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Woord Vooraf
Uit de Inleiding bij Een koopman in Venetië zal duidelijk worden dat de hier
uitgegeven tekst eigenlijk al zo'n honderd jaar geleden van de pers had moeten rollen.
Maar de oproep daartoe in 1895 door de Belgische onderzoekers Karel de Flou en
Edward Gailliard heeft indertijd niet tot het gewenste doel geleid. Pas in 1993 werd
er een begin gemaakt met de voorbereiding van een editie. De petite histoire van de
totstandkoming van deze uitgave is te aardig om er niet even bij stil te staan.
In 1992 promoveerde in Utrecht de Italianiste José de Bruijn-van der Helm op een
proefschrift over Italiaanse handelstermen die voorkwamen in gedrukt-uitgegeven
Nederlandse teksten uit de zestiende en zeventiende eeuw. De hier geëditeerde tekst
was daar dus niet bij, maar deze was de promovenda ook niet bekend.
Toevalligerwijs in die dagen op bezoek in Utrecht kreeg Ria Jansen-Sieben ten
huize van Wim en Gisela Gerritsen de dissertatie in handen. Als auteur van het
Repertorium van de Middelnederlandse artes-literatuur kende zíj het handschrift
wél en zag dat dit in het proefschrift niet werd genoemd. Via Gisela Gerritsen-Geywitz
werd José de Bruijn op de tekst geattendeerd. Zij bestelde vervolgens in Londen een
film van het handschrift, van plan daar ooit iets mee te doen.
Enige tijd later vroeg zij Fons van Buuren, werkzaam bij de sectie
Middelnederlandse letterkunde in Utrecht, of er niet een Nederlands-Italiaans projectje
op het getouw kon worden gezet. Deze bracht dit in de sectie ter sprake en, wederom
toevalligerwijs, had Van Buurens naaste collega Orlanda Lie op dat moment enkele
studenten die wel eens iets meer wilden dan het vaste curriculum. Aan de slag gingen
toen José de Bruijn, haar oud-leerlinge Maria van Donkelaar, de medio-neerlandicae
Orlanda Lie en José van Aelst, de studenten-Nederlands Lotte Jensen, Oele
Koornwinder en Matthijs Wolthaus. Korte tijd later versterkte Gisela Gerritsen,
paleografe en codicologe, de gelederen. De drie studenten-Nederlands moesten om
persoonlijke redenen successievelijk afhaken. De andere vijf gingen door en vroegen
Fons van Buuren erbij. In een wat later stadium moest ook José van Aelst, vanwege
het werk aan haar dissertatie, haar medewerking staken, maar intussen had zij vanuit
haar bijbelkennis grotelijks bijgedragen aan de cultuurhistorische aantekeningen.
Zonder haar hebben de vijf overgeblevenen vanaf het najaar 1994 op de tekst verder
geploeterd.
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Dat het boek er nu ligt is overigens niet alleen de verdienste van dit kwintet. Op velen
is een beroep gedaan, nooit tevergeefs.
In de eerste plaats moet hier genoemd worden Ria Jansen-Sieben. Haar
opmerkzaamheid in 1992 ligt in zekere zin ten grondslag aan Een koopman in Venetië,
maar er is meer. Het gedeelte over het Middelnederlands is vrijwel geheel van haar
hand en ook tussentijds heeft zij de helpende hand uitgestoken. Bovendien heeft zij
het typoscript-in-wording kritisch doorgelezen en van menige opmerking voorzien.
Afzonderlijk dienen ook vermeld Evert van den Berg, Tatiana Bruni, Wim
Gerritsen, Marita Koornwinder-Wijntjes, Erwin Mantingh en Vincenza Profita: zij
hebben geholpen waar ze konden en daarbij ook hun kritiek niet onder stoelen of
banken gestoken. De editeurs hebben er royaal hun voordeel mee kunnen doen.
De vele anderen die hun steentje hebben bijgedragen worden steeds ter plaatse in
het boek genoemd.
Veel dank ten slotte gaat uit naar de uitgever. De liefde van Verloren en zijn staf
voor het goed uitgegeven boek mag bekend worden verondersteld en is de editeurs
eens te meer gebleken.
Utrecht, juni 2000
José de Bruijn-van der Helm
Fons van Buuren
Maria van Donkelaar
Gisela Gerritsen-Geywitz
Orlanda Lie
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Inleiding
In de British Library te Londen wordt onder de signatuur Add. MS 10802 een papieren
handschrift uit de late Middeleeuwen bewaard, dat een tweetalige tekst bevat. Deze
bestaat uit Italiaanse en daarmee corresponderende Middelnederlandse zinnen - in
totaal ruim drieduizend regels tekst. Het handschrift is anoniem, een datering
ontbreekt.
In de secundaire literatuur wordt het Londense handschrift voor het eerst vermeld
in 1895. In dat jaar publiceerden Karel De Flou en Edward Gailliard, twee leden van
de toenmalige Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, hun
beschrijving van een negentigtal Middelnederlandse handschriften in het British
Museum te Londen.1 Deze twee onderzoekers hadden in 1893 op verzoek van de
Belgische regering en de Vlaamsche Academie een studiereis naar Engeland gemaakt.
Hun opdracht was ‘inzage of afschrift te nemen van alle geschriften en oorkonden,
die voor de geschiedenis der Nederlandsche taal- en letterkunde, en inzonderheid
voor de Middelnederlandsche periode, van belang konden zijn’.2 In het beknopte
reisverslag dat aan de beschrijving van de handschriften voorafgaat, doen zij onder
meer het voorstel aan de Academie om uit deze rijke voorraad teksten een aantal
werken ‘langs diplomatische weg in leening te vragen, ten einde ze af te schrijven
om onder de uitgaven des Genootschaps opgenomen te worden’.3 Op de lijst van
aanbevolen werken staat - naast ‘Die tafel van den Kersten Ghelove’, ‘Verschillende
werken van Jan van Ruusbroec’, ‘Die Peregrinatie van Jherusalem’, ‘Roman van
Jason’, ‘Het Scaecspel’, ‘Die Lof der Vrouwen’, ‘Lucidarius boeck’, ‘Sydrac’, en
het ‘Cartularium van Herne’ - ook de hier uitgegeven tekst, onder de titel:
‘Italiaansch-Nederlandsch Gespreksboek’.4
In de loop van de tijd is het handschrift vermeld in een aantal studies en repertoria
waarin het op verschillende wijzen wordt getypeerd. Hajo Brugmans beschrijft in
1895 de tekst als een ‘bundel Italiaansche en Nederlandsche spreu-

1
2
3
4

Het boekenbezit van de huidige British Library maakte vroeger deel uit van het British
Museum.
De Flou/Gailliard 1895: 31-2.
De Flou/Gailliard 1895: 36.
De Flou/Gailliard 1895: 37.
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ken’.5 Zes jaar later karakteriseert Robert Priebsch het werk als een
‘Italienisch-niederländisches Gesprächbüchlein’.6 De tekst wordt in de Bouwstoffen
van het Middelnederlandsch woordenboek omschreven als ‘Italiaansche spreuken
met een Nederlandsche vertaling’.7 In haar Repertorium van de Middelnederlandse
artes-literatuur spreekt Ria Jansen-Sieben van een ‘Italiaans/Nederlands
(koopmans)-gespreksboek’.8
De oproep van De Flou en Gailliard om het tweetalige Londense handschrift uit
te geven is een eeuw lang onbeantwoord gebleven. Tijd dus om deze intrigerende
tekst onder het stof vandaan te halen en toegankelijk te maken. Deze editio princeps
van dit ‘Koopmansboek’ - dat is de naam die hier verder gebruikt wordt - is bestemd
voor vakgenoten (mediëvisten, taalkundigen en cultuurhistorici), maar ook voor een
breder publiek van belangstellenden. Vandaar dat besloten is om de kritische uitgave
van de tekst te voorzien van een moderne Italiaanse en Nederlandse vertaling en van
commentaar. Aan de editie gaat vooraf een behandeling van de problemen die de
tekst en het handschrift oproepen. Wat is dit voor een tweetalig boekje? Wanneer,
waar en door wie is deze tekst geschreven? Voor wie en met welk doel is hij
vervaardigd?
Voorop gaat de kennismaking met de tekst. Er wordt aandacht besteed aan de
inhoud, aan het handschrift als materieel object van onderzoek, en aan de taal.
Vervolgens wordt de cultuurhistorische context van het boek besproken: de
historische, sociale, economische en literaire achtergronden. In een slotbeschouwing
worden de resultaten van het onderzoek samengevat en pogen de editeurs antwoord
te geven op de vraag naar de functie van het Koopmansboek. Daarop volgt de editie
met een vertaling van de tekst, alsmede cultuurhistorische, taalkundige en
paleografische aantekeningen. Het boek wordt besloten met een literatuurlijst en een
register.

5
6
7
8

Brugmans 1895: 421.
Priebsch 1901 II: 106-7.
MNW-Bouwstoffen: nr. 408, sub 41.
Jansen-Sieben 1989: 388.
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Het boek
De inhoud
Na een traditionele aanroeping - ‘Jhesus Maria’ - begint de tekst van het hier
uitgegeven handschrift aldus (zie ook afb. 1):
Omni cosa ha soy principio.
Alle dinch heft sijn begiin.
Omni principio ha soy fine.
Alle beginsel heft sijn inde.
Omni principio con soy fine ha medio.
Alle beginsel met sinen inde heft middel.
Omni mezo ha doy chose contrarie.
Alle middel heft twe dingen tegen.
Omni contrarietà voel soy adiuto.
Alle tegenheit wilt sijn holpe.
Omni adiuto voel soy rasoen.
Alle holpe wilt sijn redelicheit.
E'-lla de besogna che omni homo parla iustamente.
Het es noet dat alle minsche spreke met rechte. (1-7)

Het zijn algemene uitspraken, zin voor zin eerst in het Italiaans, dan zin voor zin in
een Middelnederlandse vertaling, enigszins beschouwend. Maar in 8 spitst de tekst
zich toe:
Iusto debe esser omni mercadante.
Rechtverdich sal sijn alle coepman. (8)

En vanaf hier draait de hele tekst om kwesties - soms met breed uitweidende, ietwat
abstracte ‘terzijdes’, veelal van ethische, godsdienstige en praktische aard - die
allemaal van doen hebben met koopmanschap.
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Afb. 1. f. 1r, Add. MS 10802. Met toestemming van de British Library.
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Bij eerste lezing is het overigens niet zo helder dat het hier om een samenhangend
geheel gaat. De auteur lijkt een aantal onderwerpen in een associatieve opeenvolging
aan elkaar te rijgen, zonder dat wordt aangegeven waar het ene onderwerp eindigt
en het volgende begint, waardoor het soms zelfs niet duidelijk is of een bepaald
gedeelte nu wel of niet is afgerond. Bij aandachtiger lezing blijkt echter dat de tekst
bestaat uit verschillende onderdelen, die niet steeds op dezelfde manier worden
gepresenteerd: als wijze lessen, of in de vorm van een dialoog dan wel monoloog,
of als een brief. Op grond hiervan hebben wij een keuze gemaakt voor de indeling
van de tekst.
Op een aantal plaatsen is het zonder meer duidelijk dat er sprake is van een dialoog:
de spreker richt zich dan rechtstreeks tot een toegesprokene: Che voy plaze misier
miyo? / Wat ghelievet u min here? (27). Op verscheidene plaatsen valt uit de tekst
bovendien af te leiden wat voor personen een gesprek voeren: er is een samenspraak
tussen een verkoopster en een koper, een dialoog van een oudere koopman en een
jonge specerijenhandelaar, een vertrouwelijk gesprek van een oudere man met zijn
jonge vriend, en een dialoog tussen een Italiaanse koopman en een collega uit de
Lage Landen. Maar, als gezegd, het wordt ingewikkelder daar waar men als lezer
zich afvraagt of een dialoog wel of niet ten einde is en overgaat in een monoloog of
een algemene beschouwing van de auteur/verteller.1
Hieronder volgt de inhoud.

I. Inleidende wijsheden (1-24)
De auteur begint zijn werk met een aantal sententies - algemene gezegdes - die pleiten
voor ‘het midden’. Vervolgens noemt hij enkele noodzakelijke voorwaarden voor
rechtvaardig koopmanschap: een koopman moet rechtvaardig, welbespraakt en
betrouwbaar zijn. De schrijver waarschuwt voor een koopman die onbetrouwbaar
is. Een publiek dat niet in staat is een goede koopman van een slechte koopman te
onderscheiden wordt zelf bedrogen. Vertrouw niet iedereen.

1

Zo is het bijvoorbeeld zeker dat het gesprek van de verkoopster en de koper in 104 nog aan
de gang is: de koper zegt Madona mya graciosa, voy disete el vero / Mine suverlike vrouwe,
ghy segget waer. Maar vanaf 105 tot en met 170 is het onduidelijk hoe we de tekst moeten
lezen. In 105 kan zowel de ‘hij’ als de ‘zij’ aan het woord zijn en dan eventueel doorgaan
tot en met 111, waarna in 112 de ander weer een vraag stelt, die vanaf 113 wordt beantwoord.
Maar dat - eventuele - antwoord gaat vervolgens over in een godsdienstige beschouwing
(doorlopend tot en met 170) die niet als een ‘gesprek’ kan worden geïnterpreteerd. Het hele
stuk vanaf 105 (of vanaf 112 dan wel 113) kan echter ook gelezen worden als een
beschouwende monoloog van de koper óf van de verkoopster óf als een overpeinzing van
de auteur/verteller.
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II. Gesprek Verkoopster en Koper (25-111)
De tekst vervolgt met een gesprek tussen een vrouw (verkoopster) en een heer (koper).
Aan deze samenspraak ligt een situatie ten grondslag die typerend is voor het
koopmansberoep. Hoe benader je een koper? Hoe prijs je je koopwaar aan? Hoe
onderhandel je over de prijs en de wijze van betaling? Het is duidelijk dat een verkoper
of verkoopster goed van de tongriem moet zijn gesneden en het imago van
betrouwbaarheid moet uitstralen. Pas dan zal de klant vertrouwen in hem of haar
hebben en tot de koop overgaan. Bij het onderhandelen over de betaalwijze blijkt
dat betrouwbaarheid niet alleen een zaak is van de verkoper, maar ook van de klant.
Zoals de verkoper het vertrouwen van de koper vraagt als het gaat om de kwaliteit
van het product, zo vraagt de klant het vertrouwen van de verkoper inzake de wijze
van betaling. Déze verkoopster vindt een afbetaling in termijnen zonder borg of pand
als garantie niet acceptabel: Sy tu non ha' pezeria né pigno, qua tu non pò' fare
mercato / En hebdi noch borge noch pant, hier en mogedi niet doen comescap (81).
Dit voorval is aanleiding voor het uitwisselen van enkele wijze lessen over het
geweten en over betrouwbaarheid. Het geweten is een spiegel van de ziel; het goede
geweten is edel boven alles; een zuiver geweten is rijkdom. Wie zijn naaste bedriegt,
verliest het goede geweten en daarmee het paradijs.

III. Wijze lessen (112-170)
Tot zover kan het aan de orde gestelde nog steeds min of meer direct betrokken
worden op de koopmanswereld. Maar dan tilt de auteur de bespreking van het
onderwerp op een hoger niveau door het gesprek een filosofische wending te geven
met de vraag: Que te inpara de questo mundo / Wat duncket u van deser werelt?
(112). Wat er dan volgt is een uiteenzetting over de valsheid, de bedrieglijkheid van
de wereld, die in schril contrast staat met gegevens uit de Schrift, de wet van God.
De wereld is een bedriegster, want ze doet haar belofte niet gestand: ze belooft veel
maar geeft weinig en ze spoort aan tot onbetrouwbaarheid en bedrog. Van het
onderwerp ‘bedrog’ in de koopmanswereld is de auteur uitgekomen bij de betekenis
van bedrog in het algemeen: wie zijn naaste bedriegt, krenkt God. Als door een soort
van kettingreactie belandt de auteur tenslotte bij de onvermijdelijkheid van de dood.
Wie God niet vreest, leeft in het ongewisse. Wie niet aan de dood denkt, leeft in het
ongewisse. In de dood worden alle mensen aan elkaar gelijk: arm en rijk, jong en
oud. De enige bescherming tegen de onvermijdelijke dood is rechtvaardigheid, een
van de drie kwaliteiten die in de inleiding vermeld worden als onontbeerlijk voor
goed koopmanschap (vgl. 8).
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IV. Gesprek Meester en Dienaar (171-256)
Bij 171 begint evident een dialoog. Deze kan getypeerd worden als een
sollicitatiegesprek tussen een jonge specerijenhandelaar en een oudere edelman. De
jonge koopman knoopt een gesprek aan met een edelman die voorbijkomt. Als deze
hem naar zijn beroep vraagt, vertelt de jongeling dat hij een expert is in het
conserveren van (bedorven) peper en andere specerijen. De edelman is zeer met hem
ingenomen en biedt aan hem in dienst te nemen. Vervolgens wordt er onderhandeld
over de duur van de aanstelling en de arbeidsvoorwaarden. De werkgever stelt een
salaris van tien dukaten per jaar voor, met inachtneming van een proefperiode en
een eventuele bijstelling van het salaris. De specerijenkoopman - de werknemer vindt het aangeboden salaris aan de lage kant en stelt een wederzijdse proefperiode
van een maand voor met eventuele bijstelling van het loon. Hij omkleedt zijn antwoord
met gezegdes en wijsheden, zoals ‘vriendelijke woorden vullen geen buidel’ (201,
210), dat is: ‘praatjes vullen geen gaatjes’.
De edelman reageert positief op het voorstel en maakt eveneens gebruik van diverse
sententies om zijn tevredenheid over de antwoorden van zijn toekomstige dienaar
uit te drukken. Zo stelt hij dat iemand die wijs is de juiste woorden op het juiste
moment weet te kiezen. De edelman vervolgt het gesprek met het noemen van eisen
die hij aan zijn nieuwe knecht stelt. Vóór alles moet een dienaar gehoorzaam zijn,
in de eerste plaats natuurlijk aan God, vervolgens aan zijn heer. Een gehoorzame
dienaar onderhoudt niet alleen de tien geboden van God, hij onderwerpt zich ook
aan de tien huisregels van zijn meester.
(Op dit punt (fol. 14v) breekt de dialoog af, terwijl de pagina nog niet vol is: de
laatste Italiaanse regel (256) is niet in het Middelnederlands vertaald, en als de tekst
weer begint op de volgende bladzijde is de dialoog in ieder geval afgelopen en
bevinden we ons in een reeks ‘wijze lessen’).2

V. Wijze lessen (257-373)
Na deze dialoog volgt een gedeelte dat gewijd is aan allerlei algemene wijsheden in
de vorm van spreuken, gezegdes en citaten. Met name het beschikken over sapientia
(wijsheid) en prudentia (inzicht en verstand) - twee benamingen voor dezelfde
kardinale deugd - wordt beschouwd als een groot goed: inzicht is zaliger dan kostbaar
zilver of goud; wie inzicht heeft zal altijd voldoende hebben; spreek met verstand
en zwijg als u uw vijand ziet. Daarnaast wordt gewaarschuwd voor het aanschouwen
van mooie vrouwen: zelfs de grootste ge-

2

Hier speelt het handschrift ons parten: na fol. 14 zijn er twee folia verloren gegaan. Zie hierna
in de paragraaf over het handschrift p. 27
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leerden kunnen haar geen weerstand bieden. Deze les wordt geïllustreerd met
beroemde voorbeelden uit de Grieks-Romeinse cultuur en de bijbel.

VI. Gesprek van twee vrienden: Oudere Vriend en Jonge Vriend (374-1288)
Wat de omvang betreft neemt dit gesprek een prominente plaats in: het beslaat meer
dan de helft van de totale omvang van de tekst.
De auteur leidt deze dialoog in met de mededeling dat hem een verhaal over twee
vrienden ter ore is gekomen. De oudste van de twee bekent zijn vriend dat hij tegen
beter weten in verliefd is geworden op zijn dienstmaagd. Zij is niet alleen dwaas,
maar ze drijft ook de spot met alle mannen. En toch houdt hij van haar. De verliefde
man vraagt zijn vriend hem te adviseren. Deze geeft gehoor aan dit verzoek en
omkleedt zijn raadgevingen telkens met argumenten ontleend aan de bijbel en andere
gezaghebbende bronnen (399-424).
Ten eerste wijst hij zijn vriend erop dat deze zichzelf schade toebrengt door verliefd
te worden op een vrouw, want wie verliefd is, is nooit meer bij zichzelf, maar is altijd
bij de geliefde. Zijn advies luidt dan ook: word nooit verliefd, want de geliefde zal
haar slechte aard laten zien en de man te gronde richten; door haar zal de man al zijn
kracht en al zijn deugden verliezen (met verwijzing naar Salomon en Hieronymus,
425-460). Maar er is nog een reden om niet verliefd te worden. Wie verliefd is kan
de geboden van God niet onderhouden. Het is daarom beter alleen God boven alles
en iedereen te beminnen, want niemand kan Hem overtreffen in deugdzaamheid,
niemand is schoner, rijker, machtiger, zoeter, groter, vreugdevoller en rechtvaardiger
dan God.
Vervolgens weidt de jongere vriend uit in een zeer lange monoloog (461-847):
over rechtvaardigheid (iustitia) en een aantal andere deugden waarover God in de
meest volmaakte vorm beschikt. Zijn conclusie is dan ook dat zijn vriend God boven
alle mensen dient te beminnen en dat hij dus uitermate dwaas is door van zijn
dienstmaagd te houden. Liefde voor deze wereld betekent immers verlies van de
andere wereld. Het materiële bezit is niets anders dan vuilnis en eeuwige dood. De
wereld is onbestendig en veranderlijk en levert je uiteindelijk niets op (461-571).
Deze beschouwingen over de ijdelheid en vergankelijkheid van dit aardse bestaan
koppelt de auteur vervolgens aan de ijdelheid en vergankelijkheid van de
koopmanswereld. Om zijn argumenten kracht bij te zetten memoreert de auteur de
vergankelijkheid en vergane glorie van beroemde bijbelse en antieke helden (572-737).
Zijn conclusie: bemin daarom alleen God, want Hij is machtiger, rijker en schoner
dan alles en iedereen. Wat niet van Hem komt is alleen maar rook die vervliegt.
Kortom, het zou een grote dwaasheid zijn om verliefd te worden op je dienstbode.
Heb je haar daarentegen nodig omdat ze nuttig is voor het huishouden, zorg er dan
voor dat ze haar werk goed doet, want aan een slordige huishoudster heb je niets op
je oude dag! (647-847)
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De verliefde vriend is heel dankbaar voor dit verstandige advies. Maar hij is nog niet
helemaal tevreden gesteld. Hij prijst zijn dienstmaagd als een geweldige huishoudster,
een voortreffelijke kokkin, en somt allerlei gerechten op die zij kan klaarmaken. Hij
kan zich deze gerechten en hun ingrediënten permitteren. Zijn welvarende levensstijl,
zo concludeert hij, heeft hij behalve aan Gods genade te danken aan zijn
koopmanschap. En deze constatering is voor hem aanleiding om een ander onderwerp
aan te snijden. Hij gaat over op het thema ‘valse kooplieden’, kooplieden die hun
klanten bedriegen. Opnieuw vraagt hij zijn jongere vriend om advies (848-982).
In het gesprek dat hierop volgt wordt het probleem ‘borg staan voor iemand’
besproken; de jongere vriend raadt dit ten sterkste af. Veel beter is het je te
concentreren op het koopmansberoep zelf. Zorg dat je als koopman rechtvaardig
handelt en dat je geen geloof hecht aan leugens en roddelpraat. Hij weet waar hij het
over heeft, want hij spreekt uit ervaring. Vervolgens leert hij zijn vriend op welke
manier hij winst kan maken in de specerijenhandel en waarschuwt hem voor
bedriegers en oplichters in de koopmanswereld (983-1021). Hij verstrekt allerlei
informatie over diverse handelsroutes en plaatsen langs de Adriatische kust, de
voordeligste koopjes, conventies en gebruiken in het internationale koopmansverkeer.
Verder heeft hij scherpe kritiek op kooplieden die hun geld verdienen met ‘het
verkopen van vers vlees’: hij heeft hier het oog op pooiers. Hij drukt zijn vriend op
het hart om geen zaken met dit soort lieden te doen. Een andere belangrijke les is
nog dat een goede koop alleen gesloten kan worden indien de koopman te allen tijde
over alle soorten munteenheden beschikt (1022-1230).
Zijn oudere kameraad, die deze stortvloed van informatie over zich heen heeft
laten komen, kan niet anders dan beamen dat geld inderdaad zeer geliefd is bij
iedereen. Hij moet echter tot zijn spijt bekennen dat hij zelf niet kan tellen, maar dit
graag zou willen leren. Dit verzoek wordt ingewilligd en op de volgende vijf
bladzijden worden de Arabische cijfers van 1 tot en met 99 gepresenteerd, met
daarboven steeds de voluit geschreven Italiaanse benamingen die hiermee
corresponderen. Dit gesprek wordt afgesloten met een tevreden opmerking van de
oudere vriend: met wat hij geleerd heeft kan hij nu goede zaken doen, want hij kan
ook tellen en rekenen (1231-1288).

VII. Gesprek Italiaanse koopman en Nederlandse koopman (1289-1424)
Het nu volgende gesprek vindt plaats tussen een ‘Vlaming’ (in de tekst aangeduid
met Duusche (1289) en Vlaminch (1291))3 en een Italiaan. Waarschijnlijk

3

Over het probleem tudisco/Duusch, Flamingo/een Vlaminch en ‘Zuidelijke Nederlanden’,
zie hierna p. 51 en 292.
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speelt het zich af in Italië (vergelijk 1303). De Italiaanse koopman handelt in
specerijen en nodigt zijn collega uit zaken met hem te doen. Deze toont zich
geïnteresseerd, maar vindt de prijs die de specerijenhandelaar vraagt veel te hoog:
in Rusland zou hij voor hetzelfde bedrag twee keer zoveel kunnen kopen. De Italiaanse
koopman laat zich door dit argument geenszins van de wijs brengen. Hij laat zien
dat de reactie van de ander is ingegeven door onkunde en gebrek aan zakelijk inzicht.
Immers iedere weldenkende en zichzelf respecterende koopman zou hebben begrepen
dat hij onmogelijk zijn koopwaar tegen kostprijs kan verkopen. Een koopman die
zijn waren verkoopt zonder loon te vragen voor de moeite en zorgen die dit vak nu
eenmaal met zich meebrengt, is geen goede koopman. Wat zou hij er daarom van
vinden bij hem in de leer te komen? Binnen een jaar zou hij hem de kneepjes van
het vak kunnen leren, en daarna zou hij het koopmansberoep overal ter wereld met
succes kunnen uitoefenen. Op zo'n aanbod kan de koopman uit het noorden natuurlijk
geen nee zeggen. Hij stemt erin toe knecht te worden bij de Italiaan.

VIII. Monoloog Nederlandse koopman (1425-1502)
De ‘Vlaminch’, inmiddels terug in eigen land, bidt tot God en roept diens hulp in bij
het aanvaarden van zijn nieuwe baan. Hij bezint zich op de komende veranderingen:
in plaats van eigen baas wordt hij nu knecht; ook zal hij moeten verhuizen. Voor hij
echter naar het buitenland vertrekt, wil hij eerst zijn eigen huis en zijn voorraad aan
koopwaar verhuren. Hierna vertrekt hij naar Italië (1448). Hij deelt mee dat het hem
heel veel tijd heeft gekost om alle spullen van zijn heer te verkopen. Daarom is hij
van plan een brief te schrijven aan zijn meester om rekenschap af te leggen van de
zaken die hij tot dusverre voor hem heeft gedaan. Maar voor het zover is, heeft hij
nog een aanvaring met zijn knecht, kleine Jan, die ongegeneerd een stinkende scheet
laat. Hij is zo ontevreden over hem dat hij hem op staande voet ontslaat. Bevrijd van
deze waardeloze nietsnut kan hij zich nu eindelijk, met Gods hulp, gaan concentreren
op de brief aan zijn heer, van wie hij veel heeft geleerd over hetgeen koopmanschap
inhoudt.

IX. Italiaanse brief (1503)
Met deze brief eindigt de tekst. In afwijking van de tweetalige vorm die de auteur
tot nu toe heeft gebruikt bij het vervaardigen van dit boek, is de brief slechts in één
taal, namelijk het Italiaans, geschreven. De schrijver van de brief, naar men mag
aannemen de ‘Vlaminch’, die in Venetië verblijft, stelt zijn (Italiaanse?) meester, die
zich waarschijnlijk in Antwerpen bevindt, op de hoogte van zijn handel en wandel
in Italië.
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Het handschrift
Het handschrift waarin deze tekst is overgeleverd, wordt bewaard in de British Library
te Londen onder de signatuur Add. MS 10802. Het is een handschrift op papier, naar
het schrift te oordelen uit de late vijftiende of het begin van de zestiende eeuw.4
Uiterlijk en uitvoering maken een eenvoudige indruk. Dit bescheiden boekje echter
- een bundel katernen, een paar schutbladen en een moderne band - kan ons veel
informatie verschaffen over de tekst die erin te lezen is, over zijn karakter, zijn
ontstaan en zijn geschiedenis.

De structuur van het handschrift
Het boekje, gefolieerd van 1 tot 93, bestaat uit 92 papieren bladen in quartoformaat
(4°) met de afmetingen 200 × 135 mm, en een tussen de eerste twee bladen
ingebonden jongere strook papier van 95 × 107 mm met enkele latere aantekeningen,
die merkwaardigerwijs het folionummer 2 gekregen heeft. In het hele boek komt één
soort watermerk voor: een zwaan met een lange, naar achteren gebogen hals en met
een kruis op zijn kop (afb. 2).5 Uit nauwkeurig onderzoek van de katernopbouw is
gebleken dat er oorspronkelijk 96 bladen geweest moeten zijn, die verdeeld waren
over zes katernen. Het eerste en het laatste blad zijn verdwenen, waarschijnlijk zonder
tekstverlies, want het is aannemelijk dat begin en einde van de tekst bewaard zijn
gebleven.6 Misschien hebben deze bladen als schutblad gediend of waren zij als
dekblad op een vroegere band geplakt en zijn zij met deze band verwijderd. Verder
zijn twee bladen, vermoedelijk mèt tekst, verloren gegaan tussen de huidige folia 14
en 15. Het handschrift heeft namelijk een oude foliëring, waarschijnlijk van de
schrijver zelf (zichtbaar tot fol. 62), en deze springt van 13 (fol. 14) naar 16 (fol. 15);
de oude folia 14 en 15 zijn dus verdwenen. Het waren de laatste bladen van het eerste
katern. In het hele handschrift moeten de buitenste bladen van deze vrij dikke katernen
van acht dubbelbladen door slijtage zijn losgeraakt, waardoor het wegraken van deze
twee bladen gemakkelijk valt te verklaren.

4
5

6

Met dank aan Michelle P. Brown, handschriftenconservator van de British Library en aan
J.P. Gumbert, met wie menig gesprek is gevoerd.
Er zijn wel twee duidelijk onderscheiden vormen die door elkaar en in gelijke aantallen
voorkomen. Dit toont aan dat het om ‘twins’ gaat, dat wil zeggen dat zij afkomstig zijn uit
twee gelijktijdig, d.w.z. om en om, gebruikte schepvormen.
Het blad waarop de tekst begint en waar oorspronkelijk één blad aan voorafgegaan moet
zijn, draagt zowel in de nieuwe als in de oude foliëring folionummer 1. En aan het einde
breekt de tekst niet zomaar af, maar wordt afgesloten door een brief.
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Afb. 2. Watermerk in twee vormen.

De bladindeling
De tekst is geschreven zonder dat er vooraf, zoals gebruikelijk, schrijflijnen zijn
getrokken. Wel is op sommige plaatsen de ruimte waarbinnen geschreven wordt, de
tekstspiegel, afgebakend door vier met een bleke stift getrokken lijnen, twee verticale
en twee horizontale.7 Maar nog afgezien van het feit dat de afmetingen van de hierdoor
verkregen ruimte heel wisselend zijn, de schrijver trekt zich ook weinig van deze
afbakening aan. Het schriftbeeld wordt bepaald door paren van regels, telkens één
Italiaanse en één Nederlandse,8 gevolgd door een witregel. Het aantal regels per
bladzijde wisselt sterk, hoewel niet willekeurig: het worden er geleidelijk steeds
minder. Op de eerste zeven bladen schommelt het aantal tussen de 20 en 22, later
tussen de 16 en 18, vaak ook weer met uitschieters naar 20, en in het laatste gedeelte
zijn er meestal slechts 14 - of zelfs 12 - regels per bladzijde, met steeds ruimer
wordende afstand tussen de regelparen.

7

8

Dit is een zogenaamde kaderliniëring. Enkele voorbeelden van afmetingen: fol. 3r 16 <159>
25 × 22 <100> 15 mm; fol. 52r 19 <151> 30 × 17 <110> 8 mm; fol. 72r 20 <148> 31 × 20
<100> 13 mm. Mogelijk gaat het om papier dat van ander schrijfwerk was overgebleven.
Er zijn slechts twee uitzonderingen: in fol. 22r, 5-8 en 27r, 17-20 volgen twee Italiaanse en
twee Middelnederlandse regels op elkaar.

Een koopman in Venetië

21
Hetzelfde geldt voor de breedte van het tekstblok. Deze wordt niet bepaald door de
afbakening van de te beschrijven ruimte, maar door de lengte van de tekst die de
schrijver in één regel kwijt wil. In het begin zijn de regels vaak veel te lang - of is
het boekje te smal - en moet de tekst op de volgende regel worden afgemaakt.9 Meestal
kiest de schrijver echter voor een ander middel: als de tekst te lang is, wordt de rest,
één of enkele woorden, in de ruimte eronder bijgeschreven, maar nu achteraan de
regel, waarbij een accolade-achtig teken met onderstreping van de overlopende
woorden aangeeft dat deze tekst bij de vorige regel hoort (afb. 3).10 In het begin is
dit een frequent voorkomend verschijnsel, vaak drie of meer keer per bladzijde, maar
na fol. 36v is het ineens zo goed als afgelopen. En niet alleen is het blad dan overal
breed genoeg, de marges worden steeds breder door de steeds kortere stukken tekst.
De regelparen, een Italiaanse en een Nederlandse regel, zijn van elkaar gescheiden
door een witregel, of beter gezegd een stukje wit van wisselende hoogte. In het begin
komt het een paar keer voor dat deze witregel te smal is uitgevallen; ter verduidelijking
trekt de schrijver dan een lijn over de hele breedte van het blad (het duidelijkst is dit
op fol. 11v en 17r) of hij geeft met accolades aan welke regels bij elkaar horen (fol.
1v, 3r, etc.). Later heeft hij deze hulpmiddelen echter niet meer nodig en wordt de
indeling vanzelf overzichtelijker.
Wij zien dus telkens hetzelfde stramien. Het boek is geschreven zonder een van
tevoren vastgesteld plan. Er is geen indeling van de bladzijde gemaakt, geen
afbakening van de tekstspiegel (afgezien van enkele onduidelijke uitzonderingen).
Regelaantal, afstand tussen de regels en de hoeveelheid tekst die een regel zou moeten
bevatten, zijn niet vooraf bepaald, maar krijgen pas in de loop van het schrijfproces
hun beslag. Doch ook al slaagt de schrijver er steeds beter in zijn tekst overzichtelijk
op de bladzijde te rangschikken, er is toch nog geen sprake van een vaste regelmaat,
zoals men dat bij een ‘echt’ boek zou verwachten, dat immers altijd volgens bepaalde
regels wordt geproduceerd. Het regelaantal blijft tot het einde toe wisselen,11 en de
ruimte tussen de regelparen is nooit gelijk. Dit lijkt erop te wijzen, dat wij eerder te
doen hebben met een notitieschrift voor persoonlijk gebruik, dan met een boek dat
tot doel heeft een tekst aan anderen te presenteren.

9

10
11

Dit komt zes keer in de Italiaanse én de bijbehorende Nederlandse tekst voor, maar
opmerkelijk genoeg tien keer alleen in de Nederlandse en niet in de Italiaanse tekst. De
verklaring zou kunnen worden gezocht in de mogelijkheid dat het Italiaans zich beknopter
uitdrukt, maar ook in het verschijnsel dat een vertaling gewoonlijk meer woorden nodig heeft
dan het origineel.
Hierbij is het verschil tussen het Italiaans en het Middelnederlands nog groter: van de 66
regeloverschrijdingen zijn er slechts zeven in het Italiaans.
Ter verduidelijking een voorbeeld: het regelaantal tussen fol. 86r en 90v bedraagt
14/14/16/14/12/12/14/14/16/16 regels.
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Afb. 3. f. 5v, Add. MS 10802. Met toestemming van de British Library.
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Het schrijven
De gehele tekst is door één hand geschreven. De schriftsoort is een eenvoudige, goed
leesbare littera hybrida,12 een lettertype dat zich onderscheidt van de littera cursiva
door het ontbreken van lussen aan de stokletters (de letters b, h, k en l). Dit principe
is echter niet consequent doorgevoerd: in de eerste regel op fol. 1 staat een letter h
mèt lus. Pas op fol. 3r komen weer lussen voor, nu liefst zes keer, en telkens bij de
letter h; in vijf van de zes gevallen gaat het om de combinatie gh. En zo gaat het
voorlopig verder: letters met en zonder lussen wisselen elkaar af, de lussen overwegen
bij gh, zijn elders heel schaars en komen bij andere letters dan de h nooit voor.
Waarom de lussen tot de h beperkt zijn en dan ook bijna uitsluitend in de combinatie
gh, is niet goed verklaarbaar. Ook hier doet zich na enige tijd een wijziging voor:
rond fol. 30 worden de lussen schaars. Drie factoren zijn hiervoor verantwoordelijk:
het in het begin nogal ongebreidelde schrift wordt in lichte mate gefatsoeneerd, en
daarbij hoort het terugdringen van de lussen; maar evenzeer speelt een
spellingverandering een rol, namelijk het weglaten van de h in het voorvoegsel ghe-,
en tenslotte het onregelmatige gebruik van het woordje ghi (of ghy), waarin de h
bijna altijd een lus heeft. Maar dit moet ook weer met een korrel zout worden
genomen: tot de laatste bladzijden komen lussen voor. Concluderend zou men kunnen
veronderstellen dat het hier niet gaat om de hand van een professionele kopiist, maar
eerder om die van een weliswaar vaardige, maar vrij slordige scribent.13
Het schrijfproces lijkt ook niet in één keer te zijn voltooid. Op sommige plaatsen
onthult de kleur van de inkt iets over de manier waarop de schrijver te werk is gegaan.
Op fol. 20r is regel 1 in donkere inkt en met een scherpe pen geschreven; vanaf de
volgende regel is de kleur van de inkt veel lichter en heeft de schrijver een minder
scherpe pen gehanteerd: hier valt duidelijk een cesuur in het schrijven waar te nemen.
Een soortgelijk verschil is ook op andere plaatsen aanwezig (bijvoorbeeld tussen fol.
24r en 24v). Een ander verschijnsel geeft echter nog meer inzicht in zijn manier van
werken. Van fol. 56v tot de eerste vier regels van fol. 57v zijn de Italiaanse regels
in een bleke, de Nederlandse regels daarentegen in een donkere inkt geschreven;
daaruit valt duidelijk af te

12
13

Michelle P. Brown wees op het in haar ogen enigszins humanistische karakter van deze
littera hybrida.
Hij was wel vertrouwd met de gebruikelijke afkortingen, die hij frequent toepast: voor
per en par,
voor pro en p' voor pri, de tilde (een liggend streepje) voor een weggelaten m of n en andere
letters (bijvoorbeeld in en voor ende en q voor que), 9 (naast cō) voor con, com of co,
en cħ voor che.
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Afb. 4. f. 56v, Add. MS 10802. Met toestemming van de British Library.
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leiden dat hij de Italiaanse regels eerst achter elkaar heeft opgeschreven en pas daarna
de Nederlandse regels heeft ingevuld (afb. 4). Het is goed mogelijk dat hij ook elders
op deze wijze heeft gewerkt; hiervoor pleiten bijvoorbeeld de losse Q in regel 16
van fol. 14v (zie hieronder) of een verschrijving zoals op fol. 9v, regel 20, waar hij,
in het Italiaans, per vergissing een woord uit 18, de vorige Italiaanse regel, herhaalt
(en weer doorstreept). Op andere plaatsen is het zeker anders gegaan; op fol. 26v
lijken de regelparen bij elkaar te horen en enkele cesuren tussen de regelparen te
vallen. Dit alles maakt het zeer aannemelijk dat hier sprake is van het totstandbrengen
van een nieuwe tekst, en niet van het kopiëren van een bestaande tekst.
Deze veronderstelling wordt overtuigend bevestigd door de talloze verschrijvingen,
correcties, doorhalingen en toevoegingen. Vooral in het begin, op ruwweg de eerste
20 folia, is haast geen bladzijde te vinden zonder opvallende correcties: letters zijn
wild doorgekrast of met inkt zwart gemaakt, woorden of zelfs halve regels zijn niet
eenmaal, maar twee- of driemaal doorgestreept, nieuwe woorden zijn, met
invoegingsteken, boven de regel of in de zijmarge toegevoegd (afb. 3 en 6). En waar
op het eerste gezicht alles in orde lijkt te zijn, blijken vaak letters door een kleine
toevoeging in andere letters te zijn veranderd. Later wordt het schriftbeeld rustiger:
er is minder vaak, maar ook (met uitzonderingen) onopvallender gecorrigeerd terwijl
daar tevens de regellengte aan de bladzijde is aangepast. Het is moeilijk voorstelbaar
dat een afschrijver van een bestaande tekst zulk een werkstuk zou afleveren.
Het is dan ook interessant na te gaan wat voor fouten de schrijver maakt en hoe
hij deze gecorrigeerd heeft, omdat dit bij uitstek inzicht kan geven in zijn manier
van werken. In de eerste plaats laten zijn fouten, net zoals zijn schrift, een schrijver
zien die slordig en onprofessioneel te werk is gegaan. Maar er is meer dan dat;
sommige fouten laten op vrij directe wijze zien hoe deze tekst tot stand is gekomen.
Twee categorieën zijn het die dit kunnen verduidelijken.
De eerste categorie betreft correcties in de Italiaanse tekst. Op fol. 13v, regel 1
(228), bij de Tien Geboden, waar eerst gestaan heeft wardate voy che tu no, zijn de
laatste drie woorden doorgestreept en vervangen door de robare. Op fol. 16v, regel
1 (287) zijn de woorden Wardate ben con doorgestreept en in de regel daaronder
vervangen door ben wardate con, waarbij vóór con ook nog et doorgestreept is. En
ten slotte is op fol. 55r, regel 15 (949) may non saciava doorgestreept en daaronder
vervangen door de quilla vidanda may non saciava. De strekking van deze
voorbeelden - de lijst zou nog kunnen worden uitgebreid - is duidelijk: de Italiaanse
tekst stond niet van tevoren vast, er was geen voorbeeld dat alleen maar
overgeschreven hoefde te worden, maar de zinnen en zinsneden werden ter plekke
geformuleerd of misschien zelfs bedacht.
De tweede categorie betreft correcties in de Nederlandse tekst. Het eerste
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Afb. 5. f. 1v, Add. MS 10802. Met toestemming van de British Library.

Een koopman in Venetië

27
voorbeeld staat op fol. 1v, regels 5-6 (13). De Italiaanse tekst luidt con soy fede; de
Nederlandse versie was eerst met sinen ghelove; de laatste twee woorden zijn
doorgestreept en vervangen door sinder trouwen, een in deze context juistere weergave
van soy fede (afb. 5). Op fol. 8r, regels 15-16 (130): het Italiaans luidt Ama dyo sopra
omni cosa, en het Nederlands Mint gode voer alle dinch; maar hier stond eerst Mint
gode op; op, de hier niet bedoelde betekenis van sopra, is doorgestreept. Ook de
strekking van deze (en talrijke andere) voorbeelden is duidelijk: terwijl de schrijver
van deze tekst bezig is met schrijven, zoekt hij naar de beste vertaling. In beide
genoemde gevallen vertaalt hij woord voor woord, om óf onmiddellijk (fol. 8r) óf
naderhand te ontdekken dat het gekozen woord niet de betekenis van de zinsnede
weergeeft. De volgende twee gevallen zijn eveneens zeer illustratief voor deze
werkwijze. In de zin (fol. 16v, regels 13-14 (293): qui de omni bona voluntate iudica
male dentro soy mente / dy van alle goeden wille ordeilt quaet in sijn sinne, wordt
mente eerst met hertte vertaald, daarna wordt hertte doorgestreept en vervangen door
sinne. Kennelijk ontdekte de auteur bij nader inzien dat sinne de betekenis van het
Italiaanse mente veel beter weergaf dan zijn eerste vertaling van het woord. Op fol.
19v, regel 7 (343) had het Italiaans qui de soy bella amorose. De schrijver begon
woord voor woord te vertalen: dy van sinder …, maar zag toen in dat het Nederlandse
equivalent van amorose, lief, onzijdig is, streepte sinder door en ging verder met
sinen sconen lieue (afb. 6). In andere gevallen kiest hij voor een andere woordvolgorde
(fol. 20v, regel 4 (356): volch godes is veranderd in godes volch), of voor een juistere
spelling (fol. 43v, regel 14 (757): wasche - het woord was nog niet af - is doorgestreept
en vervangen door wassen, in de betekenis ‘groeien, toenemen’). In zulke gevallen
zien wij als het ware de auteur aan het werk: hij bedenkt, hij redigeert, hij formuleert
en hij vertaalt, terwijl hij zijn zinnen op het papier brengt.14
Slechts op twee plaatsen is de tekst zichtbaar onvolledig gebleven. Op fol. 14v
breekt de tekst na regel 15 (256) af; de Nederlandse vertaling van regel 15 ontbreekt,
en in het lege gedeelte eronder staat op de plaats waar de volgende Italiaanse tekst
had moeten staan, alleen een hoofdletter Q. (De volgende twee bladen zijn verloren
gegaan. Op fol. 15 (257) begint een nieuw gedeelte; het is dus denkbaar dat de
oorspronkelijk ertussen gelegen bladen blanco waren en daarom verwijderd zijn. De
vraag blijft dan echter waarom zij mee gefolieerd waren - de oude foliëring springt
hier van 13 naar 16. Had de schrijver hier later nog iets tussen willen voegen?) Ook
op fol. 78r is de tekst onvolledig: hier ontbreekt de Nederlandse tegenhanger van de
Italiaanse regel, regel 3 (1294).

14

Hierbij moet niet uit het oog worden verloren dat dergelijke zinnen meestal niet vrij werden
bedacht, maar dat er bloemlezingen of verzamelingen van citaten in omloop geweest zullen
zijn, zowel in het Italiaans als in andere talen, waaruit de auteur van deze tekst kan hebben
geput.
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De geleding van de tekst
Een belangrijk aspect van ieder met de hand geschreven boek is de geleding, de
manier waarop de tekst uiterlijk vormgegeven of gestructureerd wordt; het meest
opvallende middel daartoe zijn de initialen. Maar de schrijver van ons handschrift
was met geledingsmiddelen uiterst spaarzaam. De enige middelen die hij gebruikt
om aan de tekst een structuur te geven, zijn witregels en hoofdletters. Terwijl hij van
de gewoonte, de regelparen door wit van elkaar te scheiden, nergens afwijkt, past
hij het andere geledingsmiddel, hoofdletters aan het begin van de regel, veel minder
consequent toe. Misschien was hij oorspronkelijk van plan iedere regel met een
hoofdletter te beginnen. Maar dat hield hij alleen tot het midden van de eerste
bladzijde vol. Daarna zijn de kleine letters in de meerderheid, niet alleen op deze,
maar ook op bijna alle volgende bladzijden. Het is niet duidelijk, wat hem bewogen
heeft om al of niet een hoofdletter te plaatsen. Soms beginnen beide regels van een
regelpaar met een hoofdletter, soms alleen de Italiaanse, dan weer, minder vaak,
alleen de Nederlandse regel.15
Iedere verdere tekstindeling ontbreekt. Er is geen verdeling in hoofdstukken of
paragrafen, zichtbaar gemaakt door initialen, paragraaftekens, koptitels, andere
schriftsoorten of decoratie; er zijn geen rubrieken of gerubriceerde hoofdletters, noch
grotere stukken wit tussen tekstgedeelten; de tekst loopt zonder enige onderbreking
van bladzijde tot bladzijde door. Ook hier ontbreekt dus ieder vooropgezet plan voor
het maken van dit boek; er is geen indeling gemaakt, geen enkele poging gedaan om
de inhoud overzichtelijk te rangschikken. Het is moeilijk voor te stellen dat een
dergelijk boekje een ander doel gehad zou hebben dan voor eigen gebruik te dienen.
Sporen van andere gebruikers van het boekje zijn dan ook schaars, hoewel niet geheel
afwezig. Op fol. 28r is op twee plaatsen boven de Nederlandse tekst in een andere,
contemporaine hand een woord toegevoegd, als alternatieve vertaling (493, 495).
Op enkele andere plaatsen (fol. 11r, 15r, 19v) is er, hoogstwaarschijnlijk door een
andere hand dan die van de schrijver, een correctie aangebracht, en ook de cijfers in
de marges van fol. 13r en v en 14r lijken door een andere hand toegevoegd. Op fol.
59r tenslotte staan enkele losse aantekeningen in de marge (misschien een berekening),
en boven enkele Italiaanse woorden, op dezelfde pagina, zijn lussen gezet, wellicht
als accenten. Deze no-

15

Opvallend is dat hij een voorkeur heeft voor bepaalde letters: M, O, Q komen zeer frequent
voor, iets minder vaak A, D, S, zelden P en H, waarbij ook nog twijfels bestaan of het hier
om een hoofdletter of een kleine letter gaat; dit geldt ook voor de I of J. En alleen per hoge
uitzondering komt men een C of E tegen, bijvoorbeeld als de bladzijde met het woordje E
begint (fol. 34v, 37r). Zou de keuze voor of tegen de hoofdletter met de vorm van de letter
te maken hebben?
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tities doen echter niets af aan de slotsom dat het boekje voor persoonlijk of in ieder
geval voor privé-gebruik moet zijn aangelegd.

Huidige toestand
Een klein stempeltje achterin het boek wijst erop dat het in 1980 een nieuwe band
heeft gekregen.16 Het is een halfleren band: de rug, een deel van de platten en de
hoeken zijn in zwart leer uitgevoerd, het overige is bekleed met blauw linnen; er is
een goudstempeling op de rug. Bij deze restauratie moet ook een verandering zijn
aangebracht in de opbouw van de katernen. Het handschrift heeft thans een vreemde
katernopbouw: er zijn twaalf katernen in een afwisseling van telkens een klein katern
van vier bladen en een groot katern, variërend tussen acht en veertien bladen.
Verwarrender nog is de ontdekking dat de kleine katernen, die ieder hun eigen naaisel
hebben, geen echte katernen kunnen zijn. Bij een boek in quartoformaat wordt
namelijk ieder vel papier gehalveerd en dan dubbelgevouwen; normaal gesproken
bestaan de katernen dan uit een even groot aantal dubbelbladen met of zonder
watermerk.17 Het watermerk bevindt zich in de binnenmarge aan beide kanten van
de vouw. In dit boekje is het watermerk, zoals reeds gezegd, een zwaan. Als één helft
van het dubbelblad de kop van de zwaan laat zien, moet de andere helft uiteraard de
poten hebben. Bij de grote katernen klopt dit overal, maar niet bij de kleine. Fol. 14
vormt, zo lijkt het, met fol. 15 een dubbelblad; fol. 14 heeft de kop van de zwaan,
maar fol. 15 heeft niets. Fol. 45 heeft de poten, de tegenhanger, fol. 48, heeft niets;
fol. 46 heeft niets, fol. 47 de poten, en zo voort … De oplossing van dit raadsel ligt
in de restauratie. De kleine katernen blijken te zijn samengesteld uit de buitenste
bladen van de grote katernen. Kennelijk waren door veelvuldig gebruik de buitenste
bladen van de oorspronkelijk zeer dikke katernen (16 in plaats van de gebruikelijke
8 of 10 bladen) losgeraakt. Blijkbaar om verdere slijtage te voorkomen, heeft men
bij de restauratie deze bladen niet meer bij het intact gebleven deel van de katernen
teruggebonden; de losse bladen zijn tussen de katernen bij elkaar gevoegd: fol. 29
en 30 waren de laatste bladen van het tweede (nu vierde) katern en vormen nu twee
(kunstmatige18) dubbelbladen met fol. 31 en 32, die oorspronkelijk de eerste bladen
van het volgende katern vormden.19 Zie afbeelding 7.

16
17
18
19

Helaas bleek bij navraag dat de staf van de British Library geen gegevens over de toestand
vóór 1980 kon verstrekken.
Het watermerk zit meestal in het midden van de rechterhelft van het vel.
Door moderne technieken, bijvoorbeeld aanvezelen, is het mogelijk twee bladen nagenoeg
onzichtbaar aan elkaar te voegen.
Dit kan op eenvoudige wijze worden gecontroleerd aan het watermerk: fol. 32 laat de kop
van de zwaan zien, fol. 45 - de echte tegenhanger - de poten; fol. 31 en 46, ook oorspronkelijk
een dubbelblad, zijn bladen zonder watermerk. In deze reconstructie klopt het watermerk
weer overal. Een extra controle biedt het feit dat het om een watermerk in twee duidelijk
onderscheiden versies gaat (zie p. 19, noot 5). Ook dit is door ons gecontroleerd en blijkt
overal te kloppen.
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Afb. 7. Katerntabel. De tabel laat naast elkaar de oorspronkelijke en de huidige indeling in katernen
zien: links de indeling in zes oude, rechts in 12 nieuwe katernen. Voor de eerste twee oude katernen
is bovendien de oude foliëring (zichtbaar tot het huidige fol. 62) in cursief aangegeven. Stippellijnen
geven aan dat iets verloren is gegaan (dit kunnen ook blanco bladen geweest zijn). Met dank aan Rob
Dückers, Roermond.
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Het handschrift heeft dus weer een net uiterlijk gekregen. Naar de vroegere toestand
kunnen we alleen gissen. Gezien de slijtage van de buitenbladen van de katernen, is
het denkbaar dat het boekje geruime tijd zonder band is gebleven. Daarna heeft het
mogelijk een kopert gekregen, dat wil zeggen een omslag van perkament waar de
katernen direct op waren vastgenaaid. Nog weer later heeft een van de bezitters er
een mooiere band om laten zetten en tegelijkertijd de snede laten kleuren of vergulden.
Sporen daarvan zijn aan alle drie kanten nog te zien. Bij deze ‘opwaardering’ van
het handschrift moeten ook de marges zijn besnoeid, wat op een aantal plaatsen tot
verlies van enige letters tekst heeft geleid.
Het is niet te achterhalen waardoor deze laatstgenoemde band verdwenen is. Bruine
vlekken op het papier, vooral voor, maar ook achter in het boek, wijzen op flinke
waterschade, waarbij misschien ook de band zo sterk beschadigd is dat hij verwijderd
moest worden. Helaas is dit niet meer met zekerheid vast te stellen. Andere vlekken,
vooral op de folia 64 tot 78, hebben meer te maken met de slechte kwaliteit van het
papier of de inkt; maar het is denkbaar dat dit effect pas zo hinderlijk zichtbaar werd
nadat het boek waterschade had opgelopen.

Datering en lokalisering
Vóór de behandeling van de latere lotgevallen van het handschrift is het noodzakelijk
op twee andere, zeer essentiële vragen in te gaan, namelijk wanneer en waar het
handschrift is ontstaan. Voor beide vragen biedt het handschrift weinig
aanknopingspunten. Helaas is er geen enkele vorm van decoratie. Een terminus post
quem is in de tekst te vinden: op fol. 61r wordt bij de plaatsnaam ‘Aquile’ vermeld
dat daar het lichaam van Sint Bernardinus te vinden is. Bernardinus van Siena is in
1444 in Aquila gestorven en in 1450 heilig verklaard. Het schrift daarentegen verwijst
naar de late vijftiende of het begin van de zestiende eeuw.20 Voor de lokalisering
biedt het handschrift in zijn materiële as-

20

Helaas biedt ook het watermerk geen hulp bij de datering. Noch in de
‘Wasserzeichensammlung Piccard’ in het ‘Hauptstaatsarchiv Stuttgart’ (J 340 Fach 16/3
Vogel; brief van 17-4-1996, met dank aan Frau Christine Bührlen-Grabinger), noch in de
‘Papierhistorische Sammlungen’ van het ‘Deutsche Buch- und Schriftmuseum’ te Leipzig
(brief van 15-5-1996, met dank aan Frau Andrea Lothe) werd dit watermerk aangetroffen.
De meeste overeenkomst vertoont het met Briquet 12121 = Nassogne 1458 (Briquet 1907),
maar de gelijkenis is niet groot genoeg om hier een aanwijzing voor de datering uit af te
leiden.
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pecten geen enkel houvast. Er kan evenwel nauwelijks twijfel aan bestaan dat het in
Venetië is ontstaan, zoals met name uit het onderzoek naar de taal zal blijken (zie p.
37-49).

Geschiedenis van het handschrift
Hoewel met de oude band ook de eventueel aanwezige schutbladen verloren zijn
gegaan, is toch een aantal bezittersaantekeningen bewaard gebleven. Het boek begint
met vier moderne, papieren schutbladen. Op het recto van het vierde schutblad is
een gelinieerd stuk papier geplakt, 98 × 110 mm groot, waarop in inkt in een
achttiende- of vroeg-negentiende-eeuwse hand geschreven is: Raccolta di motti detti
ed ammaestramenti21 italiani colla loro traduzione in lingua tedesca. Cod. cartaceo
del sec. xv. in. 4°.22 Onderaan, links: Lib. 2 - scaf 1, en rechts: No 771(?). In de
linkerbovenhoek staat een R. Op het schutblad zelf, onderaan, staan twee nummers:
141. a en 142. a (het laatste nummer is doorgestreept). Hierop volgt een schutblad
dat ouder is, maar eveneens niet origineel. Daarop is in de negentiende eeuw, in inkt,
geschreven: Purchased of Rodd. January 1837. Daaronder, in potlood, in een andere
hand: From the Canonici & Sneyd Collections. Op het volgende blad begint de tekst,
en in de rechterbovenhoek staat een heel dik geschreven signatuur uit de zeventiende
eeuw: N°106. Er heeft eerst iets anders gestaan, vermoedelijk 96. De 9 is misschien
eerst doorgestreept, dan in een 0 veranderd, en de 1 is onder de ° ingelast. Maar het
is ook denkbaar dat er nu N°106 staat (afb. 1). Tenslotte is er fol. 2, een stuk papier
in een andere papiersoort dan het schutblad vóór fol. 1, met de afmetingen 95 × 107
mm. Daarop is in een zeventiende-eeuwse hand, in inkt, geschreven: Detti Italiani
e Franzesi. ms. ca. 1500. Franzesi is doorgehaald en daaronder, in een andere hand,
vervangen door Tedeschi (afb. 8).
Aan de hand van deze gegevens laat zich de geschiedenis van het handschrift tot
in de vroege achttiende of zelfs de zeventiende eeuw traceren. Het boekje maakte
toen deel uit van de verzameling van de Venetiaanse edelman Bernardo Trevisan
(1652-1720), die eigenhandig de (onjuiste) inhoudsopgave op de strook papier zette
die nu tussen fol. 1 en 3 als fol. 2 is ingebonden. In vele van zijn boeken komt een
signatuur voor, zoals het nummer op fol. 1r, bovenaan (afb. 1), dat
hoogstwaarschijnlijk naar een nog oudere - Italiaanse - verzameling verwijst.23 Men
kan daarom rustig aannemen dat het boekje tot die tijd
21
22
23

ed ammaestramenti is in dezelfde hand boven de regel toegevoegd.
‘Verzameling Italiaanse spreuken, gezegdes en leringen met hun vertaling in de Duitse taal.
Papieren codex uit de 15de eeuw in 4°.’
In Mitchell 1969 is twee keer de hand van Trevisan afgebeeld: afb. XI bevat een boekenlijst
van zijn hand; in afb. XIIa is het vooral de datum die grote overeenkomst met die op het
strookje, fol. 2, vertoont. Op deze afbeelding is ook een signatuur te zien, die sterk lijkt op
de signatuur op fol. 1r boven. Een soortgelijke signatuur komt ook in andere
Trevisan-handschriften voor; hij is niet geïdentificeerd; volgens Mitchell 1969: 127 en afb.
XIIa zou hij naar een oudere collectie verwijzen dan die van Trevisan. - In de Archivia Statale
dei Frari in Venetië wordt de - door een andere hand geschreven - catalogus van Trevisans
collectie bewaard (Misc. cod. 113). Onder het hoofd ‘Umani’ wordt op p. 3 vermeld: ‘Detti
italiani e francesi, manoscritto antico in 4°. II 22’. Met dank ook aan Mevrouw M.F. Tiepolo,
ex-directeur van het archief, die de hand van Trevisan onmiddellijk herkende (17-4-1996).
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Afb. 8. f. 2r, Add. MS 10802. Met toestemming van de British Library.

De hand van Trevisan is eveneens te herkennen op een strook papier die is meegebonden
voorin een handschrift dat in 1467 in het bezit was van de Brugse koopman Jan van Hersvelt
en dat een opmerkelijke verzameling tweetalige teksten bevat, waaronder een Leere van
hoveschede. Zie Kienhorst 1999: 63 en 64-66.
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nooit buiten Italië, of beter gezegd Venetië, is geweest. Dit handschrift was overigens
niet het enige meertalige boek in Trevisans bezit. Identieke gebruikssporen vindt
men in een handschrift, nu in Oxford, dat teksten in het Latijn, Middelnederlands en
Frans bevat, waaronder een Leere van hoveschede in het Frans met een
Middelnederlandse vertaling, naast elkaar. Deze tekst was bedoeld om Frans én om
goede manieren te leren.24
Na de dood van Trevisan kwamen de ruim 700 manuscripten in handen van zijn
broer Francesco; na diens dood in 1732 ging een groot deel ervan over in het bezit
van Jacopo Soranzo (1685-1761), een Venetiaanse staatsman en groot
boekenverzamelaar.25 Deze periode heeft geen herkenbare sporen in het boekje
achtergelaten.26 Ongeveer 20 jaar na de dood van Soranzo werd het grootste deel van
zijn verzameling gekocht door een andere Venetiaanse boekenliefhebber, de jezuïet
Matteo Luigi Canonici (1727-1805), en daar moet dit boek ook bij geweest zijn. Een
groot deel van de handschriften uit zijn collectie werd in 1817 door de Bodleian
Library in Oxford gekocht. Een kleiner deel, 829 handschriften uit de late
Middeleeuwen en voornamelijk afkomstig uit de Veneto, is pas in 1835 verkocht
aan Reverend Walter Sneyd uit Coventry.27 Dat ons boek erbij hoorde, blijkt uit de
aantekening op het schutblad dat aan de tekst voorafgaat: ‘From the Canonici &
Sneyd Collections’. Het jaar daarop, op 25 juni 1836, verkocht Sneyd een deel van
deze handschriften bij het veilinghuis Sotheby. Ons boek is opgenomen in de catalogus
van de op die dag te veilen Italiaanse en Latijnse handschriften: de titel bij nr. 176
luidt: Raccolta di Motti Detti ed Ammaestramenti Italiani colla lora (sic) traduzione
in Lingua Tedesca, Saec. XV, 4to.28 Deze inhoudsopgave is uit het boek zelf overgeno-

24
25
26

27
28

Signatuur: Oxford, Bodleian Library, Can. misc. 278. Zie Kienhorst 1999: 53-70. Met dank
aan Jeanne Verbij-Schillings. Zie ook de vorige noot.
Rossi 1907: 3-8.
Het is ook niet waarschijnlijk dat de inhoudsopgave op het gelinieerde stuk papier dat op het
vierde schutblad is geplakt door Soranzo's bibliothecaris, Francesco Melchiori, is geschreven,
zoals H. Kienhorst ons heeft gesuggereerd. Zie hierna.
Merolle 1958: IX.
Onder hetzelfde nummer wordt nog een ander handschrift vermeld: ‘Raccolta di Frasi
Italiane, MS on vellum, saec. XV, 12mo’. Dit handschrift is niet teruggevonden.
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men. Soortgelijke beschrijvingen, met signatuur, zijn ook in vele andere boeken uit
deze collectie te vinden; zij houden verband met een catalogisering die moet hebben
plaatsgevonden tussen de dood van Canonici en de verwerving door Sneyd. De hand
is dezelfde als die van de catalogus, maar is niet geïdentificeerd.29 Een laatste
aantekening tenslotte, wederom op het laatste schutblad vóór de tekst, laat zien dat
het boek door Thomas Rodd, boekverkoper te Londen, is aangekocht en op 7 januari
1837 is doorverkocht aan het British Museum (later British Library), waar het
gecatalogiseerd werd onder het nummer Additional MS 10802.

Conclusie
Wat heeft dit voorgaande onderzoek opgeleverd? Het meest in het oog springende
resultaat leveren de talloze correcties en veranderingen, die over het hele boek
verspreid voorkomen. De doorhalingen en toevoegingen in de Italiaanse tekst laten
duidelijk zien dat deze zinnen, althans het grootste deel ervan, op het moment van
het optekenen zijn geformuleerd, en dat zij soms zijn verworpen en opnieuw
geformuleerd. De Nederlandse teksten laten sporen van het vertalen van de Italiaanse
zinnen zien, waarbij soms een vertaling onmiddellijk werd verworpen en
doorgestreept, voordat het vervolg op het papier werd gezet. Het lijdt dus geen twijfel
dat het hier echt om een autograaf gaat.
Ook de manier waarop hij dit gedaan heeft, is veelzeggend: hij heeft vooraf slechts
een ruw plan gemaakt van de gewenste vormgeving van het boek: een naar believen
uit te breiden reeks door wit gescheiden regelparen. Hij heeft niet bedacht hoe lang
de regels zouden moeten zijn, zodat deze pas geleidelijk aan de afmetingen van het
blad werden aangepast. Hij heeft, voordat hij met schrijven begon, het blad niet
ingedeeld en het aantal regels niet vastgelegd. En hij heeft vooral niet bedacht of de
tekst een verdeling in hoofdstukken of paragrafen zou moeten hebben en met welke
hulpmiddelen deze zichtbaar gemaakt zouden kunnen worden. Met uitzondering van
de indeling in regelparen heeft hij geen enkel geledingsmiddel gebruikt. Zo gaat een
schrijver niet te werk die een boek wil maken. Het is duidelijk: het gaat hier niet om
een boek in de eigenlijke zin van het woord, dat een bestaande tekst toegankelijk
maakt en bedoeld is voor algemeen gebruik en dat daarom aan bepaalde regels van
gelijkmatigheid en zorgvuldigheid moet voldoen.
Een derde punt betreft het gebrek aan netheid. De tekst is weliswaar vlot en
makkelijk leesbaar geschreven, in een schriftsoort, littera hybrida, die veel voor

29

Mitchell 1969: 134-5.
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boeken wordt gebruikt. Maar er is weinig zorg aan het schrijven besteed. Gebrek aan
zorgvuldigheid spreekt ook uit de talloze verschrijvingen en uit de manier waarop
de fouten zijn gecorrigeerd: ruw en zonder enige poging de correcties wat minder in
het oog te laten vallen. Men zou kunnen veronderstellen dat het hier om een klad
ging dat bedoeld was om overgeschreven te worden. Maar of dit boek ooit gediend
heeft als legger voor het maken van een net afschrift, is niet meer na te gaan. Of zou
het bedoeld geweest zijn om in deze vorm een (nader te bepalen) functie te vervullen?
Blijkbaar is het inderdaad in deze vorm gebruikt, en wel zeer intensief. Hoe zou het
anders te verklaren zijn dat van alle zes katernen de buitenste bladen los waren
geraakt, zo niet door het gebruik? De restauratie, in 1980, is zo zorgvuldig gebeurd,
dat niet meer te achterhalen is hoe de toestand daarvóór precies is geweest. Maar een
boek waarbij de oorspronkelijke structuur - de indeling in katernen - zo grondig
verstoord is als hier, moet daarvóór wel in een heel slechte toestand hebben verkeerd
om hiertoe aanleiding te geven.
Het codicologisch onderzoek leidt tot de slotsom dat het hier gaat om een autograaf,
die hoogstwaarschijnlijk voor privé-gebruik is vervaardigd. Aan welke vorm van
gebruik daarbij gedacht moet worden, zal de bestudering van de tekst, in de context
van tijd en plaats van ontstaan, moeten verduidelijken.

De taal
De tekst is vrijwel geheel tweetalig. Een Italiaanse zin wordt steeds gevolgd door
het Middelnederlandse equivalent, een enkele uitzondering daargelaten.30
Een onderzoek naar zowel het Italiaans als het Middelnederlands kan ons het een
en ander vertellen over de talen die de auteur bezigt en over de lokalisering daarvan.
En dat stelt ons vervolgens mogelijk in staat iets meer te weten te komen over de
auteur - bijvoorbeeld over zijn afkomst - en over de cultuurhistorische context waarin
dit tweetalige boekje geplaatst moet worden. Bovendien kunnen we erachter komen
hoe de verhouding is tussen de beide taalcomponenten van het tweetalig
gespreksboekje, en met name hoe het proces van omzetting van de ene taal in de
andere in zijn werk is gegaan.

30

In twee gevallen ontbreekt een Middelnederlandse vertaling (namelijk van 256 en 1294).
Verder komt er een achttal Latijnse citaten voor, verspreid over de tekst. Zij worden steeds
vooraf of achteraf vertaald of uitgelegd in het Italiaans en Middelnederlands. In één geval
wordt het Latijn alleen in het Middelnederlands vertaald (663). De brief aan het eind van de
tekst is uitsluitend in het Italiaans gesteld.
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Om het een en ander goed in het vizier te krijgen en conclusies te kunnen trekken is
het noodzakelijk dat eerst beschrijvenderwijs de kenmerken van zowel het Italiaans
als het Middelnederlands in de rij worden gezet. Dat levert geen spannende lectuur
op, maar wel inzicht.

