ecclesiastes

Eccli.:

Ecclesiasticus

*

162 dien... maten: voor wie hem met mate drinkt
164 te saten: tot bedaren
166 ghelaten: verloochenen
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Ps.:

Psalmen

Spr.:

Spreuken

1

D: rode lombarde van twee regels hoog.

1-8

Vgl. Spr. 1:7: ‘Het ontzag voor Jahweh
is de grondslag der wijsheid’ (ook Spr.
9:10; Ps. 110:11). Dezelfde gedachte
breder uitgewerkt in Eccli. 1:11-40. Een
duidelijke reminiscentie aan de bijbel
blijkt de strofe echter niet te bevatten. Het
is overigens ook voor wereldlijke
moralisering niet ongebruikelijk om met
een verwijzing naar Godsliefde of -vrees
als hoogste wijsheid van wal te steken.
Zie b.v. B.v.S., 49-53; L. Sp., Boek III
1-54.

4

dienen: diende zou syntaktisch vlotter
lopen.

25-7

Over terughoudendheid en zelfbeheersing
in het spreken: Eccli. 20:5 e.v.; D.C. I, 3;
L. Sp., Boek III, c. 3, 187-194; naar de
plaats bij Cato verwijzen D.D., Boek I,
222 e.v. en Rose, 6578-6586.

30-2

De syntaktische samenhang is hier voor
interpretatie vatbaar. Loopt de zin over
v. 30-31 door en moet dus Dat als relatief
pronomen worden opgevat, of moeten
we, zoals Serru-
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re in zijn editie deed, een punt plaatsen
na v. 30 en Dat als een zefstandig
demonstrativum begrijpen?
33-5

Een enigszins analoge gedachte over
wijsheid bij arm en rijk: Eccli. 10:33-34.

41-3

Vgl. B.v.S., 185-189: ‘Laet di
ghenoeghen, dattu heues,/ Eist lettel, eist
vele, daer du bi leues:/ So wien so tsijn
ghenoeghet wel,/ Hi es rike, ende niemen
el.’ Variaties op dezelfde sententie o.m.
in L. Sp., Boek III, c. 3, 287-8; D.D., Boek
II, 3001-4; Rose, 4823-6.

47-8

De zinsconstructie is samengetrokken.
Men begrijpe: ‘Soe onlanghe eest dat men
hier pleget/ Tgoet te hebbene [daeromme
men hevet] soe swaren ban’ (zo'n kort
aards genot, voor een zo lange straf in het
hiernamaals).

49-50

Vgl. B.v.S. 1107-8: ‘Ghef willike, ne
maect niet lanc,/ So heuestu vele te
meerren danc’.

49-56

Dezelfde gedachte: B.v. S, 109-118 (zie
ook D.C. I.25).

53-6

Vgl. Eccli. 4:36: ‘Uw hand zij niet open,
om te krijgen, En gesloten, als ze moet
geven’.

57

verbliden rijmt niet zuiver met de overige
a-rijmen in deze strofe; met rijmen op
-inghe blijkt ook elders echter enige
variatie mogelijk (zie b.v. v. 99 en v.
153-160); emendatie, verdinghen b.v.,
lijkt dan ook geen dwingende noodzaak.

57-72

Achterklap en kwaadspreken worden in
de bijbel vanzelfsprekend bij herhaling
veroordeeld: zie b.v. Eccli. 19:4 e.v. Maar
ook in de profane moralisering komt het
thema, vanaf de Disticha Catonis (D.C.
I.12), bij herhaling terug. Vgl. b.v. L. Sp.,
Boek III, c. 4, 471: ‘Scuut altoes
achtersprake;/ Want dat es die quaedste
wrake/ Entie scandelecste, waaerlike,/
Diemen doet op ertrike’.
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61-4

Logischer zou zijn: ‘Nijt ende vrese die
en bedwinghen/ Oec niet alsoe die herte
mijn/ Dat ic die waerheit niet en voert
bringe...’; of moet Al in v. 64 opgevat als
‘alsof’?

63

‘voert en bringe’ zou voor ons beter
klinken en zal ook in het
Middelnederlands wel correct geweest
zijn; maar misschien bewijst de
tekstplaats dat voertbringen in sommige
gevallen als een onscheidbaar werkwoord
werd opgevat.

67

Oorspronkelijk wellicht: ‘met valscher
tonghen’, daar het onderwerp van de zin
grammaticaal een enkelvoud is. Of heeft
de auteur meteen aan het meervoud in de
voorstelling gedacht? Anderzijds is het
rijm onzuiver en zou b.v. aan een
emendatie met valschen tonghen
(‘betogen, getuigenissen’) kunnen worden
gedacht: in dat geval is het meervoud niet
onlogisch.

73-80

Een merkwaardige strofe. In het licht van
wat volgt interpreteer ik v. 76 ‘eest waer
dan?’ als: ‘zul je het dan geloven?’. Bij
v. 77 is wellicht de voorstelling van v.
78, ‘wanneer men hem zou slaan’, te
anticiperen. Ook dan blijft echter
onduidelijk wat de leeuw in de gegeven
samenhang komt doen.

81-84

Vgl. Spr. 18:12: ‘Voor de val is men
hooghartig, Maar aan de eer gaat ootmoed
vooraf’.

85

Het MNW kent de betekenis smake =
‘aard’ niet. Ik zie hier nochtans geen
betere interpretatie.

86

vroemen: in hs. eerste e superscript.

87-88

De voorstelling van een ‘juist midden’
tussen ootmoed en hovaardij kan op 't
eerste gezicht vreemd lijken. Een
verklaring kan wellicht gevonden worden
in het feit dat de profane moralisering
doorgaans ook waarschuwt voor te grote
ootmoed: zie b.v. B.v.S., 233-4; L. Sp.,
Boek III, c.4, 141: ‘Sijt ootmoedich in die
mate:/ Daer af coomt u grote bate;/ Want
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Aristoteles seit:/ Alte ootmoedich is
zotheit’.
89-96

Spr. 13:20: ‘Wie met wijzen omgaat,
wordt wijs; Wie het met dwazen houdt,
vergaat het slecht’; het Latijn staat, wat
de laatste zinsnede betreft, nog iets
dichter bij onze tekst: ‘amicus stultorum
similis efficietur’. Vgl. nog Eccli. 6:35-36
en 9:21.

93-96

Eccli. 8:5: ‘Heb geen omgang met een
dwaas; Anders gaan hoogstaande lieden
u verachten’.

93

meren: letterlijk: zich voeden aan,
zichzelf grootbrengen met.
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95

De kopiist schreef aanvankelijk ‘Selden
connen si ter eren’, maar bemerkte zelf
blijkbaar dadelijk de fout; hij schrapte het
hele vers en ging daaronder met de goede
tekst verder.

97-104

Lankmoedigheid als vorm van wijsheid:
Spr. 14:29 en 16:32, daar evenwel zonder
de sociaal-pragmatische connotatie die
in onze tekst vooropstaat. Wat dat betreft
is er veeleer verwantschap met b.v. D.D.,
Boek III, 1105-8: ‘Die verdraghen can
tsinen vrome/ [Mach] grote dinghen
ouercomen./ Men hoert Catoene
ghewaghen:/ Wiltu verwinnen, lere
verdraghen’ (vgl. B.v.S. 9O2).

99

Het rijm is onzuiver: vgl. v. 57.

105-12

Ook hier zijn slechts vage
aanknopingspunten in de bijbel te vinden:
vgl. b.v. Spr. 31:8-9. Meer gelijkenis is
er met de aanhef van het kapittel ‘Wat
hem toe hoert die vonnessen wisen selen’
in de Dietsche doctrinale (D.D., Boek II,
3501-22).

113-20

Eigenlijk een recapitulatie van enkele
punten die al ter sprake zijn gekomen:
spreken en zwijgen, v. 25-32; verdragen,
v. 97-104; geven en nemen, v. 49-56.
Deze drie punten maken b.v. ook deel uit
van de tien raadgevingen in het korte
stukje ‘Vele wijsheden’ in hs. Brussel,
K.B. 837-845 (N. de Pauw,
Middelnederlandsche gedichten en
fragmenten, dl. 1, Gent, 1893-1897, p.
644).

119-20

‘Met recht en reden mag men aan zo'n
man (selken man: datief) een koningin
(acc.) uithuwen’. Wordt wellicht bedoeld:
‘aan wie zo wijs is dat hij in dit alles de
goede maat kent, kan men gerust het
landsbestuur toevertrouwen’?

121-28

Doet wat de aanhef betreft denken aan de
‘getallenspreuken’ Spr. 30:15 e.v. Qua
inhoud en beeldspraak zijn er meer
bepaald raakpunten met Spr. 30:18-20.
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Maar van directe afhankelijkheid lijkt er
toch geen sprake te zijn. Een kortere
variant van deze strofe, is te vinden op
een andere plaats in het handschrift-Van
Hulthem: ‘Twee dinghen sijn, die ic niet
en ghere,/ Een jonc wijf ende enen
speerwere:/ Men moeter dicke tsnachts
om waken,/ Ocht men verliesse met
clenen saken’ (J.F. Willems, ‘Oude
rymspreuken’. In: Belgisch Museum 1
(1837), p. 99-136 (p. 109)).
127

Bedwonghen kan ook betekenen:
‘beheerst’. Hoewel men met deze
interpretatie zou kunnen aanknopen bij
de in de religieuze literatuur van de
Middeleeuwen bekende voorstelling van
de charitas ordinata (Bernardus van
Clairvaux b.v.), lijkt ze me in de gegeven
context - de (getemde) sperwers die
bewaakt moeten worden - minder
geschikt dan die welke hier naast de tekst
gegeven wordt.

128

ware kan ook ‘hoede, bewaking’
betekenen, ‘omme clene ware’ zou dus
ook kunnen zijn: ‘door een te geringe
bewaking’. Deze interpretatie lijkt me
nochtans iets minder voor de hand
liggend. Vgl. overigens de variant saken
in de parallelle tekst geciteerd bij
121-128.

131

Het MNW (5, 1135) stelt hier voor
Serrures ‘toe ontladen’ de conjectuur ‘oec
ontladen’ voor. Wat in werkelijkheid in
het handschrift staat, behoeft geen
emendatie.

