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Inleiding.
I. De Perchevaelromans.
Toen ik voor twee jaar eene nieuwe uitgave van Maerlants roman van Torec bezorgde,
vergeleek ik tegelijkertijd de uitgave van den roman van Moriaen, zooals Dr.
Jonckbloet ons die in zijn' roman van Lancelot schonk, met het handschrift, in de
verwachting ook van dezen roman te eeniger tijd eene afzonderlijke uitgaaf in het
licht te kunnen zenden. De Moriaen toch verdient om verschillende redenen als een
op zich zelf staand werk, en niet meer uitsluitend als inschuifsel in den Lancelot
(dáár als vs. 42547-47250 van het tweede boek) verspreid te worden. Vooreerst is
hij kenmerkend voor den tijd, waarin hij werd vervaardigd (het midden der dertiende
eeuw), daar hij ons de idealen van het ridderwezen voorstelt met gedeeltelijke
aansluiting aan de adspiraties, waaraan wij den dageraad eener nieuwere, meer
algemeene, en daarom ook wel burgerlijk geheeten, beschaving herkennen; vervolgens
behoort hij tot de beste romans, die wij in onze letterkunde bezitten, van welke hij
misschien zelfs een der weinige oorspronkelijke voortbrengsels is. Zelfs in dezen
tijd kan hij, wegens de kunstvaardigheid des dichters, door velen nog, naar ik meen,
met genoegen worden gelezen, iets wat zeker niet van iederen middeleeuwschen
roman te zeggen is. Dat vooral maakt hem bij uitnemenheid voor eene afzonderlijke
uitgave geschikt. Eindelijk staat hij in nauw verband met de verschillende sagen uit
den kring der Arturromans, die hij allen als 't ware in 't klein weêrspiegelt, zoodat
hij meer dan eenige andere roman kan voldoen aan de begeerte van hen, die zich
door geringe lectuur vertrouwd zouden willen maken met het eigenaardige der
verschillende Artursagen. Men vindt althans in den Moriaen de drie hoofdtypen van
ridderlijkheid, zooals wij die uit de Arturromans kennen, terug: Perchevael, Walewein
en Lancelot, en dat wel geschetst naar de romans of verhalen zelven, waarin zij de
hoofdrollen vervullen.
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Voor de kennis der Perchevaelsagen is deze roman vooral eene belangrijke bijdrage,
waarop ik te eer de aandacht wil vestigen, omdat juist die sagen in de geschiedenis
onzer letterkunde, in tegenstelling tot hetgeen geschiedt bij de Hoogduitschers, wat
al te stiefmoederlijk zijn behandeld, onverdiend, maar niet zonder aanleiding. Alleen
door een klein gedeelte van den Lancelot maken wij er kennis meê; misschien zal
eene, nu met eenigen grond te verwachten, uitgave van Maerlants Merlyn die kennis
eenigermate1) vermeerderen. Een eigenlijken roman van Perchevael bezitten wij niet,
behalve een vrij groot fragment van Chrestiens roman in mnl. vertaling. Verdiende
dat brokstuk eene afzonderlijke uitgaaf, die er echter wel niet licht aan ten deel zal
vallen, dan zou eene beschouwing van de Perchevaelromans in de inleiding op die
uitgave wel in de eerste plaats te huis behooren. Nu echter meen ik geen ondienstig
werk te doen door naar aanleiding van den, met de Perchevaelsagen in nauwe
betrekking staanden, Moriaen, en ook met het oog op de verklaring van die betrekking,
aan de eigenlijke studie van den Moriaen een kort overzicht van de
Perchevael-litteratuur te doen vooraf gaan. Ik bedoel daarmeê niet, eene uitgebreide
studie te leveren, waarvoor ook mijn bestek in de verte niet groot genoeg zou zijn,
maar alleen, tot zulk eene studie ook hier te lande op te wekken, door op den omvang
van die litteratuur en hare overblijfselen in onze mnl. letterkunde te wijzen.
In verschillende bewerkingen en in verschillende talen zijn ons de Perchevaelsagen
bewaard gebleven. Van die bewerkingen heb ik er zeven met elkaar kunnen
vergelijken, waarover een enkel woord.
Den oudsten vorm, waaronder die sagen voorkomen, heeft men terecht gemeend
te moeten zoeken in de Britsche overleveringen, waarvan wij voornamelijk twee
takken bezitten. Als den eenen beschouw ik het bekende verhaal, dat in het Roode
Boek van Hergest wordt gevonden, en de lotgevallen behelst van Peredur ab Efrawc2).
Als den tweeden vorm, waaronder de Britsche overleveringen tot ons zijn gekomen,
noem ik de verschillende balladen, waarvan de jonge Morvan, bijgenaamd Lez-Breiz,
de held is. Twee dezer balladen, de jeugd van Lez-Breiz bezingende, komen - met
enkele afwijkingen - vrij nauwkeurig overeen met den aanvang van 't verhaal van
Peredur3).

1) In hooge mate echter wel niet, blijkens de opgave der hoofdstukken van den Merlijn, die wij
in 't Belgisch Museum, II, bl. 442-446 vinden, en waarin wij van Perchevael geene melding
zien gemaakt.
2) Uitgegeven door Lady Ch. Guest in The Mabinogion from the Llyfr Coch o Hergest, Londen
I (1839) p. 233-296, met de engelsche vertaling, p. 297-370, terwijl eene hoogd. vertaling
is geleverd door San Marte (A. Schulz) in Die Artur-Sage und die Märchen des rothen Buchs
von Hergest, Quedlinburg und Leipzig, 1842 p. 176-217 en eene fransche door H. de la
Villemarqué in Les romans de la table ronde et les contes des anciens Bretons, 3e édit, Paris
1860, p. 321-394.
3) Die balladen, met andere, waarvan Morvan de held is, zijn uitgegeven door H. de la
Villemarqué, Barzaz-Breiz, chants populaires de la Bretagne, recueillis et publiés avec une
traduction française, etc. Paris 4e édit. 1846 I p. 128-184; en de vertaling er van is op nieuw
afgedrukt in de la Villemarqué, Les romans de la table ronde, p. 400-402.
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In deze overleveringen hebben wij de, zoo niet onmiddelijke, dan toch daaraan zeer
verwante, hoofdbron te zien van den franschen roman Perceval le Gallois, of, zooals
de titel eigenlijk was, Li contes del Graal, het laatste dichtwerk van den beroemden,
aan het Vlaamsche hof gestorven, Chrestien de Troyes, die het bij zijn' dood (in 1191
of 1198)1) onvoltooid achterliet, nadat hij het had opgedragen aan le cuen Phelippe
de Flandres. 't Werd voltooid en met verscheidene episoden vermeerderd door drie
dichters, Gauthier de Denet, Gerbert en Manessier2) en zóó bezitten wij het in
verscheidene, in vele opzichten van elkaar afwijkende, handschriften. Deze komen
in hoofdzaak, wat den gang van het verhaal aangaat namelijk, vrij wel overeen tot
omstreeks vs. 10600, waar sommige geheel ophouden, o.a. met de verklaring Explicit
li romans de Perceval, terwijl een ander (HS. 794 van Parijs) het gedicht daar ter
plaatse in tweeën snijdt door den regel Explycyt Perceval le viel, waaruit men niet
te onrecht opmaakt, dat hier Chrestien de Troyes zijn werk heeft moeten afbreken,
zoodat dan het zeer uitvoerige gedeelte, dat er nog aan is toegevoegd, door zijne
navolgers is gedicht. Van het oogenblik dat de oude Perceval ophoudt, beginnen de
handschriften, wat den gang van het verhaal betreft, en zelfs wat het aantal avonturen
aangaat en de wijze, waarop zij worden voorgesteld, aanmerkelijk te verschillen.
Van dat oogenblik kan men twee groepen van redactiën onderscheiden, ieder door
eenige handschriften vertegenwoordigd. De eene groep omvat het handschrift van
Bergen (in Henegouwen) en de Parijsche HSS. 794, 1453 en 12576, de andere het
HS. van de bibliotheek der medische faculteit te Montpellier en het Parijsche HS.
1429, terwijl men tot die groep ook nog kan brengen het Parijsche HS. 12577, dat
soms de beide redactiën vereenigt en dat het meest bekend is, daar de inhoudsopgave
der hoofdstukken, die daarin voorkomen, is meêgedeeld door Lady Guest3).
Ofschoon nu twee handschriften van den fr. Perceval door Dr. Jonckbloet met het
fragment der mnl. vertaling (Lanc. II vs. 36951-42546) zijn vergeleken en de
uitkomsten dier vergelijking door hem zijn meêgedeeld4), sta ik hierbij wat lang stil,
omdat wij nu eene

1) Zie Dr. Holland, Ueber Chrestiens de Troies und zwei seiner Werke, p. 17-19.
2) Zie San Marte, Leben und Dichten Wolframs von Eschenbach, II p. 398-400 en G.A. Heinrich,
Le Parcival de Wolfram d' Eschenbach et la légende du Saint Graal, Paris 1855, p. 108.
3) Mabinogion I p. 390-394, overgedrukt door San Marte, Die Artursage p. 233-236.
4) Dr. Jonckbloet, Roman van Lancelot, II Inl. p. CCX-CCXII.
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uitgave van den fr. Perceval bezitten, namelijk die, welke Ch. Potvin ons heeft bezorgd
van het HS. van Bergen, waarmeê hij de andere HSS. heeft vergeleken, terwijl hij
de opschriften der hoofdstukken, die in de andere HSS. voorkomen, in margine
mededeelt1). Daar, voor zoover ik weet, de vergelijking met het HS. van Bergen nog
niet heeft plaats gehad, grijp ik deze gelegenheid aan, om in bizonderheden te kunnen
bevestigen, dat wij in Lanc. II vs. 36951-42546 inderdaad met eene fragmentarische
vertaling van den fr. Perceval te doen hebben, doch met eene, die zeer vrij is, het
origineel op verdienstelijke wijze bekort, maar er toch ook weder stukken invoegt,
die in 't origineel, althans voor zoover Potvins uitgave en de door Dr. Jonckbloet
geraadpleegde HSS. dit doen kennen, niet voorkomen.
Het fragment begint, vs. 36951-37513, met eene vertaling van vs. 5981-6916 van
den fr. Perceval (volgens Potvins uitgave). Of een der ons bewaard gebleven HSS.
voor de vertaling is gebruikt, en welk, kunnen wij niet nagaan. Alle HSS. komen
nog in hoofdzaak overeen, en uit het verschil in lezing van de HSS. op te maken, op
welk wel het meest dat zal hebben geleken, dat door den vertaler is gebruikt, zou,
bij de groote vrijheid, waarmeê is vertaald, meer studie van bizonderheden vereischen,
dan ik heb kunnen aanwenden. Alleen zullen wij bij het vergelijken der laatste
gedeelten, waar de fransche HSS. ook in hoofdzaken afwijken, zien, dat het origineel
onzer vertaling stellig niet behoorde tot de groep, waaronder wij het handschrift van
Bergen rangschikken, terwijl, wat de andere groep aangaat, het HS. van Montpellier
evenmin in aanmerking komt. Het opschrift boven vs. 5981 luidt in 't HS. van Bergen:
‘Ci vient li conte à Piercheval, ensi com il revint à court dont il se fu premiers partis.’
In 't HS. van Montpellier luidt het: ‘Comment la laide damoisele vint à cort sor une
mule et blasma Perceval’, terwijl men in 't Parijsche HS. 12577 leest: ‘Comment P.
le Galois vint à la court le roy Artus, et comment on le fist feste. Et comment une
damoisele vint à court sus une mule, qui estoit la plus lede du monde et parloit à
Perceval.’
Lanc. II vs. 37514-37583 is de vertaling van den fr. Perceval vs. 6917-7030,
waarbij HS. 12577 als opschrift heeft: ‘Comment mesire Gauvains ot abatu Melions
de Lis et comment il envoia le cheval à la pucelle. Et comment il vainqui le
tornoiement.
Lanc. II vs. 37584-38231 behelst een avontuur van Keye en Aegravein, die beiden
worden gevangen, maar bevrijd door Perchevael;

1) Zie Ch. Potvin, Perceval le Gallois, le poëme de Chrestien de Troyes, d'après le mannscrit
de Mons, IV deelen, Mons 1866, 1868, 1870. Bij de rangschikking en groepeering der HSS.
heb ik de opgave gevolgd, die Potvin geeft in de aanteekening op II p. 47. Waar ik bij mijne
vorgelijking van het handschrift van Bergen moet afzien, maak ik gebruik van Potvins
aanteekening op II p. 85-88.
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vervolgens een avontuur van Iwein en Gariët, die in 't kasteel van Orglieus worden
gevangen, maar bevrijd door Perchevael, Keye en Acgravein, nadat verhaald is, hoe
Mordret en Griflet op hun' tocht om de jonkvrouw van Montesclare te verlossen,
gevangen worden gemaakt. Deze episoden komen in den fr. Perceval niet voor.
Lanc. II vs. 38232-38680 is de vertaling van vs. 7031-7590, waarbij men in het
HS. van Montp. het opschrift leest: ‘Comment li vilain assaillirent messire G. en la
chambre à la damoisele et brisièrent l'uis.’ In dit gedeelte vindt men de vaak
aangehaalde verzen 7542-7545:
‘Si est escrit qu'il est une eure
Que tous li roiaumes de Logres,
Dont jadis fu li tière al Ogres,
Ert détruite par cele lance’,

aldus vertaald, vs. 38614 vlgg:
‘Van dien spere, na minen wane,
Es vorscreven ende vorseget:
Een conincrike, dat verre leget,
Dat rike van Logres es genant,
Dat wilen was der heidene lant,
Sal biden spere al sijn testort.’

Dat nu de redactie van het HS. van Montp. niet het origineel van onze vertaling heeft
kunnen zijn, blijkt hieruit, dat men in dat HS. in plaats van de aangehaalde verzen
leest:
‘Einsi est escrit en l'ameure,
La pés sera par ceste lance.’

Lanc. II vs. 38681-39140, verhalende, hoe Mordret en Griflet door Walewein worden
bevrijd, en hoe de drie ridders, daarna in een hachlijken strijd gewikkeld, door
Perchevael worden ontzet - zich dus aansluitende aan vs. 38231 - vindt men in den
franschen Perceval niet terug.
Lanc. II vs. 39141-39673 is de vertaling van vs. 7893-9190; alleen worden de
verzen 39543-39567, die in 't fr. op vs. 8855 hadden moeten volgen, in 't origineel
niet weêrgevonden. Daarentegen zijn de fr. verzen 7591-7892, behelzende Perchevaels
verwildering, zijne ontmoeting met de schare van boetelingen en zijn' inkeer bij een'
kluizenaar, bij de vertaling overgeslagen.
Lanc. II vs. 39674-40352 is de vertaling van vs. 9191-10601, die in 't HS. van
Bergen tot opschrift hebben: ‘Ensi come Gauwains sist ou lit de la mervelle.’ In HS.
12577 leest men: ‘Coment mesire Gauwains se coucha au lit perillieus, l'escu au col,
et comment on
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traioit à li saiètes qu'il ne savoit dont il venoient. Et estoient fichiées en son escu. Et
après ce un lyon issi d'une chambre à qui il se combati, et tant avint que le lyon fu
ocis, et demoura un de ses piés dehors l'escu et l'autre par dedans.’ In 't HS. van
Montp. staat: ‘Coment misire G. s'asist el lit de la merveille;’ en later: ‘Comment G.
reliève les damoiseles qui sont à genoz devant lui. Comment les damoiseles firent
les quaroles encontre messire Gauwain.’
Lanc. II vs. 40353-40559 bevat een kort en eenigszins in andere volgorde
voorkomend uittreksel uit vs. 10601-11302 van het HS. van Bergen, dat van vs.
10601 af aanmerkelijk begint te verschillen van HS. 12577, 1429 en dat van
Montpellier.
Lanc. II vs. 40560-40723 bevat in niet al te zeer afwijkende redactie hetzelfde
verhaal, dat voorkomt vs. 11303-11586 van het HS. van Bergen met het opschrift:
‘Ensi com mesire Gauwains se combati à Goromelant le fier.’ Het HS. van Montp.
heeft hier een hoofdstuk met het opschrift: ‘Coment Misire G. joste à un chevalier,’
en HS. 12577 een met het opschrift: ‘Coment Gauwain se combat contre Giromelant
devant le chastel perilleus enmi la praerie. Et y estoit le roy Artus et la royne et une
grant quantité de sa gent avec lui. Et de l'autre partie une grant partie de la gent de
Giromelant.’
Lanc. II vs. 40724-40785, behelzende, hoe Keye Walewein op de hoogte heeft
gesteld van het huwelijk van Giromelant en Clariane, hoe deze daarop vertoornd het
hof verlaat en hoe Artur zich voorneemt met al zijne ridders hem op te zoeken, wordt
niet in het HS. van Bergen gevonden, en evenmin in het HS., dat Dr. Jonckbloet
doorloopend heeft vergeleken, maar sluit zich aan bij de redactie van HS. 12577 en
dat van Montpellier.
Lanc. II vs. 40786-41012, behelzende avonturen van Keye, Dodineel, Tristam en
Lancelot, wordt in den fr. roman niet gevonden.
Lanc. II vs. 41013-41420, inhoudende avonturen van Perchevael, die Walewein,
en van Acglovael, die Perchevael zoekt, komt in den fr. roman niet voor.
Lanc. II vs. 41421-41659 ontbreekt in 't HS. van Bergen, maar komt overeen met
een hoofdstuk in 't HS. van Montp., getiteld: ‘Comment mesire Gauvain vit la lance
qui seinnoit et le St. Graal,’ dat ook voorkomt in HS. 12577, waar het opschrift luidt:
‘Comment Gauvain estoit à la table le Roy peschéeur et aportoit on par devant la
lance qui saingne et après une pucele qui aportoit le Saint Graal. Et après venoient
hommes qui portoient une bière et une espée desus.’
Lanc. II vs. 41660-41844, avonturen van Gariët, Griflet en Perchevael behelzende,
wordt in den fr. roman te vergeefs gezocht.
Lanc. II vs. 41845-42398 bevindt zich niet in 't HS. van Bergen, maar schijnt voor
te komen in het HS. van Montp., waar men een
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hoofdstuk vindt, getiteld: ‘Comment li rois Artus fist la pais de mesire Gauvain et
de Guiguembresil et Dynadare.’
Lanc. II vs. 42399-42546 is niet te vinden in het HS. van Bergen, maar in dat van
Montp. leest men: ‘Comment li rois Artus fu assis au mengier entre ses rois et ses
contes.’
De twee laatste gedeelten van den mnl. Perchevael zijn ook te vinden in HS.
125771).
Uit deze vergelijking van den mnl. Perchevael met den fr. roman in het HS. van
Bergen blijkt, dat hij van dien roman, althans in die redactie, belangrijk afwijkt, dat
een enkel gedeelte bij de vertaling is overgeslagen, en dat er stukken zijn ingevoegd,
die zich in het HS. van Bergen (ook vóór vs. 10600) niet bevinden. Of zij echter door
den mnl. dichter zelven zijn ingevoegd, zooals Dr. Jonckbloet schijnt te meenen, en
zooals ook wel het waarschijnlijkst is, of dat zij door hem in het origineel, dat hij
gebruikte, werden gevonden, kan ik door onvolledige kennis van de onuitgegeven
fr. HSS. niet uitmaken. Evenmin heb ik de middelhoogduitsche vertaling van
Chrestiens werk kunnen raadplegen, die ik alleen bij name ken2).
Wel heb ik een zeer uitvoerig gedicht kunnen vergelijken, waarvoor Chrestiens
werk, zoo niet de onmiddelijke, dan toch de middelijke, bron is geweest, en dat de
meest dichterlijke voorstelling geeft van de Perchevaelsagen, namelijk den
middelhoogd. Parzival van Wolfram von Eschenbach, geschreven tusschen 1200 en
12073). De inhoud van het grootste gedeelte van Wolframs werk komt, zij het dan
ook met belangrijke afwijkingen, uitbreidingen, inkortingen en verschil van kleur
en voorstelling, overeen met den inhoud van Chrestiens roman4); toch is er veel reden
om te betwijfelen, of de roman van Chrestien wel de onmiddelijke bron van Wolfram
is geweest, al heeft de duitsche dichter dan ook zijnen franschen voorganger gekend.
Wij lezen toch bij Wolfram, 827 vs. 1-4:

1) Blijkens de opgave bij Potvin, t.a.p. II p. 85-87 en bij Dr. Jonckbloet, Roman van Lancelot
II Inl. p. CCXII.
2) Uittreksels er van leverde A. Keller, in zijn' Romvart. Beiträge zur kunde Mittelalterlicher
dichtung aus Italiänischen bibliotheken, p. 647-688, waarvan men een fragment vindt bij
Dr. Jonckbloet, Roman van Lancelot I (1846) Inl. bl. XXV-XXX.
3) Die roman is uitgegeven door K. Lachmann, met de andere werken van Wolfram von
Eschenbach, Berlin 1833, van welke uitgave een tweede druk is bezorgd door M. Haupt,
1854. Later gaf K. Bartsch uit Wolfram von Eschenbachs Parzival und Titurel, Leipzig 1870.
Nieuw-hoogduitsche vertalingen van den Parzival zijn in 't licht gegeven door San Marte,
en door Karl Simrock, II deelen, Stuttgart und Tübingen, 1842.
4) Hoofdstuk 117-731 van Wolframs werk bevat hetzelfde verhaal als in het HS. van Bergen
vs. 941-11586.
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‘Ob von Troys meister Cristjân
Disem maere hât unreht getân,
Daz mac wol zürnen Kyôt,
Der uns diu rehten maere enbôt.’

Wie nu die Kyôt is, die in een' roman de Perceval, volgens het getuigenis van
Wolfram, zooveel beter de Perchevaelsagen zou hebben bewerkt, dan Chrestien de
Troyes, is twijfelachtig. Wolfram doet het voorkomen, alsof hij zijn dichtwerk
zelfstandig zou hebben bearbeid, als hij zegt, 453, vs. 12-14:
‘Kyôt, der meister wol bekant,
Ze Dôlet verworfen ligen vant
In heidenischer schrifte
Dirre âventiure gestifte.’

Wie dit te Toledo door hem gevonden arabische geschrift over het graal zou hebben
geschreven, zegt hij verder, 453 vs. 23-30:
‘Ein heiden Flegetânîs
Bejagte an künste hôhen prîs.
Derselbe fisiôn
Was geborn von Salmôn,
Uz Israhêlscher sippe erzilt
Von alter her, unz unser schilt
Der touf wart fürz hellefiur,
Der schreip vons grâles âventiur.’

Iets verder zegt hij dan van de bronnen, waaruit Kyôt zijn werk zou hebben geput,
455 vs. 1-12:
‘Sus schreip dervon Flegetânîs.
Kyôt, der meister wîs,
Diz maere begunde suochen
In latînschen buochen,
Wâ gewesen waere
Ein volc dâ zuo gebaere
Daz ez des grâles pflaege
Unt der kiusche sich bewaege.
Er las der lande chrônicâ
Ze Britâne unt anderswâ,
Ze Francrîche unt in Yrlant;
Ze Anschouwe er diu maere vant.’

De waarheid van dit getuigenis is meermalen in twijfel getrokken; toch is het niet
onmogelijk, dat het inderdaad ons vertrouwen verdient; maar dan moet men toch in
elk geval aannemen, dat de roman van Chrestien aan het werk van Kyôt ten grondslag
is gelegd, en dat
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daaraan dan gedeelten zijn toegevoegd, die de dichter in een arabisch geschrift zou
hebben gevonden, andere, waarvoor hij de stof in Anjou zou hebben opgedaan.
Perchevael, zoowel als zijn vader Gahmuret, heet immers wel een ‘Anschevîn’ bij
Wolfram, maar niet bij Chrestien. Provençaalsche bestanddeelen, die bij Wolfram
worden aangetroffen, maar bij Chrestien ontbreken, wijzen bovendien op een'
Zuid-Franschen oorsprong, waarmeê Anjou, als het Noordelijkste deel van
Zuid-Frankrijk, niet wordt uitgesloten1), terwijl het ook bekend is, dat er in Frankrijk
twee, eenigszins van elkaar afwijkende, overleveringen omtrent het Graal bestonden,
eene Noord-Fransche (misschien Normandische, voorheen bewaard in de abdij van
Fécamp, waaraan Chrestien ten minste een deel van zijne stof zegt te danken te
hebben) en eene Zuid-Fransche of Provençaalsche2). Andere bestanddeelen van den
roman wijzen heen naar het Noorden van Spanje en zouden des noods ontleend
kunnen zijn aan een arabisch handschrift3). In elk geval is het tooneel der handeling
in het eerste gedeelte van Wolframs roman, dat niet bij Chrestien wordt gevonden,
het Moorenland, de Noordkust van Afrika, Aegypte en zelfs Azië; en dat de
Muzulmannen met de graalsagen bekend waren, kan niet worden betwijfeld: het
geheele Oosten had ze hooren verhalen4), en Alanus ab Insulis verzekert ons op het
eind der twaalfde eeuw zelfs: ‘Quo Arthuri Britonis nomen fama volans non pertulit
et vulgavit? Norunt Arabes’5). 't Is dus mogelijk, dat Kyôt met de andere bronnen,
inzonderheid de Provençaalsche, waaruit hij Chrestiens werk heeft aangevuld, ook
een arabisch geschrift van zekeren Flegetânîs heeft geraadpleegd; waarschijnlijker
echter, dat de schijnbaar Moorsche bestanddeelen oorspronkelijk aan Germaansche
sagen ontleend, en dus niet uit Arabische geschriften geput zijn, zooals wij beneden
zullen zien.
Toch zijn er geweest, die niet alleen die bronnen bij Wolfram enkel voor eene
uitvinding des dichters hebben gehouden, maar zelfs het bestaan van Kyôt zelven
hebben geloochend, en gemeend, dat Wolfram zelf den roman van Chrestien de
Troyes zoodanig zou hebben veranderd, ingekort en uitgebreid, als wij hem nu in
den mhd. Parzival

1) Zie K. Simrock, Parzival und Titurel, übersetzt, 1842 I p. 493-495 en G.A. Heinrich, Le
Parcival de Wolfram d'Eschenbach, Paris 1855, p. 90-94.
2) Zie hierover vooral G.A. Heinrich, t.a.p., p. 77-79.
3) Zie K. Simrock, t.a.p. I p. 496.
4) Althans van de Artursagen in den wijdsten omvang blijkt dat uit de Grieksche bewerkingen,
die er van bestaan, bv. van den Tristan, in 't Grieksch uitgegeven door Francisque Michel in
zijn' Tristan, Recueil de ce qui reste des poëmes relatifs à ses aventures, composé en français,
en anglonormand et en grec dans le 12 et 13 siècle, Londres et Paris 1836 II d.; en ook uit
het Grieksche gedicht over de ridders der tafelronde, dat Prof. L.G. Visscher als bijl. B achter
zijne uitgave van den Ferguut, Utrecht 1838, opnam.
5) Alanus ab Insulis, Explanatio in prophetias Merlini, lib. III cap. 26.