Het Italiaans31
Het Italiaans in de tekst bevat veel noordelijke dialectkenmerken die afwijken van
de huidige standaardnorm. Standaard-Italiaans is het Italiaans afgeleid uit een van
de vele dialecten die in de vroege Middeleeuwen uit het vulgair of gesproken Latijn
ontstaan zijn: het Florentijns. Dit dialect gesproken door de kooplieden van Florence
en vervolmaakt door Dante, Petrarca en Boccaccio in hun beroemde werken is
uiteindelijk de officiële taal van Italië geworden.32 Een typisch noordelijk
dialectkenmerk is het ontbreken van de in het huidige standaard-Italiaans gebruikelijke
dubbele medeklinkers: inganato (16 en elders) in plaats van ingannato, tuto (224 en
elders) voor tutto, femine (308 en elders) voor femmine, dona (94 en elders) voor
donna, fano (447) voorfanno, enzovoort. Een ander noordelijk dialectkenmerk is de
sonorisatie van de in het standaard-Italiaans gebruikelijke harde medeklinkers. Dit
is het geval bij onder andere de woorden fradello (95 en elders) (It. fratello), fatiga
(593 en elders) (It. fatica), savorette (882) (It. saporette), pevero (180, 1297) (It.
pepe), fevero (354) (It. febbre). Ook de varianten paroen (237) (It. padrone) en prere
(679) (It. pietre) zijn typisch noordelijk, en wel vanwege de -r- die ontstaan is uit de
Latijnse verbinding -tr- (respectievelijk het Latijnse patronu(m) en petru(m)).
Meer specifiek bevat het Italiaans in de tekst kenmerken van de zogenaamde
Veneto-dialecten. De Veneto is een streek in Noordoost-Italië, die zich uitstrekt van
de rivier de Po in het zuiden tot de voet van de Alpen in het noorden; van het
Gardameer in het westen tot de rivier de Tagliamento in het oosten. De belangrijkste
dialecten die deel uitmaken van de Veneto-groep zijn het Venetiaans, de dialecten
van Padua en Vicenza en het Veronees.
In de tekst vinden we onder andere de varianten corosa (76) (in plaats van It.
coruccia), fazo (340 en elders) en fazando (811) (respectievelijk It. faccio en
facciando), persò (144 en elders) (It. perciò), rasone (318 en elders) (It. ragione),
casoen (685, 953) (It. cagione), sisto (330) (It. cesto). De Italiaanse gepalataliseerde
affri-

31

32

Bij de beschrijving van het Italiaans zijn de volgende studies gebruikt: Rohlfs 1966-1969
(algemeen); Stussi 1965: XXIV-LXXXIII; Pellegrini/Stussi 1976: 424-52; Sattin 1986:
1-126; Tomasoni 1994: 212-40 (Veneto-dialecten).
Hoewel er in Italië één officiële taal is, worden vele dialecten die in de Middeleeuwen ontstaan
zijn, nog steeds gesproken. De huidige en vroegere dialecten vormen een ononderbroken
lijn en de kenmerken die er vroeger waren zijn er, nuances daargelaten, nu nog.
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caat, dat wil zeggen: de stemloze /-tsj-/ (weergegeven door de enkele of dubbele -c-)
of de stemhebbende /-dzj-/ (weergegeven door de -g-) is in deze gevallen gereduceerd
tot /-s-/. Kenmerkend voor de Veneto-dialectgroep is ook het conserveren van de
oorspronkelijk Latijnse verbindingen met -l: clama (141 en elders), plaze (27, 28),
blancko (922), flore (291, 1015), planeta (639) en Flamingo (1291) in plaats van de
Italiaanse vormen chiama, piace, bianco, fiore, pianeta, Fiammingo. De woorden
calamaro (924) (It. calamaio), centonaro (65, 33) (It. centinaio), miliaro (34 en
elders) (It. migliaio), bosaro (1002) (It. bugiardo) vertonen in hun uitgang -aro, een
typisch kenmerk van het dialect van Padua.
Een morfologisch kenmerk van de Veneto-dialecten is de werkwoordsuitgang die
de eerste persoon meervoud indicativus aangeeft: -emo. Deze uitgang (in het modern
Italiaans -iamo) strekt zich tot alle conjugaties uit: werkwoorden op -are, mangemo
(891), op -ere (met lange e), volemo (374), devemo (793), op -ere (met korte e),
legemo (392). Hetzelfde geldt voor de gerundiumvorm -ando (in het Italiaans -ando
of -endo): deze uitgang betreft niet alleen de werkwoorden die eindigen op -are
(endando), maar ook de werkwoorden op -ere en -ire: siando (1375), fazando (811),
dormando (334). Karakteristiek is ook de eind-s in de werkwoordsuitgang die de
tweede persoon enkelvoud indicativus aangeeft: demandas-tu (173), vos-tu (1316).
Ten slotte is er in de Veneto-dialecten niet altijd overeenstemming in geslacht en
getal van onderwerp en voltooid deelwoord. Dit laatste eindigt dan onveranderlijk
op -o. Enkele voorbeelden: fossamo amato (143), omni cosa veneva facto (731), che
la roba non sia falsificato (1320).
Een typisch woord, ontstaan in het handelsmilieu van Venetië, is piezeria (994,
996) (It. pieggeria) dat ‘borgtocht’ betekent. Ook het woord sazono (‘seizoen’, 1018),
ontleend aan het Franse saison, is Venetiaans.
Sommige vormen in de tekst kunnen niet verklaard worden uit het Italiaans of uit
dialectvarianten. Het gaat in die gevallen om een van de volgende mogelijkheden.
- De invloed van het Latijn is zeer groot. De auteur gebruikt meer dan honderd
Latijnse woorden of vormen die in hun schrijfwijze beïnvloed zijn door het
Latijn. Een greep uit de vele voorbeelden: multo (32 en elders), mundo (112 en
elders), scriptura (116 en elders), qui (14 en elders), que (34 en elders), exemplo
(312 en elders). Voor enkele voorzetsels en bijwoorden hanteert hij consequent
het Latijnse equivalent: pro (45 en elders), cum (254 en elders), quam (428 en
elders).
- Een aantal gevallen wijst op een mogelijke invloed van het geschreven
Middelnederlands. Het betreft het invoegen van de e na de klinkers a, o en e.
Dit is een onitaliaans fenomeen, dat waarschijnlijk een verlenging van de
voorgaande klinker wil aangeven. In het geschreven Middelnederlands zijn de
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verbindingen -ae- en -oe- een normaal verschijnsel. De tekst bevat veel
voorbeelden, waaronder: mael (24 en elders), maen (681), paexzo (217),
principaelmente (484), totaelmente (833), rasoen (6, 697), garsoen (195),
paltroen (1477), oestrige (943), been (99 en elders), veechesza (282),floreen
(1338, 1382). Een ander voorbeeld voor de mogelijke invloed van het
Middelnederlands is het veelvuldig gebruik van de grafemen k en w. Dit
verschijnsel is zeldzaam in het Ouditaliaans en onbekend in het modern Italiaans.
Voorbeelden: rikissimo (742), loki (1007), Tudiski (953, 1131), Turki (1503),
kagato (1474), qualke (1410), towaie (1442), Anwers (1503), wardate (15 en
elders).
Slordigheden in spelling en morfologie vormen een constante factor in het Italiaanse
gedeelte van de tekst. Zo wordt van het woord ducato zowel de mannelijke
meervoudsvorm ducati (1068) als de vrouwelijke meervoudsvorm ducate (1328)
gehanteerd. De woordgroep una bella dona (94) komt voor naast una done (327);
zo ook quista paysa (1303) naast extranea payse (1351). In het meervoud vinden we
(la bellesza) de la done (345) naast li done formose (347). Hetzelfde zien we in della
belle femine (358) naast ly femine (440). Ook in de overeenstemming in geslacht en
getal van een zelfstandig naamwoord met een bijvoeglijk naamwoord valt een grote
willekeur op. We treffen bijvoorbeeld de woordgroep myo fantisca (384) aan naast
mya fantisca (251, 939), vostro fantisca (405) naast vostra fantisca (540). In de
woordgroepen uit 384 en 405 is geen overeenstemming in geslacht: het bezittelijk
voornaamwoord is in zijn o-uitgang mannelijk, het zelfstandig naamwoord is in zijn
a-uitgang vrouwelijk. Hetzelfde fenomeen zien we in: questo bona roba (29), el
vostro signoria (1404), dela my o oeicho (1478), enzovoort. Bij de woordgroep li
carne friski (1156) zijn zowel geslacht als getal door elkaar gehaald: het zelfstandig
naamwoord carne is enkelvoudig en vrouwelijk, het bijbehorende lidwoord li en
bijvoeglijk naamwoord friski zijn daarentegen in hun -i-uitgang mannelijk én
meervoudig. Dezelfde willekeur zien we op talloze plaatsen in de tekst: el vostre
ochi (305), tanto spese (1151), quilla parole (779), tuty quiste payza (1341), vostre
denari (1315), enzovoort.
Tot slot kan nog het volgende opgemerkt worden.
- Door de hele tekst heen worden de persoonlijke voornaamwoorden tu ‘jij’ (2de
persoon enkelvoud) en voy ‘jullie’, ‘u’ (2de persoon meervoud) volkomen
willekeurig door elkaar gebruikt. Zelfs in één zin komen ze samen voor:
O iuvenetto bello, [...]
a voy inganare non voyo [...]
Ma tollete quista prova [...]
e si tu tuta così non trova, [...]
del mercato non seria facto niente [...] (1322-6).
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In de woordgroepen tu volete (248 en elders), tu spendete (1056), tu parlate
(287), tu insignate (1428) wordt een enkelvoudig onderwerp (tu) gecombineerd
met een werkwoordsvorm in het meervoud (-ete, -ate).
- Opvallend zijn de woordgroepen la loriche (211) en del lanima (98, 1503). Hier
hebben we te maken met het samensmelten van een lidwoord met het
bijbehorende zelfstandig naamwoord dat met een klinker begint.33 De
oorspronkelijke vorm van deze zelfstandige naamwoorden, mét lidwoord:
l'orecchio ‘het oor’ en l'anima ‘de ziel’, werd niet als zodanig gevoeld en dit is
de reden dat ten overvloede - wellicht als hypercorrectie - een lidwoord is
toegevoegd.
De analyse van het Italiaans leidt tot de conclusie dat de auteur een Italiaans bezigt
dat kenmerken vertoont van de dialecten uit de Veneto-groep. Verder is opvallend
de overvloedige aanwezigheid van Latijnse orthografie in het Italiaans. Dit doet
vermoeden dat we te maken hebben met een auteur die Latijn kent of tenminste over
een basiskennis ervan beschikt. En in de derde plaats is er de aanwijsbare invloed
van het Nederlands op het Italiaans: zowel de slordigheden in het taalgebruik (met
name in de morfologie) als de onitaliaanse spelling van sommige woorden, waarbij
invloed van het geschreven Middelnederlands in het spel kan zijn, vormen een
indicatie voor de veronderstelling dat de auteur uit de Lage Landen afkomstig was.
Bij het opschrijven van de woorden doet zijn moedertaal zich gelden.

Het Middelnederlands34
In tegenstelling tot het Italiaans vertoont het Middelnederlands weinig slordigheden
in de spelling. Op enkele eigenaardigheden na (zie onder) gaat het duidelijk om
iemand die zijn moedertaal schrijft. Daarop wijzen ten overvloede enkele typische
grafisch weergegeven klankverschijnselen zoals inlassing van een overgangsklank
(als een -w- of een --) bij het wegvallen van -d-. Voorbeelden zijn verouwert (377)
voor veroudert en scaien (663) voor schaden (‘schaduw’).
De ‘moedertaal’ van deze schrijver is zonder twijfel het Brabantse dialect. Het
hertogdom Brabant strekte zich grosso modo uit over de huidige Belgische provincies
Waals- en Vlaams-Brabant en Antwerpen en het Nederlandse Noord-Brabant, met
als grote steden Brussel, Leuven, Antwerpen, Mechelen,
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34

Dit is een bekend fenomeen in de Romaanse talen, zie Rohlfs 1966-1969: § 341.
Voor de beschrijving van het Middelnederlands zijn de volgende studies gebruikt: Van Loey
1937, Van Loey I 1980, Van Loey II 1980, De Vriendt 1965. Er is, een enkele uitzondering
daargelaten, van afgezien bij elk verschijnsel de precieze plaatsen in de genoemde studies
op te geven.
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's-Hertogenbosch en Breda. Het Brabants vertoont meer samenhang met de oostelijke
dialecten (Limburgs en Oostmiddelnederlands) dan met het Vlaams of Hollands.
Daarnaast heeft het een groot aantal eigen kenmerken. De meeste daarvan vinden
we terug in onze tekst.
Zo treffen we de korte e in plaats van de korte a in de woorden swert (921), terruwe
(‘tarwe’) (1216), de korte i in plaats van de korte e in minsche (7), hinnen (872),
stimme (140), enzovoort.
Rekking van de korte i heeft plaatsgevonden in de woorden begiin (1), siin (=‘sin’,
578, 738, 759, 987), gewiin (1085), lijcht (1040), liechtende (529).
We vinden scl in plaats van sl in sclapeleken (‘slaaplakens’) (1443), sclave (1431),
besclutet (431), verscloech (612), ghescloten (134), enzovoort. De lange e in plaats
van a treffen we aan in sclapeleken (1443) en martelere (570), de lange a in plaats
van e in gescapen (780) en verhave[n] (278).
De spelling i voor ie wordt gebruikt in de woorden dire (36), virde (240), putirs
(1158), hir (1233), enzovoort.
Er wordt een overgangsklank -w- of -- ingelast bij d-syncope - dat is uitstoting
van de klank -d- - in verouwert (377), vrouwe (=vroude) (748), stehouwer (802),
ijelike (233), breiele (295), scaien (663).
Het wegvallen van n vóór g vindt plaats in de woorden rekennigge (45), wonigge
(1037), pennigge (1072), winnigge (1166), menigge (730), ewageliste (718),
conichrike (712): een fenomeen dat volgens Van Loey typisch is voor het zuidwesten
van Brabant.35
We treffen de werkwoordsvorm begoste (610) aan, die volgens De Vriendt ‘DE
Brabantse vorm na 1550’ voor het preteritum van beghinnen is.36 De Vriendt trof
hem één keer eerder aan ‘in een veel ouder boek’, te weten Tscep vol wonders, in
1514 te Brussel gedrukt bij Thomas van der Noot. Hij is van mening dat de vorm
zonder n ‘dus wel een tijdlang in gebruik [zal] geweest zijn voordat hij in literaire
kringen aanvaard werd’.
De g-syncope heeft plaatsgevonden in de vormen vradijs (=vraget ghi (d)es) (173)
en mody (=moghet ghi) (177).
Als bezittelijk voornaamwoord vinden we de vormen hen (315, 620), honder (‘van
hun’ of ‘van haar’) (455, en elders), honne(n) (370, 621), die vooral in Brussel,
Leuven en 's-Hertogenbosch voorkomen.
Daarnaast komen veel kenmerken voor die algemeen oostelijk zijn, zoals de
niet-vocalisering van l in drivoldicheit (=drievoudicheit) (525), hult (=haudt, ‘houdt’)
(135, 235), of de umlaut bij sommige vormen van sterke werkwoorden: nimt (‘neemt’)
(1071, 1153), nimssche (‘neem haar’) (52).

35
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Van Loey 1937: 192.
De Vriendt 1965: 152.
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Hiertoe behoort eveneens de rekking van de korte klinkers e of i tot lange e in de
woorden gheelt (‘geld’) (895, en elders), veesche (‘vis’) (891) en gheilt (‘geldt’, ‘is
waard’) (1126, 1129). Oostelijk is ook de u voor e in nummermeer (117, en elders).
Karakteristiek in dit verband is vooral de sterk doorgevoerde umlaut van a tot e
in woorden als: verstennesse (verstannesse) (317, en elders), mechteger (490, 774),
hedde (905), velt (valt) (455), wederspenich (830), vergenchkelech (463), en andere.
Oostelijk is ook het bestendige gebruik van het werkwoord solen voor sullen (in
plaats van selen): 257, en elders. Deze vorm is vooral in Limburg, maar ook wel in
Holland, de normale, doch hij is ook geattesteerd in Brabant, bijvoorbeeld in Helmond,
Diest, Leuven en Antwerpen.37 Ook de werkwoorden bescodden (‘beschermen’)
(167, en elders) en holpen (169, 1495) en het zelfstandig naamwoord bescodder
(762), waarin een o voorkomt in plaats van een u, zouden in Limburg thuishoren.38
Afgezien van de duidelijke dialectkenmerken vertoont de auteur nog een aantal
persoonlijke eigenaardigheden. Een daarvan is zijn voorkeur voor verdubbeling van
sommige medeklinkers (als die verdubbeling aan het eind van een woord voorkomt,
zou deze daar - en alleen daar - eventueel kunnen worden toegeschreven aan een
oostelijke inslag). Zo lezen we de volgende varianten: urren (uren) (289, en elders),
vorsinnich (voorsienich) (276, en elders), derttienen (323), ghesett (304), hertte (289,
en elders), ditt (1499), manirren (416, en elders), groffelsnagelle (‘kruidnagelen’)
(1301), lieff (430), enzovoort.
De spelling van sommige velaren - dat zijn klanken als de ch in ons woord lachen,
de g in gaven en de k in kaak - varieert. Zo vinden we sag (201), ontploechk (815),
dinch (1, en elders) naast dinchk (272), dunchken (559), vergenchkelech (463) naast
vergenkelike (664), stanchk (1159), werchk (263) naast werke (176), enzovoort. Wist
de auteur niet goed raad met de spelling van deze klanken of zit er iets anders achter?
Mogelijk had hij (eveneens?) problemen bij de keuze voor de spelling met v/u of
w, vooral aan het begin van een woord. Maar misschien hebben we ook hier te maken
met een Brabantse bijzonderheid.39 Opvallend zijn in ieder geval: vant (want) (32,
454), vachtu (16), venich (‘weinig’) (121), walsch (‘vals’) (123), wijfste (‘vijfde’)
(241), sviget (253), werstaet (‘verstaat’) (1082), geduongen (1430), dvelke (duelke)
(1154), sveert (1415), dualen (1442). Enkele eigenhandige correcties lijken er
nochtans op te wijzen dat hij ernaar streefde een ‘boven-Bra-

37
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Van Loey I 1980: § 68 en de bijbehorende Aant.
Van Loey II 1980: § 25 a, Aant. bij Opm. 1.
Vergelijk Van Loey 1937: 191.
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bantse’ norm - dé norm? - te volgen. In het handschrift zien we bijvoorbeeld dat voor
vijf(84) wij is doorgeschrapt; en voor de woorden valsche (229) en vorsinnichghe
(278) is een w doorgehaald.
Uit het geheel van de spellingsverschijnselen blijkt dat het gaat om een schrijver
die uit Brabant afkomstig is. Vanwege enkele spellingen die richting Limburg wijzen,
kunnen we zeggen dat het mogelijk gaat om iemand uit Oost-Brabant. Enkele
spellingseigenaardigheden zouden heel persoonlijk kunnen zijn en wijzen wellicht
op enige onbeholpenheid bij het schriftelijk weergeven van het gesproken woord.
Het ietwat oostelijke - Limburgse - karakter krijgt nog steun door het enige
enigszins afwijkende morfologische verschijnsel dat de tekst ons biedt: een
gerundiumvorm op -nde, namelijk te wenende (674), te regnerende (778) en te
warende (1079). Volgens Van Loey is deze vorm tot nu toe uitsluitend geattesteerd
in Limburg.
Wat de syntaxis betreft kan worden opgemerkt dat de structuur van de zinnen over
het algemeen correct is. Wel lijkt de woordvolgorde in het Middelnederlands
beïnvloed te zijn door het Italiaans. In de nu volgende paragraaf Vertaaltechniek
komen we hier nog in het kort op terug.

Vertaaltechniek
Interessant is de verhouding tussen het Italiaans en het Middelnederlands. We zien
de auteur aan het werk bij het omzetten van de ene taal, het Italiaans, in de andere,
het Middelnederlands. Dat het inderdaad gaat om een vertaling van het Italiaans naar
het Middelnederlands, en niet andersom, blijkt keer op keer. En het is boeiend om
te zien hoe de auteur daarbij vertaaltechnisch te werk gaat.
We hebben al geconstateerd dat hij altijd met een Italiaanse zin begint. Daaronder
komt, op twee gevallen na (volgend op 256 en 1294), consequent de
Middelnederlandse versie. Op bladzijde 25-7 zijn al diverse voorbeelden gegeven
van aangebrachte correcties. De talloze doorhalingen en correcties ondersteunen de
veronderstelling dat we hier met een autograaf te maken hebben. Als de schrijver de
tekst zelf heeft vervaardigd, heeft hij dus meteen een vertaling gemaakt, met alle
verschrijvingen en correcties die daarbij horen.
De auteur gaat zeer nauwgezet te werk bij het omzetten van het Italiaans in het
Middelnederlands. Elk Italiaans woord krijgt zijn Middelnederlandse equivalent. Er
wordt dus woord voor woord - ‘verticaal’ zou men kunnen zeggen - vertaald. Soms
volgt de auteur in zijn vertaling de Italiaanse zin zo woordelijk dat er een ietwat
vreemd Middelnederlands tevoorschijn komt. De zinsnede het Middelnederlands.
Elk Italiaans woord krijgt zijn Middelnederlandse equivalent. Er wordt dus woord
voor woord - ‘verticaal’ zou men kunnen zeggen - vertaald. Soms volgt de auteur in
zijn vertaling de Italiaanse zin zo woordelijk dat er een ietwat vreemd
Middelnederlands tevoorschijn komt. De zinsnede
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In soy casa ven presentato
In sinen huse comt presenteert (1358)

weerspiegelt een in het Italiaans correcte passieve constructie met behulp van het
werkwoord venire, ‘komen’. De betekenis is: ‘In zijn huis worden geschonken’. Een
identiek geval is de weergave van ‘hoe hun mening totstandkwam’:
como veneva facto lori opinione
ho quam gedaen har menigge (730).40

Ook in een zin als
Te farà bon provva in cavo del anno
Het sal u doen goede proeve int inde van den jare (1389)

verraadt zowel de keuze van het werkwoord doen als de woordvolgorde in de
Middelnederlandse component een wel zeer woordelijke vertaling uit het Italiaans.
Soms blijkt een vertaling veel woordelijker te zijn dan men aanvankelijk denkt.
Zo wordt het Italiaanse bijwoord honestemente (in het handschrift los van elkaar
geschreven als honeste mente) in het Middelnederlands omgezet in respectievelijk
met eersamer hertten (304) en met eriliker hertten (989). Dit is opvallend, want in
de overige gevallen wordt een bijvoeglijk naamwoord met het suffix -mente (ook
hier altijd losstaand van het voorgaande woord) telkens als bijwoord vertaald, zoals
bijvoorbeeld habundantemente dat met overvloelike wordt vertaald (575). De
oorsprong van het suffix -mente is, etymologisch gezien, de ablativus van het Latijnse
woord mens (‘geest’ of ‘hart’), dat de genitivus mentis heeft. De vertaling die hier
voor honestemente wordt gegeven blijkt dus een nauwkeurige weergave van het
woord in zijn oorspronkelijke betekenis.
Interessant is ook de Middelnederlandse vertaling in het volgende regelpaar:
O Dio, quanto abhominabile peccato
O God, wat groter onminscheliker sonden (1174).

De auteur gebruikt hier de variante schrijfwijze van het Italiaanse woord abominabile
(‘afschuwelijk’), namelijk abhominabile, met een h. Mogelijk sluit hij zich hier aan
bij de spelling die in de Middeleeuwen gangbaar was, mogelijk is

40

In dit verband is het volgende interessant. In het MNW 3, 1718, staat dat komen in het
Middelnederduits de betekenis worden bij het passieve werkwoord heeft aangenomen en
daarbij wordt verwezen naar het Italiaanse venire. Ons zijn uit het Middelnederlands geen
voorbeelden bekend, tenzij... we hier het eerste voorbeeld hebben.
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ook dat hij niet wist dat het om een variant ging, want hij vertaalt heel woordelijk
met onminscheliker (uitgaande van het Latijnse homo ‘mens’ in afwijking van het
correcte abominabile, dat etymologisch afgeleid is van het Latijnse omen).41
De auteur probeert voor elk Italiaans woord een Middelnederlands equivalent te
vinden. Dat kan problemen opleveren, zoals blijkt uit de zin te vinden. Dat kan
problemen opleveren, zoals blijkt uit de zin
Fradello myo, wardate la cosciencia tua
Min broder, besiet u consciencie ende wachtse (95).

Het Italiaanse guardare heeft twee betekenissen: ‘beschouwen’ en ‘waken over’
(vergelijk het Franse garder). Door de ‘dubbele’ vertaling vangt de schrijver beide.
Soms lukt het hem niet een juiste vertaling te vinden. In een geval vertaalt hij
niet42, maar meestal lost hij dit probleem op door het oorspronkelijke Italiaanse woord
in de Middelnederlandse vertaling te handhaven. Begrijpelijk is dit voor woorden
die uitsluitend in een Italiaanse context passen en waarvoor geen Middelnederlandse
vertaling voorhanden is. Zo is het Italiaanse carpioni (910), de naam van een speciaal
soort forel uit het Gardameer, in het Middelnederlands onvertaalbaar. Moeilijker te
begrijpen is de beslissing van de auteur om het Italiaanse woord speceria (1310)
voor ‘specerijen’ te handhaven. Ook komen er gevallen voor waarin de auteur een
Italiaans woord handhaaft, terwijl in passages elders in de tekst blijkt dat hij zeker
een Middelnederlands equivalent kent. Het gebruik ervan is dus niet strikt
noodzakelijk. Het volgende voorbeeld illustreert dit:
El savio responde sempre a proposito
Die wyse antwort altijt op dat proposito (213)
Ma tornanda a nostro proposito
Mer keerende op onsen proposito (693).

Hier is a proposito niet vertaald, in tegenstelling tot a nostro proposito elders in de
tekst (960) dat vertaald wordt met tot onsen vorworden.
In bovenstaande gevallen zijn de Italiaanse woorden in hun oorspronkelijke en
dus ongewijzigde vorm in de Middelnederlandse tekst opgenomen. Een enkele keer
vindt aanpassing aan het Middelnederlands plaats, zoals bij de meervoudsuitgang
-en in het woord parnisen ‘patrijzen’ (modern Italiaans pernice): en dus ongewijzigde
vorm in de Middelnederlandse tekst opgenomen. Een enkele keer vindt aanpassing
aan het Middelnederlands plaats, zoals bij de meervoudsuitgang -en in het woord
parnisen ‘patrijzen’ (modern Italiaans pernice):

41
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Zie over de middeleeuwse etymologie Engels 1958 en Engels 1961: 116.
Regel 1294.
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de parnise e de phasani
van parnisen ende van phasanen (876).

Omgekeerd kan men in enkele Italiaanse passages Middelnederlandse elementen
aantreffen en wel in een vorm die altijd aangepast is aan het Italiaans. Zo is het woord
smalsso (956) een veritaliaanste vorm van het Middelnederlandse smalt, ‘reuzel’.
Het Vlaamse patard, ‘oude Vlaamse stuiver’, geeft in het Italiaans de vormen batardo
(1129) en pattarde (1329). De voor het Italiaans curieuze vorm Hennekin (1460) is
een verbastering van het Middelnederlandse Hannekijn, een verkleinvorm van de
eigennaam Johan, maar ook gebruikt als ‘onnozele man’. In de Middelnederlandse
component van de tekst wordt deze naam met clene Jan ‘kleine Jan’ (1460) vertaald.
Het onderzoek naar de vertaaltechniek versterkt het vermoeden dat we te maken
hebben met een auteur die geen native speaker is van het Italiaans. Mogelijk heeft
hij dit tweetalig boekje vervaardigd om Italiaans te leren. Deze hypothese wordt
bevestigd door een analyse van de passage met de getallen, waarin van 1 tot en met
100 wordt geteld (afb. 9). De auteur begint, trouw aan zijn opzet, met het Italiaans:
de cijfers worden voluit in letters geschreven. Voor de Middelnederlandse ‘vertaling’
volstaat de auteur met Arabische cijfers. Deze voluit in het Middelnederlands schrijven
is blijkbaar niet nodig. Dit betekent dat het Middelnederlands bekend wordt
verondersteld en het Italiaans niet. Italiaans is dus de taal die geleerd moet worden.
In de dialoog waarin deze cijferreeks een plaats heeft, zegt de jonge vriend dit dan
ook expliciet tegen de oudere vriend: als hij niet goed begrijpt wat boven (d.w.z. in
de Italiaanse tekst) staat, moet hij eronder (d.w.z. bij de Arabische cijfers) kijken en
goed tellen: maken hebben met een auteur die geen native speaker is van het Italiaans.
Mogelijk heeft hij dit tweetalig boekje vervaardigd om Italiaans te leren. Deze
hypothese wordt bevestigd door een analyse van de passage met de getallen, waarin
van 1 tot en met 100 wordt geteld (afb. 9). De auteur begint, trouw aan zijn opzet,
met het Italiaans: de cijfers worden voluit in letters geschreven. Voor de
Middelnederlandse ‘vertaling’ volstaat de auteur met Arabische cijfers. Deze voluit
in het Middelnederlands schrijven is blijkbaar niet nodig. Dit betekent dat het
Middelnederlands bekend wordt verondersteld en het Italiaans niet. Italiaans is dus
de taal die geleerd moet worden. In de dialoog waarin deze cijferreeks een plaats
heeft, zegt de jonge vriend dit dan ook expliciet tegen de oudere vriend: als hij niet
goed begrijpt wat boven (d.w.z. in de Italiaanse tekst) staat, moet hij eronder (d.w.z.
bij de Arabische cijfers) kijken en goed tellen:
E si tu non intende bene
Ende eest dat ghijt niet wel en verstaet
sò che de sovere voy troverete,
so dat ghi boven sult vinden,
wardate de sotto e contate bene:
siet beneden ende tellet wel:

un

doy

tre

quatro

cinque
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Afb. 9. f. 76r, Add. MS 10802. Met toestemming van de British Library.
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Conclusie
Uit de analyse van het Italiaans in de tekst blijkt dat we te maken hebben met een
dialect, in het bijzonder een dialect uit de Veneto. De analyse van het
Middelnederlands leidt tot de conclusie: Brabants. Het Italiaans is over het algemeen
minder correct opgeschreven dan het Middelnederlands. Dit is een indicatie dat het
Middelnederlands de moedertaal van de schrijver was. De spelling van het
Middelnederlands, waar typische grafische klankverschijnselen in het oog springen,
geeft daar extra steun aan. Bovendien blijkt uit de vergelijking van het Italiaans met
het Middelnederlands dat de auteur vanuit het Italiaans in het Middelnederlands heeft
vertaald, niet andersom. Hij is ook zelf verantwoordelijk voor deze vertaling geweest.
Het vertaalproces zal niet eenvoudig zijn geweest. Het beeld dat naar voren komt is
dat van een gewetensvolle schrijver/vertaler. Terwijl hij bezig was met het opschrijven
van het Middelnederlands, zocht hij nog naar de juiste vertaling van het Italiaans in
zijn moedertaal, met alle verschrijvingen en correcties die daarbij horen. Wat die
correcties betreft kan nog worden opgemerkt dat het er zeer veel zijn, niet alleen in
de vertaling, maar ook in het Italiaans (zie hierboven p. 25-7). Het primaire doel van
de inspanningen van de schrijver is zonder twijfel het leren van Italiaans geweest,
zoals het overtuigendst wordt aangetoond door de passage met de cijfers. De volgorde
van de twee talen, eerst Italiaans en dan Middelnederlands, spreekt dit niet tegen.
Hoewel het voor de hand lijkt te liggen met de moedertaal te beginnen (zoals het in
moderne taalboekjes het geval is) kan de volgorde van de tekst in het Koopmansboek
verklaard worden uit het feit dat de auteur of samensteller van de tekst in Italië
verblijft en daar Italiaanse teksten heeft gehoord of onder ogen heeft gehad.43

43

Daarmee lijkt het Koopmansboek ook aan te sluiten bij de boeken uit de humanistische
traditie, waar, in tegenstelling tot oudere gespreksboeken zoals het vroeg-vijftiende-eeuwse
Sprach-buch van meester Georg (zie p. 67-8), de te leren taal, in dit geval het Latijn, voorop
staat (Gernentz 1988: 19).
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Afb. 10. Jan van Eyck, het echtpaar Arnolfini. (Londen National Gallery)
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De context
Inleiding
De kennismaking met de tekst heeft al heel wat aan het licht gebracht: we hebben te
maken met de wereld van een koopman rond 1500, met de Zuidelijke Nederlanden
en Noord-Italië, en met een taalleerboekje, dat gegoten is in een vorm die het leren
van de taal combineert met praktische wenken en wijze, in de christelijke moraal
verankerde, levenslessen.
De vraag is nu: hoe is dit alles te plaatsen in de historische, cultuurhistorische,
context? Anders geformuleerd: wat zijn de achtergronden van dit intrigerende boekje?
Om antwoord te geven op deze vraag moeten we ons bezighouden zowel met de
handelsbetrekkingen tussen Noord-Italië en de Zuidelijke Nederlanden in die periode
als met de vorming van de koopman, én met de traditie van (tweetalige)
gespreksboekjes.

Handelsrelaties tussen Noord-Italië en de Zuidelijke Nederlanden
Ontstaan en ontwikkeling
In de tekst is sprake van ‘Flaminge/Vlaminge’ (1131), van ‘Flamingo/Vlaminch’
(1291), en van ‘Flandria/Vlaenderen’ (1306). Het begrip ‘Vlaming’ kon ook toen op
twee manieren worden opgevat. Enerzijds verwees het specifiek naar iemand
afkomstig uit het graafschap Vlaanderen. Anderzijds kon het staan voor de algemene
betekenis ‘iemand uit de Lage Landen’, ongeacht of hij uit Vlaanderen, Brabant of
Holland kwam.1 Uit het taalkundig onderzoek is gebleken dat de auteur van het
Koopmansboek een Brabander is, en voor wat het Italiaans betreft moeten we denken
aan Venetië en omgeving. Ook de brief aan het slot van het boekje (1503) wijst in
deze richting: de koopman, die

1

Zie hiervoor het WNT deel 21, sub voce ‘Vlaming (I)’, kolom 1474/9 (in het bijzonder kolom
1476/7); verder onder ‘Vlaamsch’, kolom 1313/24 (in het bijzonder kolom 1315/6) en onder
‘Vlaanderen’, kolom 1326/8. Zie ook GDLI, dl. 5, sub voce ‘fiammingo’. En verder: De
Schepper 1995 en Van Houtte/Van Uytven 1980: 113-4. Met dank aan Dr. Karel Bostoen.
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zich kennelijk in Venetië bevindt of dat althans lijkt te suggereren, adviseert zijn
werkgever om in Antwerpen handel te drijven met de Engelsen.
Dit alles stemt overeen met hetgeen we weten uit de historische werkelijkheid.
Uit geschiedkundige bronnen is bekend dat rond 1500 de handelsrelatie tussen
Noord-Italië en de Zuidelijke Nederlanden intensief was. De twee gebieden waren
in de voorgaande eeuwen de belangrijkste handelscentra in Europa geworden. In de
Zuidelijke Nederlanden had zich sedert enkele eeuwen met name de textielnijverheid
ontwikkeld, tengevolge waarvan een levendige handel ontstond. De Noord-Italiaanse
steden waren van oudsher vooral belangrijk vanwege hun vergevorderde geldhandel
(krediet- en wisselhandel). Al in de twaalfde eeuw was er tussen beide gebieden een
netwerk van uitwisselingen ontstaan.
Kooplieden uit Artois en Vlaanderen - in de ‘beperkte’ betekenis - kwamen aan
het einde van de twaalfde eeuw tot in Genua om daar hun goederen te verhandelen.
In het begin van de dertiende eeuw bereisden zij Milaan, Piacenza, Bologna en
Florence en vanaf 1265 Venetië. In Vlaanderen ontmoeten we als eersten
‘Lombarden’, Italiaanse geldwisselaars afkomstig uit Lombardije of Noord-Italië,
vanaf het midden van de dertiende eeuw, in het bijzonder in Brugge.2
De basis voor de handel tussen Noord-Italië en Vlaanderen was gelegd op de
jaarmarkten in een aantal steden in de Franse Champagne. Deze jaarmarkten, die
hun hoogtepunt beleefden in de dertiende eeuw, waren van fundamenteel belang,
zowel voor de goederen-, als voor de geldhandel. Vanaf het eind van de dertiende
eeuw verplaatste de Italiaanse geldhandel zich naar Brugge: Cosimo de’ Medici zette
er een permanent filiaal op van zijn bankiershuis in Florence. Brugge had door zijn
ligging aan het Zwin een uitstekende verbinding met de zee. Vanaf 1277 kwam
jaarlijks een convooi galeien en ook wel kraken vanuit Genua (en enkele decennia
later vanuit Venetië) naar Brugge. Schepen van Florentijnse kooplui volgden.3
De aanwezigheid van grote Italiaanse handelshuizen was zeer belangrijk voor
Brugge. Niet alleen over land, maar ook over zee kwamen Italiaanse kooplieden hier
naar toe. De bekendste Italiaan in Brugge is ongetwijfeld Giovanni Arnolfini,
koopman uit Lucca. Hij stierf in de stad aan het Zwin in 1472, nadat hij door gelden wisselhandel een groot fortuin had vergaard en het zelfs tot officieel financier van
Brugge had gebracht. Zijn roem leeft voort tot in onze tijd dankzij het portret dat Jan
van Eyck van hem en zijn vrouw maakte (Londen, National Gallery; afb. 10).4

2
3
4

Bernard 1972: 284-5. Het woord lommerd, ‘pandjeshuis’, is afgeleid van ‘Lombard’.
Braudel 1976: 1, 274; Favier 1990: 54.
Van Houtte/Van Uytven 1980: 115-6.
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Afb. 11. Gezicht op de rede van Antwerpen. Unio pro conservatione rei publice [...], Antwerpen, Jan
de Gheet, 1515.

Het verval van Brugge, onder andere ten gevolge van de verzanding van het Zwin,
was begonnen aan het eind van de veertiende eeuw en zette zich voort in de vijftiende
eeuw. Na de opstand van de inwoners van Brugge in 1488 tegen keizer Maximiliaan
van Oostenrijk was het met de reeds lang tanende economie van Brugge gedaan. De
buitenlandse kooplieden, ook de Italianen,
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trokken weg naar Antwerpen en droegen in de volgende eeuw bij aan de bloei van
deze stad (afb. 11).
Antwerpen bereikte in de zestiende eeuw zijn hoogtepunt in economisch opzicht.
De periode van 1500 tot 1585 wordt daarom wel de Gouden Eeuw van Antwerpen
genoemd. Deze economische bloei trok veel buitenlanders aan. In 1567 schatte de
Florentijn Lodovico Guicciardini, die toen in Antwerpen woonde, het aantal
buitenlandse kooplieden op meer dan duizend, ‘mede begrypende heur voornaemste
dienaers’.5 Dit vermeldt hij in zijn beroemde, dat jaar verschenen, Descrittione Ai
tutti i Paesi Bassi, dat al spoedig in vele talen vertaald werd en beschouwd moet
worden als belangrijkste contemporaine bron voor gegevens over de handelssituatie
te Antwerpen in de zestiger jaren.
De welvaart in Antwerpen was te danken aan twee belangrijke handelsbewegingen:
de Engelsen verspreidden hun geheel of half afgewerkte wolfabrikaten vanuit
Antwerpen over het hele continent, en vanaf 1501 ruilden de Portugezen in Antwerpen
hun specerijen uit Indië tegen metaal, waarin de Zuid-Duitsers handelden. Andere
handelsroutes, waarbij vooral Italianen en Hanzeaten een rol speelden, waren
aftakkingen van deze twee handelsstromen.6 Naast de goederenhandel waren er
internationale activiteiten op het gebied van bank- en verzekeringszaken. In deze
branche waren veel Italianen en Zuid-Nederlanders actief.
In de tekst wordt de stad Venetië een aantal keren genoemd. Venetië was, als
bekend, een van de belangrijkste handelssteden van Noord-Italië. De opkomst van
de Venetiaanse republiek als een belangrijke internationale handelsmacht vond met
name plaats na de vierde kruistocht in 1204. De Venetiaanse dukaat, die in 1284
voor het eerst werd geslagen, was gedurende drie eeuwen, samen met de Florentijnse
florijn, de gangbare munt in het internationale handelsverkeer in West-Europa.7
Bovendien vormden de Venetianen een belangrijke schakel in de handel tussen Azië
en Europa. In hun handelsposten langs de kusten van het oostelijk
Middellandse-Zeebekken, de Levant, en in India en China werden Aziatische
producten ingekocht, zoals specerijen en zijde. Die werden vervolgens zowel over
land als over zee vanuit Venetië naar West-Europa vervoerd.
In de loop van de vijftiende eeuw kwam de Venetiaanse handel sterk onder druk
te staan door de uitbreiding van het Turkse rijk. Venetië moest een aantal van zijn
koloniën in de Levant aan de Turken prijsgeven.8 Kort na 1500 was

5
6
7
8

In de vertaling van Cornelis Kiliaan uit 1612: Guicciardijn 1612. Zie verder Aristodemo
1994.
Zie de klassieke studies over Antwerpen zoals die van Van Werveke (1941) en Van Houtte
(1961).
Luzzatto 1961: 58-61.
De val van Constantinopel in 1453 leidde tot een reeks oorlogen met de Turken. In de periode
van 1499 tot 1716 werden vier oorlogen gevoerd. Vgl. Luzzatto 1961: 236-62.
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het Turkse gevaar zeer actueel. De zinsnede uit de dialoog tussen twee vrienden kan
dan ook in dit kader geplaatst worden:
Ende dar vande ie ghesellen
die my quader maken dan die Turken (932-3).

Het openen van een directe specerijenroute over zee om Afrika heen was een nieuwe
slag voor Venetië, aangezien de Portugezen Antwerpen als internationale
monopoliehaven hadden uitverkoren (1501). Van deze klap heeft Venetië zich later
min of meer hersteld, maar de centrale positie die de stad op commercieel gebied
innam was voorbij door de opkomst van grote zeemachten zoals Spanje, Portugal en
Engeland, die hun producten rechtstreeks uit Amerika, Azië en Afrika haalden.9

Handelsbetrekkingen rond 1500
Door de nauwe handelsbanden tussen Noord-Italië en de Zuidelijke Nederlanden
vestigden veel kooplieden uit beide gebieden zich voor korte of langere tijd in den
vreemde om daar handel te drijven. Al in 1459 - zo blijkt uit een register van het
stadsarchief te Brugge10 - is er in Venetië een filiaal van de Brugse compagnie van
Jan van Hersvelt actief. Verder blijkt uit documenten in het notariële archief van
Venetië dat er zich aan het einde van de vijftiende eeuw enkele kooplieden uit de
Zuidelijke Nederlanden in Venetië hadden gevestigd.11 Overigens: pas aan het eind
van de zestiende eeuw vond de grote toeloop van Zuid-Nederlandse kooplieden naar
Italië plaats.12
Een van de eerste Zuid-Nederlanders die in dit verband genoemd kan worden is
Cornelis van Bomberghen, een rijke Antwerpse koopman, die aan het einde van de
vijftiende eeuw naar Venetië verhuisde. Hij handelde vooral in textiel. Na zijn dood
werd zijn firma13 voortgezet door zijn zonen Frans, Antoon en Daniël. De laatste
twee vormden een associatie. Wanneer ze in Antwerpen verbleven, lieten ze zich in
Venetië vertegenwoordigen door een agent. De levendige, in het Venetiaans
geschreven, handelscorrespondentie (1532-1543) van deze broers met hun agent,
Antonio Grimani, getuigt van het

9
10
11
12

13

Kellenbenz 1977: 286-8
Beschreven in Mus 1964.
De documenten zijn gepubliceerd in Brulez 1965.
Dit hing samen met de inname van Antwerpen in 1585 door de Spanjaarden, waardoor de
handel stagneerde en veel kooplieden zich over West-Europa verspreidden. In die tijd woonden
er heel wat Zuid-Nederlanders in Venetië. Zo bestaat er uit 1596 een kennisgeving van de
natione fiamenga in Venetië, waarop de handtekeningen staan van 21 Zuid-Nederlandse
kooplieden (Brulez 1965: XIX).
Zie voor het begrip ‘firma’ Favier 1990: 196.
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Afb. 12. Palazzo van Maarten de Hane te Venetië (gebouwd omstreeks 1528).

belangrijke aandeel dat zij hadden in de handel tussen Venetië en de Lage Landen.14
Zij verhandelden veel goederen, zowel uit Italië als uit de Nederlanden, vooral textiel.
Een belangrijk product was ook Engels laken, in het bijzonder een grove gekeperde
kwaliteit, karsaai genaamd. Zij verrichtten ook commissiehandel voor verschillende
Venetiaanse kooplieden.15
Een andere belangrijke Zuid-Nederlandse koopman, een Brusselaar, was Maarten
de Hane. Hij vestigde zich rond 1500 definitief in Venetië en werd daar ook een zeer
gezien handelaar.16 Hij bezat een ‘palazzo’ aan het Canal Grande en was vriend en
beschermheer van Titiaan en Pordenone (afb. 12). Venetië werd de centrale zetel
van de firma De Hane. Filialen waren gevestigd

14
15

16

Brulez 1958.
Bij commissiehandel, een organisatievorm die in Italië ontstaan is, lieten firma's zich in het
buitenland vertegenwoordigen door andere kooplieden, die voor hen transacties afsloten. De
commissionair kocht of verkocht daar dan goederen voor rekening van zijn opdrachtgever,
uiteraard tegen een overeengekomen commissie (Van der Wee 1979: 94).
Brulez 1964: 593-4. De aanhef van het testament van De Hane luidt: ‘Jo martino de Hana
de Brucelles de Brabant f° de m. Gioanne, marcadante et habetante in Venezia [...]’ (vert.
‘Ik Maarten de Hane uit Brussel in Brabant, zoon van heer Jan, koopman en bewoner van
Venetië [...]’) (geciteerd in Brulez 1959: 4).
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in Verona, Antwerpen en Londen. Ook hun belangrijkste handelsartikel was textiel:
uit Engeland en de Nederlanden gingen grote hoeveelheden stoffen, zoals karsaai,
frisette17 en wol naar Italië. In omgekeerde richting werden vooral zijde en zijdedraad
verhandeld.18
De vestiging van Maarten de Hane in Venetië trok veel jonge Zuid-Nederlandse
kooplieden aan om er het vak te leren. Een van hen was Jan della Faille, die op
vijftienjarige leeftijd in dienst was getreden bij de firma De Hane. Hij keerde na tien
jaar terug naar Antwerpen en mede dankzij zijn kennis wist hij een bloeiende
internationale firma in de textielhandel op te zetten met filialen in Hamburg, Londen,
Venetië en Verona. De leden van de familie Della Faille hebben behoord tot de zeer
vooraanstaande kooplieden in het zestiende-eeuwse Antwerpen.19
Een van de dochters van Maarten de Hane trouwde met Daniël van der Molen,
zoon van Frederik van der Molen. Deze laatste werd aan het begin van de zestiende
eeuw associé van de Venetiaanse koopman Bernardo di Zanchi. De familie Van der
Molen onderhield in de zestiende eeuw nauwe relaties met Venetië: ze hadden een
eigen firma, maar waren ook partners in een internationaal handelsnetwerk met
filialen in Venetië en Ancona.20
De aanwezigheid van de eerste Italiaanse kooplieden in Antwerpen dateert, zoals
we gezien hebben (p. 53-4) uit het einde van de vijftiende eeuw. Tot 1502 was er
een voortdurend touwtrekken tussen de Italianen in Antwerpen en de Brugse
magistratuur die hun terugkeer naar Brugge wenste. In 1510 was de commerciële
aantrekkingskracht van Antwerpen zodanig dat de Italianen zich er blijvend vestigden.
In zijn grondige, inmiddels klassiek geworden Etude sur les colonies marchandes
méridionales (Portugais, Espagnols, Italiens) à Anvers de 1488 à 1567 (1925) zet
Jan-Albert Goris uiteen hoe de Italianen in Antwerpen georganiseerd waren. Zoals
alle buitenlanders organiseerden zij zich in Antwerpen in zogenoemde ‘naties’. Er
waren in deze periode vier Italiaanse naties: de Lombarden, de Genuezen, de
Florentijnen en de Lucchezen. De handelaars uit de andere Italiaanse steden schaarden
zich onder de hoede van deze naties.21 Opvallend - in het kader van het Koopmansboek
- is dat de Venetianen geen afzonderlijke natie vormden.

17
18
19
20

21

Frisette is smal geweven Engels laken van goedkope kwaliteit.
Brulez 1959: 3-11.
Brulez 1959.
Er is van de familie Van der Molen een uitgebreide handelscorrespondentie over de jaren
1538-1544 bewaard gebleven, bestaande uit meer dan duizend brieven. Zie daarvoor: Edler
1938.
Denucé (1934) geeft een overzicht van bekende Italiaanse koopmansgeslachten in Antwerpen.
Zie ook Favier 1990: 140-1.
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Hoewel de Italianen in het zestiende-eeuwse Antwerpen niet de grootste groep
buitenlanders vormden, moet hun rol in het handelsverkeer zeker niet onderschat
worden. Belangrijk was in het bijzonder hun manier van handel-drijven. Zij waren
het die nieuwe handelstechnieken in Antwerpen introduceerden, zoals de verschillende
methodes van geld wisselen, het betalen door middel van wisselbrieven. Nauw
verbonden hiermee was ook de ontwikkeling van het bankwezen en de methode van
het dubbele of ‘Italiaanse’ boekhouden.22 De aanwezigheid in het Nederlands van
vele Italiaanse handelstermen (netto, bruto, saldo, giro, kassa, valuta, bankroet [It.
banca rotta], enzovoort) is te danken aan het feit dat Italiaanse kooplieden in deze
periode een belangrijke stempel hebben gedrukt op de handelswereld in de Lage
Landen.23 De Italianen stonden ook bekend om hun handelsmentaliteit: ze durfden
te speculeren en winst te maken.24
Veel Antwerpse kooplieden hebben geprofiteerd van de grote internationale
bedrijvigheid in hun stad. Dankzij de komst van de vreemdelingen, vooral de Italianen,
werd Antwerpen een leerschool voor de bovengenoemde moderne handelstechnieken.
De Antwerpenaren kregen zo alle kans om carrière te maken in de internationale
handel. De bovengenoemde families Van Bomberghen, De Hane, Della Faille en
Van der Molen zijn hier voorbeelden van. Door hun nauwe relatie met de Italiaanse
handelswereld werden zij vooraanstaande internationale handelaren.

Vorming van de koopman
Praktische vorming
Handelskennis
De dialogen in de tekst zijn doorspekt met voorbeelden hoe een koopman zich in
handelssituaties dient te gedragen, hoe hij daarbij goed beslagen ten ijs moet komen
en zich - om een ander beeld te gebruiken - niet de kaas van het brood moet laten
eten. Informatie over vreemde munten, over tolheffingen, kwaliteitseisen met
betrekking tot artikelen en regels bij borgstelling, over het leren
22
23
24

Vgl. Brulez 1975: 213-5. Over het ‘dubbel boekhouden’ zie hierna p. 61.
De Bruijn-van der Helm 1992.
Een eeuw later vertelt de Franse schrijver Jacques Savary uitgebreid over de Italiaanse
handelsgeest in zijn beroemde traktaat Le parfait négociant uit 1675. Hij geeft de lezer de
raad goed uit te kijken met deze Italianen. De Nederlander G. van Broekhuizen vertaalt de
bedoelde passage als volgt:
want zonder hen [= de Italianen] te na te spreeken, men kan zeggen, dat'er geen
listiger en doortrapter Negotianten in Europa zijn, als d'Italiaanen, en die zo
behendig iemand weeten te verstrikken: waarom dan degeenen, die met hen
handelen, wel acht moeten geeven wat ze doen, want men moet in alles, wat men
met hen verricht, zeer scherpziende zijn, en inzonderheid met de Genueezen, waar
van de meesten niet altijd alle de wenschelijke oprechtheid hebben, zulks dat men
altoos op zijn hoede moet weezen. (Savary 1683: 551)
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tellen in een vreemde taal, enzovoort, wordt verstrekt temidden van allerlei andere
wenken van praktische aard. Het gaat allemaal om kennis die onontbeerlijk is bij het
handeldrijven. Op welke manier nu kon de koopman zich deze kennis verwerven?
In de tijd van de grote jaarmarkten in de Champagne - de twaalfde en dertiende
eeuw - was het nog gebruikelijk dat de koopman rondtrok met zijn waren, ze op de
markten verkocht en met andere koopwaar weer terugkwam. Voor deze activiteiten
hoefde hij nog niet te kunnen lezen en schrijven. Maar in de veertiende eeuw gingen
steeds meer kooplieden handeldrijven vanuit een vaste woonplaats en
handeldrijven-op-afstand was voor een ongeletterde koopman niet eenvoudig. De
nieuwe ontwikkeling maakte een opleiding noodzakelijk: het internationale
koopmansmilieu was een van de weinige milieus waarin men móest kunnen lezen,
schrijven en rekenen.25 De opleiding van een koopman-in-spe begon met die
basisvaardigheden. Elementaire kennis van het Latijn bleef evenwel nog steeds de
basis voor het leren lezen en schrijven in de volkstaal.
Al vroeg kwamen, naast de traditionele Latijnse scholen, de scholen op waar de
volkstaal als onderwijstaal werd gebruikt.26 In deze scholen werden vooral praktische
vakken onderwezen: boekhouden, handelsrekenen en vreemde talen. Vakken die
nodig waren voor een handelscarrière. In Antwerpen werden deze vakken in de loop
van de zestiende eeuw door een groeiend aantal schoolmeesters onderwezen.27
In Venetië ontstonden er in de loop van de zestiende eeuw scholen waar in de
volkstaal les werd gegeven en waar de vakken een praktisch karakter hadden. Daar
werden de eerste beginselen van het Latijn onderwezen, maar vooral ‘lezer, scriver,
abbaco et quaderno’, dat wil zeggen ‘lezen, schrijven, rekenen en boekhouden’.28
Er was ook een andere vorm van scholing: de stage. Die vormde een belangrijk
onderdeel van het leerproces dat een middeleeuwse koopman moest doorlopen en
was een zeer adequate manier om de regels van het koopmansberoep in de praktijk
te leren.29 Wilde een koopman zich internationaal gaan oriënte-
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ren, dan kon hij een stage volgen in het buitenland. In dit kader moet dan ook het
verblijf van een groot aantal Italiaanse en Zuid-Nederlandse kooplieden in den
vreemde worden gezien.
Tijdens zo'n stage deed de stagiaire veel kennis op. In de eerste plaats was er de
kennis van handelsusances. Wilde de koopman goed handeldrijven, dan moest hij
zich aanpassen aan de wetten en regels van de streek of het land. Dat hield in dat hij
op de hoogte moest zijn van privileges, handelsverdragen en rituelen, en ook van de
regels waaraan een buitenlandse koopman zich had te houden.30 Dit kon variëren van
juridische kennis tot alledaagse weetjes als het gebruik rond het geven van fooien.
Een voorbeeld uit de categorie ‘praktische tips’ treffen we aan in de dialoog tussen
twee vrienden, wanneer de jonge vriend de situatie langs de Adriatische kust uiteenzet.
Het is van belang te weten, zo zegt hij, dat je in de stad L'Aquila belasting moet
betalen op geld dat je daar hebt verdiend. Als je niet kunt aantonen dat je die voldaan
hebt, kom je in de gevangenis terecht:
want, als ghi comen suit op den pas,
van den officiaels suldi sijn besocht
tot in u broeck ende overal.
Ende bi dien so suldi sijn gevangen,
want ghi niet en hebt betaelt
van den penniggen die ghi van dar hebt bracht (1073-8).

Naast de kennis van de handelsgewoonten was voor profijtelijk handeldrijven
warenkennis uiteraard onontbeerlijk. In het buitenland kon men kennis opdoen van
artikelen die in het eigen land niet bekend waren. Warenkennis hield in: de kwaliteit
van een artikel kunnen herkennen, weten hoe het bewerkt, vervoerd en opgeslagen
moet worden, weten wat de juiste prijs voor het artikel is, enzovoort.
Mer ghi wachtu zere wel
dat ghi coepet van der ierster blomen
ende van der bester verrven (1014-6)

zegt de jonge vriend tegen zijn oudere vriend over saffraan die tegen een goede prijs
in de stad Lanzano te koop zou zijn.
In de derde plaats leerde een koopman tijdens zijn stage rekenen met verschillende
maten, gewichten en munten. Omdat maten, gewichten en munten soms per streek
of stad verschilden, kwam aan het handeldrijven heel wat rekenwerk te pas. In de
zo-even genoemde dialoog komen verschillende Italiaanse en Nederlandse
gewichtseenheden voor:
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Verstaet oft ic segge war
dat ene summe dar es gheheten
twe barilen, die also vele houden
hondert ende xx bocalen (1115-8).

Ook worden verschillende munteenheden genoemd:
Mer wildi weten so wat gheilt
enen bolengijn van onsen ghelde?
Vorwar ic segge u war
dat enen bolengijn gheilt enen halven stuver (1126-9).

In de vierde plaats moest de koopman zich bekwamen in boekhouden, want hoe
groter en gecompliceerder zijn zaken, des te belangrijker was het voor hem een
nauwkeurig overzicht te hebben van zijn inkomsten en uitgaven. Boekhouden leerde
hij door scholing binnen het eigen bedrijf of bij een meester, maar men kon kennis
hiervan ook verwerven tijdens een buitenlandse stage. De Augsburger Lukas Rem
schreef in zijn dagboek dat hij tijdens een stage in Venetië met Pasen 1496 naar ene
Ulrich Ehinger gegaan was die in het Fondaco dei Tedeschi werkte en hem rekenen
en boekhouden bijbracht: ‘Da lernet Ich rechnen in 5 1/2 monet gar aus. Und darnach
gieng Ich auf ain schuol, da man biecher halten lernt, Dar in 3 monett aus, schrib
Jornal und Schuldbuch fol.’31
In dit verband kan de betekenis van Venetië als internationale stageplaats voor de
koopliedenopleiding niet genoeg beklemtoond worden. Daar was rond 1500 al meer
dan twee eeuwen het systeem van dubbel boekhouden - een Italiaanse uitvinding in gebruik, een techniek die door veel Italiaanse handelshuizen werd toegepast.
Dit systeem van dubbel boekhouden was een direct gevolg van de wijze waarop
de Italianen hun filialen in den vreemde exploiteerden. Eens per jaar kregen deze
filialen van hun Italiaanse moederfirma de opdracht de boeken te sluiten en balans
op te maken om zo, in overleg met de andere deelgenoten, tot een winstverdeling
over te gaan. Het systeem houdt het volgende in. Als een koopman-bankier zijn
vermogensbestanddelen op afzonderlijke rekeningen gaat boeken, als hij rekeningen
per debiteur en per crediteur gaat gebruiken, als hij bovendien een afzonderlijke
rekening gaat gebruiken voor de kas en voor de goederen, dan moet hij dezelfde
transactie tweemaal boeken. Stel, een koopman verkoopt goederen. Hij moet deze
dan boeken op de rekening onder het hoofd ‘goederen’ én onder het hoofd ‘kas’ (bij
contante verkoop) of onder ‘debiteuren’ (bij verkoop op krediet).32

31
32

Geciteerd in Bruchhauser 1989: 233-4.
Ten Have 1973: 44-5.

Een koopman in Venetië

62

Boeken en naslagwerken
Op school of tijdens een stage kon een toekomstig koopman de nodige kennis opdoen
voor een goede uitoefening van zijn vak. Hij leerde door mondelinge overdracht,
maar ook stond hem schriftelijk materiaal ter beschikking. Een mooi overzicht van
de verschillende schriftelijke bronnen geeft Manlio Cortelazzo in zijn artikel over
de koopmanscultuur in Venetië (‘La cultura mercantile e marinaresca’).33 Er waren
handboeken, reken- en boekhoudboeken, reisgidsen en taalgidsen.
Handboeken waren voor de middeleeuwse koopman een kostbaar bezit, mede omdat
ze schaars waren. In de Middeleeuwen moest een zakenman die specialistische
informatie nodig had, aanvankelijk zelf aanwijzingen en gegevens verzamelen en
deze opschrijven. In de loop van de tijd groeiden deze persoonlijke aantekeningen
uit tot echte handboeken. Generaties lang werden deze handboeken, de zogenaamde
libri segreti, beschouwd als bedrijfsgeheim. Later circuleerden ze in bredere kring.
Enkele werden zelfs omgevormd tot systematische traktaten en kregen in gedrukte
vorm een nog grotere verspreiding.
Genoemde handboeken zijn een typisch fenomeen van Noord-Italië, in het bijzonder
van Toscane en Venetië. Als vademecum vormden zij een onmisbaar instrument bij
de handelsactiviteiten van kooplieden, die vooral uit waren op concrete, praktische
en meetbare gegevens. Zij gaven informatie over allerlei zaken die hiervoor al ter
sprake zijn gekomen: vreemde gebruiken, maten en gewichten, geldkoersen,
tolheffingen en plaatselijke belastingen, tarieven, wisseltechnieken en warenkennis.
Er is een zevental van dergelijke handboeken - ook wel pratiche genoemd - bekend.
Zij variëren in opzet van verzamelwerken met wijduiteenlopende onderwerpen, zoals
de Venetiaanse Zibaldone da Canal34 tot meer systematische compendia, zoals La
pratica della Mercatura van Francesco Balducci Pegolotti.35 Beide handboeken
dateren uit de veertiende eeuw. Pegolotti vertegenwoordigde in Brugge de beroemde
Florentijnse koopmansfamilie Bardi.36 Hij gaat in La pratica uitgebreid in op de per
regio verschillende gewichtseenheden, waarbij hij vele steden opnoemt. Zo vergelijkt
hij gewichten in Brugge (Vlaanderen) en Venetië (Italië): 1 lading specerijen, in
Brugge gelijk aan 400 pond, doet in Venetië 280 pond.37
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Afb. 13. Een instructie voor vingerrekenen. Filipo Calandri, Pictagoris arithmetice introductor,
Firenze, per Bernardo Zucchecta, 1518.

Ook het Koopmansboek kan, vooral wat het tweede gedeelte betreft, als een pratica
opgevat worden. Hoewel het allereerst bedoeld was om Italiaans te leren, diende het
meteen ook als praktisch vademecum voor het koopmansvak. Zo wordt er in de
dialoog tussen de twee vrienden door de jonge vriend heel veel informatie verstrekt
over valuta's, handelsusances en warenkennis voor het gebied ten zuiden van Venetië
(1008-1230).
Naast de handboeken over warenkennis en handelsusances waren er ook meer
technische boeken voor de koopman. In de eerste plaats de abaci of rekenboeken,
instrumenten bij uitstek voor handeldrijven. Deze abaci waren handleidingen voor
het oplossen van in de handel voorkomende rekenkundige vraagstukken. Bekend uit
deze boeken zijn de plaatjes van het zogenaamde vingerrekenen: een notatiesysteem
om met behulp van de vingers de tussenstappen te onthouden van lange en
ingewikkelde vermenigvuldigingen en breuken (afb. 13).
Het beroemdste rekenboek is Leonardo Fibonacci's Liber Abaci uit 1202, een werk
op het gebied van zowel theoretische als praktische wiskunde. Deze ver-
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handeling is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van rekenboeken in de
volkstaal. Deze richtten zich voornamelijk op de behoefte van kooplieden en werden
veelvuldig gebruikt op scholen waar de koopmanszonen hun vorming kregen. Het
eerste gedrukte Italiaanse rekenboek, de Treviso-arithmetica, verscheen in 1478. Het
oudste gedrukte Nederlandse rekenboekje verscheen in 1508 te Brussel bij Thomas
van der Noot: Die maniere om te leeren cijffren na die rechte consten Algorismi.
Intgheheele ende intghebroken.38
Wanneer de oudere vriend aan het einde van de lange dialoog te kennen geeft dat
hij niet kan tellen, geeft zijn jongere vriend hem een spoedcursus door hem te leren
tellen in het Italiaans. Om deze vaardigheid zo snel mogelijk onder de knie te krijgen
gaan de Arabische cijfers vergezeld van hun Italiaanse equivalenten.
[jonge vriend]:
Mer ic hebbe verstaen
dat een soude gheringhe leren,
alsment vint in twe maniren ghescreven,
als ic u scriven sal altehant.
Ende eest dat ghijt niet wel en verstaet
so dat ghi boven suit vinden,
siet beneden ende tellet wel (1238-44).

Uit de rekenboeken ontstonden de leerboeken over boekhouden, een essentieel
onderdeel van de koopmanscultuur. Het systeem van het dubbele boekhouden,
waarvan hiervoor al sprake was, wordt voor het eerst op schrift uitgelegd in een
hoofdstuk uit Summa arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità van de
monnik Luca Pacioli, dat in 1494 in druk verscheen. De Antwerpenaar Jan Ympyn
Christoffels, die later in zijn Nieuwe instructie (1543) voor een Nederlandse vertaling
en bewerking van Pacioli's boek zou zorgen, verbleef voor dit doel twaalf jaar in
Venetië, waar hij zich bekwaamde in de nieuwe boekhoudtechniek.39
Wanneer een koopman een lange reis moest ondernemen, had hij reisgidsen tot zijn
beschikking. Meestal waren dit aantekeningen van iemand die de bewuste reis al
eerder had gemaakt en informatie verschafte over routes, landen, bewoners en hun
gebruiken. Voor de koopman die per schip reisde waren de zogenoemde portulanen
een nuttig hulpmiddel. Dit waren boeken waarin gedetailleerde kustbeschrijvingen
stonden. Havens en karakteristieke punten langs de kust werden erin opgetekend.
Soms vormt een portulaan het laatste deel van een algemeen koopmanshandboek.
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Het Koopmansboek heeft trekken van zo'n reisgids: in het lange gesprek tussen de
twee vrienden verstrekt de jongste van de twee al pratend terloops allerlei gegevens
over steden en te volgen routes.40 Zo weet hij bijvoorbeeld als hij de stad Manfredonia
ter sprake brengt onder meer dit te vertellen:
Ende by deser stad
enen berch also hoeghe
dat men van Sclavonien mach sien.
Ende dit es dien berch
dar Sinte Machiel hem oppenbarde
dien man gheheten Garganus,
darvan desen berch heft ontfaen
te sine gheheten den Berch van Gargano (1193-1200).

In een ander geval geeft hij bij een routebeschrijving nauwkeurig een afstand aan:
Ende van dar gaet te Berlette,
dat niet meer en es dan xij milen,
overtreckende die zee ter ander syden (1210-2).

En meteen daarop aansluitend instrueert hij zijn oudere vriend om voor profijtelijke
tarwehandel naar Trani te gaan:
Ende darna so gadi tot Tranen
- ende dese stad staet half in zee dar gherne useren die coeplude
di willen coepen terruwe,
want dar es altijt goeden coep (1213-7).

Met dit soort van inlichtingen kon de oudere vriend - en een eventuele contemporaine
lezer! - zijn voordeel doen.

Lexicografische traditie
Hierboven is erop gewezen dat taalgidsen deel uit konden maken van de boekenbagage
van de koopman. Kooplieden die deelnamen aan het internationale handelsverkeer
hechtten grote betekenis aan de kennis van vreemde talen, en een taalgids was een
belangrijk hulpmiddel daarbij.41 Deze gidsen varieerden van kleine twee- of meertalige
woordenlijsten tot uitgebreidere tweetalige conversatieboekjes. Met behulp van deze
gidsen kon men op elementair ni-
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veau converseren en dit bevorderde ongetwijfeld het contact tussen kooplieden uit
verschillende taalgebieden. Het hier uitgegeven Koopmansboek is ook zo'n tweetalige
gids. Het is - voorzover bekend - de oudste tekst waarin Italiaans en Nederlands in
samenhang voorkomen. Als zogenaamd gespreksboekje staat het in een lange
lexicografische traditie. Een traditie die zowel in het Nederlandse als Italiaanse
taalgebied te traceren is.
In de Nederlanden waren er vanaf de veertiende eeuw naast verschillende
woordenlijsten42 colloquia of gespreksboekjes in omloop. Dit zijn boekjes om een
vreemde taal te leren in de vorm van gesprekken. Die gesprekken gaan over zaken
uit het dagelijks leven, zoals begroetingen, eten en drinken, huisraad, lichamelijke
verzorging, inkopen doen, handelsproducten, geldzaken, beroepen, enzovoort. Het
bekendste en waarschijnlijk ook het oudste voorbeeld van zo'n tweetalig gespreksboek
is het veertiende-eeuwse Livre des mestiers of Bouc vanden ambachten, waarin, in
twee parallelle kolommen, Franse zinnen met hun Nederlandse vertalingen worden
gepresenteerd.43
De auteur van het Livre des mestiers was waarschijnlijk een Franse schoolmeester,
afkomstig uit Picardië, die zich in Brugge had gevestigd. Volgens de proloog van
het Livre des mestiers is het boekje geschreven om de lezer Frans of Vlaams te leren.
Vanaf 1500 worden er in Antwerpen verschillende bewerkingen van het Livre des
mestiers onder de naam Vocabulaer (Vlaamse benaming) of Vocabulair (Franse
benaming) gedrukt. In de uitgave van de Antwerpse drukker Roland van den Dorpe
(vóór 1501) wordt het boekje met name aanbevolen voor kooplieden:
Qui ce livre
vouldra aprendre,
bien porroit aprendre
marchander
d'ung pays a l'aultre,
et cognoistre mainte denree,
qui lui seroient bon
acheteer ou vendeus
pour riche devenir.
Die desen boeck
sal willen leeren,
wel sal moghen leeren
comanscapen
van d'een lant in d'ander,
en kennen veelrehande ware,
die hem ghoet waren
ghecocht oft vercocht
om rijc te werden.44
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Uit bovengenoemde gespreksboekjes ontstaat het beroemde Vocabulare van de
schoolmeester Noël van Berlaimont. De vroegst bekende uitgave verscheen in 1527
te Antwerpen.45
Dit Vocabulare had zeer veel succes en kende tot in de zeventiende eeuw een grote
verspreiding: er verschenen tal van bewerkingen, deels anoniem, met versies waarbij
vier tot acht talen naast elkaar werden afgedrukt.46 In een viertalige uitgave (1558)
uit deze familie van woordenboeken wordt voor het eerst Italiaans als vreemde taal
toegevoegd.47 In hetzelfde jaar verschijnt in Antwerpen nog een ander werk waarin
Italiaans als vreemde taal voorkomt. Het is geschreven door Gabriël Meurier en het
betreft hier een beknopte grammatica in vier talen. 48
In het Italiaanse taalgebied zijn de oudste tweetalige taalgidsen Italiaans-Duits.
Rond 1300 werd door de opkomst van de Zuid-Duitse steden en hun handel met
Venetië het leren van Duits interessant voor Noord-Italianen, zoals het voor de
Duitsers nuttig was als zij Italiaans kenden. De Duitse kooplieden waren verplicht
om met hun goederen in een speciaal voor hen ingericht instituut te verblijven, de
zogeheten Fondaco dei Tedeschi.49 Door de controle die de Venetiaanse autoriteiten
op hen wilden houden, konden zij niet handeldrijven zonder een door de overheid
benoemde tolk. In dit licht moet het ontstaan gezien worden van het Italiaans-Duitse
Sprachbuch, toegeschreven aan meester Georg (‘Zorzi’) uit Neurenberg, die rond
1420 in Venetië verblijft.50
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Lindemann heeft in de Bayerische Staatsbibliothek in München een tot voor kort onbekend
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Coniugaisons regies et instructions. Mout propres et necessairement requises pour ceux qui
desirent apprendre François, Italien, Espagnol, & Flamen.
Venetië kende vanaf de dertiende eeuw een grote toeloop van Tedeschi, kooplieden uit
Duitsland, Bohemen, Oostenrijk en Hongarije, die apart werden ondergebracht in deze vaste
vestiging. Zie Luzzatto 1961: 58-61.
Volgens O. Pausch, die de tekst voor het eerst uitgafin 1972, was het Sprachbuch bedoeld
als onderwijsmethode voor Italianen die (in Venetië) Duits wilden leren. Hij beroept zich
hierbij op het feit dat de Italiaanse zinnen vóór de Duitse staan. Ook zou uit een van de
dialogen blijken dat er Duits geleerd moet worden:
Euegno de scuola

ich chum von schul
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Het is opgezet als leerboek. Het bestaat uit drie gedeelten: een woordenlijst, een
grammatica en twee dialogen. De woordgroepen en idiomatische uitdrukkingen in
het eerste deel van de tekst zijn systematisch gerangschikt en worden in verticale
kolommen gepresenteerd. Na de woordenlijst volgt een grammatica, waarin
verschillende werkwoordparadigmata worden uitgewerkt. Achter de woordgroepen
of werkwoordparadigmata worden soms spreekwoorden en uitdrukkingen tweetalig
toegevoegd.
Het Italiaans-Duitse Sprachbuch staat aan het begin van een lange traditie van
Italiaans-Duitse woordenboeken. Deze staan bekend onder de naam van de
Solennissimo Vochabuolista. Het vroegste Italiaans-Duitse woordenboek werd in
Venetië gedrukt in 1477.51 In anderhalve eeuw heeft een tachtigtal herdrukken en
bewerkingen het licht gezien. Van de oorspronkelijke tweetalige uitgave kwam men
uiteindelijk tot een achttalige uitgave.52 Het Nederlands werd als taal toegevoegd in
een vijftalige uitgave van 1534.53
Het op Nederlands grondgebied ontstane Livre des mestiers (met het daarop
berustende Vocabolare) en het op Italiaanse bodem verschenen Sprachbuch van
Meester Georg (met de daaropvolgende serie woordenboeken), behoren tot eenzelfde
traditie: het genre van de gespreksboeken. De twee handboeken zijn ontstaan in een
meertalig koopmansmilieu en dienen een praktisch doel: een koopman kan er op een
handige, efficiënte manier een vreemde taal enigszins mee leren. De ‘methode’ ligt
voor de hand: onderwerpen en situaties uit het dagelijks leven presenteren in de vorm
van tweetalige dialogen,
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aqual schola uasta

in welche schul
gestu

[naar welke school
ga je]

Euom i(m)parar el
todescho

Ich gee deucz leren

[Ik ga Duits leren]

Het lijkt echter aannemelijk dat het Sprachbuch ook bestemd moet zijn geweest voor Duitsers
die het Italiaans enigszins onder de knie wilden krijgen. Het mes sneed dan aan twee kanten:
de kooplieden konden zich over en weer woorden en zinnen eigen maken die nuttig waren
bij het handeldrijven in een Duits-Italiaanse omgeving.
Deze eerste druk is bekend onder de titel Introito e Porta, ontleend aan de eerste woorden
van het Woord vooraf. Vgl. Rossebastiano Bart 1984: 117-8, nr. XXV.
De opeenvolgende drukken worden besproken in Rossebastiano Bart 1984. De eerste achttalige
druk verscheen in 1546. Vgl. Rossebastiano Bart 1984: 139-40, nr. XLIX.
De titel van het woordenboek dat in 1534 bij Jan Steels te Antwerpen werd gedrukt, maar
in Venetië was ontstaan binnen de traditie van de Italiaans-Duitse woordenboeken, luidt:
Quinque linguarum, Latinae, Theutonicae, Gallicae, Hispanicae, Italicae, dilucidissimus
dictionarius [...]. Vocabulaer in vijfderley talen, Latijn, Duytsch, Walsch, Spaensch ende
Italiaensch. [...] Vocabulista de le cinque lingue. Cioe Latina, Tudescha, Franzosa, Spagniola,
& Italiana. Dit woordenboek is, voorzover bekend, het eerste gedrukte woordenboek waarin
Italiaans naast Nederlands voorkomt. (Vgl. Rossebastiano Bart 1984: 117-8, nr. XXXV).
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eventueel aangevuld met opsommingen van, bijvoorbeeld, bepaalde producten.
Bij vergelijking van het Italiaans-Nederlandse Koopmansboek, de Frans-Vlaamse
gespreksboeken en het Italiaans-Duitse gespreksboek blijken er zowel verschillen
als overeenkomsten te zijn. Een opvallend kenmerk van het Koopmansboek is de
nadruk op algemene wijsheden. Elders staan deze wijsheden minder op de voorgrond.
Het Italiaans-Nederlandse Koopmansboek bevat net als het Sprachbuch dialogen
tussen kooplieden, gesprekken, die verlevendigd worden met spreekwoorden en
uitdrukkingen, maar in tegenstelling tot het Sprachbuch heeft het geen systematische
woordenschat of grammatica.54
Wat de verhouding van het Koopmansboek tot het Livre des mestiers betreft, kan
worden opgemerkt dat de teksten in presentatie55 en inhoud op belangrijke punten
van elkaar verschillen, maar het is mogelijk om onderdelen van het Livre des mestiers
in het Koopmansboek te herkennen. Enkele voorbeelden kunnen dat duidelijker
maken.
In het Vocabulaer/Vocabulair - de bewerking van het Livre des mestiers - wordt
onder meer een opsomming gegeven van allerhande huisraad. De inventarisatie van
keukengerei vermeldt ‘potten van metale, pannen, tanghen, blaesbalghen, caudieren,
ketels, beckens, lavoren [...] schotelen, souzieren, soutvaten, tellyoren’.56 In de dialoog
tussen de Italiaanse en Zuid-Nederlandse koopman van het Koopmansboek kondigt
de laatstgenoemde aan dat hij vóór zijn vertrek naar het buitenland zijn huis en al
zijn koopwaar zal verhuren, waaronder:
pignate e laveze,
potten ende katelen,
con tute scudele e bocale,
met alle scotelen ende bocalen,
[...]
candeleri e salliri,
candeleren ende soutvaten,
tanaye e cradelli
tangen ende roestere (1440-5).
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Ook alle in Gernentz 1988 besproken gespreksboeken hebben woordenlijsten en grammatica's
(zie bijvoorbeeld p. 45 en 47). Maar zie ook het daar op p. 17 genoemde Pools-Duitse
Gesprächsbuch, dat misschien nog de meeste overeenkomst vertoont met het Koopmansboek.
De tekst in het Livre des mestiers wordt gepresenteerd in verticale parallelle kolommen in
tegenstelling tot de presentatie in het Koopmansboek met zijn horizontale paren van regels.
Gessier 1931: IV, 12-5.
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Het traditionele boodschappenlijstje van het Livre des mestiers, waarop allerlei fruit,
groenten, drank, zuivelproducten, vlees- en vissoorten prijken57 is in een andere
context en in beperkter vorm terug te vinden in de loftuitingen van de oudere verliefde
vriend met betrekking tot de kookkunsten van zijn dienstbode. Zij kan vele soorten
gekookt vlees klaarmaken, waaronder:
de porco e de castroni,
van verkenne ende van hamels,
de agno e de agnelli,
van lammeren ende van jongen lammeren,
[...]
de galine e de caponi,
van den hinnen ende van capone,
de palastre e de palastrelli,
van kiekenne ende van jongen kiekennen,
[...]
de parnise e de phasani,
van parnisen ende van phasanen,
de aouke e de aucere
van gansen ende van jongen gansen (867-77).