133-35

Vgl. D.C. I.4: ‘Hets lachter dat een hier
seghet/ “Laet dit”, ende hijs selve
pleghet’.

137-44

Gierigheid als ‘verslaving’: Eccl. 5:9-10
en Eccli. 14:3 e.v.; B.v.S. 1013 e.v. De
gedachte komt eigenlijk op hetzelfde neer
als hierboven v. 41-43; zie ook de
aantekening aldaar.

143

Diere... hebt: als beperkende bepaling bij
rijcheit: die (gierige) rijkdom die je tot
een arme maakt.
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Begrijp: Maer [die] doet leven...

145-52

De noodzaak ‘om acht te geven op het
einde’ heeft in de bijbel meestal een
expliciet eschatologische betekenis (zie
b.v. Eccli. 11:30, 32:26 en Spr. 14:12-13;
algemener, maar dan wel zéér vaag: Eccl.
7:8: ‘Het einde eens dings is beter dan
zijn begin’). De Middelnederlandse
auteur geeft ook hier daarentegen veeleer
blijk van op de wereld betrokken
pragmatisme. Huis en schuur staan, zoals
in onze tekst, naast elkaar in Eccli. 1:21;
van directe beïnvloeding lijkt ook ook in
dit geval echter geen sprake te zijn.
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152

‘zo blijft het begin gaaf’ (m.a.w. wie
vooruitziend is, zal in zijn opzet niet
teleurgesteld worden)

153 en 159

Onzuiver rijm: vgl. v. 57 en 99 hierboven.

153-60

De gedachte dat rijkdom vrienden baart,
komt ook in de bijbel wel eens voor, b.v.
Spr. 19:6: ‘Wie geschenken geeft, heeft
allen tot vriend’ (vgl. Spr. 14:20 en 19:4).
Ook hier gaat de Middelnederlandse tekst
echter heel wat verder in de pragmatische
explicitering.

161

dranc: r superscript.

161-62

Vgl. Eccli. 31:32: ‘De wijn is voor den
mens een levenswater, Als hij hem met
mate drinkt’; zie ook de verdere context
aldaar.

161-68

A.M.J. van Buuren wees er onlangs op
dat deze strofe in een enigszins
bijgewerkte vorm, als een apart tekstje,
ook voorkomt in hs. Brussel, K.B.
837-845, F.105V: A.M.J. van Buuren,
‘Twee lofdichten op de wijn’. In: W.P.
Gerritsen e.a. (ed.), Een school
spierinkjes. Kleine opstellen over
Middelnederlandse artes-literatuur,
Hilversum, 1991, p. 36-39, waar beide
teksten, met verwijzing naar eerdere
edities, worden afgedrukt. De tekst in het
handschrift-Van Hulthem is, zoals Van
Buuren duidelijk laat zien, de betere van
de twee.
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te saten zou men hier ook algemener
kunnen opvatten als: ‘tot een goede
toestand’, m.a.w. ‘tot genezing’. Wijn
werd in de Middeleeuwen inderdaad ook
als medicijn gebruikt. Met de bij de tekst
gegeven verklaring zou integendeel
eerder aan de pijnstillende werking van
de wijn worden gedacht.
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Die buskenblaser
Hans van Dijk, Femke Kramer, Jacques Tersteeg Rijksuniversiteit
Groningen
Opgemerkt dient te worden dat de duivel is als een goochelaar die, omdat
hij alle omstanders bij zijn voorstelling wil uitnodigen tot lachen, in een
doosje blaast, waarin vuiligheid zit, en in geen enkel opzicht blijkt hij
bezoedeld; toen hij het doosje had aangereikt aan meer mensen, bleken
die daardoor niet bezoedeld, nadat ze in het doosje geblazen hadden.
Tenslotte gaf hij het doosje aan een domoor om erin te blazen, hem die
kant toedraaiend waar de vuiligheid was, en toen hij blies kwam uit dat
busje plotseling pikzwarte stof, zijn gehele gelaat zwartmakend en
bezoedelend; door zijn verwarring en bezoedeling werden alle omstanders
van de voorstelling tot lachen en applaus gebracht. Zo draait de duivel,
als een dwaas in het verborgene wil zondigen, hem als het ware het doosje
van bezoedeling toe.
(Vertaling van een exempel uit de Tabula Exemplorum, p. 88.)
Na lezing of aanschouwing lijkt de klucht Die buskenblaser voor ons als
twintigste-eeuwers een heel begrijpelijk, komisch toneelstukje waar indertijd
ongetwijfeld hartelijk om gelachen zal zijn. Het publiek werd een simpel en
herkenbaar, ‘alledaags’ tafereel voorgespeeld met voor die tijd wel zeer bekende en
vertrouwde middelen en personages: een domme, oude en lelijke boer, die gehuwd
is met een jonge, overspelige vrouw, wordt als gevolg van zijn wellust door een
kwakzalver bedrogen en krijgt nog een pak slaag op de (mis)koop toe. Is er van een
expliciet verwoorde boodschap of moraal geen sprake, impliciet lijkt de klucht
bedoeld te zijn geweest om domheid en ijdele wellust, hier voorgesteld in de relatie
tussen een oude man en een jonge vrouw, te hekelen. Of worden wij na eerste
aanschouwing of lezing ten gevolge van onze gebrekkige kennis van de cultuur rond
1400 door de schone schijn bedrogen, zoals de oude man in Die buskenblaser zich
door de kwakzalver laat bedriegen?
Enige jaren geleden heeft H. Pleij in verband met onze sotternie gewezen op een
andere versie van het hierboven vertaalde exempel (zie Pleij 1975-1976, 121). Mede
op grond van deze mooie vondst suggereert Pleij bewezen te hebben dat Die
buskenblaser een religieuze les bevat: het basisgegeven zou ontleend zijn aan
exempelverzamelingen of aan de volkspreek. Exempelverzamelingen werden, met
name door franciscanen, gebruikt voor hun preken, waarin de boodschap ook op
smeuïge wijze werd verpakt. Met de editeurs van Truwanten (p. 105) betwijfelen
wij echter of
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‘een sotternie als De buskenblaser noodzakelijkerwijs een religieuze les moet
impliceren’. Hoewel het goochelaar-duivel-busje-gegeven in exempelvorm bewaard
is, behoeft dit gegeven, zoals wij hieronder willen onderzoeken, niet rechtstreeks
hieraan ontleend te zijn of per se als indoctrinerende les te worden begrepen. Exempel
en sotternie kunnen heel goed ook onafhankelijk van elkaar niet alleen aan het in de
Middeleeuwen altijd aanwezige religieuze ‘oorsprongsveld’, doch ook aan andere
cultuur- en literair-historische kaders elementen ontleend hebben.

Structuur en personages
Globaal gezien valt Die buskenblaser te verdelen in een tweetal, ongeveer even grote
scènes (v. 1-96 en 97-204), waarin de eerste man, van wie wij pas (en als enige keer)
in v. 128 de naam, Goesen, vernemen, voortdurend aanwezig is. De beide scènes
zijn duidelijk gemarkeerd doordat het rijm op de grens tussen de verzen 96 en 97
niet doorloopt, een opmerkelijke breuk omdat gewoonlijk de clausen juist met elkaar
verbonden worden door het rijm. In de eerste scène heeft de eerste man als enige,
geheel naamloze, tegenspeler de ander man; in de tweede scène zijn, alweer naamloze,
jongere vrouw en buurman Gheert. Doordat van de ene hoofdpersoon de voornaam
slechts één keer genoemd wordt en de andere hoofdpersoon naamloos blijft, krijgt
het geheel een sterk exemplarisch karakter. Wie zijn deze typen? Of, wat nauwkeuriger
gezegd, naar welke, voor het toenmalig publiek actuele en belangrijke, bekende en
conventionele ‘zaken’ verwijzen zij?
De eerste man, de hoofdpersoon, is oud en lelijk (v. 44, 89, 93); gehuwd met een
veel jongere vrouw die hem ontrouw is (v. 178-201); hij heeft zojuist in de stad op
de markt een koe verkocht; hij heeft een buurman die kennelijk ‘in de wol’ (v. 130,
152) zit of daarvan in ieder geval goed op de hoogte is; hij houdt een snoeverige en
tegelijk relativerende, parodiërende alleenspraak om zich als knecht te laten inhuren
(v. 1-23). Op het feest van St. Jan (v. 82, 128)? Naar het ons voorkomt wordt hij
verbeeld als de bewoner van een veertiende-eeuws(e) stad(je), nog sterk agrarisch
van karakter, maar tegelijk al in het bezit van een levendige wolindustrie, en niet
noodzakelijk als een (plattelands) boer. Zijn type wordt hoofdzakelijk bepaald doordat
hij getrouwd is met een jongere vrouw - hetgeen niet schijnt te ‘mogen’ -, en doordat
hij, zojuist een koe verkocht (dus geld op zak en een borrel gedronken), een ‘spelletje’
speelt zich als knecht te willen verhuren.
De tweede man is met recht te typeren als een ‘duizendkunstenaar’ (v. 35, 38, 43,
70), een goochelaar, die, inhakend op de door de eerste man gespeelde snoeverij, op
listige wijze misbruik weet te maken van diens domheid en ijdele wellust.
Naast buurman Gheert, die vooral in toneel-technisch opzicht van belang is, treedt
nog de jonge echtgenote van Goesen op, die verbeeld is als een overspelige en
venijnige feeks. Zij houdt het met een, in de sotternie alleen genoemde, lollaert
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(v. 179), een praatgrage schijnvrome die de kat in het donker knijpt.
Op de herkomst van een tweetal voor een goed begrip van Die buskenblaser o.i.
belangrijke elementen willen wij hier wat uitvoeriger ingaan. Het betreft de voor de
eerste scène zo belangrijke snoevers-monoloog en het motief van de ‘Ongelijke
Geliefden’, dat reeds vanaf v. 44, doch vooral ook in de tweede scène een centrale
rol speelt.