Roman van Moriaen

10
bezitten. Het eerst deed dat de abt de la Rue1), later veel uitvoeriger Rochat2).
Tegenwoordig echter wordt vrij eenstemmig door de duitsche geleerden aangenomen,
dat Wolfram een franschen Perchevaelroman van zekeren Kyôt met meer of minder
vrijheid heeft vertaald3).
Wie nu evenwel die Kyôt is, wordt nog niet voor uitgemaakt gehouden. Wolfram
zegt van hem, 416 vs. 21-30:
‘Kyôt la schantiure (le chanteur) hiez,
Den sîn kunst des niht viliez,
Er ersunge und spraeche sô
Des noch genuoge werdent frô.
Kyôt ist ein Provenzâl,
Der dise âventiur von Parzival
Heidensch geschriben sach.
Swaz er en franzoys dâvon gesprach,
Bin ich niht der witze laz,
Daz sage ich tiuschen fürbaz.’

Elders noemt hij hem evenzoo eenen Provençaal (805 vs. 10; 827 vs. 5), terwijl hij
ten slotte zegt (827 vs. 9 vlgg.):
‘Von Provenz in tiuschiu lant
Diu rchten maere uns sint gesant
Und dirre âventiur endes zil.’

Het denkbeeld, door Wolframs Willehalm (237 vs. 5 vlgg.) aan de hand gedaan, dat
onze duitsche dichter geen Provençaalsch, maar alleen het Fransch van Champagne
gekend en dus Kyôts roman in het Fransch gelezen zou hebben, laat ik aan zijne
plaats. Het is een te zwakke steun voor de overigens niet verwerpelijke stelling van
San Marte4), dat de volkomen onbekende Provencaal Kyôt dezelfde zou zijn als de
zeer bekende fransche dichter Guiot de Provins, in Isle de France, die tusschen 1203
en 1208 zijn beroemden Bible heeft ge-

1) Over diens gevoelen, en over de verdediging van 't bestaan der provençaalsche
Perchevaelsagen en den dichter Kyôt door Fauriel, Histoire de la Poésie provençale III p.
289 vlgg., zie men het aangehaalde werk van G.A. Heinrich, p. 118-122, die zelf meer naar
het gevoelen van de la Rue dan naar dat van Fauriel schijnt over te hellen.
2) In Pfeiffers Germania IIIde jaarg. 1858 p. 81 vlgg., bestreden door San Marte in de Germania
III p. 445-464.
3) Zie Diez, Die Poësie der Troubadours, p. 207; Lachmann in zijne uitgaaf van Wolframs
werken, Einl. p. XXIV; Simrock, t.a.p. I p. 481; San Marte, o.a. in de aangehaalde bestrijding
van Rochat, en later in de Parcival-Studiën, Halle I 1861 p. 12; Gervinus, Geschichte der
Deutschen Dichtung, Leipzig 1871 I p. 581 vlgg.
4) Meermalen door hem uitgesproken; 't laatst in zijne Parcival-Studiën, Halle I 1861 p. 11-23.
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schreven, en van wien ook nog enkele lyrische gedichten bekend zijn1). Men moet
dan aannemen, dat Wolfram de woorden Provins en Provence heeft verward, en dat
dezelfde Guiot, die ons hoofdzakelijk als satiredichter bekend is, ook romanschrijver
zou geweest zijn, terwijl zijn roem dan niet verhinderd zou hebben, dat er nergens,
behalve bij Wolfram, eenig spoor noch eenige vermelding bij name zelfs van zijn'
Perchevael bewaard bleef. Acht men dat echter niet onwaarschijnlijk, dan zijn er
verschillende redenen, te veel om hier te vermelden, die het aannemelijk maken, dat
Guiot de Provins, de schrijver van den Bible, tevens dichter van een' door Wolfram
vertaalden roman van Perceval is geweest. San Marte heeft echter nog weinig
hoogduitsche geleerden tot dit zijn lievelingsgevoelen kunnen overhalen2).
Dat eene eenigszins uitvoerige uiteenzetting van de verschillende meeningen
omtrent de bronnen van Wolframs Parzival hier niet onnoodig was, zelfs al ware zij
door de belangrijkheid van 't onderwerp zelf al niet gewettigd, zal ons nader blijken
bij ons onderzoek naar de mooglijke bronnen van den roman van Moriaen, dat ik
echter nog even wil verschuiven, om vooraf het overzicht over de mij bekende
Perchevaelromans volledig te maken.
In 1530 werd te Parijs een volksboek gedrukt, een Roman de Percival in proza,
waaraan de roman van Chrestien met de vervolgen ten grondslag lag3); maar behalve
die latere prozaroman bestaat er nog een andere van meer belang, omdat hij reeds
vóór Chrestiens dichtwerk moet geschreven zijn en wel bewerkt naar een veel ouderen
roman4). In een handschrift te Bergen hebben wij hem over5); maar als verklaring van
de bewerking der Perchevaelsagen in poëzie hebben wij er weinig, eigenlijk niets
aan, daar hij noch met Chrestiens roman,

1) 't Eerst meêgedeeld door W. Wackernagel, Altfranzösische Lieder und Leiche, Basel 1846,
later op nieuw afgedrukt door San Marte, Parcival-Studiën, I p. 113-124, die in hetzelfde
deel zijner studiën, naast eene hoogd. vertaling, de nieuwe, door J.F. Wolfart bezorgde uitgave
van Guiots Bible opnam met een zeer uitvoerig woordenboek, daarop door Wolfart gemaakt.
De eerste uitgaaf van den Bible vindt men bij Méon, Fabliaux et contes, Paris 1808 II p.
307-393.
2) Alleen Wackernagel, t.a.p., p. 191. De waarheid er van wordt ontkend door Lachmann, t.a.p.,
p. XXIV, betwijfeld door Gervinus, t.a.p. I p. 583-588.
3) Zie daarover San Marte, Leben und Dichten Wolframs von Eschenbach II p. 402.
4) Ten minste op het einde leest men: ‘Ci faut li contes del seintime Graal. Joseph, par qui il
est an remanbrance, done la bénéicon Nostre Seingnor à celz toz qui l'entendent et honorent.
Li latins de coi cist estoires fust traite an romanz fu pris an l'ille d' Avalon;’ en verder zet
een afschrijver er onder: ‘Por le seingnor de Neele (Jean de Nesle † 1212) fist li seingnor de
Cambrein (namelijk de bisschop van Kamerijk, Roger de Wavrin † 1189 of 1191) cest livre
escrire, qui onques mès ne fu troitiez que une seule foiz avec cestui en roumanz; et cil qui
avant cestui fust fez est si anciens qu' à grant poine an péust l'an choissir la lestre.’
5) Uitgegeven door Ch. Potvin, Perceval le Gallois. Le roman en prose de la fin du XIIe siècle,
Mons 1866.
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noch met de vervolgen overeenkomt, en alleen enkele verhalen bevat, die van verre
met enkele episoden uit den dichterlijken roman verwant mogen worden genoemd.
Wij zien er daarentegen uit, dat het aantal Perchevaelsagen legio moet geweest zijn.
De bewerker van dezen prozaroman zegt bovendien nog, dat het oorspronkelijke
latijn nog veel uitgebreider was: ‘après iceste estoire commence li contes si conme
Brians des Illes guerpi le roy Artus por Lancelot que il n'amoit mie et conme il aséura
le roi Claudas, qui le roi Ban de Bénoic toli sa terre. Si parole cis contes conment il
le conquist et par quel manière, et si com Galobrus de la Vermeille Lande vint à la
cort le roi Artus por aidier Lancelot, quar il estoit de son lignage. Cist contes est
mout lons et mout aventureus et poisanz; mès li livres s'en téra ore atant trusqu'à une
autre foiz.’ Zoowel in dit niet vertaalde vervolg als in het eerste, wél in 't fransch
vertaalde, gedeelte treedt Lancelot op en speelt hij eene gewichtige rol - zeker een
allerbelangrijkst verschil met den roman van Chrestien de Troyes, die zich volstrekt
niet met Lancelot bezig houdt.
Wij bezitten nog eenen prozaroman, waarin de avonturen van Lancelot en die van
Perchevael met elkaar worden verbonden: ik bedoel den uitvoerigen Roman de
Lancelot del' Lac met de vervolgen daarop, de Queste du Saint Graal en La Mort au
roi Artur, van Wouter Map. Dit werk, dat, vergis ik mij niet, alleen nog maar in
handschrift bestaat, kan men leeren kennen door de belangrijke uittreksels, die Dr.
Jonckbloet er van heeft gegeven1), en door de mnl. vertaling in verzen, die er van
bestaat en door Dr. Jonckbloet in het licht is gezonden. In een gedeelte nu van dien
Lancelot en in het eerste der beide vervolgen komen ook Perchevaelsagen voor,
namelijk Lanc. II vs. 35827-36702, waar men de jeugd en de eerste heldendaden van
Perchevael verhaald vindt, en Lanc. III vs. 1-11160 waar men leest van de avonturen,
die Perchevael en andere ridders hebben op hunne tochten om het Graal te zoeken,
van zijne laatste levensjaren en zijnen dood.
Behalve deze bewerkingen van de Perchevaelsagen bestaat er nog een engelsche
roman in een handschrift, toebehoorende aan de kathedraal te Lincoln, en, naar den
afschrijver, het Thornton-Manuscript genoemd. Ik ken dien roman alleen uit de vrij
uitvoerige inhoudsopgave, die Lady Guest er van heeft gegeven, en die door San
Marte is overgenomen2).

1) Roman van Lancelot, II, Inleiding, p. VIII-CLXVII, en eenige bladzijden verder andere
fragmenten.
2) In Die Arthur-Sage, p. 236-246. Over de Scandinavische bewerkingen der Perchevaelsagen,
waarvan San Marte vervolgens de titels opgeeft, kan ik niet oordeelen.
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II. De Perchevaelsagen in den Moriaen.
Na een overzicht van de Perchevaelsagen in hare verschillende britsche, fransche,
middelhoogduitsche en middelnederlandsche bewerkingen te hebben gekregen, zal
het ons gemakkelijker vallen, ons eenigermate op de hoogte te stellen van de bronnen,
waaruit de dichter van den Moriaen voor zijne kennis van die sagen kan hebben
geput. Meermalen geeft hij blijken van die kennis. Hij begint met eenen ridder
sprekende in te voeren, die aan het hof van koning Artur verschijnt en daar vertelt,
hoe hij door zekeren ridder, die dan uit de beschrijving, welke hij van hem geeft hij had eene roode wapenrusting en het uiterlijk en de taal van een ‘Waloes’ Perchevael blijkt te zijn, was overwonnen en naar 't hof van Artur gezonden, welk
lot reeds aan verschillende andere ‘ondegene mannen, dor ondaet, diese hadden
gedaen,’ was te beurt gevallen. Bezaten wij de geschiedenis van Moriaen nog in eene
andere bewerking, of kwam die in eenigen anderen ons bekenden Perchevaelroman
voor - wat niet het geval is - alleen dan zouden wij deze geheele episode ook elders
kunnen weêrvinden. Nu moeten wij er ons meê tevreden stellen te weten, dat
inderdaad Perchevaels gewoonte om overwonnen ridders naar 't hof van Artur te
zenden herhaaldelijk blijkt uit Chrestiens roman. In den aanvang draagt hij daar dan
evenwel tegelijk aan de overwonnelingen op, zijne bedreigingen aan het adres van
Keye, die hem had beleedigd, over te brengen. Het eerst geschiedt dat met Guingueron
(vs. 3489 vlgg. édit. Potvin), vervolgens met koning Clamadius (vs. 3868 vlgg.) en
daarna met Li Orgueilleus de la lande (vs. 5332 vlgg.)1). Naar aanleiding van hetgeen
de gewonde ridder hem heeft meêgedeeld, geeft Artur in den Moriaen zijn' spijt te
kennen, dat Perchevael hem heeft verlaten, en zijn vurig verlangen, om hem aan 't
hof terug te brengen, zoodat hij zijne ridders uitnoodigt om Perchevael te gaan
opsporen. Dat Artur klaagt over de afwezigheid van Perchevael en hem gaarne
opgespoord zag, vinden wij ook elders. In een der vervolgen van Chrestiens roman
leest men, vs. 31330 vlgg.:
‘Li rois Artus prist à parler
De Percheval qui moult est prous
Qui au pui del Mont Dolerous
Estoit alés pour esprouver
Se jà en pris poroit monter:
‘Par Dieu, fait-il, moult est vassaus,
Preus, débounaires et loiaus,
Et s'est de tous biens enteciés.

1) Zie ook nog vs. 23531 vlgg.; vs. 24252 vlgg.; vs. 25521 vlgg.
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Une chose de fit sachiés:
Se trois ans puet ensi durer,
Que il fera plus à loer
Que chevaliers ki soit en vie,
Si n'en doit nus avoir envie,
Mais priez Dieu qu'il le maintiegne
Et qu'il encor à nous reviengne
Sains et saus et plain de vertu.’

Dat deze toespraak van Artur niet tot voorbeeld kan hebben gediend aan die, welke
de dichter van den Moriaen door den koning doet houden, spreekt van zelf. Niet
alleen Walewein, maar Ywain en langzamerhand een veertigtal ridders geven gehoor
aan 's konings vermaning. Allen stemmen in met Waleweins belofte:
‘Ciertes jou l'irai querre,
Jà n'ièrt en si lontaine terre;
Et le matinet m'armerai,
Ne jà mais jour n'arriesterai
De ci c'au grand Mont Dolerous.'’

In den Moriaen daarentegen verheft het eerst Keye zijne stem en zweert, dat hij hem
terug zal brengen:
‘Wedert Perchevale si lief oft leet.’

Om die grootspraak wordt hij bespot door Artur en al de ridders, die deze woorden
hoorden, en Artur voegt hem toe, vs. 262 vlgg.:
‘Her Keye, legt dese tale neder:
Gi sout u scamen te rechte altoes
Daer gi horet nomen den Walois.
Hebdi nu alrene vergeten
Des gi u hier vore had vermeten,
Gelijc dat gi hier nu doet,
Ende gi quaemt in Perchevaels gemoet,
Doe gine een stic had gesocht?
Dies waerdi harde ombedocht;
Gi wanettene bringen jegen danc:
Die riddere hine was niet so cranc,
Hine stac u, dat u wel sceen,
Dat gi braect u canefbeen,
Ende dede u oec met onneren
Beide die vote opwerd keren.
Haddi gewilt, hi had u doet.’

Artur herinnert hier Keye zeer terecht aan den dag, toen hij Perchevael, die in gepeins
was verzonken over de schoonheid zijner ge-
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liefde, wilde opwachten, maar zóó onzacht was terug gestooten, dat hij eene alles
behalve schadelooze tuimeling maakte. Deze geschiedenis vindt men reeds in het
verhaal van Peredur, waar men het volgende leest in de vertaling van de la
Villemarqué1):
‘Savez-vous, dit Arthur, quel est ce chevalier à la longue lance, qui se tient là-bas
sur le bord de la rivière?
Seigneur, répondit un jeune homme, je vais savoir qui il est.
Et il vint trouver Pérédur, et lui demanda ce qu'il faisait là, et qui il était.
Et comme la pensée de sa bien-aimée tenait Pérédur dans une profonde rêverie, il
ne répondit pas. Et le jeune homme frappa Pérédur de sa lance; et Pérédur, se
détournant, lui fit faire la culbute pardessus la croupe de son cheval.
Vingt-quatre autres jeunes gens s'approchèrent tour à tour, et Pérédur ne répondit
pas plus à l'un qu'à l'autre; mais il les reçut tous de la même manière, et les mit d'un
seul coup à terre.
Alors Kaï se présenta, et apostropha Pérédur d'un ton rude et irrité. Le chevalier,
pour toute réponse, le saisit avec le fer de sa lance par-dessous la mâchoire
(canefbeen), l'enleva dans l'air, et le jeta si violemment contre terre, qu'il lui cassa
le bras et l'os de l'épaule; puis il le foula vingt et une fois sous les pieds de son cheval.
Et comme le majordome restait étendu sans connaissance par l'effet de la douleur,
son cheval, effarouché, s'enfuit en se cabrant.
Quand les gens de la suite du roi virent le cheval revenir sans cavalier, ils coururent
en toute hâte vers le lieu du combat; et, lorsqu'ils y arrivèrent, ils crurent Kaï tué,
mais ils reconnurent bientôt qu'avec le secours d'un habile chirurgien il pourrait
revenir à la vie.
Cependant Pérédur ne sortit point de sa rêverie, malgré le concours des personnes
qui entouraient le majordome. Et Arthur fit porter Kaï dans sa tente, et il fit venir
d'habiles chirurgiens; et il s'affligea de la mésaventure de son majordome, car il
l'aimait beaucoup.’
Deze episode uit het verhaal van Peredur is overgenomen door Chrestien de Troyes
(vs. 5589-5726), die eerst Saigremors en daarna Keye door Perchevael doet
neêrwerpen. Van den laatste leest men, vs. 5685 vlgg.:
‘Et Percevaus pas ne se faint,
Desous la bocle en haut l'ataint,
Si I'abat si sor une roce
Que la canole li desroce,
Que, entre le keuste et l'ésièle,
Ausi com une sèce astièle,
L'os del brac destre li brisa.’

1) Les romans de la table ronde, p. 349 vlg. Zie ook San Marte, Die Arthur-Sage p. 191 vlg.
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Ook in Wolframs Parzival vindt men hetzelfde verhaal (286, 25-298, 28). Daar staat
van Keye, 295, 23 vlgg.:
‘Zwischem satelbogen und eime stein
Keyn zeswer arm und winster bein
Zebrach von disem gevelle:
Surzengel, satel, geschelle
Von dirre hurte gar zebrast.’

Elders wordt van het geval geene melding gemaakt, noch in den proza-roman van
Perchevael, noch in dien van Lancelot, noch in de engelsche bewerking.
In het verhaal van Peredur, zoowel als bij Chrestien en Wolfram, was het Walewein,
aan wien het gelukte Perchevael tot bezinning en aan het hof te brengen, en wel door
zijne hoffelijke, innemende wijze van spreken, waaraan hij dan ook den naam van
den ‘goudtongige’ te danken had. In den Moriaen nu is het ook Walewein, die aanbiedt
Perchevael te gaan zoeken, en, bescheidener dan Keye, belooft hem naar het hof
terug te brengen, indien hij vrijwillig meê wil gaan, want hij wil zich ‘vorder niet
beromen.’ Waleweins karakter is hier geheel in overeenstemming met het karakter,
dat hij niet alleen bij Chrestien, maar ook elders in Perchevael- en Waleweinromans
heeft.
Perchevael bevindt zich in den Moriaen, terwijl Walewein op weg gaat om hem
te zoeken, bij zijn' oom den kluizenaar, om zich daar van zijne zonden te zuiveren.
Zulk een verblijf van Perchevael in eene kluizenaarshut komt in de verschillende
romans te dikwijls voor, dan dat wij zouden kunnen bepalen, welk verblijf hier door
den dichter wordt bedoeld1). De zonde, waarvan Perchevael zich te zuiveren heeft,
is die, waaraan hij zich ten opzichte van zijne moeder heeft schuldig gemaakt. In den
Moriaen zegt Gariët, vs. 3060 vlgg.:
‘Hi heeft die waerheit ondervonden:
Al sochti tot opten domesdach
Tspere, dat hi te soekene plach,
Ende tgrael, dat hijs nine vonde;
Dat comt algader bider sonde,
Die hi an sire moder dede
Ter selver wilen ende ter stede
Daer hise int foreest liet,
Doe hi achterst van hare sciet,
Ende hine woude bliven metter vrowen:
Doen bleef si doet van rouwen.’

1) Perchevael is o.a. met zijne zuster bij zijn' oom in de vervolgen op Chrestiens roman, vs.
26055 vlgg., en in dien roman zelven alleen, vs. 7715 vlgg., welke plaats overeenkomt met
de beroemde episode van Trevrezent bij Wolfram, 452, 13-502, 30.
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Hier is de dichter met de voornaamste Perchevaelsagen in overeenstemming. In
Chrestiens roman wordt aan Perchevael door eene jonkvrouw, die hij aantreft, nadat
hij het kasteel van den rijken visscher heeft verlaten, toegevoegd, vs. 4767 vlgg.:
‘Mais or saces que maint anui
En avenra toi et autrui,
Por le pécié, ce saces-tu,
De ta mère, t'est avenu,
Qu'ele est morte de duel de toi.’

Later zegt hem zijn oom, wanneer hij vraagt, waarom het hem niet gelukt is, het graal
te winnen, vs. 7766 vlgg.:
‘Amis, moult t'a néu
Uns péciés dont tu ne sès mot,
Ce fu li dious que ta mère ot
De toi, quant tu partis de li,
K'à tière pasmée kaï
Au cief del pont devant la porte,
Et de ce duel fu elle morte.’

Hij raadt hem dan aan, boete te doen en zijne zonden te biechten.
Eindelijk, in de vervolgen op den roman, hoort Perchevael hetzelfde nog eens door
zijne zuster bevestigen, als hij ruim tien jaar na zijne moeder verlaten te hebben hare
woning op nieuw opzoekt (vs. 25860-25891) en eene der balladen van Lez-Breiz,
getiteld ‘Ann Distro’ (de terugkeer) heeft een zelfde gesprek van Lez-Breiz met zijne
zuster tot onderwerp1).
Ook bij Wolfram leest men, dat Perchevaels moeder, Herzeloyde, na het vertrek
van haren zoon dood ter aarde valt, 128, 20 vlgg.:
‘Dô viel diu frouwe valsches laz
Uf die erde, aldâ si jâmer sneit
Sô daz se ein sterben niht vermeit.’

Trevrezent is het bij Wolfram, die aan Parzival den dood zijner moeder mededeelt
(476, 25 vlgg.) en hem aandrijft voor deze en andere zonden boete te doen.
Niet anders luidt het in den roman van Lancelot. Als Perchevael aan zijne moeder
heeft doen weten, dat hij haar heeft verlaten, leest men, Lanc. II vs. 35907 vlgg.:
‘Si weende sere, ende alse saen
Dede si comen haren capellaen:
Si biechte harde wel hare
Ende ontfine onsen here daer nare.
Si sciet van desen ertrike
Op den selven avont helichlike.’

1) Zie H. de la Villemarqué, Barzaz-Breiz, Chants populaires de la Bretagne, 4e édit. I p.
134-139.
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Het bericht van den dood zijner moeder ontvangt Perchevael in den Lancelot van
zijne tante, die een kluizenaarsleven leidt, en aan wie hij vertelt, hoe hij 's nachts
benauwd van zijne moeder pleegt te droomen. Zij is, zegt hij, III vs. 3216 vlgg.,
Mi te voren comen, des sijt gewes,
Menechwerf alsic lach ende sliep,
Ende dat si dan op mi riep
Dat si bat sculdech te clagene ware
Van mi dan te belovene hare.’

De tante verklaart dat dan aldus:
‘Dat was om dat gi vort ins conincs hof,
Want si was so drove daer of,
Ende dat sceden was haer soe swaer,
Dat si starf sander dages daernaer
Doe gi ward van hare versceden.’

Als Moriaen zijn' vader Acglovael heeft gevonden, vertelt deze hem in 't kort zijne
levensgeschiedenis sinds den tijd, waarop hij zijne Moorsche vrouw verliet. Hij zegt,
vs. 3587:
‘Ic sochte Lancelote enen tijt,’

en doelt daarmeê op den tocht der ridders van de tafelronde om Lancelot op te zoeken,
die, getroffen door het verwijt van trouwloosheid, dat Ginevra hem had gedaan, in
wanhoop het hof had verlaten, en als een waanzinnige rondzwierf, zooals beschreven
staat in Maps Lancelot, waar men in de mnl. vertaling leest, II vs. 35827 vlgg.:
‘Si sochtene een jaer aldure,
Nochtan en spreect niet daventure
Van aventuren, die gescieden
Eneghen daer binnen van hen lieden,
Sonder allene van Acglovale,
Diene sochte twee jaer al te male
Dat hine niet vant.’

In geen anderen roman komt dit voor, zooals trouwens Acglovael zelf een tamelijk
onbekend persoon is, waarover later.
Vervolgens vertelt Acglovael in den Moriaen, vs. 3588 vlgg.:
‘Daerna haddic onlange respijt,
Doen ic minen broder brachte te hove,
Daer hi in ward van groten love.’

Ook dat vindt men alleen in den Lancelot (II vs. 35833-36029), waar geheel in strijd
met de balladen van Lez-Breiz, het verhaal van Peredur, den roman van Chrestien
en dien van Wolfram, niet wordt verteld, dat Perchevael, door de verschijning van
vreemde ridders
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getroffen, ook besloot ridder te worden, maar wél, dat Acglovael, terwijl hij zijne
moeder bezoekt, zijn jongeren broeder Perchevael verleidt om met hem meê te gaan
naar het hof van koning Artur. Vindt men dus van deze beide bizonderheden alleen
in den Lancelot melding gemaakt, zelfs dáár zoekt men te vergeefs naar hetgeen
Acglovael vervolgens in den Moriaen meêdeelt, vs. 3591 vlgg.:
‘Ende doen hi (Perchevael) riddere was gedaen,
Moestic met hem ene vart bestaen,
Dier hi niet wilde laten achter;
Want hi wilde wreken den lachter,
Die onsen vader was gedaen
Over menech jaer, seldi verstaen.
Minen broder was doen weten,
Dat onse viande hadden beseten
Ons erve, dat ons soude sijn bleven,
Daer si onsen vader ute verdreven:
Dit wildi wreken ende sparen niet,
Ende hierombe haddewi menech verdriet
Eer wijt weder conden ontfaen;
Doch hebwi soe vele gedaen,
Dat wijt weder hebben vercregen,
Ende hebbense alle doet geslegen,
Die onse lant hadden beseten.’

Nergens leest men, dat Perchevael opzettelijk uitgaat om den dood zijns vaders te
wreken. Bij Chrestien wordt zelfs de naam niet genoemd van den ridder, die
Bliocadrans in een tornooi doodde, terwijl de moordenaar van Gahmuret, die bij
Wolfram Ipomidon heet, niet door Parzival wordt gestraft. Dat in den engelschen
roman de roode ridder ‘le chevalier vermaus’, uit het verhaal van Peredur en den
roman van Chrestien, die aan Artur den beker ontrooft, en wiens roode wapenrusting
Perchevael buit maakt en vervolgens altijd draagt, dezelfde is, die Parcyvells vader,
in den engelschen roman ook Parcyvell geheeten, heeft gedood, blijkens de woorden
van Artur:
‘Fyve yeres hase he thus gane,
And my coupes fro me tane,
And my gude knyghte slayne,
Men calde Sir Parcyvell’1),

is het eenige spoor, dat wij vinden van Perchevaels wraak op den moordenaar zijns
vaders.
Wat nu het terugwinnen zijner bezittingen aangaat, wij lezen ner-

1) Zie San Marte, Die Arthur-Sage, p. 240.