Ook het onderdeel ‘cijfers en getallen’ krijgt, juist als in de bewerking van het Livre
des mestiers, een plaats in het Koopmansboek (1245-80).58
Verder zijn er aanknopingspunten op het gebied van godsdienst en ethiek: beide
teksten besteden aandacht aan de tien geboden; in het Koopmansboek wordt dit
gedeelte nog uitgebreid met een tegenhanger in de koopmanswereld, namelijk de
tien geboden voor de koopman (224-46).59 In tegenstelling tot wat we zien in het
Livre des mestiers, dat veelal uit losse onderdelen bestaat, zijn de opsommingen in
het Koopmansboek geïntegreerd in de dialogen.
Op grond van de voorgaande bevindingen lijkt de veronderstelling gerechtvaardigd
dat de auteur van het Italiaans-Nederlandse Koopmansboek bekend was met de
traditie van tweetalige gespreksboeken voor kooplieden. Het gaat echter te ver om
te zeggen dat de auteur een bepaald gespreksboek als direct voorbeeld heeft gehad.
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Gessler 1931: I, 11-5.
Vgl. Gessler 1931: IV, 67.
Vgl. Gessler 1931: IV, 31.
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Retorische traditie
Een verschil, ten slotte, dat zeker niet onopgemerkt mag blijven, betreft de brief die
we aan het eind van het Koopmansboek vinden. Noch in het Sprachbuch, noch in
het Livre des mestiers treffen we zo'n (proeve van) schrijven aan. Modellen van
koopmansbrieven zijn echter wel opgenomen in latere versies van het Livre des
mestiers, bijvoorbeeld in de uitgave van het Vocabulare uit 1558.60
De brief waarin de Vlaamse koopman zich richt tot zijn Italiaanse meester in
Antwerpen voldoet in grote lijnen aan de regels van de middeleeuwse Ars dictaminis.
Dit is de kunst van het brieven schrijven, een middeleeuwse uitvinding, die gebaseerd
is op de klassieke welsprekendheidsleer, de ars rhetorica. Volgens deze voorschriften
bestond een brief uit vijf delen: salutatio (groet), captatio benevolentiae (het
welwillend stemmen van de geadresseerde), narratio (achtergrondinformatie die
moet leiden tot een verzoek), petitio (verzoek) en conclusio (slot).61
De auteur van de brief begint met de begroeting van zijn heer aan wie hij dit
schrijven richt. De toon en inhoud van deze begroeting geven aan wat de relatie is
tussen schrijver en geadresseerde: de brief wordt geschreven door een dienaar aan
zijn meester:
In alle nederigheid groet ik u, o grootheid, zo groot
blijkt uw edelheid, mijn zeer dierbare heer (vertaling van 1503, 1-2).

Met deze strijkage pakt hij ook meteen de captatio benevolentiae op en die vervolgt
hij met een lofzang op zijn heer, waarbij hij zegt het ten zeerste te betreuren dat hij
de mate en omvang van diens goedheid jegens hem niet in woorden weet te vatten,
vanwege zijn gebrekkig taalgebruik en beperkt verstand:
Het is immers waar: al het papier uit Venetië zou voor mij onvoldoende
zijn om daarop over uw goede zorg te schrijven. Daarom ben ik niet in
staat om over uw goedheid te spreken, want mijn stamelende taal en ook
mijn verstand helpen mij niet uw goedheid te beschrijven. Daarom moet
u het mij vergeven als ik in dat wat ik hiervoor heb geschreven, bij
sommige woorden in gebreke ben gebleven (1503, 3-7).
Na zijn heer zo welwillend te hebben gestemd, maakt hij duidelijk wat de bedoeling
is van zijn schrijven (narratio/petitio): hij wil aan zijn heer in Antwerpen verslag
doen van zijn werkzaamheden in dienstverband en hem op die manier laten zien dat
hij hem trouw dient (vgl. ook 1449-57, waar hij zijn
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Zie Claes 1971, nr. 171.
Murphy 1974: 224-5.

Een koopman in Venetië

72
voornemen om een briefte schrijven kenbaar maakt). Zijn heer verneemt op die
manier hoe het er met zijn zaken in Venetië voor staat. Tot slot wenst de schrijver
van de brief zijn meester en de zijnen het allerbeste toe (conclusio):
Maar moge God u allen behoeden
in alle gezondheid van geest en lichaam. Amen (1503, 23-4).

De retorische structuur die ten grondslag ligt aan de koopmansbrief is een aanwijzing
te meer dat we waarschijnlijk te maken hebben met een auteur die althans enigermate
in het Latijn geschoold was en die bij het vervaardigen van zijn werk gebruikmaakte
van de kennis die hij tijdens zijn opleiding had verkregen. Misschien is de brief
bedoeld geweest als een voorbeeldbrief voor kooplieden - bijvoorbeeld familieleden
van de schrijver - die er in een vergelijkbare situatie gebruik van zouden kunnen
maken. Opmerkelijk is echter dat in tegenstelling tot de rest van dit tweetalig boekje,
deze brief alleen in het Italiaans op schrift staat, zonder een Middelnederlandse
vertaling. Een verklaring hiervoor zou kunnen liggen in het feit dat de auteur van
oorsprong Nederlands sprak en daarom alleen behoefte had aan een voorbeeldbrief
in het Italiaans.

Ethische vorming
Het Koopmansboek bevat niet alleen praktische informatie voor de koopman, maar
ook allerlei beschouwingen die te maken hebben met de morele of ethische kant van
zijn vak. Grote nadruk wordt daarbij gelegd op de christelijke leer die hiervoor het
kader dicteert. Er zijn de tien goddelijke geboden die voor alle mensen gelden
(224-33), maar er worden in het Koopmansboek ook nog tien geboden gegeven die
speciaal voor de dienaar van een heer bestemd zijn (237-47). De bewijsvoering
waarom de koopman bepaalde eigenschappen moet hebben of dient te ontwikkelen
wordt geschraagd met citaten uit de bijbel en uit geschriften van de kerkvaders en
van gezaghebbende klassieke auteurs. De bedoelde gedragsnormen zijn voor de
koopman van belang, niet alleen voor zijn zielenheil, maar ook voor zijn sociale
aanzien.

Sociale status
Het sociale aanzien van de middeleeuwse koopman is onlosmakelijk verbonden met
eigentijdse opvattingen over de rechtvaardige koopman en zijn tegenpool, de
woekeraar. Omdat men in de dertiende eeuw de woekeraar beschouwde als de ergste
soort koopman, moest de koopman zijn uiterste best doen om geaccepteerd te worden
als een betrouwbaar en integer persoon. Cruciaal voor het verschil tussen woekeraar
en eerlijke koopman was het onderscheid tussen ongeoorloofde winst (lucrum turpe)
en geoorloofde winst. Met name de opkomst en groei van de geldeconomie in de
dertiende eeuw leidde
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tot een nuancering: de woekeraar verdiende zijn geld op onrechtvaardige wijze, de
koopman moest zich van deze onderscheiden door zijn moreel juiste levenswandel
en een gewetensvolle manier van handelen. Bij het vaststellen van de juiste of
rechtvaardige prijs (iustum pretium) diende hij zich te allen tijde te laten leiden door
zijn geweten.62
Woeker is meer ontvangen dan men gegeven heeft: usura est plus accipere quam
dare.63 Volgens het kerkelijk recht was woeker een zonde omdat het een vorm van
hebzucht (avaritid) en diefstal was. De woekeraar is de meest verderfelijke van alle
kooplieden, omdat hij iets verkoopt wat niet van hem is: ‘De woekeraar verkoopt
diegene die bij hem in de schuld staat slechts tijd en de tijd is van God. Hij heeft niet
het recht winst te behalen uit de verkoop van het goed van een ander’, zegt de
twaalfde-eeuwse Parijse theoloog Petrus Lombardus.64 In de Middeleeuwen werd
het uitlenen van geld tegen rente dan ook beschouwd als een tegennatuurlijke
activiteit: ‘Geld [...] is voornamelijk uitgevonden ten behoeve van de handel; aldus
is het eigenlijke en eerste doel van geld het gebruik en de besteding ervan in het
ruilverkeer. Daarom is het intrinsiek onjuist geld te ontvangen voor het gebruik van
geleend geld, en daar komt woekeren op neer’. Aldus de beroemdste en grootste
middeleeuwse theoloog, Thomas van Aquino.65 Woekeren kon dus slechts tot één
eindbestemming leiden: eeuwige verdoemenis. In de Divina Commedia van Dante
(1265-1321) bezetten de woekeraars dan ook een plek in de hel: zij zitten in de
zevende kring van de gewelddadigen, en wel omdat ze de menselijke arbeid geweld
hebben aangedaan. De Heer heeft de mens geboden zijn brood te verdienen in het
zweet zijns aanschijns, terwijl de woekeraar rijk wordt zonder zich in te spannen!
Interpreteren we het begin van het Koopmansboek (1-7) tegen deze achtergrond,
dan wordt duidelijk dat het hier gaat om een wezenlijk aspect van de middeleeuwse
koopmansethiek. De koopman die tussen twee uitersten (nl. verlies en woeker) het
redelijke midden (de juiste prijs) weet te bepalen voor zijn koopwaar, kan zich met
recht een rechtvaardige en gewetensvolle koopman noemen. Deze opvatting vindt
nog extra ondersteuning in het standpunt dat de Italiaanse koopman in de laatste
dialoog van het Koopmansboek inneemt met betrekking tot de voorwaarden voor
goed koopmanschap, en in diens pleidooi voor het recht op een eerlijke winst.
Hieronder wordt verstaan: winst als beloning voor de moeite en zorgen die een
koopman zich heeft moeten getroosten bij het kopen, vervoeren, opslaan en verkopen
van zijn pro-
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Maschke 1964: 330-1; Favier 1990: 230 en 383-5.
Het citaat is van Ambrosius. Zie Le Goff 1987: 27.
Het citaat in Le Goff 1987: 42.
Het citaat in Le Goff 1987: 31. Zie ook Greilsammer 1989:44-5.
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ducten. Om zijn zienswijze duidelijk te maken aan zijn collega uit het Noorden
vergelijkt hij de investeringen van een koopman met de investering van een student
in diens studie. De inspanning en uitgaven die de studie aan de student heeft gekost
krijgt deze later vergoed in de vorm van geschenken wanneer hij anderen van dienst
is met de kennis die hij tijdens zijn studie verworven heeft (1333-75).
Binnen de context van het bovenstaande moet de ethische vorming van de koopman
in de Middeleeuwen gezien worden: natuurlijk, hij moet praktische
handelsvaardigheden verwerven, maar daarnaast is het voor hem van vitaal belang
een persoonlijkheid te ontwikkelen die vertrouwen inboezemt en rechtvaardigheid
uitstraalt. Deze twee aspecten van het koopmansberoep - praktische en ethische
vorming - behoren tot de essentiële bestanddelen van handboeken over koopmanschap.
Over die handboeken is hiervoor (p. 62-5) al het een en ander gezegd in verband met
de praktische vorming tot handelaar. Met betrekking tot de ethische vorming zij hier
nog speciaal gewezen op Il libro dell'arte de la mercatura van Benedetto Cotrugli.
Cotrugli, een ontwikkeld koopman uit Ragusa, schreef in 1458 een handboek voor
de koopman over de kunst van het handeldrijven. Hij is de eerste die niet alleen
praktische handelszaken bespreekt, maar ook een theorie, een handelsleer, uiteenzet.
Hij legt grote nadruk op de morele en civiele vorming van de koopman. De praktische
vorming komt bij hem pas in de tweede plaats. Voor de koopman gelden tien
verboden. Uit den boze zijn onder andere dronkenschap, valsheid, verkwisting en
ruzie. Omdat hij uit hoofde van zijn beroep vaak wordt blootgesteld aan verleidingen,
moet hij extra op zijn hoede zijn en achttien goede eigenschappen bezitten, waaronder
de vier kardinale deugden: voorzichtigheid (prudentia), rechtvaardigheid (iustitia),
zelfbeheersing (temperantia) en standvastigheid (constantid).66 Na de eerste druk,
die pas veel later - in 1573 - in Venetië verscheen, kreeg het boek grote bekendheid,
zowel in Italië als daarbuiten.
Gegevens over het koopmansberoep en de gedachtenwereld van de koopman in
de late Middeleeuwen vindt men ook in de van oorsprong Italiaanse literaire traditie
van persoonlijke geschriften, de zogenoemde Ricordanze. Tot dit genre behoort de
familiekroniek, die de koopman tijdens zijn leven bijhoudt ten behoeve van het
nageslacht. Hierin worden de belangrijkste familiegebeurtenissen genoteerd,
afgewisseld met nuttige economische gegevens, maar ook met levenslessen.67 Bekend
zijn de handelscorrespondentie en privé-brieven van Francesco di Marco Datini,
koopman uit Prato (ca. 1335-
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Een moderne editie vindt men in Tucci 1990.
In zijn uitgebreide studie uit 1967, Les marchands écrivains, affaires et humanisme à Florence
(1375-1434), besteedt Christian Bec aandacht aan deze zogenoemde koopman-schrijvers.

Een koopman in Venetië

75
1410),68 en de journaals van de Italiaanse kooplieden Giovanni di Pagolo Morelli
(1371-1444) en Buonaccorso Pitti (1354-1430).69 In dezelfde traditie staat het
beroemde Libro dei buoni costumi (Boek van goede zeden), omstreeks 1460
geschreven door de Florentijn Paolo da Certaldo: een bundel stichtelijke lessen,
waarbij vrome zedenpreken samengaan met raadgevingen van zuiver praktische
aard.70
Italiaanse kooplieden die zich in de Nederlanden vestigden hebben deze
schrijftraditie voortgezet. Een bekend voorbeeld is het boek dat de Piëmontese
zakenman Lowys Porquin (die vanaf 1531 als lombard - als geldschieter - in de
Nederlanden woonde) aan het eind van zijn leven schreef voor zijn kinderen. Het
werk, dat in 1563 bij Tavernier in Antwerpen gedrukt is, bestaat uit twee delen. Het
eerste deel, Een lieflick memorie boeck, vertelt zijn levensverhaal en de geschiedenis
van de familie. Het tweede deel, Den uutersten wille, gegoten in de vorm van een
geestelijk testament, is geschreven ter lering van zijn kinderen. Met name de
onderwerpen die in dit tweede deel aan de orde komen hebben raakvlakken met de
ethische lessen van het Koopmansboek. Zo hecht ook Porquin grote waarde aan de
deugden voorzichtigheid, mate (zelfbeheersing), wijsheid en wellevendheid. De
koopman mag zijn klanten niet bedriegen door gebruik te maken van valse maten en
gewichten. De schrijver waarschuwt zijn kinderen voor de gevaren van wijn, spel
en vrouwen. Zijn zonen krijgen onder meer de raad zich niet te laten verleiden door
gehuwde vrouwen of vrouwen van lichte zeden, want die vormen een gevaar voor
zielenheil én erfenis. Voor zijn dochters gelden met name de aanbevelingen om
‘suyverheyt’ en ‘reynicheyt’ te betrachten. Ook godsdienstplichten komen aan de
orde: ‘de wortel der wijsheyt is de vreese des Heeren’. Porquin spoort zijn kinderen
aan een vroom en godvruchtig leven te leiden opdat zij na dit aardse leven het paradijs
zullen beërven.71
De hier genoemde geschriften - Cotrugli's Libro, de Ricordanze, en het Memorie
boeck van Porquin - zijn afkomstig uit de kring van de kooplieden zelf. We zien hen
en hun opvattingen als het ware van binnenuit. Maar er zijn ook bronnen die van
buitenaf tegen het beroep aankijken.
In het werk van de veertiende-eeuwse Antwerpse schepenklerk en dichter Jan van
Boendale is het beeld van de koopman positief. Dat blijkt zowel uit
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Interessant is in dit verband het boek van Iris Origo, De koopman van Prato (Amsterdam,
1986). Dankzij het feit dat de schriftelijke nalatenschap van deze veertiende-eeuwse Italiaanse
koopman, Francesco di Marco Datini, voor een heel groot deel bewaard is gebleven, weten
we veel uit de dagelijkse praktijk van deze puissant rijke handelaar.
Uitgegeven in: Branca 1986.
Dit werk is eveneens uitgegeven in: Branca 1986.
Greilsammer 1989: 96-127.
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Der leken spieghel, waarin hij alles bij elkaar zet wat leken (dat zijn in het algemeen:
niet in het Latijn geschoolden) horen te weten, als uit Jans teesteye, een leerdicht
over allerlei, voornamelijk maatschappelijke, onderwerpen in de vorm van een
samenspraak.72 Naast de geestelijkheid, de wereldlijke magistratuur en de
boerenbevolking is er de koopliedenstand, de vierde pijler waarop de maatschappij
rust. Allerlei gevaren trotserend bij de uitoefening van zijn beroep, levert de koopman
een belangrijke bijdrage aan het algemeen welzijn, omdat hij zorgt voor de distributie
van levensmiddelen en goederen. Het is daarom de taak van de landsheer de koopman
een veilige doortocht door zijn gebied te garanderen.73
Ook wordt er in overwegend gunstige zin over de koopman gesproken in de
Middelnederlandse verhalende literatuur. In het merendeel van de verhalen verschijnt
de koopman als eenvoudige marskramer, die met zwoegen zijn brood verdient en
overgeleverd is aan de wisselvalligheden van Fortuna.74
In de kring van de noordelijke christelijke humanisten is het beeld van het
koopmansberoep meestal negatief.75 Zo beschrijft Erasmus het koopmansberoep in
zijn Lof der Zotheid als ‘het smerigste beroep van allemaal’ (rem omnium
sordissimam) en zakenlieden als ‘het allerzotste en allersmerigste mensensoort’
(omnium stultissimum ac sordissimum negotiatorum genus), omdat zij bij elke
voorkomende gelegenheid liegen en bedriegen, stelen en zwendelen, en zichzelf
voornaam vinden omdat ze aan elke vinger een gouden ring dragen. De Duitse
humanist Agrippa van Nettesheym, die werkzaam was in Antwerpen, trekt eveneens
fors van leer tegen de koopman in zijn De incertitudine & vanitate scientiarum uit
1530: ‘Over de onzekerheid en ijdelheid der wetenschappen’. Relevant voor de
achtergronden van het Koopmansboek is met name de uitspraak dat een koopman
God niet kan behagen. Met andere woorden, volgens Agrippa is koopmanschap
strijdig met een christelijke levenshouding.
Bezien tegen de achtergrond van al deze gegevens wordt het begrijpelijk waarom
het Koopmansboek praktische aangelegenheden met betrekking tot het
koopmansberoep heeft gecombineerd met aansporingen tot een morele, christelijke
levenswijze en waarom rechtvaardigheid en betrouwbaarheid meer dan eens geprezen
worden als de kenmerkende eigenschappen van een goede koopman. Geen wonder
dat het geweten (consciencia) van de koopman daarom beschouwd kan worden als
de graadmeter of spiegel van de ziel:
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Voor Der leken spieghel zie De Vries 1844-1848; voor Jans teesteye Snellaert 1869, p.
137-275. Een recente studie over Boendale is Kinable 1997.
Der leken spieghel (ed. De Vries 1844-1848) III, 18: 29-44; Jans teesteye (ed. Snellaert
1869), vs. 2320-83.
Resoort 1991: 280-301; vgl. ook Goerevitsj 1991: 261-2.
Voor dit en het volgende: Bostoen 1987: 273-99.
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Dy verlieset die goede consciencia, hy sal verliesen dat parad[ijs].
Dy bedrieget sinen evenminsche, verliest die goede conscienc[ie] (110-1).

De deugdzame koopman dient zich er voortdurend van bewust te zijn dat het
uitoefenen van zijn beroep en het vergaren van rijkdom in overeenstemming moeten
zijn met de wens van God. Hij moet zich dus als koopman op de juiste morele wijze
gedragen - eerlijk, betrouwbaar en vroom zijn - zodat hij op elk moment rekenschap
van zijn aardse zaken kan afleggen tegenover zijn Schepper.

Zedenkundige traditie
Het Koopmansboek bevat heel wat raadgevingen over zedenkundige onderwerpen
die in middeleeuwse geschriften altijd weer ter sprake worden gebracht, bijvoorbeeld
in de Italiaanse en Middelnederlandse literatuur. Om de betrekkelijkheid van het
aardse bestaan te beklemtonen vraagt de schrijver met name aandacht voor themas
over de ijdelheid van deze wereld, die bedrieglijk en vals is, de vergankelijkheid van
aardse glorie, en het onontkoombare van de dood. Ook zijn waarschuwingen voor
de listen en lagen van het schone geslacht passen in dit kader: de wereldlijke liefde
is onbestendig. Geïntegreerd in het Koopmansboek dienen alle moralisaties als een
voortdurende herinnering aan, enerzijds, het voorbijgaande karakter van het aardse
en anderzijds de eeuwige rijkdom die de rechtvaardige en godvruchtige koopman
ten deel zal vallen.
De retorische vraag: ‘Waar zijn ze toch gebleven, al die bekende en beroemde
personen uit het verleden?’ - het ubi sunt?-motief - wordt in de literatuur van Oudheid
en Middeleeuwen frequent gesteld.76. Die vraag gaat onder meer terug op enkele
bijbelplaatsen, zoals bijvoorbeeld het (in de protestantse traditie apocriefe) boek van
de profeet Baruch (3, 16-19).
Dikwijls worden expliciet bepaalde personen genoemd, veelal algemeen bekende
uit de bijbel - als Salomon, Samson en Absalon - of uit de klassieke Oudheid, als
bijvoorbeeld Aristoteles, Hector en Hercules, maar soms verschijnen er ook namen
die bij latere geslachten minder bekend zijn.77 Van beide groepen vinden we in het
Koopmansboek voorbeelden: uit de bijbel - als Salomon, Samson en Absalon - of
uit de klassieke Oudheid, als bijvoorbeeld Aristoteles, Hector en Hercules, maar
soms verschijnen er ook namen die bij latere geslachten minder bekend zijn.77 Van
beide groepen vinden we in het Koopmansboek voorbeelden:
War es Salomon met sinder wisheit ende richede?
War es Samsoen met sinder stercheit ende sinen boele?
War es Absolon met sinder blider scoenheit?
War es Porphirius met sinder listicheit? (605-8)
[...]
War es Ethor, die jongelinch coenne? (616)
76
77
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Vgl. Huizinga 1997: 141-2.
Zie Becker 1916: 87-105, Gilson 1955: 9-38, Liborio 1960: 141-209, Van Hemelryck 1995:
16 en 115-8.
Zie Becker 1916: 87-105, Gilson 1955: 9-38, Liborio 1960: 141-209, Van Hemelryck 1995:
16 en 115-8.
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Nauw verwant hiermee is ook het motief van de ijdelheid der wereld (vanitas mundi)
en de vergankelijkheid van het aardse bestaan (memento mort). Deze thematiek is
bijvoorbeeld prominent aanwezig in het bijbelboek Prediker (1, 4-10): iedereen en
alles gaat voorbij, alles komt en gaat, alles herhaalt zich, er is niets nieuws onder de
zon.
In het Koopmansboek wordt op vergelijkbare wijze aandacht gevraagd voor de
tijdelijke aard van materiële rijkdom:
Nemet een goet exempel
van desen ongevoeliken dingen:
ende ierstwerf dat roren der zee
die nummermeer en steet stille,
mer altoes west oft ontwest,
ende gaet oppe in een conichrike
ende comt neder in een ander.
[...]
Ende wildi wel antworden,
segget dat alle dinch heft te vorlidene,
also die baren der zee
opgaende sijn ende keren in nieute.
Ende also gaet die werelt met alder sinder begherten,
also seit die ewageliste Jan.
‘Mundus transit et concupiscencia eius’ (703-9; 713-9).

Een mooie illustratie van het thema van de ijdele wereld uit de Middelnederlandse
literatuur biedt een rederijkersrefrein van de Antwerpse schooljuffrouw Anna Bijns
(1493-1575) met de ‘stoc’ of refreinregel ‘O Doot, hoe bitter is u ghedincken’.78 In
de derde strofe van dit gedicht wordt het motief van de naderende dood, de memento
mon-gedachte, gecombineerd met het ubi sunt?-motief:
Wat baette Salomon al sijn glorie?
Wat holpen Mathusalem sijn lange jaren?
Waer is nu Julius Cesars victorie,
Die veel Coningen dwanc met sijnder scharen?
Waer sijn de machtige, die voor ons waren,
Die op de beesten der eerden reden?
Dlichaem doot, die siele ter hellen gevaren,
En ander sijn opgestaen in haer steden.
Waer is Absalon die schoone? overleden.
Waer is Sampson, Hercules, groot van crachte?

78

Komrij 1994: 838-44. Het citaat op p. 840-1.
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Haer graven werden met voeten getreden,
Sij liggen in deerde ons dongeachte.
Waer is Priamus en sijn edel geslachte,
Wiens glorie men in Troyen sach blincken?
Waer is tGriecsche heyr, dat Troyen tonderbrachte?
O doot, hoe bitter is u ghedincken!79

Ook het motief van de schone vrouw die, bewust of onbewust, mannen het hoofd op
hol brengt, komt in het Koopmansboek aan de orde. Zo het bekende bijbelverhaal
over de schone en kuise Susanna, die zich van niets bewust is:80
Exempel hebben wy in den Ouden Testamente
van dien twe ouden priesteren,
dy, ansiende die scoenheit van Susanna,
verloren hen ghevolen
ende begherden te breken den houwelike staet.
Noch meer verloren sy hen verstennesse,
want totter doet tegen redene
was gheordelt Susanna onrechtverdichlijck.
Dit so dede die scoenheit van deser vrouwen,
dat dese richters verloren hen leven (312-21).

Meestal echter gaat het in de verhalen om vrouwen die minder deugdzaam zijn. Het
motief ‘vrouwenlist’ is in de middeleeuwse literatuur niet van de lucht. Voorbeelden
van vrouwenlist die in het Koopmansboek genoemd worden, zijn afkomstig uit
verhalen die in de Middeleeuwen bekend waren, maar die personen uit de klassieke
Oudheid als onderwerp hebben, zoals de legen-de van Aristoteles en Phyllis.
Mer boven alle dinch so ghevet my groet wonder
dat die meeste mester van der philosofien,
dy Aristotel hadde name,
dy van sinen sconen lieve
als een sot met sporen liet riden (340-4).
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Vertaling (vgl. ook Komrij 1994: 840-1): ‘Wat had Salomo aan al zijn roem? Wat hielpen
Methusalem al die lange jaren? Waar is nu de zegepraal van Julius Caesar, die vele koningen
met zijn troepen op de knieën kreeg? Waar zijn nu al die machtigen van voorheen, die op
paarden over de aarde reden? Hun lichaam dood, hun ziel naar de hel gegaan, terwijl anderen
in hun plaats zijn opgestaan. Waar is de schone Absalom? Overleden. Waar zijn Simson en
Hercules met hun enorme kracht? Hun graven zijn onder de voet gelopen, zij liggen eerloos
onder de aarde. Waar is Priamus met zijn edele verwanten, wier glorie men in Troje zag
schitteren? Waar is het Griekse leger dat Troje onderwierp? O dood, hoe bitter is het om aan
u te denken!’
Vgl. het (apocriefe) hoofdstuk 13 van het boek Daniël.
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Afb. 14. Sint Bernardinus van Siena houdt een preek op de Campo, 1427. (Siena, Capitolo del Duomo)

De rol die vrouwen op deze manier toegedicht krijgen is een geliefd onderwerp
in de laatmiddeleeuwse literatuur.81
Ook in de vijftiende eeuw deden anti-feministische opvattingen nog opgeld. Twee
voorbeelden slechts. De beroemde franciscaanse predikant Bernardinus van Siena
(afb. 14 en zie 1044 van het Koopmansboek) bepleit de gelijkwaardigheid van de
vrouw binnen het huwelijk, maar fulmineert herhaaldelijk tegen de vrouwelijke
natuur. Zij wordt vergeleken met een varken, met een
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Vgl. Huizinga 1997: 144, Orbán 1985; zie ook Roessingh 1914.
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slang en gezien als helpster van de duivel. Het summum van de verdorven vrouwelijke
natuur zijn de prostituees: ‘Oimmè, dinanzi a Maria a fare mercato di tanto male,
che ine si facci mercato de le femine! Via quaggiù, asine! andate quaggiù dietro al
Mercato, dove usa di fare tagli mercati. Così anco di molti e molta a' balli co le vostre
canzoni disoneste, in quanto all'udito’ (‘Wee mij, in het aanzicht van Maria te
handelen in zoveel kwaad: vrouwenhandel! Ga weg, ezelinnen! Ga naar de markt
waar men dit soort handel drijft. Hetzelfde geldt voor jullie allen, jongens en meisjes,
die dansen, zo te horen, op jullie oneerbare liedjes’).82 De dominicaan Antoninus van
Florence neemt omstreeks 1450 in een theologische Summa moralis een (al bestaand)
‘alfabet van vrouwenondeugden’ op en daarin is de hele catalogus van die vele slechte
eigenschappen opnieuw na te lezen.83
Het Koopmansboek doet in dit anti-feministische koor volop mee. Een tirade als
die in de passage 308-373 liegt er niet om en in de dialoog tussen de oudere en de
jongere vriend (374-1288) wordt duidelijk gemaakt, dat het dwaasheid is om verliefd
te worden op een vrouw, en helemaal op een dienstbode.
Uit de voorgaande bespreking blijkt dat de wijze lessen die de auteur van het
Koopmansboek in zijn tweetalige handleiding opdist, grotendeels afkomstig zijn uit
bestaande zedenkundige tradities. Waarschuwingen voor de valkuilen van de
wereldlijke liefde, de onvermijdelijkheid van de naderende dood, de vergankelijkheid
van aardse goederen en wereldlijke roem, moeten een aansporing zijn om te allen
tijde een vroom en godvruchtig leven hier op aarde te leiden. Hoewel deze algemene
ethiek van toepassing is op alle rangen en standen van de middeleeuwse samenleving,
lijkt ze met name relevant in de koopmanswereld. De grilligheid van Vrouwe Fortuna,
die haar heerschappij uitoefent over het ondermaanse deel van de kosmos, dat
gekenmerkt wordt door vergankelijkheid, is misschien nergens zo zichtbaar als in
de riskante zakenwereld. ‘Want heden es de man rike / Ende marghin staet hem
armelike’, leert de wijze Cato zijn middeleeuws publiek.84 Anders gezegd: vandaag
wind mee, morgen wind tegen. In één klap kan de koopman zijn moeizaam vergaarde
fortuin kwijtraken.

Bronnen
Zoals de koopman boeken had die hij gebruikte bij het uitoefenen van zijn beroep
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Vgl. Koopmansboek 364-73 en 1155-83. Van de Italiaanse preken die Bemardinus op het
plein van Siena heeft gehouden in 1427, en die opgetekend zijn door een toehoorder, bestaat
een recente editie: Delcorno 1989. Met name de preken 19 (echtelijke liefde), 36
(vrouwenhandel en prostituees) en 37 (ijdelheid van aardse goederen) bieden relevante
informatie. Vgl. ook Hoppenbrouwers 1996: 244 en Lexikon des Mittelalters 1: s.v.
‘Bemardinus v. Siena’, 1973-75.
Dresen-Coenders 1983: 25-7.
Van Buuren 1998: 39 (sub 16).
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in praktische zin, zo kon hij ook over boeken beschikken voor de ethische kant van
zijn beroep. We hebben dat hierboven gezien, toen Benedetto Cotrugli's Il libro
dell'arte de la mercatura en het genre van de Ricordanze ter sprake kwamen (zie p.
74-5).
Cotrugli wordt niet moe zijn adviezen en opmerkingen op religieus en ethisch
gebied ten beste te geven. Meer dan de helft van zijn boek wordt eraan besteed. In
het Koopmansboek wordt de eerste helft van de tekst eveneens gebruikt voor zulke
raadgevingen, rijk gestoffeerd met verhalen en voorbeelden, die ontleend zijn aan
de klassieke literatuur, aan de bijbel, aan het werk van kerkvaders en kerkleraren.
De vorm waarin de bronnen aangehaald worden loopt sterk uiteen. Er komen
woordelijke aanhalingen voor met of zonder exacte aanduiding van de bron, vage
toespelingen op een tekst, korte aanduidingen van een heel verhaal en allerlei
tussenvormen. In de meeste gevallen wordt de tekst in het Italiaans en
Middelnederlands aangehaald. Een enkele keer wordt een citaat in het Latijn, met
of zonder vertaling gegeven.
De bijbelcitaten zijn afkomstig uit de Vulgaat. Om aan te geven dat er uit de bijbel
geciteerd wordt gebruikt de tekst uitdrukkingen als:
Na der Scripturen soe es ons leven cort (116)
Noch soe seit de wet van Gode alsus (129).

Soms wordt min of meer, soms ook heel precies, aangegeven waar het citaat te vinden
is: ‘Salomon’ (268) is vaag, ‘dat ewangelio van Sinte Matheus’ (392) al heel wat
duidelijker, en heel precies is ‘int Boech van Daniel in sinen derttienen capittel’
(322-3). De verwijzingen zijn evenwel niet altijd correct. In 348 spreekt het Italiaans
terecht van ‘Ecclesiastico’, wat in het Middelnederlands verkeerd vertaald wordt met
‘Ecclesiastes’, de Latijnse aanduiding van het boek Prediker. De juiste vertaling zou
‘Ecclesiasticus’ (‘Jezus Sirach’) zijn geweest. Vijf folia verder wordt verwezen naar
het boek Wijsheid van Salomon, waar het citaat ook uit Ecclesiasticus afkomstig is
(437-9).
De aangeduide bijbelse verhalen worden soms op een eigen manier geïnter-preteerd
en krijgen daardoor een andere betekenis of strekking dan ze in het bijbelboek hebben.
Opvallend is dat een bede tot God uit een bijbelcitaat steeds wordt gewijzigd in een
gebod aan mensen. Zo wordt bijvoorbeeld in 299-300 het verzoek van de psalmist
tot God - ‘Wend mijn ogen af’ - veranderd in:
‘Keret omme u ogen’ (299).

De woorden krijgen zo de strekking van een bevel aan de mens (zie ook 264 en
352-3). In het verhaal van de mooie Susanna noemt de tekst de schoonheid van
Susanna als oorzaak van de dood van de rechters, terwijl toch in de bijbel (Daniël
13) de slechtheid van de rechters als oorzaak van de ellende wordt gegeven. Onjuist
is ook de toeschrijving aan Ester van het gebed in 767-74. De
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tekst in het Koopmansboek vertoont slechts een lichte overeenkomst met het gebed
van Mordechai, Esters voogd.85
In de tekst wordt een aantal levenswijsheden onder de aandacht gebracht. Zo wordt
bijvoorbeeld, naar we hebben gezien, beklemtoond dat alles, hoe machtig het ook
lijkt, vergankelijk is behalve de macht van God en dat de schoonheid van vrouwen
kan leiden tot de ondergang van, zelfs wijze, mannen. Om zo'n algemene
levenswijsheid te illustreren en van een fundament te voorzien worden klassieke en
bijbelse verhalen in reeksen opgesomd. Soms zijn in de weergave van deze verhalen
onnauwkeurigheden geslopen, net zoals bij de hierboven besproken bijbelse
verwijzingen. Bijvoorbeeld in het verhaal van de rechter Samgar, die volgens de
bijbel (Rechters 3,31) zeshonderd man doodt:
War es Segor met sinder macht,
dy sesse dusent mannen verscloech
ende dit met enen sclage? (611-3)

Er komen verhalen over klassieke auteurs voor die niet op klassieke teksten teruggaan
maar in de Middeleeuwen zijn ontstaan, zoals de geschiedenis van ‘Vergilius in de
mand’: de dochter van de keizer laat hem een nacht in een mand onder haar
slaapkamerraam hangen (329-30). Ook het verhaal van Aristoteles die door een
vrouw verleid en vernederd wordt stamt uit de Middeleeuwen (340-4).86
Wanneer de wijsheid van kerkvaders of klassieken wordt geciteerd, zijn auteur en
werk vrijwel steeds juist aangeduid. Maar ook in deze categorie citaten begaat de
schrijver wel eens een vergissing: in 634-5 wordt terecht naar Ovidius verwezen, het
werk heet echter niet Methaphizica maar Metamorphoses.
Teksten van kerkvaders waren soms wellicht bekend via preken en/of liturgische
boeken. Een enkele keer wordt er expliciet naar verwezen, zoals naar de ‘omelien
van enen martelere’ van Gregorius de Grote (570-1), en ‘den tweden getiden van
Gode’ (294). Vermeldenswaard is ook het citaat uit Bernardus van Clairvaux (twaalfde
eeuw):
Dit so leret Sinte Bernart,
dat God es die manirre der liefden sonder andere manirre,
ende ierstwerf princepaelleken om Sijns selfs wille (482-4).

Bernardus zegt dat men God ‘sine modo’ moet liefhebben. Deze uitdrukking is in
de mystieke literatuur gebruikt om de beleving van de mystieke vereniging nader te
karakteriseren. De veertiende-eeuwse Brabantse mysticus, Jan van Ruus-
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Zie het boek Ester in de Vulgaat: 13, 8-11 en 14, 3-19. In de Hebreeuwse tekst ontbreekt
zowel het gebed van Mordechai als dat van Ester.
Voor Vergilius zie bijvoorbeeld Spargo 1934; voor Aristoteles bijvoorbeeld Vignau Wilberg
- Schuurman 1983: 44 (met literatuur).

Een koopman in Venetië

84
broec, heeft deze woorden vertaald met ‘sonder wise’ of ‘wiseloes’. De context in
het Koopmansboek is dat de mens God omwille van Hemzelf (en niet omwille van
een of andere materiële beloning) boven alles en iedereen moet beminnen.
Concluderend kunnen we zeggen dat de auteur van het Koopmansboek citaten en
verhalen gebruikte om daarmee meer zwaarte te geven aan zijn beweringen op ethisch
gebied. Hij beschikte over een groot aantal algemene wijsheden, maar ook over veel
citaten uit en verwijzingen naar allerlei liturgische teksten, geschriften van kerkvaders
als Gregorius, Hieronymus en Augustinus, en van auteurs uit de klassieke Oudheid:
iedereen en alles komt aan bod.
Het is uiterst onwaarschijnlijk dat al die teksten de auteur in extenso ter beschikking
stonden. In dit verband is het van belang dat er hier op twee dingen gewezen wordt.87
In de eerste plaats: er waren in de Middeleeuwen talloze zogenoemde florilegia,
‘bloemlezingen’, in omloop: boeken met excerpten van, citaten uit, en verwijzingen
naar allerlei geschriften op velerlei terreinen. De hoeveelheid florilegia - onder andere
in gebruik in het middeleeuwse onderwijs - is niet alleen niet te overzien, maar is
ook nauwelijks bestudeerd88. Het is niet uitgesloten dat de auteur van het
Koopmansboek gebruik heeft gemaakt van een florilegium of enkele florilegia.
In de tweede plaats moeten we ons realiseren dat in het algemeen het geheugen
van een middeleeuwer waarschijnlijk veel sterker ontwikkeld was dan het onze. En
dat kan betekenen dat de auteur van het Koopmansboek letterlijk veel meer ‘in huis’
had dan wij geneigd zijn te veronderstellen. Anders gezegd: zijn parate kennis van
allerlei teksten is misschien zeer groot geweest, mede dankzij zijn vorming op school,
maar ook doordat hij iets wat hij gehoord had eenvoudigweg onthield.89 Mogelijk
heeft hij, om het zo eens te zeggen, beschikt over een persoonlijk, in zijn hoofd
opgeslagen, florilegium.
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Vgl. ook Tucci 1990: 51-2.
Om een indruk te krijgen van de hoeveelheid en het gevarieerde ‘aanbod’ van florilegia
raadplege men het trefwoord ‘Florilèges spirituels’ in de Dictionnaire de spiritualité 1964:
435-512. Liefst 78 kolommen worden er voor deze bloemlezingen uitgetrokken, waarbij aan
het begin bovendien expliciet wordt verklaard dat de ‘sources profanes’, gezien de doelstelling
van de Dictionnaire, buiten beschouwing zijn gebleven. Tegen de achtergrond van het
onderwijs en van het ‘Venetiaanse’ karakter van het Koopmansboek is het interessant hier
te wijzen op het artikel ‘What Zuanne read in school: vernacular texts in sixteenth century
Venetian schools’, in: Grendler 1995: 41-54.
Vergelijk in dit verband Origo 1986: 15. ‘Bovendien worden we ons bij lezing-van deze
brieven [nl. van Datini] bewust hoe in deze periode waarin men weliswaar weinig boeken
bezat maar deze wel vaak las, de leerspreuken uit deze werken regelmatig deel gingen
uitmaken van het normale taalgebruik. Seneca, de brieven van de heilige Hieronymus,
Boëthius, Dante, Jacopone da Todi, de Fioretti, dit waren de boeken die Francesco las.
Natuurlijk was hij ook vertrouwd met allerlei bijbelcitaten die hij als trouw preekbezoeker
talloze malen uit de mond van de volkspredikers gehoord had. Deze gemeenplaatsen herhaalde
Francesco in zijn brieven zonder commentaar of bronvermelding en misschien was hij zich
er niet eens van bewust dat ze niet van hemzelf waren, gewend als hij was ze te horen.’
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Slotbeschouwing
Op grond van de resultaten uit de voorgaande hoofdstukken kunnen we nu de balans
opmaken en een poging doen om de kernvraag te beantwoorden die in de inleiding
is gesteld: wat is dit voor een boekje? Wanneer, waar en door wie is het geschreven?
Voor wie en met welk doel is het vervaardigd?
De exacte datum van het handschrift is niet bekend. Het enige aanknopingspunt
in de tekst is de vermelding van het graf van Sint Bernardinus, dat in Aquila bezocht
kan worden (1044). Bernardinus van Siena is in 1444 gestorven en in 1450 heilig
verklaard. Dit laatste jaartal kan als een terminus post quem opgevat worden. Het
schrift zelf verwijst naar de late vijftiende of het begin van de zestiende eeuw.
Uit de wijze waarop de tekst in het handschrift wordt gepresenteerd en uit het
taalgebruik kan worden afgeleid dat de moedertaal van de auteur Nederlands is
geweest. Hij schreef Italiaanse zinnen en plaatste de Nederlandse vertaling eronder.
Bij analyse blijkt dat het Nederlands (vooral wat de spelling betreft) correct wordt
weergegeven, in tegenstelling tot het Italiaans. Op grond van de Middelnederlandse
dialectkenmerken kan men de moedertaal nog nauwkeuriger vaststellen: de auteur
is zonder enige twijfel een Brabander geweest. Daarnaast wijst het gebruikte Italiaans
op een dialect uit de Veneto.
Dit dialect heeft de auteur zichzelf eigen gemaakt in een Italiaanstalige omgeving.
Uit de inhoud van de tekst waar de hoofdpersonen in Italië hun dialoog voeren, en
uit de op de laatste dialoog aansluitende brief, waarin sprake is van een
leerling-koopman die vanuit Venetië naar zijn meester in het Noorden schrijft, mogen
we waarschijnlijk de gevolgtrekking maken dat het boekje in Italië tot stand is
gekomen. En het ligt voor de hand daarbij aan Venetië te denken, mede omdat de
vroegst bekende bezitter een Venetiaanse edelman is geweest.
De auteur van het Koopmansboek is anoniem. De onderwerpen die hij aansnijdt
zowel op praktisch als ethisch gebied, zijn afkomstig uit het koopmansmilieu van de
late Middeleeuwen. Waarschijnlijk wordt het achterdoek van deze koopmanswereld
gevormd door de handelscontacten tussen Vlaanderen/Brabant en Venetië. De
praktische onderwerpen die hij behandelt vinden we terug in contemporaine boeken
die de koopman ter beschikking stonden. De manier waarop de auteur gebruikmaakt
van bijbelse en klassieke bronnen
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vormt een aanwijzing dat hij de Latijnse school geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen.
In ieder geval kende hij Latijn. Kort samengevat: vermoedelijk is de schrijver een
behoorlijk geschoolde Zuid-Nederlandse koopman die stage loopt in Venetië.
Het opvallendste kenmerk van deze tekst is de tweetaligheid. De auteur schreef,
zoals gezegd, Italiaanse zinnen en plaatste daaronder de Nederlandse vertaling. Het
eerste doel is ongetwijfeld geweest: het leren van een vreemde taal, in casu Italiaans.
Het overtuigendste argument hiervoor is de passage van de cijfers en getallen, waarbij
tot (honderd)duizend wordt geteld en waarbij alleen het Italiaans voluit geschreven
is. Naast het leren van Italiaans - een proces dat als een rode draad door heel de tekst
loopt - dient de inhoud nog een ander didactisch doel. De onderwerpen die behandeld
worden zijn situationeel gebonden: ze hebben alle te maken met de koopmanswereld.
De functie van de tekst is dus in de eerste plaats die van een leerboek, in het bijzonder
een taalleerboek, maar tegelijkertijd worden de leerling praktische zaken met
betrekking tot zijn beroep bijgebracht. Een methode die wij tegenwoordig
communicatief zouden noemen, dat wil zeggen een taal leren, niet vanuit de
grammatica, maar vanuit de (fictieve) praktijk. Een Berlitz avant la lettre!
Een tweetalige tekst dus. Het lijdt geen twijfel dat het boek met betrekking tot dit
punt in de traditie staat van meertalige gespreksboekjes. Aanknopingspunten werden
gevonden in de op Nederlands grondgebied ontstane Livre des Mestiers
(Frans-Nederlands) en het op Italiaanse bodem verschenen Italiaans-Duitse
Sprachbuch. Echter, na analyse van de verschillende werken kon, op enkele
overeenkomsten met het Livre des Mestiers na, geen directe verwantschap worden
aangetoond tussen het Koopmansboek en deze gespreksboekjes. De auteur is zeker
bekend geweest met de traditie, maar het gaat te ver om een bepaald gespreksboekje
als directe bron aan te wijzen. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat het om een
originele tekst gaat. Dit soort gespreksboekjes zijn typische gebruiksvoorwerpen en
er is uiteraard veel spoorloos verdwenen. We kunnen dan ook alleen maar gissen
naar de wijze waarop het Koopmansboek tot stand is gekomen.
Denkbaar is dat hij verschillende bronnen, zoals bloemlezingen van allerlei soort,
tot zijn beschikking had en dat hij daaruit - misschien slechts ten dele - zijn boekje
heeft samengesteld. Hierboven (p. 84) is al gewezen op de talrijke florilegia die
gedurende de Middeleeuwen in omloop waren en, niet te vergeten, op het zeer
getrainde geheugen van de middeleeuwer, waardoor hij als het ware een persoonlijk
florilegium in het hoofd opsloeg.
Ook is het mogelijk dat de auteur een vergelijkbaar boekje onder ogen heeft gehad,
waar hij dan dankbaar gebruik van heeft gemaakt. Dat zou zelfs een anderstalige
tekst geweest kunnen zijn, die hij, geheel of gedeeltelijk, in het Italiaans en vervolgens
in het Nederlands heeft omgezet. De vele correcties, zo-
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wel in het Italiaans als in de Nederlandse vertaling en de typische slordigheden van
een non-native speaker in de Italiaanse spelling en morfologie, zouden daarop kunnen
wijzen. De doorhalingen en correcties maken het echter waarschijnlijk dat heel veel
ter plekke is bedacht of in ieder geval opnieuw geformuleerd. Misschien heeft hij
Italiaanse zinnen verzameld die hij in de dagelijkse omgang - in het bijzonder in het
dialect van de Veneto! - heeft gehoord en later heeft opgeschreven. Maar het is ook
niet uitgesloten dat de auteur als ‘Vlaming’, die het Italiaans nog beter moest leren
beheersen, een Italiaanse zegsman had, die al dicterend zinnen bedacht die de schrijver
van het Koopmansboek - mét fouten - opschreef en vervolgens in het Nederlands
vertaalde.
Het meest voor de hand liggend lijkt een combinatie van alle genoemde
mogelijkheden. Die combinatie heeft dan geleid tot de tekst zoals wij die nu kennen.
Hoe dit allemaal zij, de tekst zoals die ons is overgeleverd is zonder enige twijfel
een autograaf en niet een gekopieerd exemplaar. Analyse van de Italiaanse en
Nederlandse zinnen toont aan dat de auteur ook zelf verantwoordelijk was voor de
Nederlandse vertaling van het Italiaans. Dit zou kunnen betekenen dat het boekje
voor eigen gebruik bestemd was en mogelijk als een soort kladboek of notitieboek
voor persoonlijke aantekeningen heeft gediend. Het zou gebruikt kunnen zijn als
oefen- en leerboek voor de auteur zelf om het Italiaans onder de knie te krijgen. Het
kleine formaat van het boekje maakte het meedragen ervan gemakkelijk en de
versleten staat (van voor de restauratie) lijkt erop te wijzen dat het intensief gebruikt
is geweest. De historische context waarbinnen het boekje is ontstaan maakt het
aannemelijk dat de auteur zijn leerboekje tijdens een stage in Venetië heeft gemaakt
en gebruikt. Het vormde een goede basis om in de praktijk Italiaans te leren, Italiaans
waarmee hij in het Venetiaanse handelsmilieu uit de voeten kon. Bovendien leerde
hij een taal die in het internationale handelsmilieu van die tijd groot prestige genoot.
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Afb. 15. Kaartje van Italië.
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Teksteditie en vertaling
Verantwoording van de editie
Bij de weergave van de tekst zoals deze in het handschrift staat dienen de volgende
aanpassingen te worden vermeld:
a) voor de gehele tekst:
- Afkortingen zijn stilzwijgend opgelost.
- Kennelijke fouten zijn verbeterd (geëmendeerd); alle emendaties
zijn afzonderlijk verantwoord in de aantekeningen.
- Onleesbare en weggesneden letters of woorden zijn tussen vierkante
haken in de tekst toegevoegd.
- Hoofdletters zijn aangebracht naar hedendaags gebruik. Ook
voornaamwoorden die op Dio/God betrekking hebben zijn met een
hoofdletter geschreven.
- Woordscheiding en woordsamenvoeging volgen hedendaags gebruik
(machmen wordt mach men, daer omme wordt daeromme; dolce
mente wordt dolcemente, per ché wordt perché); voor uitzonderingen
in het Middelnederlands zie beneden.
- u en n zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Vaak blijkt zelfs
dat een letter die de vorm van een n heeft als u/v gelezen dient te
worden. De beslissing een letter als n dan wel als u/v te lezen, is
daarom vaak niet op grond van de lettervorm, maar op grond van
de spelling van het woord genomen.
- De spelling u en v en die van i en j zijn in het algemeen aangepast
aan de moderne spelling; zie voor het Middelnederlands echter ook
hieronder; voor w zie eveneens hieronder.
- Interpunctie is toegevoegd.
- Zowel de inleidende kopjes die voorafgaan aan de verschillende
passages als de aankondigingen van de sprekers in de dialogen zijn
toegevoegd. Zij zijn in vet weergegeven.
b) voor het Italiaans:
- Accenten en apostrofes zijn toegevoegd naar modern gebruik. In
een aantal gevallen gaat het er daarbij om de (meestal
éénlettergrepige) homografen van elkaar te onderscheiden: che
‘che’, ché ‘perché’; da ‘da’ (voorz.), da' ‘dai’, dà ‘dà’; de' ‘dia’, de
‘di’
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(voorz.); dy' ‘di’, dỳ ‘dì’; e' ‘el’, è ‘è’, e ‘e’; fa ‘fa’, fa' ‘fai’; ha ‘ha’,
ha' ‘hayo’ of ‘hay’; la ‘la’, là ‘là’; my' ‘mio’ of ‘mia’, my ‘mi’; pò
‘può’, pò' ‘puoi’, po' ‘poi’; sa ‘sa’, sa’ ‘sai’; se ‘si’, sè ‘c'è’; serà'
‘serai’, serà ‘serà’; si' ‘sei’, sì ‘c'è’ of ‘sì’, si ‘se’; sy ‘se’, sỳ ‘sì’ sy'
‘sei’; so' ‘soo’ of ‘soa’, sò ‘ciò’, so ‘so’; trova ‘trova’, trovà
‘trovato’; va' ‘vai’ of ‘vale’, va ‘va’; vole ‘vuole’, volé ‘volete; voy
‘voi’, vòy ‘vuoi’.
c) voor het Middelnederlands:
- Woordscheiding is bij clitische vormen achterwege gebleven: suldy
(=sult ghy) blijft suldy, alsment (=als men het) blijft alsment.
- u/v/w: in gevallen waar het handschrift u of v heeft waar wij een w
zouden schrijven (duelke = dewelke, sviget = zwijg), is de spelling
van het handschrift gehandhaafd.
- Wat de w zelf betreft: dikwijls is de w van de schrijver onze w, maar
soms schrijft hij een w waar wij vu zouden schrijven (wllen = vullen),
of waar wij uu zouden hebben (wt gheeft = uutgheeft): in die gevallen
staat in de kritische tekst vu, respectievelijk uu.
- i/j: In sommige gevallen is de spelling ii gehandhaafd. Indien
sijn/siin zijn betekent, staat in de editie sijn. Indien sim in de
betekenis van zin wordt gebruikt, is in de editie de spelling siin
gehandhaafd, zo ook bij begiin (‘begin’) en jongeliinch (‘jongeling’).

Emendaties en paleografische aantekeningen
De emendaties en paleografische aantekeningen staan onder aan de bladzijden,
boven de streep.
In tegenstelling tot de emendaties zijn de paleografische bijzonderheden niet
uitputtend behandeld. Zo zijn doorhalingen en correcties over het algemeen alleen
dan opgenomen als het doorgehaalde of gecorrigeerde nog ontcijferd kon worden.
In de aantekeningen zijn de letters die in het handschrift onleesbaar zijn door punten
weergegeven.
Cultuurhistorisch en taalkundig commentaar
Het cultuurhistorisch en taalkundig commentaar staat onder aan de bladzijden,
onder de streep.
Opmerking: bij verwijzingen naar de bijbel wordt niet steeds verwezen naar de
gebruikte bijbeleditie(s) maar naar het desbetreffende bijbelboek, het hoofdstuk en
het vers (of de verzen). Voor de gebruikte bijbeledities zie men de literatuurlijst s.v.
Bijbel 1959 en Bijbel 1995.
Als er voor de tekst van het commentaar aan de voet van een bladzijde onvoldoende
ruimte is, loopt de tekst door aan de voet van de volgende bladzijde.
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Verantwoording bij de moderne vertaling
a) Hier en daar is er in de vertaling van zowel het Italiaans als het Nederlands
terwille van de duidelijkheid iets toegevoegd. Toevoegingen zijn tussen vierkante
haken geplaatst.
b) In principe is er vanuit iedere taal afzonderlijk vertaald: het oud-Italiaans is
omgezet in modern Italiaans; het Middelnederlands is omgezet in modern
Nederlands. Zo kan het gebeuren dat in de moderne vertaling het Nederlands
niet helemaal correspondeert met het Italiaans. Een voorbeeld: in 928 wordt eo
so (‘ik weet’) in het Middelnederlands foutief vertaald door segge ic u. In de
moderne Italiaanse vertaling krijgt men so (‘ik weet’) en in de modern
Nederlandse zeg ik.
c) In het oorspronkelijke Italiaans worden de persoonlijke voornaamwoorden tu
en voi willekeurig gebruikt. Dit gebruik is in de moderne Italiaanse vertaling met uitzondering van de brief aan het einde van de tekst - gehandhaafd. Alleen
als binnen één zin beide voornaamwoorden voorkomen, is gekozen voor één
van de twee.
d) De auteur heeft vanuit het Italiaans in het Middelnederlands vertaald, en wel
woordelijk (zie Inleiding p. 44-7). Het gevolg is dat het Middelnederlands meer
dan eens vreemde constructies en vormen te zien geeft. Dit vindt zijn weerslag
in de vertaling: deze blijft zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst en er
is dus niet gestreefd naar een mooie of soepele vertaling, om niet te zeggen dat
een zekere houterigheid troef is.
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VIII.
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IX.

Italiaanse brief (1503)
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Teksteditie
Jhesus Maria+
+

f.1r

Inleidende wijsheden
*
1 Omni cosa ha soy principio.1-8
Alle dinch heft sijn begiin.
2 Omni principio ha soy fine.
Alle beginsel heft sijn inde.
3 Omni principio con soy fine ha medio.
Alle beginsel met sinen inde heft middel.
4 Omni mezo ha doy chose contrarie.
Alle middel heft twe dingen tegen.
5 Omni contrarietà voel soy adiuto.
Alle tegenheit wilt sijn holpe.
6 Omni adiuto voel soy rasoen.
Alle holpe wilt sijn redelicheit.
7 E'-lla de besogna che omni homo parla iustamente.
Het es noet dat alle minsche spreke met rechte.
8 Iusto debe esser omni mercadante.
Rechtverdich sal sijn alle coepman.
9 Dolcemente debe parlare cescaduno mercadante.
Soetelike sal spreken een iegelike coepman.
10 Dolce parole dà bon responso.
Soete spreken gheft goede antworde.

*

4 chose: erboven toegevoegd
1-8 De tekst opent met algemene uitspraken, die zich gaandeweg toespitsen op het
koopmansberoep. In de eerste zes regels is de trits van begin, midden en einde essentieel.
Vanuit dit principe wordt de lijn (vanaf 4) doorgezet. Dat mondt uit in een gedragscode voor
de koopman. Het gehele stuk kan als volgt gelezen worden. Iets dat het midden is heeft altijd
twee dingen tegenover zich, een begin en een einde. Twee dingen die tegenover elkaar staan
hebben adiuto - holpe nodig, namelijk iets dat het midden tussen beide houdt. Iedere hulp
wil zijn redelijkheid. Dat wil zeggen dat hulp - of beter gezegd: steun - er alleen maar kan
zijn als het om een evenwichtige, dat wil zeggen rechtvaardige, eerlijke zaak gaat. Ieder
mens moet rechtvaardig spreken. Zo ook de koopman, die, om zijn beroep met succes uit te
oefenen, nog andere kwaliteiten moet bezitten. Deze kwaliteiten worden in het daaropvolgende
gedeelte (9-24) besproken. De gulden middenweg als levensprincipe voor de koopman vinden
we ook in een Italiaanse contemporaine bron: in het Libro dei buoni costumi uit 1460 (Branca
1986: 92, nr. 375) maant de Florentijnse koopman Paolo da Certaldo de lezer, wil deze voor
wijs gehouden worden, op ieder moment de weg van het midden te kiezen‘in tutte le cose
vuole avere mezzo’.
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Vertaling
Jezus Maria

Inleidende wijsheden
1 Ogni cosa ha il suo principio.
Ieder ding heeft zijn begin.
2 Ogni principio ha la sua fine.
Ieder begin heeft zijn einde.
3 Ogni principio con la sua fine ha un mezzo.
Ieder begin met zijn einde heeft een midden.
4 Ogni mezzo ha due cose contrarie.
Ieder midden heeft twee dingen tegenover zich.
5 Ogni contrarietà vuole il suo sostegno.
Al het tegenovergestelde wil zijn hulp.
6 Ogni aiuto vuole la sua giusta misura.
Iedere hulp wil zijn redelijkheid.
7 Bisogna che ogni uomo parli giustamente.
Het is noodzakelijk dat ieder mens rechtvaardig spreekt.
8 Giusto deve essere ogni mercante.
Rechtvaardig moet iedere koopman zijn.
9 Dolcemente deve parlare ciascun mercante.
Vriendelijk moet iedere koopman spreken.
10 Una parola dolce dà una risposta buona.
Vriendelijk spreken zorgt voor een goed antwoord.
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[Teksteditie]
*
11 Bono resposo fa concordia.+
Goede antworde doet concorderen.

+

f.IV

12 Concordancia fa mercato.
Concorderen meket comescap.
13 Cescaduno mercadante fa mercato con soy fede.
Een iegelike coepman doet comescap met sinder trouwen.
14 Qui sinza fede non è mercadante.
Dy es sonder trouwe, het en es gheen coepman.
15 Wardate voy de quellui qui non ha fede.
Vachtu van hem die eghene trouwe en heft.
16 Sy tu non vol essere inganato, guardate con qui tu fa' mercato.
En wildi niet sijn bedrogen, vachtu wel met wyen dat ghy comescaep.
17 Dolce parole sinza fede ingana omni fidele.
Soete worde sonder trouwe bedriegen den ghetrouwen.
18 Dolce parole con soy felle ingana compangno.
Soete worde metter gallen bedriecht den gheselle.
19 De omni homo non te fidare, sy tu non vòy esser[e] inganato.
In allen minsche en betruwet u niet, en wildi niet sijn bedrogen.
20 Non te fidare de omni spiritu.+20
En wilt u niet betruwen in allen geesten.
21 Quellu che non se confida non ven inganato.
Dy hem niet en betruwt en wort niet bedrogen.
22 Omni doloroso el vive de soy tristicia.
Alle valsche levet van sinder quaetheit.
23 Quellui ch'è non bon, non sy confide del homo de been.
Dy niet goet en es, en gheloeft den goden niet.

13 sinder trouwen: toegevoegd boven doorgehaald sinen gheloue
19 Na f.1 is een jongere strook papier van 95×107 mm ingevoegd en gefolieerd als f.2. Op

*

20

het recto staat, in een 17de-eeuwse hand: Detti Italiani e Franzesi. ms. ca. 1500. Franzesi is
doorgehaald en, in een latere hand, vervangen door Tedeschi. Het verso is blanco.
Het gaat hier om een woordelijke vertaling van de Vulgaattekst van 1 Johannes 4,1.

Een koopman in Venetië

+

f.3r

95

[Vertaling]
11 Una risposta buona fa concordia.
Een goed antwoord zorgt voor overeenstemming.
12 La concordanza fa affari.
Overeenstemming zorgt voor handel.
13 Ciascun mercante fa affari con la sua fede.
Iedere koopman drijft handel op zijn betrouwbaarheid.
14 Chi [è] senza fede non è mercante.
Wie onbetrouwbaar is, is geen koopman.
15 Guardatevi da colui di cui non ci si può fidare.
Wacht u voor hem die onbetrouwbaar is.
16 Se non vuoi essere ingannato, guarda bene con chi commerci.
Wilt u niet bedrogen worden, kijkt u dan goed uit met wie u handel drijft.
17 Una parola dolce senza fede inganna ogni fedele.
Vriendelijke woorden zonder betrouwbaarheid bedriegen de trouwhartige.
18 Una parola dolce con la fiele inganna il compagno.
Een vriendelijk woord met gal bedriegt de vriend.
19 Non fidarti di tutti, se non vuoi essere ingannato.
Vertrouw niet iedereen, als u niet bedrogen wilt worden.
20 Non fidarti di tutti.
Stel geen vertrouwen in iedereen.
21 Chi non si fida non viene ingannato.21
Wie wantrouwt wordt niet bedrogen.
22 Ogni malvagio vive della sua cattiveria.22
Iedere valserik leeft van zijn slechtheid.
23 Chi non è buono, non si fida dell'uomo perbene
Wie niet goed is vertrouwt de goede niet.

21
22

Vgl. Libro dei buoni costumi: ‘Chi non si fida non è ingannato’ (Branca 1986: 92, nr. 375).
Voor doloroso vgl. GDLI s.v., nr. 10: ‘malvagio’ (= ‘booswicht’). Voor tristicia vgl. GDLI
s.v. tristezza, nr. 2: ‘l'azione malvagia’(=‘slechte daad’). Vgl. ook hierna 1486.
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[Teksteditie]
*
24 Quellui ch'è tristo, penza sempre mael.
Dy niet goet en es, dincket altijt quaet.

Gesprek Verkoopster (V) en Koper (K)

Afb. 16. Koopvrouw in haar kantoor. Pierre Savan L'arithmétique, Lyon, 1571.
25 V - Dyo voy de' 'l bon dỳ.25
God gheve u goeden dach.
26 K - Dyo voy de' 'l bon dỳ e bon anno.26
God gheve u goeden dach ende een goet jaer.
27 V - Che voy plaze misier miyo?
Wat ghelievet u min here?
28 K - My plaze omni vostro been.
My ghelieft dat wel met u es.
29 V - Volé voy comparare niente de questa bona roba?+
Wildi copen iet van desen goeden goede?
30 Questa roba bona e vantizata.30
Dit goet es goet ende ghewardart.
31 Sinza paura nisuna tu pò' comparare questa mercadantia,
Sonder enege vrese moedi copen dese comenscap,
32 perché è fina et multo bona.
vant sy es goet ende fyn.

*
25

26
30

34 wildy: hs. widy; voor dusende: s doorgehaald
De verkoper is hier een vrouw (vgl. ook 73 en afb. 16). Koopvrouwen (op markten, in winkels,
in de groothandel als vertegenwoordiger van hun man of zelfstandig als weduwe) kwamen
veel voor.
Een algemene groetformule in de Middeleeuwen, zowel in Venetië als in de Nederlanden
(Stussi 1967: 147; MNW 3: 984 en MNW 2: 3-4).
Ghewardart is ‘getaxeerd’, ‘gekeurd’, ‘geschat’. De betekenis ‘winstgevend’ of ‘voordelig’,
zoals het Italiaans aangeeft, is ons uit het Middelnederlands niet bekend.
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f.3v

33 K - Madona che voy plaza que ti daga del centonaro?33
Vrouwe, wat ghelievet u dat ic u gheve van der hondert?
34 V - Misier que volete voy del miliaro?
Here, wat wildy van den dusende?

33

In het algemeen is centonaro een eenheid van honderd. Dit kan een munteenheid zijn: geld
gerekend in eenheden van honderd; een eenheid van stuk: een hoeveelheid in 100 stuks; een
gewichtseenheid: gewicht van honderd (vergelijk het Nederlandse woord centenaar ‘gewicht
van honderd ponden’, WNT 3: 1994). In deze context lijkt het te gaan om een munteenheid
(GDLI, s.v. centinaio, nr. 2). Zie verder de aantekeningen bij 34.
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[Vertaling]
24 Chi è malvagio pensa sempre male.
Wie niet goed is denkt altijd kwaad.

Gesprek Verkoopster (V) en Koper (K)
25 V - Dio vi dia buon dì.
God geve u goede dag.
26 K - Dio vi dia buon dì e buon anno.
God geve u goede dag en een goed jaar.
27 V - Che cosa vi piace signore mio?
Wat wenst u, mijnheer?
28 K - Mi piace ogni vostro bene.
Ik wens dat het goed met u gaat.
29 V - Non volete comprare niente di questa roba buona?
Wilt u iets van deze goede waar kopen?
30 Questa roba è buona e vantaggiosa.
Deze waar is goed en goedgekeurd.
31 Senza nessuna paura puoi comprare questa merce,
Zonder enige angst kunt u deze koopwaar kopen,
32 perché è fine e molto buona.
want zij is goed en voortreffelijk.
33 K - Signora cosa vi piace che vi do del centinaio?
Mevrouw, hoe bevalt het u als ik u van honderd geef?
34 V - Signore mio che cosa volete [dare] del migliàio?34
Mijnheer, [u bedoelt:] wat wilt u van dúizend [geven]?

34

De betekenis van deze wedervraag is niet helemaal duidelijk. Het lijkt wel of de koopvrouw
het aanbod van de koper niet serieus neemt. Evenals de term centonaro (33) een eenheid van
honderd is, kan ook miliaro verschillende eenheden van 1000 weergeven: eenheid in munt
van duizend, eenheid van stuk in duizend, eenheid van gewicht in duizend. In deze context
lijkt het, net als hierboven, te gaan om een munteenheid (GDLI, s.v. migliaio, nr. 3).
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[Teksteditie]
*
35 Eo volio mille ducate.35
Ich wille dusent ducaten.
36 K - E'-lla troppo caro.
Het es te sere dire.
37 V - Per meffè, de un altro tori' più.
By minder trouwen, van enen anderen neme ic meer.
38 Eo posso fare melioro mercato altrui.
Ich mach doen beter comescap anders waer.
39 K - Eo suz contento de omni vostro utile.
Ich ben tevreden van alle uwen orbere.
40 Eo non voio el vostro dampno.+
Ich en wille niet u scade.

+

f.4r

41 Dysé-my con una parola che voy volete.
Segget my met enen worde wat ghy wilt.
42 Una parola bona my basta.
Een goet woert es my ghenoech.
43 Dy' finaelmente el vostro voluntate.
Segget lestwerf uwen wille.
44 V - Carissimo myo amico, parla con discrecione.
Min alder liefste vrint, spreket met discrecien.
45 K - Fa' vostro conto e da'-my pro bon mercato.
Doet u rekennigge ende gheft my goeden coep.
46 V - Certamente, te volio tractare com' amico.
Vorwar, ic wil u doen als vrint.
47 Veramente, te vendo bona roba.
Vorwaer, ic vercope u goet goet.

*
35

37 Voor piu: pui doorgehaald
Het bedrag ter waarde van 1000 dukaten is uitzonderlijk groot voor één transactie. Ter
vergelijking: een jaarloon van een geschoolde handwerksman, betaald op de scheepswerven
van Venetië rond het midden van de zestiende eeuw, was iets minder dan 50 dukaten (Lane
1973: 333). Zie ook de aantekeningen bij 195. Vermoedelijk heeft de schrijver gekozen voor
een rond getal dat imponerend groot is. Vergelijk het sterke verhaal over het enorme wijnvat
in 1102-5.
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35 Voglio mille ducati.
Ik wil duizend dukaten.
36 K - E' troppo caro.
Het is veel te duur.
37 V - Per mia fede, da un altro prenderei di più.
Op mijn woord, van een ander krijg ik meer.
38 Posso fare affari migliori altrove.
Ik kan elders beter handel drijven.
39 K - Sono contento di ogni vostro utile.39-40
Ik ben ingenomen met al uw winst.
40 Non voglio il vostro danno.
Ik ben niet op uw nadeel uit.
41 Ditemi con una sola parola che volete.
Zeg mij met één woord wat u wilt.
42 Una parola buona mi basta.
Eén goed woord is mij genoeg.
43 Dite finalmente la vostra volontà.
Zeg voor de laatste keer wat u wilt.
44 V - Amico mio carissimo, parla con discrezione.
M'n beste vriend, spreek weloverwogen.
45 K - Fate il vostro conto e datemelo a buon mercato.
Maak uw berekening en geef mij koopje.
46 V - Certamente, ti voglio trattare come amico.
Zeker, ik wil u als vriend behandelen.
47 Veramente, ti vendo roba buona.
Werkelijk, ik verkoop u goede waar.

39-40 Vgl. de Italiaanse uitdrukking op handelsgebied utile e danno. Deze uitdrukking komt in
Nederlandse handelsteksten van de zestiende eeuw vaak voor, in de oorspronkelijk Italiaanse
vorm of rechtstreeks vertaald: winninge ende verlies (Edler 1934: 308; De Bruijn-van der
Helm 1992: 130).
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48 Questa una cosa avantizatissimo.
Dit es dinch zere goet ende boven al goet.
49 Tu non pò' esser inganato in questo mercato!
Ghy en moget niet bedrogen sijn in deser comescap!
50 Te dico per l'anima mya in poke parole: ‘Questa roba fina.’
Ich segge u by minder zielen met wenich worden: ‘Dit es fin goet.’
51 Fa' wardare questa roba sy la bona o non.+
Doet besien dit goet oft goet oft niet.
52 Sy voy trovate che la bona, tollete.
Bevindy dat sy goet, nimssche.
53 Sy la trista, lassate stare.
Es si quaet, laessche staen.
54 Comparate del boen e llasate el cattivo.
Coepet goet ende latet quaet.
55 In questo modo tu non serà' inganato.
In deser maniren en suldy niet bedrogen sijn.
56 Eo voy promitto de dare cosa fina.
Ich ghelove u te gheven fijn dinch.
57 Sy voy plaze de cernire, eo suz contento.57
Ghelievet u te sceyden ofte te verlesen, ic bens tevreden.
58 Sy voy trovate de esser inganato, non tornate più de my.
Bevindy u nu bedrogen, en comet niet meer tot my.
59 Confidate voy firmamente in me.
Betruwet u sekerlike in my.
60 Eo non veria a voy dire bosia.
Ich en woude u niet seggen logen.

*

57

55 Voor en: el(?) doorgehaald
56 te: hs. te te; tussen te te: goet dinch doorgehaald
59 Voor in: mi doorgehaald
cernire I te sceyden ofte te verlesen Het Middelnederknds geeft een tweevoudige vertaling
van het Italiaanse werkwoord: ‘onderscheiden of uitzoeken’.
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48 Questa [è] una cosa molto squisita.
Dit is iets zeer goeds, ja, beter dan wat ook.
49 Non puoi essere ingannato in questo mercato!
U kúnt bij deze koop niet bedrogen worden!
50 Con tutta l'anima ti dico in poche parole: ‘Questa [è] roba fine.’
Ik zeg u, bij mijn ziel, kort en goed: ‘Dit is voortreffelijke waar’.
51 Fate vedere questa roba se [è] buona o no.
Bekijk of deze waar goed [is] of niet.
52 Se la trovate buona, prendetela.
Komt u tot de bevinding dat zij goed [is], neem ze.
53 Se [è] cattiva, lasciatela stare.
Deugt zij niet, laat ze staan.
54 Comprate la roba buona e lasciate quella cattiva.
Koop het goede en laat het slechte staan.
55 In questo modo non sarete ingannati.
Op die manier zult u niet bedrogen uitkomen.
56 Vi prometto di dare roba fine.
Ik beloof u voortreffelijke waar te geven.
57 Se vi piace fare una cernita sono contenta.
Wilt u een selectie of keuze maken, ik ben er tevreden mee.
58 Se trovate che venite ingannati, non tornate più da me.
Komt u tot de bevinding dat u nu bedrogen bent, kom dan niet bij mij terug.
59 Fidatevi sicuramente di me.
Vertrouw vast op mij.
60 Non vorrei dirvi bugie.60
Ik zou u niet willen voorliegen.

60

Vgl. Libro dei buoni costumi uit 1460: ‘Guardati bene di non dire mai niuna bugia’ (‘Let er
goed op nooit te liegen’) (Branca 1986: 14, nr. 88).
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61 Eo non veria inganare l'anima mya.
Ich en woude niet bedriegen min ziele.
62 Que te inpara de questa roba?+
Wat duncket u van desen goede?

+

f.5r

63 Te para essere bella?
Duncket u dat sy scoen es?
64 Que te impara essere più bella, questa o quilla?
Welke duncket u synde scoender, dit oft dat?
65 Che toristi più tosto?
Wat nemet ghy ierst?
66 Tollete questa roba sopra de my.
Nemet dit goet op my.
67 K - Quanto demandate voy de questa roba?
Ho vele heyste ghy van desen goede?
68 V - Fa' che posso avanzare qual cosa.
Doet dat ic mach veroveren ewenich.
69 K - Te voio pagare cortezamente.
Ich wil u betalen ghetruwelike ende erelike.
70 Da'-my termino tre mese,
Ghevet my dach drie maent,
71 eo suz contento. V - Da'-my pezeria.
ich bens tevreden. Ghevet my borgen.
72 Altromente non posso fare.+
Anders soe en mage ic niet doen.