Een ‘monologue de charlatan’
In de openingsmonoloog prijst Die ierste man zich bij een fiktief publiek aan, en
betrekt hij de toeschouwers bij het spel door hen uit te dagen zich met dit fiktieve
publiek te identificeren. Deze aanprijzing, die tot doel heeft dat enich vrouwe of here
(v. 16) hem als knecht zal aannemen, heeft de vorm van een opsomming van een
zeventiental beroepen in de ambachtelijke (v. 3, 7), agrarische (v. 2, 4, 9, 11, 12, 13,
14, 23), en ‘handels’sfeer (v. 6, 10). Opvallend in deze grotendeels met behulp van
nevenschikkende (v. 9-14) zinnen opgebouwde monoloog is het frequente gebruik
van de vormen ic can (7×)/ canic (4×)/ ic ben (3×)/ benic (2×). Tussen deze regels
door bevindt zich een aantal verzen waaruit men moet concluderen dat de man zijn
aanprijzing eigenlijk niet zo serieus lijkt te nemen, want hij vermeldt als het ware
terloops een reeks kwalijke eigenschappen (drankzucht, luiheid, wanbetaling,
vraatzucht en traagheid). De ander man haakt met v. 24 vrijwel naadloos en listig in
op de snoeverij van de eerste, en zet deze als het ware voort, doch blijkt al snel
baas-boven-baas. Hij ontpopt zich als een constich man (v. 35; zie ook v. 38, 43,
70), een kwakzalver of goochelaar, die tot het onmogelijke (v. 24, 39) in staat zegt
te zijn.
Het begin van Die buskenblaser vertoont sterke overeenkomst met een bekend
type dramatische monoloog, nl. dat van de homme à tout faire (‘de man die alles
kan’). In dit type alleenspraak, waarvan in de Franse letterkunde de oudste
voorbeelden teruggaan tot in de dertiende eeuw, prijst een personage zich bluffend
aan als kwakzalver (charlatan of herbier) of knecht (valet). Wezenlijk voor de
structuur van dergelijke monologen zijn de vaak lange opsommingen van kwaliteiten
en kennis, waarbij veelvuldig gebruik gemaakt wordt van uitdrukkingen als ‘ik kan’
(je scay), ‘ik ben’ (je suis) en ‘ik doe’ (je fais). Vaak ook noemt de figuur eigen
fouten en tekortkomingen. In de latere, vijftiende- en zestiende-eeuwse monologen
van dit type ontwikkelen zich vaste namen (‘Watelet’, ‘Hambrelin’ en ‘Aliboron’),
en treedt soms ook een tweede personage op.
Het moge duidelijk zijn dat wij in de openingsmonoloog van Die buskenblaser te
maken hebben met zo'n homme à tout faire-monoloog van het knecht-type. De Franse
onderzoeker Aubailly heeft verondersteld dat deze bluffende knechten op het toneel
parodieën zijn van een, op het Franse platteland nog lang bekend gebruik, dat
jongemannen zich op of rond Sint Jan of Sint Maarten op het markt-
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plein te huur aanboden. Interessant is de interventie van Die ander man in wie
eveneens een homme à tout faire, maar dan van het kwakzalvertype, kan worden
herkend. Volgens ons wordt in Die buskenblaser bewust gespeeld met de traditie
van deze dramatische monologen, in die zin dat de twee mannen die ieder een ander
monoloogtype vertegenwoordigen, op het toneel tegenover elkaar worden geplaatst.
Er is dus sprake van spel-in-het-spel of schijn-in-de-schijn: de twee mannen parodiëren
dramatische monoloogtypen die op hun beurt weer parodieën zijn op figuren uit de
werkelijkheid. Binnen deze gelaagde parodie functioneert de humor in Die
buskenblaser.

Hekeling van ongelijke geliefden
Een tweede element van cultuur-historisch belang is het vanaf v. 44 aanwezige motief
van de ‘Ongelijke Geliefden’, dat in Die buskenblaser is vormgegeven in de relatie
tussen een oude, wellustige man en een jonge vrouw. De gehele tweede scène van
de sotternie wordt eraan besteed om via de ontmaskering van het kwakzalverbedrog
ook deze ongelijke-liefdesrelatie te ‘ontmaskeren’ of, zo men wil, met de grond gelijk
te maken.
Het motief van de ‘Ongelijke Geliefden’ komt in de vijftiende en zestiende eeuw
ook veelvuldig voor op tekeningen en schilderijen. De Vlaamse kunsthistoricus P.
Vandenbroeck heeft verband gelegd met het zogenoemde ‘charivari’, een sinds de
veertiende eeuw over heel Europa verbreid volksgebruik waarbij jonge lieden onder
veel lawaai van ketelmuziek een stad- of dorpsgenoot openlijk belasterden. Deze
‘sociale controle’ in de vorm van een volksgericht had vooral betrekking op
‘vergrijpen’ in de sfeer van relatievorming en huwelijksmoraal. Het ging dan
bijvoorbeeld om ongelijke huwelijken, bazigheid van vrouwen, bigamie e.d. Het
doel van dit ‘charivari’, dat vaak plaatsvond op vastenavond, was in eerste instantie
gericht op het in stand houden van het groeps- en normenbewustzijn van een gesloten
gemeenschap.
In de loop van de veertiende en vijftiende eeuw zien we kerkelijke en wereldlijke
overheden maatregelen nemen tegen deze wilde praktijken, voor de organisatie
waarvan overal jongeren- en feestgenootschappen in het leven werden geroepen. In
samenhang met het wantrouwen in en bestrijden van het ‘charivari’ is gedurende de
vijftiende eeuw een verschuiving waarneembaar van ritueel naar vormelijke fixatie
in tekst en beeld. De ‘artificatie’ van het Ongelijke Geliefden-thema in de vorm van
beeldvoorstellingen ontwikkelt zich met name in de late vijftiende-eeuw. De literaire
neerslag van het thema vindt men reeds in de dertiende en veertiende eeuw in
(spot)liederen, (spot)preken, exempelen, (vastenavond)spelen e.d., evenals de eerste
berichten over verboden tegen allerlei feestelijke activiteiten van spotgezelschappen.
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Conclusies
In dezelfde spot- en hekelingsfeer, georganiseerd door stedelijke
vermaaksgezelschappen (o.a. ook van ambachtslieden), als waarin het Ongelijke
Geliefdenmotief van oudsher een belangrijke rol speelde, passen ook de satirische
monologen zoals die van de charlatans of valets. Niet zelden zinspeelden de namen
van deze ‘schijnrijk’-genootschappen of die van hun leiders op ideologische zaken
als liefde, jeugd, avontuur, vermaak en vruchtbaarheid, doch ook ‘op
omkeringsbegrippen en -gedragingen zoals zotheid en domheid, armoede en gebrek,
luiheid en verkwisting, wanbetaling, schurkerij en schelmerij, wanbeheer en
zorgeloosheid, verwarring, verstrooidheid en dwaling, oneerlijke beroepen’
(Vandenbroeck 1987, 255; vgl. de openingsmonoloog).
Ons inziens dient de interpretatie van deze sotternie geplaatst te worden tegen de
achtergrond van de beteugeling van het ‘charivari’ in de loop van de veertiende en
vijftiende eeuw, die gepaard ging met een toenemende artistieke fixatie, eerst in
woord, later ook in beeld. Het is in eerste instantie dit ‘oorsprongsveld’ waaruit het
motief van de Ongelijke Geliefden afkomstig is, en waarbinnen in de ogen van de
gemeenschap gevaarlijke, vaak als zodanig karikaturaal en zondig verbeelde figuren,
met dubieuze beroepen en kwalijke eigenschappen, konden worden aangepakt en
geridiculiseerd. Dat ook vlotte prekers als de franciscanen van deze succesvolle
volkse traditie gebruik maakten, spreekt voor zich.
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Die buskenblaser
Hier beghint die sotternie
Die ierste man
1 Siet doch, en benic niet hier?
Ic ben een wijtmolder ende drincke gerne bier.
Tesschen, hantscoen canic nayen,
4 Hoy ende coren canic oec mayen.
Ja, woudic oec daer omme lopen,
Ic can oec copen ende vercopen.
Oec soe benic een temmerman,
8 Daer ic noit met en wan.
Ic ben oec een molder ende can malen,
Ic can oec wel borghen ende qualijc betalen,
Ic can roden ende hacken,
12 Ic can brouwen, ic can backen,
Ic can dijcken ende dammen,
Ic can derschen ende wannen;
Noch canic vele dincs meere!
16 Eesser enich vrouwe of here
Die mi wilt hueren tenen knape?
Al eest dat ic gerne langhe slape,
Ic ben herde traech te minen werke.
20 Woude hier iement ane mi leggen merke
Die mi tenen knape woude hueren?
Want ic can wel ter tafelen dueren
*

2 wijtmolder: tarwemolenaar
3 Tesschen: Tassen
5 woudic... lopen: als ik me ervoor zou willen inspannen
8 wan: verdiende
9 molder: molenaar
10 borghen: geld lenen
11 roden: rooien
13 dijcken: aan een dijk werken
14 derschen: dorsen. wannen: koren van kaf zuiveren met de wan
17 knape: knecht
20 ane... merke: op mij letten
22 wel... dueren: lang tafelen
23 luken: bet. onzeker, houwen? dichtgooien?
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*
Die ander man
24 Ende ic can binden steinen kruuken
Ende melcteilen van erden ghedrayt.
Die ierste man
En trouwen, die duvel brinct u hier gewait
Met uwer foberdiën te maken.
Die ander man
28 God gheve u ramp in uwe kaken!
Duncket u wesen foberdie?
Alsoe gerne wondic mijn broet als ghie
Want ic hebbe wijf ende kinder thuus.
Die ierste man
32 Jaet, het dunct mi een vri abuus:
Steinen cruuken binden ende melcteilen!
Condi die wel te gader heilen,
Soe sidi wel een constich man.
Die ander man
36 Waendi dat ic noch niet meer en can?
Ja, woudix mi onderwinden
Ende minen sac van consten ontbinden,
Ic soude van u maken een peert.
40 Het soude scinen X pont weert, aant.
Swert van hare ende daertoe ru.
Die ierste man
God brachte mi ane u!
Ic hore wel, ghi sijt een constenare.
44 Soudi mi connen verdriven mijn grawe hare
Ende X jaer jongher maken van dagen,
Dat ic minen wive mocht wel behagen,
Ic soude u gheven goeden loen.