Roman van Moriaen

20
gens, dat Perchevael ze had verloren. Volgens de balladen van Lez-Breiz, het verhaal
van Peredur, de romans van Chrestiens en van Wolfram en den engelschen roman,
heeft zijne moeder terstond na den dood van haren echtgenoot met haar zoontje de
wereld verlaten en vrijwillig een eenzaam leven geleid. Alleen in den franschen
prozaroman van Perchevael lezen wij, dat zijne moeder door den Sire des Mores
verschrikkelijk was gekweld, en dat Perchevael, door dezen tiran te vellen, voor zijne
moeder de haar ontroofde bezittingen terugwon. Die roman echter wijkt in allen
deele zóózeer van de andere af, dat wij onmooglijk kunnen aannemen, dat onze
dichter daaruit zou kunnen geput hebben. Wat Acglovael dus in den Moriaen zegt
omtrent beider wraaktocht op den moordenaar van hun' vader, wordt nergens elders
gevonden en is ook in tegenspraak met den roman van Lancelot, waarin wordt
verhaald, hoe Perchevael, na door zijnen broeder aan Arturs hof gebracht te zijn, in
stilte zonder medeweten van Acglovael vertrekt, om niet langer de schimptaal van
Keye aan te hooren, maar heldendaden te bedrijven, die hem den naam van ridder
waard zullen doen zijn. In aansluiting daaraan zegt dan ook de compilator van het
Lancelothandschrift in een der stukken, die hij in de mnl. vertaling van Chrestiens
Perceval heeft ingevoegd, II vs. 41018 vlgg.:
‘Nu was in groten pinen swaer
Acglavael om Perchevale,
Want Perchevael was, wet dat wale,
Noch jonc ende kints mede,
Ende hi wilde daer oec gerede
Enen wech varen allene;
Ende Acglavael wilde gemene
Met hem varen, wats gesciet.
Perchevael seide, hine soude niet,
Doch moesti sceden van Perchevale.’

Vervolgens wordt dan verteld, hoe Acglovael uittoog om Perchevael te zoeken (Lanc.
II vs. 41163-41420).
Tweemaal echter maakt de compilator van het Lancelothandschrift melding van
de herovering van Perchevaels en Acglovaels bezittingen, eens in den aanvang van
de fragmentarische vertaling van Chrestiens Perceval, waar wij de volgende regels
lezen, die niet in het oorspronkelijke worden gevonden, II vs. 36954 vlgg.: menigeen
verheugde zich
‘Om dat si mede hebben vernomen,
Dat hi gewonnen heeft sijn lant
Ende sijn broder mede al te hant
Acglavael dlant heeft beseten.’
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In Maps vervolg op zijn' Lancelot, de Graalqueste, heeft de mnl. compilator ook nog
vier regels ingevoegd, die in het oorspronkelijke ontbreken, namelijk III vs. 3441
vlgg.:
‘Ende Perchevael seide hare doe te hant,
Hoe hi gewonnen hadde sijn lant,
Ende sijn broder daer in es bleven
Met sinen lieden, met sinen neven.’

't Is duidelijk, dat de laatste plaats in strijd is met den Moriaen, al wordt er ook de
verzekering van Acglovael, dat hij met zijn' broeder hun land zoude herwonnen
hebben, door bevestigd. Met dat land toch kan niet anders dan het vaderlijk erfgoed
van beide broeders bedoeld zijn, en bleef Acglovael daar in, dan kon hij immers niet
met Perchevael zijn' intrek nemen bij den kluizenaar, zooals wij in den Moriaen
lezen. Wordt er meê bedoeld, dat Acglovael, zooals op het einde van den Moriaen
wordt vermeld, het land zijner Moorsche vrouw heroverde en daar bij zijne vrouw
bleef, dan is de wijze van uitdrukken verkeerd, daar wij hier duidelijk lezen, dat
Perchevael zijn land en niet dat van Acglovaels vrouw in bezit nam.
Den droom, dien Acglovael in den Moriaen aan zijn' zoon vertelt met de uitlegging,
die de kluizenaar er van geeft (vs. 3739-3876), heb ik in geen' der mij bekende
Perchevaelromans weêrgevonden, wél droomen, die er op gelijken, vooral wat de
voorstelling der hel door allerlei wilde dieren, en des hemels door den graalburg
aangaat. Eene voorspelling van den tijd, waarop Perchevael zal sterven, gedaan door
middel van een' droom over een niet al te duidelijk aangewezen aantal trappen, zooals
wij in den Moriaen vinden, schijnt nergens elders voor te komen; maar dat onze
dichter aan zijne hoorders juist een' droom verhaalt, doet hem ons kennen als een'
geestverwant van Wouter Map, wiens Graalqueste ook van droomen en visioenen
vervuld is.
In overeenstemming met de meeste romans wordt aan Perchevael in den Moriaen
(vs. 3843) voorspeld, dat hij het graal zal helpen winnen. Toch is het ook hier weder
het werk van Wouter Map, dat het meest overeenkomt met de voorstelling van onzen
dichter. Dáár immers is het niet Perchevael alleen, die het graal wint, maar behoort
hij tot het uitverkoren drietal, Galaät, Bohort en Perchevael, terwijl hij in den
franschen prozaroman en in het werk van Wolfram von Eschenbach als eenige
graalkoning wordt gekroond. Noch bij Chrestien, noch in de vervolgen op zijn werk
wordt de graalqueste geheel en al ten einde gebracht1). In het verhaal van Peredur is
er evenmin sprake

1) Ten minste volgens het handschrift van Bergen. San Marte, Die Arthur-Sage, p. 232, deelt
meê, dat ook in de vervolgen op Chrestiens roman de kroning van Perchevael als graalkoning
en zijne zevenjarige regeering wordt verhaald.
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van het graal als in den engelschen roman, tenzij men in den schotel met het bloedige
hoofd, waarvan de bard Taliesin zingt, en waarvan ook in het verhaal van Peredur
melding wordt gemaakt, den oorspronkelijken vorm van het graal wil zien1).
Ten slotte is de dichter van den Moriaen vrij uitvoerig over den oorlog, dien de
koning van Ierland en die van Saksen tegen Artur voeren, en waarin Artur door de
Saksen overvallen en gevangen genomen, en Genevra door de Ieren belegerd wordt,
maar waarin ten slotte beiden door den moed der voornaamste ridders van de
tafelronde worden bevrijd, ja zelfs de vijand geheel en al verslagen en tot
onderwerping gebracht wordt (vs. 2956-3010; vs. 4152-4554). Alleen in den roman
van Lancelot wordt eene dergelijke geschiedenis verhaald, die dan echter geacht
moet worden op een geheel anderen tijd te zijn voorgevallen en te vinden is in het
eerste boek, waarvan de mnl. vertaling is verloren gegaan. Daar wordt verhaald, hoe
Artur, op avontuur uitgegaan, door verraad in de macht komt van zijne vijanden, de
Saisnes (Saksers) en hoe Lancelot, Galehot, Walewein en Hestor, die hem willen
komen bevrijden, zijn lot moeten deelen. Iwein, Ider en Keye weten wel de Saksers
terug te dringen, maar kunnen de gevangenen niet bevrijden. Lancelot, tot razernij
vervallen, wordt echter, omdat hij een gevaarlijke gevangene is, vrijgelaten. De
vrouwe van Lac geeft hem zijn verstand terug: hij bestrijdt de Saksers, dringt het
kasteel binnen, waarin de gevangenen zijn opgesloten en verlost ze. De koning keert
naar zijn rijk terug en de oorlog is ten einde2). Men ziet, tusschen dit verhaal en de
geschiedenis in den Moriaen is te weinig overeenkomst om aan ontleening te kunnen
denken.
Toch stemt, zooals wij zagen, de Moriaen op menig punt met den Lancelot overeen,
maar hem voor de bron, laat staan dan de uitsluitende bron van onzen roman te
houden, verbieden de niet onaanzienlijke afwijkingen, die nu eens in Chrestiens
roman worden wedergevonden, dan weder ook elders of alleen elders, dan zelfs vaak
nergens, zoodat wij mogen aannemen, dat de dichter van den Moriaen de
Perchevaelsagen in verschillende bewerkingen heeft moeten kennen.

III. Acglovael, de vader van Moriaen.
Hebben wij verschillende Perchevaelsagen, die in den Moriaen voorkomen, kunnen
verklaren uit hetgeen wij van elders weten, de ge-

1) Zooals o.a. wordt gedaan door H. de la Villemarqué, Les romans de la table ronde, p. 145
vlg.
2) Zie Dr. Jonckbloet, Roman van Lancelot II, bl. LIX vlg.
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schiedenis van Moriaen zelven hebben wij nog nergens aangetroffen.
Om die op het spoor te komen is het van groot belang te weten, wie in de
oorspronkelijke sage de vader van Moriaen is geweest. Een onderzoek naar dat
vaderschap in te stellen ligt voor de hand, daar door den onbekenden compilator van
het Lancelothandschrift wordt erkend, dat daaromtrent niet alle overleveringen
overeenstemmen.
In den Moriaen is Acglovael de vader van Moriaen, maar Acglovael is in de
Perchevaelromans een zóó weinig bekend persoon, dat men hem slechts in enkele
vindt, en dan nog wel niet veel meer dan ter loops genoemd. De oudste vorm, waarin
wij de Perchevaelsagen kennen, het verhaal van Peredur, ontkent zijn bestaan, althans
tijdens Perchevaels omdolingen, door uitdrukkelijk te zeggen, dat Peredurs vader
met zijne zes oudste zoons in den strijd werd gedood, terwijl alleen de jongste,
Peredur, zijn' vader overleefde1).
Chrestien de Troyes noemt uitdrukkelijk Perchevael eenig kind. Van zijn' vader,
Bliocadrans, zegt hij, vs. 537 vlgg.:
‘Li sires remest od sa femme
- Kammuèlles ert bone dame Bien largement encor deux ans
Que ne peurent avoir enfans,
Ne nul n'en avoient éu;
Tant ke Dex les a porvéu
Si que la dame ençainte fu.’

De zoon, dien zij ter wereld brengt, is Perchevael. De dichters, die Chrestiens roman
vervolgd hebben, schijnen zich niet bekommerd te hebben om deze verklaring, maar
dichten aan Perchevael eene zuster toe, in overeenstemming met den dichter der
balladen van Lez-Breiz.
Van een' broeder is er echter ook bij hen geene sprake. Slechts eenmaal (als ik mij
niet vergis) zegt Perchevael bij hen, vs. 35607 vlg. (naar het HS. van Bergen):
‘Saciés que j'ai nom Piercheval
De Gales, frère à Gioval,’

terwijl het HS. van Montpellier in plaats van Gioval Agloval leest. Daartegen pleit
niet dat wij in de mnl. vertaling van Chrestiens Perceval eene episode vinden, die
een avontuur van Acglovael behelst (Lanc. II vs. 41163-41420), want, zooals wij
reeds opmerkten, komt die episode in den franschen roman niet voor, maar is zij
door den compilator van het mnl. HS. ingevoegd.
Ook in den engelschen roman is Parcyvell de eenige zoon zijns vaders, die niet
lang nadat hij vader is geworden in een tornooi wordt

1) Zie H. de la Villemarqué, t.a.p., p. 321, San Marte, Die Arthur-Sage p. 176.
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gedood1). Wolfram noemt hem ook den eenigen zoon van Herzeloyde, maar geeft
hem tot halfbroeder van vaderskant bij Belacâne den heiden Feirefîz, bij wien men
echter moeilijk aan den ridder der tafelronde, Acglovael, kan denken.
Op de lange lijst der ridders van de tafelronde, die wij in Chrestiens Erec et Enide,
en daaruit overgenomen in den Erek van Hartmann von Aue (vs. 1610 vlgg.) vinden2),
komt de naam van Acglovael niet voor.
Wij vinden hem alleen in een klein gedeelte van Maps Lancelot (II vs.
35813-36262). In de Graalqueste, die Map als vervolg op zijn' Lancelot schreef,
wordt Acglovaels naam slechts eene enkele maal, althans in de mnl. vertaling (Lanc.
III vs. 2605), genoemd, terwijl eene andere plaats geheel in overeenstemming is met
de gewone overlevering, dat al Perchevaels broeders gedood zouden zijn vóór hij
zelf als ridder optrad; ik bedoel III vs. 3164 vlgg.:
‘Ay Perchevael - sprac si te handen Hebdi wille te stervene nu
Alse uwe brodere daden vor u,
Die waren geslegen te doet
Bi haerren overdaden groet?’

Uit ons onderzoek is alzoo gebleken, dat Acglovael een der minst bekende ridders
van de tafelronde was. Toch kiest de dichter van den Moriaen hem boven Perchevael
uit om Moriaens vader te wezen. 't Is echter de vraag, of die dichter dat zelf wel heeft
gedaan. De proloog van den Moriaen (vs 1-29) is niet van den dichter, maar van den
compilator van 't Lancelothandschrift, blijkens vs. 23 vlgg.:
‘Ic wane die gene, die Lancelote maecte,
Dat hem in sijn dichten vaecte,
Dat hi vergat ende achterliet
Van Moriane dat scone bediet.
Mi wondert wies si hen onderwinden,
Die dichten wilt ende rimen vinden,
Sine volbrachten daeraf die tale.’

In dien proloog nu leest men, vs. 4 vlgg.:
‘Som die boeke doen ons weten,
Dat hi Perchevals sone was:
Ende som boke seegen oec das,
Dat hi was Acglavaels soene:
Perchevaels broder was die goene,
Ende so was hi Perchevaels broder kint.’

1) San Marte, Die Arthur-Sage p. 237.
2) Zie die beide lijsten bij San Marte, Die Arthur-Sage, p. 304-308.
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Heeft de compilator gezegd, dat Perchevael maagd gestorven is, dan trekt hij daaruit
het gevolg, dat Moriaen zijn zoon niet geweest kan zijn en zegt hij, vs. 14 vlgg.:
‘Om dit seegic van Perchevale,
Dat sijn sone nine mach wesen;
Maer ic hebbe in boken gelesen,
Dat Moriaen was sijns broder sone.’

Niet de dichter van den Moriaen zegt dat, maar de compilator van het
Lancelothandschrift; deze is het dus, die verschillende overleveringen kent, en die
zelf zegt, dat Moriaen de zoon van Perchevael niet heeft kunnen zijn, op een' toon,
alsof hij iemand tegenspreekt; en nu komt het mij voor, dat die iemand de dichter
van den Moriaen is, van wien de compilator in meening verschilt. Te eer geloof ik
dat, omdat het grootspraak schijnt te zijn als de compilator beweert verschillende
bewerkingen van de Moriaensage te hebben gelezen, sommige, waarin Perchevael,
andere, waarin Acglovael Moriaens vader was. Gaan wij bovendien nauwkeurig na,
wat in den Moriaen en in den Lancelot, dien de compilator natuurlijk het best kende,
overeenstemt, dan zien wij, dat het hoofdzaaklijk alles is, wat Acglovael betreft, en
wat elders volstrekt niet wordt gevonden. Knoopen wij nu deze opmerking vast aan
eene andere, zoo even gemaakte, dat Acglovael over het algemeen een onbekend
persoon is, die slechts in den Lancelot eenigszins op den voorgrond treedt, dan vinden
wij daardoor nog ons vermoeden bevestigd, dat de oorspronkelijke roman van
Moriaen, 't zij hij in 't fransch, 't zij hij in het mnl. was geschreven, niets van Acglovael
wist, maar Perchevael tot den vader van Moriaen maakte; en dat de compilator, door
den Lancelot met Acglovael bekend geworden, dezen voor Perchevael in de plaats
stelde, met behoud echter van Perchevael als bijpersoon. Dit laatste nu maakt het
ons juist gemakkelijk, ook andere bewijzen voor 's compilators omwerking te vinden
en daardoor ons vermoeden, zoo niet tot zekerheid te verheffen, dan toch tot eene
hooge mate van waarschijnlijkheid te brengen. Reeds in den aanvang van den roman
vinden wij eene aanduiding, dat er omwerking heeft plaats gehad. De gewonde ridder
vertelt daar aan Arturs hof, dat, vs. 167,
‘Es leden die derde dach,’

sinds een hem onbekend ridder hem ontmoette, overwon en naar Arturs hof zond.
Die onbekende ridder blijkt Perchevael te zijn geweest; maar bij den strijd met den
overwonnen ridder moet hij, volgens den dichter, alleen zijn geweest; van Acglovael
wordt ten minste met geen woord gerept. Toch moest hij bij Perchevaels strijd
tegenwoordig zijn geweest, als hij oorspronkelijk in den roman ware voorgekomen,
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immers niet veel later vertelt de kluizenaar aan de ridders, die zijn uitgetogen om
Perchevael te zoeken, dat hij twee ridders heeft zien voorbijgaan, die broeders schenen
te zijn. Men lette nu op de wijze van voorstelling. De ridders vroegen aan den
kluizenaar, vs. 966 vlgg.,
‘Ofter enech ridder leden ware,
Die rode wapine hadde an.’

Zij vroegen dus alleen naar Perchevael, den eenige, die roode wapens bezat, daar het
namelijk dezelfde wapens waren, die hij in 't begin van zijn' ridderlijken loopbaan
op den rooden ridder had veroverd;
‘Doe antwerde die gode man
Ende seide dat hire twee liden sach
Des ander dages vor middach,
Die harde gelijc scenen beide.
‘Oec docht mi, na de waerheide,
In gelate ende in gebaren
Alse oft si gebrodere waren.’ enz.

Volgens deze beschrijving moet dus ook Acglovael roode wapens hebben gehad;
maar iets later voegt de kluizenaar er bij:
‘Des eens ors ende wapine
Dat was roet alse een bloet,’

en veel later zegt hij, vs. 1024 vlgg.:
‘Ende seens wapine waren roet;
Ende oec voerde die ander man
Des conincs Arturs teken an.’

Alleen om Perchevael te zoeken verlaten Walewein en Lancelot Arturs hof; van
Acglovael is er geene sprake, en eerst als zij Moriaen hebben ontmoet en deze naar
Acglovael vraagt, zeggen zij, in strijd met den aanvang van het gedicht, dat, vs. 785
vlgg.
‘Si voren beide te male
Perchevale soeken met Acglavale,
Die de coninc beide begeert.’

De koning zelf had zich daarover echter niet uitgelaten.
Ook zou het vreemd zijn, dat Moriaen als de beste ridders der tafelronde Walewein
en Lancelot noemt (vs. 550 vlgg.) zonder met een enkel woord van Perchevael te
reppen, als hij in hem zijn' vader niet had gezien (vgl. vs. 2894).
Sinds Moriaen op het tooneel is getreden, schijnt het of het doel van Waleweins
en Lancelots tocht geheel is veranderd en of zij niet meer Perchevael, maar Acglovael
willen zoeken (vs. 842). De lofspraak, vs. 2559 vlgg., op Acglovael gehouden, past
veel beter op Perchevael.
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Als Gariët aan Walewein vertelt, dat Perchevael zich naar zijn' oom den kluizenaar
heeft begeven, voegt hij er ook nog wel het een en ander omtrent Acglovael bij, maar
de verzen 3083-3090, die aan hem gewijd zijn, dragen alle kenmerken van
ingeschoven te wezen, vooral wanneer men let op vs. 3083, dat eene lamme herhaling
is van hetgeen reeds in vs. 3082 is gezegd.
De veerman, die Moriaen en Gariët overzet, spreekt wel altijd van twee ridders,
die hij vroeger naar de overzijde heeft gebracht, maar vervalt toch eens van het
meervoud tot het enkelvoud (vs. 3496) en heeft ook blijkbaar hoofdzakelijk op
Perchevael het oog.
Meer dan in het voorafgaande vertoont zich de hand van den compilator bij de
beschrijving van den droom, dien Acglovael aan zijn' zoon heet te vertellen, maar
die eigenlijk oorspronkelijk in den mond van Perchevael schijnt gelegd te zijn geweest.
De compilator heeft hier het oorspronkelijke niet zoo handig veranderd als elders:
hij is in de war geraakt; zelfs vergist hij zich in 't gebruik van den eersten en derden
persoon. In vs. 3745 staat mi en twee verzen verder hem. Na eenigen tijd den derden
persoon gebezigd te hebben, gebruikt hij in vs. 3761 weder den eersten, doch slechts
in dat ééne vers. Acglovael vertelt den droom als eenen van en over hem zelven; hij
vraagt de uitlegging er van aan een wijzen klerk, en deze spreekt nu niet van Acglovael
alleen, maar ook van zijn' broeder Perchevael (vs. 3836) zonder nochtans den droom
uit te leggen. Als Acglovael nu voortgaat, vs. 3839 vlgg.:
‘Oec seidi ene andere aventure
Van minen broder Perchevale
Ende van den spere ende van den grale,’

zou men verwachten iets nieuws te lezen, maar dat is niet het geval, want nu volgt
de uitlegging van Acglovaels droom alsof het een droom van Perchevael ware, die
op hem alleen betrekking had. Er volgt dan ook op, dat Perchevael naar aanleiding
van die uitlegging het kluizenaarskleed had aangetrokken en zich bij zijn' oom had
opgesloten. De verzen 3884 vlg. hebben nu allen schijn van ingeschoven te wezen.
Gemakkelijk kan men zich voorstellen, dat Perchevael in het oorspronkelijke zijn'
eigen droom heeft verteld met de uitlegging van den wijzen klerk en de gevolgen
van dien, en dat de compilator dien droom in den mond van Acglovael heeft gelegd,
maar ten slotte heeft begrepen, dat de uitlegging alleen op Perchevael paste en niet
op Acglovael, aan wien hij toch onmogelijk, zonder met alle overlevering in strijd
te komen, het winnen van het graal kon toeschrijven. Toen moet hij begonnen zijn
met den klerk eenige dwaasheden (vs. 3828-3837) in den mond te leggen, waarna
hij zeer onhandig de ware uitlegging
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van den droom met betrekking tot Perchevael er aan heeft toegevoegd. Men vergelijke
ook vs. 3870 vlgg.:
‘Dus ginct die meester vertellen
Hem algader sinen droem,
Ende hiter hem op nemen goem
Ende werken bi vroden rade,
Haestelike ende niet te spade;
Hi soude hier onlange sijn,
Want het naecte sinen fijn,’

waaruit duidelijk blijkt, dat de klerk niet tot Acglovael, maar tot Perchevael het woord
richtte, met de voorafgaande voorstelling, volgens welke Acglovael zich tot een'
klerk zou hebben gewend, en vooral ook met de terstond volgende woorden van
Acglovael, vs. 3877 vlgg.:
‘Live soene, seide Acglovael,
Doe liet min broder tspere ende tgrael
Ende die aventuren, die hi sochte
Ende quam hier so hi irst mochte
Te minen oem den hermite,
Ende cleetde hem met sinen abite
Dor dat mi die clerc dit seide.
Dus siwi hier nu allebeide.’

Wij mogen het, geloof ik, gerust voor bewezen houden, dat in den roman van Moriaen,
dien de compilator van het Lancelotshandschrift heeft overgeschreven, Perchevael
de vader van Moriaen is geweest, en dat Acglovael den vadernaam alleen aan dien
compilator heeft te danken.

IV. Perchevael, de vader van Moriaen.
Waarom de compilator van het Lancelothandschrift Acglovael als vader van Moriaen
boven Perchevael heeft verkozen, zegt hij ons zelf in den proloog, vs. 10 vlgg.:
‘Want men wel ter waerheit vint,
Dat Perchevael ende mede Galact
Beide bleven, dat wel verstaet,
Maget doet biden grale.
Om dit seegic van Perchevale,
Dat sijn sone nine mach wesen.’
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De compilator blijft daardoor in overeenstemming met de voorstelling, die hij in het
handschrift vond, dat hij bezig was over te schrijven. In de mnl. vertaling van Maps
Graalqueste toch leest men, Lanc. III vs. 3401 vlgg.:
‘Die clusenersse hilt alden dach doe
Perchevale, ende den nacht toe,
Ende seide: Lieve neve, gi hebt u
Heilechlike gehouden tot nu,
Dat u magedom ombesmet es;
Ende gi hebt groten noet des,
Besmetti u in eneger maniren,
Gi souter bi mogen falgiren,
Dat u niet soude mogen gescien
Te sine een geselle van drien,
Die de queste selen leiden
Tenen ende bi haerre suverheiden,
Gelijc dat Lanceloet dede,
Die bi sire onsuverhede
Heeft falgiert van dien dingen,
Dat hijt niet te hoefde can bringen.
Hierbi soe radic u dan,
Dat gi u suver hout vortan,
Alse gi waerd tien tiden dat gi
Riddere wort, dat gi moget daerbi
Vore theilege grael comen onversaecht,
Sonder smette ende maget.
Dit sal sijn die scoenste preushede,
Die enech riddere in langen dede;
Want daer nes geen nu ten stonden
Van alden genen vander tafelronden
Wies magedom onbesmet si,
Sonder die goede ridder ende gi.’

Met den goeden ridder wordt blijkbaar Galaät bedoeld, terwijl in den franschen
prozaroman van Perceval ‘li Bons Chevaliers’ Perchevael zelf is, die daar ook ‘li
Chastes Chevaliers’ wordt genoemd1). In de andere Perchevaelromans echter ontbreekt
er wel iets aan Perchevaels hier zoo hoog geroemde maagdelijkheid. Daartoe behoeven
wij slechts een hoofdstuk van de vervolgen op Chrestiens roman in te zien, dat in
het HS. van Montpellier tot opschrift heeft: ‘Commant une damoisele vint au lit
Perceval et se coucha avec lui.’ Die jonkvrouw is Perchevaels, eertijds door hem
ontvluchte, geliefde Blanceflour. De wijze,

1) In de uitgave van Potvin p. 36.
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waarop de dichter, trouwens kiesch genoeg, verhaalt, hoe beiden den nacht
doorbrachten, nadat de jonkvrouw
‘Au lit Perceval est venue
Tote seule sans camberière;
Le covretoir a trait arrière,
Si est lés son ami coucie,’

doet er ons ten sterkste aan twijfelen, of hij wel ongerept het kasteel weêr zal hebben
verlaten, zooals Ferguut, die een dergelijk bezoek van Galiene ontving. Aldus verhaalt
de dichter, vs. 25035 vlgg.:
‘Percevaus le prent dans ses bras,
Qui moult désire le soulas
Avoir, car moult l'a enamée;
Cent fois en une randonée
L'a baisie sans ariester.
Je ne vous voel mi conter
Le sourplus, se plus en i a;
Mais, se Percevaus l'en pria,
En Blanceflour ne remest mie;
Qui si plaine ert de courtoisie,
Que cose que faire vosist
Por nule rien ne desdésist.
Ensi menèrent lor déduit,
Petit dormirent cele nuit.’

Toch huwt Perceval Blanceflour niet en trekt hij verder.
In Wolframs werk bezit Parzival de ware - zij 't dan misschien ook wel wat al te
gestrenge - kuischheid. Met Condwîramurs gehuwd, bracht hij zóó de beide eerste
huwelijksnachten door met haar, dat de dichter met recht kon zeggen, 201, 21 vlgg.:
‘Er lac mit sölhen fuogen,
Des nu niht wil genuogen
Mangiu wîp, der in sô tuot.’