+

f.5v

73 Myo marito my ha commendato
Min man heft my bevolen

*

64 o: hs. a
66 nemet: eerst doorgehaald en daarna in de linkermarge bijgeschreven
71 Voor borgen: bro(?) doorgehaald
72 Voor ic: ix (of iy?) doorgehaald
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61 Non vorrei ingannare l'anima mia.
Ik zou mijn ziel niet willen misleiden.
62 Che ti pare di questa roba?
Wat dunkt u van deze koopwaar?
63 Ti pare che sia bella?
Lijkt ze u mooi?
64 Quale ti pare che sia più bella, questa o quella?
Wat lijkt u mooier te zijn, dit of dat?
65 Che cosa prenderesti prima?
Wat neemt u het eerst?
66 Prendete questa roba sulla mia [parola].
Neemt u deze koopwaar op mijn woord.
67 K - Quanto domandate per questa roba?
Hoeveel vraagt u voor deze koopwaar?
68 V - Fa' che posso guadagnare qualcosa.
Laat mij een beetje winst maken.
69 K - Ti voglio pagare onestamente.
Ik wil u trouw en eerlijk betalen.
70 Dammi un termine di tre mesi,
Geef mij drie maanden,
71 e sono contento. V - Dammi garanzia.
en ik ben er tevreden mee. - Geef mij borg.
72 Altro non posso fare.
Anders kan ik het niet doen.
73 Mio marito mi ha comandato
Mijn man heeft mij bevolen
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74 che non faso credenza sinza pezeria.
dat ic niet en borge sonder borgen.
75 Non voio disdigno con myo marito.
Ich en wille eghene suricheit met minen man.
76 Non voio che myo marito se corosa.
Ich en wille niet dat mijn man hem torenne.
77 K - Madona mya, eo non ha' adesso de dare pezeria,
Min vrouwe, ic en hebbe nu niet te gheven borge,
78 perché eo non cognosco qua nysuno.
want ic en kinne hier niemant.
79 V - Sy tu non pò' dare pezeria, da'-my pigno.
En mogedi my niet gheven borgen, ghevet my pant.
80 K - Madona, eo non ha' de dare voy pigno.
Min vrouwe, ic en hebbe u niet te gheven pant.
81 V - Sy tu non ha' pezeria né pigno, qua tu non pò' fare mercato.
En hebdi noch borge noch pant, hier en mogedi niet doen comescap.
82 K - Madona mya cara, confidate voy de my,+
Mine lieve vrouwe, betruwet u in my,
83 perché pro questa roba son ben securo.
want voer dit goet ben ic wel seker.
84 Ancora te promitto de pagare in termino de sinque meze.
Noch so ghelove ic u te betalen in termine van vijf maenden.
85 Sopra myo fede, alloro te pagarò.
Op mine trouwe, dan sal ic u betalen.
86 Confidate voy securamente de my,
Betruwet u sekerlike tot my,

*

75 Na en tweede en doorgehaald
78 Na cognosco: nisvno doorgehaald; erboven qua, eveneens doorgehaald
80 Voor pant: borge doorgehaald
81 Tweede tu: hs. tu tu
84 Voor vijf: wij doorgehaald
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74 di non fare credito senza garanzia.
dat ik niet borg zonder borg.
75 Non voglio disdegno con mio marito.
Ik wil geen narigheid met mijn man.
76 Non voglio che mio marito si adiri.
Ik wil niet dat mijn man zich boos maakt.
77 K - Signora mia, adesso non ho da dare garanzia,
Mevrouw, ik kan nu geen borg geven,
78 perché non conosco nessuno qui.
want ik ken hier niemand.
79 V - Se non puoi dare garanzia, dammi pegno.
Als u mij geen borg kunt geven, geef mij een pand.
80 K - Signora, non ho da darvi pegno.
Mevrouw, ik kan u geen pand geven.
81 V - Se non hai garanzia né pegno, non puoi commerciare qui.
Hebt u borg noch pand, dan kunt u hier geen handel drijven.
82 K - Signora mia cara, fidatevi di me,
M'n lieve mevrouw, vertrouwt u mij,
83 perché di questa roba sono proprio sicuro.
want ik sta voor deze koopwaar in.
84 Ancora ti prometto di pagare in un termine di cinque mesi.
Nogmaals beloof ik u te betalen op een termijn van vijf maanden.
85 In fede, allora ti pagherò.
Op mijn woord, dan zal ik u betalen.
86 Fidatevi sicuramente di me,
Stelt u een vast vertrouwen in mij,
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87 perché eo ha' poco termino de pagare.
want ic hebbe ewenich tijs te betalen.
88 V - Confidare non posso, como te ha' ditto.
Betruwen en mage ic niet, als ic u gheseit heb.
89 De la mya roba son secura, del vostro persona non.
Van minen goede ben ic tevreden, van u niet.
90 El termino ven tosto, el debitor may.
Den termin comt haeste, de scolder nummerme[er].
91 My confiderò de voy, quando receverò vostre denari.
Ich sal my van u betruwen, als ic sal u ghelt ontfa[en].
92 K - Quellui che non ha fede, non pò dare.+92
Dy eghene ghelove en heft, en mach ghen ghelove gheven.
93 V - Quando tu cognosce te medesemo, allora iudica altri.
Als ghy u selven kint, dan ordelt andere.
94 K - La cosciencia una bella dona.
Dy consciencie es ene scone vrouwe.
95 V - Fradello myo, wardate la cosciencia tua.
Min broder, besiet u consciencie ende wachtse.
96 K - Madona, nonn-è più bella cosa in mundo altra que cosciencia bona,
Vrouwe, het en es eghene scoender dinch dan een goede consciencie,
97 perché qui non ha cosciencia, non ha paura de Dyo.
want dy eghene cosciencie en heft, die en heft eghene vrese van Goede.
98 E'-lla cosciencia un speczo del lanima.
Die consciencia es een Spiegel der zielen.
99 La cosciencia cognosce el been e '1 mael.
Die consciencie kint goet ende quaet.

93 Voor Quando: con doorgehaald; voor cognosce: congos (o bovengeschreven) doorgehaald

*

92

96 Voor en: es doorgehaald
fede/ghelove Veel transacties van koop en verkoop werden gedaan op het ‘woord van eer’.
Deze garantie ziet men in bijna alle financiële operaties in de Middeleeuwen. Vgl. Ympyn
Christoffels, Nieuwe instructie (1543) f. 3v (Bywater 1979): ‘als men syde in Italiaens “a
fede de leal marchatante”, dat is op onse tale “op coopmans geloove”.’
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87 perché mi basta un breve termine per pagare.
want ik heb wat tijd nodig om te betalen.
88 V - Come ti ho detto, non posso fidarmi.
Vertrouwen schenken kan ik niet, zoals ik u gezegd heb.
89 Delia mia roba sono sicura, della vostra persona no.
Over mijn koopwaar ben ik tevreden, over u niet.
90 Il termine viene presto, il debitore mai.
De betaaldag komt weldra, de schuldenaar nooit.
91 Mi fiderò di voi, quando riceverò il vostro denaro.
Ik zal mijn vertrouwen in u stellen, wanneer ik uw geld zal krijgen.
92 K - Chi non ha fede, non la può dare.
Wie geen vertrouwen heeft, kan geen vertrouwen schenken.
93 V - Se conosci te stesso, allora giudica gli altri.
Als u u zelf kent, oordeel dan over anderen.
94 K - La coscienza [è] una bella donna.
Het geweten is een schone vrouw.
95 V - Fratello mio, guarda alia tua coscienza.
Mijn broeder, sla acht op uw geweten en waak erover.
96 K - Signora, non c'è cosa più bella al mondo che una buona coscienza,
Mevrouw, er is niets mooiers dan een goed geweten,
97 perché chi non ha coscienza, non ha paura di Dio.
want wie geen geweten heeft, die vreest God niet.
98 La coscienza è uno specchio dell'anima.
Het geweten is een spiegel van de ziel.
99 La coscienza conosce il bene e il male.
Het geweten kent goed en kwaad.
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100 Omni belleza ha la cosciencia bona.
Alle scoenheit heft goede consciencie.
101 La cosciencia mala ha omni sporkeza.
Die quade consciencia heft alle lelicheit.
102 La cosciencia iudica cescaduno.
Die consciencie ordelt enen iegeliken.
103 V - Misier myo, habé bona cosciencia e tu cognoscerà' te mede[smo].+
Min here, hebt goede consciencia ende ghy suit u selven kin[nen].
104 K - Madona mya graciosa, voy disete el vero.
Mine suverlike vrouwe, ghy segget waer.
105 Ancora te dico de la cosciencia bona:
Noch soe segge ic u van der goeder consciencien:
106 la cosciencia bona è-lla nobile sopra omni cosa del mundo.
die goede consciencie es edel boven alle dinch der werelt.
107 Non se pò apreziare la cosciencia bona,
Men mach niet gheliken die goede consciencie,
108 perché tutto el mundo non peza tanto.
want die ganze werelt en weget niet soe vele.
109 Rikessche del mundo è-lla pura cosciencia.
Richeit van der werelt es ene suvere consciencie.
110 Que perda la cosciencia bona, e' perderà el paradiso.
Dy verlieset die goede consciencia, hy sal verliesen dat parad[ijs].
111 Qui ingana el proximo, perde la cosciencia bona.
Dy bedrieget sinen evenminsche, verliest die goede conscienc[ie].

Wijze lessen
112 Que te inpara de questo mundo?
Wat duncket u van deser werelt?

*

108 Na che: el doorgehaald
109 Boven rikessche: ris doorgehaald
110 Voor perdera: perd..a doorgehaald
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100 La buona coscienza ha ogni bellezza.100
Een goed geweten behelst alle schoonheid.
101 La cattiva coscienza ha ogni sporchezza.
Het kwade geweten behelst alle lelijkheid.
102 La coscienza giudica ognuno.
Het geweten oordeelt over iedereen.
103 V - Signore mio, abbi buona coscienza e conoscerai te stesso.
Mijnheer, heb een goed geweten en u zult u zelf kennen.
104 K - Signora mia graziosa, voi dite il vero.
M'n lieve mevrouw, u spreekt de waarheid.
105 Ti dico ancora della buona coscienza:
Verder zeg ik u nog over het goede geweten:
106 la buona coscienza è nobile al di sopra di ogni cosa al mondo.
het goede geweten is edel boven alles ter wereld.
107 La buona coscienza non ha prezzo,
Men kan niets gelijkstellen aan het goede geweten,
108 perché tutto il mondo non pesa tanto.
want de hele wereld weegt niet zo veel.
109 La coscienza pura è la ricchezza del mondo.109
Een zuiver geweten is rijkdom in de wereld.
110 Chi perde la buona coscienza, perderà il paradiso.
Wie het goede geweten verliest, hij zal het paradijs verliezen.
111 Chi inganna il prossimo, perde la buona coscienza.
Wie zijn naaste bedriegt verliest het goede geweten.

Wijze lessen
112 Che ti pare di questo mondo?
Wat dunkt u van deze wereld?

100
109

In deze zin zijn onderwerp en lijdend voorwerp van positie gewisseld.
In deze zin zijn onderwerp en naamwoordelijk deel van het gezegde van positie gewisseld.
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113 My para che el mundo multo fallace,+
My duncket dat dese werelt es vals,

+
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114 perché lui promitte sò que non pò attendere.
want hy gheloft dat hy niet en mach houden.
115 El mundo promitte longa vita.
Die werelt gheloft lange leven.
116 Secondo la Scriptura nostra vita breve.116
Na der Scripturen soe es ons leven cort.
117 El mundo non dyse may vero,
Die werelt en seget nummermeer waer,
118 perché el promitte roba assay e dà povertà.
want hy gheloeft goedes ghenoech ende gheft armoede.
119 El mundo promitte cosa assay e attende poca.
Di werelt gheloeft dings ghenoech ende wenich ghevet hy.
120 El consilio del mundo multo captivo,
Den raet van der werelt es zere quaet,
121 perché dyse: ‘Promitte cosa assay e attende poki.
want hy seyt: “Ghelovet ghenoech ende houdet venich.
122 Si tu vole esser myo servitore, ingana tuo proximo.”
Wildy sijn min dienare, bedrieget uwen evenminsche.’
123 O mundo falso traditore,+
O werelt walsch verrade,

+

f.8r

124 per meffè, eo non farò così,
by minder warheit, ic en sal al soe niet doen,
125 perché è contra lege de Dio.
want het es tegen die wet van Gode.

*

116

114 po: erboven toegevoegd; voor dat: dy doorgehaald
116 Voor scriptura: s. doorgehaald
117 Voor seget: segen doorgehaald
Vgl. Job 14,1.
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113 Mi pare che il mondo [sia] molto fallace,
Mij dunkt dat deze wereld vals is,
114 perché lui promette ciò che non può mantenere.
want zij belooft waaraan zij zich niet kan houden.
115 Il mondo promette una vita lunga.
De wereld belooft lang leven.
116 Seconda la Scrittura la nostra vita [è] breve.
Volgens de Schrift is ons leven kort.
117 Il mondo non dice mai il vero,
De wereld spreekt nooit de waarheid,
118 perché lui promette tanta roba, ma dà povertà.
want zij belooft genoeg bezit, maar geeft armoede.
119 Il mondo promette tante cose, e ne mantiene poche.119-121
De wereld belooft dingen genoeg, maar zij geeft weinig.
120 Il consiglio del mondo è molto cattivo,
De raad van de wereld is heel slecht,
121 perché dice: ‘Prometti tante cose, e mantieni poche.
want zij zegt: ‘Beloof genoeg, maar houd u er weinig aan.
122 Se vuoi essere il mio servitore, inganna il tuo prossimo.’
Wilt u mijn dienaar zijn, bedrieg uw naaste.’
123 O mondo falso traditore,
O wereld, valse verrader,
124 per mia fede, non farò così,
op mijn woord, ik zal zo niet doen,
125 perché è contro la legge di Dio.
want het is tegen de wet van God.

119-121 Vgl. de volgende verzen uit het Noord-Italiaanse gedicht Della caducità della vita umana
(13de eeuw), vv. 81-5: ‘Ké la toa vita è tal cum'è l'ombria, ke tosto par e tosto torna via: [...].
K'ela prometo molto, e poco atendo’ (‘Want je leven is als een schaduw, die snel verschijnt
en weer snel weggaat.[...] Want het belooft veel en houdt weinig zijn woord’) (Contini 1960:
657).
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126 Ella lege de Dyo e' comanda contrario.
Die wet van Gode bevelet contrarie.
127 Ella lege de Dyo comanda cosỳ:127-34
Die wet van Gode bevelet alsus:
128 ‘ama tu' proximo com' ti medesmo.’
‘hebt lief uwen evenminsche als u selven.’
129 Ancora la lege de Dyo dise cosỳ:
Noch soe seit de wet van Gode alsus:
130 ‘ama Dyo sopra omni cosa del mundo.’
‘mint Gode voer alle dinch der werelt.’
131 In queste doy comandamente sta tutti li lege de D[yo]:
In desen tween gheboden van Gode staet alle die wet van Gode:
132 ‘ama Dyo sopra tutti, e '1 tu' proximo com' ti medesmo.
‘mint Gode boven al ende dien evenminsche ghelike u selven.
133 In questo se sta tutti li scripture de prophete.’+
In desen steit alle die scripture van den profeten.’
134 In doy se conclude deze comandamente de Dyo.
In twen worden sijn ghescloten die ghebode van Gode.
135 Qui rompa uno comandamento, observa nisuno de deze.
Dy een brecht van den ghebode, en hult egheen van den tienen.
136 Qui ingana el proximo, offende Dyo,
Wy dat bedrieget sinen evenminsche, mesdoet Gode,
137 perché Cristo Iesu nostro proximo.
want Christus Jhesus es ons evenminsche.

128 Vlek en open ruimte tussen proximo en com; evenminsche: hs. even minche
130 Na Gode: op doorgehaald
131 Voor de: dyo(?) doorgehaald
134 siin: in de marge toegevoegd, met verwijsteken; na van: tweede van doorgehaald
135 hult: u gecorrigeerd uit a (of a gecorrigeerd uit u? Vgl. 235: hult)
137 Voor proximo: prox.. doorgehaald
127-34 Zie bijvoorbeeld Matteüs 22, 37-40. Dit is het zogenoemde ‘dubbele liefdegebod’, dat hier,
in verkorte vorm, twee keer, wordt genoemd: 128 en 130, en 132. Dit dubbelgebod nam
aanvankelijk in de Kerk de plaats in van de (oudtestamentische) decaloog, en nog aan het
eind van de Middeleeuwen maakte het er vaak deel van uit. Hetzelfde zien we in 224 of bij
de opsomming van de tien geboden in het handschrift-Van Hulthem (Brinkman/Schenkel
1999, p. 369-71).
*
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126 La legge di Dio comanda il contrario.
De wet van God beveelt het tegendeel.
127 La legge di Dio comanda così:
De wet van God beveelt aldus:
128 ‘Ama il tuo prossimo come te stesso.’
‘Heb uw naaste lief als uzelf.’
129 Ancora la legge di Dio dice così:
Verder spreekt de wet van God aldus:
130 ‘Ama Dio al di sopra di ogni cosa al mondo.’
‘Bemin God boven alle dingen ter wereld.’
131 In questi due comandamenti ci sono tutte le leggi di Dio:
Op deze twee geboden van God steunt heel Gods wet:
132 ‘Ama Dio al di sopra di tutti e il tuo prossimo come te stesso.
‘Bemin God boven alles en de naaste als uzelf.
133 In questo ci sono tutte le scritture dei profeti.’
Hierop steunt heel de Schrift van de profeten.’
134 In due si includono dieci comandamenti di Dio.
In twee woorden liggen de geboden van God besloten.
135 Chi rompe un comandamento, non osserva nessuno dei dieci.135
Wie een van de geboden breekt, houdt geen van de tien.
136 Chi inganna il prossimo, offende Dio,
Wie zijn naaste bedriegt, krenkt God,
137 perché Cristo Gesù [è] il nostro prossimo.
want Christus Jezus is onze naaste.

135

Jacobus 2, 10.
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138 Cristo se cognosce tutti soy pecore,138-44
Christus kint alle sine scape,
139 perché loro se observe soy comandamente.
want sy houden sine ghebode.
140 Ancora lui cognosce lor voce,
Noch soe bekint hy hen stimme,
141 perché loro sempre se clama Dyo sinza fine:
want sy ropen tot God altijt sonder inde:
142 ‘Santo fo Vostro nome innanzi principio.’
‘Heylich was U name voer den beginsel.’
143 In principio fossamo amato de Dyo.+
In den beginsel waren wy ghemint van Gode.
144 Persò voy cristiano ancke amate Dyo.
Daerom ghy kerstenminsche hebt oec lief God.
145 Qui non ama Dyo è sinza paura.
Dy God niet lief en heft dy es sonder vrese.;
146 Omni savio ha paura de Dyo.
Alle wise hebben vrese van God.
147 Quellui qui non ha paura de Dyo vive mael securo.
Dy niet en heft vrese van God dy levet zere onseker.
148 Mael securo vive quellui qui non recorda de morire.
Zere onseker soe levet hy dy niet en ghedincht dat hy sal sterve[n].
149 Della morte nisuno non se pò fugire.
Van der doet en mach niemant vlieen.

141 sempre: gecorrigeerd uit een ander woord(?)
144 ancke: hs. hancke; h doorgehaald
145 Na sonder enkele letters doorgehaald
138-44 In 138 en 140 wordt verwezen naar de goede herder uit Johannes 10, met name de verzen 4,
14 en 27. De overeenkomst is echter vaag: in de bijbelse gelijkenis kennen de schapen de
stem van de herder en niet omgekeerd. Ook het citaat in 142 is zo niet in de bijbel terug te
vinden. ‘Naam’ en ‘heilig’ is wel een begrippenpaar, bijv. in Matteüs 6, 9 (het ‘onzevader’)
en in Lucas 1, 49 (de lofzang van Maria). Merkwaardig is wel de verleden tijd ‘was’. Het
roepen wekt eveneens bijbelse reminiscenties op: in Jesaja 6, 2-3 roepen de serafijnen: ‘Heilig,
heilig, heilig is de HEER van de machten’, en in Apokalyps 4, 8 wordt geroepen: ‘Heilig,
heilig, heilig Heer, God, Albeheerser’, door dieren met zes vleugels zoals de serafijnen. Het
zijn echter de vier evangelistensymbolen en niet de schapen uit de gelijkenis zoals hier. Voor
de manier waarop de auteur met de bijbelstof omgaat, zie ook p. 82-3.
*
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138 Cristo conosce tutte le sue pecore,
Christus kent al zijn schapen,
139 perché loro osservano i suoi comandamenti.
want zij nemen zijn geboden in acht.
140 Ancora lui conosce la loro voce,
Ook kent hij hun stem,
141 perché loro chiamano Dio sempre senza fine:
want zij roepen tot God altoos zonder ophouden:
142 ‘Santo fu il Vostro nome prima dell'inizio’.
‘Heilig was Uw naam vóór den beginne.’
143 All'inizio eravamo amati da Dio.
In den beginne werden wij door God bemind.
144 Perciò, voi cristiani, amate anche Dio.
Daarom, gij christen, heb ook God lief.
145 Chi non ama Dio, è senza paura.145
Wie God niet liefheeft, kent geen vrees.
146 Ogni savio ha paura di Dio.146
Alle wijzen zijn godvrezend.
147 Colui che non ha paura di Dio vive insicuro.147-70
Wie God niet vreest die leeft in grote onzekerheid.
148 Insicuro vive colui che non si ricorda che morirà.
Heel onzeker leeft hij die er niet aan denkt dat hij zal sterven.
149 Dalla morte non può fuggire nessuno.
Voor de dood kan niemand vluchten.

145 Bedoeld wordt de ‘vreze Gods’.
146 Vgl. Spreuken 9, 10.
147-70 Voor de vanitas-gedachte zie p. 77-9.
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150 La morte e' vene sempre più apresso.
Die doet comt altijt meer by.
151 Della hora che tu si' nassuto la morte te ha cognossuto.
Van der tijt dat ghy sijt gheboren heft u die doet ghekint.
152 Omni grande sinnore posto sotto la morte.+
Alle grote heren sijn gheset onder die doet.

+

f.9v

153 El imperatore comanda: ‘Da'-my denari.’
Die keyser bevelet: ‘Ghevet my ghelt.’
154 Ella morte dise: ‘Da'-my vostra vita.’
Die doet seit: ‘Ghevet my u leven.’
155 El imperatore dise: ‘Da'-my manzare.’
Die keyser seit: ‘Ghevet my teten.’
156 Ella morte dise: ‘Date de manzare vostro corpo ly vermy.’
Die doet seyt: ‘Ghevet teten uwen lichame den wormen.’
157 El papa dyse: ‘Te absolvo de vostre peccati.’
Die paus seyt: ‘Ic absolvere u van uwen sonde.’
158 Ella morte dyse: ‘Te absolvo de omni ligresza del mundo.’
Die doet seit: ‘Ic absolvere u van alder bliscap der werelt.’
159 El patre dise so' fiolo: ‘Eo te voyo vestire.’
Die vader seget sinen kinde: ‘Ic wil u cleden.’
160 Ella morte dise: ‘Eo te voyo spoiare.’
Die doet seit: ‘Ic wil u ontcleden.’
161 Ella matre dyse: ‘Te farò honore.’
Die moder seit: ‘Ic wil u doen ere.’
162 Ella morte dyse: ‘Te farò vergonna.’+
Die doet seit: ‘Ic sal u scande doen.’

+

f.10r

163 Ella sorella dyse: ‘Fradello leva suso.’
Die suster seget: ‘Broder staet oppe.’

*

152 gheset: oorspronkelijk met dubbel t?
161 Na die: tweede die of doe doorgehaald
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150 La morte viene sempre più appresso.
De dood komt steeds dichterbij.
151 Dall'ora che tu sei nato, la morte ti ha conosciuto.
Vanaf de tijd dat u bent geboren heeft de dood u gekend.
152 Ogni grande signore [è] sottoposto alla morte.
Alle grote heren zijn onderworpen aan de dood.
153 L'imperatore comanda: ‘Datemi denaro.’
De keizer beveelt: ‘Geef mij geld.’
154 La morte dice: ‘Datemi la vostra vita.’
De dood zegt: ‘Geef mij uw leven.’
155 L'imperatore dice: ‘Datemi da mangiare.’
De keizer zegt: ‘Geef mij te eten.’
156 La morte dice: ‘Date da mangiare il vostro corpo ai vermi.’
De dood zegt: ‘Geef uw lichaam de wormen te eten.’
157 Il papa dice: ‘Vi assolvo dai vostri peccati.’
De paus zegt: ‘Ik ontsla u van uw zonde.’
158 La morte dice: ‘Vi assolvo da ogni allegria del mondo.’
De dood zegt: ‘Ik ontsla u van alle wereldse vreugde.’
159 Il padre dice a suo figliuolo: ‘Ti voglio vestire.’
De vader zegt zijn kind: ‘Ik wil u kleden.’
160 La morte dice: ‘Ti voglio spogliare.’
De dood zegt: ‘Ik wil u ontkleden.’
161 La madre dice: ‘Ti farò onore.’
De moeder zegt: ‘Ik wil u eer bewijzen.’
162 La morte dice: ‘Ti farò vergogna.’
De dood zegt: ‘Ik zal u schande aandoen.’
163 La sorella dice: ‘Fratello alzati.’
De zuster zegt: ‘Breeder, sta op.’
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164 Ella morte dyse: ‘Sta queto sutto e' terra.’
Die doet dy seget: ‘Staet stille onder die erde.’
165 O superbo, che vò' tu dyre?
O hoverdege, wat wildy seggen?
166 O rico, che vò' tu fare?
O ricke, wat wildy doen?
167 O denari, a qui vò' tu defendere?
O ghelt, wien wildi bescodden?
168 O savio, pro che vò' tu respondere?
O wyse, waeromme wildy antworden?
169 Omni cosa prescripta te non pò adiutare.
Alle dingen vorscreven en mogen u niet holpen.
170 Solamente vostra iusticia te pò defendere de omni co[sa].
Allene u rechtverdicheit mach u bescodden van alien desen dingen.

Gesprek Meester (M) en Dienaar (D)
171 D - O gentelomo de been, dove endé voy?+
O goede edele man, waer gady?
172 M - Compagno myo, donde vené voy?
Mijn gheselle, vanwaer com dy?
173 D - Persona de been, perché demandas-tu?
Goede man, waeromme vradijs?
174 M - Amico myo caro, non altro che per ben.
Mine lieve vrint, niet anders dan om goet.
175 Iovenetto bello, been ha' tu.
Scone jongelinch, wel moeti hebben.
176 Que arte, que mystero fa' tu?
Wat werke, wat ambachte doedy?

*

170 Voor rechtverdicheit: rechw rechve doorgehaald
176 Voor tweede wat: w.. doorgehaald
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164 La morte dice: ‘Stai quieto sotto la terra.’
De dood die zegt: ‘Lig stil onder de grond.’
165 O superbo, che vuoi dire?
O hoogmoedige, wat wilt u zeggen?
166 O ricco, che vuoi fare?
O rijke, wat wilt u doen?
167 O denaro, chi vuoi difendere?
O geld, wie wilt u beschermen?
168 O savio, perché vuoi rispondere?
O wijze, waarom wilt u antwoorden?
169 Ogni cosa soprascritta non ti può aiutare.
Alle bovengenoemde dingen kunnen u niet helpen.
170 Solo la vostra giustizia vi può difendere da ogni cosa.
Alleen uw rechtvaardigheid kan u beschermen tegen al deze dingen.

Gesprek Meester (M) en Dienaar (D)
171 D - O gentiluomo perbene, dove andate?
O goede edele man, waar gaat u heen?
172 M - Compagno mio, da dove venite?
Mijn vriend, waar komt u vandaan?
173 D - Persona perbene, perché lo domandi?
Goede man, waarom vraagt u dat?
174 M - Amico mio caro, non altro che con buone intenzioni.
M'n lieve vriend, alleen met goede bedoelingen.
175 Giovanotto bello, il bene sia con te.
Waarde jongeman, goeds moge u ten deel vallen.
176 Che arte, che mestiere fai?
Wat voor werk doet u, wat voor ambacht oefent u uit?
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177 De che ingenio pò' tu vivere?
Van wat consten mody leven?
178 D - Misier miyo caro, eo son speciaro.178
Min here, ic ben een speciar.
179 Eo cognosco tuti ly speceria.+
Ich kinne alie specerie.

+

f.11r

180 E' l'ingenio myo de consare pevero gua[sto],
Het es min subtijlheit te consareve bedo[rven] peper
181 ancora tuti ly altre specerie.
ende noch alle andere specerie.
182 M - Per meffè, questo un bel ingenio!
By minder trouwen, dit es ene scone subtijlheit!
183 Sy te plaze, vené stare con ipso my.
Oft u ghelieft, comt staen met my.
184 Eo te voio tenere pro myo familio.
Ich wil u houden voer minen cnape.
185 Eo te voio dare bon salaro,
Ich wil u gheven goeden loen,
186 con questo pacto che tu sy' fidele,
met deser vorwerden dat ghy sijt ghetruwe,
187 altromente non venire a casa mya.
anders so en comt niet te minen huu[s].
188 D - Signore myo, eo son contento a voy servire.+
Min here, ic ben tevreden u te dienen.

*

178

178 speciar: a gecorrigeerd uit e(?)
179 Voor tuti enkele letters doorgehaald
182 bel: boven doorgehaald ben geschreven, vermoedelijk in een andere hand
184 familio: boven doorgehaald familo, vermoedelijk in een andere hand
186 pacto: erboven toegevoegd
De vorm speciar is rechtstreeks aan het Italiaans ontleend. Vgl. MNW 7: 1659-60, dat het
woord specier vermeldt.
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177 Di quale arte puoi vivere?
Van welk vak kunt u leven?
178 D - Signore mio caro, sono venditore di spezie.
Mijnheer, ik ben een handelaar in specerijen.
179 Conosco tutte le spezie.
Ik ken alle specerijen.
180 La mia arte è di conciare pepe guasto180-2
Het is mijn vakkundigheid bedorven peper te conserveren
181 e tutte le altre spezie.
en ook alle andere specerijen.
182 M - Per mia fede, è una bella arte!
Op mijn woord, dat is een mooie kundigheid!
183 Se ti piace, vieni a stare con me.
Als het u aanstaat, treed in mijn dienst.
184 Ti voglio tenere come mio famiglio.
Ik wil u als mijn knecht hebben.
185 Ti voglio dare un buon salario,
Ik wil u goed betalen,
186 a patto che tu sia fedele,
onder voorwaarde dat u eerlijk bent,
187 altrimenti non venire a casa mia.
zo niet, kom niet in mijn huis.
188 D - Signore mio, sono contento di servirvi.
Mijnheer, ik ben ermee ingenomen u te dienen.

180-2 Het Italiaanse woord consare betekent ‘looien’ of ‘bewerken’ van bepaalde producten, zoals
tabak, olie, wijn en olijven, met het doel deze te conserveren (GDLI, s.v. conciare). Een
(Middel)nederlands woord consareve is niet bekend, maar bedoeld is ongetwijfeld
‘conserveren’. Het conserveren van bedorven peper lijkt vreemd, maar het woord
ingenio/subtijlheit kan wijzen op de betekenis van ‘truc’. Er is dan sprake van ironie. Een
andere mogelijkheid is dat bovengenoemd woord de neutrale betekenis heeft van ‘vak’.
Gua[sto]/bedo[rven] moet dan opgevat worden als ‘onbewerkt’ (MNW 1: 649, s.v.).
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189 De esser vostro familo my plaza ben.
Te sine u knecht ghelievet my wel.
190 Bon salaro eo meretrò ben,
Goeden loen sal ic wel verdienen,
191 perché eo sorò multo fidele vostro familio.
want ic sai sijn u zere ghetruwe knecht.
192 Dysé-my signore myo, che my volete dare?
Segget my min here, wat wildy my gheven?
193 Doy anni eo voio stare con ipso voy.
Twe jaer wille ic staen met u.
194 In tutti vostre comandamente voio essere obediente.
In allen uwen gheboden wille ic sijn ghehorsam.
195 M - Garsoen bello, te darò dese ducate al anno.195
Scone jongelinch, ic sal u gheven tiene ducate al anno.
196 Provare te voio in principio.
Proven so wille ic u int beginsel.
197 Sy tu mereterà', te darò più.
Oft ghijs verdient, ic sal u gheven meer.
198 Non sa' tu che omni homo vol esser securo del suo?+
En wetet ghy niet dat alle minsche wilt seker sij[n] van den sinen?
199 Non sa' tu che non se pò confidare de omni homo?
En wetet ghy niet dat men niet en mach betruwe[n] in alle minschen?
200 Non sa' tu che alguni parla bene e po' fa male?
En wetet ghy niet dat enege spreken wel ende daer[na] doen quaet?

*

195

190Voor goeden: god doorgehaald
191 familio: tweede i erboven toegevoegd
194 Voor tutti: een of twee letters doorgehaald; ghehorsam: gecorrigeerd uit een ander
woord?
197 darò: hs. doro
198 minsche: hs. minche
Tien dukaten per jaar is een reeel loon voor deze tijd. Ter vergelijking enkele Venetiaan se
lonen, betaald op de scheepswerven rond het midden van de zestiende eeuw: leerjongens en
vrouwen: 8 tot 12 dukaten; ongeschoolde arbeiders: 15 tot 20 dukaten; geschoolde
handwerkslieden (meesters): iets minder dan 50 dukaten (Lane 1973: 333). Het loon van 10
dukaten dat de jongeman als koopmansdienaar krijgt aangeboden lijkt misschien op het eerste
gezicht te laag voor het soort werk dat hij moet gaan doen. Het is echter zeer goed mogelijk
dat de jongen bij de edelman in de kost komt of dat deze op andere wijze de kosten van
levensonderhoud voor hem betaalt. De 10 dukaten zijn dan een extra jaarlijkse beloning. Met
dank aan Dr. Milja van Tielhof.
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189 Essere il vostro famiglio mi piace molto.
Uw knecht te zijn bevalt mij wel.
190 Meriterò bene un buon salario,
Ik zal een goed loon beslist waard zijn,
191 perché sarò il vostro famiglio molto fedele.
want ik zal uw zeer trouwe knecht zijn.
192 Ditemi signore mio, che mi volete dare?
Zeg mij, mijnheer, wat wilt u mij geven?
193 Per due anni voglio stare con voi.
Twee jaar wil ik in uw dienst staan.
194 A tutti i vostri comandi voglio essere obbediente.
Aan alles wat u gebiedt wil ik gehoorzamen.
195 M - Bel garzone, ti darò dieci ducati all'anno.
Waarde jongeman, ik zal u tien dukaten per jaar geven.
196 All'inizio ti voglio mettere alla prova.
Om te beginnen wil ik u op proef nemen.
197 Se lo meriterai, ti darò di più.
Als u het verdient, zal ik u meer geven.
198 Non sai che ogni uomo vuole essere sicuro di [quello che è] suo?
Weet u niet dat iedereen zeker wil zijn van het zijne?
199 Non sai che non ci si può fidare di tutti?
Weet u niet dat men niet alle mensen kan vertrouwen?
200 Non sai che alcuni parlano bene e poi fanno male?
Weet u niet dat sommigen mooi praten maar vervolgens kwaad doen?
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201 Bone parole sinza el facto non inple el sacco.
Scone ofte goede worde en vullen niet den sag.
202 D - Signore myo, te respondo in poke parole.
Min here, ich antworde u in wenich worden.
203 Illo bello, quillui ch'è bono.
Hy es scoen dy es ghoet.
204 Ma dese ducate troppo poco.
Mer tiene ducate es zere wenich.
205 Provate-my un mese e my a voy.
Provet my ene maent ende ic u.
206 Sy te impara che mereto più, damala.
Oft u duncket dat ic meer verdiene, ghevet m[y].
207 Eo so bene ch'è-la de besogno a voy e altri de esse[r] securo [del vostro].
Ich wete wel dat noet es dat ghy ende andere sijt seker van den uwen.
208 E'-'l ben vero che non se pò confidare de omni homo,+
Het es wel waer dat men niet en mach betruwen in alle man,
209 perché alguni parla dolcemente e sỳ sputa fora el veneno.
want eneghe spreken soetelike ende spuen nochtan fenijn.
210 Persò, dolce parole non inple el sacco,
Daeromme, soete worde en vullen eghenen sag,
211 ma se inple la loriche de vento.
mer sy vullen die oren metten winde.
212 M - Fiolo myo, el vostro resposto multo bono.
Min kint, u antworde es zere goet.

*

201 vullen niet: hs. wllensniet(?)
203 na eerste es: goet doorgehaald; scoen: in de marge toegevoegd, met verwijsteken
206 Na sy: me doorgehaald
208 wel: in de marge toegevoegd, met verwijsteken
209 sputa: boven doorgehaald botta
210 sag: g gecorrigeerd uit c?
211 Na sy een of twee letters doorgehaald
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201 Buone parole senza fatti non riempiono il sacco.
Mooie of goede woorden vullen de buidel niet.
202 D - Signore mio, ti rispondo in poche parole.
Mijnheer, ik geef u een kort antwoord.
203 [E'] bello chi è buono.
Hij is schoon, die goed is.
204 Ma dieci ducati [sono] troppo pochi.
Maar tien dukaten is heel weinig.
205 Provatemi per un mese e io [farò lo stesso] con voi.
Neem mij een maand op proef en ik [doe hetzelfde met] u.
206 Se ti pare che io meriti di più, dammelo.
Als u vindt dat ik meer waard ben, geef het mij.
207 So bene che voi e gli altri avete bisogno di essere sicuri di quello che è vostro.207
Ik weet best dat het nodig is dat u en anderen zeker zijn van het uwe.
208 E' ben vero che non ci si può fidare di tutti,
Het is zeker waar dat men niet iedereen kan vertrouwen,
209 perché alcuni parlano dolcemente e però sputano fuori sì del veleno.
want sommigen spreken vriendelijke woorden en spuwen nochtans venijn.
210 Perciò, parole dolci non riempiono il sacco,
Daarom, vriendelijke woorden vullen geen buidel,
211 ma riempiono le orecchie di vento.
maar zij vullen de oren met wind.
212 M - Figliuolo mio, la vostra risposta [è] molto buona.
M'n jongen, uw antwoord is heel goed.

207

[del vostro], vgl. daarbij 198.
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213 El savio responde sempre a proposito,213
Die wyse antwort altijt op dat proposito,
214 anchoro lui se responde quando lui cognosce soy tempo.
ende noch so antwort hy als hy bekint sinen tijt.
215 Alguni se responde sopra quello che loro non intende.
Enege dy antworden op dat sy selve niet en verstaen.
216 Illo mato presumptuoso che parla fore del soy tempo.
Dy es een verwaent gheck dy spreket buten tyde.
217 Quillui multo paexzo che parla sinza rasono.
Dy es zere sot dy spreket sonder redene.
218 Eo te demando iuvenetto bello: peristi essere obediente?+
Ic vrage u scone jongelinch: mochti sin ghehorsam?
219 Perché qui vol servire, a soy signore besogna obedire,
Want dy wilt dienen, sinen here mote hy sin ghehorsam,
220 primo a Dyo e poy a soy signore.
ierstwerf Gode ende na sinen here.
221 Persò te dico quillui non vero cristiano, che non sa la lege de Dyo,
Daeromme segge ic u dat hy en es egheen kersten, dy niet en weet die wet van Go[d],
222 perché lui non pò servare quando lui non sa ly comandamenti.
want hy en niet houden als hy niet en weit die ghebode.
223 Ella lege de Moyse comanda cescaduno cosỳ.
Die wet van Moyses bevelet enen iegeliken alsus.
224 1 In omni tempo amate Dyo con tuto vostro core.224-33
*
214 Na tweede hy: siet sin doorgehaald
216 che parla: erboven toegevoegd
217 Quillui: gecorrigeerd uit Quilliu
221 uero: erboven toegevoegd
224-233 Cijfers in de marge toegevoegd, waarschijnlijk in een andere hand
213 De vertaler laat hier het Italiaanse woord proposito staan. Bedoeld is ‘ter zake’, ‘bij het
onderwerp behorend’. Vgl. 693. Zie ook p. 46.
224-33 De tien geboden. Hoewel genummerd van 1 t/m 10, wijken zij zeer sterk af van de in het
Oude Testament overgeleverde versie (Exodus 20, 2-17 en Deuteronomium 5, 6-21), als-ook
van iedere latere traditie. Het opmerkelijkst is het ontbreken van twee geboden (niet doden,
niet echtbreken); het juiste aantal wordt bereikt door een toevoeging (224) en een splitsing
(230, 233). Verder valt de afwijkende volgorde op: het tweede gebod (volgens de katholieke
traditie) is niet alleen in tweeën gesplitst, maar bevindt zich op twee zeer ongebruikelijke
plaatsen: na het achtste (hier het zesde) gebod en aan het eind (vermoedelijk omdat de auteur
toen ontdekte dat hij het getal 10 nog niet bereikt had). De verplaatsing is des te opmerkelijker
omdat hierdoor de tweedeling (verdeling over twee tafels) van de tien geboden in drie (of
vier) goddelijke en zeven (of zes) menselijke geboden verstoord wordt.
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In allen tiden minnet God met aller uwer hertten.

De overige bijzonderheden liggen in de lijn der verwachting. Zo heeft het ontbreken van het
beeldenverbod niets ongebruikelijks: aan het eind van de Middeleeuwen bestonden versies
van de decaloog met en zonder het beeldenverbod naast elkaar. Voor de toevoegingen van
een gedeelte van het dubbele liefdesgebod (224) zie hierboven onder 127-34.
Met el sabbato/den saterdach (226) wordt de zevende dag van de Schepping bedoeld, de
dag waarop God rustte ‘van al het werk, dat Hij scheppend tot stand had gebracht’ (Genesis
2, 3). In de christelijke traditie gaat het hier ora de zondag, maar de vertaling van het in de
Vulgaat (Exodus 20, 8) gebruikte ‘diem sabbati’ door ‘zaterdag’ is in de Middeleeuwen niet
ongebruikelijk. Zo zegt ook Des coninx summe (een uit het Frans vertaald Middelnederlands
catechetisch traktaat) bij het derde gebod: ‘Siet dat tu den saterdach vierste’ (Tinbergen 1907:
222).
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[Vertaling]
213 Il savio risponde sempre a proposito
De wijze antwoordt altijd ter zake
214 e poi risponde quando sa che è il momento giusto.
en hij antwoordt bovendien op 't goede moment.
215 Alcuni rispondono a quello che non intendono.
Sommigen antwoorden op hetgeen zij zelf niet begrijpen.
216 [E'] un matto presuntuoso chi parla fuori del suo tempo.
Hij is een verwaande gek, die niet op het juiste moment spreekt.
217 [E'] molto pazzo chi parla senza ragione.
Hij is zeer dwaas die spreekt zonder verstand.
218 Ti domando, bel giovanotto: potresti essere obbediente?
Ik vraag u, waarde jongeman: zou u gehoorzaam kunnen zijn?
219 Perché chi vuole servire, deve obbedire al suo signore,
Want wie wil dienen, moet zijn heer gehoorzaam zijn,
220 prima a Dio e poi al suo signore.
eerst God en daarna zijn heer.
221 Perciò ti dico, non [è] un vero cristiano chi non sa la legge di Dio,
Daarom zeg ik u dat hij geen christen is die de wet van God niet kent,
222 perché lui non la può rispettare quando non conosce i comandamenti.
want hij [kan] deze niet naleven als hij de geboden niet kent.
223 La legge di Mosè comanda a ciascuno così.
De wet van Mozes beveelt iedereen aldus.
224 1 Amate sempre Dio con tutto il vostro cuore.
Bemin God te allen tijde met heel uw hart.
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[Teksteditie]
*
225 2 Non adorate altri dii innanzi de Lui.
En aenbedet eghene andere Gode vor Hem.
226 3 El sabbato tu debia sanctificare.
Den saterdach suldy heylegen.
227 4 El vostro patre e matre tu debia honorare.
Uwen vader ende uwer moder suldy eren.
228 5 Wardate voy de robare.+
Wachtet u van Stelen.

+

f.13v

229 6 Non dare el falso testimonio.
En ghevet egheen valsche ghetuge.
230 7 Non iurare per nome de Dyo.
En sweret niet byden name van God.
231 8 Non desiderare roba de altrui.
En wilt niet begheren ander lude goet.
232 9 Non desiderare moliere del tu' proximo.
En wilt niet begheren dins evenminschen wijf.
233 10 Non mensonare el nome de Dyo invano.
En wilt niet noemen den name van Gode ijelike.
234 Questi sono deze comandamenti de Dyo.
Dit sin die tiene ghebod van Gode.
235 Quillui qui non observa questi, è-'l dampnato.
Dy dese niet en hult, hy es verdoemt.
236 Ancora te dico, sy tu vòy servire, deze altri comandamenti besogna obedire.
Noch so segge ic u, wildi dienen, tiene andere dingen moetti ghehorsam sijn.

*

228Na voy: che tu no doorgehaald
229 Voor valsche begin van een w doorgehaald
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[Vertaling]
225 2 Non adorate altri dii se non Lui.
Aanbid geen andere god buiten Hem.
226 3 Il sabato lo devi santificare.
De zaterdag zult gij heiligen.
227 4 Tuo padre e tua madre li devi onorare.
Uw vader en uw moeder zult gij eren.
228 5 Guardatevi dal rubare.
Wacht u voor stelen.
229 6 Non dare falsa testimonianza.
Geef geen valse getuigenis.
230 7 Non giurare in nome di Dio.
Zweer niet bij Gods naam.
231 8 Non desiderare la roba d'altri.
Begeer niet het goed van andere mensen.
232 9 Non desiderare la moglie del tuo prossimo.
Begeer niet de vrouw van uw naaste.
233 10 Non menzionare invano il nome di Dio.
Noem de naam van God niet ijdellijk.
234 Questi sono i dieci comandamenti di Dio.
Dit zijn de tien geboden van God.
235 Colui che non li osserva, è dannato.
Wie deze niet houdt, hij is verdoemd.
236 Ti dico ancor una volta, se vuoi servire, bisogna obbedire ad altri dieci comandamenti.
Bovendien zeg ik u, als u wilt dienen, aan tien andere geboden moet u gehoorzaam zijn.
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[Teksteditie]
*
237 1 El primo, amare el tu' paroen de casa.
In den iersten suldy lief hebben den huusman van den huse.
238 2 El laltro che tu non debia altri signore servire.+
Dat ander dat ghy eghene andere heren en sult dienen.

+
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239 3 El terzo che tu debia esser obediente ly comandamenti de la gezi[-].
Dat derde dat ghy sult sijn ghehorsam die ghebode van der kerken.
240 4 El quarto che tu debia esser obediente a tu' signore.
Dat virde dat ghy sult sijn ghehorsam uwen here.
241 5 El quinto, wardate che la roba mya non se perde.
Dat wijfste, wachtet dat min goet niet en worde verloren.
242 6 Non mi dire may bozia.
En segget nummermeer logen.
243 7 Non blasphemare Dyo neancke el tu' proximo.
En vloket niet God noch oec uwen evenminsche.
244 8 Lassate stare roba de altrui.
Latet staen anderlude goet.
245 9 Habeate in grande honore el myo moliere.
Hebt in groter eren min wijf.
246 10 El nome de Dyo habé in grande reverentia.
Den name van Gode hebt in groter werden.
247 Ancora non te inpaxzare de quillo che tu non tocka.
Noch soe en wildi u niet aennemen dat u niet aengheit.
248 Si tu volete servire, wardate si tu pò' in omni cosa obedire.
Wildi dienen, besieget oft ghy in allen desen moget ghehorsam sijn.
249 Ancora te voyo comandare sò che tu debia servare.+
Noch wille ic u bevelen dat ghy sult houden.
250 La casa mya tene nette, altramente inimico meo tu sarà'.
Min huus hout suver, anders sy dy min viant.

*

237-246Cijfers in de marge toegevoegd, waarschijnlijk in een andere hand
243 vloket: v gecorrigeerd uit b; evenminsche: hs. even minche
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[Vertaling]
237 1 Il primo, ama il tuo padrone di casa.*
Allereerst moet u de heer des huizes liefhebben.
238 2 L'altro [è] che non devi servire altri signori.
Het tweede is dat u geen andere heren zult dienen.
239 3 Il terzo [è] che devi essere obbediente ai comandamenti della chiesa.
Het derde dat u de geboden van de kerk zult gehoorzamen.
240 4 Il quarto [è] che devi essere obbediente al tuo signore.
Het vierde dat u uw heer zult gehoorzamen.
241 5 Il quinto, guardate che la mia roba non vada persa.
Het vijfde, let erop dat mijn bezit niet verloren gaat.
242 6 Non dirmi mai bugie.
Lieg nooit.
243 7 Non bestemmiare Dio e neanche il tuo prossimo.
Vervloek God niet, noch ook uw naaste.
244 8 Lasciate stare la roba d'altri.
Laat bezit van andere mensen ongemoeid.
245 9 Abbiate mia moglie in grande onore.
Houd mijn vrouw hoog in ere.
246 10 Abbiate in grande riverenza il nome di Dio.
Houd de naam van God zeer hoog.
247 Non impiccarsi di quello che non ti tocca.
Bemoei u ook niet met wat u niet aangaat.
248 Se volete servire, guardate se in ogni cosa potete obbedire.
Als u wilt dienen, ga na of u in dit alles gehoorzaam kunt zijn.
249 Ancora ti voglio comandare ciò che devi rispettare.
Ook wil ik u opdragen waar u zich aan moet houden.
250 Tieni pulita la mia casa, altrimenti sarai il mio nemico.
Houd mijn huis schoon, anders bent u mijn vijand.

*

237-46 Na de tien geboden uit de bijbel volgen er hier nog tien voor de koopman. Met ieder
goddelijk gebod correspondeert een koopmansgebod.
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[Teksteditie]
*
251 Vò' tu el myo amistate, la mya fantisca lassate in pace.
Wildy min unste, laeit staen min jonge dienstwijf.
252 Si te plaze el myo pace, in casa mya non facate rum[o]re.252
Oft u ghelieft minen vrede, in minen huse en maket egheen rumoe[r].
253 Si tu voi vivere in pace, sò che tu audi e vide, tacé.
Oft ghy wilt leven in vrede, dat ghy hort oft siet, sviget.
254 Cum honestate besogna vivere che altri ha servire.
Met erelikeheiden moetten sy leven die anderen hebb[en] te dienen.
255 Un familio cortese è laudato in omni lege.
Een ghedienste knecht es gheloeft in alle wette.
256 O quanto è de laudare un bon familio in casa!

Wijze lessen
257 Comensando in nomen de Dyo dyremo chose utile:+
Beginnende in den name van Gode solen wy segen orbelike din[g]:
258 el cibo del corpo è 'l pane materiale,
die spise des lichame es dat materiael broet,
259 cosỳ anche el cibo de l'anima è 'l verbo de Dyo,
alsoe es oec die spyse der zielen dat wort Goeds,
260 perché non pò vivere nisuno altromente.
want niemant en mach leven anders.
261 Volendo dyre de chose utile diremo della prudesza:
Willende seggen van orbeliken dingen, solen wy segen van der vorsinnigheit:

*

252

252 Na Oft: g doorgehaald; na huse: en doorgehaald en opnieuw geschreven op volgende
regel
254 sy: in de marge toegevoegd, met verwijsteken
256 Hier ontbreekt het Nederlandse equivalent. Na twee witregels: Q, aan het begin van de
regel; rest van de bladzijde onbeschreven. Zie p. 27.
260 Voor nisuno: nisu. doorgehaald
De vorm met -n in minen vrede kan in het Middelnederlands als eerste naamval voorkomen
(Van Loey I 1980, § 30, Aant. en § 31 b, Aant.).
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[Vertaling]
251 Se vuoi la mia amicizia, lascia in pace la mia fantesca.
Wilt u bij mij in de gunst staan, laat mijn jonge dienstmaagd met rust.
252 Se ti piace la mia pace, non fare rumore in casa mia.
Als mijn vrede u lief is, maak geen herrie in mijn huis.
253 Se vuoi vivere in pace, taci su ciò che senti e vedi.253
Als u in vrede wilt leven, zwijg over hetgeen u hoort of ziet.
254 Chi deve servire altri deve vivere onestamente.
Zij die anderen hebben te dienen moeten eerzaam leven.
255 Un famiglio cortese è lodato in ogni legge.255
Een gedienstige knecht wordt in iedere wet geprezen.
256 O quanto è da lodare un buon famiglio in casa!
[O, hoezeer te prijzen is een goede knecht in huis!]

Wijze lessen
257 Cominciando in nome di Dio diremo cose utili:
Beginnend in de naam van God zullen wij nuttige dingen zeggen:
258 Il cibo del corpo [è] il pane materiale,
de spijs voor het lichaam is het stoffelijk brood,
259 così anche il cibo dell'anima [è] il verbo di Dio,
zo is ook de spijs voor de ziel het woord Gods,
260 perché nessuno può vivere altrimenti.
want niemand kan anders leven.
261 Volendo parlare di cose utili parleremo della prudenza:261-302
253 Ook indertijd al een zeer bekend gezegde, zowel in Italië (vgl. Libro dei buoni costumi uit
1460: ‘Chi ode e vede e tace sì vuol vivere in pace’ (Branca 1986: 6, nr. 7); het Italiaans-Duitse
Sprachbuch (vijftiende eeuw) (Bart Rossebastiano 1976: 555, nr. 24)), als in de Nederlanden
(Brinkman/Schenkel 1999, p. 453-5). ‘Horen, zien en zwijgen’ is in het koopmansmilieu een
symbool van deugd. Met name Italiaanse kooplui waren bekend om hun discretie en de
geheimhouding van hun zaken (Bec 1967: 106).
255 ghedienste als bijv. nmw. ontbreekt in het MNW en WNT.
261-302 prudesza-prudente / vorsinnigheit-vorsinnicheit-vorsinnich Deze naamwoorden komen in
dit gedeelte diverse keren voor. De deugd prudentia - ook wel als sapientia aangeduid - is
een van de vier zogenoemde kardinale deugden: temperantia (gematigdheid), prudentia
(wijsheid, voorzichtigheid), fortitudo (sterkte), en iustitia (rechtvaardigheid). Als kardinale
deugd, als hoofddeugd, sluiten zij andere deugden in zich. Dat kan men bijvoorbeeld lezen
in de Fiore di virtù, dat in het Middelnederlands is bewerkt door Dirc Potter in zijn traktaat
Blome der doechden (Schoutens 1904). Potters hoofdstuk 11 is gewijd aan de prudentia.
Daaruit valt op te maken dat het begrip te maken heeft met ‘wijsheid’, ‘inzicht’,
‘verstandigheid’, ‘voorzichtigheid’, ‘vooruitziendheid’ en dergelijke. In de context van het
koopmansmilieu is prudentia de belangrijkste deugd. Deze onderscheidt zich van de
christelijke deugd in die zin, dat het oogmerk voornamelijk materieel is. Voor de koopman
komt materieel gewin op de eerste plaats, daarna komt pas de winst op moreel gebied.
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Als wij willen spreken over nuttige zaken, zullen wij spreken over het inzicht:

Prudentia in koopmanszin zou je kunnen omschrijven als een inspanning om de loop der
dingen naar je hand te zetten. Een ‘prudente’ koopman handelt dan als volgt. Hij observeert
de situatie, waarbij hij zich voortdurend aanpast aan de omstandigheden. Daarna kiest hij
een bepaald doel en tracht vervolgens dit doel te realiseren ten gunste van zichzelf of zijn
onderneming (vgl. Bec 1967: 326-30). Bij de vertaling van vorsinnicheit in de tekst hebben
wij in de meeste gevallen het woord ‘inzicht’ gekozen, maar hier en daar leek binnen de
context een ander woord de voorkeur te moeten krijgen. Voor de relatie Fiore di virtù - Blome
der doechden zie Corbellini 2000.
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[Teksteditie]
*
262 prudesza ha una virtù in sé de omni ben,
vorsinnigheit heft ene duecht in haer van alle goede,
263 prudesza el warda omni cosa innanso el facto.
vorsinnicheit siet alle dinch voer dat werchk.
264 Persò Salomon dyse: ‘Omni cosa fa' con prudesza.’
Waromme Salomon seit: ‘Alle dinch doet met vorsinnicheit.’
265 Perché el Consilio de dreto non va' niente,
Want den achter raet en doech niet,
266 perché spisso el ven troppo tarde.
want dichwile comt hy te zere spade.
267 Omni savio, sempre lui considera el fine del facto.
Alle wise, altijt hy considerert dat inde van den werke.
268 Persò se dyse el savio Salomone:+
Daerom soe seit die wyse Salomon:

+
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269 ‘Beato quillui che ha trovato el saviessa.
‘Salich es hy die heft vonden die wysheit.
270 Anchora beato quillui che porta sempre con ipso la prudesza,
Noch soe es hy salich die altijt met hem draget vorsinnicheit,
271 perché melioro che auro vel argento precioso.
want saliger eest dan dirbar selver ofte gout.

*

262 Voor vorsinnigheit begin van een w doorgehaald; na alle: gode(?) doorgehaald, goede
op volgende regel geschreven, met accolade
264 Voor Salomon: want doorgehaald, waromme in de linkermarge toegevoegd, wellicht in
een andere hand
266 zere in de rechtermarge toegevoegd, met verwijsteken
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[Vertaling]
262 di tutti i beni la prudenza è virtuosa in se stessa,
inzicht bezit een deugd van alle goeds,
263 la prudenza guarda ogni cosa prima che [qualcosa venga] fatto.
inzicht ziet alle dingen voor het werk [wordt gedaan].
264 Perciò Salomone dice: ‘Fa' ogni cosa con prudenza.’264-6
Daarom zegt Salomon: ‘Doe alle dingen met overleg.’
265 Perché il consiglio dopo non vale niente,
Want de raad achteraf deugt niet,
266 perché spesso viene troppo tardi.
want dikwijls komt hij veel te laat.
267 Ogni savio considera sempre la fine del lavoro.
Iedere wijze, altijd houdt hij het doel van het werk in het oog.
268 Perciò il savio Salomone dice così:
Daarom zegt de wijze Salomon:
269 ‘Beato colui che ha trovato la sapienza.269-74
‘Zalig is hij die de wijsheid heeft gevonden.
270 Beato anche colui che porta sempre con sé la prudenza,
Ook is hij zalig die altijd inzicht met zich meedraagt,
271 perché [è] migliore dell'oro o dell'argento prezioso.
want het is zaliger dan kostbaar zilver of goud.

264-6 Het begin van deze passage (264) doet denken aan Ecclesiasticus 32, 24 (ook Jezus Sirach
genoemd): ‘Fili, sine Consilio nihil facias’ (woordelijk vertaald: ‘Zoon, doe niets zonder
raad’).
269-74 Spreuken 3, 13-15 en 19.
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[Teksteditie]
*
272 Anchora prudesza melioro che omni cosa que se pò desiderare in questo mundo,
Noch so es vorsinnicheit beter dan alle dinchk, dat men mach begheren in deser werelt,
273 perché Dyo ha fondato la terra con Soy saviesza
want God heft fundeert die eerde met Sinder wijsheit
274 e con Soy prudesza El ha firmato li celi.’
ende so met Sinder vorsinnicheit heft Hy ghesteercht die hemele.’
275 Quillui qui ha prudesza, sempre serà habundante.275
Die in hem heft vorsinnicheit, altijt sal hy sijn ghevoech hebben.
276 Si tu sy' prudente, roba de questo mundo neanck del altro non te pò mankare.
Sydi vorsinnich, goet van deser werelt en mach u niet ghebreken noch van der andere werelt.
277 Omni savio in questo mundo ven honorato.+
Alle wyse in deser werelt wort gheeert.
278 Omni prudente intro el altro mundo serà exaltato.
Alle vorsinnichghe in der ander werelt sal sijn verhave[n].
279 Omni mato sempre serà dyspreziato.
Alle gecke, in alle tyden solen sy sijn mespresen.
280 Quillui che nonn-è prudente non pò esser reputato savio.
Die niet en es vorsinnich die en mach niet sijn gheacht wij[s].
281 Perché lui nonn-è savio che non fa soy cosa con prudesza.
Want dy en es niet wijs die sijn dinch niet en doet met vorsinnicheit.
282 Persò impara ella prudesza della veechesza.
Daeromme soe leert die vorsinnich van der outheit.
283 Con tui ochy wardate de vante e de dreto:
Met uwen ogen siet achter ende vore:

*

275

272 Voor begheren: beb doorgehaald
274 Voor el: h doorgehaald; so: in de marge toegevoegd, met verwijsteken
277 werelt: gecorrigeerd uit wort
278 el: erboven toegevoegd; voor vorsinnichghe: w doorgehaald
281 dy: gecorrigeerd uit die; voor tweede en letter doorgehaald
De vertaling sal hy sijn ghevoech hebben is opvallend. Niet alleen omdat habundante de bete
kenis ‘overvloedig’ heeft en sijn ghevoech iets als ‘zijn zin’, ‘zijn behoeften’ betekent, maar
ook omdat elders in de tekst (575, 680, 757 en 1100) dit woord wel steeds met het
Middelnederlandse overvloelike vertaald wordt. Sijn ghevoech hebben is als vertaling van
serà habundante echter wel mogelijk, omdat het kan betekenen ‘volop hebben’ (MNW 2:
1816, sub 9).
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[Vertaling]
272 Inoltre la prudenza è migliore di tutto quello che si può desiderare in questo mondo,
Bovendien is inzicht beter dan alles wat men in deze wereld kan begeren,
273 perché Dio con la Sua sapienza ha fondato la terra
want God heeft de aarde met Zijn wijsheid gegrondvest
274 e con la Sua prudenza ha fissato i cieli.’
en met Zijn inzicht heeft Hij de hemelen gevestigd.’
275 Colui che ha prudenza avrà sempre in abbondanza.
Wie inzicht heeft zal altijd voldoende hebben.
276 Se sei prudente, non ti possono mancare né le cose di questo mondo né dell'altro.
Als u verstandig bent, kan het goed van deze wereld noch van de andere wereld u ontbreken.
277 Ogni savio viene onorato in questo mondo.
Iedere wijze wordt in deze wereld geëerd.
278 Ogni prudente sarà esaltato nell'altro mondo.
Iedere verstandige zal in de andere wereld worden verheven.
279 Ogni matto sarà sempre disprezzato.
Alle dwazen, te allen tijde zullen zij misprezen worden.
280 Chi non è prudente non può venir reputato savio.
Wie niet verstandig is die kan niet wijs worden geacht.
281 Perché chi non fa le sue cose con prudenza, non è savio.
Want wie zijn dingen niet met inzicht doet die is niet wijs.
282 Perciò impara la prudenza della vecchiaia.
Daarom dan, leer het inzicht van de ouderdom.
283 Con i tuoi occhi guarda avanti e indietro:
Kijk met uw ogen achter en voor:
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[Teksteditie]
*
284 per quillo Dyo te ha dato doy ochy.
daromme heft u God ghegeven twe ogen.
285 Con tui sentamento considera el tuo endare.285
Met uwer verstennessen considereert u gaen.
286 Con multo intellecto parlate.
Met vele wetenheyden spreket.
287 Ben wardate con qui tu parlate.+
Wel soe siet met wyen dat ghy spreket.

+
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288 Sera el tuo bucko, quando tu vide el tuo inimico.
Sclutet uwen munt, als ghy siet uwen viant.
289 Allora serate vostro dente e tu' parole habé mente,
Te dier urren sclutet u tande ende hebt u worde in u hertte,
290 perché algune del melle fanno veneno.290-1
want enege van den honege maken sy fenijn.
291 Como el fa la rana del dolce flore,
Also als doet die spinne van den soeter blomen,
292 cosỳ fa el falso traditore,
also doet die valsche verrader,
293 qui de omni bona voluntate iudica male dentro soy mente.
dy van alle goeden wille ordeilt quaet in sijn sinne.
294 Persò omni dỳ ven cantato in secondo officio de Dyo:
Daeromme [al]le daghe soe woert ghesongen in den tweden getiden van Gode:

278 Boven ben wardate: Wardate ben con doorgehaald; voor con cl(?) doorgehaald
288 viant: hs. vianat
291 Voor soeter: soeten h doorgehaald
292 Voor valsche: begin van w doorgehaald
293 ordeilt: hs. orderlt; sinne: onder doorgehaald hertte toegevoegd
294 dy: toegevoegd boven doorhaling; [al]le daghe: in de marge toegevoegd, met verwijsteken
285 Voor sentamento vgl. GDLI s.v. sentimento, nr. 8 ‘senno’ (=‘verstand’). Vgl. ook 315, 331,
387.
290-1 Het beeld van de honing die tot vergif wordt gemaakt, vaak gekoppeld aan het voorbeeld
van de spin, die uit de zoete bloem geen honing maar venijn zuigt, is zeer oud en komt veel
voor. In rana is de oorspronkelijke vrouwelijke vorm (Lat. aranea) behouden gebleven. Dit
in tegenstelling tot het modern Italiaans waar een geslachtsverandering heeft plaatsgevonden:
il ragno. Vgl. Rohlfs 1966-1969: § 381.

*
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[Vertaling]
284 per questo Dio ti ha dato due occhi.
daarom heeft God u twee ogen gegeven.
285 Considera il tuo cammino con il tuo senno.
Ga uw gangen na met uw verstand.
286 Parla con molto intelletto.
Spreek met veel verstand.
287 Guarda bene con chi parli.
Zie er goed op toe met wie u spreekt.
288 Chiudi la bocca, quando vedi il tuo nemico.
Sluit uw mond, als u uw vijand ziet.
289 In quel momento stringi i tuoi denti tieni in mente le tue parole,
Sluit uw tanden op dat ogenblik en houd uw woorden in uw hart,
290 perché alcuni fanno veleno del miele.
want sommigen, zij maken van de honing vergif.
291 Come il ragno lo fa del fiore dolce,
Zoals de spin doet met de zoete bloem,
292 così fa il falso traditore,
zo doet de valse verrader,
293 che nella sua mente dà un giudizio cattivo di ogni buona volontà.
die alle goede wil in zijn hart ten kwade beoordeelt.
294 Perciò nel secondo ufficio di Dio si canta ogni giorno:294-8
Daarom wordt iedere dag gezongen in de tweede getijde van God:

294-8 Met secondo officio / den tweden getiden wordt hier de zogenoemde ‘priem’ van het kerkelijk
officie bedoeld. Dit officie, dagelijks te bidden of te zingen door de geestelijkheid, bestaat
uit zeven getijden, verdeeld over de dag: metten en lauden (dikwijls samen als één geheel
genomen), priem, terts, sext, noon, vesper, completen. De priem begint na een inleiding met
de hymne Iam lucis orto sidere. De tweede strofe hiervan luidt: ‘Linguam refrenans temperet,
Ne litis horror insonet: Visum fovendo contegat, Ne vanitates hauriat’ (‘Hij [God] beteugele
de tong, opdat niet het ijzingwekkende van de twist klinke: Hij beschutte het zien door het
te beschermen, opdat het geen ijdelheden opneemt’). Het tweede gedeelte van deze verzen
gaat terug op psalm 119 (Vulgaat 118), 37, toegeschreven aan David: in de Vulgaattekst
‘Averte oculos meos, ne videant vanitatem’ (woordelijk vertaald: ‘Wend mijn ogen af, zodat
zij geen ijdelheid zien’) (Breviarium romanum 1910: 25). Zie ook de aantekening bij 299-300.
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[Teksteditie]
*
295 ‘Cescaduno refrena soy lingua,
“Een iegelike breiele sine tonge,
296 sò que errore non se sona fore.+
opdat daer eghene kijf en lude uut.

+

f.17r

297 Così anck serate toy ochi, ché tu non vide vanitate.”
Opdat ghy niet en siet idelheit, soe sclutet u ogen.’
298 Perché el Salmista comanda manifeste:
Want David bevelet openbaer:
299 ‘Tornate in dreto el toy ochy,
“Keret omme u ogen,
300 sò che tu non vide vanitate.”
opdat ghy niet en siet idelheit.’
301 Persò serate vostre bochko e 'l toy ochi,
Daeromme so sclutet uwen mont ende u ogen,
302 perché in soy parole el ven cognossuto el prudente.
want in sinen worden worden bekint die vorsinnighe.
303 Chosì el savio el ven cognossuto,
Also wort bekint die wyse,
304 quando lui averge soy ochi honestemente.
als hy sine ogen op doet met eersamer hertten.
305 Serate el vostre ochi quando tu vide vanitate,+
Sclutet u ogen als ghy siet idelheit,
306 perché omni bellesza nonn-è bello in sé,
want alle scoenheit en es niet scone in hem,
307 perché dentro non se trova sò che appare de fora.
want binnen soe en vint men niet dat van buten schijnt.

*

296 Boven fore: letters of vlek?
297 Na anck: w doorgehaald
298 Boven a van manifeste nasaalstreep doorgehaald
300 opdat: hs. op
301 bochko: boven doorgehaald dente
307 appare: erboven toegevoegd; na fora: appare doorgehaald
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[Vertaling]
295 ‘Ognuno tenga a freno la propria lingua,
“Iedereen breidele zijn tong,
296 perché non esca fuori un litigio.
opdat daar geen twist klinke.
297 Così chiudete anche gli occhi per non vedere vanità.”
Opdat gij geen ijdelheid ziet, sluit daarom uw ogen.’
298 Perché il Salmista comanda manifestamente:
Want David beveelt openlijk:
299 ‘Distogliete i vostri occhi,299-300
“Keer uw ogen af,
300 per non vedere la vanità.”
opdat gij geen ijdelheid ziet.’
301 Perciò chiudete la bocca e gli occhi,
Daarom dan, sluit uw mond en uw ogen,
302 perché il prudente si riconosce dalle sue parole.
want aan zijn woorden herkent men de verstandige.
303 Così si riconosce il savio,
Zo wordt de wijze herkend,
304 quando apre gli occhi onestamente.
als hij zijn ogen opent met een eerzaam hart.
305 Chiudete gli occhi quando vedete vanità,
Sluit uw ogen als u ijdelheid ziet,
306 perché non tutta la bellezza è bella in sé,
want alle schoonheid is niet schoon in zichzelf,
307 perché dentro non si trova ciò che appare da fuori.
want binnenin vindt men niet wat het van buiten lijkt.