*

24 binden: krammen
25 melcteilen: melkvaten. ghedrayt: n.l. op de draaischijf van de pottenbakker
26 En trouwen: Verdraaid. gewait: onverwacht aangewaaid
27 Met... maken: Met uw grappen
28 ramp... kaken: kramp in je kaken (opdat je niet meer kunt spreken) vgl. vs. 186.
30 wondic: verdiende
32 een vri abuus: heel wonderlijk
34 te gader heilen: repareren
37 woudix onderwinden: als ik zou wíllen
38 sac van consten: toverzak
40 schinen: blijken
41 ru: ruigharig
42 ane: bij
43 constenare: tovenaar
44 grawe: grijze
46 Dat: zodat
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Die ander man
48 Jaic, ic sal u maken alsoe scoen,
U wijf sal duncken om u rasen.
Lietic u in dit busken blasen,
Ghi sout al ene ander varruwe ontfaen.
52 Ghi sout werden alsoe ghedaen,
U wijf en soude u niet connen gekinnen.
Die ierste man
Bi mijnder trouwen, daer seldi ane winnen,
Op dat mi dat mach ghescien.
Die ander man
56 Bi gode, u wijf saelt wel sien,
Als ghi weder tot hare comt.
Die ierste man
Alsoe en moetic nemmermeer sijn verdoemt, aant.
En saelt mi niet costen van minen miten. aant.
60 Si pleeght mi alte dicke mijn lelicheit te verwiten,
Dat ic selden met vreden leve.
Hout, siet, ic sal u gheven
Dese goede borse ende tghelt daer toe.
64 Ic vercocht gisteren mine goede coe.
Daer es tgheelt in al gheheel, aant.
Dat seldi hebben tuwen deel.
Si gout X schillinc ende XL pont.
Die ander man
68 Hout, set dat busken ane uwen mont
Ende blaest stijf met al uwer macht.
Ic hebbe soe menich const volbracht,
Ic sal emmer dese oec volbringen.

*

48 alsoe: zo
49 duncken:? rasen: gek worden (van verlangen of van woede)
51 varruwe: gelaatskleur
52 werden alsoe ghedaen: er zo uit komen te zien
53 gekinnen: herkennen
54 Bi mijnder trouwen: op mijn woord van eer. ane winnen: beter van worden
55 Op dat: als
58 nemmermeer: voor altijd
59 als me dat geen geld gaat kosten
60 dicke: vaak. verwiten: sarren met
61 Dat: zodat
62 Hout: Pak aan
63 borse: beurs
66 tuwen deel: als uw deel
67 gout: bracht op. x schillinc: d.i. een half pond
69 stijf: met kracht
70 const: list
71 emmer: stellig
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Die ierste man
72 Salix iet te bat singhen?
Want dat en constic noit geleren.
Die ander man
Jaghi, en u varwe sal u verkeren
Ende u stemme sal werden claer.
Die ierste man
76 Keren, God gheve u een goet jaer, aant.
Tot alden ghelde wetix u danc.
Machic beteren ane minen sanc,
Soe eest tghelt te male behouden. aant.
Die ander man
80 Nu blaest in, dat God moets wouden.
Ja boye, nu sidi een man.
Ic swere u bi sente Jan,
Dat hi niet en leeft op desen dach,
84 Die u met oghen noit en sach,
Dat hi u niet kinnen en sal.
Die ierste man
Nu wouts God ende goet gheval,
Hoe ic sal varen met minen wive.
88 Des es leden IV daghe ende vive,
Dat si mi mijn lelicheit verweet. aant.
Nu willic thuus weert gaen gereet
Ende laten haer sien hoe ic haer behagen. aant.
92 Si heeft ghedaen soe grote claghe,
Dat ic lelic was ende out.
Dies en hebbic nu nemmermeer scout,
Want mijn anschijn heeft nu een ander huut. aant.

*

72 Salix iet te bat: zal ik er iets beter door
74 verkeren: veranderen
75 claer: helder
76 Keren: bastaardvloek uit ‘Christus’, een goet jaer: voorspoed
77 Tot: afgezien van
79 te male behouden: helemaal goed besteed
80 moets wouden: het moge zegenen
81 boye: bet. onzeker, jongen?
83-85 Opeenstapeling van negaties met verwarrend en komisch effect.
86 wouts: geve. het goet gheval: geluk
87 ic sal varen: het mij vergaan zal
88 Des es leden: het is geleden
89 verweet: sarde met
94 scout: schuld
95 anschijn: gezicht. huut: huid
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Die ander man
96 Dat doeghet. Ende tghelt vander coe es in de muut.
Die ierste man
En trouwen, ic ben ghebetert an mijn springen. aant.
Hulp god, hoe claer salic nu singen!
Nu hebbe god lof ende danc,
100 Ic ben ghebetert ane minen sanc
Alsoe wel als ic ane mijn scoenheit bin.
O Wijf, mijn minnekijn, laet mi in,
Ende comt, besiet mi nu!
Sijn wijf
104 Keren, siet met desen scu!
Wat duvel, wie heeft u soe begaet? aant.
Die ierste man, haer man
Ic hebbe in enen joeghtborren ghebaet.
Hebdi mijns nu eneghen lost?
108 Dese scoenheit heeft mi ghecost
Tgheelt van onser coe algeheel.
Sijn wijf
En trouwen, dies hebbe die duvel deel,
Hebdi tgheelt hier omme ghegheven?
Die ierste man, haer man
112 Jaic, ende mi en es niet bleven
Die borse, ic gafse oec met
Ende hi heeft mi een busken an minen mont geset,
Daer bliesic in al mijn macht,
116 Ende daer quam uut soe groten cracht,
Dat ic ben worden aldus scoene.

*

96 doeghet: is zo. in de muut: binnen
97 En trouwen: waarachtig
98 claer: luid, hoog
104 met: me (?). scu: griezel
105 begaet: toegetakeld
106 joeghtborren: verjongingsbron
107 Vind je me nu een beetje aantrekkelijk?
109 al gheel: geheel en al
110 dies hebbe... deel: daarom zij ... gedankt
113 met: erbij

Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem

174
*
Sijn wijf
Keren, hoert, dat u god loene,
Een wijf vare wel met desen man!
120 En trouwen, die duvel brachter mi an.
Ghi sijt recht swert al een moriaen.
Die ierste man, haer man
Wat duvel, benic alsoe ghedaen?
En benic niet scoene, wit ende claer?
Sijn wijf
124 Jaghi, ghi sijt een quaet jaer:
Ic en sach noit leliker creature.
Wat, Gheert, lieve ghebure,
Comt ende besiet minen man!
Gheert, sijn ghebuer
128 Wat Goesen, bi sente Jan,
Wie heeft u alsoe begaet?
Ghi hebt emmer in ene weedtcupe gebaet:
U anschijn es al met swerten mbestoven.
Die ierste man, haer man
132 Ay mi, ende benic al verscoven?
Es dit emmer seker swaer?
Latet mi doch sien in enen spiegel claer,
Dat ic mi selven mach anesien.
Sijn wijf
136 En trouwen, dat sal u ghescien.
Die ierste man, haer man
Hulpe, hulpe, goede lie! aant.
Des wonders ghelijc en sach ic nie,
En was nie man aldus bedroghen. aant.

*

119 vare wel: is goed klaar
120 brachter mi an: heeft mij met hem opgezadeld
121 al: als
122 benic... ghedaen: zie ik er zó uit
123 wit ende claer: blank en schoon
124 quaet jaer: ellendeling
126 ghebure: buurman
130 emmer: zeker. weedtcupe: verfkuip
132 verscoven: rampzalig
133 emmer: heel
134 claer: helder
138 Des wonders ghelijc: zo iets wonderlijks

Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem

175
*
Sijn wijf
140 Ghi wanet, dat ic hadde gheloghen,
Vul ondier sot!
Die ierste man, haer man
Ghi segt waer, alsoe hulpe mi god,
Ic mach nu wel een sotkijn sijn.
144 Ay uutvercoren minnekijn,
Hulpt mi, dat icx mach werden quite.
Sijn wijf
Bi gode, ic en gaver niet omme ene mite,
Al bleefdi ewelijc alsoe ghedaen.
Die ierste man, haer man
148 Ic hoere wel, u en leter niet aen,
Al es mijn anschijn aldus verkeert.
Goede ghebuer, goede Gheert,
Hoe salicx quite moghen weerden? aant.
Gheert, sijn ghebuer
152 Men sal u anschijn met seiken eerden aant.
Ende met ander dinghen die daer toe hoeren.
Die ierste man, haer man
Hulpe, hulpe! Soe salic versmoren,
Gheet men mi met stilder seiken toe.
Sijn wijf
156 Ic woude ic tgheelt hadde van mijnder coe,
Dat ghi dus wel hebt bestaet,
Ende ghi in enen scijtputte haet gebaet, aant.
Vul ondier keitijf!

*

140 wanet: dacht
141 Smerige, verachtelijke dwaas!
145 dat... quite: dat ik ervan af kom
146 mite: zier
147 ghedaen: er uitzien
148 u... aen: u kan het niet schelen
149 verkeert: veranderd
152 met seiken eerden: met pis en aarde bewerken
154 versmoren: stikken
155 als men mij met belegen pis behandelt
157 bestaet: besteed
158 scijtputte: beerput
159 keitijf: ellendeling
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Die ierste man, haer man
160 Al waerdi noch alsoe quaden wijf
Ende ghi noch alsoe vele daer toe sout seggen,
Ic salder tgheelt van onser soch anleggen, aant.
Of ic saels werden quijt.
Sijn wijf
164 Keren, nu siet dit scoen abijt,
Dat mijn man heeft ontfaen!
Die ierste man, haer man
Wat, die lodder gaf mi te verstaen,
Dat ic soude scoen werden ende wel singen,
168 Ende jonc soude werden ende verre springen,
Ende dat ic u al te wel soude ghenoeghen.
Gheert ghebuer
Bi gode, men moet in dbeste voeghen,
Hi hevet ghedaen om beters wille.
Sijn wijf
172 Keren, goede ghebuer, swijcht al stille!
Ghi sout mi oec verscoven maken.
Hi ware weert, dat icken smete onder sijn kaken aant.
Ende hi nemmermeer in mijn huus en quame.
Die ierste man, haer man
176 Keren, in leeds duvels name, aant.
Aldus vele en seidicker niet toe,
Doen ghi tgheelt van onser goeder blaren coe aant.
Verseerdet ane broeder lollaert,
180 Ende minen goeden grauwen tabbaert
Lietti voer sijn ghelach te pande. aant.
Ic saelt u segghen, al eest scande,
Ende makent al mine gheburen cont.
*