Immers het heet van Parzival, 202, 21 vlgg.:
‘Den man den rôten ritter hiez,
Die künegîn er maget liez.
Si wânde jedoch, si waer sîn wîp:
Durch sînen minneclîchen lîp
Des morgens si ir houbet bant.
Dô gap im bürge unde lant
Disiu magetbaeriu brût:
Wand er was ir herzen trût.’

Den derden nacht evenwel ging bij Parzival de natuur boven de leer, al wordt het
voorgesteld, alsof eigenlijk de leer was gewijzigd:
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‘Si wâren mit ein ander sô,
Daz si durch liebe waren vrô
Zwên tage unt die dritten naht
Von im dicke wart gedâht
Umbevâkens, daz sîn muoter riet,
Gurnemanz im ouch underschiet:
Man und wîp waern al ein.
Si vlâhten arm unde bein.
Ob ichz iu sagen müeze,
Er vant daz nâhe süeze:
Der alte und der niwe site
Wonte aldâ in beiden mite.’

Uit dit zoo naïef beschreven huwelijk sproten twee zoons, waarvan de dichter kon
zeggen, 743, 21 vlg.:
‘Mit rehter kiusche erworben kint,
Ich waen diu smannes saelde sint,’

namelijk Kardeiz en Loherangrîn, van welken de laatste Parzival als Graalkoning
zou opvolgen.
In den engelschen roman huwt Parcyvell evenzeer, en wel met Lufamour, koningin
van Maidenland, nadat hij haar heeft beschermd tegen den gruwelijken sultan
Gollegotherame, die al hare verwanten had vermoord en haar zelve in haren burg
belegerd hield. Na een gelukkig huwelijk van een jaar echter verlaat hij haar weêr1).
Dat Moriaen de zoon van Perchevael zou geweest zijn, heeft de dichter van onzen
roman dus wel ergens kunnen vinden; hij behoorde dan echter niet tot de in ware
kuischheid verworven kinderen; maar, zooals wij zagen, wat Perchevaels
maagdelijkheid betreft stemmen niet alle dichters met Wouter Map overeen.
Dat wij nergens Perchevael genoemd vinden als den vader van een' zoon, dien hij
bij eene Moorsche koningin zou hebben verwekt, doet ons vermoeden, dat er eene
persoonsverwarring heeft plaats gehad óf in de bron, die onze dichter heeft gebruikt,
óf in de bron van Wolframs Parzival, het eenige werk, waarin de zoon eener Moorsche
vrouw voorkomt. De daarin voorkomende Moor Feirefîz is de halfbroeder van Parzival
en de zoon van de Moorsche Belacâne bij Parzivals vader Gahmuret. In de andere
romans heeft Perchevaels vader een geheel anderen naam: in 't verhaal van Peredur
heet hij Efrawc, bij Chrestien Bliocadrans, in den fr. prozaroman van Perchevael
luidt zijn naam Vilein le gros des vaus de Kamaäloth, en in de engelsche bewerking
daaagt hij denzelfden naam als zijn zoon.

1) San Marte, Die Arthur-Sage, p. 242 vlg.
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Volgens het bekende verhaal bij Wolfram verlaat Gahmuret, de jongste der beide
zoons van Gaudîn, hertog van Anjou, zijn land uit onwil om onderdaan te zijn van
zijn ouderen broeder Galoes. Hij treedt in dienst bij den baruc van Baldac (Bagdad)
en als diens veldheer heeft hij gelegenheid de Moorsche Belacâne, vorstin van
Zazamanc, bij te staan tegen de legers van eenige verbondene christen- en
heidenvorsten, die haar te onrechte beschuldigen haren geliefde, den Moorenkoning
Isenhart, te hebben verraden. Als loon voor zijne afdoende hulp erlangt hij de hand
der zwarte maar lieflijke Belacâne, doch lang houdt hij het niet bij haar uit. Door
verlangen naar het Christenland aangegrepen, verlaat hij haar heimelijk als een tweede
Aeneas, en laat hij haar alleen een' brief achter, waarin hij schijnredenen voor zijn
vertrek opgeeft en zijn' stamboom mededeelt. Niet lang na 's vaders vertrek wordt
een zoon geboren, 57, 15 vlgg.:
‘Diu frouwe an rehter zît genas
Eins suns, der zweier varwe was.
An dem Got wunders wart enein:
Wîz und swarzer varwe er schein.
Diu küngin kust in sunder twâl
Vil dicke an sîniu blanken mâl,
Diu muoter hiez ir kindelîn
Feirefîz Anschevîn.’

Feirefîz, Gahmurets zoon, was dus een halve Moor, een wonderlijk gevlekt exemplaar
der menschheid, van wien men, behalve elders (317, 8 vlgg; 328, 15 vlgg.) ook leest,
747, 26 vlg., dat de huid was
‘Als ein geschriben permint,
Swarz und blanc her unde dâ.’

Met een groot gevolg en vele schatten uitgetogen om zijn' vader te zoeken, zooals
hij zelf zegt (750, 27 vlgg.), verneemt Feirefîz van zijn' broeder Parzival, dat Gahmuret
reeds jaren geleden is gedood. Hij is dus minder gelukkig dan de Moriaen in ons
gedicht, maar behoefde ook niet meer ter wille zijner moeder den trouweloozen
echtgenoot terug te brengen, want zij, 750, 25 vlg.,
‘Durh minne ein sterben nâch im kôs,
Dô si minne an im verlôs.’

Waar Wolfram, of liever Kyôt de stof voor Gahmurets geschiedenis, die nergens
terug wordt gevonden, heeft opgedaan, weten wij niet, tenzij wij daarvoor kronieken
van Anjou willen aannemen. Vrij wat waarheid ligt er in de opmerking van Heinrich:
‘Dans le poëme allemand, le siége de Patelamunt, où la valeur de Gamuret délivre
Bélacane, pressée par une armée ennemie, est une imitation évidente d'un épisode
plus ancien, le siége de Belripar et la délivrance de
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Conduiramur. Lorsqu'au thème primitif de la légende les redactions provençales ont
ajouté l'histoire du père du héros, les conteurs ont répété sous le nom de Gamuret
une partie des aventures de Parcival, et Wolfram a suivi naïvement la tradition sans
s'apercevoir de cette redite’1). 't Komt mij dan ook voor, dat wij in Gahmurets
geschiedenis eigenlijk eene episode uit de geschiedenis van Perchevael bezitten,
maar die in Anjou van karakter is veranderd, zoodat wij die niet volledig terug kunnen
vinden bij Chrestien. Alleen in den engelschen roman is er een spoor van over in de
geschiedenis van Parcyvell en Lufamour, herkenbaar aan den strijd, dien een
Moorenkoning tegen Lufamour voert, en waarin Parcyvell haar de overwinning
bezorgt; herkenbaar verder aan de mededeeling, dat Parcyvell zijne vrouw na een
gelukkig huwelijk van een jaar weêr verlaat. Mogen wij, zoowel uit de mededeeling
van onzen dichter, als uit onze beschouwing van Gahmurets geschiedenis, met eenige
waarschijnlijkheid afleiden, dat er eene overlevering heeft bestaan, die, behalve bij
onzen dichter, ook bekend was bij Kyôt en door hem aan Zuid-Fransche sagen is
ontleend, en die Perchevael den vader noemt van den zoon eener Moorsche vorstin,
de vraag blijft toch nog altijd, waar wij de kiem van die overlevering hebben te
zoeken, in de Britsche sagen of elders.
In de Britsche sagen, die wij uit de balladen van Lez-Breiz en het verhaal van
Peredur kennen, zoeken wij die overlevering te vergeefs, evenals in de geheele
Britsche litteratuur. Wij kunnen dus vermoeden, dat een andere sagenkring, en wel
de Germaansche (want dat Görres geheel te onrechte een Arabischen of Perzischen
oorsprong voor de Graalsagen aanneemt, is genoegzaam bewezen), hier op de Britsche
sagen heeft gewerkt en er van het zijne aan heeft toegevoegd2). Dit

1) G.A. Heinrich, Le Parcival de W. d'Eschenbach, p. 192.
2) Ook in 't slot van den Parzival zijn Germaansche bestanddeelen, namelijk de in 't kort
meêgedeelde geschiedenis van Loherangrîn, welke geheel overeenkomt met de Brabantsche
sage van den Zwaanridder, die, wel verre van tot den Britschen sagenkring te behooren,
zijnen oorsprong heeft in het land tusschen Schelde en Rijn. Reeds de naam stempelt hem
tot eenen Loherainc, een Frankischen held. Hij is dezelfde Loherainc als de mythische
stamvader der Lorreinen of Lotharingers, dezelfde namelijk als de Zwaanridder Helias, die
in de volkssagen de grootvader van Godfried van Bouillon en de Brabantsche hertogen heet.
In nog veel ouderen vorm kan men deze sage reeds bij de Angelsaksen vinden. Sceâf, die
zelfs nog in den Beóvulf even wordt genoemd, is bij hen de prototype van den Zwaanridder,
die in een geheimzinnig bootje komt aandrijven. Door de Angelsaksen naar Brittanje
overgebracht, vinden wij deze sage in veel ouderen vorm dan bij Wolfram en in den roman
van den Zwaanridder terug onder de Artursagen, zelfs in de vervolgen op Chrestiens Perceval,
waar een hoofdstnk tot opschrift heeft: ‘Comment un cigne vint parmi une yaue et amaine
une nef où il y a un chevalier mort dedenz, et le rois Artus i vet véoir lui et sa gent et le
regardent’ (vs. 20857-21134).
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vermoeden heeft ook reeds Jacob Grimm uitgesproken1), die gewezen heeft op eene
belangrijke overeenkomst van Gahmurets geschiedenis met een fragment van een
gedicht, waarin niet alleen een held voorkomt, van wiens naam alleen het laatste
gedeelte, amuret, d.i. hoogstwaarschijnlijk Gamuret, in het HS. bewaard is gebleven,
maar bovendien melding wordt gemaakt van twee wezens, die evenals Feirefîz zwart
en wit van huid waren2), terwijl het geheel hoofdzakelijk handelt over den Schotschen
koning Tyrol en zijn' zoon Fridebrant. Merkwaardig is het, dat in den Parzival, en
wel uitsluitend in het eerste gedeelte, waarvan Gahmuret de held is, in het verre
Oosten diezelfde Schotsche koning Vridebrant wordt terug gevonden (16, 16; 25, 2
en 20; 31, 15; 48, 19; 52, 28; 58, 7; 70, 16). Trouwens Vridebrant is de eenige
Germaan niet, die in Wolframs roman wordt genoemd. Men vindt er ook nog Hernant
(25, 4), Herlinde (25, 5), Hiutegêr (25, 9; 32, 7; 37, 12; 46, 4; 52, 18 en 23; 53, 7),
Môrholt (49, 5; 67, 19; 73, 18; 82, 11; 86, 14) en Schiltunc (48, 18)3).
Zelfs een Moor, Isenhart, draagt een Germaanschen naam (25, 24; 26, 25; 28, 2
en 26; 30, 14, 19 en 27; 31, 5; 43, 25; 45, 7; 51, 11; 52, 27; 53, 27; 84, 28); en wanneer
wij zoo iets vinden, dan zijn wij allicht geneigd aan eene verwarring te denken,
waardoor een Germaansche held tot eenen Moor zal gemaakt zijn, te meer daar zulk
eene verwarring ook in andere sagen is aangewezen. Ik heb hier het oog op den
Gudrun, waarin Siegfried, de koning van Moorland, eene rol speelt. Hij wordt als
een neger en heiden geschetst door den ouden dichter en toch hebben wij - zoo als
overtuigend bewezen is - een echten Germaan, zelfs een' Nederlander in hem te zien,
een' koning òf van 't land der Morini (d.i. Zuid-Vlaanderen; nog bepaalder het
graafschap Boulogne), óf, wat ook zeer waarschijnlijk is, van het oude Maurungania,
Moringen, d.i. het land van Merwede, het eiland van Dordrecht4).
't Is dus mooglijk, dat Belacâne en Isenhart, die door (naburige) Germaansche
helden bekampt worden, in de Nederlanden, Zuid-Vlaanderen of de Merwestreek,
te huis behooren, en dat Feirefiz oorspronkelijk ook een vorst van Moringen is
geweest, vervolgens een Moor is geworden, en eindelijk, door invloed der
Germaansche mythologie, 't zij onder de handen van Kyôt, 't zij nog eer onder die
van Wolfram, is gemaakt tot eenen man met gevlekte huid, zooals de elstermenschen

1) Tyrol und Fridebrant in Haupts Zeitschrift für deutsches Alterthum I p. 7-20.
2) Van zulk een wezen leest men in het gedicht Tyrol und Fridebrant, t.a.p. p. 16:
‘halp der nasen ist er blank und anderhalp (swarz)’.
3) Schiltunc is blijkbaar hetzelfde woord als het ags. in den Beóvulf voorkomend Scyldinga,
d.i. afstammeling van koning Scyld, den Deen, en alzoo synoniem met Deen.
4) Zie Dr. Jonckbloet, Geschied. der Mnl. Dichtkunst I bl. 81 vlg.
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(oudnoordsch hâlflitimenn) waren1). Gemakkelijk toch kan men zich voorstellen, dat
Wolfram bij zijne zucht tot symboliseeren, met ingenomenheid van de mythe der
elstermenschen, die ook in den Tyrol und Fridebrant voorkomt, gebruik zal hebben
gemaakt, om in Feirefîz de vereeniging van het booze (heidensche) en goede
(christelijke) element voor te stellen; maar dat de Feirefîz van zijne bron zulk een
tweekleurig wezen zou geweest zijn, is te betwijfelen. Wel was hij in de oudere bron
waarschijnlijk reeds tot zoon van Perchevael verheven en die bron moet dan ook
bekend zijn geweest aan den dichter van onzen Moriaen, want dat óf Kyôts óf
Wolframs werk de bron voor onzen dichter zou geweest zijn, is te onwaarschijnlijk
om nog wederlegging te behoeven.
Ik wil echter geenszins ontkennen, dat ook in mijn oog de oorsprong van onzen
Moriaen uit eene aan het eerste deel van Wolframs Parzival verwante bron nog alles
behalve is bewezen, hoogstens tot eene mooglijkheid is verheven, die eerst
waarschijnlijkheid krijgt naarmate men meer of minder gewicht aan mijn betoog
hecht. Dat het hierbij niet onverschillig is, aan welk gedicht Wolfram zijne stof heeft
ontleend, valt in het oog. De veelzijdig ontwikkelde, bereisde Guiot de Provins heeft
van alle Franschen wel in de eerste plaats Germaansche sagen, zij het dan ook in
verbasterden vorm, kunnen kennen; en dat een Nederlander, zooals misschien de
dichter van den Moriaen is geweest, er meê bekend heeft kunnen zijn - ook al was
het door eene andere bron dan Guiot - spreekt van zelf.

V. De Waleweinepisode in den Moriaen.
In den Moriaen vinden wij eene belangrijke episode (vs. 1213-2340), die den schijn
heeft van eene vrije bewerking en aaneenvoeging te zijn van twee episodes uit den
roman van Walewein. Den geheelen inhoud dezer elfhonderd verzen vindt men daarin
echter niet. Ééne episode er uit wordt slechts tot op zekere hoogte gevolgd, om dan
spoedig ten einde gebracht te worden en aan te sluiten aan een nieuw avontuur,
waarvan de aanvang oorspronkelijk schijnt te wezen,

1) Grimm, t.a.p. rekent hem tot die elstermenschen, zóó genoemd naar de elsters - eene
spechtsoort - hellevogels, die zwarte en witte vederen hadden, en ook vereerd werden. Zie
Grimm, Deutsche Mythologie, 3te Aufl. Göttingen 1854 p. 640, Simrock, Handbuch der
Deutschen Mythologie, 3te Aufl. Bonn, 1869, p. 459. Die elstermenschen, door hunne
huidkleur symbool der vermenging van goed en kwaad, komen zoo nu en dan in de
Oud-Germaansche mythologie voor. Zie Mannhardt, Germanische mythen, Berlin, 1858 p.
642, 649 en Simrock, t.a.p.
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maar dat op eens geheel gelijk wordt aan eene volgende episode in den Walewein,
die echter slechts voor een gering deel wordt overgenomen, want het laatste en
grootste gedeelte van dit avontuur wordt in den Moriaen weder geheel anders verhaald
dan in den Walewein.
In Moriaen en Walewein beiden gaat Walewein op avontuur uit; in den laatsten
roman heeft hij van koning Amoraen, dien hij op zijn kasteel Ravenstene bezocht,
ten geschenke gekregen het beste zwaard, dat ter wereld bestaat, ‘tswaert metten
twee ringen’ waaraan niemand weêrstand kan bieden. Dankbaar voor dit geschenk,
belooft hij den koning in bezit te zullen stellen van de jonkvrouw Ysabele, die de
vorst boven alles lief heeft; en om haar tot Amoraen te brengen rijdt hij uit. Op dien
tocht heeft hij het avontuur, waarvan de aanvang in onzen roman, vs. 1213-1366,
geheel overeenkomt met Walew. 3676-3856. Evenals Dr. Jonckbloet in het tweede
deel van zijn' Walewein, bl. 262-266, de episode uit den Moriaen ter vergelijking liet
afdrukken, zullen wij hier de bedoelde verzen uit den Walewein invoegen, en die
plaatsen cursief doen drukken, die bijna eensluidend zijn.

3680.

3685.

3690.

3695.

3700.

Mettien quam hi up ene riviere,
Die herde diep was ende wide;
Ende hi sach over an dander side
Enen rudder comen ghereden,
Die sceen van herde fellen seden,
Up een ors, was herde groot,
Ende sine wapine waren root:
Root was sijn scilt ende sine vane,
Ende rode wapine addi ane.
An sijn ghelaet, an sine maniere
So sceen hi fel ende putertiere.
Doe sach hi comen up een rosside
Ghevaren neven srudders siden
Ene joncfrouwe ghecleet wale
Met groenen cledren van sindale;
Ende up hare hovet wert gheware
Twe vlechtkine van gheluwen hare,
Die over hare scoudren hinghen beide
Tote upt archoen vander ghereide,
Al uutghetrect ende sere verwerret.
Die rode rudder, die sere vererret
Was up hare, hadse uutghetrect,
Hare cleder ghescuert, ende ondect
Hare scone lijf ende hare lede.
Ene ghecele, daer hi mede
Der joncfrouwen dede menighen pant,
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3705.

3710.

3715.

3720.

3725.

3730.

3735.

3740.

3745.

Brochti ghevoert in sine hant,
Ghemaect met acht starken riemen,
Daer hi mede grote striemen
Der joncfrouwen slouch in hare ansichte.
Grote slaghe ende ghedichte
Gaf hi hare ende harde vele,
Dat hare haer hals ende hare kele
Metten bloede al was beronnen.
Soe seide: ‘Here, ghi moet mi jonnen!
Dor uwe omoet, dor uwe ghenade,
Maect mi quite van diere ondade
Die mi dese doet onverdient!
Quame noch enich Gods vrient,
Die mi verledichde van desen,
Ic soude sijn dienstwijf wesen;
Hi doet mi leven in groten sere.’
Doe sprac Walewein die here:
‘Mochtic jou te sprake comen,
Fel rudder, het soude jou lettel vromen
Dat ghi doet der scoonre joncfrouwen
Leven met so ghedanen rouwe;
Maer mi dinket wel neen ic niet.’
Waerwaert dat deer Walewein siet,
Sachi up of sachi neder,
Hine sach no voort no weder
Brugghe ooc no gheretiere
Passage over die riviere,
Daer enich mensce mochte varen.
Maer der joncfrouwen mesbaren
Dede den here Waleweine so wee,
Dat hijs ne mochte nemmee
Ghedoghen dat hi dat sach
Dat men hare gaf so menighen slach.
Mettien wierp hi omme tpaert
Ende keerde ter rivieren waert
Al dat het ghelopen mochte,
Ende Gringolet die besochte
Den hoever ende spranc in ter vaert
Tote over die medevaert
Vander rivieren, ende hi swam vort
Over tote an tandre boort.
Doe bete Walewein die heere
Ende droochde sijn paert met sinen ghere
Ende beterde hem al dat hem daert.
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Als hi verbreidelt adde sijn paert
So wert deer Walewein gheware Jeghen die sonne, die so clare
Sceen, sach hi blecken van verren
Drie scilde oft waren drie sterren,
Claer van selvere ende van goude,
Ende hi sach stuven die moude.
Doe peinsdi dat die rudders waren,
Die naden rudder quamen ghevaren
Entie joncfrouwe wilden bevreden,
Ende naden roden rudder reden.
Dit peinsdi in sinen moet,
Walewein die rudder goet;
Maer niet weet hi wat si begheren,
Weder si hem helpen ofte deren
Wille. Si waren uptie wile
Noch van hem ene starke mile;
Maer emmer hevet hi wel vernomen
Datsi naden gonen comen.
Mettien begonsti hem ghereiden,
Hine dar niet langher beiden,
Up avonture wat si begaren.
Doe sat hi al sonder sparen
Up Gringolette sijn goede paert
Ende volghede achter metter vaert
Om te bevredene die joncfrouwe,
Die was bevaen met groten rouwe.
Hi reet so na dat hi sach
Den rudder; ende als hi spreken mach
Deer Walewein, die rudder vri,
Riep hi: ‘onbeit, spreict jeghen mi
Een lettel eer ghi vorder vaert.’
Dander slouch met sporen tpaert
Ende ghebaerde of hijs niene horde,
No ne antworde niet van enen worde,
No hine sprac no hine louch,
Maer hi hief die ghecele ende slouch
Die joncfrouwe in hare ansichte
Grote slaghe ende ghedichte;
Bi wilen stac hise metten scilde.
Alse dit sach Walewein die milde
Balch hi hem mee dan te voren:
Doe slouch hi sijn paert met sporen
Ende peinsde hi soudt hem doen ontghelden.
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3790. Noch sprac Walewein: ‘Inne wille niet scelden,
Spreict jeghen mi, so doedi wel.’
Doe keerde hem omme die rudder fel
Ende seide: ‘Ghine doet niet wel,’ ter vaert,
‘Dat ghi die selve strate begaert,
3795. Die ghi mi vor jou saghet riden.
Waendi dat ics soude vermiden
Dor jou, inne soude die jonefrouwe slaen?
Neen ic; ic doe jou selven saen
Leven met wel groter onnere,
3800. Spreicti enich wort mere
Te mi waert danne mi dinct goet.’
Deer Walewein was wel ghemoet
Ende hovesc van sinen sinne,
Grote doghet addi inne:
3805. Hi antworde: ‘Vrient, te waren,
In gheve om u dreghen niet twee paren,
Ende om dat ghi mi moocht ghederen.
Dinkets u goet, ghi sullets onberen
Also te blouwene die maghet,
3810. Die ghi mesvoert hebt ende ghejaghet.
Wat hevet soe jeghen u mesdaen?
Menne soude ghene vrouwe slaen;
Van vrouwen comt ons alle ere.
Onberets ende ne doets nemmere.
3815. Ne latijs niet, ghi sullets toren
Hebben, ic sect jou wel te voren;
Het doet goet met ghemake leven.’
Die felle hevet antworde ghegheven
Ende seide: ‘Noch spreicti als een domme.
3820. Waerdi vroet ghi voert al omme
Van mi, dat segghic jou over waer,
Dor jou ne lietics niet een haer,
Inne soudse blouwen ende slaen.
Ende wildijt ooc wederstaen,
3825. Ic soude jou sulc een spel ooc leren,
Ghi sout met scande wederkeren
Ende het soude jou costen tleven.’
Mettien so hevet hi verheven
Die ghecele ende slouch die joncfrouwe,
3830. Dies was bevaen met groten rouwe,
In hare ansichte, dats mochte ontfarmen
Enen stene. Soe riep: ‘wacharmen!
Edel rudder, dor uwe doghet,’
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Sprac die joncfrouwe, of ghi moghet,
3835. So verledicht mi van desen!
Mach ic der groter slaghen ghenesen,
Die ic van hem hebbe ontfaen,
Ic wille in uwen dienste staen.
Doet dit in alre vrouwen ere!’
3840. Deer Walewein seide: ‘Bi onsen here,
Ic saelt doen, scone joncfrouwe,
Bi rudderscape. Bi mire trouwe,
Gheift hi u meer enen slach,
Daer an leecht sijn domesdach,
3845. Dat segghic hem te voren wel.’
Doe keerde hem omme die rudder fel
Ende hiet Waleweine, of hi wilde,
Dat hi hem decke metten scilde.
Doe decten si hem uptie wile.
3850. Hen vloghen noit twe pile
Daer men mede sciet in boghen
So sere als si te gader vloghen.
Sine speilden niet ter faelgen.
Vanden halsberghe alle die maelgen
3855. Faelgierden als si hem onderstaken,
Ende hare twier scachte braken.

Na deze verzen beginnen de beide romans aanmerkelijk te verschillen. Hetzelfde
avontuur wordt in den Walewein voortgezet tot vs. 4352 en in den Moriaen tot vs.
1602, en is niet alleen in den laatsten roman veel korter, maar ook zóó, dat de
voorstelling van het gebeurde zelfs in hoofdzaken verschilt, wat te opmerkelijker is,
omdat kort te voren de overeenkomst ook in kleinigheden zoo groot was. Ik wijs er
alleen op, hoe de ridder, uit wiens handen Walewein de mishandelde jonkvrouw
verlost, in den Walewein na eene uitvoerige bekentenis van zonden sterft, terwijl het
in den Moriaen de jonkvrouw zelve is, die het zondenregister van den ridder opmaakt,
maar een geheel ander dan in den Walewein de ridder in zijne biecht laat hooren.
Nog merk ik op, dat in den Moriaen Walewein niet is gewapend met het zwaard met
de twee ringen, dat juist in den Walewein zooveel dienst bewijst. Dáár toch is het
voor het eerst, dat Walewein het gebruikt, en zóó goed blijkt het te zijn, dat hij er
van zegt, Walew. v. 3888 vlgg.:
‘God, hebs danc,
Mijn swaert hevet hem gheproevet wel
An desen roden rudder fel,
Ic macher mi wel toe verlaten.
Waer omme soudic den gonen haten,
Diet mi gaf? hi es ghetrouwe.’
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De drie ridders, die Walewein vervolgens te lijf willen, ondervinden, evenals de
eerste, de kracht van dat wonderzwaard. Het gezicht er van alleen was reeds voldoende
geweest om een' van hen de anderen voor allen strijd te doen waarschuwen met de
woorden, vs. 4225 vlgg.:
‘Lieve gheselle, siet wat ghi doet,
Ghi pijnt algader jeghen spoet:
Ic sie tswaert, ic kennet wel,
Het es utermaten fel:
Ghine moghet vor hem niet ghenesen.’