299-300 Psalm 119 (Vulgaat: 118), 37. Er is een opvallend verschil: het verzoek, door de psalmist
tot God gericht, wordt hier een gebod aan de mensen: ‘Keret omme’. Vgl. de aantekeningen
bij 264-6 en bij 350-3.
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[Teksteditie]
308 O quanto periculose de practigar con femine belle!
Och, hoe sorghelike es die wandelinge van den sconen vrouwen!
309 Li femine belle, de molti persone ven wardate,
Die scone vrouwen, van vele luden worden sy aensien,
310 e così dentro lor core ven desiderate
ende alsoe in haer hertte worden sy begheert
311 con multo pensiro dishoneste.
met vele onnersamegen ghedachten.
312 Exemplo havemo in del Testamento Vecho312-23
Exempel hebben wy in den Ouden Testamente
313 de quilli doy prete antiqui,+
van dien twe ouden priesteren,

+

f.18r

314 qui wardando la bellesza de Susanna,
dy, ansiende die scoenheit van Susanna,
315 perdevano lor sentamento
verloren hen ghevolen
316 e desideravano rumpere el matrimonio.
ende begherden te breken den houwelike staet.
317 Anchora in tanto perdevano lor intellecto,
Noch meer verloren sy hen verstennesse,
318 perché alla morte contra rasone
want totter doet tegen redene
319 fo iudicata Susanna iniustamente.
was gheordelt Susanna onrechtverdichlijck.
320 Questo fè la bellesza de quista dona,
Dit so dede die scoenheit van deser vrouwen,

312-23 Vgl. Daniël 13. Susanna, een mooie Joodse vrouw, leefde tijdens de Babylonische
ballingschap. Twee ouderlingen branden van hartstocht voor Susanna, die getrouwd is met
de aanzienlijkste Jood in Babel. Wanneer Susanna en de ouderlingen alleen in de tuin van
Susanna's echtgenoot zijn, dringen ze er bij haar op aan hun ter wille te zijn, anders zullen
ze haar beschuldigen van overspel met een jongeman. Susanna is zeer godvrezend en zwicht
niet voor hun chantage. Ze wordt ter dood veroordeeld op grond van hun valse getuigenis.
Daniël doorziet de leugen en verhoort de twee ouderlingen afzonderlijk over het voorval. Ze
vallen door de mand en worden zelf ter dood gebracht. Er is een verschil tussen het
bijbelverhaal en de tekst wat de oorzaak van de narigheid betreft. Volgens de tekst is de
‘scoenheit van deser vrouwen’ de oorzaak van de dood van de rechters (320-21), maar het
verhaal in Daniël 13 legt de oorzaak bij de slechtheid van de rechters.
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[Vertaling]
308 O come [è] pericoloso praticare belle donne!
Ach, hoe gevaarlijk is de omgang met schone vrouwen!
309 Le donne belle vengono guardate da molte persone
De schone vrouwen, door velen worden zij bekeken
310 e così dentro il loro cuore vengono desiderate
en zo worden zij in hun hart begeerd
311 con molti pensieri disonesti.
met veel schandelijke gedachten.
312 Nel Vecchio Testamente abbiamo l'esempio
Een voorbeeld hebben wij in het Oude Testament
313 di quei due preti anziani,
van die twee oude priesters,
314 che guardando la bellezza di Susanna,
die, ziende de schoonheid van Susanna,
315 perdevano il senno
hun juiste gevoel verloren
316 e desideravano rompere il suo matrimonio.
en de huwelijkse staat begeerden te verbreken.
317 Ancor di più perdevano la ragione,
Nog meer verloren zij hun verstand,
318 perché Susanna fu irragionevolmente e
want tegen de rede in werd Susanna
319 ingiustamente condannata a morte.
onrechtvaardig ter dood veroordeeld.
320 La bellezza di questa donna fece
Dit veroorzaakte de schoonheid van deze vrouw
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[Teksteditie]
*
321 che quisti iudici perdevano lor vita,
dat dese richters verloren hen leven,
322 como sta scripto in Libro de Daniele+
alsoe staeit ghescreven int Boech van Daniel

+

f.18v

323 in soy capittolo tredege.
in sinen derttienen capittel.
324 Anchora più altri savii son state inganate,
Noch vele andere wyse sijn ghewest bedrogen,
325 como se trova in Biblia molte volte.
alsoe men vint in die Bibele menichwerf.
326 El primo de quillo savio Salomone,326-8
Ende ierst van den wysen Salomon,
327 qui wardando la bellesza de una done,
dy, aensiende die scoenheit van eender vrouwen,
328 adorava ydole e lassava soy Creatore.
aenbedde afgode ende liet sinen Scepper.
329 Anchora Vergilio fo boffonizato,329-32
Noch soe was Vergilius bespot,
330 quando lui pendeva in del sisto.
als hy hinc in den corf.
331 Allora lui haveva perso el sentamento,+
Doen hadde hy verloren sine wetentheit,
324 Voor son: st doorgehaald
332 gelovede: hs. glelouede; eerste l (waarschijnlijk) doorgehaald; eerste e verbeterd uit o
326-8 Vgl. 1 Koningen 3, 1. Salomon, koning van Israël, zoon van David, trouwt, tegen het
uitdrukkelijke verbod van God in, met de dochter van de farao. Hij wekt daarmee de toorn
van God op. Dit is het begin van de ondergang van het twaalf-stammenrijk. Volgens onze
tekst is het de schoonheid van ‘eender vrouwen’ die hem tot afgodendienst brengt; volgens
het verhaal in Koningen wordt hij daartoe pas verleid als hij vele vrouwen en bijvrouwen
heeft.
329-32 De vierde ecloga van Vergilius (70 tot 19 vóór Christus), waarin de geboorte van een
wonderkind bezongen wordt, werd in de vierde eeuw geïnterpreteerd als een voorzegging
van de komst van Christus. Op grond daarvan werd de Romeinse dichter beschouwd als een
christelijk profeet. Van profeet werd hij in de Middeleeuwen tot een tovenaar die de zwarte
kunst machtig was. De legende van de tovenaar Vergilius breidt zich vanaf de twaalfde eeuw
geleidelijk aan uit. Hier wordt gedoeld op een hoofdepisode uit deze legende: Vergilius is
verliefd op de dochter van de keizer. Ze belooft hem 's nachts te ontvangen als hij zich in
een mand naar haar kamer laat ophijsen. Tot grote schaamte van de minnaar laat ze de mand
halverwege hangen. De volgende dag wordt hij door de stadgenoten bespot. Hij neemt
ongenadig wraak. Door zijn toverkunst dooft al het vuur in de stad Rome. Iedereen moet
zijn vuur komen aansteken tussen de benen van 's keizers dochter, die daarvoor drie dagen
naakt op een stellage op het marktplein moet staan (Spargo 1934: 136-97 en 198-206).
*
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332 quando lui credeva sò che diceva quilla bella don[a].
doen hy gelovede dat die scone vrouwe seyde.
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[Vertaling]
321 che questi giudici persero la vita,
dat deze rechters hun leven verloren,
322 come sta scritto nel Libro di Daniele
zoals staat geschreven in het Boek van Daniël
323 nel capitolo tredicesimo.
in zijn dertiende hoofdstuk.
324 Anche altri savi sono stati ingannati,
Nog veel andere wijzen zijn bedrogen,
325 come si trova tante volte nella Bibbia.
zoals men in de bijbel menigmaal vindt.
326 Il primo [esempio è] di quel saggio Salomone,
En allereerst de wijze Salomon,
327 che guardando la bellezza di una donna,
die, ziende de schoonheid van een vrouw,
328 adorava degli idoli e abbandonava il suo Creatore.
afgoden aanbad en zijn Schepper in de steek liet.
329 Anche Virgilio fu deriso,
Ook werd Vergilius bespot,
330 quando pendeva nel cesto.
toen hij in de mand hing.
331 Allora lui aveva perso il senno,
Toen had hij zijn verstand verloren,
332 quando credeva a ciò che diceva quella bella donna.
toen hij geloofde wat die schone vrouw zei.
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[Teksteditie]
*
333 Così quillo forte Samsone,333-9
Also dy sterke Samson,
334 qui dormando in sino del suo amorose,
di sclapende was in den scoet van sinen liefve,
335 perdeva soy fortesza con grande dolore,
verloes sine stercheit met groter droefheit,
336 che fortesza era in cavilli del soy cavo,
welke stercheit was in den hare van sinen hoefde,
337 qui del soy amorose fo raso
dy van sinen liefve was ghescoren
338 in tanto che lui del soy inimice fo preso
in dien dat hy van sinen vianden was ghevangen
339 e con molte corde fo stricto ligato.
ende met vele corden was inghe ghebonden.
340 Ma sopra omni cosa my fazo grande maravia+
Mer boven alle dinch so ghevet my groet wonder
341 che el maior magistro del phylosofia,
dat die meeste mester van der philosofien,
342 qui Aristotele haveva nome,
dy Aristotel hadde name,
343 qui de soy bella amorose
dy van sinen sconen lieve

334 was: erboven toegevoegd
335 Na con: dolore doorgehaald
337 Voor soy: soy. doorgehaald
342 Voor aristotele: al doorgehaald
343 Qui: in de linkermarge toegevoegd; voor sinen: sinder doorgehaald
333-9 Vgl. Rechters 13-16. Samson is een van de rechters van Israël. Een engel kondigt al voor
zijn geboorte aan dat hij een Godgewijde zal zijn, van wie het haar niet afgeschoren mag
worden en die een begin zal maken met de verlossing van het volk Israël uit de macht van
de Filistijnen. Samson wordt verliefd op Delila, een Filistijnse vrouw. Ze weet hem het
geheim te ontfutselen dat de bijzondere kracht die hij in de strijd tegen de Filistijnen laat
zien, schuilt in het feit dat zijn haar nog nooit geschoren is. Ze verkoopt het geheim voor
geld aan de oudsten der Filistijnen. Als Samson op haar schoot in slaap gevallen is, roept ze
iemand die zijn haar komt afscheren, waarna zijn grote kracht verdwenen is. In onze tekst
is het Delila zelf die zijn haren afscheert.

*
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Afb. 17. Meester van het Amsterdamse Kabinet, Phyllis berijdt Aristoteles. (Amsterdam,
Rijksprentenkabinet)
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[Vertaling]
333 Così quel forte Samsone,
Zo ook verloor de sterke Samson,
334 che dormendo in grembo della sua amante,
terwijl hij sliep in de schoot van zijn lief,
335 perdeva con grande dolore la sua forza,
met groot verdriet zijn kracht,
336 che si trovava nei suoi capelli,
die was gelegen in het haar van zijn hoofd,
337 che furono rasi dalla sua amante,
dat door zijn lief werd afgeschoren,
338 in maniera che egli fu preso dai nemici
zodat hij door zijn vijanden werd gevangengenomen
339 e fu legato strettamente con molte corde.
en met veel touwen strak werd vastgebonden.
340 Ma più di ogni altra cosa mi meraviglia che340-4
Maar bovenal verbaast het mij ten zeerste
341 il maestro maggiore della filosofia,
dat de grootste meester onder de filosofen,
342 chiamato Aristotele,
die Aristoteles heette,
343 che dalla sua bella amante
zich door zijn schone lief

340-4 Hier wordt gezinspeeld op de legende van Aristoteles en Phyllis, die in Indië is ontstaan en
via de Arabieren in het Westen bekend is geworden. Men vindt deze o.a. in Henri d'Adeli's
Lai d'Aristote. Aristoteles zou Alexander de Grote gemaand hebben zijn vrouw niet te vurig
te beminnen. Maar dan wordt Aristoteles zelf in een hinderlaag gelokt: een hofdame, Phyllis
genaamd, krijgt hem zo in haar macht dat hij zich door haar laat berijden. Vgl. Lexikon des
Mittelalters 1 (1977-1980): 946-8 en zie afb. 17.
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[Teksteditie]
*
344 como un mato con spirone lassava cavalcare!
als een sot met sporen liet riden!
345 In questo modo considera la bellesza de la done,
In deser maniren merket die scoenheit van der vrouwen,
346 che molte persone vene in gran vergonne,
dat vele personen comen in groter scanden,
347 qui wardano troppo li done formose.
dy te sere aensien die suverlike vrouwen.
348 Persò el dyse Ecclesiastico in suo capittolo nono,+348-9
Daerom soe seget Ecclesiastes in sinen negenste capittel,

+

f.20r

349 che propter speciosità delle donne multi persone sono cascati in funde.
dat om der suverlichheit van den vrouwen vele menschen sijn ghevallen in den gronde.
350 Persò inpara el dicto del psalmo,350-3
Daer omme leret dat spreken van den salme,
351 qui te insigna in questo modo:
dy u leret in deser manieren:
352 ‘Averte toy ochi della femine,
“Keret u ogen van den wiven,
353 a sò che tu non vide vanitate.”
omdat ghy niet en siet ydelheit.’
354 Perché wardando vanitate è 'l peior che fevero quartane.
Want aensiende ydelheit es quader dan fever quartaen.
355 O voy cristiani, ha' tu may intese+
O ghy kerstene, hebdy noeit verstaen

+

f.20v

344 lassaua: erboven toegevoegd, wellicht in een andere hand; na sporen: riden doorgehaald;
liet riden: toegevoegd, wellicht in een andere hand
345 Na vander: vrouw[ doorgehaald; vrouwen eronder geschreven, met accolade
348-9 Hier wordt het bijbelboek Ecclesiasticus (Jezus Sirach) uit de Vulgaat genoemd. In de
Italiaanse tekst wordt de naam correct vermeld, maar de Nederlandse benaming is onjuist:
Ecclesiastes is een ander bijbelboek, namelijk Prediker. Het gaat hier om Ecclesiasticus 9,
8-10.
350-3 Er wordt verwezen naar een psalm (zie psalm 119 (Vulgaat 118), 37, en vgl. de aantekening
bij 299-300), maar veeleer valt ook hier weer te denken aan Ecclesiasticus 9, 8-10).

*
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[Vertaling]
344 si lasciava cavalcare con gli speroni come un matto!
als een zot met sporen liet berijden!
345 Considera la bellezza della donne come qualcosa
Beschouw op deze wijze de schoonheid van de vrouwen:
346 per cui molte persone finiscono in grande vergogna
dat vele personen tot grote schande geraken,
347 guardando troppo le donne formose.
die de schone vrouwen al te zeer bezien.
348 Perciò l'Ecclesiaste dice nel suo nono capitolo,
Daarom zegt Ecclesiasticus in zijn negende hoofdstuk,
349 che a causa della grande bellezza delle donne molte persone sono cadute in rovina.
dat door de schoonheid van de vrouwen veel mensen te gronde zijn gegaan.
350 Perciò imparano le parole del salmo,
Daarom leer wat de psalm zegt,
351 che t'insegnano così:
die u aldus leert:
352 ‘Distogli gli occhi dalle donne,
“Keer uw ogen af van de vrouwen,
353 acciò che tu non veda vanità.”
opdat gij geen ijdelheid ziet.’
354 Perché guardare vanità è peggiore della febbre quartana.354
Want ijdelheid zien is erger dan derdendaagse koorts.
355 O voi cristiani, avete mai inteso355-8
O gij christenen, hebt gij nooit begrepen

354

Dit is een vorm van malaria waarbij iedere vierde dag een (koorts)crisis optreedt, in het
Nederlands ‘derdendaagse koorts’ geheten. In het Middellandse-Zeegebied heerste permanent
malaria (Braudel 1976: 56-9).
355-8 Vgl. Numeri 25, 1-18. Belfegor is de afgod die in hedendaagse vertalingen Baäl-Peor wordt
genoemd. De Israëlieten plegen ontucht met de dochters van Moab en doen met de Moabieten
mee aan het offeren aan hun goden en de aanbidding van Baäl-Peor. God ontbrandt in toorn
en beveelt de schuldigen op te hangen. Er worden 24.000 man gedood.
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*
356 como el populo de Dyo fo inganato per li done?
hoe dat Godes volch bedrogen was van den vrouwen?
357 Quando lore adoravano el ydolo Belfegore,
Als sy aenbeiden den afgod Belfegor,
358 fo per pregamento della belle femine.
was bi bidenne van den sconen wyven.
359 Anchora te dico in veritate
Noch soe segge ic u in der warheit
360 che poce homini ha de confidere de soy moliere,
dat wenich minscen hebben hen te betruwen van hennen wyven,
361 perché lore sono troppo fallace.
want sy sijn te zere bedrochelich.
362 Persò che lore poco volte el dyse veritate,
Want sy wenichwerf sy seggen den warheit,
363 quando lore in altri sono inamorate.
als sy in andere sijn verlieft.
364 Persò, voy homini, syate avisate,+
Darom, ghy mannen, sijt ghewarent,

+

f.21r

365 quando vostre donne sonno parecate
als u vrouwen sijn bereit
366 d'endare in omni festo
te gane in allen feesten
367 dove se bale dissonestomente
daer men danset onnersamlike,
368 wardando qui non sonno de lor fare.
besiende die niet en sijn van haren doenne.
369 Quando la iuventù bala matiscamente,
Als die joncheit danset sottelike,

*

356 Na dat: volch doorgehaald
358 bi bidenne: hs. bidenne
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356 come il popolo di Dio fu ingannato dalle donne?
hoe dat Gods volk bedrogen werd door de vrouwen?
357 Quando loro adoravano l'idolo Belfagor,
Toen zij de afgod Belfegor aanbaden,
358 fu a richiesta delle belle donne.
was het op verzoek van de schone vrouwen.
359 Ancora ti dico in verità
Ook zeg ik u naar waarheid,
360 che pochi uomini possono fidarsi delle loro mogli,
dat weinig mensen kunnen vertrouwen op hun vrouwen,
361 perché esse sono troppo fallaci.
want zij zijn al te bedrieglijk.
362 Per questo esse dicono poche volte la verità,
Want zij spreken zelden de waarheid,
363 quando sono innamorate di altri.
als zij op een ander verliefd zijn.
364 Perciò, voi uomini, siate awisati,
Daarom, gij mannen, weest gewaarschuwd,
365 quando le vostre donne sono disposte
als uw vrouwen geneigd zijn
366 ad andare ad ogni festa
naar alle feesten te gaan
367 dove si balla disonestamente
waar men onbeschaamd danst,
368 guardando quelli con cui non hanno niente a che fare.
kijkend naar degenen met wie ze niets te maken hebben.
369 Quando la gioventù balla mattamente,
Als de jeugd op zotte wijze danst,
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[Teksteditie]
*
370 allora considera lore instabilitate.
dan merket honne onghestenticheit.
371 Quando lor piase la paessia de mati,
Als hen ghelieft die sotheit van den gecken,
372 toste lore seravano inganati.
haest souden sy sijn bedrogen.
373 Intelligenti e' basta poke parole.+
Den verstendegen es ghenoech met wenich worden.

+

f.21v

Gesprek van twee vrienden: Oudere Vriend (OV) en Jonge Vriend (JV)
374 Adesso volemo dire de cosa mundana.
Nu willen wy seggen van werelike dingen.
375 Per tempo passato eo intendo che fo rasonato
By den tide vorleden verstaen ic dat was gheredent
376 como doy compare parlavano insembre.
ho dat twe ghevaderen spraken te samen.
377 Fo un de loro che era invechato
Het was een van hen die was verouwert
378 e cosỳ inamorato
ende alsoe verlieft
379 del soy fantisco un poco savio.
van sijnder marten, die was wenich wijs.
380 Perché multo poco curava del been de casa,
Want zere wenich vragede sy na den orber van den huse,
381 quando poteva parlare con soy amoroso.
alsy mocht spreken met haren lieve.
382 Or ben audỳ un poke parole+
Nu wel hort ewenich worde

*

+

f.22r

376 Boven tweede e van ghevaderen nasaalstreep doorgehaald
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[Vertaling]
370 considera allora la sua instabilità.
bemerk dan haar ongedurigheid.
371 Se piacesse loro la pazzia dei matti,
Als de zotheid van de dwazen hun bevalt,
372 sarebbero tosto ingannati.
zouden zij spoedig worden bedrogen.
373 All'intelligente bastano poche parole.
De verstandige heeft genoeg aan weinig woorden.

Gesprek van twee vrienden: Oudere Vriend (OV) en Jonge Vriend (JV)
374 Adesso vogliamo parlare delle cose mondane.
Nu willen wij spreken over wereldlijke zaken.
375 Ho sentito che in passato si raccontava
Naar ik verneem werd ooit verteld
376 come due compari parlavano insieme.
hoe dat twee vrienden met elkaar spraken.
377 Uno di loro era vecchio
Een van hen was oud
378 e tanto innamorato
en ook verliefd
379 della sua fantesca poco saggia.379
op zijn dienstbode, die niet erg wijs was.
380 Perché si curava pochissimo del bene della casa,
Want zij bekommerde zich heel weinig om de goede gang van zaken van het huis,
381 quando poteva parlare con il suo amante.
wanneer zij kon spreken met haar lief.
382 Orbene ascolta qualche parola:
Luister nu goed naar enkele woorden:

379

Met fantisco wordt, hoewel de vorm mannelijk is, duidelijk een vrouwelijke bediende bedoeld.
Vgl. ook 384, 405, 540, 841, 859, waarin de vorm fantisca wordt gebruikt.
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*
383 el parlare de doy compare.
dat spreken van twe gevaderen.
384 El vecho dyse: OV - Compare myo bello, commo pery' fare con myo fantisca?384-6
Die oude seit: - Mijn scoenne gevader, ho mochtich doen met minder marten?
385 In quilli eo sum multo inamorato,
In har ben ic zere verlieft,
386 tanto che non posso manzare né bivere.
alsoe zere dat ic en mach eten noch drinken.
387 Perché eo perdo el myo sentamento
Want ic verliese mijn verstennesse
388 in quilly ch'è un poco pazo.
in dy, welke es ewenich sot.
389 Con omni homo fa soy deryso,
Met allen man heft sy haren spot,
390 dicendo sempre may: ‘Mato’.+
seggende altijt: ‘Sot’.

+

f.22v

391 Ma questo è-'l contra precepto de Dyo,
Mer dit es tegen dat gebot van God,
392 commo legemo in ewangelio de San Matheo:
also wy lesen in dat ewangelio van Sinte Matheus:
393 ‘Qui dyse el soy fradello “mato”
“Dy seit sinen broder “sot”
394 el digno del fogo inferno.”
es werdich der hellen vier.’
395 Del questo, compare myo caro,
Van desen, mijn lieve gevader,

384 In het hs. volgen hier twee Italiaanse en twee Nederlandse regels op elkaar
387 Na el: s doorgehaald
391 Na el: pre doorgehaald
384-6 Het verliefd worden van een oude man op een jong (dienst)meisje is een bekend thema uit
de wereldliteratuur (Frenzel 1992: 1-11). Het komt o.a. voor in de Italiaanse Commedia
dell'Arte. Zeer beroemd is de Venetiaanse toneelfiguur van Pantalone: een oudere man,
meestal een koopman, met als uiterlijke kenmerken een zwarte cape, puntbaardje en een half
maskertje (Dizionario 1950: 640-1, s.v. Pantalone). Vgl. ook 312-44, waarin de auteur de
lezer door middel van voorbeelden waarschuwt voor de verlokkingen van de vrouw.

*
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383 il discorso dei due compari.
het gesprek van twee vrienden.
384 Il vecchio dice: OV - Compare mio bello, come potrei fare con la mia fantesca?
De oude zegt: - Mijn goede vriend, hoe zou ik met mijn dienstbode kunnen omgaan?
385 Sono molto innamorato di lei,
Op haar ben ik zeer verliefd,
386 tanto che non posso mangiare né bere.
zozeer, dat ik niet kan eten of drinken.
387 Perché perdo il senno
Want ik verlies mijn verstand
388 per lei che è un po' pazza.
aan haar, die een beetje dwaas is.
389 Deride ogni uomo,
Met iedere man drijft zij de spot.
390 dicendo sempre: ‘Matto.’
altijd zeggend: ‘Dwaas.’
391 Ma questo è contro il precetto di Dio,
Maar dit is tegen het gebod van God,
392 come leggiamo nel vangelo di San Matteo:
zoals wij lezen in het evangelie van Sint Matteüs:
393 ‘Chi dice a suo fratello: “Matto”,393-4
“Wie tegen zijn broeder zegt: “Dwaas”,
394 è degno del fuoco infernale.”
is het hellevuur waard.’
395 Su ciò, compare mio caro,
Hierover, mijn lieve vriend,

393-4 Matteüs 5, 22.
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*
396 da'-my el vostro bon consilio,
gheft my uwen goeden raet,
397 ché eo posso un poco refrenar el soy lingua
dat ic mach ewenich breydelen har tongen
398 e fare tacere quil malvasya.
ende doen swygen dat quaet gespue.
399 JV - O compare myo, care fradello,+
O mijn gevader, lieve broder,

+

f.23r

400 el vostro demando eo intendo bene,
u vrage so verstaen ic wel,
401 ma my appare intendere doy cose,
mer my duncket verstaen twe dingen,
402 qui tu demanda in vostro parlare.
dy ghy vraget in u spreken.
403 El primo my pare d'entendere
Dat ierste doncket my verstaen
404 che tu sy'multo inamorato
dat ghy sijt zere verlieft
405 sopra vostro fantisca,
op u marte,
406 que tu tene pro vostro been de casa.
welke ghy houdet vor orber van uwen huus.
407 In questo eo intendo un altro rasonomento:
In desen verstaen ic een ander vermanesse:
408 como qu'illi multo pazo+
ho dat sy es zere sot

+

f.23v

409 e con omni homo fa soy deryso.
ende met allen minschen maket sy haren spot.

*

402 spreken: hs. streken
403 primo: erboven toegevoegd; boven p doorhaling
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396 dammi il tuo buon consiglio,
geef mij uw goede raad,
397 cossicché posso frenare un po' la sua lingua
zodat ik haar tong een beetje kan breidelen
398 e far tacere quella malvagia.
en dat kwade gebroed doen verstommen.
399 JV - O compare mio, caro fratello,
O mijn vriend, lieve broeder,
400 la tua domanda la intendo bene,
uw vraag begrijp ik goed,
401 ma mi pare d'intendere due cose
maar ik meen twee dingen te begrijpen
402 che domandi con le tue parole.
die u al sprekend vraagt.
403 Prima mi pare d'intendere
Ten eerste meen ik te begrijpen
404 che sei molto innamorato
dat u zeer verliefd bent
405 della tua fantesca,
op uw dienstbode,
406 che tieni per il bene della casa.
die u houdt voor de goede gang van zaken van uw huis.
407 Accanto a questo intendo un altro ragionamento:407
Hiernaast beluister ik een tweede punt:
408 come quella [è] molto pazza
hoe dat zij zeer dwaas is
409 e come deride ogni uomo.
en met iedereen de spot drijft.

407

Voor vermanesse vgl. MNW 8: 2095-2103, s.v. ‘vermanen’.
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410 Persò eo te dyrò sò che my appare
Daromme sal ic u seggen dat my dunket
411 d'entendere sopra vostro demanda
te verstane op u vrage
412 e cosỳ responderò in try modi.
ende also sal ic antworden in dry maniren.
413 Primamente con parole de Dyo,
Ierstwerff metten worden Gods,
414 como Lui respondeva el servo fallace:
ho dat Hy antworde den valsschen knecht:
415 ‘Con parole de toy bucke te iudico, servo fallace.’
‘Metten worden van uwen monde ordele Ic u, valssche knecht.’
416 In questo modo intendete el myo dicto.+
In deser manirren verstaet min wort.

+

f.24r

417 Primarmente havete may intezo,
Ierstwerf hebdy noeit verstaen,
418 ben dire e mael fare nonn-è altro che se ipso iudicare?
wel spreken ende qualic doen en es anders niet dan sy selven ordelen?
419 E così te dico, caro myo fradello,
Also segge ic u, min lieve broder,
420 perché tu ha' mencionato el ewangelio de Dyo.
want ghy hebt geroert die ewangelie van Gode.
421 Persò habé a mente el myo parole
Daromme hebt in u hertte min worde
422 - como eo te responderó per ly scripture ho dat ic u sal antworden by der scrifturen 423 como tu sy' inganato per try mody.
ho dat ghy sijt bedrogen in dry manirren,

*

416 Voor el: n(?) doorgehaald
422 Voor scripture: sp doorgehaald
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410 Perciò ti dirò ciò che mi pare
Daarom zal ik u zeggen wat ik meen
411 d'intendere riguardo alla tua domanda
te begrijpen uit uw vraag
412 e così risponderò in tre modi.
en zo zal ik op drie manieren antwoorden.
413 Prima con le parole di Dio,
In de eerste plaats met de woorden van God,
414 come Lui rispondeva al servo fallace:
hoe Hij de slechte knecht antwoordde:
415 ‘Con le parole della tua bocca, ti giudico, servo fallace.’415
‘Met de woorden van uw mond oordeel Ik u, slechte knecht.’
416 Intendete così le mie parole.
Begrijp mijn woord op deze manier.
417 Prima non avete mai inteso:
Allereerst, hebt u nooit begrepen:
418 dire bene e fare male non è altro che giudicare se stesso?
goed spreken en slecht handelen is niets anders dan zichzelf oordelen?
419 E ti dico così, caro mio fratello,
Zo zeg ik u, mijn lieve broeder,
420 perché hai menzionato il vangelo di Dio.
want u hebt het evangelie van God vermeld.
421 Perciò tenete in mente le mie parole
Houd daarom mijn woorden in uw hart
422 - come ti risponderò tramite le scritture - zoals ik u door middel van de schriften zal antwoorden 423 su come sei stato ingannato in tre modi.
hoe u bent bedrogen op drie manieren,

415

Matteüs 7, 2.

Een koopman in Venetië

160

[Teksteditie]
*
424 Quillo eo te proverò in poke parole.
welke ic u sal proven met wenich worden.
425 Primamente te dico cosỳ:+
Ierstwerf so segge ic u alsus:

+

f.24v

426 quilluy qui inamorato non ha in sé fortesza,
die ghene die es verlieft di en heft in hem egene sterckheit,
427 perché soy fortesza luy ha lassato in voluntà d'altroy,
want sijn sterckheit heft hy gelaten in den wille van anderen,
428 quando fa pyù cose per soy amorose quam per sé medesmo.
wanneer dat hy meer doet om sijn lief dan vor sijn selven.
429 Inamorato nonn-è may in sé medesmo,
Die es verlieft en es nummermeer in sy selven,
430 perch'è sempre dov'è soy amorose.
want altijt es hy dar es sijn lieff.
431 Questo ben conclude Sancto Augustino,
Dit besclutet wel Sint Augustijn,
432 qui dise de sé medeesmo:
dy seit van sijn selven:
433 ‘L'amor myo è 'l pezo myo.
“Min liefde es min gewichte.
434 In quilo eo ven' portato dove ven' portato.”+
In dier liefden worde ic gedragen so war ic worde gedragen.’
435 Persò havete consilio del savio Salomone,
Daromme hebt den raet van den wysen Salom[on],
436 non amorare in nisuna femina sò che illa non te ostenda so' malicia.
en wilt verlieftden op egene wijf opdat sy niet en tone har quaethei[t].

*

426 Na ha: for doorgehaald
428 pyù: hs. puy
436 Na sy volgt wellicht nog een woord, dat nu afgesneden is
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424 Quello te lo proverò in poche parole.
die ik u zonder omhaal van woorden zal bewijzen.
425 Prima ti dico così:
Ten eerste zeg ik u aldus:
426 chi è innamorato non ha forza in sé,
hij die verliefd is die heeft geen kracht in zich,
427 perché ha lasciato la propria fortza nella volontà altrui,
want zijn kracht heeft hij gelaten in de wil van anderen,
428 quando fa più cose per la sua amante che per sé stesso.
wanneer hij meer doet voor zijn lief dan voor zichzelf.
429 Chi è innamorato non è [volto] a sé stesso.
Wie verliefd is is nooit bij zichzelf,
430 perché è sempre dov'è la sua amante.
want hij is altijd waar zijn lief is.
431 Questo conclude bene San Agostino,431-4
Dit concludeert terecht Sint Augustinus,
432 che dice di sé stesso:
die over zichzelf zegt:
433 ‘L'amor mio è il peso mio.
“Mijn liefde is mijn gewicht.
434 In quell'amore vengo portato dovunque vengo portato.”
In die liefde word ik gedragen, waarheen ik ook gedragen word.’
435 Perciò segui il consiglio del saggio Salomone:
Daarom, houd u aan de raad van de wijze Salomon:
436 non innamorarti di nessuna donna, affinché lei non ti ostenti la sua malizia.
word niet verliefd op enige vrouw, opdat zij niet haar slechtheid laat zien.

431-4 Vgl. Augustinus, Confessiones liber 13, caput 9,16: ‘Pondus meum amor meus’ (‘Mijn
gewicht [=datgene waardoor ik naar mijn plaats gedreven word] is mijn liefde’) (O'Donnell
1992).
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437 Ancora el dyse quillo medeesmo Salomone437-44
Noch so seget die selve Salomon
438 in soy Libro dela Sapiancia
in sinen Boeke sijnder Wijsheit,
439 notabilissimamente in del decimo capittulo:
notabileken in den tiensten capittel:
440 ‘Wardate been che tu non da' ly femine fortesza de l'anima tua,
“Wachtu wel dat ghy niet en gheft den wiven macht over u ziele,
441 sò che tu non perde el toy virtute,
opdat ghy niet en verliest u duecht,
442 e cosỳ tu serà' confuso.”+
ende also suldi sijn bescaempt.’

+

f.25v

443 Adesso diremo queste parole per littere:
Nu te hant solen wy seggen dese worde in Latine:
444 ‘Non des mulieri potestatem anime tue,
non ingrediatur in virtute tua et confundaris.’
445 Ancora te proverò per altre rasone,
Noch so sal ic u dit proven by anderen redenen,
446 sò que se trova in quillo medeesmo capittulo:
so wat men vint in dat selve capittel:
447 ‘Li parole de femine fano infogare ly homini.
“Dy worde van den vrouwen maken virrix die manne.
448 Como el fogo brusa ly carboni
Also dat vir verbert die colen
449 e como el fogo consuma omni metallo,
ende also dat vir verderft alle metal,

439 Voor del: soy doorgehaald
441 Voor verliest: vers doorgehaald
437-44 In 437-8 wordt - ten onrechte - verwezen naar het aan Salomon toegeschreven bijbelboek
Sapientia of Wijsheid. In 440-2 vinden we de vertalingen van het Latijnse citaat (444) dat
te vinden is in de Vulgaat, Ecclesiasticus (Jezus Sirach) 9, 2.
*
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437 Ancor una volta lo dice lo stesso Salomone
Ook zegt dezelfde Salomon
438 nel suo Libro della Sapienza
in zijn Boek der Wijsheid,
439 particolarmente nel decimo capitolo:
te weten in het tiende hoofdstuk:
440 ‘Guarda bene di non dare alle donne la forza della tua anima,
‘Kijk goed uit dat u de vrouwen geen macht geeft over uw ziel,
441 affinché tu non perda la tua virtù,
opdat gij uw deugd niet verliest,
442 e di conseguenza sarai imbarazzato.’
en zo beschaamd zult staan.’
443 Ora diremo queste parole in latino:
Nu zullen wij terstond deze woorden in het Latijn zeggen:
444 ‘Non des mulieri potestatem anime tue,
non ingrediatur in virtute tua et confudaris.’
445 Poi te lo proverò con un altro ragionamento
Ook zal ik u dit bewijzen met andere argumenten,
446 ciò che si trova nello stesso capitolo:
namelijk met wat men vindt in hetzelfde hoofdstuk:
447 ‘Le parole delle donne fanno infiammare gli uomini.447-50
‘De woorden van de vrouwen maken de mannen vurig.
448 Come il fuoco brucia i carboni
Zoals het vuur de kolen verbrandt
449 e come il fuoco consuma ogni metallo,
en zoals het vuur alle metaal vernietigt,

447-50 Een vrije weergave, wederom, van Ecclesiasticus (Jezus Sirach) 9, 8-10. Vgl. de aantekeningen
bij 348-9 en 350-3.
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*
450 così el vulto de li femine fa consumare omni intellecto.’
also doet dat aensicht van den vrouwen consumeren alle verstennesse.’
451 Quisti doy parole dyremo per littere:+
Dese twe worde solen wy seggen in Latine:

+

f.26r

452 ‘Colloquium enim mulieris quasi ignis exardesscit,452
speciem enim illius multi ammirati reprobi facti sunt.’
453 Persò considera el tuo endare,
Daeromme considereert uwen gaen,
454 perché quillui qui non considera el suo endare,
vant dy niet en considereert sijn gaen,
455 spisso luy caska intra ly fosse de loro inganamento.
dicwile velt hy in die grave honder bedroch.
456 Questo el dyse el doctore San Ieronimo:
Dit seit die doctoer Sinte Jeronimus:
457 ‘Cadit in precipicium qui non considerat iter suum.’
458 E così eo concludo el primo rasone,
Ende also sclute ic die ierste redene,
459 sò che tu non inamora de femine,
opdat ghy niet inverlieft in die vrouwen,
460 perché luy se perda ly tuti soy fortesze e virtute.
want hy verliest alle stercheit ende sijn doeden.
461 Ancora te voio insignare per altre rasone+
Noch so wil ic u leren by anderen redenen
462 che tu sya mael consiliato,
dat ghi sijt qualich beraden,

*
452

451 Voor worde: littere doorgehaald
458 Voor die: dat doorgehaald
Ecclesiasticus (Jezus Sirach) 9, 11. De twee leden van het citaat worden hier weergegeven
in omgekeerde volgorde.
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450 così il volto delle donne fa consumare ogni intelletto.’
zo doet het gelaat van de vrouwen alle verstand verslinden.’
451 Diremo queste due parole in latino:
Deze twee woorden zullen wij in het Latijn zeggen:
452 ‘Colloquium enim mulieris quasi ignis exardesscit,
speciem enim illius multi ammirati reprobi facti sunt.’
453 Perciò considera il tuo andare,
Let daarom op uw gang
454 perché chi non considera il proprio andare,
want wie niet op zijn gangen let,
455 cade spesso nelle fosse del loro inganno.
valt dikwijls in de valkuil van haar bedrog.
456 Lo dice il dottore San Gerolamo:
Dit zegt de geleerde Sint Hieronymus:
457 ‘Cadit in precipicium qui non considerat iter suum.’457
458 E così concludo il primo ragionamento,
En zo sluit ik het eerste argument af,
459 affinché tu non ti innamori delle donne,
opdat u niet verliefd wordt op de vrouwen,
460 perché chi lo fa perde tutta la forza e tutta la virtù.
want hij verliest alle kracht en zijn deugden.
461 Poi ti voglio insegnare con un altro ragionamento
Ook wil ik u nog met een ander argument leren
462 che sei consigliato male,
dat u onverstandig bent,

457

Bij Hieronymus hebben wij deze spreuk niet gevonden. Wel staat deze vermeld bij H. Walther,
Proverbia Teil 7 (1982), onder 323a. Daar wordt verwezen naar Vecchi 1954: 290. Vecchi
noemt de spreuk, maar geeft geen bron op.
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463 perché per una cosa transitoria
want om een vergenchkelech dinch
464 tu lasa la vita perpetua.
so lati dat ewich leven.
465 E questo te proverò per li comandamenti de Dyo.
Ende dit sal ic u proven bi den geboden van Gode.
466 O compare e dolce amor my' bello,
O gevader ende min scone soete liefde,
467 quilluy che inamora in quisto mundo
die ghene die verlieft in deser werelt
468 non pò li comandamenti de Dyo servare.
en mach die gebode Gods niet houden.
469 Perché la prima tabula de Moyse+469-72
Want die ierste tafele van Moyses

+

f.27r

470 parla in poke parole
sprecht in wenich worden
471 fore del bocko de Salvatore:
uut den munde des Behouders:
472 ‘Warda che tu non ama altre dii innanzi de My.’
‘Wachtu dat ghy niet lief en hebt noch en antbedet vor My anderen.’
473 Perché si tu falle in questo,
Want falserdi in desen,
474 tu rompe la lege de Dyo.
ghy scoret die wet van Gode.
475 Anchora te dico che tu non ama Dyo,
Noch so segge ic u dat ghy God niet lief en heb[t],

*
463 Voor vergenchkelech: niete(?) doorgehaald
469-72 De prima tabula de Moyse / ierste tafele van Moyses heeft betrekking op de eerste drie (in
een andere versie vier) van de tien geboden, waarvan men aanneemt dat zij waren gegrift in
de eerste van de twee tafels waarmee Mozes van de berg Sinaï afdaalde (zie bijvoorbeeld
Exodus 32, 15 en Deuteronomium 5, 22), en die gaan over de relatie tussen God en de mensen.
In 472 volgt het eerste gebod, aangevuld met een ‘negatief liefdegebod’; het liefdegebod
zelf wordt uitgesproken in 478 (zie ook 130 en de aantekeningen bij 127-34 en 224-33).
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463 perché per una cosa transitoria
want vanwege een vergankelijk iets
464 lasci la vita perpetua.
laat u het eeuwig leven schieten.
465 E questo ti proverò tramite i comandamenti di Dio.
En dit zal ik u bewijzen door middel van de geboden van God.
466 O compare e dolce amore mio bello,
O vriend en mijn schone zoete liefde,
467 chi si innamora in questo mondo
diegene die verliefd is in deze wereld
468 non può osservare i comandamenti di Dio.
kan de geboden van God niet onderhouden.
469 Perché la prima tavola di Mosè
Want de eerste tafel van Mozes
470 parla in poche parole
spreekt in weinig woorden
471 dalla bocca del Salvatore:
uit de mond van de Heiland:
472 ‘Guarda di non amare altri dii all'infuori di Me.’
‘Wacht u ervoor dat gij niet anderen boven Mij liefhebt en aanbidt.’
473 Perché, se fallisci in questo,
Want als u hierin tekortschiet,
474 rompi la legge di Dio.
breekt u de wet van God.
475 Ti dico di nuovo che non ami Dio,
Ook zeg ik u dat u God niet liefhebt,
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476 perché San Augustin dise così:
want Sint Augustin seget also:
477 ‘O Dyo manke Te ama qui con Te alguna altra cosa, ama quilla que per Te non ama.’477
‘O God, min so heft hy U lief, die met U ander dinch heft lief, dat hy om Uwen wille niet en
heft lief.’
478 E persò ama Dyo sinza nisuna altra cosa del mundo.+
Ende daromme mint God sonder enich ander dinch der werelt.

+

f.27v

479 In questo, care compare, nota el myo parlare,
In desen, lieve gevader, merket min spreken,
480 como per doy rasone voy devete trovare vero,
ho dat ghy by twe redenen sult vinden waer,
481 che Dyo se debia amare de omni homo.
dat God soude lief sijn in alle minschen.
482 Questo insigna el San Bernardo,
Dit so leret Sinte Bernart,
483 che Dyo è 'l modo sinza altro modo,
dat God es die manirre der liefden sonder andere manirre,
484 e primo principaelmente per Sé medesmo,
ende ierstwerf princepaelleken om Sijns selfs wille,
485 perché non se pò nisuna altra cosa amare pyù iusto,
want men mach niet lief hebben dat rechtverdeger es,
486 como te responderò sopra molte demande:
also ic u sal antworden op vele vragen:
487 - wardate ben sò que te dico -+
- wart wel wat ic u segge -

*

477

+

f.28r

477 In het hs. volgen hier twee Italiaanse en twee Nederlandse regels op elkaar; aan het
eind van de Italiaanse regel, onder cose: ama doorgehaald; met u: hs. met
485 Voor pyu: px(?) doorgehaald
Vgl. Augustinus, Confessiones, liber 10, caput 29, 7: ‘Minus enim te amat qui tecum aliquid
amat, quod non propter te amat’ (‘Minder immers bemint hij u, die naast u iets anders bemint,
wat hij niet vanwege u bemint’) (O'Donnell 1992).
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476 perché San Agostino dice così:
want Sint Augustinus zegt aldus:
477 ‘O Dio Ti ama meno chi oltre a Te ama altra cosa, che non ama per amor Tuo.’
‘O God, minder heeft hij U lief die naast U iets anders liefheeft, dat hij niet om Uwentwil
liefheeft.’
478 E perciò ama Dio senza amare nessun'altra cosa nel mondo.
En daarom, heb God lief zonder iets anders ter wereld.
479 Nota in questo, caro compare, quello che dico,
In dezen, lieve vriend, geef acht op mijn spreken,
480 come per due ragioni dovete trovare vero
hoe u om twee redenen waar moet vinden
481 che Dio dovrebbe essere amato da ognuno.
dat God door iedereen bemind zou moeten worden.
482 Lo insegna San Bernardo482-5
Dit leert Sint Bernardus,
483 che Dio è il modo senza altro modo,
dat God de wijze der liefde is zonder andere wijze,
484 e in primo luogo soprattutto per Sé stesso,
en in de eerste plaats voornamelijk om Zichzelfs wil,
485 perché non si può amare altra cosa più giusta,
want men kan niets liefhebben dat rechtvaardiger is,
486 come ti risponderò riguardo a molte domande:
zoals ik u zal antwoorden op vele vragen:
487 - guarda bene ciò che ti dico - let goed op wat ik u zeg -

482-5 Vgl. Bernardus van Clairvaux, Liber de diligendo Deo (Leclercq/Rochais 1963: 119, 18-9
en 120, 1-3): ‘Vultis ergo a me audire quare et quo modo diligendus sit Deus. [...] modus,
sine modo diligere’ en iets verder ‘Ob duplicem ergo causam Deum dixerim propter seipsum
diligendum: sive quia nihil iustius, sive quia nil diligi fructuosius potest’ (‘Jullie willen dus
van mij vernemen waarom en op welke wijze men God moet beminnen. [...] De wijze [waarop
men God moet liefhebben] is hem liefhebben zonder wijze’ en ‘Vanwege een tweevoudige
oorzaak zal ik zeggen dat God moet worden bemind om zichzelf: enerzijds omdat men niets
kan beminnen wat rechtvaardiger is, anderzijds omdat men niets kan beminnen wat
vruchtbaarder is’).
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488 sy nysuno pyù bello che Dyo,
oft iemant es scoender dan God,
489 sy nysuno pyù rico che Dyo,
oft iemant es riker dan God,
490 sy nysuno pyù potente che Dyo,
oft iemant mechteger es dan God,
491 sy nysuno pyù fruchtuoso che Dyo,
oft iemant vruchtbereger es dan God,
492 sy nysuno pyù dulze che Dyo,
oft iemant soeter es dan God,
493 sy nysuno pyù iocondo che Dyo,
oft iemant genoechteleker es dan God,
494 sy nysuno pyù grando che Dyo,
oft iemant groter es dan God,
495 sy nysuno pyù legro che Dyo.
oft iemant blider es dan God.
496 Del prima demanda te respondo così,+
Van der ierster vragen antworde ic u also,
497 che nysuna altro pyù iusto che Dyo,
dat niemant anders rechtverdeger en es dan God,
498 perché Luy, el dà omni homo sò qu'è suo,
want Hy ghevet alle minschen dat sijn es,
499 e questo secondo soy meriti et demeriti,
ende dit na honder verdiente oft onverdiente,
500 secondo que eo ha' trovato scripto.
na dat ic hebbe vonden gescreven.

*

493 genoechteleker: hs. geloechteleker; erboven, in een andere hand: ghenogheliker
495 Boven blider: milder, mogelijk in dezelfde hand als de correctie in 493
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488 se nessuno è più bello di Dio,
of iemand schoner is dan God,
489 se nessuno è più ricco di Dio,
of iemand rijker is dan God,
490 se nessuno è più potente di Dio,
of iemand machtiger is dan God,
491 se nessuno è più fruttuoso di Dio,
of iemand vruchtbaarder is dan God,
492 se nessuno è più dolce di Dio
of iemand zoeter is dan God,
493 se nessuno è più gioioso di Dio,
of iemand aangenamer is dan God,
494 se nessuno è più grande di Dio,
of iemand groter is dan God,
495 se nessuno è più allegro di Dio.
of iemand blijder is dan God.
496 Alla prima domanda ti rispondo così,
Op de eerste vraag antwoord ik u als volgt,
497 che nessun altro è più giusto di Dio,
dat niemand anders rechtvaardiger is dan God,
498 perché Lui dà a ognuno ciò che è suo,
want Hij geeft alle mensen het hunne,
499 e questo secondo i suoi meriti e demeriti,
en dit naar hun verdienste of niet-verdienste,
500 secondo quello che ho trovato per iscritto.
volgens wat ik geschreven heb gevonden.
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501 Que cosa è iusticia dize el doctore Iustino
Wat dinge dat es rechtverdicheit, seit die doctoer Justino
502 in soy libro dicto Institucionum.
in sinen boke geheten Des Insetten.
503 El dize in questo parlare,
So spreket hy in desen worden,
504 che iusticia costante in una perpetua voluntate dando a cescaduno sò qu'è suo.
dat rechtverdicheit es gestenticheit in enen ewegen wille, gevende enen iegeliken dat es sine.
505 E parla in questo modo per littere:+
En spreket in deser manierren in Latine:

+

f.29r

506 ‘Iusticia est constans atque perpetua voluntas ius suum unicuique tribuens.’
507 E così in questo modo eo posso dire
Ende also in deser maniren so mage ic spreken
508 che sopra li tuti creature iusto Dyo,
dat God boven allen creaturen es rechtverdich,
509 perché Luy ha una costante perpetua voluntate
want Hy heft enen gestentegen ewegen wille
510 de darne a cescaduno el suo.
te gevene enen iegeliken dat sine.
511 E questo contra alguni persone,
Ende dit es tegen enegen personen,
512 qui sempre may dano la roba de altroy.
dy altijt geven dat goet van anderen luden.
513 E questo non fa Dyo e persò dicto iusto.
Ende dit en doet niet God ende daromme es Hi genoempt rechtverdich.

*

502 dicto: boven doorgehaald de
503 spreket: hs. speket
508 che: in de linkermarge toegevoegd
510 a cescaduno: hs. ecescaduno
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501 Che cosa è giustizia dice il dottor Giustiniano501-10
Wat rechtvaardigheid is, zegt de geleerde Justinianus
502 nel suo libro chiamato Institutiones.
in zijn boek dat Institutiones heet.
503 Lo dice in queste parole:
Aldus spreekt hij in deze woorden:
504 che giustizia è costante in una sola volontà perpetua dando a ciascuno ciò che gli spetta.
dat rechtvaardigheid is standvastigheid in één eeuwige wil, gevend aan ieder het zijne.
505 Ed egli parla in latino in questo modo:
En hij spreekt zo in het Latijn:
506 ‘Iusticia est constans atque perpetua voluntas ius suum unicuique tribuens.’
507 E così in questo modo posso dire
En ook kan ik zo zeggen
508 che Dio è più giusto di tutte le creature,
dat God boven alle schepselen rechtvaardig is,
509 perché ha una volontà costante e perpetua
want Hij heeft een standvastige, eeuwige wil
510 di dare a ciascuno ciò che gli spetta.
om aan ieder het zijne te geven.
511 E questo [è] contrario ad alcune persone
En dit staat tegenover sommige personen
512 che danno sempre la roba d'altri.
die altijd het bezit van andere mensen weggeven.
513 E Dio non lo fa e perciò si chiama giusto.
En dit doet God niet en daarom wordt Hij rechtvaardig genoemd.

501-10 Vgl. Justinianus, Institutiones, Liber primus, I, 1-2: ‘Iustitia est constans et perpetua voluntas
ius suum cuique tribuens’ (‘Gerechtigheid is het standvastige en voortdurende verlangen aan
ieder zijn recht te verschaffen’) (Thomas 1975: 2). Het Latijn (dat in 506 volgt) is noch in
het Italiaans, noch in het Middelnederlands goed vertaald.
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514 De secondo te dico così eo,+
Van den tweden segge ic u also,

+

f.29v

515 che Dyo pyù bello de nisuno
dat God scoender es dan iemant
516 e persò de omni creatura debia Luy esser amato.
ende dar omme soude Hy van allen creaturen sin belieft.
517 O amantissimo myo compare,
O min alder liefste gevader,
518 que credevo esser pyù bello
wat gelovedi te sine alder scoens
519 in quillo regno beato celestiali?
in dien salegen rike des hemels?
520 E sy tu vole respondere veracemente,
Ende wildi antworden warrechticlike,
521 digate che foro de Dyo non sì belleza.
segget dat buten God en es egene scoenheit.
522 E così in Dyo se trova omni belleza,
Ende also vint men in God alle scoenheit,
523 perché tuti li anime beate+
want alle die salege zielen

+

f.30r

524 non desiderano de videre nysuna altra cosa
die en begeren egene andere dinch te sienne
525 quam quilla belleza del sancta Trinitate.
dan die scoenheit der heyleger Drivoldicheit,
526 De Quilla li tuti sydere e planete
van dier alle gesceppenesse ende planeten
527 haveno de piare lora bella claresza
hebben te nemene hare scone clarheit
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514 Della seconda [domanda] ti dico
Over de tweede [vraag] zeg ik u dit:
515 che Dio è più bello di tutti quanti
dat God schoner is dan iemand
516 e perciò dovrebbe essere amato da ogni creatura.
en daarom zou Hij door alle schepselen bemind moeten worden.
517 O compare mio carissimo,
O mijn allerliefste vriend,
518 che cosa credevi fosse il più bello
wat gelooft u dat het allerschoonst is
519 in quel beato regno celeste?
in dat zalige rijk des hemels?
520 E se vuoi rispondere sinceramente,
En als u naar waarheid wilt antwoorden,
521 di' che all'infuori di Dio non c'è bellezza.
zeg dat er buiten God geen schoonheid is.
522 E così in Dio si trova ogni bellezza,
En zo vindt men in God alle schoonheid,
523 perché tutte le anime beate
want alle zalige zielen
524 non desiderano vedere nessun'altra cosa
begeren niets anders te zien
525 che la bellezza della Santa Trinità.
dan de schoonheid van de Heilige Drievuldigheid,
526 Da Quella tutte le stelle e tutti i pianeti
aan wie al het geschapene en alle planeten
527 traggono la loro bella chiarezza
hun prachtige helderheid ontlenen
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528 e persò pyù bello del sole,
ende daromme velle scoender dan die sonne,
529 que tamen fa lucente el tuto mundo.
dy nochtan maket liechtende alle die werelt.
530 Ma Dyo fa lucente con Soy beato viso
Mer God doet liechtende met Sinen helegen aensichte
531 el celo iocondo con tuto el mundo,
den genoecheliken hemel met alle der werelt,
532 e perché Luy, Dyo, è-llo pyù bello de altre creature.+
ende want Hy, God, es vele scoender dan andere creaturen.
533 Persò innanzi li tuti creature
Daromme vor alle anderen creaturen
534 Dyo debia esser amato como creatore della belleza.
God soude sijn belieft als scepper der scoenheit.
535 Ancora si tu vole wardare
Noch eest dat ghy wilt ansien
536 sy nysuno altro pyù rico
oft iemant anders es meer rike
537 quam Dyo, diremo tosto.
dan God, solen wy seggen vollic.
538 Ma primo dixis-tu, carissimo myo compare,
Mer ierstwerf seidi, min alderliefste gevader,
539 demandando concilio de my, vostro humile servitore,
vragende raet van my, u oetmodege dienare,
540 de vostra fantisca in que tu era inamorato,
van uwer marten dar ghy in wart verlieft,
541 que è povera dela roba e del signo.
dy es aerm van goede ende van sinne.

*

528 Na bello: doorhaling, met vlek
532 per che: che erboven toegevoegd
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528 e perciò [Essa] è più bella del sole,
en [Die] daarom veel schoner is dan de zon,
529 che pure illumina tutto il mondo.
die toch de hele wereld verlicht.
530 Ma Dio con il Suo viso beato illumina
Maar God verlicht met Zijn heilig aangezicht
531 il cielo giocondo e tutto il mondo,
de vreugderijke hemel en de hele wereld,
532 perché Lui, Dio, è più bello delle altre creature.
omdat Hij, God, veel schoner is dan andere schepselen.
533 Perciò al di sopra di tutte le creature
Daarom zou boven alle andere schepselen
534 Dio dovrebbe essere amato come il creatore della bellezza.
God bemind moeten worden als schepper van de schoonheid.
535 E se vuoi considerare
Verder, als u wilt overwegen
536 che nessun altro è più ricco
of iemand anders rijker is
537 di Dio, lo diremo subito.
dan God, dat zullen wij weldra zeggen.
538 Ma prima hai detto, compare mio carissimo,
Maar eerst sprak u, mijn allerliefste vriend,
539 quando hai chiesto consiglio a me, il tuo umile servo,
toen u mij, uw nederige dienaar, om raad vroeg,
540 a proposito della tua fantesca, di cui ti eri innamorato,
over uw dienstbode, op wie u verliefd was,
541 che è povera di roba e di buon senso541
die arm is aan bezit en aan gezond verstand.

541

Voor het Italiaanse signo vgl. GDLI s.v. a segno, nr. 68: ‘avere buon senso’ (=‘gezond
verstand hebben’). Het Middelnederlandse sinne is (onder andere) ‘verstand’.
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542 Questa pò been essere paza reputata,+
Dese mach wel sin sot geheten,

+

f.31r

543 ma pyù pazo è-lo quilluy,
mer meer sot so es hy,
544 qui ama altra roba quam quil been de Dyo,
dy lief heft ander goet dan dat es van Gode,
545 perché in Quillo sta omni rikeza.
want in Dien staet alle richede.
546 Sinza povertà e omni mancamento
Sonder aermode ende alle gebreke
547 se dà El Sé medesmo con perpetua vita.
gheeft Hy Si selven met ewegen levenne.
548 Qui Luy ama sinza alcuna cosa desiderando,
Dy Hem lief heft sonder ander goet begerende,
549 ha trovà la profundità del mundo
heft vonden die diepheit der werelt
550 e el sublimitate de omni celi,
ende die hoecheit van allen hemelen,
551 com tuti li tesauri que sono dentri.
met allen scatten die sijn darinne.
552 Perché Soy tesauri sono infiniti,+
Want Sine scatten sijn sonder inde,

+

f.31v

553 de que nisuno pò fare rasone.
van welken niemant en mach maken rekenigge.
554 E persò el dise San Gregorio:
Ende dar omme seit Sinte Gregorius:
555 ‘O fradelli mey carissimi,
‘O min alderliefste broders,

*

544 Na goet inktvlek, daaronder: dan
547 Voor semedesmo: semes doorgehaald
547-549 grote vlek
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542 Lei può ben essere reputata pazza,
Deze kan terecht dwaas worden genoemd,
543 ma più pazzo è colui
maar dwazer is hij
544 che ama la roba diversa dal bene di Dio,
die ander bezit liefheeft dan wat van God is,
545 perché in Lui c'è ogni ricchezza.
want in Hem is alle rijkdom.
546 Senza poverà e senza nessun mancamento
Zonder armoede en enig gebrek
547 Egli dà Se stesso tramite vita perpetua.
geeft Hij Zichzelf met eeuwig leven.
548 Chi Lo ama desiderando nessun'altra cosa
Wie Hem liefheeft zonder ander bezit te begeren
549 ha trovato la profondità del mondo
heeft de diepte der wereld gevonden
550 e la sublimità di tutti i cieli
en de hoogte van alle hemelen,
551 con tutti i tesori che ci sono dentro.
met alle schatten die daarin zijn.
552 Perché i Suoi tesori sono così infiniti che
Want Zijn schatten zijn zonder einde,
553 nessuno può farne calcolo.
waarvan niemand een berekening kan maken.
554 E perciò San Gregorio dice:554
En daarom zegt Sint Gregorius:
555 ‘O fratelli miei, carissimi,555-71
‘O mijn allerliefste broeders,

554 Bedoeld wordt de kerkvader Gregorius de Grote (540-604, paus vanaf 590).
555-71 In 555-68 staan de vertalingen van het Latijnse citaat dat erop volgt in 571 en dat nagenoeg
letterlijk te vinden is in het brevier, onder het Gemeenschappelijke der heiligen, de liturgie
van één martelaar (Breviarium romanum 1910: [34]). Zie voor de tekst van Gregorius ook
Migne 1849, kolom 1275.
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556 si tu vole considerare diligentemente
wildi versinnen zere nerenstelike
557 que roba Dyo a noy ha promittuto
wat goede dat God ons heft gheloeft
558 in quillo beato regno celestiale,
in dat salege rike der hemelen,
559 te apparerà una cosa de niente,
so saelt u dunchken een dinch van nieute,
560 perché non se pò comparare insembre.
want men mages niet compareren te samen.
561 E si tu vole comparare insembre,+
Ende wildi dit compareren te samen,

+

f.32r

562 tunc eo te dico così:
dan segge ic u alsus:
563 che la roba del mundo una peza
dat dat goet der werelt es een gewichte
564 que non pò dare nysun subsidio.’
die niet en mach geven egeen holpe.’
565 Perché qui questa ama, perda li altra
Want di dese heft lief, verliest die andere
566 e persò dice ancora quillo medesmo doctore:
ende darom so seit noch die selve leerrere:
567 che questa roba mundane
dat dit goet der werelt
568 nonn-è altro che corupcione e prolixità dela morte.
en es anders niet dan vulnesse ende verlingnesse der doet.
569 E questo el dize per littere
Ende dit seget hy in latine

*

569 el dize: boven doorgehaald te diro; seget (of sehet?) hy: gecorrigeerd uit sal ic dy seggen
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556 se volete considerare con diligenza
als u heel nauwgezet wilt bedenken
557 che cosa Dio ci ha promesso
wat voor goed dat God ons heeft beloofd
558 in quel beato regno celeste,
in het zalige rijk der hemelen,
559 vi apparirà una cosa da niente,
dan zal het u een ding van niets lijken,
560 perché non le si possono comparare.
want men kan het onderling niet vergelijken.
561 E se vuoi compararle,
En als u dit onderling wilt vergelijken,
562 allora ti dico così:
dan zeg ik u aldus:
563 che la roba del mondo è un peso
dat het goed van de wereld een gewicht is
564 che non può dare nessun sussidio.’
dat geen enkele steun kan bieden.’
565 Perché chi ama questa, perde l'altra
Want wie dit liefheeft, verliest het andere
566 e perciò dice lo stesso dottore:
en daarom zegt diezelfde leraar ook:
567 che questa roba mondana
dat dit goed van de wereld
568 non è altra che corruzione e morte eterna.568
niets anders is dan vuilnis en een verlengstuk van de dood.
569 Egli lo dice in latino
En dit zegt hij in het Latijn

568

Woordelijk betekent prolixità / verlingnesse ‘verlengstuk’. Zie ook 571 en 583.

Een koopman in Venetië

182

[Teksteditie]
*
570 in soy omelia de uno martiro:
in sijnder omelien van enen martelere:
571 ‘Si diligenter consideremus, fratres karissimi,+
que et quanta sunt, que nobis promittuntur in celis,
vilescunt animo omnia, que habentur in terris.
Terrena namque substancia superne felicitati comparata pondus est, non subsidium.
Temporalis vita, eterne vite comparata,
mors est pocius dicenda quam vita.
Ipse enim defectus cotidianus corrupcionis,
quid est aliud, quam quedam prolixitas mortis?’

+

f.32v

572 O multo dilecto myo amico,
O min zere lieve vrint,
573 ha' tu bene intezo quilla riceza de Dyo,
hebdi wel verstaen die richede Goeds,
574 che may non ha fine,
welke nummermeer en heft inde,
575 sed sempre may cresce habundantemente
mer altoes wast overvloelike
576 in tanto che nisuno desidera pyù d'avere?+
in also dat niemant en begeret meer te hebben?
577 Perché loro considerano been chi non se pò consumare
Want sy considereren wel dat men se niet en ma[ch] consumeren
578 e così, sy tu ha' bene a mente,
ende also, hebdi dit wel in den siin,
579 che la roba del mundo molto instabile,
dat dat goet der werelt zere ongestentich,
580 perché inporta in soy fine omni povertate,
want sy inbringet in har inde alle aermode,
581 e quillo in tanto grando dolore
ende dat in also groter droefheden

*

571 (r.5) comparata: hs. comparta
576 pyù: hs. puy
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570 nella sua omelia di un martire:
in zijn homilie over één martelaar:
571 ‘Si diligenter consideremus, fratres karissimi,
que et quanta sunt, que nobis promittuntur in celis,
vilescunt animo omnia, que habentur in terris.
Terrena namque substancia superne felicitati comparata pondus est, non subsidium.
Temporalis vita, eterne vite comparata,
mors est pocius dicenda quam vita.
Ipse enim defectus cotidianus corrupcionis,
quid est aliud, quam quedam prolixitas mortis.’
572 O amico mio, molto diletto,
O mijn zeer lieve vriend,
573 hai inteso bene quella ricchezza di Dio,
hebt u goed begrepen de rijkdom van God,
574 che non finisce mai,
die nooit eindigt,
575 ma che cresce abbondantemente sempre di più,
maar altijd overvloedig toeneemt,
576 tanto che nessuno vuole avere di più?
zozeer dat niemand méér begeert te hebben?
577 Perché loro considerano bene che non la si può consumare
Want zij nemen terecht in aanmerking dat men deze niet kan opgebruiken
578 e così, se tieni bene in mente,
en ook, als u dit goed voor ogen houdt,
579 che le cose mondane [sono] molto instabili,
dat het goed van de wereld zeer onbestendig [is],
580 perché, alla fine comportano ogni tipo di povertà,
want zij brengt uiteindelijk alle armoede,
581 e tutto quello in un dolore tanto grande
en dat in zo'n grote droefheid
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582 che loro incresce qu'illa roba may havisse
dat hen verdrietet dat sise noeit hadden
583 e persò non sì altro quam una prolixità dela morte.
ende daromme so en eest anders niet dan verlingne[sse] der doet.
584 Questo intendeva molto bene+
Dit vestoent zere wel

+

f.33v

585 quil savio philosopho qui dize:
die wise philosopho di seide:
586 ‘Quista roba una cosa transitoria
“Dit goet es en dinch vorlidende
587 que may savio desiderava,
dy noeit wise en begherde,
588 perché è de besogna
want het es noet
589 che tu habia con fatiga
dat ghi se hebt met arbede
590 e così che tu quilla possede con paurra
ende also dat ghi se besittet met anxte
591 e poy ultematemente+
ende darna alderlestwerf

+

f.34r

592 che tu quilla roba laesza
dat ghi dat goet latet
593 con gran fatiga e dolore.”
met groten arbede ende droefheden.’
594 E questo notate voy mercodante, compare myo:
Ende dit noteret, ghy coepman, min gevader:
595 nonn-è altro che fumo del camino
en es anders niet dan roechk van den scoersstene

*

589 Voor arbede: woord doorgehaald (arbede?, gecorrigeerd)
590 tu: erboven toegevoegd
592 Na roba: r doorgehaald
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582 che rincresce loro di aver avuto una volta questa roba,
dat het hun verdriet dat zij het ooit hadden,
583 e perciò non è altro che morte eterna.
en daarom is het niets anders dan een verlengstuk van de dood.
584 Lo intendeva molto bene
Dit begreep heel goed
585 quel saggo filosofo che disse:
de wijze filosoof die zei:
586 ‘Questa roba [è] una cosa transitoria
“Dit goed is een vergankelijk ding
587 non desiderata mai da un savio,
dat een wijze nooit wilde hebben,
588 perché è necessario
want het is noodzakelijk
589 ottenerla con fatica
dat u het verwerft met moeite
590 e anche possederla con paura
en ook dat u het angstvallig bezit
591 e poi alla fine
en vervolgens in laatste instantie
592 lasciare quella roba
dat u het goed achterlaat
593 con grande fatica e dolore.”
met grote moeite en verdriet.’
594 E nota bene, mercante, compare mio:
En u, koopman, mijn vriend, merk op:
595 non è altro che fumo del camino,
het is niet anders dan rook uit de schoorsteen,
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596 qui va sinza tornare.
di gaet sonder keren.
597 E così sonno endato597-839
Ende also sijn sy gegaen
598 li tuti rice e potente del mundo,
alle die rike ende mechtege der werelt,
599 como eo te demonstrerò per scrifture.
als ic u bewisen sal by scrifturen.
600 E primo videte bene+
Ende ierstwerf sieget wel

+

f.34v

601 che nisuno in suo stato ven reputato,601
dat niemant in sinen stade wort gereputeert,
602 qui non ha roba de quista vanitate.
dy niet en heft goet van deser ydelheit.
603 E quisto te demonstrerò per molte exempli.
Ende dit sal ic u bewisen bi vele exemplen.
604 Dov'è Octaviano, imperatore del tuto mundo?604
War es Octaviaen, die keyser van alle der werelt?
605 Dov'è Salomon con soy saviesza e riceza?
War es Salomon met sinder wisheit ende richede?
606 Dov'è Sampson con soy fortesza e amasia?
War es Samsoen met sinder stercheit ende sinen boele?

599 demonstrero: eerste r uit e gecorrigeerd; voor scrifture: scrp (?) doorgehaald; voor
bewisen: p doorgehaald
601 ven: erboven toegevoegd
603 demonstrero: in laatste vier letters is gecorrigeerd
597-839 Over het ubi sunt?-motief zie p. 77-9.
601 Dat wil zeggen geëerd in het aardse leven.
604 Octavianus, bekend als keizer Augustus, onder wiens heerschappij Jezus van Nazareth
geboren werd (Lucas 2, 1), was van 27 voor Christus tot 14 na Christus keizer van het
Romeinse rijk. Hij kreeg als eerste het predikaat ‘Augustus’, ‘de Verhevene’.
*
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596 che se ne va senza tornare.
die gaat zonder terug te keren.
597 E così se ne sono andati
En zo zijn zij gegaan
598 tutti i ricchi e potenti del mondo,
al de rijken en machtigen der wereld,
599 come ti dimostrerò tramite scritture.
zoals ik u bewijzen zal aan de hand van geschriften.
600 E prima vedete bene
En in de eerste plaats, zie goed
601 che nessuno viene onorato nella sua persona
dat niemand in zijn hoedanigheid wordt geëerd,
602 che non ha beni materiali.
die geen ijdel goed heeft.
603 E questo te lo dimostrerò tramite molti esempi.
En dit zal ik u bewijzen door middel van veel voorbeelden.
604 Dov'è Ottaviano, l'imperatore di tutto il mondo?
Waar is Octavianus, de keizer van de hele wereld?
605 Dov'è Salomone con la sua saggezza e ricchezza?605
Waar is Salomon met zijn wijsheid en rijkdom?
606 Dov'è Samsone con la sua forza e la sua amante?606
Waar is Samson met zijn kracht en zijn minnares?

605

606

Salomon was bekend om zijn wijsheid. Als hij in het begin van zijn koningschap mag kiezen
wat hij van God wil ontvangen, vraagt hij wijsheid en inzicht om het volk te besturen. Als
beloning voor zijn verzoek belooft God hem behalve wijsheid ook rijkdom, schatten en glorie
(2 Kronieken 1, 7-12). Salomon werd beschouwd als de schrijver van de bijbelboeken
Spreuken, Hooglied en Wijsheid.
Samson, een van de rechters van Israël (zie de aantekening bij 333-9), was zo sterk dat hij
in zijn eentje legers Filistijnen versloeg. Hij werd uiteindelijk door de list van zijn minnares,
soy amasia / sinen boele, overwonnen.
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607 Dov'è Absalon con soy belesza legra?607
War es Absolon met sinder blider scoenheit?
608 Dov'è Porphirius con soy astucia,608
War es Porphirius met sinder listicheit,
609 qui primo li navi faceva+
dy ierstwerf die scepe makede

+

f.35r

610 e ancora navigare commensava?
ende oec metten scepen te treckenne begoste?
611 Dov'è Segor con soy potencia,
War es Segor met sinder macht,
612 qui sey miyare de homini maeszava
dy sesse dusent mannen verscloech
613 e quisto con uno battuto?
ende dit met enen sclage?
614 Dov'è Ebur, quil gran gygante,
War es Ebur, di grote rese,
615 qui fè tremare li homini in terra e mare?
di beven dede die minschen in der eerden ende in de[r] zee?
616 Dov'è Ethor quil iuvenetto animoso,
War es Ethor, die jongelinch coenne,
617 qui temptava tuta la terra de destruere?
dy tempteerde alle die eerde te verdervenne?

*
607

608

608 Na doue: astucia de doorgehaald
Absalon, een zoon van David, stond bekend om zijn schoonheid: er was niemand in heel
Israël, ‘die zo om zijn schoonheid geprezen werd als Absalon’ (2 Samuël 14, 25-7). In 2
Samuël 15-19 wordt zijn ondergang beschreven. Hij probeert David, zijn vader, van de troon
te stoten. Als hij moet vluchten voor de vrienden van zijn vader, raakt zijn hoofd vast in een
eik. Zijn muildier loopt onder hem door. Hangend aan de boom wordt hij gedood (2 Samuël
18, 14-5).
Porphyrius was een neoplatonische wijsgeer uit de derde eeuw na Chr., die om zijn geleerdheid
werd geroemd. Het ubi sunt?-motief, met o.m. de namen Porphyrius, Absalon, Samson en
Salomon, komt ook voor in een Latijnse trope, ‘Audi tellus, audi magni’, een uitbreiding
van het responsorium ‘Libera me Domine’, dat tijdens het nachtofficie van Allerzielen werd
gezongen (Analecta Hymnica 49, no. 779). Wellicht kende de auteur dit of een verwant
liturgisch gezang (zie ook Gilson 1955: 20-1) of een hiervan afgeleide tekst in de volkstaal.
Met dank aan C.M. Bower (Notre Dame, USA).
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607 Dov'è Assalone con la sua bellezza allegra?
Waar is Absalon met zijn stralende schoonheid?
608 Dov'è Porfirio con la sua astuzia,
Waar is Porphirius met zijn slimheid,
609 che prima faceva navi
die eerst de schepen maakte
610 e poi cominciava a navigare?
en ook met de schepen begon te varen?
611 Dov'è Segor con la sua potenza,611-3
Waar is Segor met zijn macht,
612 che ammazzava sei migliaia di uomini
die zesduizend mannen versloeg
613 e tutto questo in un solo colpo?
en dit met één slag?
614 Dov'è Ebur, quel grande gigante,614
Waar is Ebur, die grote reus,
615 che fece tremare gli uomini in terra e in mare?
die de mensen op aarde en op zee deed beven?
616 Dov'è Ethor, quel giovinotto audace,616-7
Waar is Ethor, die dappere jongeling,
617 che cercava di distruggere tutta la terra?
die poogde de hele aarde te vernietigen?

611-3 Segor, bedoeld moet zijn Samgar, die volgens het verhaal uit Rechters 3, 31 met een ossestok
zeshonderd Filistijnen versloeg. De tekst noemt maar liefst zesduizend als het aantal verslagen
vijanden.
614 Ebur, zeer waarschijnlijk de stamvader van de Eburonen, een Keltische stam, behorend tot
de Belgae. Na een gedurfde aanval op de Romeinse troepen in 54 vóór Christus, roeit Caesar
tussen 53 en 51 de stam volledig uit. Wat er van de stam dan nog bestaat, gaat over tot de
Tungri. Caesar, Bellum gallicum 6, 7 (zie: Dorminger 1981); Orosius, Historiae adversus
paganos 6, 7 en 10 (zie: Arnaud-Lindet 1990-1991).
616-7 Het is niet duidelijk wie met Ethor bedoeld wordt.
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618 Ancora dove sono quilloro+
Noch war sijn dieghene

+

f.35v

619 qui circano de havere honore619
di sochten te hebbenne ere
620 pro acquistarese grande nominanze,
om te vercrigenne hen groten name,
621 ché fosso loro nome in perpetua memorie?
dat honnen name were in eweger gedinckenesse?
622 E quisto eo ha' trovato
Ende dit hebbe ic vonden
623 scripto in hystorie de Greci
gescreven in die ystorien van den Grieken
624 e ancke in coronica de Romani,
ende oec in die corniken van den Romeynen,
625 como tu viderà' brevamente:
also ghijt sien sult cortelike:
626 dov'è Hercules e Ulixes e Hectore,+
war es Hercules ende Ulixes en Hector,

+

f.36r

627 qui erano molto gaiardi in combattere
di waren zere vrome in vechtene
628 in tanto che non fo nisuno
in dien dat en was egeen
629 qui non tremava innanzi de loro?
dy niet en bevede vor hen?
630 E quisto persò lori facevano
Ende dit deden sy daromme

*
619

619 de havere: hs. dehaure
627 molto: boven doorgehaald gaiad
In aansluiting op de context en het Middelnederlands is de Italiaanse werkwoordsvorm
circano (o.t.t.) vertaald in de o.v.t.
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618 E poi dove sono tutti quelli
Waar zijn verder diegenen
619 che cercavano di ottenere onore
die ernaar streefden eer te bezitten
620 per acquistarsi grande fama,
om voor zichzelf een grote naam te verwerven,
621 affinché il loro nome fosse nella perpetua memoria?
zodat hun naam in altijddurende herinnering zou zijn?
622 Ho trovato tutto questo
En dit heb ik geschreven gevonden
623 scritto nelle storie dei Greci623-4
in de geschiedenissen van de Grieken
624 e anche nelle cronache dei Romani,
en ook in de kronieken van de Romeinen,
625 come vedrai in breve:
zoals u in het kort zult zien:
626 dove sono Ercole, Ulisse e Ettore.
waar is Hercules en Ulysses en Hector,
627 che erano molto gagliardi nel combattere
die zeer dapper waren in het vechten,
628 tanto che non c'era nessuno
zozeer dat er niemand was
629 che non tremasse davanti a loro?
die niet voor hen beefde?
630 E lo facevano per questo,
En dit deden zij daarom

623-4 De schrijver doelt wellicht op een Italiaanse tekst uit de dertiende eeuw, de Storie de Troja
et de Roma, ook wel Liber ystoriarum Romanorum genoemd (Monaci 1920). Hierin wordt
de geschiedenis van de Romeinen verteld, vanaf de Trojaanse oorlog tot aan keizer
Constantijn.
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631 pro acquistare honore del mundo
om te hebbenne
632 e de essere gaiardi compagioni
ende te sine vrome gesellen
633 e con quillo havere loro nomini scripti.
ende met dien hebben haren name gescreven.
634 Como diceva Ovidio in fine de soy libro,+
Also seide Ovidius in den inde van sinen boeke,

+

f.36v

635 che Methafizica ven zciamato:
dat Methaphizica es genaempt:
636 ‘Adesso quisto opusculo eo ha' compieto,
‘Nu hebbe ic dit clene boech volint,
637 sò que fogo né ferro,
dat welke vir noch yser,
638 neancke la rabia de Iove,
noch oec die verwoeithet van Jove,
639 quilla planeta feroze,
die versclindende planete,
640 non ha possanza de destruere.
en heft egene macht te verdervenne.
641 E persò in meo laude
Ende daromme in minen love
642 myo nome serà scripto in perpetua memorie.
minen name sal sijn gescreven in ewege gedinckenesse.
643 E persò non hay' paura dela morte,+
Ende daromme en hebbe ic egene sorge vor die doe[t],

*

631 honore del mundo: is niet vertaald
632 Na e: es doorgehaald
633 hebben h: gecorrigeerd uit haren m (of n)
638 Voor joue: ja doorgehaald
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631 per acquistare onore nel mondo
om te bezitten [de eer van de wereld]
632 e per essere compagni gagliardi,
en om dappere gezellen te zijn
633 e per aver scritto con questo il loro nome.
en daarmee hun naam te hebben geschreven.
634 Come diceva Ovidio alla fine del suo libro634-46
Zo zei Ovidius aan het slot van zijn boek
635 che si chiama Metafisica:
dat Metaphysica is geheten:
636 ‘Ora ho finito questo opuscolo,
‘Nu heb ik dit kleine boek voltooid,
637 che né il fuoco, né il ferro,
dat vuur noch ijzer,
638 né la rabbia di Giove,
noch ook de razernij van Jupiter,
639 il pianeta feroce,
de verslindende planeet,
640 hanno il potere di distruggere.
macht heeft te vernietigen.
641 E perciò, in mia lode,
En daarom, te mijner eer,
642 il mio nome sarà scritto in perpetua memoria.
zal mijn naam geschreven zijn in altijddurende herinnering.
643 E perciò non ho paura della morte,
En daarom heb ik geen angst voor de dood,

634-46 Met Methaphizica wordt uiteraard bedoeld Metamorphoses. Zie Ovidius, Metamorphoses,
XV, 871-9.
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644 perché, quando morerò in corpo,
want, als ic sterven sal in den lichame,
645 l'anima mya viverà in eterna laude
so sal min ziele leven in ewegen love
646 e persò sum rico in quisto mundo.’
ende daromme ben ic rike in deser werelt.’
647 O cordialissimo myo compare,
O alderherttelijcste min gevadere,
648 ha' tu been intezo quisto inganamento:
hebdi wel verstaen dit bedroch:
649 como li persone confidarese solevano
ho dat die minschen plagen hen te betruwenne
650 in quista roba e fame de vanitate?
in dit goet ende name der ydelheit?
651 Quista been pernota quil lob, propheta1
Dit noteret wel Job, die prephete,

1

f.37v

652 dicendo in soy capittulo nono:
seggende in sinen negenste capittele:
653 ‘Ly iorni mey vano pyù tosto
‘Min dage gaen vele geringer
654 quam un cursore sempre may caminando.’
dan een lopere altoes gaende.’
655 E così molte persone sono passati,
Ende also vele personen sijn voergegangen,
656 qui may havisseno bene.
die noeit en hebben gehad wel.