162 soch: zeug. leggen: besteden
163 Maar er afkomen zal ik.
164 abijt: uiterlijk
166 lodder: schurk
169 ghenoegen: behagen
170 in dbeste voeghen: in zijn voordeel uitleggen
171 om beters wille: om er beter van te worden
173 verscoven: rampzalig
174 smete: sloeg
176 sleeds duvels: van de gehate duivel
177 toe: over
178 blaren coe: koe met een bles
179 verseerdet: verspilde. lollaert: lid van de ongunstig bekend staande orde der cellebroeders
of lollaarden
180 grauwen tabbaert: grijze mantel
181 ghelach: rekening
183 cont: bekend
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Gheert ghebuer
184 Keren, ghebuer, hout uwen mont,
Ghi sout u wijf al te scanden maken.
Sijn wijf
God gheve hem ramp in sijn kaken;
Hoe condi dit van mi ghesegghen?
Die ierste man, haer man
188 Ic sach den lodder op u legghen,
Oec hinc sijn flesschelkijn op den eers.
Ende oec lach hi lanchs, hi en lach niet dweers;
Ic sach herde wel, wat ghi deet.
192 Ic en was noit sint te bat ghevreet,
Dat ic u sach metten bloeten knien.
Sijn wijf
Ic mochte na die vloijken sien,
Vul out quaet grijsaert!
Die ierste man, haer man
196 Wat duvel maecte dan die lollaert,
Dat hi alsoe lach en roerde sijn lijf? aant.
Sijn wijf
God gheve u ramp, vul keitijf, aant.
Dan hadde ons beiden niet dan spel.
Die ierste man, haer man
200 Wattan, het en ghenoeghde mi nie wel
Tspel, dat ghi daer bedreeft. aant.

*

186 ramp: kramp
188 lodder: wellusteling
189 flesschelkijn: flesje (overdrachtelijk)
190 lanchs: in de lengte
191 herde wel: heel goed
192 noit... ghevreet: niet erg gerust
194 mochte: zou hebben kunnen
195 grijsaert: grijskop
196 maecte: voerde... uit
197 roerde: bewoog
198 ramp: ongeluk
199 Dan hadde... niet dan: Dat was maar
200 Wattan: maar. ghenoeghde: beviel
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Sijn wijf
Swijt! Hets jammer dat ghi leeft,
Vul ondier plavant!
204 Ic sal u smiten op uwen tant! aant.
CCVI

verse.

Ghi goede liede, dit spel es ghedaen;
Ghi mocht wel alle thuuswert gaen
Ende lopen alle den graet neder.
Ghenoeghet u, comt alle weder. aant.

Nota.

Aantekeningen
De tekst is geschreven op F.221R,b,29-F.223R,b,26. Eerdere uitgaven zijn [H.]
Hoffmann von Fallersleben, Altniederländische Schaubühne. Abele spelen en
Sotternien. Breslau, 1838. Horae Belgicae VI [fotografische herdruk: Amsterdam,
1968]. p. 90-99; 222-224. H.E. Moltzer, De Middelnederlandsche dramatische poezie.
Groningen, 1875. p. 126-137. P. Leendertz, Middelnederlandsche dramatische poëzie.
Leiden, [1899-1907]. Bibliotheek van Middelnederlandsche letterkunde, p. 70-77;
512-513. Het abel spel ‘Gloriant’ en de sotternie ‘De buskenblaser’. Ed. G. Stellinga.
Gorinchem, 1960. De abele spelen naar het Hulthemse handschrift. Ed. L. van
Kammen. Amsterdam, 1968. Nederlandse klassieken, p. 148-159. De abele spelen.
Bewerkt door G. Komrij. 's-Gravenhage, 1989. p. 184-203.
titel

*

In het handschrift staan het abel spel
Gloriant en Die buskenblaser onder
hetzelfde volgnummer CCV. De klucht
wordt aan het eind van de Gloriant (v.
1140-1142) aangekondigd en draagt het
opschrift Hier beghint die sotternie.
Hoewel het opschrift vooral een
aanwijzing is voor de gebruiker van het
handschrift, hebben wij het in onze editie
gehandhaafd. De titel Die buskenblaser
is niet oorspronkelijk maar voor het eerst
gebruikt door Hoffmann in zijn editie van
1838; de titel is gemaakt op grond van v.
50. De eerste clauskop, ‘Die ierste man,’

203 plavant: betekenis onduidelijk, smeerlap?
204 tant: bek
207 graet: trap
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ontbreekt in het handschrift en is door
ons toegevoegd.
40

pont: in hs. afkorting voor libra; afkorting
opgelost op grond van v. 67.

58

en... nemmermeer: de ontkenning is niet
logisch, men zou juist emmermeer
verwachten; vgl. Stoett §235. Leendertz,
Mnl. dram. poëzie, p. 512, veronderstelt
dat de ontkenning hier is gebruikt om de
kracht van de vervloeking af te zwakken.

59

En: hs. Ende; emendatie op grond van
context.

65

Na dit vers in hs. doorgehaald (dgh.): Dat
seldi hebben al ghegheel.

76

gheve: hs. gheuen; emendatie op grond
van context.

79

tghelt: de g is in hs. door een h heen
geschreven.

89

mi: ontbrekt in hs.; toegevoegd op grond
van context en v. 60.
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91

behage: hs. behagen; emendatie op grond
van context, rijm en Van Loey I, §49,a-b.

95

Dit lange vers (F.222R,a,34) loopt uit tot
in kolom b waar het door twee verticale
streepjes na huut is gescheiden van v.
120.

97

En: hs. Ende; emendatie op grond van
context.

105

Voor u in hs. een letter (s?) dgh.

137

liede: ondanks het kreupel rijm niet
geëmendeerd tot lie.

139

En: hs. Ende; emendatie op grond van
context.

151

weerden: eerste e in hs. superscript
toegevoegd.

152

Een bepaald soort klei (‘vollersaarde’) en
urine werden gebruikt bij het
vervaardigen van laken om de wol te
ontvetten; vgl. Leendertz, Mnl. dram.
poëzie, p. 512-513. De klucht speelt zich
blijkbaar af in een milieu dat vertrouwd
was met de lakenproductie; vgl. ook de
verzen 106, 153 en 155.

158

scijtputte haet: tussen deze woorden in
hs. een vertikaal streepje.

162

an leggen: tussen deze twee woorden in
hs. een vertikaal streepje.

174

Dit lange vers (F.223R,a,13) loopt uit tot
in kolom b waar het door een vertikale
streep na kaken is gescheiden van het
begin van v. 199.

176

sleeds: hs.: leeds; emendatie voorgesteld
door Verdam, MNW 4, 292. De emendatie
lijkt in deze context noodzakelijk op
grond van vergelijkbare plaatsen als Die
hexe, v. 6 (Die lede duvel) en Reinaert,
v. 1276 (In sleets duvels name).

178

blaren coe: tussen deze twee woorden in
hs. een vertikaal streepje.

181

Na voer in hs. hem dgh. en geëxpungeerd.

Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem

197

Voor roerde in hs. roede dgh. en
geëxpungeerd.

198

God gheve:tussen deze twee woorden in
hs. een vertikaal streepje.

201

Tspel: hs.: Spel; emendatie op grond van
context.

204

Na dit vers volgt in het hs. de opgave van
het aantal verzen: .iic vi. verse. In onze
uitgave telt de klucht 204 verzen,
afgezien van de epiloog die is geschreven
ná de opgave van het aantal verzen. Het
verschil kan worden verklaard door aan
te nemen dat de kopiist het opschrift
(Hier beghint die sotternie) en het
doorgehaalde vers na v. 65 heeft
meegerekend. De clauskop
Epiloogspreker is door ons toegevoegd.

208

Na dit vers het woord Nota dat bij andere
teksten in het hs. gewoonlijk wordt
gevolgd door het aantal verzen. In dit
geval is het aantal opgegeven na v. 204.
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Die hexe
J. Vromans Université Libre de Bruxelles
In het handschrift-Van Hulthem volgt Die Hexe, de kortste van de vier kluchten
(sotternieën), onmiddellijk na het abel spel Lanseloet. De titel staat oorspronkelijk
niet boven de klucht, maar is verzonnen door Hoffmann von Fallersleben (overigens
in de vorm De Hexe). Ondanks het feit dat het woord hexe pas in de zestiende eeuw
vanuit het Duits in het Nederlands terechtgekomen is en het dus in samenhang met
deze klucht als een anachronisme beschouwd moet worden, is deze titel in latere
tekstuitgaven overgenomen en staat de sotternie in de vakliteratuur nog altijd onder
deze naam bekend. Om niet met deze traditie te breken hebben we de titel Die Hexe
in deze editie gehandhaafd.
Het handschrift-Van Hulthem is recentelijk gekarakteriseerd als ‘'s Levens felheid
in één band’ (Van Anrooij en Van Buuren 1991, 198). Het levendige beeld dat in
Die Hexe geschetst wordt van het middeleeuwse volksgeloof, de sfeer van toverij
die het stuk ademt, de realistische en ongekunstelde, soms heftig wordende toon van
de dialogen: dit alles maakt dat deze klucht zeker haar steentje bijdraagt tot
bovenstaande rake typering. De tekst levert, vanuit een taalkundige en een
cultuurhistorische invalshoek bekeken, talrijke interessante gegevens over
verschillende facetten van het middeleeuwse (volks)leven.

Vorm en inhoud
De sotternie is heel eenvoudig van structuur; ze is te verdelen in een aanspreking
van het publiek (de eerste 7 regels) en twee gesprekken: het eerste is een dialoog
tussen Machtelt en Luutgaert (64 versregels), het tweede is de confrontatie tussen
deze twee en Juliane (40 versregels). In totaal bestaat de klucht dus maar uit 111
regels.
Het onderwerp van de klucht lijkt op het eerste gezicht niet meer dan een voorval
te zijn dat op een directe, realistische manier uit de doeken gedaan wordt. In de
openingsdialoog beklagen Machtelt en Luutgaert zich dat zij met allerlei tegenslagen
te kampen hebben. Zij denken dat de duivel hiervoor zorgt en dat er toverij in het
spel is. Luutgaert vermoedt bovendien dat een oude vrouw, Juliane, hierin
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het instrument van de duivel is. De twee slachtoffers besluiten haar op de proef te
stellen. Zij dissen een verhaal op, Juliane geeft hun advies en dan staat het voor
Luutgaert en Machtelt vast dat zij een tovenares is en dus een dief (het volksgeloof
legde een verband tussen diefstal en tovenarij; om magische kracht te bezitten moest
een voorwerp gestolen zijn). Ze eisen het gestolen goed terug op straffe van een
aframmeling, die inderdaad volgt.