Juist het tegenovergestelde is waar van het zwaard, dat Walewein in den Moriaen
voert. Dáár heet het, vs. 1510 vlgg.:
‘Dat heren Waleweine meest deerde,
Dat was om dat sijn swerd
Nine sceen IIII denieren werd;
Tridders wapine waren so goet,
Dat Waleweins swerd daer op wederstoet.’

Na dit avontuur leest men in den Moriaen (vs. 1602-1708), hoe Walewein zijn' intrek
neemt bij een' kastelein, die hem gastvrij ontvangt. Terwijl hij echter bij hem aan
tafel zit, wordt het lijk van den zoon des kasteleins binnen gedragen, en nu blijkt het,
dat Walewein dien zoon heeft gedood, omdat deze dezelfde was, uit wiens handen
hij de jonkvrouw had verlost. Zoo knoopt de dichter van den Moriaen dit avontuur
aan het vorige vast. In den Walewein echter is het geheel anders. Dáár zwerft
Walewein lang rond (vs. 4353-8797), nadat hij den door hem verslagen ridder eerlijk
had begraven, voor welke hoffelijkheid hij zijn loon ontving, daar 's ridders geest
hem uit de gevangenis verloste. Als Walewein Ysabele bevrijd en voor koning
Amoraen gewonnen heeft, komt een ridder op hem toe, die de jonkvrouw voor zich
eischt. Walewein weigert, een strijd ontstaat en de ridder delft het onderspit; het
hoofd wordt hem voor de voeten gelegd. Na zijne overwinning rijdt Walewein met
Ysabele verder; zij komen aan een' tent, waar zij gastvrij worden ontvangen, maar
als zij bij den hertog aan tafel zitten, wordt het lijk van diens zoon binnengedragen,
dien Walewein, om Ysabele te beschermen, heeft moeten dooden. Van nu af komt
Moriaen vs. 1709-1820 geheel overeen met Walewein vs. 8798-8887, aldus luidende:
Hovescelike diende men hem doe.
Bede van ate ende van dranke
8800. Waersi ghefesteert te danke.
Ende alsi ten besten saten
So verlanghede utermaten
Den hertoghe om sinen sone,
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Ende seide: ‘Hi en es niet ghewone
8805. Aldus te merne: waer mach hi wesen?’
Als hi dit seide, recht met desen
Horden si crijscen ende mesbaren
Ende roepen: ‘Hoe hebbewi ghevaren!
Ketive, wat sullewi doen numere,
8810. Want doot es onse lieve jonchere!’
Dus quamen si ten pauwelgoene
Ende brochten gheladen met venisoene
Enen somer. Si riepen: ‘Owach!’
Want up enen andren somere so lach
8815. Een doot lichame sonder hovet;
Ende si brochten, dies ghelovet,
Dat hooft selve bi den hare
Met wene ende met mesbare.
Si beetten vor dat pauwelioen
8820. Ende lieten staen dat venisoen:
Si leetden inwart, also ic u segghen mach,
Den somer daer die dode up lach,
Die dursteken was ende duerhouwen,
Daer men ane mochte scouwen
8825. Meneghe diepe, versce wonden.
Die lichame die was in dien stonden
Al vercout na mijn verstaen,
Ende hadde sijn bloeden laten staen;
Neware also houde als hi doe
8830. Int pauwelioen quam, als ene coe,
Die men dodet ende ondoet,
Begonste hi bloeden metter spoet:
Die wonden ondaden alle wide:
Tbloet liep ute an elke side.
8835. Dit hevet der Walewein versien,
Ende hi bepeinsde hem met dien:
Hi seide: ‘Helpt God van hemelrike,
Dit es die ridder, sekerlike,
Dien ic verslouch up dat woeste:
8840. Dits ene dinc die wesen moeste:
Exemple magic hier wel sien,
Want eer hi hier quam vordien
Ne bloede hi niet; maer nu ten stonden
So verstormen sine wonden
8845. Om dat ict bem diene verslouch.
Ic duchts datter mi groot onghevouch
Of comen sal, dat wetic wel,
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Oft God en betre selve mijn spel.’
Also oude als die hertoghe ghesach
Doot sinen sone, riep hi: ‘Owach!’
Ende: ‘wacharmen!’ utermaten,
Ende begonste hem sere meslaten.
Hi wranc sine hande, hi trac sijn haer,
Bi groten scerven uut al daer.
Hi riep: ‘Wie heeft mi minen sone
Gherooft, die mi was ghewone
Te vertroostene in allen sere?
Ic bem verscroven vortwertmere;
In mach niet meer blide wesen.’
Ende hi sach neder met desen
Up den lichame van sinen kinde
Met harde groter ellinde.
Hi begreep thooft ende dwanct an hem.
Ic weet wel dat, ende seker bem,
Dat noit man in al erderike
So sere ende so hertelike
Ne mesbaerde so hi dede diere stont.
Hi custe die oghen ende den mont,
Die valu waren ende onghedaen,
Also hem tbloet was ontgaen.
Hi viel sevenwarf achtereen
In onmacht eer hi ghefeen;
Ende en haddemenne niet daer af verdreven
Bi crachte, hi warre doot up bleven.
Ende om dat hi van eerst begonde bloeden,
Die dode lichame, ende hem verspoeden,
Ende hi te voren groot no clene
Ne bloede, begonsten si alghemene
Dat te merkene harde sere,
Ende seiden alle tote haren here:
‘Here, sijts seker wel te voren,
Die ju ghedaen hevet desen toren
Ende brocht heeft in parlemente,
Hi es binnen in deser tente;
Ende wi wanens wel wesen vast,
Dat het heeft ghedaen ju gast.
Wie mocht anders hebben ghedaen?’

Na deze verzen echter neemt het verhaal een geheel anderen loop. Terwijl in den
Moriaen (vs. 1821-2340) de grijze kastelein het gastrecht niet wil schenden, maar
niet beletten kan, zelfs oogluikend
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toelaat, dat zijne ridders Walewein op verraderlijke wijze gevangen nemen en
toebereidselen maken om hem ter dood te brengen, doet in den Walewein (vs.
8888-9400) de hertog Walewein gewapenderhand gevangen nemen en met Ysabele
opsluiten; maar onze ridder heeft het geluk den cipier dood te slaan en met zijne
vriendin te ontvluchten.
Wat wij van deze merkwaardige overeenkomst van Walewein en Moriaen te
denken hebben, kan aan twijfel onderhevig zijn. Ware de episode in den Moriaen
van het begin tot het einde geheel gelijk aan de beide episodes in den Walewein, dan
zouden wij het voor zoo goed als zeker kunnen houden, dat onze dichter den Walewein
heeft geplunderd. Nu echter het verschil ook zoo aanmerkelijk is, kunnen wij dat
niet onvoorwaardelijk aannemen, zooals Dr. Jonckbloet doet1) en moeten wij in dezen
ons oordeel opschorten, de mogelijkheid aannemende, dat er een fransche
Waleweinroman heeft bestaan, waaraan de dichter van den Moriaen een paar episodes,
hoe dan ook, heeft ontleend, onafhankelijk van Penninc en Vostaert, die dezen roman,
welke nog altijd onbekend is, misschien met grootere vrijheid en vooral met meerdere
beknoptheid tot onzen mnl. Walewein hebben omgewerkt, of die, wat nog
waarschijnlijker is, uit verschillende, op zich zelf staande, fransche
Waleweinavonturen één geheel hebben gemaakt, dat dan in zekeren zin oorspronkelijk
mag worden genoemd. De zoozeer overeenstemmende plaatsen in beide romans
schijnen ook veeleer twee, van elkaar onafhankelijke, vertalingen van één fransch
origineel te zijn, dan eene enkele vertaling, die dan in den Moriaen slechts wat
omgezet zou wezen, ten einde voor oorspronkelijk te kunnen doorgaan. Ook is het
mogelijk, dat de beide Waleweinepisodes in het fransch tot een fabliau, zooals er
zoovele bestaan, is bearbeid, en dat dit fabliau door onzen dichter in zijn' Moriaen
is ingelascht.

VI. De Lancelotepisode in den Moriaen.
Dat de dichter van den Moriaen ten minste één fabliau in zijn werk heeft opgenomen,
is reeds door Dr. Jonckbloet opgemerkt2), die gewezen heeft op de groote
overeenkomst tusschen het met korte trekken geschetste avontuur van Lancelot in
den Moriaen (vs 3971-4136) en het tamelijk uitvoerige fransche fabliau de la mule
sanz frain3), dat, vertaald en slechts voor een gering deel gewijzigd, is ingevoegd in

1) Geschied. der Mnl. Dichtkunst, II bl. 142-145.
2) Geschied. der Mnl. Dichtkunst, II bl. 146 noot.
3) Te vinden bij Méon, Nouveau Recueil de Fabliaux et Contes, 1833, I p. 1 vlgg. Vgl. Le
Grand d'Aussy, Fabliaux et Contes, I p. 13 vlgg.
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het handschrift van den Lancelot, waar men het vindt III vs. 22271-23126. Hoogst
waarschijnlijk heeft de dichter van den Moriaen òf dit fabliau òf een ander van
tamelijk gelijken inhoud voor oogen gehad bij het berijmen der Lancelotepisode. Hij
heeft het echter zóóveel verkort en zóózeer veranderd, dat de compilator van den
Lancelot in zijn handschrift nog opzettelijk de vertaling van 't fabliau kon opnemen,
nadat hij reeds aan hetzelfde verhaal, als episode van den Moriaen, in zijn
compilatiewerk eene plaats had gegeven.
Toch zal de vergelijking ons leeren, dat wij hier met één en hetzelfde verhaal te
doen hebben, terwijl het ons bij de beschouwing van het fabliau tevens zal blijken,
waar men de bron voor het verhaal heeft te zoeken - iets, wat uit de bewerking, die
wij er van in den Moriaen vinden, niet zoo gemakkelijk is op te maken.
Geeft Lancelot in den Moriaen gehoor aan den wensch eener jonkvrouw om haar
van een ‘vresselijc dier’ te verlossen, dat reeds menigen ridder had gedood en de
landstreek onveilig maakte, in het fabliau is er sprake van een hert met een witten
voet, dat door zeven leeuwen wordt bewaakt. Eene koningin, die vurig verlangt dien
witten voet in haar bezit te hebben, belooft, dat zij den ridder zal huwen, die aan haar
verlangen voldoet, Lanc. III vs. 22326 vlgg.:
‘Bi harre cronen heeft si gesworen,
Datsi nembermer neme man,
En si die hare gebringen can
Vanden hert den witten voet.’

In den Moriaen doet vrees voor verwoestingen, die het wilde dier aanricht, eene
jonkvrouw beloven hare hand te schenken aan wie het dier zal hebben gedood,
Moriaen, vs. 3977 vlgg.:
‘Nu woende daer ene joncfrouwe binnen,
Die wide ende side dede bekinnen,
Wie dat dier gedoden conde,
Dat sine soude nemen optie stonde
Tenen man al haer lijf.’

Op deze verzen volgt dan in den Moriaen:
‘Men sach nie so sconen wijf,
Ende dat lant was hare algader,’

terwijl in het fabliau hetzelfde veel uitvoeriger aldus wordt gezegd, Lanc. III vs.
22314 vlgg.:
‘Si es coninginne in haer lant,
Ende van menegen riddere vrouwe.
Ic daert wel nemen op mine trouwe
Dat si hevet in haer bedwanc
Drie coninge al sonder wanc,
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Die gereet tharen dienste sijn.
Si es scoenre dan dat sonnescijn,
Bede van hude ende van hare;
Oec en werd nieman geware
Dorperheit an hare en twint.
Si es een utermaten scone kint,
Ende wel uten rike geboren.’

In het fabliau wordt eene belangrijke rol gespeeld door een hondje, dat den ridder,
die het hert bekampen wil, den weg wijst naar het leger van het dier. De jonkvrouw,
die de ridders ten strijde oproept, voegt er bij, Lanc. III vs. 22335 vlgg.:
‘Die daer nu varen woude,
Siet hier dit hondekin, datten soude
Leiden optie rechte slage
Int foreest, daer die hert lage
Ende in wandelinge es meest.’

In den Moriaen wordt er noch van dit hondje melding gemaakt, noch van Keye, die
in het fabliau nog vóór Lancelot het avontuur beproeft, maar er belachelijk afkomt.
De tocht van Lancelot naar het woud, waarin het hert zich bevindt, wordt in het
fabliau veel uitvoeriger beschreven dan in den Moriaen, die ook volstrekt niets
mededeelt van Lancelots strijd tegen de leeuwen, waaraan in het fabliau verscheidene
verzen zijn gewijd. Daarentegen wordt in het fabliau het hert gemakkelijk opgejaagd
en gevangen, terwijl Lancelot in den Moriaen een even geweldigen strijd heeft te
voeren tegen het monsterdier, als in het fabliau tegen de leeuwen. Als Lancelot
eindelijk zijn doel heeft bereikt, maar door vermoeienis afgemat en door wonden
verzwakt is, komt in den Moriaen ‘de verrader’, die reeds vooraf (vs. 3984 vlgg.) is
geschilderd als iemand, wien het te doen was om de jonkvrouw te huwen zonder dat
hij het durfde wagen tegen het monster den kamp te bestaan, bij Lancelot zitten, zijne
wonden verbinden en hem beklagen, terwijl hij hem daarna zijn zwaard heimelijk
ontsteelt en hem zulk eene wonde toebrengt, dat hij voor dood neêrvalt. In het fabliau
staat na de beschrijving van Lancelots overwinning op het hert, III vs. 22522 vlgg.:
‘Des wits voets hi girech was,
Ende snetene af met sinen swerde.
Doe viel hi neder an die eerde:
Hine conste doe gestaen niet.
Mettien hi enen riddere siet
Comen op een ors groet.’

In het fabliau was men nog niet voorbereid op de komst van dien
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ridder, aan wien Lancelot verzoekt den witten voet uit zijnen naam naar de koningin
te brengen, en haar tevens mede te deelen, dat, wie het hert ving, gewond in 't bosch
nederligt. De verrader belooft die boodschap te zullen overbrengen, maar vóór hij
vertrekt velt hij Lancelot, die er niet op verdacht is, neder: ‘ene dorperlike daet,’
waarover de dichter van het fabliau ten sterkste zijne afkeuring te kennen geeft. De
verrader gaat nu heen en biedt aan de koningin den hertenvoet aan, waarvoor hij
zijne belooning eischt. De koningin echter is zeer bedroefd, als zij ziet, dat een ridder
‘soe leelije ende oec quaet’ haar den prijs voor hare hand komt brengen, en is in
twijfel of zij hare belofte wel zal houden. Zij belegt raad en een vorst, dien zij ten
volle vertrouwt, raadt haar aan het huwelijk nog veertien dagen uit te stellen.
Intusschen is Walewein van Arturs hof vertrokken om Lancelot op te zoeken. Hij
vindt hem doodelijk gewond nederliggen, verneemt van hem, wat hem is overkomen,
en brengt hem naar het huis van eenen geneesheer, die zijne wonden verbinden en
voor hem zorgen moet. Dan gaat Walewein naar het kasteel der koningin en daagt
daar den verrader uit. Eene uitvoerige beschrijving van den strijd volgt. Walewein
blijft natuurlijk overwinnaar en wordt dien ten gevolge luisterrijk onthaald door de
koningin, die verheugd is, dat zij van hare belofte is ontslagen. Den volgenden dag
haalt Walewein den reeds half herstelden Lancelot uit het huis van den geneesheer
af en voert hem naar het kasteel der koningin. Van een huwelijk komt echter niets.
Lancelot, die getrouw blijft aan zijne liefde tot Ginevra, verklaart, dat hij later wel
zal terugkomen om het huwelijk te sluiten, al had de koningin dan ook liever gezien,
III vs. 23108 vlgg.,
‘Dattie brullocht ware volcomen;
Maer si scaemde hare, dat secgic u,
Dat sine eyschen soude nu.’

Na twee dagen vertrekken Walewein en Lancelot naar Arturs hof te Karmeloet, en
daarmeê eindigt het verhaal.
In den Moriaen wordt het slot anders en veel korter verhaald. Nadat de verrader
Lancelot heeft neêrgeveld, houwt hij aan het door Lancelot gedoode monster den
rechter voet af, die wel door de jonkvrouw niet wordt verlangd, maar als bewijs
dienen moet, dat het dier waarlijk is overwonnen. Hij bereikt echter het kasteel der
jonkvrouw niet, want onderweg ontmoet hij Walewein, die, ziende dat hij Lancelots
paard berijdt, vermoedt wat er is geschied, hem ten strijde vordert, overwint en hem
op Lancelots verzoek het hoofd voor de voeten legt. Als ervaren in de heelkunde,
verbindt en heelt hij Lancelots wonden in zóóverre, dat hij met hem naar de woning
van den kluizenaar kan terugkeeren, waar hij dan de genezing voltooit.
Blijkbaar is de Lancelotepisode in den Moriaen een eenigszins gewij-
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zigd uittreksel uit het fabliau de la mule sanz frain; maar ook van dat fabliau heb ik
eene oudere bron gevonden, en wel in den Perceval van Chrestien de Troyes, of
liever in de vervolgen daarop, waaraan het, althans hoogstwaarschijnlijk, is ontleend
met verandering van den naam des helds en met invoeging van Waleweins aandeel
aan het avontuur. In de tweede helft van dien Perceval toch vindt men verhaald, dat
Perchevael op zijne zwerftochten o.a. aankomt bij eene burggravin, die een
wonderbaar schaakbord bezit, waarop met onzichtbare hand wordt gespeeld. Op de
schoone bezitster van dat bord wordt Perchevael smoorlijk verliefd, maar zij verklaart
zijne liefde alleen dán te zullen beantwoorden, als hij haar den kop van een wit hert
brengt. Aldus spreekt zij, vs. 22557 vlgg.:
‘Se m'amor volés avoir,
Si vos estuet par estavoir,
Par un parc qui est ci dalés,
Le blanc cerf tout i cacerés
Que le puissiés à force ataindre;
Del cacier ne vos devés faindre;
Se la tieste m'en aportés,
Adont ferai vos volentés,
M'amor arés sans contredit;
Si menrés mon braket petit,
Qui si est boins, puis qu'il l'ara
Véut, ne li eschapera.
Le braket me gardés moult bien,
Car je ne vorroie por rien
Qu'il fust pierdus; se le pierdés,
Jà mais nul jor m'amor n'arés;
Et si irés trestous armés,
Que vous n'i soiés destorbés.’

Perchevael gaat op het hert ter jacht met het hondje, dat zóó goed is afgericht, vs.
22595,
‘C'à un haut rocier l'a ataint,’

waarop Perchevael spoedig, vs. 22598,
‘Del cerf a pris toute la teste.’

Van zijne daad mag hij echter de vruchten niet plukken, want nauwelijks heeft hij
het dier afgemaakt, of, vs. 22604 vlgg.,
‘Une pucièle de malaire
Vint cevauçant parmi la lande,
Voit le braket, plus ne demande,
Par le coler d'orfrois le prist,
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Devant sor son arçon le mist,
Atant s'en torne isnèlement.’

Perchevael ijlt haar na, maar het nauwelijks herkregen hondje wordt hem, op hare
voorspelling, weder ontroofd met den hertenkop door een' ridder, die later eene
bedrieglijke verschijning blijkt te zijn; en terwijl deze beiden om buit en jachthond
strijden, komt een derde, vs. 22693 vlgg.:
Uns chevaliers, trestos armés,
Revient vers aus parmi les prés,
Le braket et la teste emporte.’

Zoo jammerlijk bedrogen, begeeft Perchevael zich op weg om overal het verlorene
op te zoeken. Eindelijk, na vele andere avonturen te hebben gehad, vindt Perchevael
het terug, den hertenkop hangende aan de takken van eenen boom. Daarop, vs. 27108
vlgg.,
‘La tieste del cerf ki là pent
A jus de l'arbre destahie
Et sor le vert erbe coucie.’

't Bezit wordt hem echter betwist door den ridder Garsalos, maar hij overwint hem
en zendt hem, zooals hij gewoonlijk doet met de ridders, die hij heeft overwonnen,
naar Arturs hof. Ten slotte wordt nog verhaald (vs. 29902 vlgg.), hoe Perchevael
hondje en hertenkop aan zijne schoone brengt, die vs 30450,
‘Envers lui sa foi aquita.’

Men ziet, de beide verhalen komen in hoofdzaak overeen, en juist uit de wijze, waarop
zij van elkander afwijken, kan men zien, dat het verhaal van Chrestien de Troyes
ouder is dan het fabliau de la mule sanz frain, dat alzoo aan den roman van Perchevael
ontleend schijnt. Mocht men echter willen veronderstellen, dat zoowel de dichter der
vervolgen op Chrestiens roman als de dichter van het fabliau eene oudere Lancelotsage
heeft gevolgd, en dat dus eigenlijk door den eerste aan Perchevael is toegedicht, wat
oorspronkelijk van Lancelot is verhaald, dan zou de heenwijzing naar de bron van
Chrestiens roman voldoende zijn om aan die veronderstelling allen grond te ontnemen.
Ook deze episode is wel degelijk aan de oude Perchevaelsagen ontleend. In het
verhaal van Peredur leest men, dat Peredur, verlangend de keizerin van Kristinobil
te zien, bij het zwarte meisje, dat hem reeds meermalen gevraagd en ongevraagd
raad had gegeven, onderzocht, waar de keizerin zich bevond, en dat het meisje
antwoordde - en ik laat hier nu het geheele verhaal uit het Roode Boek volgen in de
vertaling van de la Villemarqué1) -: ‘Je prends Dieu

1) Les romans de la table ronde, p. 391 vlg. Vgl. ook San Marte, Die Arthur-Sage, p. 215 vlg.
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à temoin que tu ne la verras pas avant d'avoir tué le monstre qui habite la fôret
prochaine.
- Quel monstre?
- C'est un cerf aussi léger que l'oiseau; il porte au front une corne aussi longue que
le fer de ta lance et aussi effilée que la pointe la plus aiguë, et il détruit les branches
des plus beaux arbres de la forêt, et il tue tous les animaux qu'il y rencontre; et ceux
qu'il laisse en vie meurent de faim; mais ce qu'il y a de pis, c'est qu'il vient chaque
nuit boire toute l'eau du lac, et met à sec les poissons, de sorte que la plupart sont
morts avant que l'eau soit revenue.
- Jeune fille, dit Pérédur, veux-tu venir me le montrer?
- Je ne le puis; car il est défendu à toute âme vivante d'entrer dans la forêt avant
un an; mais voici un petit chien appartenant à madame qui lancera le cerf et te
l'amènera, et le cerf t'attaquera.
Le petit chien servit donc de guide à Pérédur, et lança le cerf qui prit sa course
vers l'endroit où était Pérédur, et il attaqua Pérédur; et, comme il passait, Pérédur lui
coupa la tête avec son épée.
Et, tandis qu'il considérait la tête du cerf, il vit venir une dame à cheval qui prit le
petit chien dans un pan de son manteau, et plaça devant elle la tête du cerf qui portait
au cou un collier d'or, et elle dit à Pérédur:
- Seigneur, tu as commis une bien vilaine action en tuant le plus bel ornement de
mon empire.
- On l'avait exigé de moi. Mais n'est-il aucun moyen de recouvrer tes bonnes
graces?
- Si fait; gravis cette montagne, et tu trouveras un bois, et dans ce bois il y a un
Ler'h (une pierre): appele trois fois au combat le guerrier qui dort sous ce Ler'h, et
tu regagneras mes bonnes graces.’ De zwarte ridder van den Ler'h echter is een
fantoom, dat plotseling met het paard van Perchevael verdwijnt.
Hiermeê eindigt de episode van het witte hert, dat trouwens in de Artursagen eene
groote rol speelt.
Reeds in oude bardenzangen vindt men melding gemaakt van dit hert, dat met
behulp van een klein hondje wordt nagejaagd, en oorzaak is van den strijd der
struiken, een' der beroemdste veldslagen in de Britsche mythologie1). Overigens is
het bekend o.a. uit den roman d'Erec et d'Enide van Chrestien de Troyes2), dat volgens
een oud gebruik aan Arturs hof de jager, die, in de koninklijke jacht op het witte hert,
het geluk had het dier te vangen, recht had op eenen kus van de schoonste dame aan
't hof. Als Artur toch de jacht op het witte hert heeft aangekondigd, zegt Walewein:

1) H. de la Villemarqué, t.a.p. p. 422.
2) Fragmenten er van zijn uitgegeven door Bekker in Haupts Zeitschr. X p. 373.
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‘Nos savon bien trestot pieça
Quel costume li blanc cerf a;
Qui le blanc cerf ocire puet,
Par raison baisier li estuet
Des puceles de vostre cort
La plus bele a quanqu'il cort.’

Daar dit echter aanleiding tot twist zou kunnen geven, stelt hij voor, dat de ridder,
die 't hert zou verslaan, niet de schoonste dame, maar zijne eigene geliefde zou
uitkiezen. De koning wil echter hiervan niets hooren en het oude gebruik handhaven.
Als hij dan ook zelf het hert heeft gevangen, stelt hij het uit van zijn recht gebruik
te maken tot Erecs terugkomst, en als deze aan 't hof komt met Enide, voert koningin
Ginevra zelve Enide tot Artur met de woorden:
‘Or pouvez vous le baiser prendre
De la plus bele de la cour.’

De koning verklaart Enide, door haar te kussen, voor de schoonste dame aan 't hof
en geeft te gelijk te kennen, dat hij dit doet om het verwijt te ontgaan, als hield hij
de gebruiken zijner vaderen niet in stand:
‘Li usage Pendragon, mon père,
Qui fu droit rois et emperere,
Dois-jou garder et maintenir
Quoiqu'il m'en doive advenir.’

De dichter voegt er dan ten slotte nog bij:
‘Le roi par icele avanture.
Rendit l'usage et la droiture
Qu'à la cour devait li blanc cerf.’1)

In de Britsche sage van Gherent, den ridder met den valk, welke door de la
Villemarqué de bron van Chrestiens Erec wordt genoemd, vindt men melding gemaakt
van eene dergelijke jacht op een wit hert2).
Daar wordt aan Artur door zijnen forestier Madok meêgedeeld, dat hij in het woud
een hert had gezien, zooals hij er nog nooit te voren een had ontmoet, geheel wit, en
zóó fier op zijne koninklijke houding, dat het alle gezelschap van andere dieren
minachtte. De koning kon-

1) Zie deze episode uit den roman in uittreksels bij H. de la Villemarqué. t.a.p. p. 128 vlg. en
San Marte, Die Arthur-Sage, p. 300, 304 en 308 vlg.
2) H. de la Villemarqué, t.a.p., p. 241 vlg., 259 vlg., 266. Zie ook San Marte, Die Arthur-Sage,
p. 251 vlg., 263 vlg., 269. Men vindt de sage met de engelsche vertaling bij Lady Guest,
Mabinogion, II, p. I-141.
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digde nu eene groote jacht aan, en op verlangen van Gwalhmaï (Walewein) bepaalde
de koning, dat de jager, die het hert zou vangen, hij mocht ridder zijn of niet, het den
kop zou mogen afhouwen, en ten geschenke geven aan wien 't hem zou behagen,
aan zijne geliefde of aan die van zijn' vriend. Artur was het zelf, die met behulp van
den hond Cavall het hert achterhaalde, het den kop afhieuw en in triumf meêvoerde.
Hij kon echter niet besluiten aan wie hij den kop zou aanbieden, waarop Gwennivar,
zijne vrouw, hem aanried, de terugkomst van Gherent af te wachten. Toen deze terug
was gekomen en in het huwelijk trad met Enit, werd aan de jonge vrouw de hertenkop
als huwelijksgift aangeboden.
Ook herinner ik nog even aan de jacht op het witte hert, waarmeê de Fergunt
aanvangt. Artur zegt daar, dat hij wil gaan jagen, vs. 41 vlgg.,
‘Int foreest van Goriende
Den witten hert, die noit en kende
Dat grote geloep van minen honden.’