*

648 quisto: erboven toegevoegd
653 Na mey: me doorgehaald
654 vn: erboven toegevoegd
656 Na gehad: ge(?) doorgehaald
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644 perché, quando morirò corporalmente,
want, als ik naar het lichaam zal sterven,
645 la mia anima vivrà in eterna lode
dan zal mijn ziel leven in eeuwige lofprijzing
646 e perciò sono ricco in questo mondo.’
en daarom ben ik rijk in deze wereld.’
647 O compare mio, cordialissimo,
O mijn allerliefste vriend,
648 hai inteso bene questo inganno:
hebt u dit bedrog goed begrepen:
649 come la gente soleva fidarsi
hoe dat de mensen plachten te vertrouwen
650 di questa roba e della fama della vanità?
op dit goed en op de roem der ijdelheid?
651 Lo segna bene il Giobbe, profeta
Dit tekent Job, de profeet, terecht op,
652 dicendo nel suo nono capitolo:
wanneer hij in zijn negende hoofdstuk zegt:
653 ‘I miei giorni passano più velocemente653-4
‘Mijn dagen gaan veel sneller
654 di un corriere che cammina sempre.’
dan een loper die altijd loopt.’
655 E così sono passate molte persone
En zo zijn veel personen voorbijgegaan
656 che non sono mai state bene.
die het nooit goed hebben gehad.

653-4 Job 9, 25.
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657 Perché tuto loro legresza
Want alle hare bliscap
658 è voltato in gran merore,
es gekeert in groter betterheit
659 ancora pyù tosta innanzi passati
ende noch vele eer vore gestreken
660 quam le umbra intorno a soy signo.+660-3
dan die scade om har teken.

+

f.38r

661 Questo el dize quil medesmo propheta
Dit so seget die selve prophete
662 parlando così per littera:
sprekende also in Latine:
663 ‘Dies mei sicut umbra pretereunt.’
‘Min dage sijn gelijch der scaien vorgeleden.’
664 E pro fare fine de quista roba transitoria
Ende om te make inde van desen vergenkelike goe[t]
665 eo te voio scrivere uno exemplo,
so wil ic u scriven een exemple,
666 como Aristotole scrive in soy Poyozia:
also Aristotiles scrivet in sijn Poeteria:
667 de quillo poeta qui era molto dolente
van dien poete welke was zere drove
668 de soy casa que ipso trovava deserta1
van sinen [huse] dat hy vant verwoest

1

f.38v

660 in torno: erboven toegevoegd
663 Voor scaien: scad doorgehaald
660-3 De auteur heeft het hier over de blijdschap die verkeert in bitterheid en die nog eerder
voorbijgaat ‘dan die scade om har teken’. Uit de context blijkt dat de schrijver hier teruggrijpt
op de bijbel. In 661-3 verwijst hij naar Job en citeert dan in het Latijn Dies mei sicut umbra
pretereunt wat hij vertaalt met Min dage sijn gelijch der scaien vorgeleden. Het Latijnse
citaat, dat alleen in het Nederlands is vertaald, is een combinatie van Job 8,9 en psalm 144
(Vulgaat 143), 4 (vgl. hierbij ook nog psalm 102 (101), 12 en 109 (108), 23). Bedoeld zal
zijn dat de blijdschap nog eerder vervliegt dan een schaduw, die namelijk verdwijnt op het
moment dat datgene verdwijnt waar zij de schaduw van is.

*
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657 Perché tutta la loro allegria
Want al hun blijdschap
658 è cambiata in grande tristezza
is verkeerd in grote bitterheid
659 e passata ancora prima
en nog veel eerder voorbijgegaan
660 dell'ombra intorno al proprio segno.
dan de schaduw rondom haar eigen teken.
661 Lo stesso profeta dice questo
Dit zegt dezelfde profeet
662 parlando così in latino:
wanneer hij aldus spreekt in het Latijn:
663 ‘Dies mei sicut umbra pretereunt.’
‘Mijn dagen zijn gelijk de schaduw voorbijgegleden.’
664 E per finire [la storia di] questa roba transitoria664-89
En om een eind te maken aan [dit verhaal over] dit vergankelijke goed
665 ti voglio scrivere un esempio,
wil ik voor u een exempel opschrijven,
666 come Aristotele scrive nella sua Poetica:
zoals Aristoteles schrijft in zijn Poetica:
667 di quel poeta che era molto dolente
over die dichter die zeer bedroefd was
668 a causa della sua casa che trovava deserta,
over zijn [huis] dat hij verwoest aantrof,

664-89 In de Poetica van Aristoteles is dit exempel niet aanwezig. Het is niet duidelijk tot welke
bron het verhaal van ‘De dichter, zijn neef en zijn verwoeste huis’ te herleiden is (Hamilton
Fyfe 1973).
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669 que innanzi era un palazo bello
di te voren was een scoen paleys
670 e con molto honore inhabitato.
ende met groter eren bewonet.
671 E coì plangendo diceva in quisto modo:
Ende also wenende seyde hy in deser manirren:
672 ‘O bella caza de quisto reame,
‘O scone huus van desen conichrike,
673 la tu' belleza me ha forzato
u scoenheit heft my fortseert
674 de plangere così amaramente
te wenende also zere betterlike
675 - como eo te vigo in quisto deserto logo - als ic u sien in deser woester plaessen 676 que in prima tu era così bene ornato
welke ghy in den iersten also wel wart gesiert
677 de omni belleza de mondo,1
van alder scoenheit der werelt,

1

f.39r

678 donde non manckava argento né auro,
dar niet en gebrach selver noch gout,
679 neancke prere preciose
noch oec dierbar gestente
680 e victualia habundantemente.
ende etende spise overvloiclike.
681 Ma edesso tu si' in maen de altra,
Mer nu sydi in ander luden hant,
682 qui te haveno wastati de fore e dentri.’
di u hebben verdeerft buten ende binnen.’

*

675 te: erboven toegevoegd
678 Voor argento: ne doorgehaald
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669 che prima era un bel palazzo
dat tevoren een mooi paleis was
670 abitato con grande onore.
en met grote eer werd bewoond.
671 E piangendo lo diceva in questo modo:
En zo wenend zei hij op deze manier:
672 ‘O bella casa di questo reame,
‘O schoon huis van dit koninkrijk,
673 la tua bellezza mi ha forzato
uw schoonheid heeft mij gedwongen
674 a piangere così amaramente
zo heel bitter te wenen
675 - come ti vedo in questo luogo deserto - als ik u zie op deze woeste plaats 676 del fatto che prima eri ornata così bene
om het feit dat u eerst zo mooi was versierd
677 con tutta la bellezza del mondo,
met alle schoonheid van de wereld,
678 dove non mancava né argento né oro
waar zilver noch goud ontbrak
679 né pietre preziose,
noch ook kostbaar gesteente,
680 e [dove si] mangiavano in abbondanza vettovaglie.
en [waar men] overvloedig spijzen at.
681 Ma adesso sei nelle mani di altri,
Maar nu bent u in handen van andere lieden,
682 che ti hanno guastato fuori e dentro.’
die u van buiten en van binnen te gronde hebben gericht.’
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683 Stando quista in quisto parlare
Staende dese in desen worden
684

684

veneva un soy nevote,

quam een sijn neve,
685 qui intendeva el casoen de soy dolore
dy verstoent die sake van sinder droefheit
686 e respondeva a luy molto saviomente
ende antworde hem zere wijsselike,
687 dicendo: ‘O molto dilecto myo nevoto,+
seggende: ‘O min zere uutvercoren neve,

+

f-39v

688 ha' tu may intezo dire
hebdi noeit horen seggen
689 che omni cosa ha soy tempo?
dat alle dingen hebben haren tijt?
690 E così omni savio cognosce bene
Ende also alle wise bekinnet wel
691 el tempo de soy responsione.
den tijt van sijnder antworden.
692 E quisto te dico foro del bocko de Salomone.
Ende dit segge ic u ute den monde van Salomon.
693 Ma tornanda a nostro proposito
Mer keerende op onsen proposito
694 te proverò che omni cosa ha so' tempo
u salic proven dat alle dinch heft sinen tijt
695 e quisto in molti poki paroli.+
ende dit in zere wenege worden.

*

684

+

f.40r

683 staende: en gecorrigeerd uit?
686 Voor molto: sa(?) doorgehaald
692 dico: erboven toegevoegd
In tegenstelling tot het Nederlands, waarin ‘neef’ zowel de betekenis kan hebben van ‘kind
van broer of zuster’ als van ‘kind van oom of tante’, heeft het Italiaanse nevote ‘neef’ alleen
de betekenis van ‘kind van broer of zus’. In de context (vgl. 687) blijkt nevote / neve ‘neef’
de betekenis van ‘kind van oom of tante’ te hebben.
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683 Mentre parlava in questo modo
Terwijl hij deze woorden sprak,
684 veniva un suo nipote,
kwam een van zijn neven,
685 che intendeva la ragione del suo dolore,
die de oorzaak van zijn droefheid begreep
686 ed gli rispondeva molto saggiamente
en hem zeer verstandig antwoordde,
687 dicendo: ‘ O mio nipote molto diletto
zeggend: ‘O mijn zeer uitverkoren neef,
688 hai mai sentito dire
hebt u nooit horen zeggen
689

689

690

690-2

che ogni cosa ha il suo tempo?
dat alle dingen hun tijd hebben?
E così ogni savio conosce bene
En zo kent iedere wijze precies

691 il tempo della sua risposta.
de tijd voor zijn antwoord.
692 E te lo dico dalla bocca di Salomone.
En dit zeg ik u bij monde van Salomon.
693 Ma tornando al nostro proposito
Maar terugkerend naar ons onderwerp
694 ti proverò che tutto ha il suo tempo
zal ik u aantonen dat ieder ding zijn tijd heeft
695 e lo farò in pochissime parole.
en dit in zeer korte bewoordingen.

689 Vgl. Prediker 3, 1.
690-2 Vgl. Prediker 8, 5. De Vulgaat heeft: ‘Tempus et responsionem cor sapientis intelligit’, ‘Het
hart van de wijze kent tijd en antwoord’.
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696 Te insignerò de savere
U salic leren te wetene
697 per que rasoen ven clamato
om wat redenen wort genoempt
698 la roba de quisto mondo
dat goet van deser werelt
699 una cosa transitoria.
een titelike dinch.
700 Perché el tempo may stabile,
Want den tijt en es nummermeer staende,
701 ma el passa con omni iorni
mer vergheit met allen dagen
702 e così quista rickeza del mondo.
ende also dese richede der werelt.
703 Pyate un boen exemplo+
Nemet een goet exempel

+

f.40v

704 de quiste cose insensibile:
van desen ongevoeliken dingen:
705 e primomente el moto del mare
ende ierstwerf dat roren der zee
706 que may non sta firme,
die nummermeer en steet stille,
707 ma sempre may cresze o decresze,
mer altoes west oft ontwest,
708 el va suso in un reame
ende gaet oppe in een conichrike

*

700 per che: che erboven toegevoegd
706 Voor sta: sa(?) doorgehaald
708 Na vn: lange, vlekkerige doorhaling

Een koopman in Venetië

203

[Vertaling]
696 Ti insegnerò a sapere
Ik zal u leren te weten
697 per quale ragione
om welke redenen
698 la roba di questo mondo viene chiamata
het goed van deze wereld
699 una cosa transitoria.
een tijdelijke zaak wordt genoemd.
700 Perché il tempo non [è] mai stabile,
Want de tijd staat nooit stil,
701 ma passa ogni giorno
maar gaat met de dag voorbij
702 e così anche la ricchezza del mondo.
en zo ook deze rijkdom van de wereld.
703 Pigliate un buon esempio
Neem een goed voorbeeld
704 di queste cose inerte:
aan deze zielloze dingen:
705

705-9

e per primo il moto del mare,
en allereerst aan de beweging der zee,

706 che non sta mai fermo,
die nooit stilstaat,
707 ma sempre cresce o decresce,
maar altijd aanzwelt of wegebt,
708 va su in un reame
en omhoog gaat in een koninkrijk

705-9 De eeuwige beweging van de zee doet enigermate denken aan Prediker 1, 7 en aan
Ecclesiasticus (Jezus Sirach) 40, 11.
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*
709 e ven ioy in un altre.
ende comt neder in een ander.
710 Dizémi nevoto, myo compare,
Segget my neve, min gevader,
711 adoncko sò que voy appare+
so wat u dan doncket

+

f.41r

712 in quil reame del altro bande.
in dat ander conichrike.
713 E si voel been respondere,
Ende wildi wel antworden,
714 digate che omni cosa ha de passare,
segget dat alle dinch heft te vorlidene,
715 como li undi del mare
also die baren der zee
716 alsano in suso e voltano in niente.’
opgaende sijn ende keren in meute.’
717 E così va el mondo con tuti soy concupiscencie,
Ende also gaet die werelt met alder sinder begherten,
718 como dize el ewangelista Iohanne.
also seit die ewageliste Jan.
719 ‘Mundus transit et concupiscencia eius.’
720 Dove sono quilloro,+
War sijn dieghene,

+

f.41v

721 qui edificarno quilli grandi castelli?
di timmerden die grote castelen?
722 Dove sono quilli gran principi,
War sijn die grote prinsen,

*

709 ven: boven doorgehaald vay; na ende: begin van v doorgehaald
711 voy: erboven toegevoegd
714 Na che: de(?) doorgehaald
718 Na como: el doorgehaald
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709 e viene giù in un altro.
en naar beneden komt in een ander.
710 Ditemi dunque nipote, compare mio
Zeg mij neef, mijn vriend,
711 ciò che vi pare
wat u dan dunkt
712 in quel reame dall'altra parte.
in dat andere koninkrijk.
713 E se volete rispondere bene,
En wilt u juist antwoorden,
714 dite che ogni cosa deve passare,
zeg dat ieder ding voorbij moet gaan,
715 come le onde del mare
zoals de golven van de zee
716 si alzano su e si voltano in niente.’
omhoog gaan en keren in niets.’
717 E così va il mondo con tutte Ie sue concupiscenze,
En zo gaat het de wereld met al haar begeerten,
718 come dice l'evangelista Giovanni:
zoals de evangelist Johannes zegt:
719

719

‘Mundus transit et concupiscencia eius.’

720 Dove sono quelli
Waar zijn degenen
721 che edificarono quei grandi castelli?
die de grote kastelen bouwden?
722 Dove sono quei grandi principi
Waar zijn de grote vorsten

719

Woordelijke weergave van 1 Johannes 2, 17 in de Vulgaat.
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723 qui edificarno quil grande citati?
die timmerden die grote steden?
724

724-34

Dove sono quilli fioli rebelli,
War sijn die ongehorsam kindere,

725 qui facevano la thora de Babilonie,
di maechten den thore van Babilonien,
726 credendo se de podere defendere
gelovende dat si souden mogen hen bescodden
727 contra la voluntà de Dyo+
tegen den wille van God

+

f.42r

728 e de stare in contra tut'el mondo?
ende te staende tegen alle die werelt?
729 Ma wardate molto bene,
Mer wachtet zere wel,
730 como veneva facto lori opinione
ho quam gedaen har menigge
731 che omni cosa veneva facto
dat alle dinch wort gedaen
732 in contra lori sentamento.
tegen hare begheerte.
733 E persò illa ven clamato
Ende daromme wort si genaempt
734 la casa de confugione.
dat huus der scaemden.
735 E così, compare myo gracioso,+
Ende, also min gracileke gevadere,

+

f.42v

724-34 Genesis 11, 1-9, de torenbouw van Babel. Merkwaardig is in 734 huus der scaemden als
vertaling van Babel. Het werkwoord confundere, waarmee wordt aangeduid het verwarren
van de taal door God, wordt in de bijbel vaak gebruikt om de verwarring of verstoring van
de mensen door God weer te geven, waarvoor Hij ze moge bewaren: ‘Domine, ne confundar,
quia invocavi te’ (psalm 31 (Vulgaat 30), 18) (in de Willibrordvertaling: ‘Beschaam mij niet,
als ik U roep, HEER’). Huus der scaemden lijkt hier echter een verkeerde vertaling. Zie ook
442.
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723 che edificarono quelle grandi città?
die de grote steden bouwden?
724 Dove sono quei figliuoli ribelli
Waar zijn de ongehoorzame kinderen
725 che facevano la torre di Babele
die de toren van Babel maakten,
726 credendo di potersi difendere
gelovend dat zij zich zouden kunnen verdedigen
727 dalla volontà di Dio
tegen de wil van God
728 e di tener testa a tutto il mondo?
en stand zouden kunnen houden tegen de hele wereld?
729 Ma guardate molto bene
Maar let heel goed op
730 come si formava la loro opinione:
hoe hun mening totstandkwam:
731 che ogni cosa veniva fatta
dat alles werd gedaan
732 contro i loro desideri.
tegen hun zin.
733 E perciò essa viene chiamata
En daarom wordt zij genoemd
734 la casa di confusione.
het huis der schaamte.
735 E così, compare mio grazioso,
En zo, m'n beste vriend,
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*
736 la riceza de quisto mundo
die richede van deser werelt
737 passa avanti como el fumo.
gaet voer ewech als den roeck.
738 E persò habiate been a mente
Ende daromme hebt wel in uwen siin
739 si tu vole amare riceza.
oft ghi wilt liefhebben richede.
740 Considerate molto bene quilla,
Overdincket zere wel dier,
741 che in sé ha omni stabileza.
die in har heft alle gestenticheit.
742 E quista quil rikissimo Dyo,
Ende dese es die alderrichste God,
743 qui in quisto mondo fo povero.+
di in deser werelt was aerm.

+

f-43r

744 E in tanto amava la povertate,
Ende also zere minde Hy aermode,
745 che Quilluy conversava volentire con quilloro
dat Hy zere gheerne wandelde met hen
746 qui de spiritu erano povere.
dy van den gheeste waren aerm.
747 E con quillo Luy lori promitteva
Ende met dien Hy hen gelovede
748 la Soy gloria eterna,
Sine ewege vrouwe,
749 dicendo in quisto modo:
seggende in deser maniren:

*

742 quista: in de marge toegevoegd, met verwijsteken
745 wandelde: w gecorrigeerd uit v
747 lori: boven doorgehaald per
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736 la ricchezza di questo mondo
de rijkdom van deze wereld
737 passa avanti come il fumo.
gaat voorbij als rook.
738 E perciò abbiatelo bene in mente
En denk er daarom goed over na
739 se volete amare la ricchezza.
of u rijkdom wilt liefhebben.
740 Considerate molto bene quella [ricchezza]
Denk zeer goed na over díe [rijkdom]
741 che è stabile i se stessa.
die alle standvastigheid in zich heeft.
742 E questo [è] quel Dio ricchissimo,
En deze is de allerrijkste God,
743 che fu povero in questo mondo.
die in deze wereld arm was.
744 E Lui amava tanto la povertà
En zozeer had Hij de armoede lief
745 che frequentava volentieri quelli
dat Hij heel graag omging met hen
746 che erano poveri di spirito.
die arm waren van geest.
747 E con quello Lui prometteva loro
En hiermee beloofde Hij hun
748 la Sua gloria eterna,
Zijn eeuwige vreugde,
749 dicendo in questo modo:
zeggend aldus:
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*
750 ‘Beati voy poveri del spirito,
‘Salic sidi aerme van gheeste,
751 perché a voy partena+
want u wel thoebehoert

+

f.43v

752 la gloria de vita eterna.’
die bliscap van den ewegen levene.’
753 E persò, compare myo,
Ende daromme, min gevadere,
754 amate a quillo Dyo,
hebt lief dien God,
755 qui ha rickeza infinita
di richeit heft sonder inde
756 que may non venerà mancka,
die nummermeer en sal minderen,
757 ma crescerà habundantemente
mer sal wassen overvloelike
758 e toy porà' possidere sinza timore.
ende ghy sulse mogen besitten sonder vrese.
759 Ma adesso my vene a mente,+
Mer nu tehant so cornet my in den siin,

+

f.44r

760 quando eo te demandava de respondere
doen ie u vragede te antwordenne
761 si fosso nisuno pyù potente
oft iemant were mogendegere
762 altro que Dyo, nostro protectore.
anders dan God, onser alder bescodder.
763 Ma sovro quillo
Mer op datte

*

757 Voor wassen: wasche doorgehaald
763 Na quillo: doorhaling
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750

750-2

‘Beati voi poveri di spirito,
‘Zalig zijt gij, armen van geest,

751 perché a voi appartiene
want u behoort juist toe
752 la gloria della vita eterna.’
de vreugde van het eeuwig leven.’
753 E perciò, compare mio,
En daarom, mijn vriend,
754 amate quel Dio,
heb die God lief,
755 che ha ricchezza infmita
die rijkdom heeft zonder einde
756 che non verrà mai meno,
die nooit zal verminderen,
757 ma che crescerà in abbondanza
maar overvloedig zal toenemen
758 e potrete possederla senza timore.
en u zult deze zonder vrees kunnen bezitten.
759 Ma adesso mi viene in mente [il momento],
Maar nu komt mij meteen in gedachten,
760 quando ti ho domandato di rispondere
toen ik u vroeg te antwoorden
761 se nessuno fosse più potente
of iemand machtiger zou zijn
762 di Dio, il nostro protettore.
dan God, ons aller beschermer.
763 Ma a proposito di questo
Maar daarop

750-2 Verwijzing naar Jesaja 66, 2 en vooral Matteüs 5, 3.
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*
764 te respondo così eo,
so sal ic u antworden,
765

765-74

secondo che dize quilla donzella,
na dat seget die jonge jonffrouwe,

766 clamata Hester e molto savia:
genoempt Hester ende zere wijs:
767 ‘O Signore myo e vero Dyo,+
‘O Here ende min warechtich God,

+

f.44v

768 in Vostro dixione omni cosa posito
in Uwen worden alle dinch es geseet
769 e in quillo nisuna persona
ende in dien en es egheen persoen
770 qui podisse resistere la Tua potencia
di mochte Uwe macht wederstaen
771 e contra dire Tua voluntate.
ende wederspreken Uwen wille.
772 Perché omni cosa in una parole,
Want alle dinch in enen worde,
773 li celi e terra, Tu ha' facti
die hemele ende die eerde, hebt gemaecht
774 e persò nisuno pyù potente.’
ende daromme so en es niemant mechtegere.’
775 E così in quil essere sono stabili,+
Ende also in dien wesene sijn si staende,
776 sempre may permanente
ewelike blivende

772 Voor enen: v (of W) doorgehaald
775 Na si: kl.. ende doorgehaald
765-74 Het gebed van Koningin Ester staat in de Vulgaat in het bijbelboek Ester 14, 3-19 (vgl. Bijbel
1995: 578, vs. 11-24). De tekst komt meer overeen met het hieraan voorafgaande gebed van
Mordechai (Mardochaeus). Zie in de Vulgaat, Boek Ester 13, 8-11 (vgl. Bijbel 1995: 578,
2-8). De uitspraak waar het hier echter om gaat (in 774) komt ook in het gebed van Mordechai
niet voor.
*
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764 ti risponderò così,
zal ik u antwoorden,
765 secondo quello che dice la giovinetta,
volgens wat de jonge jonkvrouw,
766 chiamata Ester e molto saggia:
Ester geheten en zeer wijs, zegt:
767 ‘O mio Signore e vero Dio,
’O Heer en mijn waarachtige God,
768 nelle Vostre parole [è] posto tutto
op Uw woorden zijn alle dingen vastgesteld
769 e perciò non [vi è] nessuno
en daarom is er geen mens
770 che possa resistere alla Vostra potenza
die Uw macht zou kunnen weerstaan
771 e contraddire la Vostra volontà.
en Uw wil weerspreken.
772 Perché tutto in una parola,
Want alles in één woord,
773 i cieli e la terra, li hai fatti
de hemel en de aarde, hebt [U] gemaakt
774 e perciè nessuno [è] più potente.’
en daarom is niemand machtiger.’
775 E così stanno in questo stato
En zo staan zij in die hoedanigheid,
776 permanendo in etterno
eeuwig blijvend
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*
777 in fin del mondo sinza mancamente.
tot in dinde der werelt sonder vermindernesse.
778 Li planete haveno de regnare,
Di planeten hebben te regnerende,
779 in obediencia de quilla parole,
in ghehorsamheden van dien worde,
780 dicendo: ‘Fiat’. E omni cosa sono create.
seggende: ‘Het si’. Ende alle dinch es gescapen.
781 E quisto te dico, compare myo,
Ende dit segge ic u, min gevader,
782 che tu obedisca così a Dyo,
dat ghi also Gode ghehorsam sijt,
783 como tu vide per exemplo
als ghi siet bi exemple
784 in quiste cose celestiale.+
in desen hemelsche dingen.

+

f.45v

785 Como voy videte in quisti elementi,
Also ghy siet in desen elementen,
786 qui may non laseno d'oparare
dy nummermeer en laten te werkenne
787 secondo soy ordinacione,
na honder ordinancien,
788 non volendo fare
niet willende doen
789 contra la potencia de Dio,
tegen die mechticheit van Gode,
790 cognoscendo che quillo Signoro
bekinnende dat di Here

*

777 mancamente: hs. macamente
782 gode: in de marge toegevoegd, met verwijsteken
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777 senza posa fino alla fine del mondo.
tot het einde der wereld zonder vermindering.
778 I pianeti hanno da regnare
De planeten moeten regeren
779 in obbedienza di quella parola,
in gehoorzaamheid aan dat woord,
780

780

dicendo: ‘Cosi sia.’ E ogni cosa è creata.
zeggend: ‘Het zij [er].’ En alles is geschapen.

781 E ti dico questo, compare mio,
En dit zeg ik u, mijn vriend,
782 che tu ubbidisca così a Dio
dat u ook God gehoorzaam moet zijn,
783 come vedi per esempio
zoals u als voorbeeld ziet
784 in queste cose celestiali;
aan deze hemelse dingen;
785 come vedete in questi elementi,
zoals u ziet aan deze elementen,
786 che non tralasciano mai di operare
die nooit aflaten te werken
787 secondo il loro ordine,
volgens hun opdracht,
788 non volendo agire
niet willende handelen
789 contro la potenza di Dio,
tegen de macht van God,
790 sapendo che il Signore
erkennend dat de Heer

780

Vgl. Genesis 1, 6.
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*
791 pò fare a niente con una parola
mach maken te nieute met enen worde
792 tut'el mondo con Soy potencia.
alle die werelt met Sinder macht.
793 E quisto ancka noy devemo pensare:+
Ende dit oec souden wy peisen:

+

f.46r

794 che de Soy forteza
dat van Sinder steercheit
795 tut'el mondo ha de tremare,
alle die werelt heft te bevene,
796 considerando un grando exemplo,
bedinckende een groet exempel,
797 quillo qui noy legemo
welke wy lesen
798 in del Testamento Vecho
in den Ouden Testamente
799 de quilli inobedienti
van dien ongehorsamegen
800 qui erano dela terra absorbuti,
di van der eerden worden versclint,
801 e quisto pro loro murmuracione+
ende dit om honder murmuracien

+

f.46v

802 contra Moyse, quil vicario de Dyo.
tegen Moyses, den stehouwer van God.
803 Ma audì sò que interveneva loro,
Mer hort so wat hen es ghesciet,
804 quando Dyo commendava a Moyse:
doen God beval Moyses:

*

791 Voor nieute: n...e doorgehaald
797 Voor lesen: lege doorgehaald
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791 con una sola parola può annientare
met één woord teniet kan doen
792 tutto il mondo con la Sua potenza.
de hele wereld met Zijn macht.
793

793-823

E anche a questo dobbiamo pensare:
En ook dit zouden wij moeten bedenken:

794 che per la Sua forza
dat door Zijn kracht
795 tutto il mondo ha da tremare
heel de wereld heeft te beven,
796 considerando un grande esempio,
denkend aan een groot voorbeeld,
797 che leggiamo
dat wij lezen
798 nell'Antico Testamento
in het Oude Testament
799 su quelli disubbidienti
over die ongehoorzamen
800 che erano assorbiti dalla terra,
die door de aarde werden verslonden,
801 e tutto questo a causa del loro mormorio
en dit vanwege hun gemor
802 contro Mosé, il vicario di Dio.
tegen Mozes, de plaatsvervanger van God.
803 Ma udite che cosa gli è capitato
Maar hoor wat hun is overkomen
804 quando Dio comandava a Mosè:
toen God Mozes beval:

793-823 Vgl. Numeri 16, 1-35. Daar wordt het verhaal verteld van Korach (in de Vulgaat Core),
Datan en Abiram en hun aanhang. Zij kwamen in opstand tegen Mozes. God straft hen door
de grond te doen openscheuren. Zij verdwijnen in de aarde.
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*
805 ‘Va' tosto e vostro gente separate
‘Gaet geringe ende u volck scedet
806 de quilli tri vostri inimici
van uwen drie vianden
807 et de tuti lori sequaci,
ende van allen die hen volgen,
808 de Dathan, Abyron e Chore,
van Dathan, Abyron ende Chore,
809 perché Eo farò vindicta sopre de lore.’+
want Ic sal doen wrake over hen.’

+

f.47r

810 E così Moyse andava tosto
Ende also Moyses ghinck geringe,
811 fazando quil comandamento
doende dat gebot
812 de nostro Signore Iesu Cristo.
van onsen Here Ihesu Cristo.
813 E così stando un del altro
Ende also staende een van den anderen
814 con un solo pensiro de Dyo,
met enen gedachte van God,
815 la terra se averzeva
die eerde har ontploechk
816 e tuti quistoro deghiteva.
ende alle dese versclinde.
817 E quistori tri innanzi mencionati+
Ende dese drie voergenoempt

+

f.47v

818 erano suppriori de sinquanti altri persone.
waren overste van vijftegen anderen personen.

*

813 Voor een: v doorgehaald
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805 Andatevene presto e separate la vostra gente
‘Ga onverwijld en scheid uw volk
806 da quei tre vostri nemici
van uw drie vijanden
807 e da tutti i loro seguaci,
en van allen die hen volgen,
808 cioé da Datan, Abiram e Core,
namelijk Datan, Abiram en Korach,
809 perchè Mi vendicherò di loro’
want Ik zal Mij wreken op hen.’
810 E così Mosé se ne andava presto
En zo ging Mozes onverwijld,
811 seguendo il comandamento
het gebod nakomend
812 del nostro Signore Gesù Cristo.
van onze Heer Jezus Christus.
813 E mentre stavano così, l'uno separato dall'altro,
En zo staande [de] een naast de ander,
814 con un solo pensiero di Dio
opende zich met één gedachte van God
815 la terra si apriva
de aarde
816 ed inghiottiva tutti quanti.
en verslond al dezen.
817 E quei tre menzionati prima
En deze drie voornoemd
818 erano i superiori di altre cinquanta persone.
waren leider van vijftig andere personen.
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*
819 E quando erano così dampnati,
Ende doen si waren also verdoempt,
820 li altri sinquanti, loro sequaci,
di andere vijftich, har navolgers,
821 del fogo de celo sunt brusati
van den hemelsche virre sijn si verbeert
822 in tanto che non se travava
in also zere dat men niet en vant
823 niente da loro cavilli, neanck nisun.
niet van haren hare, noch oec niet een.
824 E quisto te dico, compare myo,+
Ende dit so segge ic u, min gevader,

+

f.48r

825 que cosa è la potencia de Dyo,
wat dinge es de macht van God,
826 assò che tu attende de fare bene
opdat ghi u ghevet goet te doene
827 e amare Dyo sopra omni cose,
ende God lief te hebben boven alle dinch,
828 perché nysuno altro pyù potente.
want het es egheen ander meer mechtich.
829 E persò siate obediente,
Ende daromme sijt gehorsam,
830 perché tuti qui sono rebelli
want alle die sijn wederspenich
831 in quisto modo serano dampnati,
in deser werelt solen si sijn verdoempt,
832 e così in quil altro mundo brusati,+
ende also in dese ander werelt verbeert,

*

+

f.48v

823 da: a gecorrigeerd uit o(?)
832 werelt: hs. werel
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819 E quando essi erano così condannati,
En toen ze zo waren verdoemd,
820 gli altri cinquanta, i loro seguaci,
zijn de andere vijftig, hun volgers,
821 sono stati bruciati dal fuoco del cielo,
door het hemelse vuur verbrand,
822 tanto che non si trovava
zozeer, dat men niet terugvond
823 niente dei loro capelli, nemmeno uno.
iets van hun haren, nog niet één.
824 E ti dico questo, compare mio,
En dit zeg ik u, mijn vriend,
825 qual è la potenza di Dio,
wat voor zaak de macht van God is,
826 acciò che tu attenda a far bene
opdat u zich ertoe zet goed te doen
827 e ad amare Dio al si sopra di ogni cosa,
en God lief te hebben boven alles,
828 perché nessun altro è più potente.
want geen ander is machtiger.
829 E perciò siate ubbidienti,
En daarom, wees gehoorzaam,
830 perchè tutti quelli che sono ribelli
want allen die weerspannig zijn
831 saranno dannati in questo modo831
zullen in deze wereld verdoemd worden
832 e così in quell'altro mondo saranno bruciati e
en eveneens in die andere wereld verbrand,

831

Het Italiaanse woord modo ‘manier’ zou, gezien de context en de Middelnederlandse vertaling
‘werelt’, gelezen kunnen worden als mundo ‘wereld’.
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*
833 del fogo inferno totaelmente consummati.
van der hellen virre altemale geconsumeert.
834 E persò nonn-è altra riceza,
Ende daromme so en es egene ander rijchede,
835 neanck belleza legra,
noch oec blide scoenheit,
836 né potencia, né fortesza,
noch mogenticheit, noch sterckheit,
837 perché de Dyo ven omni cosa
want van God comt alle dinch
838 e sò che ven foro de Ipso,
ende dat compt buten Hem,
839 in quisto mundo non sì altro che fumo.
in deser werelt en es anders niet dan roeck.
840 E persò serava un gran paeszia+
Ende daromme wart een grote ghechede
841 de amarare de tuy fantisca.
te verlievenne van uwer marten.
842 Ma si tu quilli volete havere
Mer wildi har hebben
843 e per been de tuy casa tenere,
ende om orber van uwen huse houden,
844 wardate molto bene
wachtet zere wel
845 si omni cosa illa fa nettamente,
oft si alle dinch doet reynlike,
846 perché in tuy vecheza
want in uwer outheit

*

840 Voor paeszia: pas doorgehaald
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833 consumati totalmente dal fuoco infernale.
door het hellevuur geheel verteerd.
834 E perciò non c'è altra ricchezza,
En daarom is er geen andere rijkdom,
835 né bellezza allegra
noch ook vreugdevolle schoonheid,
836 né potenza, né forza,
noch macht, noch kracht,
837 perché da Dio viene tutto
want van God komt alles
838 e ciò che non viene fuori di Lui,
en wat buiten Hem [om] komt
839 non è altro che fumo in questo mondo.
in deze wereld is niet anders dan rook.
840 E perciò sarebbe una grande pazzia
En daarom zou het een grote dwaasheid zijn
841 innamorarti della tua fantesca.
verliefd te worden op uw dienstbode.
842 Ma se vuoi averla
Maar wilt u haar hebben
843 e tenerla per il bene della tua casa,
en voor de goede gang van zaken in uw huis houden,
844 guarda molto bene
zie er dan zeer goed op toe
845 che lei faccia ogni cosa con nettezza,
of zij alles keurig doet,
846 perché nella tua vecchiaia
want in uw ouderdom
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*
847 non valerava, si fossa sporka.
niet so en dochse u, war si vul.
848 OV - O compare myo savio,+
O min wise gevader,

+

f.49v

849 per voy sum molto bene instructo
by u ben ic zere wel instrueert
850 de vostre boni documenti.
van uwer goeder leeringen.
851 E persò, compare my' graciose,
Ende daromme, min suverlike gevader,
852 li parole tuy sono tuty dolse
u worde sijn altemale suoete
853 e così de molte intellecto.
ende also van groter verstennessen.
854 Ma ancora eo voria essere avisato
Mer noch so woude ic sijn gewarent
855 de un altro myo grande pensiro.
van minen anderen grote gedachte.
856 Perché eo ha' bene intezo+
Want ic hebbe zere wel verstaen

+

f.50r

857 el vostro bone sentamento
uwe goede ghevoelnesse
858 que voy inverso de my havete:
di ghy te mywert hebt:
859 che ela fantisca mya fosso nette.
dat min marte were reynne.
860 Ma eo te dico, compare myo,
Mer ic segge, min gevader,

*

857 ghevoelnesse: h ertussengevoegd
858 Voor hebt: hebst doorgehaald
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847 lei non varrebbe niente, se fosse sporca.
zou ze voor u niet deugen, als ze slonzig zou zijn.
848 OV - O compare mio saggio,
O mijn wijze vriend,
849 da voi sono stato istruito molto bene
door u ben ik zeer wel geïnstrueerd
850 con i vostri buoni insegnamenti.
met uw goede lessen.
851 E perciò, compare mio grazioso,
En daarom, m'n beste vriend,
852 le tue parole sono tutte dolci
uw woorden zijn geheel en al zoet
853 e per questo di buon senso.
en [getuigen] ook van groot inzicht.
854 Ma vorrei anche venir consigliato
Maar ook zou ik gewaarschuwd willen worden
855 a proposito di un altro mio grande pensiero.
voor mijn andere grote gedachte.
856 Perché ho inteso bene
Want ik heb heel goed begrepen
857 la vostra buona intenzione
uw goede gevoelen
858 che avete verso di me:
dat u ten opzichte van mij koestert:
859 che la mia fantesca debba essere netta.
dat mijn dienstbode keurig zou moeten zijn.
860 Ma ti dico, compare mio,
Maar ik zeg, mijn vriend,
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861 che, quando eo haveo manzato
dat, wanneer ic hebbe gheten
862 de quilli cibi que illi ha paricato,
van dier spisen die sy heft bereit,
863 che de meloro cibi non haveo may manzato
dat ic van beterde spisen noeit en hebbe gheten
864 que quilli ha facto+
die welke sy heft gemaecht

+

f.50v

865 in molti maneri a soy modo.
in vele manirren na har manire.
866 Carne lessi de molti maneri:866
Ghesoden vleis in vele maniren:
867 de porco e de castroni,
van verkenne ende van hamels,
868 de agno e de agnelli,
van lammeren ende van jongen lammeren,
869 de cavere e de caveretti,
van gheiten ende van jongen gheiten,
870 de bo e de bovini,
van den rinde ende van ossen,
871 de vitello e de vitellini,
van den calve ende van den jongen calve,
872 de galine e de caponi,+
van den hinnen ende van capone,

+

f.51r

873 de palastre e de palastrelli,
van kiekenne ende van jongen kiekennen,

*

866

862 ha: gecorrigeerd uit de(?); daarna doorhaling
867 Na castroni en hamels twee verticale strepen; daarnaast, op de Italiaanse regel: castroen,
op de Middelnederlandse regel: hamel
Voor het Italiaanse maneri vgl. GDLI, s.v. maniera, nr. 12; voor het Middelnederlandse
maniren zie MNW 4: 1112-21, met name betekenis 4: 1115-17.
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861 che, quando ho mangiato
dat, wanneer ik heb gegeten
862 di quei cibi che lei ha preparato,
van de spijzen die zij heeft klaargemaakt,
863 non ho mai mangiato cibi migliori
dat ik nooit betere spijzen heb gegeten
864 di quelli che lei ha fatto
[dan] die zij heeft bereid
865 in molte maniere a modo suo.
op velerlei wijzen zoals zij dat gewoon is.
866 Carne lessa di diversi tipi:
Gekookt vlees van vele soorten:
867 di porco e di castrato,
van varkens en van hamels,
868 di agnellone e di agnello,
van lammeren en van jonge lammeren,
869 di capra e di capretto,
van geiten en van jonge geiten,
870 di bue e di bovino,
van het rund en van ossen,
871 di vitello e di vitellino,
van het kalf en van het jonge kalf,
872 di gallina e di cappone,872
van de hennen en van kapoenen,
873 di pollastro e di pollastrello,
van kuikens en van jonge kuikens,

872

De Middelnederlandse vorm capone ‘kapoen’ (gecastreerde haan) kan rechtstreeks aan het
Italiaans caponi zijn ontleend. Uit het Middelnederlands is ons slechts één voorbeeld bekend
van een spelling cappone (MNW 3: 1189).
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874 de columbe e de pupioni,
van duven ende van jongen duven,
875 de oselli e de oselleti,
van vogelen ende van jongen vogelen,
876 de parnise e de phasani,876
van parnisen ende van phasanen,
877 de aouke e de aucere,
van gansen ende van jongen gansen,
878 e de molte altre maneri,
ende van vele anderen manirren,
879 como adesso voy devete d'entendere.
also ghy tehant sult verstaen.
880 De la carne rostite molto bene+
Van gebradenen vleische zere wel

+

f.51v

881 sa rostire gentijlmente
can si braden edeleken
882 e paricare con soy savorette.
ende bereiden met sinen savoren.
883 E quisto ben de besogna,
Ende dit es wel noet,
884 perché may non se mancka
want nummermeer so en gebrecht
885 de paricare de tuti quisti vidande
te bereidene van allen desen gerichten
886 e quisto pro homini de bene
ende dit voer goede manne

*
876

878 Na de: al doorgehaald
885 Na desen: spi doorgehaald
Het woord parnisen ‘patrijzen’ is rechtstreeks aan het Italiaans ontleend met een aanpassing
in de meervoudsvorming (-en). Vgl. ook 910 en 912, waarin bepaalde namen van vissen niet
vertaald zijn. Zie ook p. 46-7.
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874 di colombo e di piccione,
van duiven en van jonge duiven,
875 di uccello e di uccelletto,
van vogels en van jonge vogels,
876 di pernice e di fagiano,
van patrijzen en van fazanten,
877 di oca e di ochetta,
van ganzen en van jonge ganzen,
878 e di molte altre specie,
en van veel andere soorten
879 come adesso capirete.
zoals u direct zult begrijpen.
880 A proposito della carne arrostita molto bene
Wat goed gebraden vlees betreft
881 lei la sa arrostire delicatamente
dat kan zij voortreffelijk braden
882 e preparare con i suoi sapori.882
en klaarmaken met bijbehorende sauzen.
883 E questo è proprio necessario,
En dit is wel nodig,
884 perché non si tralascia mai
want nooit laat zij na
885 di preparare tutte queste vivande
al deze gerechten te bereiden
886 e tutto questo per uomini perbene
en dit voor goede mannen

882

Voor het Italiaanse savorette vgl. GDLI s.v. sapore, nr. 4: ‘salsa, condimento’ (=‘saus’). Het
Middelnederlandse savoor betekent volgens het MNW 7: 192 ‘smaak’ Het MNW verwijst
ter plaatse ook naar sapoor (MNW 7: 161), van het Latijnse sapor, dat, zo zegt het MNW,
‘smaak van spijzen en dranken’ betekent, doch wordt gebruikt ‘in de bepaalde beteekenis
van saus’.
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887 e ancka con gentil done
ende oec met edelen vrouwen
888 sempre quando se pò manzare carne.
altoes almen mach eten vleis.
889 Ma del sabato e de venere+889-91
Mer des saterdaechs ende des vridaechs

+

f.52r

890 e in tuty altri vigilie
ende in alle andere vigilien
891 mangemo del bon piszo
eten wy van goeden veesche
892 e sempre del melioro,
ende altoes van den besten,
893 che may habeo catato
die ic noeit hebbe vonden
894 in altro citate vel in quisto.
in anderen stede oft in deser.
895 El myo denari eo ha' speso
Min gheelt hebbe ic uutgegeven
896 e quilli così spisso,
ende dat also dicwile,
897 che eo sum tanto been cognossuto,
dat ic ben also wel bekint,
898 che de my un comune dicto.
dat van my es een gemene segge.
899 Quando vengo a un mercato+
Als ic come tot eender mercht

+

f.52v

889-91 De vigilie is de dag of avond vóór een hoge rooms-katholieke feestdag. Vanaf de eerste eeuw
waren er voor christenen twee vastendagen per week (vgl. Lucas 18, 12), namelijk woensdag
en vrijdag of vrijdag en zaterdag. Bovendien waren er in de loop van het jaar aaneengesloten
periodes van vasten, zoals de veertig dagen van Aswoendag tot Pasen. In de loop der eeuwen
zijn de regels hiervoor gewijzigd en versoepeld (Chadwick 1993; Jansen-Sieben/Van Winter
1989: 26).
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887 e anche [quando ci sono] delle nobili donne,
als ook edele vrouwen,
888 sempre quando si può mangiare carne.
altijd wanneer men vlees kan eten.
889 Ma il sabato e il venerdì
Maar 's zaterdags en op vrijdag
890 e in tutte le altre vigilie
en op alle andere vigiliedagen
891 mangiamo del pesce buono
eten wij goede vis
892 e sempre il migliore
en altijd de beste
893 che io abbia mai trovato
die ik ooit heb aangetroffen
894 in altra città o in questa.
in een andere stad of in deze.
895 Ho speso il mio denaro
Mijn geld heb ik uitgegeven
896 e questo [l'ho fatto] così spesso
en dat zo vaak
897 che sono conosciuto tanto bene,
dat ik zo goed bekend ben,
898 che su di me c'é un detto comune.
dat er over mij een algemene uitspraak is.
899 Quando vengo in un mercato,
Wanneer ik op een markt kom,
900 allora tutti dicono:
op dat moment zegt iedereen:
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901 ‘Adesso quillui vene
‘Nu tehant comt dieghene
902 qui compererà li tuti boni bocconi.’
die coepen sal alle di goede montvollen.’
903 E così faceno lori rasoni:
Ende also maken si har rekennige:
904 si eo non fosso venuto,
oft ic niet en ware comen,
905 che nisuno altro havisse tanto speso.
dat niemant anders en hedde also vele uutgegeven.
906 E persò eo sum clamato:
Ende daromme ben ic geroepen:
907 ‘signore de omni mercato’.
‘here van aller merchten’.
908 Ma compare, vòy tu sapere+
Mer gevader, wildi weten

+

f.53r

909 que pisso eo menzo volentire?
wat vesche ic gherne ete?
910 Truti, carpioni qui son grandi,910
Trute, carpioni di groet sijn,
911 regine, lussche e sturrioni,
carpers, scnoken ende sturre,
912 e ancka calamari son boni,912-3
ende oec calamari sijn goet,
913 qui volano in mare como oselli,
di vliegen in zee als vogele,

De vorm carpioni is in de Middelnederlandse component onvertaald gebleven. Voor carpioni
bestaat geen Nederlands equivalent: het gaat om een speciaal soort forellen uit het Gardameer
(GDLI, s.v.). Zie ook p. 46-7.
912-3 De vorm calamari ‘inktvissen’ is in de Middelnederlandse component onvertaald gebleven.
Het betreft hier een zogenaamde pijlinktvis (Latijnse naam Loligo vulgaris), een zeer algemene
inktvissoort uit de Middellandse Zee. In het bijzonder de jonge exemplaren, de calamaretti,
zijn in het Middellandse-Zeegebied een lekkernij. Deze zwemmen vooral bij de kust, even
boven de bodem van de zee. Dankzij hun grootte en sterke gespierdheid (lengte tot 1,20 m.;
gewicht tot 1,6 kilo) kunnen zij boven de zeespiegel uit springen (Enciclopedia italiana, dl.
9, 1931: 638-47, sv. cefalopodi).
910
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901 ‘Adesso viene colui
‘Nu meteen komt diegene
902 che comprerà tutti i bocconi buoni.’
die alle goede etenswaar zal kopen.’
903 E così fanno il loro calcolo:
En zo maken zij hun berekeningen:
904 che, se io non fossi venuto,
dat, als ik niet gekomen zou zijn,
905 nessun altro avrebbe speso tanto.
niemand anders zoveel uitgegeven zou hebben.
906 E perciò sono chiamato:
En daarom word ik genoemd:
907 ‘signore di tutti i mercati’.
‘heer van alle markten’.
908 Ma compare, vuoi sapere
Maar vriend, wilt u weten
909 che pesce mangio volentieri?
welke vis ik graag eet?
910 Trote, carpioni che sono grandi
Forellen, ‘carpioni’ die groot zijn,
911 carpe, lucci e storioni
karpers, snoeken en steuren,
912 e anche i calamari sono buoni,
en ook ‘calamari’ zijn goed,
913 che volano nel mare come uccelli,
die vliegen in zee als vogels,
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*
914 quando lory sentevano li tempesti.
alsi gevoelen tempeeste.
915 Ma audì un poco un gran maravio:
Mer hoert een wenich een groet wonder:
916 che quisto pisso non ha osso,
dat desen veechs en heft egheen been,
917 ma omni cosa se pò manzare,+
mer alle dinch so mach men eten,

+

f.53v

918 infin del fello, que ha dulcore,
tot der gallen thoe, welke heft sueticheit,
919 perché el mitiga omni dolore
want si versuetet alle seerdoen
920 e cava li spini de omni rasone.
ende doet ute die dorne van allen maniren.
921 Ma è-la nigra com' un carbone
Mer si es swert als en coel
922 e è-'l pisso blancko com' el nive.
ende den vees es wit als die scneu.
923 E così un poco intendete
Ende also ewenich verstaet
924 che del calamaro un bon manzare,
dat van den calamar es een goet eten,
925 perch'è un cibo de grande signori.+
want het es een spise van groten heren.

+

f.54r

926 Ma pyù volte meniano marinari
Mer meer so etense die sceplude
927 quam pape vel imperatori.
dan pause oft keysere.

*

914 lory: y gecorrigeerd uit o(?); voor geuoelen: horen doorgehaald
926 pyù: hs: puy
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914 quando sentono la tempesta.
als ze stormweer voelen.
915 Ma ascolta un po' una grande meraviglia:
Maar luister even naar iets zeer wonderbaarlijks:
916 cioé che questo pesce non ha osso,
dat deze vis geen bot heeft,
917 ma si può mangiare ogni cosa,
maar alle dingen kan men [ervan] eten,
918 perfino il fiele che è dolce,
tot aan de gal toe, die zoet is,
919 perché mitiga ogni dolore
want zij verzacht alle pijn
920 e cava le spine di ogni genere.920
en haalt de doornen van alle soorten eruit.
921 Ma esso è nero come un carbone
Maar zij is zwart als kool
922 e il pesce è bianco come la neve.
en de vis is wit als sneeuw.
923 E così intendete un po'
En begrijp zo een beetje
924 che il calamaro è buono da mangiare,
dat calamar een goed eten is,
925 perché è un cibo di grandi signori.
want het is een spijs van grote heren.
926 Ma i marinai lo mangiano più volte
Maar de zeelieden eten deze meer
927 che i papi o gli imperatori.
dan pausen of keizers.

920

Voor het Italiaanse rasone vgl. GDLI s.v. ragione nr. 10: ‘qualità, genere’ (=‘soort’); voor
het Middelnederlandse maniren vgl. MNW 4: 1112-21, met name betekenis 4: 1115-17.
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*
928 E quisto eo so pro veritate,
Ende dit segge ic u voer warheit,
929 perché molte volte eo ha' manzate,
want menichwerf hebbe ixse lange gheten,
930 quando eo veneva de Rossia930
doen ic quam van Rossien,
931 tornando in fin a Cecilia.
keerende tot in Cecilia.
932 E là eo trovava compagioni
Ende dar vande ic ghesellen
933 que my facevano pero quam li Turki.
die my quader maken dan die Turken.
934 E quisto havete pro veritate:+
Ende dit so hebbet vor warheit:

+

f.54v

935 che Ceciliani sonno male gente.
dat die Cecilianen sijn quade lude.
936 Ma de là manzando de quil pisco,
Mer dar etende van dien vesche,
937 mi pareva manzare sucoro.
mi dochte sukre te etene.
938 Ancora te dico, compare myo,
Noch so segge ic u, min gevader,
939 che la mya fantisca
dat mine marte

*
930

933 maken: hs. maket, et van maket eronder toegevoegd
935 Voor cecilianen: celi doorgehaald
Met Rossia/Rossien wordt Rusland bedoeld (MNW 6: 1639; GDLI, s.v. Rossia). Hoewel
Rusland, het ‘Moscovische Rijk’, zich aan de uiterste grens bevond van de zestiende-eeuwse
handelswereld en afgelegen lag ten opzicht van de drukste handelsstromen, was het een
belangrijk leverancier van huiden en pelzen (Braudel 1976: 174-8). In Moskou kwamen veel
kooplieden om handel te drijven. Venetië importeerde uit Rusland huiden, was en leer ten
behoeve van de leerbewerkingsindustrie aldaar (Luzzatto 1961: 176).
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928 E questo lo so in verità,
En dit zeg ik u naar waarheid,
929 ho mangiato molte volte
want vaak heb ik ze lange tijd gegeten,
930 quando venivo dalla Russia
toen ik van Rusland kwam,
931 tornando fino alla Sicilia.
terugkerend tot op Sicilië.
932 E là trovavo compagni
En daar trof ik makkers aan
933 che mi facevano arrabbiare più che i Turchi.933
die mij bozer maakten dan de Turken.
934 E prendete questo per verità:
En houd dit voor waarheid:
935 cioé che i Siciliani sono gente cattiva.
dat de Sicilianen slechte mensen zijn.
936 Ma mangiando là di quel pesce
Maar toen ik daar van die vis at,
937 mi pareva di mangiare dello zucchero.
dacht ik suiker te eten.
938 Ancor una volta ti dico, compare mio,
Bovendien zeg ik u, mijn vriend,
939 che la mia fantesca
dat mijn dienstbode

933

De Turken zijn in de zestiende eeuw in het Middellandse-Zeegebied een gevreesd volk. De
republiek Venetië voerde vele oorlogen tegen haar concurrent (Luzzatto 1961: 58-61). Het
Turkse, ‘heidense’, gevaar (rond 1522 zeer actueel) is een frequent gebruikt motief in
Italiaanse komedies uit die periode.
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940 con omni plaieveleza
met alder vrindelicheit
941 sa been cosinare
can wel coken
942 li ranochi e lumage+
die vorsche ende sclecken

+

f.55r

943 e così oestrige con specie dolce,
ende also oesteren met soeter specien,
944 che non sì homo in quisto mondo
dat niet en es minsche in deser werelt
945 qui se non manzasse tanto tondo
di hem selven niet en ate also ront
946 com' un botto de la malavasia,
als een malavaseie vat,
947 como eo ha' visto spisso a Venegia:
also ic ghesien hebbe dicwile te Venegia:
948 quando un Tudisco a manzare comensava
als een Duusche begoste te etene
949 de quilla vidanda, may non saciava.
van dier spisen, nummermeer en was hi sat.
950 Ma quisto una picola cosa+
Mer dit es een clene dinch

+

f.55v

951 respecto de quillo que tu eo dirà.
aengesien van dien dat ic u seggen sal.
952 Intendete un poce parole:
Verstaet een wenich worde:

*

947 visto: boven doorhaling; voor venegia: veng doorgehaald
948 amanzare: erboven toegevoegd
949 Boven de quilla vidanda: may non saciaua doorgehaald
951 eo erboven toegevoegd
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940 con ogni piacevolezza
met alle vriendelijkheid
941 sa cucinare bene
goed kan koken
942 i ranocchi e le lumache
kikvorsen en slakken
943 e le ostriche con le spezie dolci cos
en ook oesters met zoete kruiden zó,
944 che non c'è nessuno in questo mondo
dat er geen mens in deze wereld is
945 che non mangerebbe [fino a diventare] tanto tondo
die zichzelf niet zo rond zou eten
946 come una botte di malvasia,946
als een malvezijvat,
947 come ho visto spesso a Venezia:
zoals ik dikwijls in Venetië gezien heb:
948 quando un tedesco cominciava a mangiare
als een Duitser begon te eten
949 di questa vivanda, non si saziava mai.
van die spijs, raakte hij nooit verzadigd.
950 Ma questo [è] una cosa piccola
Maar dit is een kleinigheid
951 rispetto a quello che ti dirò.
in verhouding tot wat ik u zal zeggen.
952 Ascolta un po':
Luister even:

946

Malvezij is een Griekse likeurwijn. Zie ook de aantekening bij 1300 en 1503 (aldaar regel
19)
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953 per que casoen li Tudiski son tante grasse,
waromme die Duusche sin also vet,
954 eo te dico, compare myo,
ic segge u, min gevadere,
955 perché lori manzano volentire songo,
want si eten gherne smout,
956 smalsso, lardo e così omni grasso
botere, spech ende also alle vet
957 e persò sempre may sonno uncto.
ende daromme altijt sin sy besmout.
958 E così per amor del spumo+
Ende also omder liefden van den scume

+

f.56r

959 lori li lumagi menzano.
so eten sy die sclecken.
960 Ma quisto non a nostro proposito.
Mer dit en es niet tot onsen vorworden.
961 Eo te dixi la prima volta,
Ic seide u ierstewerf,
962 como eo fazo cosinare de omni cosa
hoe dat ic doen coken van alle dinge
963 e quisto fazo per quillo,
ende dit doen ic daromme,
964 perché may roba non my ha mancato
want noyt goet en heft my ghebroken
965 e quisto fa per Soy gracia Dyo.
ende dit doet God by Sijnder gracien.
966 Sopra quisto eo demando+
Op dit so vrage ic

*

+

f.56v

959 Na lori: nien doorgehaald
966 Na demando: el doorgehaald
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953 per quale ragione i tedeschi sono tanto grassi,
waarom de Duitsers zo dik zijn,
954 ti dico, compare mio:
zeg ik u, mijn vriend:
955 perché loro mangiano volentieri lo strutto,
omdat zij graag reuzel eten,
956 ‘smalsso,’ lardo e così ogni grasso956
boter, spek, en eveneens alle vet
957 e perciò sono sempre unti.
en daarom zijn zij steeds met vet besmeurd.
958 E così per amore della spuma
En zo, uit liefde voor het schuim,
959 loro mangiano le lumache.
eten zij slakken.
960 Ma questo non [è] a nostro proposito.
Maar dit behoort niet tot ons onderwerp.
961 La prima volta ti dissi
Ik zei u in de eerste plaats
962 come faccio cucinare ogni cosa
hoe ik alle dingen laat koken
963 e lo faccio per questo,
en dit doe ik daarom,
964 perché la roba non mi è mai mancata
omdat het mij nooit aan bezit heeft ontbroken
965 e questo lo fa Dio per la Sua grazia.
en dit doet God door Zijn genade.
966 A questo proposito ti domando
Hierover vraag ik

956

Smalsso is een veritaliaanste vorm van het Nederlandse smalt (ook smout of smolt), dat onder
andere ‘vet’, ‘reuzel’, ‘olie’ en ‘boter’ kan betekenen (MNW 7: 1378-80). Zie ook p. 47.
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967 el vostro bon consilio,
uwen goeden raet,
968 perché tu ha' been intezo
want ghi hebt wel verstaen
969 como de la roba sum rico.
hoe dat ic van goede ben rijck.
970 E quista roba eo ha' aquistato
Ende dise goede hebbe ic vercregen
971 con endare a omni mercato.
met gaende tot alle merchten.
972 Persò digate, compare myo bello,
Daromme segget, min scoen gevader,
973 e da'-my el vostro bon consilio+
ende ghevet my uwen goeden raet

+

f.57r

974 - perché in poco iorne
- want in wenich dagen
975 eo ha' visto de molte fallacie
ic hebbe ghesien vele valsschede
976 in fare la mercadantie in doende die comescap 977 como mi pori' may wardare
ho dat ic my ommermeer ghewachten
978 de quisti mercadanti inganatori,
van desen bedriegers-coepmans,
979 perché eo ha' promisso de essere piez[o]
want ic hebbe geloeft te sine borge
980 pro un my' grando amico
vor enen minen groten vrint

*

969 ic: onder doorhaling (ic?)
977 wardare: hs. wardáre
979 per che: che erboven toegevoegd
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967 il tuo buon consiglio,
uw goede raad,
968 perché hai inteso bene
want u hebt wel begrepen
969 come sono ricco di beni.
hoe ik rijk aan bezit ben.
970 E questi beni li ho acquistati
En dit bezit heb ik verkregen
971 con l'andare ad ogni mercato.
door naar alle markten te gaan.
972 Perciò dite, compare mio bello
Daarom, zeg, m'n waarde vriend,
973 e datemi il vostro buon consiglio
en geef mij uw goede raad
974 - perché in pochi giorni
- want in weinig dagen
975 ho visto molte falsità
heb ik veel bedrog gezien
976 nel fare commercio bij het handel drijven 977 come mai mi potrei guardare
hoe ik mij te allen tijde zou moeten wachten
978 da questi mercanti ingannatori,
voor deze kooplieden-bedriegers,
979 perché ho promesso di essere garante
want ik heb beloofd borg te zijn
980 per un mio grande amico,
voor een grote vriend van mij,
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*
981 de quillo qui me dubito+
van dien dar my in twifelt

+

f.57v

982 de essere inganato.
te sine bedrogen.
983 JV - O amico myo, care fradello,
O min vrint, veerde broder,
984 sapete che eo te ha' been intezo,
wetet dat ic u hebbe wel verstaen,
985 como tu dubita del vostro amico,
hoe dat ghi twifelt in uwen vrint,
986 perché tu si' a soy piezo.
want ghi sijt sijn borge.
987 E persò habé a mente
Ende daromme hebt in uwen siin
988 sò que dize un gran intelligente,
wat dat seit een groet verstende,
989 qui parla honestamente+
di spreket met eriliker hertten,

+

f.58r

990 dicendo pro veritate,
seggende vor warheit,
991 como un Italiano
hoe dat een Ytaliaen
992 dizeva un vero proverbio:992
seide ene ware biredene:
993 che non sè sì peior rya
dat niet en es erger prie

*
992

985 ghi: hs. gh
987 Voor uwen: v he doorgehaald
In het MNW komt het woord biredene (=‘gezegde’) niet voor, wel in het WNT 2: 2631 als
bijrede(n) met twee citaten uit het werk van Cats. Hier hebben we dus een oudere bewijsplaats.
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981 di cui dubito
over wie ik twijfel
982 di essere ingannato.
te worden bedrogen.
983 JV - O amico mio, caro fratello,
O mijn vriend, waarde broeder,
984 sapete che ho ben inteso
weet dat ik u goed heb begrepen,
985 come dubitate del vostro amico
hoe u twijfelt aan uw vriend,
986 perché siete il suo garante.
want u bent zijn borg.
987 E perciò tenete in mente
En daarom houd in uw gedachten
988 ciò che dice un uomo molto intelligente,
wat een grote geest zegt,
989 che parla onestamente
die met een eerlijk hart spreekt,
990 dicendo in verità,
zeggend naar waarheid,
991 come un italiano
hoe een Italiaan
992 diceva un proverbio vero:
een waar gezegde zei:
993 che non c'è così peggior peccato993
dat er geen erger kreng is

993

rya, vgl. GDLI, s.v. rio, nr. 31 ‘puzzo’ (=‘stank’). De Middelnederlandse vertaling prie (van
pride) betekent ‘prooi’ of ‘kreng’ in de zin van ‘een tot bederf overgaand lichaam van een
dood dier’ (MNW 6: 664-5). Vgl. ook 995, waar het Italiaanse spozo (=‘stank’) naast het
Middelnederlandse stanck wordt gebruikt.
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994 quam fare piezeria.
dan te sine borge.
995 Perché el spozo se pò fugire,
Want den stanck mach men vlien,
996 ma el dampno de la piezeria
mer die scade van der bortochten
997 poke volte se mancka.
sere wenichwerf mach si gebreken.
998 E persò non facate pieieria+
Ende daromme en sijt egheen borge

+

f.58v

999 si tu non volete havere melanconia.
oft ghi niet en wilt hebben bedroeffenesse.
1000 Ma si tu vole esser mercodante,
Mer wildi sijn coepman,
1001 fa' che tu si' iusto in toy facte
doet dat ghi sijt rechtverdich in uwen dingen
1002 e non crede al bosaro
ende en geloeft niet de logenere
1003 neanck quil gran oratoro.
noch oec den sconen clappere.
1004 Perché lori sempre may sansano
Want si spreken altoes uut ende in
1005 pro melio decovergere lor inganamento.
om bat te bedeckene har bedroch.
1006 E quisto eo ha' practicato+
Ende dit heb ic gepractisiert

+

f.59r

1007 in diversi loki molto spisso.
in vele plaessen zere dicwile.

*

995 want: in de marge toegevoegd, naast inktvlek en doorhaling; machmen: toegevoegd
onder doorgehaald doet
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994 che fare da garante
dan borg te zijn.
995 Perché il puzzo si può sfuggire,
Want de stank kan men ontvluchten,
996 ma il danno del fare garante
maar de schade van de borgtocht
997 manca poche volte.
kan zeer zelden ontbreken.
998 E perciò non fate da garante
En daarom wees geen borg
999 se non volete star male.
als u geen verdriet wilt hebben.
1000 Ma se vuoi essere mercante,
Maar wilt u koopman zijn,
1001 fa' che tu sia giusto in quello che fai
doe zo dat u rechtvaardig bent in uw bezigheden
1002 e non credere al bugiardo
en geloof niet de leugenaar
1003 e neanche al grande parlatore.
noch ook de fraaie babbelaar.
1004 Perché loro cianciano sempre
Want zij kletsen altijd maar aan
1005 per coprire meglio il loro inganno.
om hun bedrog beter te bedekken.
1006 E questo ho praticato
En dit heb ik in praktijk gebracht
1007 molto spesso in vari luoghi.
op veel plaatsen zeer dikwijls.
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1008 Ma si tu vole comparare
Mer wildi coeppen
1009 speceria pro wangare,
specerie om te winnen,
1010 passa a Venegia e va' per mare.
lydet Venegien ende gaet ter zee.
1011 Infina Lanzano besongna navigare1011
Tot Lanzaen moet ghi scepen
1012 del sofforano comparare pro boen mercato
te coeppene sofferaen vor goeden coep
1013 e in questo tu non pò' esser inganato.
ende in desen en moedi niet sijn bedrogen.
1014 Ma voy wardate molto bene+
Mer ghi wachtu zere wel

+

f.59v

1015 che tu compra dela prima flore
dat ghi coepet van der ierster blomen
1016 e del melior colore,
ende van der bester verrven,
1017 si la missiato de altro,
oft si es gemincht met anderen,
1018 qui non de altro sazono,
welke van dien wasse niet en es,

*

1011

1008 In de rechtermarge enkele moeilijk te interpreteren aantekeningen in een andere hand;
wildi: hs. widi
1009 Lus boven de i van speceria
1010 Lus boven de eerste a van passa en de i van venegia
1012 Boven sofforano: croco toegevoegd; comparare: erboven toegevoegd
Lanzano / Lanzaen Het huidige Lanciano was in de Middeleeuwen vanwege de ligging een
belangrijke stad: in het hart van de oostelijke Abruzzen op enige mijlen van de Adriatische
kust aan een belangrijke landroute van Brindisi via Ancona naar de Povlakte. Via de haven
van San Vito had de stad een verbinding met de zee. Lanciano was in de Middeleeuwen
bekend om de regionale jaarmarkt die werd gehouden op een groot leeg terrein buiten de
stad. Massa's kooplieden uit vele landen kwamen daar aangereisd voor hun financiële
transacties en voor de verhandeling van hun producten (Braudel 1976: 348; Marciani 1962:
2). Zie kaartje op p. 88.
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1008 Ma se vuoi comprare
Maar wilt u kopen
1009 le spezie per guadagnare,
specerij om winst te maken,
1010 passa a Venezia e va' per mare.
ga langs Venetië en ga de zee op.
1011 Bisogna navigare fino a Lanciano
Tot Lanciano moet u varen
1012 per comprare dello zafferano a buon mercato1012
om voordelig saffraan te kopen
1013 e in questo non puoi essere ingannato.
en hierin kunt u niet bedrogen worden.
1014 Ma guarda molto bene
Maar kijkt u heel goed uit
1015 che compri [lo zafferano] di primo fiore1015-9
dat u [saffraan] koopt van de eerste bloem
1016 e del colore migliore,
en van de beste kleur,
1017 e che non sia mischiato con altro
en of zij niet gemengd is met andere
1018 che [è] di altra semina,
die niet van díe oogst is,

Saffraan (crocus sativus) werd in de Middeleeuwen op grote schaal verbouwd en verhandeld;
in Italië vooral in de Abruzzen en in Apulië (zie kaartje op p. 88). Saffraan, meermalen in
de tekst genoemd, bestaat uit de meeldraden van crocussen, die een oranje-gouden kleur
leveren. Vooral hierom werd deze specerij gebruikt bij het bereiden van voedsel
(Jansen-Sieben/Van Winter 1989: 34).
1015-9 dela prima flore / van der ierster blomen. De prijs van saffraan was afhankelijk van de oogst.
In de Abruzzen onderscheidde men twee kwaliteiten: zima (eerste kwaliteit) en stima (tweede
kwaliteit) (Müller 1934: 133-42).
sazono (‘jaargetijde’) is Venetiaans (Boerio 1856, s.v. sazon). Het woord is ontleend aan het
Franse saison en afgeleid van het Latijnse satio (=‘het zaaien’, ‘het planten’). Het MNW 9:
1775 geeft onder was, wasse ‘groei’, maar binnen de context moet het hier ‘oogst’ betekenen.
1012
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1019 como faceno homini false.
also doen die valsche minschen.
1020 E persò, si tu non vole esser inganato,
Ende daromme, en wildi niet sijn bedrogen,
1021 wardate been con che tu fa' mercato.
wachtet u wel met wien dat ghi comescapt.
1022 E si non vole passare+
Ende en wildi niet doerliden

+

f.60r

1023 e per mare navigare,
ende bi der zee scepen,
1024 mittete voy a pe' caminare
ghevet u te voete te wandelene
1025 per terra a fin a Venegia.
ter eerden tot Venegien.
1026 E de là passa ultra
Ende van dar gaet vort
1027 infin alla Merka de Ancona1027
tot in der Merck van Anconen
1028 e demandate de una terra
ende vraget na ene stad
1029 que ven clamata Norsza.
die es gheheten Noers.
1030 E de là tu pò' comparare+
Ende dar so modi coeppen

+

f.60v

1031 dela cosa asay, si tu ha' denare,
vele goeds dinch, hebdi ghelt,

*

1027

1022 non: hs. non no
1024 pe: erboven toegevoegd
1031 dinch: h gecorrigeerd, daarnaast onduidelijke doorhaling
Merka de Ancona / Merck van Anconen Oorspronkelijk was mark, Italiaans marca, een
algemene aanduiding voor ‘grensstreek’; in Italië kreeg het woord vanaf de twaalfde eeuw
de meer specifieke betekenis van Marca Anconetana, de huidige Marken (Guida d'Italia
1962: 14). Zie kaartje op p. 88.
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1019 come fanno gli uomini falsi.
zoals de valse mensen doen.
1020 E perciò, se non vuoi essere ingannato,
En daarom, als u niet bedrogen wilt worden,
1021 guarda bene con chi fai commercio.
wacht u wel met wie u handel drijft.
1022 E se non volete
Maar wilt u niet
1023 passare per mare,
over zee gaan,
1024 mettetevi a camminare a piedi
zet u ertoe te voet te gaan
1025 per terra fino a Venezia.
over land tot Venetië.
1026 E di là passate oltre
En ga vandaar verder
1027 fino alla Marca di Ancona
tot in de Marke van Ancona
1028 e domandate di una città
en vraag naar een stad
1029 che si chiama Norcia.1029
die Nursia is geheten.
1030 E là puoi comprare
En daar kunt u kopen
1031 molte buone cose, se hai denaro,
veel goede zaken, als u geld hebt,

1029

Deze stad heet nu Norcia (Nederlands Nursia), een geïsoleerde door de bergen omgeven
stad in Umbrië, de geboorteplaats van de heilige Benedictus (480-543). Zie kaartje op p. 88.
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1032 perché el croco multo bone.
want dat sofferaen es zere goet.
1033 E sinza denari tu non farà' niente,
Ende sonder ghelt en suldi niet doen,
1034 si tu non ha' bona confidanze.
en hebdi egheen goet gelove.
1035 Ancora a rente quilla citate1035-6
Noch bi dier goeder stad
1036 sta un monte molto alte,
staet enen berch zere hoge,
1037 dove Sibilla ha soy habitacione1037
dar vrouwe Venus heft har wonigge
1038 e anck Pilato sepulto suso.+
ende oec Pilatus darop gegraven.