Enkele taal- en cultuurhistorische aspecten
In deze klucht wordt de sfeer opgeroepen van bijgeloof, waarin magische krachten
en occulte praktijken hand in hand gaan met het aanroepen van God en bepaalde
heiligen.
Meteen al in het begin doet de lede duvel (v. 6) zijn intrede. Het Mnl. bnw. leet
wordt gebruikt voor alles wat onaangenaam aandoet en kan dus ‘onaangenaam’,
‘hatelijk’, ‘lelijk’, ‘afschuwelijk’, ‘weerzinwekkend’ en (hier) ‘vervloekt’ of ‘gehaat’
betekenen. Het is het tegenovergestelde van lief; vgl. de tegenwoordig nog gebruikte
uitdrukkingen in lief en leed en lief en leed met iemand delen (waar we echter met
twee substantieven te maken hebben; het gebruik van het adjectief beperkt zich
tegenwoordig tot enkele gewestelijke uitdrukkingen en is in de standaardtaal
verouderd). Het komt erg vaak voor in toepassing op de duivel (vgl. v. 27: die lede
perlesijn). De lede duivel staat op die manier in tegenstelling tot de lieve heer, gebruikt
in toepassing op God.
Toverie (v. 19, 22 en 110), toveren (v. 57) en toveren boec zijn termen die deel
uitmaken van hetzelfde woordveld. Het is morfologisch interessant dat het merendeel
van deze woorden op één grondwoord, Mnl. znw. tover, teruggaan. Daar kan nog
bij worden opgemerkt dat ons huidige znw. tover volgens WNT 17, 1348 niet moet
worden beschouwd als een voortzetting van dit Mnl. substantief, maar een (opnieuw
ontstane) afleiding is van het ww. toveren. Mnl. toverie kan zowel ‘getover’ (in de
zin van: het tot stand brengen van onbegrijpelijke, bovennatuurlijke krachten met de
hulp van boze - soms, maar minder vaak: goede - geesten; ‘toverij’ of ‘tovenarij’
dus) als ‘betovering’ en ‘tovermiddel’ betekenen. Het woord toveren boec is
merkwaardig. Men zou het aaneengeschreven verwachten, maar dat is in het
Middelnederlands niet echt een probleem. Wat moeilijk te verklaren is, is de vorm.
Dat hier aansluiting moet worden gezocht bij het werkwoord is niet aannemelijk.
Eerder kan worden gedacht aan het znw. tovener (variant van toverer, ‘tovenaar’)
met metathesis (= klankomzetting). De semantische en morfologische implicaties
bij het verklaren van dit fascinerende, maar complexe woordveld maken dat verder
onderzoek (vgl. Van den Berg 1991, 71) wenselijk is en tevens uiterst boeiend zal
zijn.
Er zijn nog andere passages die op geloof in occulte krachten wijzen. In v. 24-25
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zegt Luutgaert dat haar koe geen melk, maar alleen nog water geeft: Mine coe es
haer melc ontgaen/ Hen es anders niet dan water. Een algemeen verbreid volksgeloof
wilde dat dit het werk van heksen was (zie HDA VI, kol. 252-254 en Lie 1990).
Als aanstichter van dit kwaad komt de duivel nog eens op de proppen, nu resp.
helsche cater (v. 26) en lede perlesijn (v. 27) genoemd. Hoffmann von Fallersleben
1838, 225 merkt op dat in Nederland de duivel vaak als kater werd voorgesteld,
terwijl deze in Duitsland meestal in de gedaante van een bok verschijnt (zie ook
MNW 3, 1237 en Huisman 1974, 197). Voor de benaming perlesijn zijn tot dusverre
geen bevredigende verklaringen gegeven. In MNW 6, 280 wordt het woord in verband
gebracht met Mlat. perlisia, Lat.-Gr. paralysia, ‘verlamming’, ‘jicht’, ‘omdat men
de ziekten voor booze wezens aanzag’. In Hoffmann von Fallersleben 1838, 256
wordt die etymologie ook al gegeven, maar hier wordt het bovendien met Mnl.
vledersijn, flercijn (‘jicht’, ‘podagra’) geïdentificeerd; Oudemans sluit zich in zijn
Bijdrage tot een Middel- en Oudnederlandsch Woordenboek (Arnhem, 1870-1880,
7 dln.) bij deze verklaring aan. Samenhang met paralysia vindt steun in HDA V, kol.
887-890, waar sprake is van duivels die als lam en hinkend worden voorgesteld; een
verband met flerecijn is misschien ook niet uitgesloten, maar dit woord wordt meestal
uit Ofr. pleurisie afgeleid en dat weer uit Mlat. pleuresis, <Lat. pleurisis, dat op basis
van Gr. pleura gevormd is. Het probleem bij de tot nog toe gegeven verklaringen
voor perlesijn is, dat hier twee verschillende betekenissen (‘verlamming’ en ‘jicht’)
door elkaar schijnen te lopen, en dat de etymologie van de woorden waarmee het in
verband gebracht wordt vooralsnog niet vaststaat.
Een vierweechscede (v. 31) is bij uitstek een plaats waar het niet pluis is. Op
kruisingen van wegen kwamen nl. volgens het oude volksgeloof heksen samen en
er waarden geesten van overledenen rond (HDA V, kol. 516 en Huisman 1974,
193-197).
De gestolen boter en het niet afgaan van de boter bij het karnen (resp. v. 38 en v.
40-43) kunnen ook in de context van hekserij geplaatst worden. Volgens HDA I, kol.
1727-1728 is iemand die veel boter maakt verdacht van hekserij; heksen zouden
boter stelen omdat ze die hard nodig hadden bij het bereiden of eten van vette spijzen.
In De Keyser 1929, 846-847 worden de waterachtige melk van Luutgaerts koe en
de problemen van Machtelt bij het boter karnen ‘ontmythologiseerd’ en teruggebracht
tot een voedingsprobleem. Beide verschijnselen zouden te wijten kunnen zijn aan
voeders waarin te veel water voorkwam, wat vooral 's winters het geval was.
Dat Juliane oesters bier (v. 61 en 73) verkoopt, zal ook wel geen toeval zijn. Aan
dit roodbruine, vooral uit de Hanzesteden Hamburg en Dantzig afkomstige bier (dat
laatste stond bekend onder de naam juipen- of jopenbier) werd een geneeskrachtige
werking toegeschreven (zie Stallaert, Glossarium van verouderde rechtstermen etc.
Leiden, 1890, p. 103). In HDA lezen we bovendien dat heksen een voorliefde hebben
voor rood bier (dl. I, kol. 1262), dat bier een rol speelt als medium bij beto-
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veringen (dl. I, kol. 1278) en dat Hamburgs bier goed zou werken tegen gal- en
nierstenen als het wordt geconsumeerd in combinatie met... verse boter (dl. I, kol.
1279)!
Het laatste sleutelbegrip van deze serie ‘magische’ elementen is die hant van enen
dief/ Daer IX messen op waren ghedaen (v. 98-99). De hand van een dief speelt een
belangrijke rol in allerlei sagen en legenden (zie HDA II, kol. 198-240 en III, kol.
1380); zo zou het bezit van een dievenhand de pleger van diefstal onzichtbaar maken
of slachtoffers en ongewenste getuigen in een diepe slaap doen vallen (Lie 1990,
217-218).
Wat wordt er nu eigenlijk in deze klucht beoogd? Wordt hierin het bijgeloof van de
plattelandsbewoners aan de kaak gesteld, zoals Pleij heeft beweerd? Wat is Juliane
voor een figuur? De een ziet in haar een waarzegster, de ander schildert haar af als
een vrouw die uit winstbejag handelt. Volgens Lie heeft de dichter van de klucht de
bedoeling gehad om de manier waarop Juliane door Luutgaert en Machtelt als
tovenares wordt gebrandmerkt belachelijk te maken en is het belangrijkste gegeven
hier niet de vraag wie de heks is, maar de klakkeloze wijze waarop iemand van
hekserij of toverij wordt beschuldigd.

Verder onderzoek
In de bovenstaande taalkundige en cultuurhistorische verkenning hebben we slechts
een greep gedaan uit de rijke stof die in deze tekst voor het oprapen ligt; andere
termen en motieven zullen beknopt in de ‘Aantekeningen’ aan de orde komen. Het
zal duidelijk zijn dat er nog heel wat te onderzoeken is. Zo zou een taalsociologische
benadering interessante antwoorden kunnen geven op de vraag hoe de personages
in deze klucht met elkaar converseren. Niet alleen het taalgebruik, maar ook de
zinsconstructies zouden daarbij onder de loep moeten worden genomen. De tekst
zou ook nog eens goed geanalyseerd moeten worden tegen de achtergrond van de
vraag naar de receptie en de functie van deze klucht (Lodder pleit bijvoorbeeld voor
nader onderzoek van publieksaansprekingen). Ten slotte zou men zich de vraag
kunnen stellen of de geringe omvang van het stuk misschien iets te maken heeft met
de vooral in de steden gevoelde behoefte aan snellere communicatie (zie Van Anrooij
en Van Buuren 1991, 185, die naar Pleij 1988, 160 verwijzen).
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Die hexe
Hier beghint de sotternie
Machtelt
1 Ach goede liede, hoe salic varen!
Die wolle es beter dant garen;
Het gheet met mi al achterwaert aant.
4 Hoe cornet dat al dus qualijc vaert?
In weet wat mi es ghesciet;
En daet die lede duvel niet,
In soude al dus niet mogen dolen.
Luutgaert
8 Nu segt mi, Machtelt, onverholen:

*

1 hoe salic varen: hoe moet ik te werk gaan
5 In = ic en (vgl. ook v.7, 40 en 81)
6 lede: vervloekte
7 dolen: ongelukkig zijn
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Waer omme stadi dus en claecht?
Ic come ende hebbe den vos verjaecht,
Die mi twee hoender heeft verbeten.
12 Hoe sidi al dus hier gheseten?
Op alle trouwe, berechtes mi.
Machtelt
Luutgaert, daer es groet redene bi,
Want dat ic niet en rase, dats wonder.
16 Die avonture hout mi soe tonder,
Want wat ic pine nacht ende dach,
Te ghenen profite ic comen en mach;
Het doet emmer toverie.
Luutgaert
20 Machtelt, bider maghet Marie!
Ic wene ghi niet en hebt gheloghen.
Met toverie benic bedroghen;
Alsoe, Machtelt, maecht u staen.
24 Mine coe es haer melc ontgaen,
Hen es anders niet dan water.
En daet niet die helsche cater
Ofte die lede perlesijn,
28 Hen soude al dus niet moghen sijn.
Maer wel vermoedic mi op ene;
Want ghisteren daer ic quam allene
Op ene vierweechscede, buten weghe
32 Vandic sittene ene oude teve aant.
Ende hadde botere voer haer staende;
Ic wane dat si den duvel maende,
Die daer die botere comen dede.
Machtelt
36 Luutgaert, bi Gods moghentede!
Ic moet u segghen onverholen,
Die boter hadse mi ghestolen.
Met quaden messen moet mense ontliven!
40 In coste in eenre maent ghecrighen
*
11 verbeten: doodgebeten
13 Op alle trouwe: in alle eerlijkheid. berechtes mi: zeg het mij
14 daer... bi: daar is een goede reden voor
16 avonture: lot. tonder: te onder, (hier:) in een toestand van ellende
17 wat ic pine: hoe ik me ook uitsloof
19 daar zit beslist tovenarij achter
21 wene: denk
23 maecht u staen: kan het ook met jou het geval zijn
25 Hen = het en
26 als het die kater uit de hel (= de duivel) niet heeft gedaan
27 perlesijn: benaming van de duivel
29 vermoedic... ene: heb ik een vermoeden tegen één persoon
31 Op ene vierweechscede: op een viersprong. buten weghe: aan de kant van de weg
34 maende: opriep
36 bi Gods moghenthede: bij de almacht van God
39 Met quaden messen: met messen die op een vreselijke manier hun werk doen
40 In coste: ik kon niet

Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem

186
*
Van mijnre blare coe eneghe botere; aant.
Wat ic clutse of wat ic clotere,
Het es al te male om niet.
44 Op alle trouwe, kindise niet,
Die stronthoere? Woense hier bi? aant.

48

52

56

60

Luutgaert
Jase, Machtelt, gheloves mi.
Si es van Corterike gheboren,
Ende heeft haer ene ore verloren aant.
Van quader dieften, dat es waer,
Ende oec wasse kort daer naer
Uut Ghint ghebannen op den pit. aant.
Met meneghen dinc es si besmit,
Daer si met pleghet om te gane.
Kindise niet? Hets Juliane,
Die ghinder woent op den hoec.
Si heeft een toveren boec,
Daer si met te toveren pleghet.
Hets jammer, dat si niet en leghet
In enen put onder die galghe
Vaste ghedolven metten balghe!
Si vercoept nu oesters bier.

Machtelt
Luutgaert, wat sitten wi dan hier?
Ic kinse weel, eest Juliane?
64 Laet ons beiden bestaen te gane
Ende enen poet biers te gader meten;
Wi selen al die waerheit weten
Van desen saken groet ende smal.
Luutgaert
68 Gherne, Machtelt, groet ongheval
Moet haer gheven sente Bride. aant.
Want ic menech quaet ghetide
Hebbe leden dat si mi brachte ane.

*

41 blare coe: koe met een witte vlek; vgl. blaarkop
42 ic clotere: ik stamp
46 jase: ja (zoals meestal verbonden met een volgend vnw., hier: ze). gheloves mi: neem het
van me aan
49 dieften: diefstallen, schurkenstreken
51 op den pit: op straffe van levend begraven te worden (pit: kuil, groeve; grafkuil - vgl. v.
59)
60 vaste: stevig; hier: afdoende.ghedolven: begraven. balghe: buik
61 oesters: Duits
64 bestaen te gane: op weg gaan
65 te gader: samen. meten: laten tappen
68 ongheval: ongeluk, rampspoed
69 sente Bride: Sint Brigida
70 quaet ghetide: ongeluk
71 brachte ane: toebracht, veroorzaakte
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Machtelt
72 Segt, vrouwe ver Juliane,
Hebdi enich oesters bier?
Juliane
Jaic, ghi vrouwen, wenen comdi hier
Al dus te gadere onder u lieden?
76 Het moet emmer yet bedieden; aant.
Over mi moghdi wesen coene.
Luutgaert
Juliane, wi hebben hier te doene;
Wi droncken gerne van uwen biere.
80 Ic bits u, set ons biden viere.
Haelt ons bier, wi selent betalen.
Juliane
In vragher niet na, ic gaets u halen.
Altoes ghebiet te mi weert!
Machtelt
84 Vrouwe Juliane, ons beiden deert,
Ende gherne souden wijs u vraghen,
Maer qualijc dorren wijs ghewaghen,
Wi weten wel dat ghijs sijt vroet;
88 Gherne gheraecten wij ane goet,
Coster wi wel comen ane.
Ons es ghegheven te verstane,
Waert dat sake, dat ghi wout,
92 Dat ghi ons wel hulpen sout,
Ende hier omme si wi tote u comen.
Juliane
Wat, gebuerinnen! Mochtic u iet vromen
Met mire const, met minen rade,

*

72 vrouwe ver: vrouwe
74 jaic: vgl. v. 46. wenen: vanwaar
77 coene: gerust
83 (Lett.) beschik steeds over mij, m.a.w. uw wil is wet
86 qualijc: nauwelijks. dorren: durven. wijs ghewagen: wij er gewag, melding van maken
87 dat... vroet: dat u er verstand van hebt
88 wij zouden graag bezittingen verkrijgen
89 Coster wi = Costen er wi: konden wij er
91 Waert dat sake: ingeval
93 si: zijn
94 iet vromen: met iets van dienst zijn
95 const: kennis, kunde; behendigheid
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96 Ic ben die ghene, diet gerne dade,
Want u welvaren ware mi lief.
Haddi die hant van enen dief
Daer IX messen op waren ghedaen
100 Het soude u altoes voerwaert gaen,
Soe waer ghi die hant ane sloecht.
Luutgaert
Ay hoere, dat ghi ons dies gewoecht,
Dies moetti hebben vele quader jaren.
104 Nu weten wi wel al oppenbaren,
Wat ghi met ons hebt ghedreven.
Ghi selt ons moeten wedergheven,
Dat ghi ons qualijc hebt ghestolen,
108 Ofte wi selen u oghen uutpolen,
Ende met desen pot soe gheraken,
U toverie sal nu uutcraken.
Hier vechten si. aant.
Juliane
Ay ghi vrouwen, slaet met ghemake!
CX

verse.

Aantekeningen
De tekst loopt in het handschrift van F.230R,a, 4-F.230V,b,33. Lanseloet (het spel)
en Die Hexe (de sotternie) hebben in het hs. het volgnummer CCVI.
Eerdere uitgaven zijn: [H.] Hoffmann von Fallersleben, Altniederländische
Schaubühne. Abele Spelen ende Sotternien. Breslau, 1838. Horae Belgicae VI
[fotografische herdruk: Amsterdam, 1968]; H.E. Moltzer, De Middelnederlandsche
Dramatische Poëzie. Groningen, 1875; J. van Vloten, Het Nederlandsche Kluchtspel
van de 14e tot de 18e eeuw. 2e druk. Haarlem, 1877 (gedeeltelijk); P. Leendertz,
Middelnederlandsche dramatische poëzie. Leiden, [1899-1907]. Bibliotheek van
Middelnederlandsche letterkunde 63, 66, 67 en 71; L. van Kammen, De abele spelen
naar het Hulthemse handschrift. Amsterdam, 1968 (tweede druk 1969). Nederlandse
klassieken (diplomatische editie); G. Stellinga, Het abel spel ‘Lanseloet van
Denemerken’ en de sotternie ‘Die Hexe’ na volghende. 5e druk. Culemborg, 1978
*

99 waarover negen missen waren gelezen
100 voerwaert: (hier:) voor de wind
101 die hant ane sloecht: ondernam
102 dies gewoecht: hiervan gewaagde
103 vele quader jaren: veel ongelukken
104 al oppenbaren: heel stellig
105 ghedreven: uitgehaald
107 qualijc: op laaghartige, gemene wijze
108 uutpolen: uitsteken
110 uutcraken: algemeen bekend worden
112 met ghemake: zachtjes

Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem

(schooluitgave); G. Komrij, De abele spelen. 's-Gravenhage, 1989 (oorspronkelijke
tekst en hertaling in hedendaags Nederlands).
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Opschrift Voor Hier: Hie geëxpungeerd.
3

achterwaert: hs.: achter waert.

32

teve: een in het Middelnederlands vaak
gebruikt scheldwoord voor vrouwen.

41

De blare coe die in v. 41 ter sprake komt,
zou ook met bijgeloof te maken kunnen
hebben. Volgens Leendertz 1899-1907,
521 moet hieruit worden opgemaakt dat
men de blare koeien, d.w.z. de
bleskoppen, voor betere melkgevers hield
dan de andere; er wordt naar Die
Buskenblaser, v. 178, verwezen, waar
met blare ook de voortreffelijkheid van
de koe zou worden aangeduid.

45

stronthoere: het eerste lid van de
samenstelling moet hier worden opgevat
als een pejoratief voorvoegsel (zoals
tegenwoordig nog in scheldwoorden als
strontjong(en), strontwijf etc.) bij het als
scheldwoord gebruikte ‘hoer’. De bet. is
zoveel als: ‘vuile, gemene slet’. (In R.
Pigeaud, ‘De vrouw als verleidster. De
stedelijke moraal in de 15de eeuw’. In:
P. Bange e.a. (red.), Tussen heks en
heilige. Het vrouwbeeld op de drempel
van de moderne tijd, 15de/16de eeuw.
Nijmegen, 1985, p. 42-44 wordt ingegaan
op de middeleeuwse beroepenclassificatie
in eerzame en laakbare beroepen en komt
de minachting voor de prostituée ter
sprake.)