Bijna tweehonderd verzen worden daar besteed aan de beschrijving van die jacht,
die aanvankelijk niet gelukkig is. Het hert weet steeds te ontkomen.
‘Doe swoer die coninc enen eet,
Dat hi ne sal laten die jacht,
Dore bosch, dore haghe, dach no nacht,
Tes hi gevaen sal hebben den hert,
Wien soet te pinen wert.’

Om de ridders nog meer aan te vuren,
‘Enen groten cop hi nam
In sine hant van roden goude,
Ende seide, dat hine hebben soude,
Die den witten hert mochte vaen.’

Toen begon de jacht op nieuw, doch met even slechten uitslag, zoodat ten laatste alle
jagers het moesten opgeven met uitzondering van Perchevael. Deze, door eenen brak
op het spoor van het hert geleid, hield vol, totdat het afgejaagde wild ten laatste in
een' stroom den dood vond, en Perchevael door hoorngeschal aan den koning deed
weten, dat hij het witte hert had buitgemaakt, waarom dan ook de uitgeloofde prijs
hem ten deel viel.
Blijkt dus, zoowel uit de britsche sage van Gherent er den franschen roman d'Erec,
als uit eene britsche volkssage en uit den roman van Ferguut, dat de sage - men zou
bijna kunnen zeggen, de mythe - van het witte hert, dat, uit liefde voor eene schoone,
met behulp van een klein hondje wordt nagejaagd, algemeen was verspreid onder
hen, die de Artursagen hoorden of voordroegen, 't was toch uit den vorm,
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dien de sage in het britsche verhaal van Peredur had aangenomen, dat zij zich
geleidelijk ontwikkelde tot den vorm, waaronder wij haar in den roman van Moriaen,
hoe gewijzigd dan ook, terugvinden. Het verloop der sage is nu gemakkelijk na te
gaan. In het verhaal van Peredur is de voorwaarde voor het verwerven van de liefde
eener jonkvrouw het najagen van een wit hert, waarvan de kop als zegeteeken moet
worden aangeboden. Een klein hondje der jonkvrouw bewijst daarbij zijne diensten,
maar het hondje wordt met den hertenkop door eene vrouw geroofd en het bestrijden
van eenen ridder, die later eene ijdele verschijning blijkt te zijn, is de voorwaarde,
waarop Peredur, de held van het verhaal, het hondje en den hertenkop terug krijgt.
In de vervolgen op Chrestiens roman is deze episode letterlijk overgenomen met dit
eenige verschil, dat Perchevael niet alleen de denkbeeldige verschijning van een'
ridder bestrijdt, maar bovendien nog een werkelijken ridder, die van den eersten
strijd heeft gebruik gemaakt, om hond en hertenkop te rooven, maar niet verhinderen
kan, dat Perchevael toch ten laatste de vruchten zijner zegepraal plukt. De dichter
van het fabliau de la mule sanz frain heeft, volgens de mnl. vertaling, grooter
verandering aangebracht. De held is niet meer Perchevael, maar Lancelot, die eerst
het avontuur waagt, nadat Keye het te vergeefs heeft beproefd. Hij onderneemt het
niet uit liefde tot eene jonkvrouw, die hare hand belooft aan den overwinnaar van
het hert, maar uit eerzucht. Er is nu geene sprake van een wit hert, maar van een,
door zeven leeuwen bewaakt, hert met eenen witten voet, die door Lancelot wordt
afgehouwen, maar ontstolen door een verraderlijken ridder, die tegelijk Lancelot
nedervelt, zoodat hij niet in staat is het ontstolene (alleen den witten voet, en niet het
hondje, dat wel tegenwoordig is, maar niet wordt gestolen) te heroveren. Die ridder
doet zich bij de jonkvrouw voor als den overwinnaar van het hert, en wordt niet door
Lancelot zelven gestraft, maar door Walewein, die als tweede held in dit avontuur
is opgenomen. De dichter van den Moriaen eindelijk vertelt weder niets van Keye,
maar evenmin iets van het hondje. Hij doet Lancelot het avontuur ondernemen uit
de ridderlijke zucht om eene jonkvrouw van dienst te zijn, welke hare hand had
beloofd aan den ridder, die, nu niet meer het hert, maar, een ‘vreeselijk monster’ zou
dooden. De verrader is het hier, die, na Lancelot te hebben geveld, den voet aan het
monster afhouwt, maar, nog vóór hij de valsche mare zijner overwinning kan
verkonden, door Walewein wordt gedood, zoodat de jonkvrouw niet verneemt, wie
haar den dienst heeft bewezen.
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VII. Kritiek van den Moriaen.
Vatten wij nu in het kort de uitkomsten van ons onderzoek samen! Wij hebben dan
gezien, dat de compilator van het Lancelothandschrift allerwaarschijnlijkst den roman
van Moriaen niet onveranderd in zijn werk heeft opgenomen, maar hem integendeel
eene allerbelangrijkste wijziging heeft doen ondergaan, door niet meer Perchevael,
die echter wordt bijbehouden, maar den veel minder bekenden Acglovael als vader
van Moriaen voor te stellen. Of de compilator ook nog andere veranderingen in den
roman heeft gebracht, kunnen wij niet nagaan; wel hebben wij gezien, dat de
Perchevaelsagen, die in den roman voorkomen, in vele opzichten overeenstemmen
met die, welke wij in den Lancelot aantreffen, al wijken zij dan ook weder daarvan
af in andere bizonderheden, die wij elders, soms ook nergens, terug vinden. Wij
mogen aannemen, dat de dichter van den Moriaen (niet de compilator van 't
handschrift, van wiens werk wij bij de volgende beschouwing afzien, om alleen het
oog te vestigen op den Moriaen, zooals hij oorspronkelijk schijnt geweest te zijn)
eene, nu althans in dien vorm niet terug te vinden, Perchevaelsage heeft gevolgd, die
waarschijnlijk uit dezelfde bron is geput als het begin van Wolfram's Parzival. Niet
onmooglijk is het, dat die sage oorspronkelijk niet tot de Britsche sagen heeft behoord,
maar onder de Germanen, en wel de Noord- of Zuid-Nederlanders, heeft geleefd;
dat dus de Moriaen oorspronkelijk geen Moor, maar een Germaan was. Dit laatste
evenwel is niet bewezen: met zekerheid kunnen wij niet meer zeggen, dan dat onze
dichter eene Perchevaelsage heeft geput uit eene voor ons verloren gegane bron; en
daarbij kunnen wij nog met Dr. Jonckbloet het vermoeden uitspreken, dat hij bij de
bewerking van die sage misschien het begin van den Carel ende Elegast tot voorbeeld
heeft genomen. Niet zonder kunstvaardigheid heeft hij dan verder twee episoden in
zijn' roman ingelascht, die hij elders had gevonden, namelijk één avontuur van
Walewein, overeenstemmend, maar met belangrijke afwijkingen, met twee episoden
uit den mnl. roman van Walewein, maar naar 't schijnt eer aan een fransch origineel
ontleend, dan aan den mnl. roman van Penninc en Vostaert; en één avontuur van
Lancelot, blijkbaar eene zeer verkorte bewerking van het fabliau de la mule sanz
frain, dat zelf weder eene uitbreiding is van eene Perchevaelsage, die wij in de
vervolgen op Chrestiens roman en zelfs in het verhaal van Peredur terug vinden.
Die verschillende bestanddeelen zijn zoodanig in elkaar gevlochten, dat de
kunstenaar eene eenheid in zijn werk heeft gebracht, die wij niet gewoon zijn in de
middeleeuwsche romans dikwijls aan te treffen.
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Ook in de wijze, waarop de dichter zijn verhaal begint, herkennen wij den kunstenaar.
De mededeeling van den gewonden ridder wekt ongezocht bij koning Artur het
verlangen naar Perchevael op, en reeds zijn wij begonnen belang te stellen in de
queste van Walewein en Lancelot, en voorbereid op eenige avontuurlijke
ontmoetingen, als ons verlangen, dat hun tocht met goeden uitslag zal worden
bekroond, nog aanmerkelijk toeneemt na het optreden van Moriaen, die blijkt er nog
meer belang bij te hebben, dat Perchevael gevonden worde, dan de beide ridders, die
hij ontmoet: immers Perchevael is (namelijk in den oorspronkelijken roman) zijn
vader, en het is hier de zoon, die het recht zijner verongelijkte moeder zoekt en
daardoor tevens voor zich de schande der bastaardij tracht uit te wisschen.
Onmiskenbaar talent blijkt uit de schildering der eerlijke, moedige ruwheid,
waarmeê Moriaen optreedt, tegenover den ridderlijken moed van Lancelot en vooral
de fijnbeschaafde bezadigdheid en zelfbeheersching van Walewein, het ideaal van
ridderlijkheid. Heeft ook Walewein in alle Arturromans hetzelfde karakter, niet licht
zal men een anderen roman vinden, waarin dat karakter zich zoo in al zijne
voortreffelijkheid vertoont. De dichter van den Moriaen is er in geslaagd al de trekken
te vereenigen, waaraan men Walewein in de andere romans herkent. De indruk, dien
zijne zedelijke grootheid op een onbedorven, maar nog ongevormd en onbeschaafd
gemoed als dat van Moriaen maakt, die in de beide ridders der tafelronde, maar vooral
in Walewein, bijna bovenaardsche wezens ziet, is zóó natuurlijk geschetst, zóó
treffend voorgesteld, dat wij, behalve groote kunstvaardigheid, ook eenen op het
ideëele gerichten geest aan onzen dichter niet kunnen ontzeggen.
Onze belangstelling in de queste van Perchevael is nu nog aanmerkelijk verhoogd,
en als wij met de ridders bij den kluizenaar aan den viersprong voor een oogenblik
rust nemen, dan zijn wij geleidelijk midden in het verhaal ingebracht en gereed de
ridders op hunne zwerftochten te volgen. In die tochten is, om 't zoo eens te noemen,
systeem. Terwijl in andere romans vaak het eene avontuur het andere opvolgt, en
men met geringe wijziging de orde der avonturen gemakkelijk kan omkeeren, vloeit
hier het een uit het ander van zelf voort en sluiten de verschillende avonturen elkaar
in, zoodat zij samen een harmonisch geheel vormen.
Nadat ieder der drie ridders een verschillenden weg heeft gekozen, mogen wij
evenveel avonturen verwachten, als er ridders zijn. In de eerste plaats doet de dichter
ons een Waleweinavontuur bijwonen, waarvoor hij de stof buiten de Perchevaelsagen
heeft gezocht. De keus, die hij gedaan heeft uit alle avonturen, welke te zijner
beschikking stonden, doet hem eer aan. Twee der fraaiste verhalen uit den roman
van Walewein heeft hij met groote kunstvaardigheid samen doen smelten
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en tot één geheel verwerkt. Nadat wij met welgevallen hebben gelezen, hoe door
Walewein het onrecht gestraft, de beleedigde en zwakke gewroken en beschermd
wordt, zijn wij getuige van eenen, door den dichter zelven naar 't schijnt uitgedachten,
zeer menschkundig opgevatten tweestrijd in het gemoed van een oud man, die het
gastrecht niet wil schenden, maar tegelijkertijd er behoefte aan heeft, den dood van
zijn eenigen, geliefden zoon te straffen. In den roman van Walewein ontbreekt die
belangrijke tweestrijd geheel en al, en zoo mist men dáár dan ook de levendige
schildering, die onze dichter geeft van de snoode verraderij, waarvan Walewein het
slachtoffer is en die hem, als loon voor zijne ridderlijkheid, den dood nabij brengt.
Op het kritieke oogenblik, waarop de dichter ons ernstig beducht heeft gemaakt
voor Waleweins leven, breekt hij zijn verhaal af, om onze aandacht op Moriaen te
vestigen, die zeewaarts gaat om zijnen vader op te zoeken, maar het aan zijn
vreesverwekkend uiterlijk te wijten heeft, dat niemand hem de Iersche zee wil
overzetten, en dat hij dus onverrichter zake moet terugkeeren. Toch is zijn tocht niet
geheel en al vergeefsch geweest: hij is nu ten minste niet meer in het onzekere, waar
hij zijnen vader zal kunnen vinden. Juist komt hij terug - en hier worden de beide
episoden kunstmatig door den dichter verbonden - als Walewein op het punt is, het
leven te verliezen. Hij redt hem, en is zoodoende in staat een belangrijken dienst te
bewijzen aan den ridder, wien hij zijne geestelijke wedergeboorte, om het zoo eens
te noemen, te danken had, zoodat nu voor het vervolg een onverbrekelijke band beide
ridders vereenigt, en nog grooter belangstelling in Moriaen bij den lezer wordt gewekt.
Vóór wij vernemen, wat Lancelot wedervaart, heeft er eene gebeurtenis plaats,
die schijnbaar het door Moriaen zoo nabij gewaande doel uit het oog doet verliezen,
maar in waarheid strekken moet om hem dat doel te doen bereiken. Gariët komt aan
met berichten van het hof. Koning Artur, zegt hij, is gevangen genomen, het rijk
wordt aan alle kanten door vijanden bestookt, de koningin is in gevaar, en dat alles
is gebeurd, terwijl de beste ridders ver van het hof verwijderd waren. Hoog noodig
is het, dat Lancelot, Walewein en Perchevael terugkomen om Artur te bevrijden en
het rijk te redden. Niet alleen Perchevael echter moet nu worden opgespoord, maar
ook Lancelot, en dat laatste neemt Walewein op zich, terwijl Gariët belooft met
Moriaen mede te zullen gaan, en zóó het bereiken van den anderen oever der zeestraat
en het vinden van Perchevael mooglijk te maken.
Perchevael wordt nu gevonden, zijne ontrouw ten opzichte van Moriaens moeder
en zijn verblijf in de kluizenaarshut wordt verklaard en het dubbele doel is bereikt:
Moriaen heeft zijnen vader weder en is als zoon door hem erkend, terwijl Arturs
redding mooglijk is geworden door Perchevaels hulp.
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Het verlangen van Artur naar zijnen rooden ridder was er als het ware een voorgevoel
van geweest, dat hij al zeer spoedig zijn' bijstand hoog noodig zou hebben. De roman
nadert nu zijn einde, Arturs redding en de feitelijke herstelling van het onrecht,
Moriaens moeder aangedaan, moeten nog slechts worden verhaald.
Vooraf echter is het noodig, dat wij weten, hoe het met Lancelot is gegaan, en wat
dezen held is wedervaren, heeft onze dichter geput uit een op zich zelf staand verhaal,
dat ook tot de beste Lancelotsagen behoort, maar dat hij zeer heeft ingekort, omdat
hij vermoedelijk begreep, dat, als eenmaal het einde van een werk vooruit is te zien,
alles, wat de mededeeling van den afloop nog verschuift, liefst zoo kort mooglijk
moet worden verhaald. Het verraad, dat Lancelot de vruchten deed verliezen van
zijne overwinning op een gevaarlijk monster, wordt door Walewein gewroken, en
bij den kluizenaar aan den viersprong, waar wij de eigenlijke queste een aanvang
zagen nemen, zien wij nu ook weêr ten slotte al de ridders vereenigd, die daarin eene
rol speelden: Lancelot, Walewein, Perchevael, Gariët en Moriaen. Zij doen de
nederlaag der Bertoenen in eene overwinning verkeeren, verlossen Artur en nemen
den koning van Ierland gevangen.
De roman eindigt met eene beschrijving van de bruiloft, waarop Moriaens vader
zijne trouwbelofte, eenmaal aan de Moorsche koningin gegeven, gestand doet, en
Moriaen den schandnaam van bastaard verliest, terwijl ook Artur, na den zoo gelukkig
geëindigden oorlog met Ieren en Saksers, al zijne beroemde ridders aan zijn hof te
Karmeloet vereenigt, en dáár op het Pinksterfeest met grooter luister dan ooit te
voren, hof houdt.
Uit deze eenigszins uitvoerige schets moge blijken, dat wij in den Moriaen een
kunstwerk van vrij groote waarde bezitten, dat in de meeste opzichten gerust kan
wedijveren met het beste, dat de romanlitteratuur in de middeleeuwen heeft
opgeleverd. Wij mogen dan ook den compilator van het Lancelothandschrift dankbaar
zijn, dat hij het, zij 't ook niet ongeschonden, voor ons heeft bewaard, en wij geven
hem gelijk als hij onzen roman noemt, vs. 26:
‘Van Moriane dat scone bediet.’

Vooral dán zou die roman een sieraad van onze letterkunde mogen worden genoemd,
als wij met Dr. Jonckbloet1) mochten aannemen,

1) Gesch. der Mnl. Dichtkunst, II, bl. 150. Op de voorafgaande bladzijden geeft Dr. Jonckbloet
zijn oordeel over de aesthetische waarde van ons gedicht ten beste. 't Spijt mij, dat het mijne
daarmeê niet overeenstemt, maar - ofschoon ik mij in dezen van wederlegging der
opmerkingen, die Dr. Jonckbloet over ons gedicht maakt, onthouden moet, daar ik dan tot
al te groote uitvoerigheid zou moeten vervallen, en ik ook mag verwachten, dat ieder, die
den roman leest, daarover naar zijnen smaak en zijne aesthetische ontwikkeling een zelfstandig
oordeel zal vellen - toch twijfel ik er niet aan, of mijne ontleding van het gedicht zal voor
menigeen eene opwekking zijn, om niet eenvoudig het oordeel van Dr. Jonckbloet over te
nemen, maar het nog eens te toetsen aan den indruk, dien de roman bij eene hernieuwde
lezing zal maken, vooral ook in vergelijking met andere middeleenwsche romans.
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dat wij hier met eenen der weinige oorspronkelijke mnl. romans te doen hebben. Wij
moeten ons echter bepalen tot de negatieve wetenschap, dat het tegendeel niet te
bewijzen is, omdat ons geen fransche roman van Moriaen bekend is, in de dichter
ook niet naar een fransch origineel verwijst. Bastaardwoorden komen er zeker weinig
in voor, en met Dr. Jonckbloet valt het ons niet moeilijk te erkennen, ‘dat het gedicht
geschreven is in vloeiende, welluidende of krachtige verzen’, die men eer in een
oorspronkelijk, dan in een vertaald gedicht verwacht.
Wanneer onze roman is gedicht, valt niet met zekerheid te bepalen. De invoeging
van den Moriaen in den Lancelot kan niet lang vóór het laatste decennium der
dertiende eeuw hebben plaats gehad; immers men vindt in den Lancelot ook eenige
hoofdstukken uit Maerlants Spiegel Historiael1), en wel hoofdstukken, die eerst in
1286 zijn geschreven. Het handschrift zal wel uit het begin der veertiende eeuw zijn.
De vertaling van Maps Lancelot echter is veel ouder, zeker uit de eerste helft, zoo
niet uit het eerste kwart der dertiende eeuw. De Moriaen schijnt iets jonger te zijn,
dan de Lancelot, omdat de denkbeelden, die er in worden verkondigd, eenige
overeenkomst hebben met die van Maerlant en zijne geestverwanten. Merkwaardig
is in dat opzicht de plaats, waar Walewein de al te groote zucht naar avonturen afkeurt,
vs. 825 vlgg.:
‘Diegene, die ember wilt striden
Ende heme dies niet vermiden,
Selen sijs langen tijt plegen,
Bi wilen selen si ontwegen,
Ende oec haren meester vinden,
Die hen dies willen bewinden.’2)

Zoowel die plaats als verschillende andere maken, dat wij in den Moriaen een
riddergedicht zien, dat, in tegenstelling tot de Karelromans, geheel vervuld is van
den geest der Arturromans, maar dien geest minder door het avontuurlijke in het
verhaal, en de aaneenschakeling van fantastische, wonderlijke voorvallen openbaart,
dan door de verheerlijking eener beschaafde ridderlijkheid, welke zich niet meer
door ruw geweld boven het burgerlijke wil verheffen, maar door fijne

1) Dr. Jonckbloet, Roman van Lancelot, II, Inl. bl. CLXXVI-CLXXIX.
2) Ook Dr. Jonckbloet, Gesch. der Mnl. Dichtkunst, II, bl. 147, haalt deze plaats aan en maakt
daaruit, en uit andere plaatsen, gevolgtrekkingen, die hij verder uitvoeriger toelicht, dan ik
nu plan heb te doen. Zeker staat de Moriaen nader bij de burgerlijke poëzie dan een der
Karelromans, maar niet zoo dicht als de Torec.
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vormen en edele grootmoedigheid zich van het al te dorperlijke wil onderscheiden.
Eerst de dertiende eeuw is de tijd, waarin zulk eene ridderlijkheid tot ideaal gesteld
kon worden, al was er dan ook tusschen ideaal en werkelijkheid toen eene breede
klove.
Lang heeft het ook niet kunnen duren, dat dit ideaal den edelen voor oogen stond.
De burgerlijke didaktiek heeft het verdrongen door een geheel ander ideaal te stellen,
meer in overeenstemming met de behoeften van het algemeen, en vooral ook - bij
den toenmaligen toestand der maatschappij - beter te bereiken. Toch is het ideaal der
ridderlijkheid, zooals wij dat vooral in den roman van Moriaen vinden, niet
onvruchtbaar geweest, maar heeft het een' indruk achtergelaten, waarvan in de
geschiedenis der beschaving dankbaar melding moet worden gemaakt. Het heeft de
zeden verzacht, de ruwheid van vorige tijden leeren bekampen en er zoo het zijne
toe bijgedragen, om de nieuwere beschaving, waarvan wij nog de vruchten plukken,
ingang te doen vinden en vervolgens te doen zegevieren.

VIII. Wijze van uitgaaf.
Van het eenig bekende handschrift van den Lancelot, op de koninklijke Bibliotheek
te 's Hage, neemt de Moriaen in fol. 117a1-128b3, en fol. 116a1-116b3, welk blad bij
vergissing is gebonden tusschen 117b3 en 118a1. Het handschrift heb ik nauwkeurig
met de uitgave van Dr. Jonckbloet vergeleken en letterlijk laten afdrukken. De
inhoudsopgaven der hoofdstukken, die men in de uitgave van Dr. Jonckbloet niet
vindt, heb ik uit het handschrift overgenomen. Dáár vindt men ze echter in margine,
en alzoo door het afsnijden en inbinden van 't handschrift zeer geschonden. Het
daarvan in mijne uitgave tusschen twee haakjes geplaatste is door mij ex conjectura
ingevuld. De inhoudsopgave van hoofdstuk V en VII heb ik zelfs geheel moeten
gissen.
Bij de uitgave ben ik te werk gegaan evenals bij die van den Torec. Ik heb aan de
lezing van het handschrift niets willen veranderen, behalve, als toen, steeds di in die.
De redenen daarvoor noemde ik reeds bij mijne uitgave van den Torec1), en ik voeg
er nu nog de gemotiveerde lofrede bij, die Dr. Cosijn nog niet zoo lang geleden heeft
gehouden op de uitgave van Maerlants Spiegel Historiael door Dr. de Vries en Dr.
Verwijs. ‘Wij hebben’, zegt hij, ‘hier niet

1) Zie Jacob van Maerlants Roman van Torec, Leiden 1875. Inl. bl. XXXVII.
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te doen met eene quasi-wetenschappelijke knoeiëditie, die de uitgever naar eene
denkbeeldige “grammatica” zoogenaamd verbeterd heeft, zonder zelfs rekenschap
te geven van de veranderingen, die hij zich in zijn eigenwaan veroorloofd heeft, maar
met eene uitgave, die tot in de geringste, schijnbaar beuzelachtigste kleinigheden
den tekst van het HS. teruggeeft, en waarin kennelijk bedorven plaatsen op
scherpzinnige en tegelijk eenvoudige wijze hersteld zijn, altoos met uitdrukkelijke
vermelding van de oorspronkelijke lezing. Men kan in eenige gevallen, b.v. in de
(m.i. ongeoorloofde) toevoeging of weglating der h met de geleerde uitgevers van
gevoelen verschillen, maar zal geen plaats stilzwijgend’ d.i. op roekelooze en
onverdedigbare wijze veranderd d.i. verduisterd vinden. En juist voor de kennis onzer
taal hebben we dergelijke en uitsluitend dergelijke uitgaven noodig; zoogenaamde
‘gezuiverde’ edities kan de grammaticus met een gerust hart op het vuur werpen’1).
Mag men, zooals ik geloof, geene verandering, hoe gering ook in den tekst brengen,
zonder aan den voet der bladzijden de lezing van het handschrift op te geven, dan
wordt het ook uiterst moeilijk eene zoogenaamd kritische uitgave te bezorgen, in
den zin, waarin dat wel eens wordt verlangd. Ik heb hiermeê het oog op den eisch
van zekere eenheid in de orthographie en de buiging en vervoeging der woorden.
Wel is niets gemakkelijker dan een zekeren orthographischen of grammaticalen
regel te volgen, daarnaar den tekst te veranderen en dan de veranderingen aan den
voet der bladzijden op te geven, doch 't is de vraag, of men door 't bezit van zulk een'
regelmatigen tekst wel een voordeel heeft, opwegende tegen het nadeel, dat men nu
telkens naar den voet der bladzijden moet afdwalen, om dáár te lezen bv., dat hetgeen
in den tekst bedieden luidt, in het handschrift als bediden, wat in den tekst beide
gespeld is, in het handschrift als beyde geschreven staat. In onzen Moriaen staat, om
enkele voorbeelden te noemen, in vs. 4 boeke en in vs. 6 boke: moet men nu beide
malen de woorden gelijk schrijven en eenmaal opgeven, dat men de schrijfwijze van
het HS. heeft veranderd? In vs. 32 staat merre: zou men nu den volleren vorm meerre
of nog eer meerne moeten laten afdrukken, natuurlijk met opgave van de afwijking,
die men zich heeft veroorloofd? Bij vs. 43 heb ik aan den voet der bladzijde
opgegeven, dat beetten eigenlijk beten ('t komt ook als beeten voor) moest zijn; maar
zou wel iemand zich daarin vergissen? Meermalen, maar niet altijd, staat de o voor
oe, mode voor moede, broder voor broeder, blode voor bloede; vaak ook i voor ie,
liden voor lieden, live voor lieve, lipen voor liepen enz. Nu eens leest men omme,
dan weder ombe; soms assimileert ont voor

1) Taal en Letterbode VI, 1875, bl. 149.
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eene b tot om, soms niet, ook in hetzelfde woord; soms wordt de gewone mnl.
spelregel gevolgd, dat iedere d op het eind van een woord tot eene t wordt verscherpt,
soms ook weêr niet; voor volgen of misschien volchen staat vohlen of volhen. Is het
nu de moeite waard hier telkens te veranderen, en, want zonder die opgave is de
verandering niet gewettigd, van die verandering rekenschap te geven, op gevaar af
den lezer tureluursch te maken, en hem te doen zuchten: daarvoor had ik immers de
voorlichting van den uitgever niet noodig en de lezing niet behoeven af te breken?
Ik geloof het niet. In de aanteekeningen heb ik daarom slechts enkele kleinigheden
verbeterd, verder de, bij dezen roman nietzoo overvloedige, verbeteringen van Dr.
Jonckbloet opgegeven, en eindelijk, waar de tekst blijkbaar bedorven en niet bij eene
oppervlakkige lezing te herstellen was, meer dan ik bij den Torec deed, emendaties
voorgeslagen. Dat mij daarbij de welwillende en onwaardeerbare voorlichting van
Dr. de Vries ten goede kwam, herdenk ik hier dankbaar.
Bij den Torec voegde ik eene verklarende woordenlijst: ik zag geene reden om
het hier niet te doen, en hoop daarmeê eenigen dienst te hebben bewezen aan wie de
eerste schreden willen zetten op het pad der mnl. taalstudie; voor taalgeleerden is zij
natuurlijk niet in de eerste plaats bestemd, en daarom scheen mij eenige uitvoerigheid
niet overbodig.
ROTTERDAM,
J.T.W.