+

f.61r

1039 Ma si tu non pò' de là fare mercato,
Mer en modi dar niet doen comescap,
1040 leva suso e va' in Abrusso.
lijcht u op ende gaet in Abrussen.
1041 E per la via voy troverete
Ende bi den wegen suldi vinden
1042 una citate molto belle,
ene stad zere scone,

1032 per che: che erboven toegevoegd
1039 Voor dela: da doorgehaald
1042 Voor vna: che doorgehaald
1035-6 Met de zeer hoge berg wordt de Monte Sibilla bedoeld: 2175 meter. Deze berg maakt deel
uit van de Monti Sibillini, een van de belangrijkste ketens van de Apennijnen. Het hoge en
brede profiel van de Sibillini was vroeger, dankzij het feit dat de toppen jaarlijks gedurende
een lange periode besneeuwd zijn, een belangrijk baken voor de schepen op de Adriatische
Zee (Enciclopedia italiana dl. 31, 1936: 650, s.v. Sibillini).
1037 Sibilla / vrouwe Venus Om het schilderachtige én vreemde karakter (een grillige punt,
omgeven door rose-achtige rotspartijen) is de Monte Sibilla genoemd naar een van de sibillen,
die daar haar woonplaats zou hebben gehad. Sibillen waren in de Oudheid door de godheid
bezielde waarzegsters, die bleven voortleven in de Middeleeuwen. Het volksgeloof zegt dat
de top van de Monte Sibilla de woonplaats is geweest van vrouw Venus, bij wie de ridder
Tannhäuser zeven jaar zou hebben gewoond (Guida d'Italia 1962: 351; Graf 1893: 149-50).
Tannhäuser was een Duits minnezanger uit dertiende eeuw. In de late Middeleeuwen werd
hij de held van de beroemde Tannhäuserlegende. Het aardige is hier dat de naamgeving in
respectievelijk de Italiaanse en Nederlandse tekst - Sibilla en vrouwe Venus - beide tradities
weergeeft.
*
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1032 perché lo zafferano è molto buono.
want het saffraan is zeer goed.
1033 E senza denaro non farai niente,
En zonder geld zult u niets doen,
1034 nel caso che non hai buona confidenza.
als u geen goed vertrouwen geniet.
1035 E poi accanto a quella città
Ook staat bij die goede stad
1036 c'è un monte molto alto
een zeer hoge berg,
1037 dove abita la Sibilla
waar vrouw Venus haar woning heeft
1038 e lassù anche Pilato [è] sepolto.1038
en ook Pilatus [is] daarop begraven.
1039 Ma se non puoi fare commercio là,
Maar als u daar geen handel kunt drijven,
1040 alzati e vai negli Abruzzi.
sta op en ga naar de Abruzzen.
1041 E per strada troverete
En onderweg zult u vinden
1042 una città molto bella,
een zeer schone stad,

1038

Pilato / Pilatus In het massief van de Sibillini bevindt zich ook het Lago di Pilato ‘Meer van
Pilatus’. Het Lago di Pilato stond vroeger bekend als een plek van tovenarij en magie (Graf
1893: 143-66). Het is genoemd naar Pilatus, van 26 tot 36 Romeins bestuurder over Judea
en betrokken bij het proces tegen Jezus. Over zijn dood zijn in de Middeleeuwen allerlei
legenden ontstaan. Volgens een van de overleveringen zou Pilatus, ondergronds opgesloten
in de Monti Sibillini, eeuwig moeten nadenken over zijn veroordeling van Jezus Christus.
Het meer zou ontstaan zijn op het moment dat hij daar zijn handen waste (Guida d'Italia
1962: 350).
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1043 que ven clamato Aquile,1043-4
die wort genaempt Lagele,
1044 dov'è el corpo de San Bernadino.
dar es den lichame van Sinte Bernardijn.
1045 Ma si tu va' ultra in Abrusso,
Mer gadi vort in Abrussen,
1046 voy troverete una granda citate,+
ghi sult vinden ene grote stad,

+

f.61v

1047 dicto per soy nome Salmone
gheheten by haren name Salmon
1048 e ancora doy altre citate:
ende noch twe andere stede:
1049 una, è-la dicta Popule
ene es geheten Populen
1050 e ell'altra Castel de Sanguine.
ende die andere dat Casteel van den Bloede.
1051 In quista payza voy troverete
In desen lande suldi vinden
1052 el croco habundatissimamente
dat sofferaen zere overvloelike
1053 e pro tanto bon mercato+
ende vor also goeden coep

+

f.62r

1043 genaempt: hs. gemaept
1050 Voor bloede: blode(?) doorgehaald
1052 el: hs. èl
1043-4 Het Nederlandse Lagele weerspiegelt het Italiaanse l'Aquila of het Franse L'Aigle, varianten
mét lidwoord. L'Aquila was in de Middeleeuwen een trefpunt van handelsstromen. De
bloeiende saffraanhandel trok ieder jaar vele kooplieden (Braudel 1976: 345). Halverwege
de vijftiende eeuw werd deze stad beroemd vanwege het graf van Sint Bernardinus, dat zich
bevindt in een mausoleum (1505) in de basiliek aldaar. Als gevierd franciscaans prediker
doorkruiste hij heel Noord- en Midden-Italië. In 1444, op een van zijn tochten, stierf
Bernardinus in deze stad. In 1450 werd hij heilig verklaard (Guida d'Italia 1965: 87-94). De
heiligverklaring is tevens een datum post quem voor het handschrift: het moet in ieder geval
nà 1450 vervaardigd zijn. Zie kaartje op p. 88.
*
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1043 che si chiama l'Aquila,
die Aquila wordt genoemd,
1044 dov'è il corpo di San Bernardino.
waar het lichaam van Sint Bernardinus is.
1045 Ma se andate oltre negli Abruzzi,
Maar gaat u verder naar de Abruzzen,
1046 troverete una città grande,
dan zult u een grote stad vinden,
1047 che si chiama Sulmona1047
geheten Sulmona
1048 e ancora altre due città:
en nog twee andere steden:
1049 una si chiama Populi
de een is geheten Populi
1050 e l'altra Castel di Sangro.1050
en de ander het ‘Kasteel van den Bloede’.
1051 In questo paese troverete
In die streek zult u
1052 abbondantemente lo zafferano
het saffraan zeer overvloedig vinden
1053 e tanto a buon mercato
en zo goedkoop

1047

1050

Salmone / Salmon Het huidige Sulmona, stad in de Abruzzen, was de geboorteplaats van
Ovidius. In de Middeleeuwen was Sulmona bekend om zijn smeedwerk (Guida d'Italia 1965:
237). Zie kaartje op p. 88.
Castel di Sanguine / Casteel van den Bloede Dit stadje, het huidige Castel di Sangro, is
genoemd naar een inmiddels verwoest kasteel Castel de Sanguira, dat op de noordelijke
helling lag aan de Sangre. Sanguine ‘bloed’ is een verbastering van Sanguira: de vertaling
‘Casteel van den Bloede’ is een woordelijke weergave van wat de Italiaanse tekst hier heeft.
Het stadje was in de Middeleeuwen bekend om zijn saffraanmarkt. De eerste saffraanmarkt
in het seizoen vond er plaats op 1 november, het feest van Allerheiligen (Müller 1934:
139-40). Zie kaartje op p. 88.
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[Teksteditie]
*
1054 che una livra non Ce costerà un ducato.
dat een pont en sal u niet costen enen ducaet.
1055 Ma vò' tu fare saviamente,
Mer wildi doen wiselike,
1056 tene a mente sò que tu spendete
onthout wel wrat ghi uutgheeft
1057 e che tu non porta con voy pyù denare
ende dat ghi niet meer ghels met u en draget
1058 quam tu ha' voluntà de spendere.
dan ghi wille hebt uut te ghevene.
1059 Perché si tu si' a cavallo,
Want si di te perde,
1060 eo te dico sinza fallo:
ic segge u sonder faleren:
1061 quando tu si' pro tornare+
als ghi sijt om te kerenne

+

f.26v

1062 sey ducate tu pò' portare
sesse ducaten modi dragen
1063 fora de quilla payza.
uut dien lande.
1064 E quisto de là l'usanza
Ende dit es dar een manirre
1065 de podere portare asay dentra,
te mogen dragen dar inne,
1066 ma non pyù denari fora.
mer niet meer ghels ute.

*

1057 ghi: hs. gh
1058 quam: hs. qam
1062 po: erboven toegevoegd; voor modi: p doorgehaald
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[Vertaling]
1054 che una libbra non ti costerà un ducato.
dat een pond u nog niet één dukaat zal kosten.
1055 Ma vuoi agire saggiamente,
Maar als u verstandig wilt handelen,
1056 tieni in mente ciò che spendi
onthoud goed wat u uitgeeft
1057 e di non portare con te più denaro
en dat u niet meer geld bij u draagt
1058 di quanto vuoi spendere.
dan u van plan bent uit te geven.
1059 Perché se sei a cavallo,
Want bent u te paard,
1060 ti dico senza fallo:
ik zeg u zonder mankeren:
1061 quando stai per tornare
als u op het punt staat terug te keren
1062 puoi portare sei ducati
kunt u zes dukaten meenemen
1063 fuori di quel paese.
uit die streek.
1064 Là è l'usanza
En dit is daar gewoonte
1065 di poter portare dentro assai denaro,
veel geld daar te mogen binnenbrengen,
1066 ma non potarne più fuori.
maar niet meer eruit.
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[Teksteditie]
*
1067 E sò che tu porta sovre quillo
Ende so wat ghi draget darboven
1068 de dece ducati tu paga uno.
van tiene ducaten betaeldi enen.
1069 E quista se clama la gabella+1069
Ende dit so hetet den tol

+

f.63r

1070 que tu paga ala cita de Aquila.
die ghi betael in die stad van Lagele.
1071 E si tu de là non piea littere,
Ende oft ghi dar niet en nimt litteren,
1072 tuti li vostri denari son perse,
alle u pennigge sijn verloren,
1073 perché, quando tu venerà' al passo,
want, als ghi comen sult op den pas,
1074 de officiali tu serà' circato
van den officiaels suldi sijn besocht
1075 infin ala brake e per tuto.
tot in u broeck ende overal.
1076 E a rento de quillo tu serà' preso,
Ende bi dien so suldi sijn gevangen,
1077 perché tu non ha' pagato+
want ghi niet en hebt betaelt

+

f.63v

1078 de denari que tu ha' de là portato.
van den penniggen die ghi van dar hebt bracht.

*

1069

1068 Voor tiene: te doorgehaald
1070 ala: erboven toegevoegd
1075 Na u: doorhaling; broeck: in de marge toegevoegd, met verwijsteken
gabella / tol Dezelfde strenge voorschriften op uitvoer van geld uit het gebied van de Abruzzen
komen voor in een contemporaine bron uit 1506, een handschrift over handelsgebruiken uit
het archief van de Duitse koopmansfamilie Paumgartner (Müller 1934: 134): als een koopman
te paard was, mocht hij niet meer dan 50 carlini - de prijs van tweeënhalf pond saffraan uitvoeren, als hij te voet was, niet meer dan 30 carlini - de prijs van anderhalf pond saffraan.
Voor de uitdrukking sonder faleren, ‘zonder mankeren’, zie MNW 2: 773.
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1067 E ciò che porti al di sopra di quello
En van wat u daarbovenuit bij u draagt
1068 su dieci ducati ne paghi uno.
betaalt u van elke tien dukaten er een.
1069 E questa si chiama la gabella
En dit heet de tol
1070 che paghi alia città dell'Aquila.
die u betaalt in de stad Aquila.
1071 E se là non porti con te dei documenti1071
En als u daar geen schriftelijke documenten meeneemt
1072 tutti i tuoi denari sono persi,
zijn al uw penningen verloren,
1073 perché, quando verrai al passo,
want, als u bij de pas komt,
1074 sarai perquisite dagli ufficiali
zult u door de ambtenaren worden onderzocht
1075 fino alle brache e dappertutto.
tot in uw broek en overal.
1076 E inoltre sarai catturato,
En daarom zult u gevangen worden genomen,
1077 perché non hai pagato
want u hebt niet betaald
1078 sul denaro che hai portato là.
over de penningen die u van daar hebt meegenomen.

1071

Met littere / litteren worden de schriftelijke documenten of licenties bedoeld die de koopman
nodig heeft, als bewijs dat hij de eventueel verschuldigde tol betaald heeft (Stussi 1967: 134;
Edler 1934: 155, s.v. lettera di pagamento; vgl. ook Müller 1934: 43, 134).
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[Teksteditie]
*
1079 Ma pro avisare te melio
Mer om u te warende bad
1080 - como de moke payse eo ha' visto
- ho dat ic vele landen hebbe ghesien
1081 dove se fa grande mercato war dat men doet grote mercht 1082 intendete un poco dove som stato.
werstaet ewenich war ie ben gewest.
1083 E primarmente intendete un poco
Ende ierstwerf verstaet e wenich
1084 como intra Merka de Ancona
hoe dat in der Merkten van Anconen
1085 se trova de fare bon guadangia.+
vint men te doenne goede gewiin.

+

f.64r

1086 Un qui havisse de bone ducate1086-91
En di hadde van den goeden ducaten
1087 non mancaria de denari avanzate:
en soude niet gebreken van den penniggen verovert:
1088 de un centonaro, vinticinque1088
van enen honderde, viventvintich
1089 solamente qui comparasse
allene die coepte
1090 non altro che pome naransse
niet anders dan appele van naraenden

1081 war: w gecorrigeerd uit v?
1082 werstaet: gecorrigeerd uit warstaet.?
1085 vint: v gecorrigeerd uit w?
1088 In de rechtermarge toegevoegd: xxv
1086-91 Dit wil zeggen: hij die met goede dukaten zou komen, zou niet nalaten penningen winst te
maken, van 100 (penningen) 25 (dus 25% winst). Maar dat geldt alleen voor degene die niets
anders zou kopen dan pomeransen en deze zou brengen waar ze duur zijn.
1088 Voor de term centonaro / honderde zie de aantekening bij 33. Hier gaat het om een
munteenheid, d.w.z. penningen.
*
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1079 Ma per avvisarti meglio
Maar om u beter te waarschuwen
1080 - siccome ho visto molti paesi
- omdat ik veel landen heb gezien
1081 dove ci sono grandi mercati waar men grote markten houdt 1082 intendi un po' dove sono stato.
luister even waar ik ben geweest.
1083 E prima intendi un po'
En allereerst luister even
1084 come nella Marca di Ancona
hoe in de Marke van Ancona
1085 si può fare buon guadagno.
men goede winst kan maken.
1086 A uno che avesse ducati buoni
Iemand die goede dukaten had
1087 non mancherebbe del denaro guadagnato:
zou het niet ontbreken aan de verdiende penningen:
1088 di un centinaio, venticinque,
van één honderd, vijfentwintig,
1089 solo a chi comprasse1089
alleen hij die kocht
1090 non altro che melarance
niet anders dan pomeransen1090

1089
1090

De vorm coepte is uiterst zeldzaam. Zie Van Loey I 1980, § 54 b Aantek.: coopten in 1455
in St.-Winoksbergen.
pome naransse / appele van naraenden Het gaat hier om pomeransen, ‘een citrusvrucht met
dikke bittere schil en zoetzuur vruchtvlees, Citrus aurantium L. var. amara’
(Jansen-Sieben/Van Winter 1989: 160). Citrusvruchten waren een typisch landbouwproduct
van het Middellandse-Zeegebied en een gewild exportartikel (Braudel 1976: 387). Het
Italiaanse naransse (met begin-n) is waarschijnlijk ontleend aan het Spaanse naranjo (GDLI,
s.v. narancia). Over de etymologie zie ook MNW 1: 439 s.v. arance en WNT 11: 1435 en
1438-9 s.v. oranje.
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[Teksteditie]
*
1091 e portasse po' dove son care.
ende droechse dan dar si sijn diere.
1092 Ma vide sò che tu ha' de fare.+
Mer siet so wat dat ghy hebt te doenne.

+

f.64v

1093 Merchiani sono apti a inganare1093
Di van der Mercht sijn bereit te bedriegen
1094 a omni homo qui practika con ipsi.
alien minschen die met hen practizeren.
1095 E si tu vòy comparare oliva,1095
Ende wildi copen olie van oliven,
1096 va' un poco pyù in suso
gaet ewenich meer opwert
1097 a quilla cità de Firmo.
tot dier stad van Firmo.
1098 E là voy troverete
Ende dar suldi vinden
1099 de oliva dolce e nitte+
van oliven soete ende reynne

+

f.65r

1100 e così habundantemente
ende also overvloelike
1101 che un te laserà videre
dat een sal u laten sien
1102 cento miliare summe in una botte,
hondertdusent sommen in een vat,
1103 como eo de là ha' visto
also ic dar hebbe gesien

*
1093
1095

1096 pyu: erboven toegevoegd
Zie de aantekening bij 1027.
Olijven werden in het Middellandse-Zeegebied verbouwd. Olijfolie was van oudsher een
belangrijk exportartikel (Braudel 1976: 387).
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1091 e le portasse poi dove sono care.
en ze dan bracht waar zij duur zijn.
1092 Ma vedi ciò che hai da fare.
Maar zie wat u te doen hebt.
1093 I Marchigiani son atti a ingannare
Die van de Marke zijn geneigd te bedriegen
1094 ogni uomo che pratica con loro.
alle mensen die met hen zaken doen.
1095 E se vuoi comprare delle olive,
En wilt u olijfolie kopen,
1096 vai un po' più in su
ga een beetje meer omhoog
1097 alia città di Fermo.
tot de stad Fermo.
1098 E là troverete
En daar zult u vinden
1099 olive dolci e nette
olijven, zoet en zuiver
1100 e in modo così abbondante
en zo overvloedig
1101 che uno ti lascerà vedere
dat iemand u zal laten zien
1102 cento mila some in una botte,1102
honderdduizend soma's in een vat,
1103 come ho visto là
zoals ik daar heb gezien

1102

Met summe / sommen wordt waarschijnlijk een soma bedoeld: een oude inhoudsmaat (dat
wat een lastdier kan dragen) voor vloeistoffen, in het bijzonder wijn. Vgl. MNW 7: 1532
waarin somme wordt omschreven als ‘Pak, last, al wat door een pakpaard of ander lastdier
gedragen wordt’. In Fermo telde de soma in de late Middeleeuwen 0.648 hl., het equivalent
van 2 barili (Zupko 1981: 258; 262). Vgl. voor dit laatste ook de aantekeningen bij 1116-20.
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[Teksteditie]
*
1104 in casa de un caveliro,
in den husen van enen riddere,
1105 qui clama mysir Lodovico.
die heitet min here Lodowich.
1106 Ancora si tu vole comparare+
Noch eest dat ghy wilt copen

+

f.65v

1107 del vin assay e molto dolce,
van den wijn genoech ende zere soete,
1108 te insignerò de d'endare
ic sal u leren te gaene
1109 in loco dove tu porà' trovare
in der plaessen dar ghijs suit mogen vinden
1110 de bon vin e tanto amabile
van goeden wijne ende alsoe minlike
1111 che de quillo desidera de bivere
dat van dien begheren te drinckene
1112 omni homo qui de quillo pò costare.
alle minschen die van dien mogen smaken.
1113 Ma nonn-è tanto bono+
Mer hi en es niet so goet

+

f.66r

1114 che non se biva pro melioro mercato.
dan datmens niet en drincht van beteren coep.
1115 Intendete si dico vero
Verstaet oft ie segge war
1116 che una summa de là se dize1116-20
dat ene summe dar es gheheten

*
1114 van: hs. dan(?), gecorrigeerd uit?
1116-20 summa / summe, barile / barilen, bocale / bocalen Dit zijn oude inhoudsmaten voor
vloeistoffen, die per tijd en plaats in waarde kunnen verschillen (Edler 1934: 43). Zo kan
een boccale variëren van 1 tot 2 liter. Over het algemeen is de verhouding: 1 soma = 2 barili
= 60 boccali. In de Marken (zie kaartje op p. 88), waarin Ancona ligt, was 1 barile in de late
Middeleeuwen gelijk aan 24 boccali (Zupko 1981: 11, 20). In de tekst zijn 2 barili gelijk
aan 120 boccali. Uitgaande van de veronderstelling dat 1 boccale minstens 1 liter is, kom je
dus op 120 liter in 1 soma. Deze hoeveelheid maakt het verhaal in 1102-5 tot een sterk
verhaal: in één vat gaat dan 12.000.000 liter. Met dank aan prof. dr. J. van Herwaarden.
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1104 nella casa di un cavaliere,
in het huis van een ridder,
1105 che si chiama il signor Lodovico.
die mijnheer Lodewijk heet.
1106 E se vuoi comprare
Daarbij, als u wilt kopen
1107 del vino assai, molto dolce,
genoeg wijn en zeer zoet,
1108 ti insegnerò ad andare
dan zal ik u leren te gaan
1109 nel luogo dove potrai trovare
naar de plaats waar u zult kunnen vinden
1110 del vino buono e tanto amabile
goede wijn en zo heerlijk
1111 che desidera berne
dat daarvan begeren te drinken
1112 ognuno che può gustarlo.
alle mensen die ervan kunnen proeven.
1113 Ma non è tanto buono1113-4
Maar hij is niet zo goed
1114 che non si può berlo a più buon mercato.
dan dat men geen goedkopere drinkt.
1115 Intendete se dico il vero,
Hoor of ik de waarheid zeg
1116 cioé che una soma di là si chiama
dat een soma daar is geheten

1113-4 Wat de auteur mogelijk wil zeggen is dat de wijn waar in 1106-12 de lof van gezongen wordt,
niet zo goed is dat men er een goedkopere soort voor zou moeten laten lopen.
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[Teksteditie]
*
1117 doy barile, qui tene tante
twe barilen, die also vele houden
1118 cento e vinti bocale.
hondert ende xx bocalen.
1119 E così cescaduno barile
Ende also een iegelijc barijl
1120 tene seysante bocale.
hout sestich bocale.
1121 E così una summa se pò pagare+
Ende also ene somme mach men betalen

+

f.66v

1122 com vinticinque bolengini e mancko.1122
met xxv bolegine ende min.
1123 Nonn-è quisti un bon mercato,
En es dit niet eenen goeden coep,
1124 che omni homo se bive inebriato
dat alle minsche hem drincht dronken
1125 mancko de un bolengino?
min dan om enen bolegin?
1126 Ma vò' tu sapere sò che vale
Mer wildi weten so wat gheilt
1127 un bolengiin de nostre denare?
enen bolengijn van onsen ghelde?
1128 Certamente te dico vero
Vorwar ic segge u war
1129 che un bolengiin vael un mezo batardo.+
dat enen bolengijn gheilt enen halven stuver.

*

1122

1119 Voor barijl: bocael(?) doorgehaald
1120 Onder sestich: .lx. toegevoegd
1127 Voor denare: da doorgehaald
bolengini / bolegine Dit is een oude zilveren munt, oorspronkelijk (vanaf 1191) geslagen in
Bologna (Evans 1970: 289, 292; Pagnini 1967: 142).
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[Vertaling]
1117 due barili contenenti tanto
twee barielen, die niet minder
1118 quanto cento e venti boccali.
dan honderdentwintig bokalen bevatten.
1119 E così, ciascun barile
En zo, iedere bariel
1120 contiene sessanta boccali.
bevat zestig bokalen.
1121 E così una soma si può pagare
En zo kan men een soma betalen
1122 con venticinque bolognini e meno.
met vijfentwintig bolengijnen en minder.
1123 Non è questo un buon prezzo
Is dit niet een voordelige koop,
1124 per ognuno di ubriacarsi
dat iedereen zich dronken drinkt
1125 per meno di un bolognino?
voor minder dan een bolengijn?
1126 Ma vuoi sapere ciò che vale
Maar wilt u weten hoeveel waard is
1127 un bolognino nel denaro nostro?
een bolengijn in ons geld?
1128 Certamente ti dico il vero
Voorwaar, ik zeg u de waarheid
1129 che un bolognino vale un mezzo ‘batardo’.1129
dat een bolengijn een halve stuiver waard is.

1129

batardo Deze term is een veritaliaanste vorm van het Franse woord patard, een oude munt,
o.a. in Picardië, Vlaanderen en Brabant, ter waarde van een stuiver. Deze zilveren munt werd
voor het eerst geslagen aan het einde van de vijftiende eeuw (vgl. WNT 12: 752-3). Zie ook
1329.
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[Teksteditie]
*
1130 E pro quisto de là sono volentire
Ende om dat so sijn dar gherne
1131 li Tudiski e ancke li Flaminge,1131-2
die Duusche ende oec die Vlaminge,
1132 qui bivano se tanto inebriage
die hen drincken also dronken
1133 che quilli poverette putane
dat die arme sondege vrouwen
1134 non posseno tanto avanzare
niet en mogen also vele veroveren
1135 quanto lori roffiani bivano
als hen putiers drincken
1136 de nocte e omni iorno.
des naechs ende alle dage.
1137 Ma ancora a rento de quillo:+
Mer noch bidien:

+

f.67v

1138 audì in quanto bello
hort ho zere scone
1139 li Fransose se usano
die Fransosen hen gewinnen
1140 in omni citate de practigare
in allen steden te practigerenne
1141 con mercodante. E con quilli denare
met coepmans. Ende met dien ghelde

1130 dela: erboven toegevoegd
1131 Tweede li: erboven toegevoegd
1141 met coepmans: hs. me coepmans
1131-2 Noorderlingen stonden er in Italië om bekend dat ze stevig dronken. Zie bijvoorbeeld het
Italiaans-Duitse Sprachbuch uit 1424 (Pausch 1972: 251). Met name Zuid-Duitsland was al
eeuwen een trouwe afnemer van mediterrane wijnen (Braudel 1976: 190 en 387).
*
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1130 E per questo stanno volentieri là
En daarom zijn daar graag
1131 i Tedeschi e anche i Fiamminghi,
de Duitsers en ook de Vlamingen
1132 che si ubriacano tanto,
die zich zo dronken drinken,
1133 che quelle puttane poverette
dat de arme zondige vrouwen
1134 non possono guadagnare tanto
niet zoveel kunnen verdienen
1135 quanto bevono i loro ruffiani1135
als hun pooiers drinken
1136 la notte e ogni giorno.
's nachts en alle dagen.
1137 Ma per di più:
Maar bovendien ook:
1138 Udite in che bei modo
hoor hoe uitermate fraai
1139 i Francesi usano1139
de Fransen gewoon zijn
1140 trafficare in ogni città1140
in alle steden zaken te doen
1141 con mercanti. E con quel denaro
met kooplieden. En met dat geld

1135
1139
1140

Het gebruik van hen als bezittelijk vnw. is vooral Brabants (zie Van Loey I 1980, § 30 Aant.
bij Opm. 3).
Gewinnen kan een variant zijn van gewennen (MNW 2: 1886).
Het Middelnederlandse practigerenne is een spellingsvariant van practiseren (=‘knoeien’,
‘bedriegen’). Vgl. voor de betekenis Mak 1959, s.v. practiseren. Vgl. de vormen in 1169 en
1395. Zie ook de aantekening bij 1357.
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[Teksteditie]
*
1142 qui lori haveno avansati
di si hebben verovert
1143 con quil arte de roffiani
met dier const der roffianen
1144 e così con quilli denari+
ende also met dien ghelde

+

f.68r

1145 lori faceno clamare gentilomini.
si doen hen heten edelmannen.
1146 E quisto been veritate,
Ende dit es wel war,
1147 perché lor spese
want honnen cost
1148 faceno molti homini
doen vele mannen
1149 qui cavalcano lor femine.
di beriden har vrouwen.
1150 E quisto è la lor rendite,
Ende dit es har rintte,
1151 donde lori faceno tanto spese.
dar si op doen also groten cost.
1152 E quisto eo te ha' scripto,+
Ende dit heb ie u ghescreven,

+

f.68v

1153 sò che tu piea exemplo in quisto
opdat ghi nimt exempel in dien
1154 quil che eo scrivo per lor vergonia.
duelke ic scrive vor har scaemde.
1155 Perché lori sono ancke mercadanti
Want si sijn oec coepmans

*

1150 Voor ela: l doorgehaald
1152 Voor scripto: sp doorgehaald
1153 Na tu: doorhaling
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1142 che hanno guadagnato,
dat zij hebben verdiend
1143 con quell'arte dei ruffiani
met dat beroep van pooiers
1144 e così con quel denaro
en zo met dat geld
1145 si fanno chiamare gentiluomini.
laten zij zich ‘edellieden’ noemen.
1146 E questo [è] ben vero,
En dit is wel waar,
1147 perché le loro spese
want hun uitgaven
1148 le coprono molti uomini
doen veel mannen
1149 che cavalcano le loro donne.
die hun vrouwen berijden.
1150 E questa è la loro rendita
En dit is hun rente
1151 con cui fanno tante spese.
waarop zij zo grote uitgaven doen.
1152 E questo ti ho scritto,
En dit heb ik u geschreven,
1153 affinché tu prenda come esempio
opdat u een voorbeeld neemt aan dat
1154 quello che scrivo a loro vergogna.
wat ik tot hun schaamte schrijf.
1155 Perché anche loro sono dei mercanti
Want zij zijn ook kooplieden
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*
1156 qui vendano li carne friski
di vercoepen dat vleis verchs,
1157 spussando como li carne de becki.
stinckende als dat vleis van den oeien.
1158 Ma quilli roffiani menano de fore
Mer di putirs leidense buten
1159 lor femine in un altro fetore,
har vrouwen in enen anderen stanchk,
1160 como eo dico, in un altro citate.+
also ic u segge, in ene andere stad.

+

f.69r

1161 E de là omni homo se dize:
Ende dar so seit alle minsche:
1162 ‘Adesso venuto la carne friske.
‘Nu tehant es comen verchs vleis.
1163 Perch'è venuta de longa paiza,
Want het es comen uut verren landen,
1164 dove de quista mercata
dar men van deser merchten
1165 in Franza se traffaga
in Vranchrike hen met gheneren
1166 e ancke lori bon guadangia.’
ende oec es har goede winnigge.’
1167 E persò wardate voy bene,+
Ende daromme so wachtet wel,

+

f.69v

1168 voy che site mercodante leale,
ghi di sijt vrome coepmans,
1169 che voy con lori non practigate.
dat ghi met hen niet en practigeert.

*

1158 Voor buten: wt(?) doorgehaald
1166 es: erboven toegevoegd
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1156 che vendono la carne fresca
die het verse vlees verkopen,
1157 puzzando come la carne di becco.
terwijl zij zelf stinken als het vlees van de ooien.
1158 Ma quei ruffiani portano fuori
Maar die pooiers voeren hun vrouwen naar buiten
1159 le loro donne in un altro fetore,
in een andere stank,
1160 come ti dico, in un'altra città.
zoals ik u zeg, in een andere stad.
1161 E là ognuno dice:
En daar zegt iedereen:
1162 ‘Adesso [è] venuta la carne fresca.
‘Zo pas is vers vlees gekomen.
1163 Perché è venuta da un paese lontano,
Want het is van verre gekomen,
1164 cioé la Francia, dove
waar men met deze handel
1165 si traffica con questa merce
in Frankrijk aan de kost komt
1166 e anche per loro è un buon guadagno.’
en ook is het voor hen een goede verdienste.’
1167 E perciò guardatevi bene,
En daarom kijk uit,
1168 voi che siate mercanti leali,
u die oprechte kooplieden bent,
1169 dal praticare con loro.
dat u met hen geen handel drijft.
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*
1170 Altramente tu serà' vituperate
Anders so suldi sijn verscaempt
1171 e de nisuno haver' tu credito,1171
ende van niemande en suldi hebben gelove,
1172 perch' è vostro honore perduto
want u ere es verloren
1173 e de omni homo clamato roffiano.
ende van allen minschen gheheten putir.
1174 O Dio, quanto abhominabile peccato+
O God, wat groter onminscheliker sonden

+

f.70r

1175 de vivere sovere quil speso
te levene op dien cost
1176 sò che peccatrice haveno guangato.
welke dat sonderssen hebben ghewonnen.
1177 Quisti roffiani sono appropriati
Dese putirs sijn ghelijcht
1178 a quil vermo qui dize scarabei.
dien worme die heit scarabei.
1179 E quisto un vermo nigro
Ende dit es enen suerten worm
1180 chi sempre may sta in merda de cavallo.
die altijt staet in den stront van den perde.
1181 Così faceno li roffiani+
Also doen die putirs

+

f.70v

1182 qui sempre may menzano
welke altijt eten
1183 la putredine de altri homini.
die verrotheit van anderen minschen.

*
1171

1182 may: erboven toegevoegd
abhominabile / onminscheliker Het Italiaanse woord heeft hier de variant met h. Dat
veronderstelt als basiswoord het Latijnse homo, ‘mens’, in afwijking van het correcte
abominabile, afgeleid van het Latijnse omen, ‘(onheilspellend) voorteken’. Door de hier
gevolgde h-spelling is de vertaling onminscheliker ontstaan. Zie ook p. 45-6.
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1170 Altrimenti sarai vituperate
Anders zult u te schande worden gemaakt
1171 e non avrai credito da nessuno
en van niemand zult u krediet krijgen,
1172 perché il tuo onore [è] perduto
want uw eer is verloren
1173 e [sei] chiamato ruffiano da tutti.
en door alle mensen [wordt u] een pooier genoemd.
1174 O Dio, che peccato abominevole
O God, wat grote, onmenselijke zonde
1175 vivere su quel denaro
[is het] te leven van het geld
1176 che hanno guadagnato le peccatrici.
dat zondaressen hebben verdiend.
1177 Questi ruffiani rassomigliano
Deze pooiers lijken op
1178 a quel verme che si chiama scarabeo.
die worm die scarabee heet.
1179 E questo è un verme nero
En dit is een zwarte worm
1180 che sta sempre nella merda di cavallo.
die altijd in paardenstront zit.
1181 Così fanno i ruffiani
Zo doen de pooiers
1182 che mangiano sempre
die altijd eten
1183 la putredine di altri uomini.
de verdorvenheid van andere mensen.
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*
1184 Ancora eo te voyo rasonare
Noch so wille ic u redenen
1185 in che modo tu porà' avanzare
in wat maniren dat ghi moget veroveren
1186 de molta roba e de danari,
vele goeds ende ghels,
1187 si de quista paysa tu vòy partire
oft ghi van desen landen wilt sceiden
1188 e endare a Monfordonia,+1188
ende gaen in Monfordonien,

+

f.71r

1189 a quilla citate bona e bella,
tot dier goeder stad ende scone,
1190 dove voy devete trovare
dar ghi suit vinden
1191 una campana tanta grande
ene clocke also groet1191-2
1192 che in cristianitate nonn-è maiore.
dat men in kerstenheit en vint egheen meerd[er].
1193 E appressa quista citate
Ende by deser stad
1194 una montagna tanto alte
enen berch also hoeghe
1185 Voor moget: wilt doorgehaald
Manfredonia werd in 1256 door Manfred, zoon van Frederik II, gesticht. Op weg naar het
Oosten scheepten zich hier in de periode van de kruistochten veel soldaten en pelgrims in.
Ook was Manfredonia, evenals Foggia en Trani, een belangrijke haven voor de uitvoer van
Apulisch graan naar Ragusa, Napels en Venetië (Braudel 1976: 528).
1191-2 campana I clocke Welke grote klok precies bedoeld wordt is niet duidelijk. Een mogelijkheid
is dat gedoeld wordt op een van de klokken van de kerk S. Domenico in Manfredonia. Een
andere mogelijkheid is dat het hier gaat om de grote achthoekige campanile (eind dertiende
eeuw), die in Monte Sant'Angelo staat, in de nabijheid van Manfredonia.
Wat de eerste mogelijkheid betreft moet nog opgemerkt worden dat het brons van de S.
Domenico-klokken afkomstig was van de zogenaamde Kolos van Barletta, een groot bronzen
beeld uit de vierde eeuw (5.11 meter hoog), dat in 1203 uit Constantinopel was gehaald en
twee eeuwen op het strand bij Manfredonia had gelegen, waarschijnlijk na de schipbreuk dichtbij de kust - van het schip dat het beeld vervoerde. In 1309 kregen de dominicanen van
Manfredonia toestemming de benen en armen van dit beeld te halen om er klokken voor hun
kerk van te gieten (Guida d'Italia 1978: 205). In 1491 werd het beeld van het strand gesleept,
de ontbrekende armen en benen werden erbij gemaakt door twee kunstenaars en het
vernieuwde beeld kwam naast de kerk in Barletta te staan. Het is opmerkelijk dat de auteur,
wanneer hij de stad Barletta noemt (zie 1210), geen melding maakt van dit gigantische beeld,
dat vanaf 1491 midden in deze stad stond. Wellicht een datum ante quem?
*

1188
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1184 Ancora ti voglio dire
Verder wil ik u vertellen
1185 in che modo potrai guadagnare
op welke manier u kunt verwerven
1186 molta roba e molto denaro,
veel bezit en geld,
1187 se vuoi partire da questo paese
als u uit deze streek wilt vertrekken
1188 e andare a Manfredonia,
en naar Manfredonië gaan,
1189 a quella città buona e bella,
naar die goede en mooie stad,
1190 dove devi trovare
waar u zult vinden
1191 una campana tanto grande
een klok, zo groot,
1192 che non ei sia maggiore nella cristianità.
dat men in de christenheid geen grotere vindt.
1193 E presso questa città
En bij deze stad
1194 [si trova] una montagna tanto alta1194-5
[bevindt zich] een berg zo hoog

1194-5 De hoge berg is het massief van de Monte Gargano, in de Oudheid Garganus Mons geheten.
De auteur beschrijft de hoogte van dit gebergte in Italië, gezien vanuit Slavonië. Blijkens
beschrijvingen uit die tijd is Slavonië een landstreek ten noordwesten van de rivier de
Donciegno (Pagnini 1967: 216). Zie kaartje op p. 88. In middeleeuwse kustbeschrijvingen,
de zogenaamde portulanen, wordt de Monte Gargano altijd beschreven als gezien vanuit zee
(een voorbeeld is de Portolan Parma-Magliabecchi uit de vijftiende eeuw (Kretschmer 1909:
311)).
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*
1195 che de Sclavonia se pò videre.
dat men van Sclavonien mach sien.
1196 E quisto quillo monte+1196-7
Ende dit es dien berch

+

f.71v

1197 dove Sant Angelo se apparze
dar Sinte Machiel hem oppenbarde
1198 a quil homo dicto Gargano,
dien man gheheten Garganus,
1199 donde quisto monte ha recevouto
darvan desen berch heft ontfaen
1200 de essere clamato a Monte Gargano.
te sine gheheten den Berch van Gargano.
1201 In quisto monte sono tanti agnelli,
In desen berge sijn also vele lammere,
1202 qui hano soy pelle tante belli
di hebben har vel also scone
1203 che nisuno pori' may credere+
dat niemant nummermeer en mocht gheloven
1204 quanto bello sta quil fodere
ho zere scone staet dat voeder
1205 foderato de quilli pelle,
gevoedert van dien velle,
1206 e sono in quisto modo dicti
ende sijn in deser manirren gheheten

*
1198 Voor garganus: garganus (r erboven toegevoegd) doorgehaald
1196-7 In het massief van de Monte Gargano bevindt zich op 843 meter het stadje Monte Sant'Angelo.
In een grot aldaar staat het beroemde altaar van San Michele Arcangelo. Dit heiligdom,
toegewijd aan de aartsengel Michael, is in de tweede helft van de zesde eeuw gesticht, nadat
op deze plek volgens de hagiografische traditie een wonderbaarlijke verschijning van de
aartsengel Michaël aan een edelman uit Sipontum had plaatsgevonden. Het werd een van de
belangrijkste pelgrimsoorden in de christelijke wereld. Voordat kruisvaarders en pelgrims
zich inscheepten op weg naar het Oosten, deden ze eerst dit heiligdom aan, dat in een klimtocht
van een uur vanuit het nu verdwenen Sipontum te bereiken was (Guida d'Italia 1978: 220-2).
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1195 che si può vedere dalla Schiavonia.
dat men hem vanuit Slavonië kan zien.
1196 Ed [è] quel monte
En dit is die berg
1197 dove San Michele, arcangelo, apparse
waar Sint Michaël verscheen
1198 a quell'uomo detto Gargano,1198-1200
aan de man die Garganus heette,
1199 da cui questo monte ha ricevuto
vanwaar deze berg heeft gekregen
1200 il nome di Monte Gargano.
de naam de Berg van Garganus.
1201 In questo monte ci sono tanti agnelli
Op deze berg zijn zoveel lammeren
1202 che hanno la pelle tanto bella,
die zo'n mooie vacht hebben,
1203 che nessuno potrebbe mai credere
dat niemand ooit zou kunnen geloven
1204 quanto è bella una fodera
hoe ontzaglijk mooi de voering is,
1205 fatta con questa pelle,
gemaakt van deze vacht,
1206 e in questo paese vengono chiamate così:
en zo worden ze genoemd

1198-1200 Het gaat hier om een middeleeuwse legende over een man Garganus geheten, onder andere
te vinden in de Legenda aurea van Jacobus de Voragine (Ryan/Ripperger 1969: 579).
Garganus bezat veel vee. In het jaar 390 ontsnapte een stier uit de kudde. Nadat zijn knechten
deze stier hadden gevonden, schoot Garganus, boos als hij was, een giftige pijl af op het
onhandelbare beest. Maar de pijl schoot, om onverklaarbare reden, als door de wind gedragen,
terug, richting Garganus zelf. De verwonderde omstanders gingen, op aanraden van bisschop
Laurentius van Sipontum, hierop drie dagen vasten. Toen verscheen de aartsengel Michaël
in een visioen aan de bisschop: niemand minder dan de aartsengel zelf had de bewoners van
de berg dit teken gegeven om zich als hun behoeder bekend te maken.
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*
1207 in quista payza pelli romaniski.1207
in desen lande Romaensche velle.
1208 E quista è la provincia de Apulia,
Ende dit es die provincia van Apulien,
1209 dove sono ancora altre citate molto bella.
dar noch sijn andere stede zere scone.
1210 E de là va' a Berletta,+1210
Ende van dar gaet te Berlette,

+

f.72v

1211 che nonn-è pyù che dodege mila,
dat niet meer en es dan xij milen,
1212 passando per mare de altro banda.1212
overtreckende die zee ter ander syden.
1213 E po' tu va' infina Trane1213
Ende darna so gadi tot Tranen
1214 - e quista citate sta mezo in mare - ende dese stad staet half in zee 1215 dove usano velentire mercodanti
dar gherne useren die coeplude
1216 qui voleno comparare frumenti,
di willen coepen terruwe,
1217 perch'è de là sempre bon mercato.+
want dar es altijt goeden coep.

*
1207

1210

1212
1213

+

f.73r

1208 (r.2) prouincia: na pro ro geëxpungeerd
pelli romaniski / Romaensche velle Dit waren de huiden van jonge lammeren, in het
Nederlands bekend onder de naam ‘astrakan’ of ‘persianer’. Het gaat om een in die tijd zeer
gewild artikel. De pelli dienden als voering en garnering voor mantels. Er waren witte en
zwarte vellen, waarvan de zwarte het kostbaarst waren (Müller 1934: 245 en 227).
Berletta / Berlette Deze plaats, het huidige Barletta, was een belangrijke haven voor de
uitvoer van graan. De belangrijkste zuidelijke verbindingsweg tussen de Adriatische en de
Tyrrheense Zee, dwars door Zuid-Italië over de Arianopas, liep van Napels en Benevento
naar Barletta (Braudel 1976: 256-7). Zie kaartje op p. 88.
Vanaf de onderkant van de ‘spoor’ van het massief van de Monte Gargano vaar je inderdaad
met een rechte lijn op Barletta af. Zie kaartje op p. 88.
Trane / Tranen Het huidige Trani was, met Manfredonia, een belangrijke haven voor de
inscheping van kruisvaarders. In de zestiende eeuw werd de haven met Foggia en Manfredonia
belangrijk voor de uitvoer van Apulisch graan naar Ragusa, Napels en Venetië (Braudel
1976: 528). Vgl. de aantekening bij 1188 en bij 1216 en zie kaartje op p. 88.
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1207 pelli romanesche.
in dit land: Romaanse vellen.
1208 Ed è la provincia di Puglia,
En dit is de provincie Apulië,
1209 dove ei sono ancora altre città molto belle.
waar nog andere heel mooie steden zijn.
1210 E di là vai a Barletta,
En ga vandaar naar Barletta,
1211 che non è a più di dodici miglia
wat niet meer is dan twaalf mijl
1212 passando per mare dall'altra parte.
als men de zee aan de andere kant oversteekt.
1213 E poi vai fino a Trani
En daarna gaat u naar Trani
1214 - e questa città sta in mezzo al mare -1214
- en deze stad staat half in zee 1215 ed è frequentata volentieri dai mercanti
dat de kooplui graag bezoeken
1216 che vogliono comprare frumento,1216
die tarwe willen kopen,
1217 perché là si può fare sempre buon commercio.
want daar is altijd goede handel.

1214

1216

Vergelijk de beschrijving van Trani in een portulaan uit 1490 (Portulan Rizo): ‘Trani è cità
in spiaza e sia statio e mollo fato per forza per legni pizoli’ (‘Trani is een stad op het strand
en door middel van kleine houten planken is er een dam omheen aangelegd’) (Kretschmer:
1909: 495).
Eigentijdse bronnen over de handel zoals het handboek van Francesco Balducci Pegolotti
(Evans 1970) en de handelsgebruiken van de familie Paumgartner (Müller 1934) geven aan
dat Apulië, samen met Sardinië en Sicilië, een belangrijk graanuitvoerend land was. In de
omgeving van Barletta werd zeer veel koren geproduceerd, dat van oudsher in putten onder
de grond werd bewaard. De korenuitvoer voor Venetië ging voornamelijk via de havens van
Manfredonië, Barletta en Trani (Müller, 1934: 51). Zie ook de aantekening bij 1188 en bij
1213.

Een koopman in Venetië

282

[Teksteditie]
*
1218 E anck otto milare de Berlitto.
Ende oec eest achte milen van Berlette.
1219 E così endando innanzi,
Ende also gaende vorwert,
1220 in mancko de sey hori
in min dan in sesse urren
1221 tu va' in un sancto loco1221-3
so gadi in ene hellegge plaesze
1222 a San Nycolao de Baro,
tot Sinter Claes van Baro,
1223 dove eo per soy gracia som stato.
dar ic ben gewest bi sijnder gracien.
1224 E de la via tu pò' comparare+
Ende in dien wege so mogedi coeppen

+

f.73v

1225 del formazo de cavallo, si tu ha' denare.
case van perden, hebdi gheelt.
1226 Quisto un vero dicto:
Dit es een war wort:
1227 che tu non fa' may bon mercato,
dat ghi nummermeer en doet goede coep,
1228 si tu non ha' de omni moneta in cambio.
en hebdi niet van allen munten in den wissel.
1229 E chi ha de quillo,
Ende di heft van dien,

*
1218 Onder achte: viij toegevoegd
1221-3 De beenderen van Sint Nicolaas, bisschop van Myra, waren in 1087 door zeelui uit een
graftombe in Klein-Azië ontvreemd nadat ze Apulische tarwe in Antiochië hadden afgeleverd,
vervolgens naar Bari vervoerd en daar in een crypte gelegd (Enciclopedia italiana, dl. 24,
1934: 783, s.v. Nicola di Mira). Het Italiaanse per soy gracia (1223) kan zowel ‘te zijner
eer’ als ‘dankzij zijn goedgunstigheid’ betekenen. Voor het Middelnederlands komt alleen
het laatste in aanmerking.
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1218 Ed è anche otto miglia da Barletta.
En ook is het acht mijl van Barletta.
1219 E così, continuando ad andare,
En op deze manier verder gaand,
1220 in meno di sei ore
in minder dan zes uur
1221 arrivi in un luogo santo,
gaat u naar een heilige plaats,
1222 a San Nicola di Bari
naar Sint Nicolaas van Bari,
1223 dove sono stato per la sua grazia.
waar ik dankzij zijn genade ben geweest.
1224 E per strada puoi comprare
En onderweg kunt u kopen
1225 caciocavallo, se hai denaro.1225
paardenkaas, als u geld hebt.
1226 Questo è un detto vero:
Dit is een waar woord:
1227 non farai mai un buon affare,
dat u nooit goede handel drijft,
1228 se non hai tutte le monete cambie.
als u niet van alle munten wisselgeld hebt.
1229 E chi ha quelle
En hij die dat wel heeft

1225

formazo de cavallo / case van perden Dit is een typisch Zuid-Italiaanse kaassoort,
waarschijnlijk oorpronkelijk gemaakt van merriemelk. Tegenwoordig staat deze kaas bekend
als caciocavallo, hard van samenstelling en peervormig en meestal gemaakt van koeienmelk.
Cavallo ‘paard’ duidt op de wijze waarop traditioneel twee kaasjes, verbonden door een
koordje, over een stok (dit noemt men in het Italiaans a cavallo) te drogen werden gehangen
(GDLI s.v. formaggio).
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*
1230 in omni loco ‘signore’ ven clamato.
in allen piaessen ‘here’ es hi gheheten.
1231 OV - O, che mirabile cosa eo intendo:+
O, wat wonderliker dinch ic verstaen:

+
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1232 che denari sono molto amato
dat dat gheelt es zere gemint
1233 de qua e anck per tut'el mondo.
hir omme ende oec alle die werelt.
1234 Ma eo non sapio contare
Mer ic en can niet rekenen
1235 e persò eo voria imparare
ende daromme woude ic leren
1236 si fosso nisuno doctore
oft were enich leerere
1237 qui me insignasse numerare.
di my lerede tellen.
1238 JV - Ma eo ha' intezo+
Mer ic hebbe verstaen

+

f.74v

1239 che un se impararè tosto,
dat een soude gheringhe leren,
1240 quando se trova in doy modi scripto,
alsment vint in twe maniren ghescreven,
1241 como eo te insignerò adesso.
als ic u scriven sal altehant.
1242 E si tu non intende bene
Ende eest dat ghijt niet wel en verstaet
1243 sò che de sovere voy troverete,
so dat ghi boven suit vinden,

*

1234 non: erboven toegevoegd
1240 trova: hs. traua
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1230 viene chiamato ‘signore’ in tutti i luoghi.
wordt op alle plaatsen ‘heer’ genoemd.
1231 OV - O, che cosa mirabile intendo:
O, wat een wonderlijke zaak begrijp ik:
1232 che il denaro è molto amato
dat het geld zeer geliefd is
1233 qui e in tutto il mondo.
hier in de omgeving en ook op de hele wereld.
1234 Ma non so contare
Maar ik kan niet rekenen
1235 e perciò vorrei sapere
en daarom zou ik willen vernemen
1236 se ci fosse un dottore
of er een leraar zou zijn
1237 che mi insegnasse a contare.
die mij zou leren tellen.
1238 JV - Ma ho inteso
Maar ik heb begrepen
1239 che uno imparerebbe tosto
dat iemand het snel zou leren
1240 quando lo si trova scritto in due modi,
wanneer men het op twee manieren geschreven vindt,
1241 come ti segnalerò adesso.
zoals ik voor u dadelijk zal opschrijven.
1242 E se non intendete bene
En als u het niet goed begrijpt
1243 ciò che troverete di sopra,
wat u bovenaan zult vinden,
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*
1244 wardate de sotto e contate bene:
siet beneden ende tellet wel:

1245

un

doy

tre

quatro

cinque+
+

f.75r

1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252

1

2

3

4

5

sey

sette

octo

nove

deze

6

7

8

9

10

undeze

dodeze

tredeze

quatuordeze quind[eze]

11

12

13

14

15

sedeze

dezesette

dezeocto

dezenove

vinti

16

17

18

19

20

vintiun

vintidoy

vintitre

vintiquatro

vintic[inque]

21

22

23

24

25

vintisey

vintisette

vintiocto

vintinove

trenta

26

27

28

29

30

trentaun

trentadoy

trentatre

trentaquatro trenta[cinque]

31

32

33

34

trenta sey

trenta sette

trenta octo

trenta nove+

35
+

f.75v

1253

1254
1255

36

37

38

quaranta

quaranta e
un

quaranta doy

40

41

42

quarantatre

quarantaquatro quarantacinque

43

44

45

quarantasey quarantasette quarantaocto
46

1256

39

47

48

quarantanove
49

1257
*

cinquanta

cinquantaun cinquantadoy

50

51

52

1255 quarantaocto: hs. quararantaocto
1256 Na quarantanoue: Cinquanta doorgehaald
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1244 guardate di sotto en contate bene:
kijk dan beneden en tel goed:

1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255

uno

due

tre

quattro

cinque

1

2

3

4

5

sei

sette

otto

nove

dieci

6

7

8

9

10

undici

dodici

tredici

quattordici

quindici

11

12

13

14

15

sedici

diciassette

diciotto

diciannove

venti

16

17

18

19

20

ventuno

ventidue

ventitre

ventiquattro venticinque

21

22

23

24

25

ventisei

ventisette

ventotto

ventinove

trenta

26

27

28

29

30

trentuno

trentadue

trentatre

trentaquattro tentracinque

31

32

33

34

35

trentasei

trentasette

trentotto

trentanove

quaranta

36

37

38

39

40

quaranta

quarantuno

quarantadue

40

41

42

quarantatre

quarantaquattro quarantacinque

43

44

quarantasei quarantasette quarantotto
46

1256

45

47

48

quarantanove
49

1257

cinquanta

cinquantuno cinquantadue

50

51

52
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1258
1259
1260

cinquantatre

cinquantaquatro

53

54

cinquantacinque

cinquantasey

55

56

cinquantasette

cinquantaocto+
+

f.76r

57
1261

58

cinquantanove
59

1262
1263
1264
1265

seysanta

seisantaun

seysantadoy

60

61

62

seysantatre

seysantaquatro

seysantacinque

63

64

65

seysantasey

seysantasette

seysantaocto

66

67

68

settanta

settantaun

settantadoy

70

71

72

settantatre

settantaquatro

settantacinque

73

74

75

settantasey

settantasette

settantaocto+

seysantanove
69

1266
1267
1268

+

f.76v

76
1269

77

78

octanta

octantaun

octantadoy

80

81

82

octantatre

octantaquatro

octantacinque

83

84

85

octantasey

octantasette

octantaocto

86

87

88

settantanove
79

1270
1271
1272
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1258
1259
1260
1261

cinquantatre

cinquantaquattro

53

54

cinquantacinque

cinquantasei

55

56

cinquantasette

cinquantotto

57

58

cinquantanove
59

1262
1263
1264
1265

sessanta

sessantuno

sessantadue

60

61

62

sessantatre

sessantaquattro

sessantacinque

63

64

65

sessantasei

sessantasette

sessantotto

66

67

68

settanta

settantuno

settantadue

70

71

72

settantatre

settantaquattro

settantacinque

73

74

75

settantasei

settantasette

settantotto

76

77

78

ottanta

ottantuno

ottantadue

80

81

82

ottantatre

ottantaquattro

ottantacinque

83

84

85

ottantasei

ottantasette

ottantotto

86

87

88

sessantanove
69

1266
1267
1268
1269

settantanove
79

1270
1271
1272

Een koopman in Venetië

290

[Teksteditie]
1273

octantanove
89

1274
1275
1276

nonanta

nonantaun

nonantadoy

90

91

92

nonantatre

nonantaquatro

nonantacinque

93

94

95

nonantasey

nonantasette

nonantaocto+
+

f.77r

96
1277

97

98

nonantanove
99

1278 cento C. hondert
1279 miliaro M. dusent
1280 centomiliare hondertdusent.
1281 E quando tu così sa' numerare,
Ende als ghi also cont tellen,
1282 si tu ha' denari tu pò' contare.
oft ghi hebt ghelt dat mogedi rekenen.
1283 Ma sono pereky che non sapino fare,
Mer het sijn vele di niet en conen doen,
1284 perché lor borsa non ha denari.
want har borse en heft egheen ghelt.
1285 OV - Or ben adesso som bene instructo+
Nu wel altehant ben ic wel onderwesen
1286 - si podisse con quillo fare bon fructo - oft ic mochte met dien doen goede vrucht 1287 in nisuna cosa a comparare,
in eneghe dingen te coeppene,
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1273

ottantanove
89

1274
1275
1276
1277

novanta

novantuno

novantadue

90

91

92

novantatre

novantaquattro

novantacinque

93

94

95

novantasei

novantasette

novantotto

96

97

98

novantanove
99

1278 cento C. honderd
1279 mille M. duizend
1280 centomila honderdduizend.
1281 E quando sai contare così,
En wanneer u zo kunt tellen,
1282 puoi calcolare, se hai denaro.
dan kunt u rekenen, als u geld hebt.
1283 Ma ci sono parecchi che non lo sanno fare,
Maar er zijn er velen die dat niet kunnen doen,
1284 perché la loro borsa non contiene denaro.
omdat hun beurs geen geld bevat.
1285 OV - Orbene adesso sono ben istruito
Nu ben ik direct goed onderwezen
1286 - se potessi da questo trarre buoni frutti - als ik daarmee een goed resultaat zou kunnen behalen 1287 a comprare qualcosa,
om sommige dingen te kopen,
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*
1288 perché eo saso numerare e contare.
want ic can tellen ende rekenen.

Gesprek Italiaanse koopman (IK) en Nederlandse koopman (NK)
1289 IK - O mercodante tudisco,1289
O ghi Duusche coepman,
1290 de che paysa si' tu venuto?
van wat lande sidi comen?
1291 Tu my appare de essere Flamingo1291
Ghi donchket my sijnde een Vlaminch
1292 e anck el vostro habito ha demonstrato,
ende oec u abijt hevet getoent,
1293 perché tu porta de vendere+
want ghy draget te coeppe

+

f.78r

1294 de rasse e de salone.1294
1295 Vo'-tu con my barattare?1295
Wildi met my wisselen?
1296 Eo ha' del sukero e de canele,
Ic hebbe van sukere ende van caneel,

*
1289
1291
1294

1295

1288 numerare: hs. mumerare; want: hs. wat
1294 Na deze regel is er ruimte opengelaten voor de ontbrekende Nederlandse zin
tudisco / Duusche heeft in die tijd behalve de specifieke betekenis ‘Duitser’ ook de algemene
betekenis ‘noorderling’, iemand die ten noorden van de Alpen woont.
Flamingo / Vlaminch staat hier voor de algemene betekenis van bewoner van de Lage Landen
(WNT 21: 1447-9, in het bijzonder kolom 1476-7; GDLI, s.v. fiammingo). Zie ook p. 51.
rasse Dit is een gekeperde stof van grove wol (modern Italiaans rascia). Deze stof was van
lage kwaliteit en werd gebruikt voor eenvoudige kleding (Brulez 1959 gloss.). Het woord
salone is een verbastering van Châlons: stof uit de Franse stad Châlons-sur-Marne. Bij deze
regel ontbreekt de Middelnederlandse vertaling.
barattare / wisselen Deze vorm van transactie, de zogenaamde baratto of ‘mangeling’ kwam
in deze tijd zeer veel voor. De waren werden simpelweg tegen elkaar geruild, eventueel
betaalde men bij (baratto composto), of er werd op termijn betaald (baratto a termine).
Belangrijk bij baratteren was dat men de werkelijke marktprijs van het product kende. Wist
men die, dan was het zaak op basis daarvan een fictieve, verhoogde, prijs vast te stellen om
winst te maken (Brulez 1959: 379-81).
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1288 perché so contare e calcolare.
want ik kan tellen en rekenen.

Gesprek Italiaanse Koopman (IK) en Nederlandse Koopman (NK)
1289 IK - O mercante tedesco
- O Dietse koopman,
1290 da che paese sei venuto?
uit welk land bent u gekomen?
1291 Mi sembri essere fiammingo
Mij dunkt dat u een Vlaming bent
1292 e anche il tuo abito l'ha dimostrato,
en ook uw kleding heeft dat duidelijk gemaakt,
1293 perché porti a vendere
want u biedt te koop aan
1294 della rascia e dei panni di Châlons.
[wollen stoffen en stoffen uit Châlons.]
1295 Vuoi barattare con me?
Wilt u met mij ruilen?
1296 Ho dello zucchero e della cannella,1296
Ik heb suiker en kaneel,

1296

Suiker was in de Middeleeuwen een tamelijk duur product, dat oorspronkelijk als
geneesmiddel gebruikt werd en pas later als zoetstof. Suikerrietplantages in de Levant en
Sicilië leverden de suiker, die na raffinage gegoten werd in de vorm van suikerbroden. De
Venetianen prefereerden de suiker uit Sicilië (Heyd 1879: 665-78; Jansen-Sieben/Van Winter
1989: 35).
Kaneel was in de Middeleeuwen een bekende specerij, gebruikt bij het bereiden van voedsel
en het op smaak brengen van wijnen. Daarnaast werd kaneel voor medicinale doeleinden
gebruikt. In alle zeehavens van het oostelijk Middellandse-Zeebekken was deze specerij te
koop (Heyd 1879: 659-65).
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*
1297 de pevero e de gingero,1297
van pepere ende van ghinbere,
1298 de gingero viride e de croco,1298
van gronen ghinbere ende van sofferaen,
1299 de geduario e de uva passe,1299
van gewale ende van rosine,
1300 de vin greco e dek fige dolze,
van Grieken wine ende van soeten vigen,
1301 de groffole e de altre speceria.+
van groffelsnagelle ende van anderen specerien.
1302 Wardé si tu volete fare barattaria.
Siet oft ghi wilt doen wissel.
1303 NK - O gentilomo de quista paysa,
O edel man van desen lande,
1304 my fazo grando maravia
ic doen my een groet wonder
1305 che tu ha' così ben visto
dat ghi also wel hebt gesien
1306 che eo de Flandria suz venuto.
dat ic van Vlaenderen ben comen.
1307 Ma è vero che eo de molta cosa ha' portato
Mer het es war dat ic vele dinchs heb brac[ht]
*
1297

1298

1299

1302 Na tu: con(?) doorgehaald
1305 Na ghi: doorhaling
Peper werd gebruikt voor het kruiden van voedsel. Het was een (peper)duur, maar zeer veel
verhandeld product (Heyd 1879: 662). Venetië was de grote import- en doorvoerhaven naar
het Noorden. Hoewel in 1501 het monopolie van de handel in peper in handen kwam van
de Portugezen en het kruid rechtstreeks door hen in Antwerpen werd ingevoerd, bleef er
gedurende de eerste helft van de zestiende eeuw een constante aanvoer van peper uit het
Mediterrane gebied (Braudel 1976: 493-8).
Met groene gember wordt de verse kwaliteit gember bedoeld in tegenstelling tot de gekonfijte
kwaliteit, die in suiker is ingelegd (Heyd 1879: 603). Voor saffraan zie de aantekening bij
1012.
Met geduario / gewale wordt de zedoarwortel (ook wel ‘zeverkruid’ of ‘geelwortel’) aan
geduid. Het is de geneeskrachtige wortel van enige Oostindische kurkumasoorten. Van de
plant werd in de Middeleeuwen de gedroogde en verpoederde wortelstok gebruikt als
hoofdbestanddeel van kerrie, als stimulerend middel en als kleurstof (Heyd 1879: 658-9).
Het woord gewale komt niet in de Nederlandse woordenboeken voor. Wel sedewale naast
sedeware in de betekenis van ‘zeverzaad’ (MNW 7: 854-5). Bij de Anlaut ge- moet men
mogelijk denken aan invloed van het Italiaans of aan de Franse uitspraak als bij de variant
practigerenne (zie 1140).
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del pepe e dello zenzero, peper en gember, dello zenzero verde e del croco, groene
gember en saffraan, della zedoaria e dell'uva passa, zeverzaad en rozijnen, del
vino greco e dei fichi dolci,1300 Griekse wijn en zoete vijgen, dei chiodi di garofano
e delle altre spezie.1301 kruidnagelen en andere specerijen. Guardate se volete fare
baratto. Kijk of u wilt ruilen. NK - O gentiluomo di questo paese, O edelman uit
dit land, mi meraviglio tanto ik verbaas mij er zeer over che hai visto così bene
dat u zo goed hebt gezien che sono venuto dalle Fiandre. dat ik uit Vlaanderen ben
gekomen. Ma è vero che ho portato molte cose Maar het is waar dat ik veel zaken
heb meegebracht

1300

1301

Met Griekse wijn kan wijn uit Griekenland worden bedoeld, d.w.z. speciale soorten malvezij,
‘Griekse likeurwijn’. Ook kan onder ‘Griekse wijn’ een type Zuid-Italiaanse wijn worden
verstaan (GDLI, s.v. greco). In ieder geval was dit type wijn er een van goede kwaliteit. Zie
ook de aantekening bij 946 en bij 1503 (aldaar regel 19).
Kruidnagel werd al vanaf het begin van de Middeleeuwen gebruikt als specerij, als bestanddeel
van medicijnen en als aromariseur van dranken. Het was een heel geliefde, maar zeer dure
specerij: er werd wel drie keer de prijs van peper voor betaald (Heyd: 1879: 593 en volgende).
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*
1308 e persò con voy voyo fare baratto.+
ende daromme met u wille ic doen wissel.

+

f.79r

1309 Ma dizete-my in primo
Mer segget my in den iersten
1310 che la vostra speceria quanto caro
dat uwe speceria ho dirre dat si es
1311 e quillo con denari contante.1311
ende dat met gherekende ghelde.
1312 E così tu serà' pagato
Ende also suldi sijn betael
1313 de omni miliaro tanto.+
van allen dusende also vele.
1314 Si tu dize cosa rasonivele,
Oft ghy segget redelike dingen,
1315 vostre denari sono contate.
u gheelt es gherekent.
1316 IK - Que vos-tu del miliaro?1316+
Wat wildi van den dusende?

+

f.79v

1317 NK - E un pro sotto sovere,
Ende een over ander,
1318 si omni cosa è bene sutto
oft alle dinch es wel droege

1312 Boven e cosi: ende c doorgehaald
gherekende is hier een woordelijke vertaling van het Italiaanse contante. Zie ook MNW 2:
1533.
+ miliaro / dusende Zie de aantekening bij 34. Hier gaat het om een munteenheid. De betaling
is als volgt: voor elk duizendtal (munten) zullen er evenzovele contant (letterlijk ‘tellend’)
worden betaald, dus stuk voor stuk uitgeteld. Er hoeft dus niet op krediet geleverd te worden!
Met dank aan Dr. Milja van Tielhof.
1316 miliaro / dusende Zie de aantekening bij 34. Het betreft hier een gewichtseenheid. Koop-waar
werd afhankelijk van vorm en gewicht in verschillende inhoudsmaten verkocht. Een miliaro
is over het algemeen gelijk aan 1000 pond, maar dit kan per stad en periode verschillen. In
alle middeleeuwse koopmanshandboeken wordt aandacht besteed aan de beschrijving van
dergelijke eenheden, zowel voor iedere markt afzonderlijk als voor de onderlinge relaties
tussen de verschillende markten. In Venetië maakte men een onderscheid tussen een zwaar
en een licht miliaro. Een zwaar miliaro stond gelijk aan 1580 lichte ponden en was o.a.
bestemd voor metalen, wol, katoen, rozijnen en olie. Een licht miliaro stond gelijk aan 1000
lichte ponden en werd o.a. gebruikt voor specerijen, zeep en suiker (Evans 1970: 137; Dotson
1994: 204-5).

*

1311

Een koopman in Venetië

297

[Vertaling]
1308 e perciò voglio fare baratto con voi.
en daarom wil ik met u ruilhandel drijven.
1309 Ma ditemi prima
Maar zeg mij allereerst
1310 quanto costano le vostre spezie
hoe duur uw specerijen zijn
1311 e questo in denaro contante.
en dat in contant geld.
1312 E così sarai pagato
En zo zult u betaald worden
1313 un tanto a ogni migliaio.
zoveel in duizend.
1314 Se dite cose ragionevoli
Als u redelijke dingen zegt,
1315 il vostro denaro è contato.
is uw geld geteld.
1316 IK - Che vuoi del migliaio?
Wat wilt u van duizend?
1317 NK - [Le voglio] di sotto e di sopra1317
[Ik wil] van alles wat
1318 a condizione che ogni cosa è ben asciutta
op voorwaarde dat alle koopwaren goed droog zijn

1317

De betekenis van deze zin, zowel in het Italiaans als in het Nederlands, is niet duidelijk. In
het Nederlands lijkt een woord te ontbreken. De zin heeft betrekking op de bovengenoemde
specerijen (1310) en heeft de mogelijke betekenis van «zowel van onder als van boven [uit
de zak]’. Misschien ook vinden we een aanknopingspunt in de uitdrukking noch over een,
noch ander (MNW 5: 209, sub 24): ‘in het geheel niet’, ‘volstrekt niet’, hier dan in positieve
zin ‘van alles wat’.
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*
1319 e così avantizato,
ende also zere goet,
1320 che la roba non sia falsificato,
dat dat goet niet en si gevalst,
1321 perché eo non voria essere inganato.
want ic en woude niet sijn bedrogen.
1322 IK - O iuvenetto bello,
O scone jongelijc,
1323 a voy inganare non voyo.+
u so en wille ic niet bedriegen.

+

f.80r

1324 Ma tollete quista prova
Mer nemet dese proefve
1325 e si tu tuta così non trova,
ende eest dat ghi al also niet en vint,
1326 del mercato non seria facto niente.
van der comescap so en sal dan niet sijn.
1327 Quisto te promitto per my' fide.
Dit gelove ic u bi minder trouwen.
1328 Ma del miliaro voyo mille ducate1328
Mer van den dusende wille ic dusent ducaten
1329 e eo non lasaria un pattarde.
ende daraf so en liet ic enen stuver.
1330 NK - Per meffè, è-lla troppo caro.+
By minen gelove, het es te zere dirre.

+

f.80v

1331 In Rossia eo ha' habuto
In Rossien so heb ic ghehad

*
1328

1325 Voor niet: vint doorgehaald
miliaro / dusende Het betreft hier een gewichtseenheid. Zie de aantekening bij 1316.
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1319 e così buona,
en zó goed,
1320 che la roba non sia falsificata,
dat met de koopwaar niet geknoeid is,
1321 perché non vorrei essere ingannato.
want ik zou niet bedrogen willen worden.
1322 IK - O giovinotto bello,
O waarde jongeman,
1323 non voglio ingannarti.
u wil ik niet bedriegen.
1324 Ma prendi questa prova
Maar neem dit monster
1325 e se non trovi tutto [di tuo gusto],
en als niet alles naar uw zin is,
1326 l'affare non si farà.
dan zal er geen handel zijn.
1327 Questo ti prometto per mia fede.
Dit beloof ik u op mijn erewoord.
1328 Ma del migliaio voglio mille ducati
Maar voor duizend wil ik duizend dukaten
1329 e non ti lascerei un ‘pattarde’.1329
en daar zou ik geen stuiver vanaf laten.
1330 NK - Per mia fede, è troppo caro.
Op mijn erewoord, het is veel te duur.
1331 In Russia l'ho avuto1331
In Rusland heb ik het gehad

1329
1331

pattarde / stuver Zie de aantekening bij 1129.
Voor Rusland zie de aantekening bij 930.
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*
1332 doy volte pro melioro mercato.
twewerf vor beteren coep.
1333 IK - O gracioso iuvenetto,
O gracelike jongelijch,
1334 tu parla con poco intellecto.
ghi spreket met wenich verstennessen.
1335 Si eo devisse dare pro quil preso
Oft ic soude gheven vor dien prijs
1336 como eo hayo comparato,
also ic hebbe gechot,
1337 eo non troveria may avanzato+
ic en soude nummermeer vinden verovert

+

f.81r

1338 un floreen in mya borsa
enen gulden in min borse
1339 in cavo del anno.
in dat inde van den jare.
1340 E così eo non poria fare la spesa
Ende also en mochte ic niet doen den cost
1341 caminando per tuty quiste payza.
wandellende in allen desen landen.
1342 Adoncka donde remaneria
Dan war soude bliven
1343 el premio dela mya fatiga
den loen van minen arbeide
1344 e ella mercede dela mya paurra?
ende die verdiente van minder sorgen?
1345 E così un studente been valente,+
Ende also een student wel gheleert,

*

+

f.81v

1339 inde: er stond eerst jnden, n is doorgehaald
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1332 due volte a migliore prezzo.1332
twee keer zoveel tegen een betere koop.
1333 IK - O giovinotto grazioso,
O innemende jongeman,
1334 parli con poco intelletto.
u spreekt met weinig begrip.
1335 Se io dovessi darlo allo stesso prezzo
Als ik het zou geven voor die prijs
1336 a cui l'ho comprato,
waarvoor ik het heb gekocht,
1337 non mi avanzerebbe mai
dan zou ik nooit
1338 un fiorino nella borsa
een gulden winst in mijn beurs vinden
1339 alla fine dell'anno.
aan het eind van het jaar.
1340 E così non potrei guadagnare
En zo zou ik geen uitgaven kunnen doen
1341 camminando per tutti questi paesi.
trekkend door al deze landen.
1342 Dunque dove rimarrebbe
Waar zou dan blijven
1343 il premio della mia fatica
het loon voor mijn moeite
1344 e il compenso delle mie preoccupazioni?
en de beloning voor mijn zorgen?
1345 E così uno studente ben valente,
En zo [meent] een goed onderlegd student,

1332

De betekenis van deze zin kan zijn ‘de dubbele hoeveelheid goedkoper’ of ‘twee keer
goedkoper’.
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*
1346 quando luy è stato in un universitate
als hy es ghestaen in ene universiteit
1347 e ha supportato de molta povertate
ende heft verdragen vele aermoden
1348 pro acquistare de molte sciencie,
om te verengen vele wijsheden,
1349 luy se pensa de havere bon fine
hy so peysete te hebben goet inde
1350 de soy studio e ancke fatige,
van sinen studerenne ende oec arbede,
1351 che luy ha facto in extranea payse.
die hy heft gedaen in vrimden landen.
1352 Ma quando luy tornato,+
Mer als hy es ghekeert,

+

f.82r

1353 com molto honore ven recevouto
met groter eren wort hy ontfaen
1354 e così comensa fare
ende also beginnet hy te doenne
1355 la experiencia de soy ingenio
di bewisenesse van sinen begripe
1356 e dà a molti bon consilio,
ende gevet goeder raden vele
1357 a tuti qui venano, sinza fallo.
allen denghenen die comen, sonder falseren.
1358 In soy casa ven presentato
In sinen huse comt presenteert
1359 de molte clenogie de gran valore+
van vele cleynheden van groter werden

*

+

f.82v

1352 Na tornato doorhaling
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1346 quando è stato in un'università
wanneer hij op een universiteit is geweest
1347 e ha sopportato molta povertà
en veel armoede heeft verdragen
1348 per acquistare molta scienza,
om veel wijsheid te verkrijgen,
1349 si pensa di trarre profitto
zo meent hij een goed resultaat te hebben
1350 dal suo studio en anche dalla fatica
van zijn studeren en ook van de moeite
1351 che ha fatto nei paesi stranieri.
die hij in vreemde landen gedaan heeft.
1352 Ma quando lui [è] ritornato,
Maar wanneer hij is teruggekeerd,
1353 viene ricevuto con molto onore
wordt hij met veel eerbetoon ontvangen
1354 e così comincia a mostrare
en dan begint hij te laten zien
1355 l'esperienza del suo ingegno
de bewijzen van zijn inzicht
1356 e dà buon consiglio a molti,
en geeft hij veel goede raad
1357 a tutti quelli che vengono, senza fallo.1357
aan al degenen die komen, zonder mankeren.
1358 Nella sua casa gli vengono donati
In zijn huis worden geschonken
1359 molti oggetti preziosi di grande valore1359
veel kleinoden van grote waarde

1357
1359

De spellingvariant van het Middelnederlandse falseren voor faelgieren komt in het MNW
niet voor (vgl. ook 1140, 1169 en 1395).
Voor clenogie vgl. DEI, s.v. clenodio.
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[Teksteditie]
*
1360 e quisto nonn-è per quillo solo
ende dit niet om dat allene
1361 che luy receva quisto presento
dat hy ontfaet dise presenten
1362 per quil bon consilio che luy ha dato,
om dien goeden raet die hy heft gegeven,
1363 ma pro recompensare la fatiga
mer om te lonenne den arbeit
1364 e ancke la granda spesa
ende oec dien groten cost
1365 che luy ha facto sinza altro guadangio.
die hy heft gedaen sonder andere winnigge.
1366 Perché fore dela paysa propria+
Want buten dat eygen lant

+

f.83r

1367 nonne se pò havere tanto bene
so en mach men hebben also wel
1368 como quillo qui sta in casa sua.
als dieghene die staet in sijn huus.
1369 E così te dico, gentilomo de bene,
Ende also segge ic u, goet edel man,
1370 eo non posso dare la mya roba
ic en mach niet geven min goet
1371 como my costava in Alexandria,1371
als my costede in Alexandrien,
1372 perché la spesa e la fatiga eo perderi[a].
want den cost ende den arbeit verlore ic.