48

Dat het afsnijden van een oor een
bekende straf was voor diefstal ziet men
o.m. in Hoffmann von Fallersleben 1838,
225; MNW 5, 1960-1961; HDA VI, kol.
1210; Lie 1990, 213.

51

Het levend begraven worden werd vooral
aan vrouwen voltrokken, nl. voor de
misdrijven waarvoor mannen werden
gehangen of verbrand (zie HDA V, kol.
956-958 en Hoffmann von Fallersleben
1838, 226).
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sente Bride: hier is de Ierse heilige
Brigida of Bride bedoeld, abdis van
Kildare en een van de patroonheiligen
van Ierland. Zij leefde in de 6e eeuw; de
verering werd al vroeg naar het vasteland
overgebracht en in onze streken werd ze
beschouwd als beschermster van de
paarden en het melkvee. Zij is in feite de
christelijke voortzetting van een oude
Keltische godheid, Brigantia, die meestal
in drievoudige gedaante of als groep van
drie godinnen wordt voorgesteld: de
godin van de poëzie, van de geneeskunst
en van het smeden. Ter ere van haar werd
op 1 februari Imbolc gehouden, een feest
waarmee het begin van de lente werd
gevierd en dat ook een reinigingsfeest
voor de boeren betekende. Deze datum
is ook overgenomen als feestdag van de
heilige Brigida, die haar uit de Keltische
godsdienst stammende landelijke karakter
na de christelijke ‘annexatie’ bewaard
heeft. Vandaar dat het niet verwonderlijk
is dat Luutgaert hier juist de heilige
Brigida aanroept.

76

yet: in het hs. verbeterd uit yt.

111

vechten: hs.: weckten.
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In dit register zijn opgenomen: namen van antieke, middeleeuwse en moderne auteurs,
titels van teksten, en een selectie van trefwoorden uit de inleidingen.
Aarne, A. en S. Thompson 138
Abélard 25
abele spelen 5, 10, 11, 180
absolutie 48-50
Achte persone wenschen (H23) 23-31
Adam de la Halle 141
adellijke idealen 70
Alderande proverbien vanden wisen Salomone (H188) 153-163
alfsgedroch 123, 137
allegorie 58, 77-79
Andreas Capellanus 87
Andromache 24
Angillis, A. 83
Anrooij, W. van 10, 11, 50, 60, 68, 70, 155, 180, 183
Aristoteles 95
Aubailly, J.C. 166, 168
Axters, St. 43, 46, 77, 79, 83-85, 88
Bacchus 86, 87
balerie 142
balladen 139
Bäumer, R. 79
Beets, A. 160
Berengier ou le chapelet 142
Berg, E. van den 180, 184
Bergh, L.Ph.C. van den 84, 85
Bertken, Suster 77
biecht 48-50
bijbel 25, 55, 87, 153-155, 160-163
Blank, W. 60
bloemenkrans 139, 141, 142
Blommaert, Ph. 23, 31, 61
Boccaccio, Giovanni 33, 34
Boec van seden 154, 160
Boendale zie Jan van Boendale
boerde 23, 32, 104-106, 122, 123
Borchgravinne van Vergi (H162) 5, 9, 71
Borgeld, A. 34
Bouden zie Boudewijn vander Luere
Boudewijn vander Luere 23, 25, 31
Bouwman, A. 83
Brandaan zie Reis van Sint Brandaan
Brandis, T. 60
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Bretel zie Jacques Bretel
Briesemeister, D. 50
Brigida, St. 189
burgerlijke idealen 70
Bürgermeister und Königssohn 105, 106
Burrow, J.A. 88
Buskenblaser (H205) 138, 164-179, 189
Buuren, A.M.J. van 10, 11, 34, 50, 60, 68, 70-72, 107, 155, 163, 180, 183
Casagrande, C. 148
catechese 49, 50
charivari 167
Chaucer, Geoffrey 60
clarissen 77, 78
Confiteor 49, 50
Cooke, T.D. 125
corruptie 124
Credo 49
Crystal Palace 57
De amore libri tres 87
Decamerone 33, 34
Deen gheselle calengiert den anderen die wandelinghe (H149) 95-103
Delbouille, M. 143
Deschamps, J. 9, 11
deugdenleer 71
dierenverhaal 146, 147
Dietsche doctrinael 154, 160
Dispitacie tusschen den sone ende den vader (H115) 86-94
Dispitacie tusschen enen clerc ende sinen meester (H113) 86, 88
Disticha Catonis 153, 154, 160
Dits tijt verlies (H195) 23
Dits vanden tanden (H164) 25
dominicanen 32, 34, 42
doodzonden 48
dramatische monoloog 166, 167
Drie poente die de vrouwe haren sone leerde (H96) 70-76
Dronke, P. 143
Duinhoven, A.M. 125
duivel 164, 165, 180-182
Ecclesiastes 153
Ecclesiasticus 153
Eckhart, Meister 42
Eggers, H. 50
Egidius-lied (Tweede) 60
escortboy 104
Esmoreit (H169) 11, 137
Esopet 95, 146, 148
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ethiek 153
Even, E. van 77, 84
exempel 59, 164-167
fabels 11, 95, 146, 147
fabliaux 105, 106, 122, 123
feodaliteit 113, 114
Ferguut 71
Fleischer, W. 79
Foteor 105
franciscanen 164, 168
Frenzel, E. 123, 125, 136
Ganshof, F.L. 115
Gartenallegorie 77-79
gaven van de Heilige Geest 48, 55
Geernout 24
geloofsartikelen 48, 55
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geloofsbelijdenis 48
Gerritsen, W.P. 60
Gheerkijn van Soets 97
Ghelasen sale (H86) 57-69
Ghelove zie Tghelove
gigolo 104-106
glas 57-60
Glier, I. 60
goochelaar 164-166
Grabmann, M. 115
gradus amoris 34
Gruuthuse-handschrift 58, 60
Guldenne berch (H45) 9, 42-47
Gunther 24
Haags Liederenhandschrift 58
Habacuc 25
Hadewijch 77, 87
Hagen 24
Hautkappe, F. 50
Hector 24
Hecuba 24
Heilige Land 114
Heimelijkheid der heimelijkheden 95
Heinrich Kaufringer 105, 107
heks 180
Helena 24
Hellinga, W. Gs 148
Heloïse 25
heraldiek 67
Herviz de Metz 25
Het daghet in den oosten 23
heterostrofie 142
Hexe (H206) 180-189
Hey hey voerleden tijt 87
Hödl, L. 50
Hoffmann von Fallersleben, H. 135, 137, 178, 180, 182, 184, 188, 189
Hogenelst, D. 12, 34, 107, 111
homme à tout faire 166
hoofdzonden 49, 50
hoofsheid 23, 59, 71, 72, 96, 97, 139, 141, 142
hoorndrager 136
House of Fame 60
Huisman, J.A. 182, 184
Hulthem, K. van 5, 9
Hüsken, W.N.M. 168
huwelijkseer 123
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Jansen-Sieben, Ria 5, 6, 95
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Jan van Boendale 160
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Johannes XXII 42
Jonckbloet, W.J.A. 160
Joris van Lis 87, 88
Jung, M.-R. 61
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Jungmann, J.A. 50
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Kausler, E. von 77, 78, 84, 85
Kern, J.H. 79, 84
Keyser, P. de 182
kleurensymboliek 67
klucht 164, 180, 183
Komrij, G. 135, 178, 188
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Kruyskamp, C. 40, 88, 111, 112
kwakzalver 166
Lacarise (H163) 25
Lancelot 71
Langzeilen 24
Lanseloet (H206) 180, 188
Leendertz, P. 122, 125, 135, 137, 178, 179, 183, 188
Leken spieghel 160
levensfasen 86, 87
lichaamssappen 86
Lie, O.S.H. 70, 184, 189
Liedekijn vanden hoede (H174) 139-145
Limborch, Roman van 87
Lippijn zie Sotternie van Lippijn
Lodder, F. 34, 107, 112, 184
Loey, A. van 179
lollaert 165
luistervinken 59, 67, 69
Lydgate, John 60
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Maerlant zie Jacob van Maerlant
Maghet van Ghend (H100) 23
magie 181, 183
Mak, J.J. 79, 85
Margriet van Meerbeke 78
Mariagedicht 77-79
Mariasymbolen 84, 85
Martijn (Eerste) 87
Mathys, F. 31
Maximilianus, P. 84
mecenas 96, 97
Meder, Th. 40, 112
meditatie 77-79
meimaand 66
Menelaos 24
Meyer, P.-B. de 79
minne-allegorieën 66
Minnerede 23
minnesproke 57-60
Moderne Devotie 60
Moltzer, H.E. 135, 178, 188
Mone, F.J. 152
moraal 148
Muscatine, C. 107
mystiek 77, 78
nachtegaal 66
Natureingang 57
Neumeister, S. 88, 115
Neun Männer neun Frauen 23
niders 59, 69
Nikolaas van Straatsburg 42, 43
Noomen, W. 107
Nykrog, P. 125
ongelijke geliefden 167, 168
Oostrom, F.P. van 67, 70, 72
Osté, M. 104, 107
Oudemans, A.C. 182
Ovidius 154
Painter, S. 115
Palmboomtraktaat 77
Paris 24
Pauw, N. de 5, 79, 84, 162
Peeters, J. 26
Perchevael 71
personificaties 58
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Pigeaud, R. 189
Pinchart, A. 103
Pleij, H. 26, 70, 164, 168, 183, 184
Pollidamas 24
Pollixena 24
Prediker 153
Prims, F. 168
privé-biecht 48
prostitué 104-106
Proverbia 154, 155
Proverbiën 155
raadsel 24
refrein 140, 141
Reis van Sint Brandaan (H2) 5, 9, 58
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Reynaert, J. 23, 26, 79
Rijmbrief 87
rijmschema 23, 140, 154
Robin et Marion zie Jeu de Robin et Marion
Rose, Die 154, 160
Rose, Roman de la 66
Rubben (H211) 10, 137, 138
Rudegeer 24
Runciman, S. 115
Ruusbroec zie Jan van Ruusbroec
sacramenten 48, 55
Salomo 153-155
Salzer, A. 79, 84, 85
Sappler, P. 107
scamelheit 71
Scheffczyk, L. 79
Schenk, M.J.S. 122, 125
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