Aug. 1877.

Roman van Moriaen

63

Moriaen.
Lancelot III, 42547-47250.
I.
Van [enen riddere dien] Perchevael gewont hadde ende t Arturs hove
sinde.

5
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Ons maect cont die aventure
Van enen riddere nu ter ure,
Die Moriaen was geheten.
Som die boeke doen ons weten,
Dat hi Perchevals sone was,
Ende som boke secgen oec das,
Dat hi was Acglavaels soene:
Perchevaels broder was die goene,
Ende so was hi Perchevaels broder kint;
Want men wel ter waerheit vint,
Dat Perchevael ende mede Galaet
Beide bleven, dat wel verstaet,
Maget doet biden grale.
Om dit secgic van Perchevale,
Dat sijn sone nine mach wesen;
Maer ic hebbe in boken gelesen,
Dat Moriaen was sijns broder sone.
Ende an ene morinne was die gone
Gewonnen; ende oec ten selven tide
Dat Acglavael sochte wide ende side
Lancelote, die verloren was,
Alsmen hier te voren las.
Ic wane die gene die Lancelote maecte,
Dat hem in sijn dichten vaecte,
Dat hi vergat ende achterliet
Van Moriane dat scone bediet.
Mi wondert wies si hen onderwinden,
Die dichten wilt ende rimen vinden,
Sine volbrachten daer af die tale.
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Die coninc Artur sat tenen male
In Bertangen ende hilt hof
Om te merre sinen lof;
Ende daer die hoge liede saten
Over die tafle ende aten,
Quam een riddere in gereden.
Het was in Arturs tiden seden,
Datmen gene porte sloet,
Noch weder cleine no groet;
Waer so die coninc hilt hof
Wie so wilde ginc in ende of.
Dus quam die riddere in gevaren
Daer die hoge liede waren.
Al woude hi beetten hine mochte,
Hi was gewont so onsochte.
Het stont den riddere herde onsiene;
Hi hadde wonden meer dan tiene:
Vander minstere en soude wesen
Te rechte engeen man genesen.
Dus quam die riddere beraden:
Sine wapine ende sine gewaden,
Ende sijn ors scone ende groet,
Dat was al beverwet roet
Algader met sijns selfs blode.
Den riddere was wee te mode,
Ende hi was gewont onsochte;
Nochtan groetti so hi best mochte
Alle die heren vander zalen,
Maer heme gebrac daer ..... talen:
Dat dede hem die sware smerte
Van den lede van sire herte.
Ende min her Walewein, die dede
Dicke menege hoveschede,
Want hijs al sijn leven plach,
Tirst dat hi den ridder sach,
Spranc hi op al sonder beide
Ende hivene uten gereide
Ende setten van den orsse op deerde,
Den riddere dien so vele deerde.
Hine mochte sitten no gaen,
Noch op sine vote gestaen.
Doe dedene Walewein dragen,
Daerne die hoge liede sagen,

Vs. 43. beetten, lees beten. - Vs. 58. daer.....talen, J. daer der talen.
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An dene side vander zale,
Om te verhorne die tale,
Op ene coetse herde sochte.
Doe hi met pinen spreken mochte,
Hiet hi datmen hem dade uut
Al dat hi hadde, toter huut,
Ende dat menne warme decke
Ende bereide ende berecke,
Ende gave hem soppen in wijn claer.
Her Walewein soude hem daer naer
Begaden alsmen pleget wonden;
Men hadde niet te dien stonden
Arsatere vonden alsoe goet,
Alse verre als God de sonne scinen doet:
Van dat hi hem wilde onderwinden
Ende daer hi dlijf an conste vinden,
Dat en mochte niet bederven,
Noch van genen wonden sterven.
Doe seide die riddere diere lach:
‘Wacharme! ende ic en mach
Noch weder eten no drinken:
Die herte begint mi ontsinken,
Die ogen beginnen mi vergaen.
Ic vruchte ic sal sterven saen;
Maer haddic gemogen leven,
Ende mi God hadde gegeven,
Soe dat sijt alle hadden geweten,
Die bi mi nu sijn geseten,
Ic hadde gerne mine gedochte
Geseit den coninc, daer icken om sochte,
Al ut ende ut, van inde torde,
Dat ic nine loge van enen worde,
Alsict best conde genomen.
Noetsake dede mi hier comen.’
Doe seide Walewein, die gode:
‘Her riddere, nu sijt al sonder hoede
Vander doet op desen tijt:
Ic hope gi hebben selt respijt,
Want ic sal u hulpen sciere.’
Doe trac hi ut sire aluwire
Een cruet, dat was also goet,
Dattet stelpte mans bloet

Vs. 99 en 100 zijn hoogstwaarschijnlijk van hunne plaats geraakt, en zullen in 't
oorspronkelijke wel achter vs. 102 hebben gevolgd.
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115 Ende verlichte al ongesonde.
Hi staecs den riddere inden monde
Ende deets hem eten allettelkijn.
Doe verlichte therte sijn,
Ende begonste drinken ende eten
120 Ende sijns leets vele vergeten.
Tirst dattie dinst was gedaen,
Quam die coninc Artur gegaen
Toten riddere daer hi lach,
Ende seide: ‘God geve u goden dach,
125 Live her riddere; maect mi cont,
Wie heeft u dus sere gewont?
Ende quaemt bi uwen scouden?
Ende bleeft den riddere onvergouden,
Die u dede dit sware verdriet,
130 Doe hi achters van u sciet?’
Die riddere seide: ‘Ic maecs u vroet,’
Toten coninc, die vor hem stoet.
‘Ic hebt gesekert ende gesworen:
Mijn eet en blieft niet verloren:
135 Ic saelt u secgen overwaer.
Dies es leden seven jaer,
Dat ic onderginc van gode;
Doe dwanc mi so deermode,
Dat ic ne wiste wat verteren.
140 Doe moestic mi met rove generen;
Mine tienden waren vercocht,
Ic hadde min goet al overbrocht
Ende min erve ende min leen,
Soe dat mi en bleef negeen
145 Van al dat mi min vader liet,
Doe hi vander werelt sciet.
Mi en was een twint niet bleven:
Ic hads vele dor Gode gegeven,
Want ic harde lange stonde
150 Tornoye ende tafelronde,
Daer ic min goet al verteerde.
Wie soe smijns iet begerde,
Waest dor dere, waest dor Gode,
Was hi knape, was hi bode,
155 Hine keerde niet omberaden;
In stont heme in staden

*

Vs. 149. harde. J vraagt of daarvoor niet hanteerde gelezen moet worden.
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Die iwent ane mi sochte,
Tes ic min goet overbrochte.
Doe moestic varen achter lande,
Ic moets lien, al eest scande;
Wie so quam in min gemoet,
Vordi penninge of ander goet,
Waest pelegrim oft coepman,
Ic dede den raet dat ict gewan.
Mi mochte lettel goeds ontgaen:
Ic hebbe menege ondaet gedaen.
Nu es leden die derde dach,
Dat ic voer om min bejach:
Een riddere quam in min gemoet.
Sijn ors docht mi wesen goet,
Dat ict begeerde vor alle dinc;
Ende daer ic naden breidel vinc,
Ende icken beten hiet op deerde,
Was hi gereet met sinen swerde,
Ende gout mi so met enen slage,
Dat ic vergat al mire mage
Ende al dat mi nie toeginc:
Sulc was die slach, die ic ontfinc.
Wat ic mi keerde ter were
En besloet mi niet ene pere,
Sine slage waren so groet
En wogen seerre dan loet.
Hi dorsloech mi mine wapine,
Dats ter meneger stat in scine,
Dor min lijf ende dor min been:
Van mi ne droech hi slach negeen,
Die hem comen mochte te deren.
Daer moestic hem sekeren ende sweren
Ende oec min trouwe geven,
Om te lingene min leven,
Dat ic tot u hier comen soude
Also scire ende also houde
Alsickere mochte geriden,
Ende langer niet ontbiden,
Ende leveren mi u gevaen.
Ende ic hebt also gedaen,
Want ic come u te genaden
Van allen minen mesdaden,

Vs. 182. En lees Ende.

Roman van Moriaen

68

200

205

210

215

220

225

230

235

240

*

*
Die ic ter werelt nie gewrachte,
Waest in daden, waest in gedochte.’
Doe seide die coninc: ‘Wetti iet
Wie hi was, ende hoe hi hiet,
Die u nu sinde hareward,
Ende hoegedaen was sijn part,
Oft wat tekene hi draget?’
Die riddere seide: ‘Des gi mi vraget
En canic u niet gemaken vroet;
Maer hets al roet als een bloet,
Des ridders ors ende sine wapine;
Ende hi es een Waloes in scine
Bi sire talen ende bi al dien
Dat icker ane conde gesien.
Daer toe es sine macht so groet,
(Ic waen men nigeren sine genoet
Ne soude vinden in kerstenhede,
Noch so goden riddere mede,
Dat magic arme secgen wel,)
Dat mi dongeval daer gevel,
Dat ic quam in sijn gemoet
Dor ander sake dan dor goet.’
Doe seide die coninc Artur voren
Dat sijt alle mochten horen,
Dat min her Perchevael ware.
Hi nam hem selven biden hare
Ende traect sere van evelen mode,
Ende sprac: ‘Al benic here van gode,
Ic mach secgen vrindeloes.
Sint ic Perchevallen verloes,
Dat magic secgen harde wel,
Ende mi dongeval gevel,
Dat hi wille hadde ende gere
Te sokene tgrael ende spere,
Dat hi vinden nine can,
Heeft hi mi menegen ondegen man
Te minen hove gesint gevaen
Dor ondaet, diese hadden gedaen,
Ende die hi met sire cracht dwanc;
Nember moesten sijs hebben danc!
Nu ne hebbic ridder so gedaen,
Die dor mi nu dar bestaen,

Vs. 234 ondegen; J vraagt of men niet moet lezen: ondadegen, doch zie gloss.
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Dat hi mi Perchevale sochte
Ende te minen hove brochte?
Ic benre sere gecrinct of
Ende min lant ende min hof,
Dat ic sijns hebbe gedeert
So lange: ic benre bi onteert.
Dies benic oec boven mate
Drove.’ Doe sprac die drossate,
Her Keye: ‘Ic salne halen, Godweet,
Wedert Perchevale si lief oft leet,
Ende bringen hier tuwen hove,
Dien gi priest van selken love.
Nu geloves mire tale,
Al ware hi gegoten van metale,
Ic bringene levende ofte doet.
Biden here, die mi geboet!
Her coninc, es dit u nu gnoech?’
Doe stont Artur ende loech,
Ende alle die ridders, die horden
Keyen secgen dese worden.
Doe seide die coninc weder:
‘Her Keye, legt dese tale neder:
Gi sout u scamen te rechte altoes
Daer gi horet nomen den Walois.
Hebdi nu alrene vergeten
Des gi u hier vore had vermeten,
Gelijc dat gi hier nu doet,
Ende gi quaemt in Perchevaels gemoet,
Doe gine een stic had gesocht?
Dies waerdi harde ombedocht;
Gi wanettene bringen jegen danc:
Die riddere hine was niet so cranc,
Hine stac u, dat u wel sceen,
Dat gi braect u canefbeen,
Ende dede u oec met onneren
Beide die vote opwerd keren.
Haddi gewilt, hi had u doet.
Idel beroem es scande groet!
Ende hordic u meer gewagen,
Dat gi naden riddere jagen
Wout, ic sout u weten ondanc.

Vs. 245 en 246 gedeert - onteert, lees: gedeerft - onteerft. (Zie Verdam, Tekstcr. bl. 78-79).
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Hi acht luttel op u bedwanc:
Daer moet een ander ombe riden,
Salic getroest werden ten tiden
Van desen riddere nu ten dage.’
Her Walewein sprac: ‘Het scient ene sage,
Her Keye, dat gi ons gewaget.
Wanner dat een man daget
Ende dattene God so lange spart
Dat gaet ten hondert jaren ward,
So werd hi een deel onvroet.
Also donct mi dat gi doet.
Nu geloves mire tale:
Quaemdi noch an Perchevale,
Ende leidi hem iet te voren
Anders dan hi wilde horen,
Biden here vanden trone,
Gine dorstet willen om conincs crone,
Die hier here es vanden lande,
Hi soude u doen so grote scande.
Ic kinne so wale sine seden,
Dies es lange wile leden:
Wanneer hi es wel gemoet,
Ende men belgen nine doet,
Soe es hi sachte als een lam;
Maer alse menne maket gram
Dan es hi tfreesselijcste diet,
Dat God nie gewerden liet:
Dusgedaen sijn sine maniren.
Hi es hovesch ende godertiren
Jegen arme ende jegen rike
Ende jegen die werelt gemeinlike,
Alsmenne belgen nine doet;
Maer alsmen verwandelt sinen moet,
Sone vondemen nigeren sine genoet.’
Al tselve seide her Lanceloet;
Ende alle, die waren in die zale,
Volgeden heren Waleweins tale
Ende gaven Perchevale lof.
Daer was menech drove int hof
Omden coninc haren here,
Omdat hi hem mesliet so sere.
Doe seide der aventuren vader:
‘Bi ons heren macht algader,
Ende bi hem selven namelike,
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Die here es in hemelrike,
Nu ne licgic nembermee
Boven enen nacht oft twee,
In sal riden toten stonden
Dat ic Perchevale hebbe vonden,
Ofte dat ic hore enege niemare,
Waer dat hi becomen ware;
Ende ic salne te hove bringen,
Welt hijs mi dan gehingen
Ende hire met mi wille comen.
In wille mi vorder niet beromen.’
Doe seide Artur: ‘Godeweet,
Dits mi beide lief ende leet.
Gerne soudic Perchevale sien,
Mochte mi tgeluc gescien;
Ende qualike magic uwes ontberen.
Dus hebbic bliscap ende deren;
Maer trouwen, neve, dats mi leet,
Soudi breken uwen eet.
Nu gereit u dor u doget,
Ende rijt wech so gi irst moget.
Ende soeket mi Perchevale.’
Doe spranc op met deser tale
Mijn her Lanceloet van Lac:
Hi quam doe vort ende sprac,
Ende seide hi sout aventuren
Ende nemen dats hem mochte geburen,
Ende Perchevale soeken varen
In allen landen harentaren;
‘Ende magic gevinden den ridder fier,
Opdat ic mach, ic bringen hier.
Ic sal mi gereiden ende henen riden:
Ic wille langer niet ontbiden;
Mi donct ane des conincs tale,
Hine hebbe Perchevale
Hi sal werden uten kere.
Ic sal wech riden dor sine ere.’
Doe seide Artur, die coninc:
‘Her Lanceloet, van derre dinc
Soe waent u bat beraden.
Het mochte mi lichte sere scaden,
Souden mi mine ridders ontriden,
Ende quamic in orlogen ende in striden,
Alsic dicke hebbe gedaen,
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370 Het mochte mi lichte te quade vergaen.
Ic hadde lant ende crone verloren
Over menegen dach te voren,
En hadden mine ridders gewesen:
Bi hen benic al genesen.’
375 Doe seide min her Lanceloet:
‘Biden here, die mi geboet,
Ende ten joncsten dage sal domen,
Come datter af mach comen,
Sint dat Walewein henen rijt,
380 Ic ben die na hem niet ontbijt;
Ic sal proven omme geval
Ende aventuren al jegen al
Wat dat ic van Gode houde,
Want hi sochte mi met gewoude,
385 Doe ic was in hemeliker stede,
Ende brachte mi te hove oec mede.
Om dat benic hem sculdech trowe.’
Het weende al, vrowe ende joncfrowe
Ende ridderen ende knapen tien tiden,
390 Om dat Lanceloet wech wilde riden.
Her Walewein die ne vergat niet,
Dat hi den gewonden riddere behiet,
Dat hine wel soude genesen;
Ende ginc daer hi lach mettesen,
395 Ende verbant hem al sine wonden,
Ende begadese soe tien stonden,
Dat si genasen eer iet lanc.
Het moeste genesen an sinen danc
Daer hi die hant ane dede.
400 Alle die vanden hove mede
Waren drove om haer vermeten.
Daer was des avons lettel geten
Om die heren, die tien tiden
Smargens wilden henen riden.
405 Nu selewi swigen van deser clagen
Ende van Waleweine vort sagen,
Ende van Lancelote nu ter steden,
Die nu beide en wege reden.
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II.
Van Waleweine ende van Lancelote ende van Moriane.
Daventure doet ons gewach:
410 Des margens, alst was dach,
Voren si wech alle beide
Menege wustine, menege heide
Ende hoge berge ende dale
Om te vindene Perchevale;
415 Maer dat pine jegen spoet:
Sine mochtens niet wesen vroet.
Des hadden si menech swaer verdrach.
Ende recht opten negenden dach
Quam een ridder jegen hen gereden
420 Op een ors van sconen leden,
Ende wel gewapent daer toe.
Hi was al sward, ic segt u hoe:
Sijn hoeft, lichame ende hande
Was al sward, sonder sine tande;
425 Ende wapine ende scilt, sekerlijc,
Was al enen moer gelijc,
Ende alse sward alse een raven.
Hi dede sijn ors serre draven
Ende lopen sere mettien.
430 Doen hi die ridders hadde versien,
Tirst dat hise hadde gemoet,
Ende deen den andere gegroet,
Sprac hi te Lancelote saen:
‘Riddere, nu doet mi verstaen
435 Van ere dinc, die ic begere,
Oft wacht u jegen min spere;
Ic wille weten die waerhede.
Ic sal u secgen minen sede:
Wat riddere daer ic come an,
440 Al ware hi starker dan vif man,
Ende ict wiste wel te voren,
In liet dor vaer no dor toren,
In soude jegen hem vechten,
Ofte hi soude mi berechten.
445 Bericht mi, ridder, bi uwer trouwen,

*

Vs. 415 dat, J. dats.
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(Anders maget u wel berouwen)
Die beste waerheit die gi wet,
Die ic u sal vragen, ende nine let.’
Doe seide min her Lanceloet:
‘Ic ware mi vele liver doet
Dan mi een ridder dwingen soude
Van dies ic doen nine woude.
Die lachter en gesciet mi heden:
Oft gi wilt, volget uwer seden,
Ic vechte houder dat ict late
Om te velle uwe onmate;
Want in begere niet den vrede.
Ic wille noch heden u onsede
Vellen, oftic sterve inden wille.’
Die swerte hi en hilt niet stille,
Die op Lancelote was erre:
Hi onthaelde sinen loep verre
Ende verrechte sijn spere,
Alse die te vechtene hevet gere.
Mijn her Walewein hilt besiden
Daer die andere souden striden,
Ende pensde in sinen moet,
Alse die hovesch was ende vroet,
Dattet ware dorperhede
Ende geens goets ridders sede,
Datmen enen ridder verlode
Ende meer dan een man bestode,
Hine sage dat an sijn leven ginge:
Dan ward tijt dat hijt anevinge
Ende stonde sinen vrient te staden,
Oft hine te sere sage verladen.
Hier bi hilt Walewein al stille
Alse een die vechten nine wille,
Noch breken die gerechte wet;
Nochtan waende Walewein bet
Dat ware die duvel dan een man
Daer si waren comen an,
Maer dat hine horde nomen Gode
Men had hem niet mogen ontstriden ode
Hine ware die duvel oft sijn geselle
Ende ware comen uter hellen,

Vs. 456 velle, lees vellene. - Vs. 462. omhaelde, lees onthaelde (Zie Dr. Verdam, Tekster.
bl. 33-38).
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Omdat sijn ors was so groet,
Ende hi was merre dan Lanceloet,
Ende daertoe sward, alsict seide.
Dus quamen si te gadere beide,
Die riddere ende her Lanceloet.
Manlijc hadde een spere groet:
Si brakense ontwe alse riet,
Maer manlijc en velde anderen niet.
Si bleven op harre orsse beide:
Elc trac tswerd uter sceide,
Ende gingen hen daer onderslaen.
En had God selve niet gedaen,
Si waren scire bleven doet.
Haer slage waren soe groet,
Te rechte souts geen man genesen.
Al had middernacht gewesen
Ende alse donker alst noit was,
Men mochte blomen ende gras
Hebben bekint van den lichte:
Die sparken vlogen so bedichte
Uten helmen ende uten swerden,
Ende vilen neder opter eerden.
Die smet, die hare wapine wrochte,
Ic secge dat hise nine mescochte,
Hi verdiender meer goets an
Dan Artur nie gewan
Elken man talselker noet.
Die riddere ende her Lanceloet
Deen wilde den anderen wiken niet
Toter wilen datse sciet
Her Walewein met sire bede,
Ende hi elken achtertrecken dede;
Want hem dochte jamber groet,
Soude daer deen ontfaen die doet.
Ende hi saget te voren wel,
Hare slage waren so fel,
Die si slogen met groten nide,
Het hadde geduert onlange tide
Sine hadden sulke wonden ontfaen,
Dat over den enen hadde gegaen

Vs. 512. Hierna zijn denkelijk drie verzen, op oet rijmende, uitgevallen, daar vs. 513 in dit
verband onverklaarbaar is. Er zal misschien van de wapens zijn gezegd, dat zij goed waren
voor iedereen ‘talselker noet.’
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Ende lichte over hen beiden.
Doense Walewein hadde gesceiden,
Diese beide moede gnoech sach,
Hi sprac an so hi irsten mach
Toten swerten: ‘Hets onsede
Dat gi pleget ende doet mede:
Gi sijt hier af nu ontweget;
Haddi hoveschelike gevreget
Daer u die sin toe hadde gedragen,
Die riddere hads u gewagen
Ende hads u bericht geerne,
Dat wetic wel, ende niet te scerne.
Gi sijt dul ende oec ries,
Ende deen sal bliven int verlies
Van u beiden, gi ofte hi.
Van desen soe ontsie ic mi,
Gine toenter ander redene toe.’
Die swarte riddere antwerde: ‘Hoe
Sprecti dus te mi ward?
Waendi dat ic ben vervard
Te vechtene jegen u beden,
Al hebdi noch gesijn versceden,
Dor die vrese vander doet?
Al ware die een her Lanceloet
Ende dander Arturs suster sone,
(Dese twe die sijn gewone
Te hebbene prijs ende lof
Boven alle die sijn in Arturs hof,
Dies hebbic dicke horen gewach,
Maer ic ben diese noit ne sach)
In vloe hen beiden niet enen voet.’
Doe pensde Walewein in sinen moet:
‘Wi waren dul ende onwijs,
Die ons geeft so groten prijs,
Wine daden onse hoveschede
Al hier jegen hem ter stede.’
Maer mijn here her Lanceloet,
Hi hadde ember wille groet
Te verwinnen die battaelge
Ofte te speelne ter faelge;
Ende Walewein, diet wel bekint,
Bat Lancelote, oft hine mint
Ende den coninc sinen here,
Dat hijt dade dor hare ere,

Roman van Moriaen

77

575

580

585

590

595

600

605

610

Ende hilde daer allettel stille
Ende lite hem secgen sinen wille.
‘Ende ic maens u bider trouwen,
Die gi sijt sculdech mire vrowen,
Die mins oems wijf es.’
Her Lanceloet seide: ‘Sijt gewes,
En haddi mi niet dus dire gemaent,
Des sijt seker ende nine waent,
Ic soude mi wreken of bliven doet,
Dat mi dese riddere sonder noet,
Met eenwige dus bestoet
Ende met slagen overloet;
Maer omdat gi mi so dire besweert
Ic ben die hem nine deert
Dor goet datmen mi geven mochte,
En ware oft hi mi irst besochte.
Ende alst u selven donct tijt
Lecgic den eenwijch in respijt.
Also mote mi God beraden
Ende bringen ter genaden,
Dat ict nine doe dor bloethede
Maer dore u ende dor u bede.’
Dus warense alle .iij. int plein.
Echt sprac min her Walewein
Toten swerten: ‘Gi sijt onvroet
Dat gi sulke sake doet.
Al eest u noch ons vergaen,
Gi moget lichte dat bestaen,
Het sal u costen u leven.
Ic sal u goden raet geven:
Secget mi u noetsaken.
Magic, ic sal u vroet maken
Des gi den riddere sout hebben gevraget,
Die noit dor man so was versaget
Dat hi van sinen orsse vel.’
Die swarte sprac: ‘Gi segt wel.
Nu manic u bi al dien,
Die ridderscaeps nu plien,
Ende bi Waleweine oec te voren,
Die de beste es utevercoren,
Hi ende mijn her Lanceloet,
Waer soet es, in elke noet,
Diemen in die wereld weet
Over lanc ende over breet,
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615 Dies hebbense over al den lof
(In weter anders niet of
Dan ics hebbe gehort tale):
Kindi iet her Acglavale,
Perchevaels broder des Waloes?
620 Om hem hebbic gevraget altoes,
Dies es lange wile leden.
Ic hebbe harentare gereden
Binnen desen halven jare,
Ende soekene harentare.
625 Ic hebber om gedoget menge noet:
Ic sal hier bliven ter stede doet,
Oft gi sult mi beide berichten,
In vrinscapen oft in gevechten,
Oft gi iet wet van Acglavale.
630 Nu laet ons corten dese tale,
Het es hedemeer wel tijt,
Oft beginnewi weder den strijt,
Ende siet welc es u genoech.’
Dit horde Walewein ende loech
635 Om des swerds ridders seden.
Hi seide, bi sire manwaerheden,
‘Maect mi vroet wat gi eescht,
Acglavale daer gi om vreescht,
Ic salre af secgen dat ic weet.’
640 Die swerte antwerde hem wel gereet:
‘Soe willics u berichten algader.
Acglavael dat es min vader;
Hi wan mi an mire moder.
Noch salics u maken vroder:
645 Het geviel hier te voren,
Alse gi nu moget horen,
Dat hi quam in Moriane;
Dor sine utvercorne gedane
Vermindene daer ene joncfrowe:
650 Dat was min moder, bi mire trowe.
Ende so vort lipen die saken
Bi harre beider spraken,
Dat si sinen wille dede
Dor sine grote hoveschede,
655 Ende om dat hi was so scone.
Des viel si in cranken lone
Ende dogeder omme groten rouwe.
Manlijc gaf anderen trouwe
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Eer si viel in sire genaden:
Dies was si harde omberaden,
Want hi hare ontfor daer naer,
Dies es wel leden .xxiiij. jaer.
Ende doe hi daer van hare sciet,
Droech si mi, ende hine wist niet.
Hi seide hare sine noetsake
Daer hi af was doe tongemake.
Ende wi hi quam oec daer ane
Dat hi van mire moder vor dane,
Dat magic u nu tellen hier.
Mijn vader sochte enen ridder fier,
Die te dien tiden verloren was,
Ende Lanceloet hiet, sijt seker das.
Ic saels u noch maken vroder:
Hi vertelde doe mire moder,
Dat hi ende vele andere gesellen
Hadden gesworen, als wi tellen,
Ende gedaen enen groten eet,
Lancelote te soekene, Godeweet;
Ende niet en souden wederkeren
In twe jaren oft in meren,
Oft sine soudene vinden dan
Ofte iewent gevreiscen daer an,
Ende nigerinc oec dagen souden,
Noch in geen lant stille houden
Achter enen nacht oft twee.
Dit dede minen vader soe wee,
Dat hi om dese sake, Godweet,
Om te behoudene sinen eet,
An mire moder orlof nam.
Maer eert hier toe oec quam
Geloefdi haer te keerne saen,
Alse hi sine queste hadde gedaen;
Maer hine dede niet sijn belof.
Ic hebbene gesocht in menech hof.
Al dit dede mi verstaen min vrowe
Mijn moder ende oec vander trowe;
Dies bringic een goet littekijn
Dat hi min vader soude sijn
Ende dat hi hare sijn trowe gaf
Doe hi achters sciet daer af,