*

1371

1362 Voor dien: dat doorgehaald
1364 Voor spesa: fatiga doorgehaald
1372 Na per che: eo perderia(?) doorgehaald
Alexandrië was tijdens de Middeleeuwen een belangrijke haven, al nam sinds de tiende eeuw
de betekenis af. In de vijftiende eeuw beleefde de stad een nieuwe bloeiperiode dankzij de
handel met de Genuezen en Venetianen, die daar opgeslagen specerijen uit Indië kwamen
halen. Aan het einde van die eeuw, na de ontdekking van de zeeweg naar Indië om Kaap de
Goede Hoop, verloor Alexandrië zijn vooraanstaande positie (Braudel 1976: 493; Luzzatto
1961: 255).
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[Vertaling]
1360 e non è solo per quello
en dit niet alleen daarom
1361 che lui riceve questo regalo
dat hij deze geschenken ontvangt
1362 per quel buon consiglio che ha dato,
vanwege die goede raad die hij heeft gegeven,
1363 ma per ricompensare la fatica
maar om de moeite te belonen
1364 e anche la grande spesa
en ook de grote uitgaven
1365 che ha fatto senza altro guadagno.
die hij heeft gedaan zonder andere winst.
1366 Perché fuori del proprio paese
Want buiten het eigen land
1367 non si può stare così bene
kan men het niet zo goed hebben
1368 come chi sta nella propria casa.
als diegene die in zijn eigen huis verblijft.
1369 E ti dico così, gentiluomo perbene,
En zo zeg ik u, goede edelman,
1370 non posso dare la mia roba
ik kan mijn koopwaar niet geven
1371 per quanto mi è costata a Alessandria,
[voor hetzelfde bedrag] als hij mij kostte in Alexandrië,
1372 perché perderei la spesa e la fatica.
want dan zou ik de kosten en de moeite verliezen.
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[Teksteditie]
*
1373 E così è-la de besongna+
Ende also eest noet

+

f.83v

1374 che omni artisano viva de soy arte
dat alle ambachtman leve van sinder const,
1375 como eo, siando mercodante.
als ic, sijnde coepman.
1376 E persò voy, iuvenetto bello,
Ende daromme ghi, scoen jongeliinch,
1377 a my perdonate quillo
my so vergevet dat
1378 che eo te dixze innanzi tracto,
welke ic u seyde tevoren,
1379 che tu sia de poco intellecto.
dat ghy sijt van wenich verstennesse.
1380 Perché my appare molto bene+
Want my doncket zere wel

+

f.84r

1381 che tu non poristi may avanzare
dat ghy niet en mocht veroveren
1382 un floreen in cavo del anno,
enen guldenen int inde van den jare,
1383 si tu devisti dare la tua roba
oft ghy sout geven u goet
1384 pro quil preso que te costava.
om dien coep dat u coste.
1385 E persò nonn-è vostre utilitate
Ende daromme so en eest niet uwen orber
1386 anchora de essere mercodante.
noch te syne coepman.

*

1384 que: boven doorhaling
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[Vertaling]
1373 E così bisogna
En zo is het noodzakelijk
1374 che ogni artigiano viva della sua arte,
dat iedere ambachtsman leeft van zijn vak,
1375 come vivo io, essendo mercante.
zoals ik, die een koopman ben.
1376 E perciò, bel giovinotto,
En daarom, waarde jongeman,
1377 perdonami per quello
vergeef mij datgene
1378 che ti dissi prima,
wat ik u tevoren zei,
1379 che sei di poco intelletto.
dat u weinig begrip hebt.
1380 Perché mi pare ben sicuro
Want het lijkt mij heel duidelijk
1381 che non potresti mai guadagnare
dat u nog niet zou kunnen verdienen
1382 un fiorino alla fine dell'anno,
een gulden aan het eind van het jaar,
1383 se tu dovessi dare la roba
als u uw koopwaar zou geven
1384 per quel prezzo che ti è costata.
voor de prijs die zij u kostte.
1385 E perciò non ti è di utilità
En daarom is het niet in uw voordeel
1386 essere ancora mercante.
nog koopman te zijn.
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[Teksteditie]
*
1387 E persò facete sò che te dirò+
Ende daromme so doet dat ic u sal seggen

+

f.84v

1388 e facate el myo consilio.
ende doet minen raet.
1389 Te farà bon provva in cavo del anno,
Het sal u doen goede proeve int inde van den jare,
1390 si tu volete de essere el myo famiyo.
oft ghy wilt sijn min knecht.
1391 Te insignerò de fare bon mercato,
Ic sal u leren te doenne goede comescap,
1392 in che tu porà' avanzare
in dat ghy sult mogen veroveren
1393 in poke iorne de molte denare.
in wenich dagen vele gheels.
1394 E in quisto mezo tu inparerà'+
Ende in deser middelt suldi leren

+

f.85r

1395 de practigare in omni loco dove tu va'.
te practigerenne in allen plaessen dar ghy ga[et].
1396 Che dizete voy? Respondé una parola
Wat segdi? Antwort een wort
1397 si te plaze te fare.
oft u gelieft te doene.
1398 Omni mese te darò li vostri denari
Alle maenden sal ic u geven u gheelt
1399 e siate un poco el myo famiyo.
ende sijt een wenich min knecht.
1400 In mancko de un anno tu serà' maystro.
In min dan een jar suldi sijn meester.

*

1392 Na auanzare: jn(?) doorgehaald
1392 (r.2) Onder jn: jn doorgehaald
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1387 E perciò fa' ciò che ti dirò
En doe daarom wat ik u zal zeggen
1388 e segui il mio consiglio.
en volg mijn raad op.
1389 Te ne verrà molto profitto alla fine dell'anno1389
Het zal u een goed resultaat geven aan het eind van het jaar
1390 se vuoi essere il mio famiglio.
als u mijn knecht wilt zijn.
1391 Ti insegnerò a fare buon commercio,
Ik zal u leren goede koopmanschap te doen,
1392 con cui potrai guadagnare
waarmee u zult kunnen verdienen
1393 molto denaro in pochi giorni.
in weinig dagen veel geld.
1394 E per mezzo di quello imparerai1394
En door middel hiervan zult u leren
1395 a fare affare in ogni luogo dove vai.
handel te drijven op alle plaatsen waar u gaat.
1396 Che dici? Rispondi
Wat zegt u? Geef antwoord
1397 se ti piace farlo.
als u het wilt doen.
1398 Ogni mese ti darò il tuo denaro
Iedere maand zal ik u uw geld geven
1399 e poi sei per un po' il mio famiglio.
en wees een poosje mijn knecht.
1400 In meno di un anno sarai maestro.
In minder dan een jaar zult u meester zijn.

1389
1394

Het Middelnederlandse het sal u doen goede proeve is een strikt woordelijke vertaling uit
het Italiaans.
Het Middelnederlandse in deser middelt is woord voor woord uit het Italiaans vertaald.
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[Teksteditie]
1401 NK - O gentilomo, voy dizete bene+
O edele man, ghy segget wel

+

f.85v

1402 e persò eo farò volentire.
ende daromme sal ic doen gherne.
1403 Eo som contento a servire
Ic bens te vrede te dienenne
1404 el vostro signoria leaelmente,
uwe herelijcheit ghetruwelike,
1405 perché tu my appare un mercodante valente.
want ghi my doncket een coepman vrome.
1406 In omni cosa tu si' intendente.
In alle dinge si di verstendich.
1407 E persò eo voyo obedire a tuty li vostri comandamente.
Ende daromme wille ic ghehorsam sin allen uwen gheboden.
1408 Adoncka comanda sò che debeo fare,+
Daromme ghebiedet so wat dat ic sal doen,
1409 o endare o cavalcare
oft te gaenne oft te ridene
1410 in qualke logo dove poria avanzare.
in enege plaesze dar ic mochte veroveren.
1411 IK - O voy, iuvenetto serviciale,
O ghi, jongelijch gedienstich,
1412 compra in primo un par de stivale,1412-7
coep in den iersten een par lersen,
1413 un mantello e un capello
enen mantel ende enen craproen
1414 e ancka un par de spirone.
ende oec een par sporen.

1412-7 Als een koopman op reis gaat, vormen een paar laarzen, een reismantel, een reishoed en een
rapier onmisbare onderdelen van zijn uitrusting (Brulez 1959: 233).
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[Vertaling]
1401 NK - O gentiluomo, voi dite bene
O edele man, u spreekt juist
1402 e perciò lo farò volentieri.
en daarom zal ik het graag doen.
1403 Sono contento di servire
Ik ben er tevreden over
1404 lealmente la vostra signoria,
uwe edelheid getrouw te dienen,
1405 perché mi apparite un mercante valente.
want u lijkt mij een degelijk koopman.
1406 Vi intendete di ogni cosa.
In ieder ding bent u bekwaam.
1407 E perciò voglio ubbidire a tutti i vostri comandi.
En daarom wil ik al uw bevelen gehoorzamen.
1408 Dunque comandate ciò che devo fare,
Beveel daarom wat ik moet doen,
1409 o andare o cavalcare
of gaan of rijden
1410 in qualunque luogo dove potrei guadagnare.
naar een of andere plaats waar ik zou kunnen verdienen.
1411 IK - O giovinotto servitore,
O dienstbare jongeman,
1412 compra per primo un paio di stivali,
koop allereerst een paar laarzen,
1413 un mantello e un cappello
een mantel en een kap
1414 e anche un paio di speroni.
en ook een paar sporen.
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[Teksteditie]
*
1415 E porta una spade a toy lade+
Ende draget een sveert aen u side

+

f.86v

1416 e con quilla te defendé,
ende met dien bescoddet u,
1417 sy nysuno te vole robare.
oft u iemant wilt stelen.
1417 E per mezo tu pò' tayare
Ende over mijs moditen houden
1419 soy capo sinza pensiro.
sijn hoeft sonder sorge.
1420 E si tu maesza, te absolverè,
Ende oft ghi ten dodet, ic sal u absolveren,
1421 perché, si tu maesza un asasino,
want, oft ghi dodet enen mordenare,
1422 de omni bando tu si' francko.+
van allen banden si di vri.

+

f.87r

1423 NK - O maystro myo, eo te ha' intezo.
O mijn meester, ic heb u verstaen.
1424 Eo parto de voy in nome de Dyo.
Ic sceyde van u in den name van Gode.

Monoloog Nederlandse koopman
1425 O Dyo, Tu da' omni bon consilio,
Och God, Ghi gheeft alle goeden raet,
1426 como dize el ewangelio.
also seit dat ewangelie.

*

1418 tu po: erboven toegevoegd
1421 Na enen: doorhaling
1426 Voor dize: el(?) doorgehaald
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[Vertaling]
1415 E porta una spada al tuo fianco
En draag een zwaard aan uw zijde
1416 e difenditi con quella
en bescherm u daarmee
1417 se uno vuole derubarti.
als iemand u wil bestelen.
1418 Puoi tagliargli a metà
En u kunt hem door midden hakken
1419 la testa senza problemi.
zijn hoofd, zonder probleem.
1420 E se tu lo ammazzi, ti assolverò,
En als u hem doodt, zal ik u vrijspreken,
1421 perché, se ammazzi un assassino,
want, als u een moordenaar doodt,
1422 sei franco di ogni bando.
bent u van alle banden vrij.
1423 NK - O maestro mio, ti ho inteso.
O mijn meester, ik heb u begrepen.
1424 Me ne vado in nome di Dio.
Ik neem afscheid van u in de naam van God.

Monoloog Nederlandse Koopman
1425 O Dio, Tu dai ogni buon consiglio,
Och God, U geeft alle goede raad,
1426 come dice il Vangelo.
zoals het evangelie zegt.
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[Teksteditie]
*
1427 E persò eo Te prego
Ende daromme so bidde ic U
1428 che Tu my insignate
dat Ghi my leret
1429 de che cosa eo debeo fare mercato,
van wat goede ic sal doen comescap,
1430 perché a been fare eo suz forzato+
want tot goet doen ben ic geduongen

+

f.87v

1431 como un sciavo comparato.
als een sclave gechot.
1432 In primo eo fo singnore,
In den iersten was ic here,
1433 adesso eo som servitore.
nu ben ic dienare.
1434 Or been, adoncka eo comensa
Nu wel, daromme ic beghinne
1435 d'endare in un altra provinsa.
te gaenne in een ander lant.
1436 Ma in primo eo voyo d'afittrare
Mer in den iersten wil ic verhurren
1437 la mya casa pro bon denare+
mine huus vor goet ghelt

+

f.88r

1438 e ancka tuta la marscaria
ende oec alle die merserie
1439 con che se farè la cosina:
dar met men mach coken:
1440 pignate e laveze,
potten ende katelen,

*

1427 Voor prego: progo(?) doorgehaald
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[Vertaling]
1427 E perciò Ti prego
En daarom vraag ik U
1428 di insegnarmi
dat U mij leert
1429 con che cosa devo fare commercio,
met welke koopwaar ik handel zal drijven,
1430 perché sono forzato a ben fare
want tot juist handelen ben ik gedwongen
1431 come uno schiavo comprato.
als een gekochte slaaf.
1432 Prima fui signore,
Aanvankelijk was ik heer,
1433 adesso sono servitore.
nu ben ik dienstknecht.
1434 Orbene, comincio dunque
Goed dan, daarom begin ik
1435 ad andare in un'altra provincia.
te gaan naar een andere streek.
1436 Ma prima voglio affittare
Maar eerst wil ik verhuren
1437 la mia casa a buon prezzo
mijn huis voor goed geld
1438 e anche tutti gli utensili
en ook alle marskramerkoopwaar
1439 da cucina:
waarmee men kan koken:
1440 pignatte e paioli
potten en ketels,
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[Teksteditie]
*
1441 con tute scudele e bocale,
met alle scotelen ende bocalen,
1442 con towaie e fazole,
met ammelaken ende dualen,
1443 lecti e ancka linsole,+
bedden ende oec sclapeleken,

+

f.88v

1444 candeleri e salliri,
candeleren ende soutvaten,
1445 tanaye e cradelli
tangen ende roestere
1446 e così altra roba
ende also andere goet
1447 ch'è fina e molto bona.
die es fijn ende zere goet.
1448 In quisto modo eo parto.
In deser maniren ic sceyde.
1449 Perché gran tempo eo ha' indugiato+
Want groten tijt ic hebbe gebeit

+

f.89r

1450 de fare bon mercato
te doenne goede comescap
1451 de tuti li robe de myo singnore,
van alle dien goede van minen here,
1452 perché eo som soy servitore.
want ic ben sijn diennare.
1453 E persò eo servirò con fidelitate
Ende daromme sal ic dienen getruweli[ke]
1454 e ancka eo farò bon conto
ende oec ic sal doen goede rekenigge

*

1451 Na li: doorhaling
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[Vertaling]
1441 con tutte le scodelle e boccali,
met alle schotels en bokalen,
1442 con tovaglie e strofinacci,
met tafellakens en doeken,
1443 letti e anche lenzuola,
bedden en ook beddelakens,
1444 candelieri e saliere,
kandelaars en zoutvaten,
1445 tenaglie e graticole,
tangen en roosters,
1446 e così altra roba
en eveneens andere waar
1447 che è fine e molto buona.
die voortreffelijk is en erg goed.
1448 In questo modo parto.
Op deze manier neem ik afscheid.
1449 Perché gran tempo ho indugiato
Want lange tijd heb ik gewacht
1450 a fare buon commercio
om bekwaam koopmanschap te bedrijven
1451 di tutta la roba del mio signore,
met alle koopwaar van mijn heer,
1452 perché sono il suo servitore.
want ik ben zijn dienaar.
1453 E perciò [lo] servirò con fedeltà
En daarom zal ik [hem] trouw dienen
1454 e anche farò buon conto
en ik zal ook goed rekenschap afleggen
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[Teksteditie]
*
1455 de omni cosa che eo ha' venduto.
van allen dingen die ic heb verchot.
1456 E così eo scriverò una littera+
Ende also sal ic scriven ene littere

+

f.89v

1457 pro non fare nisuna fallacia.
om niet te doenne egene valsheit.
1458 Ma in primo eo voyo congregare
Mer in den iersten wil ic vergheren
1459 tuta la roba e mercodantia insembre.
alle dat goet ende comescap te gader.
1460 O Hennekin, ven qua,1460
O clene Jan, comt hier,
1461 va tosto e prota in sa
gaet gheringe ende draget herwert
1462 li sacki dela canella
die sacken van den canele
1463 con tuty li altri speceria.+
met alle die andere specerie.

+

f.90r

1464 Caxza in là quilli boy,
Jaget ghinsert die ossen,
1465 mena in qua li castroni.
leidet herwers die hamels.
1466 Spaza tosto sò che tu ha' de fare.
Doet gheringe dat ghi hebt te doenne.
1467 Non se pò pyù indusiare,
Men mach niet langer beyden,

*
1460

1460 Voor hennekin: heynk doorgehaald
1460 (r.2) Na O (onder doorgehaald heynk): ruimte opengelaten; clene: hs. chene
De on-Italiaanse vorm Hennekin is een verbastering van het Nederlandse Hannekijn, een
verkleinvorm van de eigennaam Johan. Opgemerkt zij daarbij dat in het handschrift vóór het
woord hennekin het woord of woorddeel heynk is doorgehaald en dat in de regel daaronder
na O (onder het doorgehaalde heynk) ruimte is opengelaten. Opvallend is de
Middelnederlandse vertaling clene Jan - er staat chene Jan, maar dit moet een verschrijving
zijn - in plaats van Hannekijn.
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[Vertaling]
1455 di ogni cosa che ho venduto.
van alle dingen die ik verkocht heb.
1456 E così scriverò una lettera
En zo zal ik een brief schrijven
1457 per non commettere nessuna fallacia.
om geen enkel bedrog te plegen.
1458 Ma prima voglio raccogliere
Maar allereerst wil ik verzamelen
1459 insieme tutta la roba e la merce.
alle goederen en koopwaar samen.
1460 O Hennekin, vieni qua
O kleine Jan, kom hier,
1461 va' tosto e porta qui
ga vlug en breng hierheen
1462 i sacchi con la cannella
de zakken met kaneel
1463 e con tutte le altre spezie.
samen met alle andere specerijen.
1464 Caccia di là quei buoi,1464-5
Jaag de ossen naar ginds,
1465 mena di qua i castroni.
breng de hamels hierheen.
1466 Sbriga in fretta quello che devi fare.
Doe vlug wat u moet doen.
1467 Non si può più indugiare,
Men kan niet langer wachten,

[Teksteditie]

1464-5 boy / ossen, castroni / hamels In het Italiaans kunnen deze dierennamen ook in figuurlijke
zin gebruikt worden om onwetende en domme personen aan te duiden (GDLI, s.vv.).
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1468 perché quista roba guasteria,
want dese goede souden verderven,
1469 si non se fosse been gubernata.1469
oft si niet en weren wel verwart.
1470 E così eo fari' a myo singnore villenia
Ende also ic dede minen here scande
1471 e ancka el dampno non seria poco.+
ende oec die scade en were niet clene.

+

f.90v

1472 Liga li balli e da' spazamento.
Bindet die balle ende doedet gerade.
1473 O, che cosa ha' tu facto?
O, wat dinge hebdi gemaecht?
1474 My pare che tu ha' kagato,
My doncht dat ghi hebt ghescheten,
1475 perché tu spoyza como una merda.
want ghi stincket als enen stront.
1476 Eo voria che tu havisse intra la tua bocka.1476
Ic woude dat ghiten had in uwen mont.
1477 O paltroen, ribaldo,
O boeve, rabout,
1478 endé foro dela myo oeicho,
gaet uut minder ogen,
1479 perché tu non si' honesto+
want ghi en sijt niet eersam

+

f.91r

1480 como eo havisse creduto.
als ic hadde gheloeft.

*

1469
1476

1472 Na e: doorhaling
1475 ghi: hs. gh
1478 Voor minder: mii doorgehaald
Het Italiaanse gubernata zowel als het Middelnederlandse verwart betekent ‘bestuurd’, maar
de vertaling ‘in het oog gehouden’ lijkt hier in de context beter te passen.
che tu havisse / dat ghiten had In het Italiaans wordt hier geen object uitgedrukt, in het
Middelnederlands wel. Aan ghi wordt enclitisch -ten (=‘hem’, nl. ‘enen stront’ uit 1475)
toegevoegd. De vorm -ten is zeldzaam. Van Loey I 1980 (§ 28 Aant. m) vermeldt hem voor
Limburg en Brabant.
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[Vertaling]
1468 perché questa roba si guasterebbe,
want deze waren zouden bederven
1469 se non fosse tenuta bene.
als ze niet goed in het oog zouden worden gehouden.
1470 E così farei villania al mio signore
En zo zou ik mijn heer schande aandoen
1471 e anche il danno non sarebbe poco.
en de schade zou ook niet klein zijn.
1472 Lega le balle e fallo in fretta.
Bind de balen dicht en doe het dadelijk.
1473 O, che cosa hai fatto?
O, wat hebt u nu gedaan?
1474 Mi pare che hai cacato,
Me dunkt dat u hebt gescheten,
1475 perché puzzi come la merda.
want u stinkt als een hoop stront.
1476 Vorrei che tu l'avessi in bocca.
Ik zou wel willen dat u het in uw mond had.
1477 O poltrone, ribaldo,
O boef, galgenaas,
1478 vattene dai miei occhi,
ga uit mijn ogen,
1479 perché non sei onesto
want u bent niet eerzaam
1480 come avevo creduto.
zoals ik had gedacht.
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[Teksteditie]
*
1481 E per quillo de my tu non serà' pyù menzonato
Ende daromme van my so en suldi sijn meer v[er]mae[nt]
1482 de mo' innanzi pro myo servo.
van nu vort vor min knecht.
1483 Fa' che tu parte de qua tosto
Doet dat ghy sceydet van hier gheringhe
1484 e non my venire pyù avanto.
ende en comt my niet meer vore.
1485 My incresse che may te ha' visuto,
My es leit dat ic u noeit hebbe gesien,
1486 perché tu sia un doloroso tristo.
want ghi sijt een loese geveist.
1487 O Dio, adesso som libro+
O God, nu so byn ic vri

+

f.91v

1488 del my captivo famyo.
van minen scalken knecht.
1489 Ma, sò che my non si' dito,
Mer, opdat my niet en si geseit,
1490 - como eo dico qua avanto - als ic segge hiervore 1491 che eo non som honesto
dat ic niet en byn eersam
1492 e che male eo ha' servito,
ende dat ic qualic hebe ghedient,

*

1481 pyù: hs. puy
1483 de qua: erboven toegevoegd
1484 pyù: hs. puy
1486 per che: che erboven toegevoegd; voor een: en(?) doorgehaald
1487 byn: y gecorrigeerd uit e?
1489 non: boven doorhaling
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[Vertaling]
1481 E per quello da me non verrai più chiamato
En daarom zult u door mij niet meer ontboden worden
1482 mio servo da ora in poi.
van nu af als mijn knecht.
1483 Fai in modo di partire in fretta di qua
Maak dat u snel van hier vertrekt
1484 e non venirmi più davanti agli occhi.
en kom mij niet meer onder ogen.
1485 Mi rincresce di averti mai visto,
Ik betreur het dat ik u ooit heb gezien,
1486 perché sei un gran malvagio.1486
want u bent een valse huichelaar.
1487 O Dio, adesso sono libero
O God, nu ben ik vrij
1488 dal mio famiglio cattivo.
van mijn slechte knecht.
1489 Ma, acciò che non si dica di me,
Maar, opdat mij niet gezegd zal worden
1490 - come dirò più avanti - zoals ik hiervoor zeg 1491 che non sono onesto
dat ik niet eerzaam ben
1492 e che ho servito male,
en dat ik slecht heb gediend,

[Teksteditie]

1486

Voor het Italiaanse woord doloroso vgl. GDLI s.v., nr. 10: ‘malvagio’ (=‘booswicht’). Als
zelfstandig nmw. is geveist niet in de woordenboeken te vinden. Vgl. ook 22.
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1493 de omni cosa scriverò una littera,
van allen dingen sal ic scriven ene littere,
1494 che eo de una littera non farò torto.
dat ic van eender litteren niet en sal doen crom.
1495 E così Dyo me adiuterà+
Ende also God sal my holpen

+

f.92r

1496 como eo de omni bosia som libera.
also ic van allen logenen byn vri.
1497 Ma adesso eo commenserò
Mer nu sal ic beginnen
1498 de scrivere a myo magistro
te scrivene tot minen meester
1499 e quisto con granda humilitate,
ende ditt met groter oetmoedicheit,
1500 a sò che luy me tene in sua familiaritate,
also dat hy my houde in sijnder ghemesam[heyt],
1501 perché de luy eo ha' bene imparato
want van hem ic hebbe wel geleert
1502 de intendere e fare omni mercato.
te verstaenne ende te doenne alle comescap.

*

1502 e: boven doorhaling
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[Vertaling]
1493 scriverò una lettera su ogni cosa,1493-4
zal ik over alle zaken een brief schrijven,
1494 in cui non farò torto a nessuna parola.
waarin ik geen letter zal verdraaien.
1495 E così Dio mi aiuterà
En zo zal God mij helpen
1496 quando sono libero da ogni bugia.
als ik van alle leugens vrij ben.
1497 Ma adesso comincerò
Maar nu zal ik beginnen
1498 a scrivere al mio maestro
te schrijven aan mijn meester
1499 e questo con grande umiltà,
en dit met grote nederigheid,
1500 acciò che lui mi si mostri familiare,
zodat hij mij als zijn vertrouweling bljft beschouwen,
1501 perché da lui ho imparato bene
want van hem heb ik goed geleerd
1502 ad intendere e fare ogni commercio.
alle koopmanschap te begrijpen en uit te oefenen.

1493-4 littera / littere Mogelijk wordt hier gespeeld met de twee betekenissen van dit woord: ‘brief’
en ‘letter’.
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Italiaanse brief
*

[1] 1503 Salutacioen con omni humilità scripto ala vostra magnificencia, ché granda+
+

1503

f.92v

[2] nobilitate firmata in voy, carissimo myo singnore.
[3] E perch'è vero che non me basteria tuta la carta de Venegia
[4] dentra de scrivere la vostra bona providesza. Persò eo non som sufficiente
[5] de menzonare la tua bonitate, perché mya lingua balbuciente e ancka el myo
[6] intellecto non me serve de narrare la tua bonitate. Persò voy me perdonate
[7] si in nisuna parola hayo fallato in quillo che avanto scripto.
[8] O patre myo crodialissimo, a voy voyo dare d'entendere como in
[9] omni cosa eo som vostro fidele servitore. Ma è vero che voy siate bene,
[10] ché in denari eo havuto mille ducati de voy, bene contato e con quilli
[11] eo ha' avonzato un altro milyaro, been contato. E così, o myo singnore,
[12] de quilli panni e drappi eo ha' perduto, perché li Turki non son venuti1503 (r.12)
[13] e perso sono molti boen mercati. Ma eo ha' traffigato con Siciliani e ha'
[14] tolto sukero con formazo de cavallo e così del viin greco. E quisto baratto1503 (r.14)
[15] eo ha' facto così tosto, sò che voy possete barattare in Anwers con Ingelese+
[16] e pyare de lor lane, sò che tu pò' in un altro tempo puy avanzare. Anchora1503 +f.93r
(r.16)

[17] si tu ha' de besongna de speceria scrivate tosto respo[sta], perché te dico

1503 (r.1) Na granda: doorhaling
1503 (r.4) dentra: hs. dentra dentra
1503 (r.5) lingua: hs. ligua
1503 (r.6) Na perdonate: che doorgehaald
1503 (r.14) Na de: f doorgehaald
1503 (r.18) pyù: hs. puy
1503 Zie afb. 18 op p. 328.
1503 (r.12) panni Een algemene benaming voor stof, meestal wollen stof (Edler 1934: 203). Gaat men
uit van de veronderstelling dat de textiel uit het Noorden is geïmporteerd, dan zou het saai
of serge (een licht gekeperde wollen stof) uit Hondschote of Leiden kunnen zijn. Een andere
mogelijkheid is dat het gaat om Engels laken, kersey ‘karsaai’ genaamd (Brulez 1959: 278;
MNW 3: 1378-9; WNT 7: 1669-70).
drappi Een algemene benaming voor stof (een lap stof). In het bijzonder kan het een duurder
soort stof, meestal van zijde, aanduiden (GDLI, s.v.).
1503 (r.14) formazo de cavallo Zie de aantekening bij 1225; viin greco Zie de aantekening bij 1300.
1503 (r.16) lane Engelse wol was in Antwerpen een belangrijk handelsproduct. Van oudsher waren
Engelse lakenhandelaren bedrijvig geweest in de Scheldestad. In de loop van de zestiende
eeuw groeide Antwerpen uit tot de centrale stapelplaats voor de uitvoer van Engelse wol
naar het Europese continent. Essentieel voor deze ontwikkeling was het bereiken van een
belangrijk politiek consensus binnen het kader van de zogenaamde Magnus Intercursus
(1496) tussen Filips de Schone en Hendrik VII van Engeland (Van der Wee/Materné 1993:
22).
*
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[18] pro veritate se deventerà pyù caro. Vero che la seda bon mercato e el sukero1503
(r.18)

[19] se h[a] mezanomente, la malavasia troppo caro. E co[sì] li bonetti sono tuti1503
(r.19)

[20] venduti. Li saloni eo voria ha[vere], perché adesso been se spaza. E' ben vero1503
(r.20)

[21] che de mercodante de Flandra eo ha' recevuto dena[ri] in cambio, quaranti doy
[22] ducati. £ quisti e[o] ha' tolto, perché myo denari sono mancati.1503 (r.22)
[23] Non altro pro addesso. Ma Dyo voy tuti conserv[i] in omni sanitate
[24] del lanima e del corpo. Am[en].

1503 (r.18) seda Zijde was een kostbare stof die vanuit het Zuiden (Italië en de Levant via Venetië) naar
het Noorden werd geëxporteerd. Een belangrijke importeur van zijden stoffen in Antwerpen
was de Vlaamse firma Della Faille. Zie p. 57.
1503 (r.19) malavasia Dit is een Griekse likeurwijn (Ned. malvezij), voornamelijk afkomstig van Kreta.
Het is een wijn van hoge kwaliteit, die in de zestiende eeuw, voordat port, malaga en madeira
met succes op de markt verschenen, zeer gewild was (Braudel 1976: 387). De naam is ontleend
óf aan Malavazia, een district op Kreta, óf aan de stad Monobasia op de Peloponnesus, door
de Venetianen Napoli di Malvasia genoemd. Zie ook de aantekening bij 946 en bij 1300.
bonetti zijn mutsen die meestal onder een hoed werden gedragen. Mutsen werden in het
Noorden gemaakt en vandaar uitgevoerd (Brulez 1958: 177). Het woord bonetto is aan het
Frans ontleend. De eerste bewijsplaats in het Italiaans is uit 1539 (LEI I, 126, 22). Voor het
Italiaans is hier dus een oudere bewijsplaats. In het Middelnederlands komt bonette voor,
ook banette (MNW 1: 1359).
1503 (r.20) saloni Zie de aantekening bij 1294.
1503 (r.22) £ Met het pondteken wordt een livra (livera) aangeduid. Een livra is de oude benaming voor
lira, een munteenheid. In Venetië was, in het jaar 1506, 1 lira de grossi (‘pond groten’) gelijk
aan 10 ducati (Müller 1934: 181).
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Italiaanse brief
[1] 1503 In tutta umiltà scrivo alla Sua magnificenza, tanto grande
[2] si mostra, caro mio signore, la Sua nobiltà.
[3] Infatti tutta la carta [da lettere] di Venezia non mi basterebbe
[4] a scrivere della Sua buona provvidenza. Per questo non sono in grado
[5] di parlare della Sua gentilezza, perché la mia lingua balbuziente e anche il mio
[6] intelletto non mi aiutano a descrivere la Sua gentilezza. Mi perdoni quindi
[7] se in quello che ho scritto prima ho usato qualche parola sbagliata.
[8] O mio padre cordialissimo Le voglio mostrare come io
[9] sia suo fedele servitore in tutte le cose. So - è vero - che Lei sta bene,
[10] perché da Lei ho ricevuto mille ducati ben contati e con quelli
[11] ne ho guadagnati un altro migliaio ben contato. E nello stesso modo, o mio
signore,
[12] con quei panni e drappi ho guadagnato meno, perché i Turchi non sono venuti
[13] e molti buoni affari sono andati persi. Ma ho fatto affari con i Siciliani e ho
[14] scambiato zucchero con caciocavallo e anche con vino greco. E questo baratto
[15] l'ho fatto presto, cossicché Lei ad Anversa possa far baratto con gli Inglesi
[16] e prendere la loro lana, guadagnoci di più in un altro tempo. Poi,
[17] se Lei ha bisogno di spezie, [mi] risponda presto, perché Le dico
[18] onestamente se diventeranno più care. E' vero che la seta [è] a buon mercato,
[19] la malvasia [è] troppo cara e lo zucchero sta nel mezzo. E intanto sono stati
venduti tutti
[20] i berretti. Vorrei avere i panni di Châlons, perché in questo momento si vendono
bene.
[21] E' anche vero che da un mercante delle Fiandre ho ricevuto in cambio dei soldi,
cioé
[22] quarantadue ducati. [Da] questi ho preso una £, perché non avevo soldi.
[23] Per adesso niente altro. Dio protegga voi tutti nella buona salute
[24] dell'anima e del corpo. Amen.
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Afb. 18. f. 92v, Add. MS 10802. Met toestemming van de British Library.
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Italiaanse brief in Nederlandse vertaling
In alle nederigheid groet ik u, o grootheid, zo groot blijkt uw edelheid, mijn zeer
dierbare heer.
Het is immers waar: al het papier uit Venetië zou voor mij onvoldoende zijn om
daarop over uw goede zorg te schrijven. Daarom ben ik niet in staat om over uw
goedheid te spreken, want mijn stamelende taal en ook mijn verstand helpen mij niet
uw goedheid te beschrijven. Daarom moet u het mij vergeven als ik in dat wat ik
hiervoor heb geschreven, bij sommige woorden in gebreke ben gebleven.
O zeer dierbare vader van mij, ik wil u doen begrijpen hoe ik in iedere zaak uw
trouwe dienaar ben. Ik weet - het is waar - dat u het goed maakt, want ik heb van u
duizend dukaten gekregen, welgeteld, en daarmee heb ik een ander duizendtal,
welgeteld, verdiend. En op dezelfde manier, o mijn heer, heb ik op die wollen en
zijden stoffen verloren. Dit omdat de Turken niet zijn gekomen en zo zijn veel goede
zaken verloren gegaan. Maar ik heb gehandeld met Sicilianen en ik heb suiker
verhandeld tegen paardenkaas en zo ook Griekse wijn. En deze ruil heb ik snel gedaan
zodat u kunt baratteren in Antwerpen met de Engelsen en hun wol nemen, waarmee
u later winst kunt maken. Verder, als u nog specerijen nodig hebt antwoord dan
spoedig, omdat ik het u eerlijk zeg als deze duurder worden. Het is waar dat de zijde
goedkoop is, de malvezij te duur en de suiker van een redelijke prijs. En verder zijn
alle mutsen verkocht. Ik zou de stoffen uit Chalons willen hebben omdat ze op dit
moment goed te verhandelen zijn. Het is ook waar dat ik van een koopman uit
Vlaanderen geld in ruil ontvangen heb, tweeëenveertig dukaten. Hiervan heb ik een
£ genomen, omdat mijn geld op was.
Niets anders voor dit moment. Maar moge God u allen behoeden in alle gezondheid
van geest en lichaam. Amen.
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Van der Wee/Materné 1993: H. van der Wee en J. Materné, ‘De Antwerpse
wereldmarkt tijdens de 16de en 17de eeuw’. In: J. van der Stock (red.),
Antwerpen. Verhaal van een metropool. Antwerpen, 1993, p. 19-31.
Van Werveke 1941: H. van Werveke, Brugge en Antwerpen. Acht eeuwen
Vlaamsche handel. Gent, [1941]. (Willems-fonds 177)
WNT [= Woordenboek der Nederlandsche taal. Bewerkt door M. de Vries, L.A.
te Winkel, A. Kluyver e.a. 's-Gravenhage etc., 1882-1998. 29 dln.] [Herdruk:
Den Haag, 1993-1998]
Woordenboek der Nederlandsche taal, zie: WNT
Ympyn Christoffels, zie: Bywater 1979
Zupko 1981: R.E. Zupko, Italian weights and measures from the Middle Ages
to the nineteenth century. Philadelphia, 1981. (Memoirs of the American
philosophical society 145)
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Register
In het register zijn allereerst opgenomen alle eigennamen van personen uit vroegere
tijd (ook voorzover ze in de voetnoten of de aantekeningen zijn vermeld), tenzij ze
voor een zoekactie irrelevant kunnen worden geacht. Deze eigennamen zijn veelal
vermeld onder de voornaam, met eventueel een verwijzing onder de ‘achternaam’.
Eigennamen van hedendaagse auteurs of editeurs zijn niet opgenomen. Daarvoor zij
men verwezen naar de Literatuurlijst.
Aardrijkskundige namen zijn vermeld, tenzij ze naar de mening van de editeurs
voor een zoekactie niet relevant zijn.
Opgenomen zijn ook alle Italiaanse en Middelnederlandse woorden waar expliciet
enige aandacht aan gegeven wordt in de aantekeningen bij de kritische teksteditie
(p. 92-330). Zij zijn typografisch niet onderscheiden.
Grammaticale verschijnselen (waaronder spellingsaangelegenheden) die zijn
behandeld in het onderdeel De taal (p. 37-49) zijn mede opgenomen.
Verder worden titels van een aantal oudere teksten vermeld.
En ten slotte is veel aandacht besteed aan trefwoorden die de gebruiker mogelijk
van dienst kunnen zijn. De keuze van die trefwoorden blijft echter altijd subjectief.
Wat de inleidende hoofdstukken betreft (p. 9-87) wordt er verwezen naar de
pagina's, eventueel gevolgd door een verwijzing naar de voetnoten.
Verwijzingen naar de aantekeningen die onderaan de bladzijden van de kritische
teksteditie en de vertaling staan (p. 92-330) hebben altijd betrekking op de bladzijden
en verwijzen dus niet naar de bijbehorende regelparen.
Verwijzingen naar bijbelplaatsen zijn opgenomen onder het trefwoord
‘bijbelplaatsen’; daarbij is de gebruikelijke volgorde van de bijbelboeken
aangehouden.
a (korte a in Mnl.) 42
a (lange a i.p.v. e in Mnl.) 42
a-umlaut (in Mnl.) 43
abaci 63-4
abhominabile 45-6, 274-5
Abiram 217
abominabile 45-6, 274-5
Abruzzen 248, 249, 253, 255, 258
Absalon 77, 78, 188
Adeli, zie: Henri d'Adeli
Adriatische kust 248
Adriatische Zee 252, 280
afkortingen, zie: handschrift
affricaat (gepalataliseerde - gereduceerd tot -s- in It.) 38-9
Agrippa van Nettesheym 76
Alexandrië 304-5
Alighieri, zie: Dante
amasia/boele 187
Ancona 57, 248, 250, 264
-ando (gerundiumuitgang in It.) 39
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Anna Bijns, zie: Bijns
anti-feminisme 15-6, 79-81
Antoninus van Florence 81
Antonio Grimani, zie: Grimani
Antoon van Bomberghen 55
Antwerpen/Antwerpenaar/Antwerps 18, 41, 43, 52, 53 (afb.), 54, 54 n. 6, 55,
55 n. 12, 57, 58, 59, 66, 67, 67 n. 47, 68 n. 53, 71, 75, 76, 78, 294, 326, 327
appele van naraenden, zie: pomeransen
Apulië 249, 276, 281, 282
Aquila 32, 60, 85, 254
Arabische cijfers 64
Arianopas 280
Aristoteles 77, 79, 83, 83 n. 86, 146 (afb.), 147, 107
Arnolfini (echtpaar -) 50 (afb.)
Arnolfini, Giovanni 52
-aro (als uitgang in It.) 39
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ars dictaminis 71-2
ars rhetorica 71-2
Artois 52
astrakan 280
Audi tellus, audi magni 188
Augustinus 84, 161, 168
avaritia, zie: woeker(aar)
Azië 54-5
Baäl-Peor 149
Babel (toren van -) 206
banette, zie: bonette/bonetti
bankroet 58
bankwezen 58
bankzaken 54
barattare 292-3
baratto a termine 293
baratto composto 293
Bardi (koopmansfamilie -) 62
barile(n)/barili 61, 264-5
Barletta 65, 276-7, 280, 281
Baruch 77
batardo 47, 267
bedriegen/bedrog 14, 17, zie ook: wereld
begoste 42
belastingen (plaatselijke -) 62
Belfegor 149
Benedetto Cotrugli, zie: Cotrugli
Benedictus Sint - 251
Benevento 280
Berch van Gargano, zie: Monte Gargano
Berlaimont, Noël van - 67
Berletta/Berlette, zie: Barletta
Bernardinus van Siena 32, 80, 80 (afb.), 81 n. 82, 85, 254
Bernardo di Zanchi, zie: Zanchi
Bernardus van Clairvaux 83, 169
betrouwbaarheid (van de koopman en de klant) 14, 17, 107
bijbel 72, 77, 78, 79, 82-3, 84 n. 89, 85, 115, 126, 196 zie ook: bijbelplaatsen,
Vulgaat
bijbelplaatsen
Genesis 1:6 215; 2:3 129; 11:1-9 206
Exodus 20:2-17 126, 129; 32:15 167
Numeri 16:1-35 217; 25:1-18 149
Deuteronomium 5:6-21 126; 5:22 167
Rechters 3:31 189; 13:1-16:31 146-7
2 Samuël 14:25-27 188; 15-19 188
1 Koningen 3:1 144
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2 Kronieken 1:7-12 187
Ester 13:8-11 213; 14:3-19 212
Job 8:9 197; 9:25 195; 14:1 110
Psalmen 31:18 207; 102:12 197; 109:23 197; 119:37 139, 141,
148-9; 144:4 197
Spreuken 3:13-15 135; 3:19 135; 9:10 115
Ecclesiastes (Prediker) 1:7 203; 3:1 201; 8:5 201
Wijsheid 163
Ecclesiasticus (Jezus Sirach) 9:2 163; 9:8-10 148-9, 163; 9:11 164;
32:24 135; 40:11 203
Jesaja 6:2-3 115; 66:2 211
Daniël 13 142-3
Matteüs 5:3 211; 5:22 155; 6:9 114; 7:2 159; 22:37-40 112
Lucas 1:49 114; 2:1 186; 18:12 230
Johannes 10:4 114; 10:14 114; 10:27 114
1 Johannes 2:17 205; 4:1 94
Jacobus 2:10 113
Apokalyps 4:8 115
Bijns, Anna 78
biredene 244
bloemlezingen, zie: florilegia
Blome der doechden 134-5
bocale/bocalen 61, 264-5
boeken (ten behoeve van de koopman) 62-5
boekhoudboeken/boekhouden 59, 61-2, 64, zie ook: dubbel boekhouden
boele 187
Boendale, Jan van, zie: Jan van Boendale
bolengijn 61
bolengini/bolegine 266
Bomberghen, familie Van 58, zie ook respectievelijk: Antoon, Cornells, Daniël
en Frans van Bomberghen
bonetti/bonette/banette 327
borg(stelling) 14, 17, 58
Bouc vanden ambachten 66, zie verder: Livre des mestiers
boy/ossen 319
Brabant 51-8, 267, zie ook: taal
Brabants, zie: taal, zie ook onder: dialectken-merken
brief, zie: Italiaanse brief, en: ars dictaminis
Brindisi 248
Brugge 52, 53, 55, 57, 62, 66, 67 n. 46
Brussel 56, 64
Buonaccorso Pitti, zie: Pitti
Caesar, Julius -, zie: Julius
calamaretti 233
calamari 232-3
Calandri, Filipo - 63 (afb.)
campana/clocke (van San Domenico in Manfredonië) 276-7
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campanile, zie: campana
Canonici, Matteo Luigi 35-6
Canonici & Sneyd collections 33, 35, 35 n. 24
capone/cappone 227
carpioni 46-7, 232
case van perden 283, 326
Casteel van den Bloede 255
Castel de Sanguira 255
Castel di Sangro/di Sanguine 255
castroni/hamels 319
centonaro/centenaar 96-7, 260
cernire/te sceyden ofte te verlesen 100-1
Certaldo, Paolo da - 75, 93 zie ook: Libro dei buoni costumi
Châlons-sur-Marne 292
Champagne 52, 59
China 54
Christoffels, Jan Ympyn 64, 107
cijfers en getallen 17, 47, 70, 86, zie ook: handelsrekenen, rekenboeken, rekenen
Clairvaux, zie: Bernardus van Clairvaux
clene Jan 47, 319
clenogie 303
clocke (van San Domenico) 276-7
colloquia 66, zie verder: gespreksboekjes, woordenboeken/woordenlijsten
Commedia dell'Arte 155
commissiehandel 56, 56 n. 15
Coniugaisons regles et instructions [...] 67 n. 48
consare/consareve 121
consciencia, zie: geweten
Constantinopel 54 n. 8, 276
conversatieboekjes 65, zie verder: gespreksboekjes,
woordenboeken/woordenlijsten
Core, zie: Korach
Cornelis van Bomberghen 55
Cosimo de' Medici 52
Cotrugli, Benedetto - 74, 75, 82
-d- (wegvallen van -d- in het Mnl.) 41-2
Daniël van Bomberghen 55
Daniël van der Molen 57, 57 n. 20
Dante Alighieri 38, 73, 84 n. 89
Datan 217
Datini, Francesco di Marco - 74, 75 n. 68, 84 n. 89
David 139, 144, 188
De incertitudine et vanitate scientiarum 76
De Hane, zie: Hane, familie De Hane
decaloog 113, zie ook: geboden, en ‘dubbele liefdegebod’
Delila, zie: Samson
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Della caducità della vita umana 111
Della Faille, zie: Faille
derdendaagse koorts 149
Descrittione di tutti i Paesi Bassi 54
deugd(zaamheid) 16, zie ook: kardinale deugden
dialectkenmerken van het Middelnederlands 41-4, zie verder: taal
dialectkenmerken van het Italiaans 38-9, zie verder: taal
Dictionarium, Colloquia sive Formulae [...] 67 n. 47
dienstmaagd 16-7
Dirc Potter 134
Divina Commedia 73
doloroso 95, 323
Domenico, San (in Manfredonië) 276
Dorpe, Roland van den 66
drappi 326
dubbel boekhouden 58, 58 n. 22, 61, 64
‘dubbele liefdegebod’ 112-3, 128, 167
dubbele medeklinkers (in Mnl.) 43
dubbele medeklinkers (ontbreken van - in It.) 38
ducati 327, zie ook: dukaten
Duitse kooplieden 60 n. 30, 67, 67 n. 49, 258
duizend, zie: dusend(e)
dukaten 15, 54, 98, 122-3, 260, 327
dusend(e) 97, 98, 296, 298
Duusch 17, 17 n. 3, 292
e (na a, e en o in It.) 39-40
e (korte e i.p.v. korte a in Mnl.) 42
e (rekking korte e tot lange e in Mnl.), zie: rekking
e (lange e i.p.v. a in Mnl.) 42
e (wordt u in Mnl.) 43
Ebur 189
Ecclesiastes (Prediker) 78, 82, 148, zie ook onder: bijbelplaatsen
Ecclesiasticus 82, 135, 148, zie ook onder: bijbelplaatsen
Ehinger, zie: Ulrich Ehinger
eind-s (2de pers. ev. ind. in It.) 39
-emo (als uitgang bij 1ste pers. mv. in It.) 39
Engeland/Engelsen 9, 52, 54, 55, 56, 327 zie ook: laken, lane
Erasmus, Desiderius 76
Ester 82-3, 212-3
ethiek 70, 72-7
Ethor 77, 189
Eyck, Jan van, zie: Jan van Eyck
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faelgieren 303
Faille, familie Delia - 57, 58, 327
falseren, zie: faelgieren
familiekroniek 74, 75
fantisca/fantisco 153
fede 106-7
Fermo 263
fiammingo, zie: Flamingo/Vlaminch
Fibonacci, Leonardo - 63-4
Filipo Calandri, zie: Calandri
Fiore di virtù 134-5
firma 55 n. 13
Flaminge/Vlaminge, zie: Flamingo/Vlaminch
Flamingo/Vlaminch 17 n. 3, 51, 51 n. 1, 292
Flandria/Vlaenderen 51, 51 n. 1
Florence/Florentijnen/Florentijns 38, 52, 54, 57, 75, 93
florijn 54
florilegium 27 n. 14, 84, 84 n. 88, 86
Foggia 276, 281
Fondaco dei Tedeschi 61, 67
fooien 60
forel 46-7, 232
formazo de cavallo 283, 326
fortitudo 134, zie verder: kardinale deugden
Fortuna 76, 81
Francesco di Marco Datini, zie: Datini
Francesco Melchiori, zie: Melchiori
Frans van Bomberghen 55
Frans-Nederlands/Vlaams (taalgids), zie: Livre des mestiers
Frederik van der Molen 57, 57 n. 20
frisette 57, 57 n. 17
g (na n in het Mnl.) 42
g (syncope van g in Mnl.) 42
gabella 258
Gabriël Meurier, zie: Meurier
Garganus 279
Garganus Mons, zie: Monte Gargano
geboden (tien - van God) 15, 126-8, 166-7
geboden (tien - van een meester) 15, 131
gebruikssporen, zie: handschrift
geduario 294-5
geelwortel 294
geheugen (in de Middeleeuwen) 84
gekonfijte gember, zie: gember
geld/geldhandel/geldkoersen 52, 58, 62, zie ook: munten
gematigdheid 134, zie verder: kardinale deugden
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gember 294
Gemma vocabulorum 66 n. 42
Gemmula 66 n, 42
Genua/Genuezen 52, 57, 59 n. 24, 305
Georg, Meester 49 n. 43, 67, 68
ge-, zie onder: ghegerundiumvorm (in It.) 39
Gesprächsbuch (Pools-Duits) 69 n. 54
gespreksboekjes 51, 65-70, 86, passim, zie ook: woordenboeken/woordenlijsten
getallen, zie: cijfers en getallen
getijden, zie: kerkelijke getijden
geveist 323
gewale 294-5
gewennen 269
geweten 14, 73, 76-7
gewichten (verschillende -) 60-1, 62, 75, 97, 296-8
gewinnen 269
gezegdes, zie: spreekwoorden
ghedienste 133
ghelove 106-7
ghevoech 136-7
ghewardart 96
gierigheid, zie: woeker(aar)
Giovanni di Pagolo Morelli, zie: Morelli
goederenhandel 52, 54, 56
graanhandel 276, 280-1, 282
grammatica 67-9, 69 n. 54, 86, 132, 261, 269, 321, zie ook: morfologie, spelling,
syntaxis
gracia (per soy -) 282
Gregorius de Grote 83-4, 179-80
Griekse wijn 239, 295, 326-7
Grimani, Antonio 55
groene gember, zie: gember
guasto 121
gubernata 320-1
Guicciardini, Lodovico 54
habundantemente 45
habundante 136-7
hamels 319
handboeken (ten behoeve van de koopman) 62-5, 65-70, 74, 81-4, 85
handel, zie: commissiehandel, geldhandel, goederenhandel, graanhandel,
krediethandel, metaalhandel, ruilhandel, specerijenhandel, textielhandel,
wisselhandel, wolhandel
handelsbetrekkingen, zie: handelsrelaties
handelscorrespondentie 55, 74
handelsgebruiken/handelsgewoonten/handelsusances 17, 60, 62, 258, 281
handelskennis 58-61
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handelsmentaliteit 58
handelsprivileges 60
handelsregels 60, 60 n. 30
handelsrekenen 59, zie ook: cijfers en getallen, en: rekenboeken, rekenen
handelsrelaties (Noord-Italië en Zuidelijke Nederlanden) 51-8
handelsrelaties (Rusland-Venetië) 236-7
handelsroutes 17, 54-5, 64-5, zie ook: reisgidsen
handelstechnieken 58
handelstermen 58
handelsverdragen 60
handschrift Add. MS 10802 (British Library) 19-37
afkortingen 23
gebruikssporen 29
katernenopbouw 19, 30
watermerk 19, 20 (afb.), 30 n. 19, 32 n. 20
Hane, familie De Hane 58, zie ook: Maarten de Hane
Hannekijn, zie: Hennekin
Hanzeaten 54
hebzucht, zie: woeker(aar)
Hector 77
hen (als bez. vnw.) 269
Hennekin 47, 318-9
Henri d'Adeli 147
Hercules 77, 78
Hersvelt, zie: Jan van Hersvelt
Hieronymus 16, 84, 84 n. 89, 165
Hollands, zie: taal, zie ook onder: dialectkenmerken
honder (als bez. vnw) 42
honderde, zie: centenaar
Hondschote, zie: wol(handel)
honestemente 45
honne(n) (als bez. vnw) 42
huishoudster, zie: dienstmaagd
Huus der scaemden 206-7
i (rekking korte i in Mnl.) zie: rekking
i (spelling i i.p.v. ie in Mnl.) 42
Iam lucis orto sidere 139
ijdelheid (der wereld) 16, zie verder: vanitas-gedachte, zie ook: memento
mori-motief, ubi sunt?-motief
India 54
Indië 305
ingenio 121
Introito e Porta 68 n. 51
invloed (Latijn op Italiaans) 39
invloed (Middelnederlands op Italiaans) 39-40, 41, 47
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inzicht 15, 133-5, zie verder: kardinale deugden
Italiaans (in het Koopmansboek), zie: dialectkenmerken, invloed, taal,
werkwoordsuitgangen
Italiaans boekhouden, zie: dubbel boekhouden
Italiaans-Duits (taalgidsen) 67, 68, zie ook: Sprachbuch
Italiaanse brief (in het Koopmansboek) 13, 18, 37 n. 30, 51, 71-2
iustitia 16, 134, zie ook: rechtvaardigheid, en: kardinale deugden
iustum pretium 73
-j- (bij wegvallen -d- in het Mnl.) 41-2
jaarmarkten 52, 248
Jacobus de Voragine 279
Jacopone da Todi 84 n. 89
Jan della Faille, zie: Faille
Jan van Boendale 75
Jan van Eyck 50 (afb.), 52
Jan van Hersvelt 35 n. 23, 55
Jan van Ruusbroec 83-4
Jan Ympyn Christoffels, zie: Christoffels
Jans teesteye 76, 76 n. 72
Jezus Sirach, zie: Ecclesiasticus
Job 196, zie ook: bijbelplaatsen
Julius Caesar 189
juridische kennis (van de koopman) 60
k (grafeem k in It.) 40
kaneel 293
kardinale deugden 11, 14, 15, 16, 17, 73, 75, 76, 93, 133-5
karsaai 56, 57, 326
katernopbouw, zie: handschrift
katerntabel 31
katoen 297
kerkelijke getijden 139
kerkleraren 82
kerkvaders 72, 82, 83, 84
kerrie 295
kersey 326
klassieke auteurs/klassieken 72, 82, 83, 84, 85
Klein-Azië 282
Kolos van Barletta 276
koopman (in de literatuur) 75-81
koopman (op reis) 310
koopman (vorming van de -), zie onder: vorming
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koopvrouw(en) 96, 96 (afb.)
Korach 217
koren, zie: graanhandel
korte a (in het Mnl.), zie: a
korte e (in het Mnl.), zie: e, zie ook: rekking
korte i (in het Mnl.), zie: rekking
krediethandel 52
kruidnagel 295
kurkuma 295
l (niet-vocalisering van l in Mnl.) 42
-l (conservering Latijnse -l in It.) 39
Lagele 254
Lago di Pilato 253
Lai d'Aristote 147
laken (Engels -) 56, 57 n. 17, 326
Lanciano, zie: Lanzano
lane (Engelse wol) 326
lange a (i.p.v. e in Mnl.) 42
lange e (i.p.v. a in Mnl.) 42
Lanzano 60, 248
Latijn 38, 39, 41, 45-6, 49 n. 43, 59, 72, 82, 86
Latijn (invloed op It.) 39
Latijnse school, zie: school
Laurentius van Sipontum 279
Leere van hoveschede 35, 35 n. 23, 67 n. 46
Legenda aurea 279
Leiden, zie: wol(handel)
Leken, Der - spieghel 76 n. 72, n. 73
Leonardo Fibonacci, zie: Fibonacci
Levant 54, 293, 327
levenslessen 74
lexicografische traditie 65-70
Liber Abaci 63-4
Liber de diligendo Deo 169
Liber ystoriarum Romanorum 191
Libera me Domine 188
libri segreti 62
Libro, Il - dell'arte de la mercatura 74, 75, 82
Libro dei buoni costumi 75, 93, 95, 101, 133
liefde (tot God) 16-7
liefde (wereldse -) 14, 16, zie verder: memento mori-motief, vanitas-gedachte,
ubi sunt?-motief
liefdegebod, zie: ‘dubbele liefdegebod’
Lieflick, Een - memorie boeck 75
Limburgs, zie: taal
lira/lira de grossi 327
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littera/littere 325
littere/litteren 259
livra 327
Livre des mestiers 66, 67 n. 46, 68, 69, 69 n. 55, 70, 71, 86
Lodovico Guicciardini, zie: Guicciardini
Lof der Zotheid (de koopman in -) 76
Lombarden/Lombardije 52, 52 n. 2, 57, 75
lommerd 52 n. 2
loon 15, 18
Lowys Porquin, zie: Porquin
Luca Pacioli 64
Lucca/Lucchezen 52, 57
lucrum turpe 72
Lukas Rem, zie: Rem
Maarten de Hane 56, 56 n. 16, 57
Magnus Intercursus 327
malaga 327
malaria 149
malavasia 327
malvagio 95
malvezij 239, 295, 327
maneri 226
Manfredonia 65, 276-7, 280-1
mangeling 293
Maniere, Die - om te leeren cijffren na die rechte consten Algorismi 64
maniren 226, 235
marca 250-1
Mardochaeus, zie: Mordechai
mark(e) 250-1
maten (verschillende -) 60-2, 75, 96-7, 263-5, 296
meertalig(heid) 51, 65-70, 86
medeklinkers, zie: dubbele medeklinkers, en: harde medeklinkers
Meester Georg, zie: Georg
Melchiori, Francesco - 35 n. 26
memento mori-motief 14, 78-9
Merck van Anconen/Merka de Ancona 250
metaalhandel 54, 297
Metamorphoses 193
Methaphizica 193
Meurier, Gabriël - 67
Michaël, Sint - 278-9
Michele Arcangelo, San - 278
Middellandse-Zeegebied passim
Middelnederlands (invloed op het Italiaans), zie: invloed
miliaro 97, 296-7, 298
Moab 149
modo 221
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Molen, familie Van der - 58, zie ook respectievelijk: Daniël en Frederik van
der Molen
Monobasia 327
Monte Gargano 277-8, 280
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Monte Sant'Angelo 276, 278
Monte Sibilla 252-3
Mordechai 83, 83 n. 85, 213
Morelli, Giovanni di Pagolo - 75
morfologie (in It.) 39, zie ook: grammatica, slordigheden
Moskou 236
mundo 221
munten (vreemde -) 17, 54, 58, 60-1, 97, 260, 266-7, 327, zie ook: geld
mutsen 327
n (wegvallen voor g in Mnl.) 42
Napels 276, 281
Napoli di Malvasia 327
naranjo/naransse 261
naslagwerken (ten behoeve van de koopman) 62-5
‘naties’ 55 n. 12, 57
natione fiamenga 55 n. 12
Nettesheym, zie: Agrippa van Nettesheym
neve/nevote 200-1
Nicolaas, Sint - 282
Nieuwe instructie 64, 107
Noël van Berlaimont, zie: Berlaimont
Noord-Brabant 41
Noord-Italianen/Noord-Italië 51, 52, 67, zie ook: handelsrelaties
Noot, Thomas van der - 42, 64
Norcia/Nursia 251
o (i.p.v. u in Mnl.) 43
-o (bij volt, deelw. in It.), zie: overeenstemming
olijfolie/olijven 262
onbetrouwbaarheid (van de koopman), zie: betrouwbaarheid
onderwijs, zie: school
onminschelike 45-6, 274-5
oostelijke kenmerken (Mnl.) 42-4
Oostmiddelnederlands, zie: taal
oplichter, zie: bedriegen/bedrog
ossen 319
Ouditaliaans 40
overeenstemming (in gesl. en getal van onderw. en volt, deelw. in It.) 39
overvloelike 137
Ovidius 193, 255
paardenkaas, zie: case van perden
Pacioli, zie: Luca Pacioli
Padua (dialect van -) 38, 39
palatalisatie (in It.) 38-9
pand, zie: borg(stelling)
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panni 326
Pantalone 155
Paolo da Certaldo, zie: Certaldo
Parfait négociant Le - 58 n. 24
parnisen 46-7, 228
patard/pattarde 47, 267, 299
Paumgartner (familie -) 258, 281
Pegolotti, Francesco Balducci 62, 62 n. 35, 281
pelli romaniski 280
peper 15, 121, 294, 295
per soy gracia, zie: gracia
persianer 280
Petrus Lombardus 73
Phyllis 79, 146 (afb.), 147
Picardië 267
Pictagoris arithmetice introductor 63 (afb.)
Piëmonte, zie: Porquin
piezeria 39
Pilatus 253
Pitti, Buonaccorso - 75
Poetica (van Aristoteles) 197
pome naransse, zie: pomeransen
pomeransen 261
pond, zie: gewichten
pooiers 17
Pools-Duits gespreksboek 69 n. 54
Pordenone, zie: Maarten de Hane
Porphirius 188
Porquin, Lowys 75
Portugal/Portugezen 54, 55, 294
portulaan 64, 281
Portulan Rizo 281
Potter, zie: Dirc Potter
practigerenne 269, 295
pratica/pratiche 62-3
Pratica, La - della Mercatura 62, 62 n. 35
Prato 74, 75 n. 68
Prediker, zie: Ecclesiastes
prie/rya 245
prolixità/verlingnesse 181
proposito 46, 126
prostitutie, zie: pooiers
prudente/prudentia/prudesza 15, 133-5, zie verder: kardinale deugden
Quinque linguarum [...] 68 n. 53
-r- uit Lat. -tr- (in It.) 38
Ragusa 74, 276, 281
rascia/rasse 292
rasone 235
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rasse, zie: rascia
rechtvaardigheid (van de koopman) 11, 14, 16, 17, 72, 73, 93, 134, zie verder:
kardinale deugden
reisgidsen 62, 64-5
rekenboeken 62, 63-4
rekenen 17, 59, 60, 64 zie ook: cijfers en getallen, handelsrekenen, rekenboeken,
tellen
rekking (korte e tot lange e in Mnl.) 43
rekking (korte i tot lange e in Mnl.) 43
rekking (korte i tot ii in Mnl.) 42
Rem, Lukas 61
retorische traditie 71-2
Ricordanze 74-5, 82
Rodd, Thomas 33, 36
Romaensche velle 280
Rossia/Rossien 236-7, zie ook: Rusland
rozijnen 297
ruilhandel 293
Rusland 18, 236-7, 299, zie ook: handelsrelaties
Ruusbroec, zie: Jan van Ruusbroec
rya, zie: prie
-s, zie: eind-s
saai (een stof) 326
sabbato/saterdach 128-9
saffraan 60, 249, 255, 259, 294
salaris, zie: loon
Salmon/Salmone, zie: Sulmona
Salomon 16, 77, 78, 82, 144, 162, 187, 188
salone/saloni 292, 327
samensmelting lidw. en znw. in It. 41
Samgar 83, 189
Samson 77, 78, 146-7, 187, 188
San Domenico, zie: Domenico
San Michele Arcangelo, zie: Michele Arcangelo
San Vito, zie: Vito
Sangre 255
sapientia 15, 134, zie verder: kardinale deugden
sapoor 229
Sardinië 281
saterdach, zie: sabbato
Savanne, Pierre 96 (afb.)
savoor 229
savorette 229
sazono 39, 249
school
Latijnse school 59, 84, 86
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volkstalige school 59, 62, 64
scl (i.p.v. si in Mnl.) 42
secondo officio 139
seda 327
sedewale/sedeware 295
Segor 83, 189
sentamento 138
sententies, zie: spreekwoorden
serge 326
Sibilla/sibillen/Sibillini 252-3
Sicilië 281, 293
Siena, zie: Bernardinus van Siena
signo 177
sinne 177
Sint-Winoksbergen 261
Sipontum 278, 279
slordigheden bij het schrijven 25
slordigheden in spelling en morfologie in It.40
smalsso/smalt 47, 241
Sneyd, Walter 33, 35-6
sociale status (van de koopman) 72-7
solen 43
Solennissimo Vochabuolista 68
sonder faleren 259
sonorisatie 38
Soranzo, Jacopo 35, 35 n. 26
Sotheby 35
Spanje 55
speceria 46
specerijen(handel) 15, 17, 18, 46, 54, 55, 62, 249, 293-5, 297, 305
speciar 120
speculeren 58, 58 n. 24
spelling (van It. en van Mnl.), 23, zie verder: taal, zie ook: slordigheden
spozo 245
Sprachbuch 49 n. 43, 67, 67 n. 50, 68, 69, 71, 86, 133, 268
spreekwoorden (gezegdes en uitdrukkingen) 15, 68, 69, 133
stage (van de koopman) 59-61, 62
stanck 245
Steels, Jan 68 n. 53
sterkte 134, zie verder: kardinale deugden
stima 249
Storie de Troja et de Roma 191
stuiver, zie: stuver
stuver 61, 267, 299
subtijlheit 121
suiker 293, 297
Sulmona 255
summa/summe 264
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Summa moralis 81
summe/sommen 262-3
Susanna 79, 82, 142-3
syncope 42
syntaxis (Mnl.) 44
taal (van het Koopmansboek) 37-49, zie ook: dialectkenmerken, en zie: vreemde
talen
Brabants 41-4, 49, 51, 85, 269, 321
Hollands 42-3, 51
Italiaans 38-41, 44-7, 49, 51, 85
Limburgs 42-4, 321
Middelnederlands 39-40, 41-4, 44-7, 49
Oostbrabants 41-4
Oostmiddelnederlands 42-3
verhouding Italiaans-Middelnederlands 39-40, 41, 44-7
Vlaams 42, 47, 51, 51 n. 1
taalgidsen (ten behoeve van de koopman) 62, 65-70, 86
tabel, zie: katerntabel
Tannhäuser 253
tarieven 62
Tavernier 75
Tedeschi 67 n. 49, 94, zie ook: Fondaco de Tedeschi
tellen 17, 58-9, 64, zie ook: cijfers en getallen, rekenboeken, rekenen
temperantia 134, zie verder: kardinale deugden
textiel (handel en nijverheid) 52, 54, 55, 56, 57, 326
Theutonista 66 n. 42
Thomas van Aquino 73
Thomas van der Noot, zie: Noot
tien geboden, zie: geboden
Titiaan, zie: Maarten de Hane
Todi, zie: Jacopone da Todi
tolheffing 58, 62, 258-9
Toscane 62
Tranen, zie: Trani
Trani 65, 276, 280, 281
Trevisan, Bernardo 33-5, 33 n. 23
Trevisan, Francesco 35
Treviso-arithmetica 64
tristicia 95
Troje 79
tu (en voy in It.) 40-1
tudisco 17 n. 3, 292
Turken 54-5, 54 n. 8, 237
twede getide 139
tweetalig, zie: meertalig
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Tyrrheense Zee 280
u (i.p.v. e in Mnl.) 43
u (naast o in Mnl.) 43
u-spelling (in Mnl.) 43-4
ubi sunt?-motief 77, 186, 188, zie ook: memento mori-motief, vanitas-gednchte
uitdrukkingen, zie: spreekwoorden
Ulrich Ehinger 61
Umbrië 251
umlaut (sterke werkw. in Mnl.) 43
umlaut (van a tot e in Mnl.), zie: a-umlaut
usura, zie: woeker(aar)
utile e danno/winninge ende verlies 99
Uutersten, Den - wille 75
v-spelling (in Mnl.) 43-4
valuta 63, zie ook: geld/geldhandel/geldkoersen
Van Bomberghen, zie Bomberghen, familie Van Bomberghen
Van der Molen, zie: Molen, familie Van der Molen
vanitas-gedachte 16, 77-9, 115, zie ook: memento mori-motief, ubi sunt?-motief
vanitas mundi 78
vasten 230-1
velaren (spelling van - in Mnl.) 43
Venetiaans 38-9, 122, 155, 249, zie ook: Veneto-dialecten
Venetië 18, 33, 35, 35 n. 23, 39, 51, 52, 54, 55, 55 n. 12, 56, 57, 59, 60 n. 30,
61, 62, 63, 64, 67, 67 n. 46, 67 n. 49, 67, 68 n. 50, 68, 68 n. 53, 71, 72, 74, 84
n. 88, 85, 86, 87, 96, 98, 122, 237, 276, 281, 293, 294, 297, 304, 327
Veneto 38, 49, 85, 87
Veneto-dialecten 38-41, 38 n. 31, 49, 85, 87, zie ook: Venetiaans
Venus 252-3
verdubbeling medeklinkers, zie: dubbele medeklinkers
vergankelijkheid 16, zie ook: memento mori-motief, ubi sunt?-motief,
vanitas-gedachte
Vergilius 83, 83 n. 86, 144-5
verliefdheid 16-7
verlingnesse, zie: prolixità
vermanesse 157
Verona/Veronees 38, 57
vertaalproces 27
vertaaltechniek 44-7
verstand, zie: prudentia
verwart 320-1
verzekeringszaken 54
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Vicenza (dialect van -) 38
viin greco 326, zie verder: Griekse wijn
vingerrekenen 63, 63 (afb.)
Vito, San - 248
Vlaams, zie: taal
Vlaams-Brabant 41
Vlaanderen 51-8, 267
Vlaenderen/Flandria 51, 51 n. 1
Vlaminch/Flamingo 17, 17 n. 3, 18, 51, 51 n. 1, 292
Vlaminge/Flaminge 17 n. 3, 51, 51 n. 1, 292
Vocabulaer/Vocabulair 66, 69
Vocabulaer in vijfderley talen [...] 68 n. 53
Vocabulare 67, 67 n. 46, 68, 71
vocabularia 66 n. 42
vocabularia rerum 66 n. 42
Vocabularius ex quo 66 n. 42
Vocabulista de le cinque lingue [...] 68 n. 53
volkstalige scholen, zie: school
voorzichtigheid 134, zie verder: kardinale deugden
Voragine, Jacobus de -, zie: Jacobus
vorsinnich(eit)/vorsinnigheit 133-5, zie ook: kardinale deugden
voy (en tu in It.) 40-1
vreemde talen 59, 65-70
vrouwen (gevaar van -) 15-6, zie verder: anti-feminisme
vrouwenlist 79
Vulgaat 82, 83 n. 85, 94, 129, 139, 148, 163, 197, 205, 207, 212, 213, 217, zie
ook: bijbel
Vulgair Latijn 38
w (grafeem w in It.) 40
-w- (bij wegvallen -d- in het Mnl.) 41-2
w-spelling (in Mnl.) 43-4
Waals-Brabant 41
warenkennis (van de koopman) 60, 62, 63
was(se) 249
watermerk, zie: handschrift
wereld (bedrieglijkheid der -) 14, 16
werelt 221
werkwoordsuitgangen (in It.) 39
Wijsheid (Boek -) 82, zie verder: bijbelplaatsen
wijsheid, 15, 134, zie verder: kardinale deugden
winninge ende verlies, zie: utile e danno
winst 17, 18, 72-4, 293, zie ook: woeker(aar)
wisselbrieven 58
wisselhandel 52, 57, 293
wisseltechnieken 58, 62
Withage, Jean 67 n. 47
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woeker(aar) 72-3
wol(handel) 54, 297, 326-7
woord van eer 106-7
woordenboeken/woordenlijsten 65, 66, 66 n. 42, 67, 68, 68 n. 53, 69 n. 54, zie
ook: gespreksboekjes
woordvolgorde (in het Mnl.) 44, 45
Ympyn, zie: Christoffels, Jan Ympyn
Zanchi, Bernardo di 57
zedenkundige traditie 77-81
zedoarwortel 294
zeep 297
zeverkruid/zeverzaad 294-5
Zibaldone da Canal 62
zijde/zijdedraad 54, 57, 326, 327
zima 249
zondag, zie: sabbato
Zorzi, zie: Georg
Zuid-Duits(ers) 54, 67, 268
Zuidelijke Nederlanden, 17 n. 3, 51, 52, 55, 292, zie ook: handelsrelaties
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