Vs. 662. XXIIII J: XIIII, terecht. Vgl. vs. 775.
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Ende tharre vromen ende tharen eren
Tote hare weder souden keren.
Ende leeft hi, God geefs hem spoet,
Dies biddic Gode dor oetmoet;
Ende eest dat hi doet es bleven,
God moet hem sine sonden vergeven.
Ic ende min moder sijn onteerft,
Om dat wi sijns hebben gedeerft,
Van groten gode ende van lene,
Dat hebwi verloren al gemene,
Dat haer verstarf van haren vader;
Het es ons ontwijst algader
Bider wet vanden lande.
Daertoe haddic grote scande
Dat ic daer vaderloes hiet,
Ende inne const getonen niet
Noch nieman gemaken te vader,
Wie mi wan an mire moder,
Om dat min vader dus was gevloen.
Ende sint dedic mi riddere doen,
Ende swoer enen swaren eet,
Brakicne het ware mi leet,
Dat ic nembermer ne quame
Daer ic enegen riddere vername,
In soude jegen hem vechten
Oft hi soude mi berechten
Oft hi iet bi eneger liste
Van minen vader te secgen wiste
Dies ic ware iet te vroder.
Al gemoettic minen broder
Ic en brake niet minen eet
Noch min gelof, Godeweet;
Ende noch hebbict wel gehouden
Ende niet tebroken bi minen scouden.
Ende noch biddic hier u beiden,
Oft gi met minnen van mi wilt sceiden,
Dat gire mi af segt dat gi wet
Al ut ende ute bi uwer wet;
Ende indet nu hier dese sprake;
Oft laet ons corten dese sake
Also als wi heden begonnen.
En leeft riddere onder der sonnen

Vs. 702 souden, J. soude. - Vs. 717. Vader, J. vroder.
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Daer ic om brake minen eet,
Gevals mi lief ofte leet.’
Doen ne waser har negeen
Van diere waren onder hen tween,
Noch Walewein noch Lanceloet,
Hen ne lipen die trane groet
Nederward ut haren ogen,
Doe si die tale horden togen
Dat dien riddere so comen was.
Hen ontfermde sere das:
Si worden bleec ende roet,
Ende ontecten haer ansichte bloet,
Doe si horden tridders clage.
Lanceloet sprac: ‘Biden goden dage,
In wil u nembermer wanconnen
Noch nijt dragen noch wanconnen
Van engenen evelen mode.
Sijt jegen mi sonder hoede:
Mijn herte en es niet tuward fel,
Ende wi selen u berichten wel.’
Doe was die swarte ridder blide
Ende scoet ane Lanceloets side
Ende ontecte sijn hoeft aldaer,
Dat pecsward was oppenbaer;
Het was die sede vanden lande:
More sijn sward alse brande.
Maer datmen an ridders soude prisen
Haddi also scone na sire wisen.
Al was hi sward, wat scaetde dat?
An hem was sake die hem messat;
Ende hi was langer een halven voet
Dan enech ridder bi hem stoet,
Nochtan was hi van kinscen dagen.
Hem begonst so wel behagen
Doe hi horde hare tale,
Dat si spraken van Acglavale,
Dat hi knilde ter eerden neder;
Ende Walewein hiven op weder,
Ende seide hem die niemare
Dat haergelijc een bode ware,
Ende behorden tArturs hove,
Die werd was van groten love;

Vs. 757. wanconnen, lees wanonnen. (Zie Dr. Verdam, Tekster. bl. 79-80).
Vs. 774. ridder bi 1. ridder, die bi.
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785 Ende si voren beide te male
Perchevale soeken met Acglavale,
Die de coninc beide begeert:
‘Ende sinen sin daer ombe verteert
Om hen te sprekene ende te sine.
790 Mochtewi bi enegen engiene
Beriden die edele heren,
Wi soudense sconincs hove doen keren
Indien dat sire wilden comen
(Wine willens ons vorder niet beromen)
795 Dor onsen wille en dor haer doget,
Ende si den coninc daer mede verhoget.
Si behoren ter tavelronden,
Ende hebben gedaen lange stonden:
Si sijn beide van sconincs hove,
800 Ende sijn oec van groten love.
Ende oft gi werken wilt bi rade
Ende scuwen wilt uwe scade,
Soe sit op ende rijt
TArturs hove, ende nine bijt.
805 Ic hope an Gode hi salre comen,
Acglavael, diewi hier nomen,
Oft gi sult daer horen niemare
Waer dat hi becomen ware;
Daer comen dicke niemaren van verren.
810 Vart te hove sonder merren:
Die coninc sal u wel ontfaen.
Segt hem ende doet verstaen
Wie gi sijt ende wanen gi comt,
Ende alle uwe noetsaken nomt,
815 Hine laet u niet danen sceden
Vor wi comen onder ons beden
Ende wi uwen vader bringen,
Wille ons God dies gehingen.
Soudi dus achter lande riden
820 Ende jegen elken riddere striden,
Die comen soude in u gemoet,
Gi moest hebben geluc groet
Soudise verwinnen dus al
Sonder ramp ende ongeval.
825 Die gene die ember wilt striden
Ende heme dies niet vermiden,

*

Vs. 789. sine, lees siene. Vs. 795. en, lees ende.
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Selen sijs langen tijt plegen,
Bi wilen selen si ontwegen,
Ende oec haren meester vinden,
Die hen dies willen bewinden.
Nu doet, riddere, onse bede
Dor uwes selfs vromechede,
Ende rijt te hove op desen tijt,
Live here, gewerd dijt;
Want eer gi daer iet lange ontbijt
Hopic dat gi sult sijn verblijt
Ofte horen niemare daerof:
Tot diere wilen blijft int hof.
Gi sult wesen wel te gemake
Van wel menegerhande saken.
Ende geloeft ons des algader:
Wi selen soeken uwen vader,
Ende mogewire comen an,
Ende God ons der eren an,
Wi selen keren soe wi irst mogen
Ende u ende den coninc verhogen.’
Alse dit die swerte ridder horde
Sijn herte loech hem vanden worde,
Ende sijn mont op dien tijt:
Sine tande waren wit alse crijt,
Anders was hi sward algader.
Hi seide: ‘God, onser alre vader,
Mote u lonen, edele heren,
Al dies goets ende al der eren,
Ende oec diere groter doecht
Dat gi min herte hebt verhoecht,
Die lange heeft gesijn beswaerd.
Mi en gebreke mijn part,
Ic sal riden daer gi mi wiest,
Ten coninc, dien gi mi so priest.’
Hi boet den heren sine hande
Ende sijn ridderscap te pande,
Ende daertoe onsen here Gode,
Dat hi staen soude tharen gebode
Alse lange alsi mochte leven,
Getrouwelike, sonder begeven.
Doe seide mijn her Lanceloet:
‘Riddere, oft u gevile noet,
Ende gi quaemt in Arturs lant,
Ic waent u es al onbecant,
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Lijt op ons tween die gi hier siet,
Men sal u anders doen niet
Dan ere ende hoveschede
Waer gi comt, telker stede,
In dien dat gi onsen name noemt.
Ende alse gi ten coninc coemt,
Segt dat gi ons spraect ende saecht,
Eer gi anders iet gewacht,
Gi sulter wesen wel ontfaen,
Dit secgic u al sonder waen.’
Die swerte sprac: ‘Dits wel geseit;
God lone u deser hovescheit!
Maer wistic uwer beider name,
Ende u wille ware ende bequame,
Ic waers te blider, sonder waen.’
Her Walewein seide hem saen
Hoe si hiten ende wie si waren.
Done waser geen langer sparen,
Die swerte en knilde ter eerden neder.
Her Walewein hiven op weder.
Echt leide die swerte sine hande te gader
Ende seide: ‘God, onser alre vader,
Die es der werelt toeverlaet,
Die late mi noch mine mesdaet
Gebeteren noch tuwer ere.
Her Lanceloet, wel live here,
Ic kinne mi selven sculdech wel
Dat ic quaet dede ende niet el.’
Her Walewein seide: ‘En acht niet
Wat saken dat hier es gesciet.
U ne gesciets niet te wors.’
Her Walewein sat doe op sijn ors
Ende her Lanceloet op dat sine.
Die swerde sprac: ‘Hets verloerne pine,
Soe gode ridders alse gi sijt,
Nadien dat gi op desen tijt
Vart om te sokene minen vader,
Bi ons heren macht algader,
In bliefs oec heden achter,
Dadict oec, het ware lachter,
In sal met u beiden riden.’
Her Walewein sprac: ‘So moetti vermiden
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Van uwer groter onmaten,
Ende riden wech uwer straten;
Ende wat riddere die u gemoet,
Ende u hovescelike groet,
Groetten weder ende laten liden
Sonder vechten ende striden,
Ende blijft sijn gestade vrient,
Hine hadde quaets jegen u verdient:
Dit radic u harde wel.
Ende die ondadech es ende fel
Jegen u oft jegen anderen man,
Proeft uwe macht daer an
Ende velt sijn ondaet oft gi moecht;
Ende alle vrouwen verhoecht,
Ende bewerd haren lachter
Daer gi moget eer ende achter.
Sijt hovesch ende godertiren
Jegen die gi vint van goder maniren;
Ende die der doget nine begeert
Jegen hem en spard niet u sweerd
Noch u spere, no uwen scilt.’
Die swerte sprac: ‘Sint dat gijt wilt
Ic saelt dor uwen wille ontberen;
Nochtan so motic mi versweren,
God moets mi genadech wesen!’
Doe reden si alle wech mettesen
Toter wilen ende toter stonden
Dat si ene wegescede vonden,
Daer een scone cruce stoet,
Ende letteren daer an roet alse bloet.
Walewein was van clergien vroet:
Hi las die lettere diere an stoet,
Dat daer Arturs lant sciede,
Ende elc man hem wel beride,
Die daer toten cruce quame
Ende die hadde ridders name,
Dat hi soude onverre riden
Sonder vechten ende striden
Ende te vindene aventuren,
Die hen werden souden te suren,
Ende lichte laten dlijf daer mede:
Dlant was van so fellen sede.
Dit telde Walewein hen beden.
Doe sagen si bider wegesceden
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Ene cluse wel gewracht;
Doe worden die heren dies bedacht,
Dat sire voren onder hen drien
Om horen ende om sien,
Ende om te wetene wiet daer ware.
Doe sagen si den clusenare,
Die wel goet man was in scine.
Si beetten tsinen vinsterkine,
Ende vrachden hem om niemare,
Ofter enech ridder leden ware
Die rode wapine hadde an.
Doe antwerde die gode man
Ende seide dat hire .ij. liden sach
Des ander dages vor middach,
Die harde gelijc scenen beide.
‘Oec docht mi, na die waerheide,
In gelate ende in gebaren
Alse oft si gebrodere waren.
Haer ors scenen mode buten mate.
Si quamen al die selve strate
Die vanden landewerd coemt,
Dat men hier Bertaengen noemt.
Si waren beide starc in scine.
Des eens ors ende wapine
Dat was roet alse een bloet.
Si beetten beide daer te voet
Te desen cruce, dat gi daer siet,
Daer menech rechtenesse gesciet;
Daer verloes een riddere dlijf,
Beide hi ende sijn wijf,
Die des wel hadde verdient
Jegen alle ons heren vrient,
Dattie zile met rechte si verhoget;
Want si storven in groter doget.
Si hadden enen sant versocht,
Ende penninge ende perde brocht,
Daer toe andertiren goet,
Alse hogen lieden wel bestoet.
Doe quamen si in ere scaren
Van quaden scakers gevaren.
Si doetden den goden man
Ende namen dat hi hadde an,
Ende sijn part ende sijn goet.
Dies hadde die vrowe droven moet,
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Dat haer van rouwen ende vander smerte
Breken moeste ontwe die herte.
Dus moesten si hier sterven bede
Teser gerechter wegescede,
Daer gi dit scone cruce siet,
Ende daer menech gerechte gesciet.
Het was dor sridders wille gemaect.
Sulke liede comen hier naect
In haer broec, sonder scoen,
Die haer pelegrimage doen,
Die met evele sijn bevaen;
Ende die hier riden ende gaen
Hebben daer menege bate bejaget.
Die ridderen daer gi na vraget,
Si daden daer hare orisone,
Alse hen wel stont te done;
Maer in can u berechten niet
Waerward dat elc henen sciet;
In leider ane genen sin,
Ic seide min getide hier in,
Daer ic besech over sat,
Daer ic haers bi al vergat.
Maer si waren starc ende groet,
Ende seens wapine waren roet;
Ende oec voerde die ander man
Des conincs Arturs teken an.’
Doe worden die heren in dole,
Ende ontstaken als een cole
Van rouwen, dat si nine wisten
Met engerehande listen
Werward dat si henen reden.
Doe vrachden si na slans seden,
Ende te wat landewerd si lagen,
Die straten, die si daer sagen.
Doe antwerde die gode man:
‘Ic salt u secgen so ic best can.
Die strate die gi sijt comen,
Daer af hebdi den wech vernomen;
Ende die strate die daer bi vort gaet
Scuwet die, dats min raet;
Hets een lant van groter onreden
Ende daer men pleget quader seden:
Diere best mach doeter wors.
Oft elc behouden wilt sijn ors
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1045 Ende sine wapine ende sijn leven,
Soe suldi dien wech begeven.
Ende die strate ter rechter hant
Gaet in een wel wilt lant,
Daer nieman en woent in;
1050 In can gepensen in minen sin,
Dat ic man oft wijf gesach,
Dies leden es jaer ende dach,
Dat ic sach comen van daerward.
Ende gevalt dat gire vard,
1055 Gi sulter sulc wonder vinden;
Wildi u dies onderwinden
Te berechtene die onsede,
Het sal u costen lijf ende lede,
Dat vorsecgic u al hier.
1060 Gi sulter vinden tfelste dier
Daer noit man af horde lesen:
Nu vorwacht u van desen:
Hets die duvel, wetic wel,
Ende loept in ere beesten vel.
1065 Jegen hem ne diet gene were;
En was nie so scarp spere
Noch swerd van so goden snede,
Dies wetic wel die waerhede,
Dat dien duvel mochte scinden,
1070 En moeste breken oft wederwinden:
Dits dicke geproeft hier te voren.
Nu hevet sine woninge vercoren
In een cleine foreestkijn:
Daer willet alle nachte sijn;
1075 Dages lopet allombe
Die rechte wege entie crombe.
Het et die beesten metten lieden:
In mochte u niet wel bediden
Dwonder dat icker af weet.
1080 Het heeft verwoest een lant breet,
Ende dlantvolc al verdreven,
Datter nieman in es bleven.
Nu hebbic u die waerheit
Vanden tween straten geseit,
1085 Ende watter u af mach comen;
Nu willic u die derde nomen:

*
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Die gaet hier bi toter zee;
In wister u af wat secgen mee.’
Doe seide mijn her Lanceloet:
‘Bi den here die mi geboet,
Her Walewein, wi moten sceden
Op desen tijt onder ons beden,
Selewi dese ridders vinden.
Ende ic wille mi onderwinden
Vander felster aventuren.
Gi selt riden ter goder uren
Welke straten gi wilt kisen,
Oft wi selen daerbi verlisen
Die ridders die hier sijn leden,
Sine sijn noch verre gereden:
Ende eest dat gire comt ane,
Soe biddic u ende vermane
Dor minen wille en dor u doget,
Brincse vor u, oft gi moget,
Ende keert weder hier ter stede.
Dit doet, here, dor mine bede.
Ende doet desen clusenare verstaen
Hoe uwe saken sijn vergaen,
Op aventure oft ic hier come,
Dat hijs mi die waerheit nome.
Ende dese riddere sal met u varen,
Daer God u beiden mote bewaren,
Daer wi nu sijn comen an.
Doet hem ere als enen goden man,
Dies biddic u dor uwe doget,
In allen steden daer gi moget.’
Her Walewein antwerde hem
Ende seide: ‘Live here, ic bem
Gereet te done uwe bede:
Nu mote ons God lijf ende lede
Behoeden ende onse wereltere.
Nu kiest voren, live here,
Welke strate gi wilt riden;
Hier nes geen langer biden.’
Doe seide min her Lanceloet:
‘Ic wane dattie meeste noet
Jegen dat dier te vechten leecht,
Daer ons die gode man af seecht:
Mi donct goet dat icker vare.’
Doe antwerde hem die clusenare:
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‘Acharme, here, gi sijt so scone,
Ic wane men niet onder den trone
Uwe gelike soude vinden;
Ende wies wildi u bewinden
Te doene dat nieman can gedoen?
Tfolc es uten lande gevloen:
Nieman en caens hem verrechten;
En vlogen nie so felle scechten
Alset sciet sijn venijn
Optie gene, die bi hem sijn.
Ende dient geraect, ende daert op vliecht,
(Ic ben die u nine liecht,)
Hi sterft binnen derden dage
Al ne haddi anders gene plage.
Des es den mengen te wors;
Ende hets merre dan een ors,
Ende loept serre dan een ors doet.
Scuwet den duvel so sidi vroet,
Dit versecgic u te voren.
En had niet die warande vercoren,
Ent lipe achter lande, alst wel mochte,
Biden here die ons gewrochte,
Het soude die werelt noch onteren.
Ende daetdi wel, gi sout keren.’
Maer dat was pine jegen spoet:
Al haddemen hem gegeven al tgoet,
Datten coninc Arture toe horde,
Hine hadde niet sine vorworde
Gelogen noch sine tale,
Hine sout besoken nu te male,
Dan lite hi dor engenen vaer.
Doe namen die heren orlof daer
Onderlinge ende souden sceden.
Die swerte sprac tote hen beden:
‘Over wat houdi mi dan?
Benic minder of cranker man
Dan die een van u beden,
Dat mi Walewein soude geleden?
In waens niet hebben te done.
En es ridder geen soe coene
Inne darne wel anevaen,
Canicker ondaet ane verstaen.
Nu siet waer gi u wilt bewinden,
Ende welke strate gi mi wilt sinden:
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1175 Ic darse anevangen wel,
Al waer si noch also fel.
Bi ridderscape ende bi al dien,
Die nu kerstendoems plien!
Ic sal mi allene aventuren
1180 Ende nemen dats mi mach geburen.’
Doe seide her Walewein: ‘Mi es leet
Dat gi sword desen eet;
Maer sider dat ember wesen moet,
So rijt en wech, dat donct mi goet,
1185 Die strate ter zeeward
Hastelike, ende nine spard,
Om te sokene uwen vader;
Ende doet dat ic u rade algader:
Soe wien dat gi gemoet,
1190 Als gine hoveschlijc hebt gegroet,
So vracht hem oft hi iet sach riden
Iwerincs ofte ontbiden
Twe ridders: ende die een man
Die hadde rode wapine an,
1195 Ende dander die voerd Arturs teken.
Aldus seldi irstwerf smeken.
Ten passagen waer gi coemt,
Bid datmen u die waerheit noemt:
Optie zee vrachter ombe mede,
1200 Waer gi comt in elke stede.
Ende en condire niet af verstaen,
Soe comt te derre stede saen,
Ende volget der straten die ic sal riden,
Haestelike, sonder ontbiden;
1205 Wi mochten sceden wel so verre
Dat wijs mochten werden erre.
Ende volget mi na, ende niet te spade,
Ende werct bi minen rade,
Dan mach u niet scaden, secgic nu.’
1210 Die swerte sprac: ‘Here, God loens u.’
Dus namen si orlof ende scieden.
Nu willic u van Waleweine bediden.

*
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Nu seget ons vort die aventure,
Dat Walewein quam nu ter ure
Op ene rivire diep ende wijt
En lettel nader primtijt.
Si was groet ende oec diep,
Ende dat water sere te dale liep
Crachtelike, ende die stroem.
Daer mercte Walewein ende nam goem
Banderside ane dander lant,
Dat hem was harde ombecant,
Hoe een riddere quam gereden
Op een ors van sconen leden,
Ende gewapent als om sijn leven.
Hi brachte ene joncfrouwe gedreven
Vore heme, die hi hadde gevaen.
Walewein hi sachse heme slaen
Dickewile, slach in slach,
Metter vust, die sere wach
Vanden wapinen die hire an droech;
Ende dede hare leets gnoech
Omdat si met heme nine wilde.
Hi stacse dicke metten scilde
Weder ende vort harde onsochte,
Daer hise irst geraken mochte,
Dat hem niet en stont te done.
Die joncfrouwe hadde an pellen grone,
Dat was gescort ter meneger stede,
Dat hare die felle riddere dede.
Si quam op een rosside al baer,
Ende hare utevercorne haer,
Dat gelu was gelijc der zide,
Hinc haer achter op dat rosside,
Maer si had wel half verloren,
Dat haer die felle riddere te voren
Hadde getrect uten hovede.
Hine leeft niet die gelovede
Wie hare die joncfrouwe mesliet
Om haren rouwe, om haer verdriet,
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Ende hoe qualike sijt verdroech
Datse die felle riddere sloech.
Si weende ende wranc haer hande.
Dit sach Walewein ende docht hem scande
Hine wrake nu haren toren.
Hi sach achter ende oec voren,
Hine sach daer brucge negene,
No weder grote no clene,
Daermen over mochte varen;
Noch hine sager moderbaren
Diere hire omme mochte vragen.
Done was daer geen langer dagen;
Hi warp omme sinen toem,
Ende liet den orsse nemen goem
Vanden watere vander rivire;
Hi nopet metten spore scire,
Ende spranc tot bider middeward.
Doe ginc swimmen tgode part
In die rivire, soet best mochte,
Soe dat sinen here over brochte;
Dat was wonder harde groet
Sine waren beide bleven doet,
Want die rivire si was diep,
Ende die stroem daer sere liep.
Doe Walewein quam banderside
Diere riviren diep ende wide,
Sach hi volc bi groten scaren
Naden riddere comen gevaren
Die dese joncfrouwe ontscaecte
Met crachte ende sere mesmaecte;
Maer Walewein ne was niet vroet
Oftet was dore tridders goet
Dat si heme dus volgeden achter,
Soet was om sinen lachter.
Hi sager comen menegen man,
Die hadden alle halsberge an.
Si waren hem na binnen ere milen.
Walewein porde ter goder wilen
Na die joncfrouwe, die was voren.
Om te velle haren toren,
Die de riddere soe mesmaecte.
Ende alse min her Walewein naecte
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Der joncfrouwen, dat sine sach,
Doe ginc si slaen slach in slach
Haer hande meer dan te voren.
Doense Walewein hadde vercoren
Riep si: ‘Riddere, edel here,
Loest mi dor alre vrowen ere!
Men doet mi lachter onverdient.
Quame enech Gods vrient,
Die mi holpe ut deser noet,
Al haddi sinen vader doet
God hi sout hem vergeven.’
Haer sere versuchten ende haer beven,
Haer clagen ende haer carmen
Mochte elken man ontfarmen.
Si riep dicke op Waleweine,
Die quam gereden inden pleine,
Dat hi hare stonde te staden
Ende velde tridders ongenaden.
Alse dit min her Walewein horde
Docht hem dat sijn herte scorde
Van jamberheden ende van sere,
En sprac toten fellen here:
‘Her riddere, het es dorperhede,
Dat wetti wel, ende onsede
Dat gi derre joncfrouwen doet.
Gi soudes ontberen, waerdi vroet:
Al hadde die joncfrouwe mesdaen,
Men soutse hovescelike vaen,
Want daer leget lettel eren ane
Ene joncfrouwe dus te slane.’
Doe seide die felle ridder saen:
‘Om u, dorpere ende corliaen,
Oft gi riddere nine ward,
Dor u en wardse niet gespart;
Ic sal haer doen dor uwen toren
Lachters meer dan te voren;
Ende wildire oec een wort toe spreken,
Ic sal u mettesen spere steken
Van uwen orsse averrecht.’
Mijn her Walewein antwerde echt:
‘Her riddere, so waric dan te voet.
Noch radic u, oft gi sijt vroet,
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1335 Dat gi die joncfrouwe verdraget;
Gine vint mi heden so versaget,
En si dat gise laet gehermen,
In salse al nu bescermen
Ende sal minderen haren toren,
1340 Oft ic settere dleven voren.
Maer, riddere, doet mi ene bede
Dor Gode ende dor u edelhede,
Ende dore alre ridders ere.’
Doe antwerde die felle here
1345 Ende seide hine daets niet.
‘Gine maect u henen ende vliet,
Bi al dat God geleesten mach,
Dit sal sijn uwe domesdach.
In hebbe wat doen van uwen sermone.’
1350 Walewein seide: ‘Oft gi sijt soe cone,
Soe doet noch an hare u hant,
Ic souts nemen so swaren pant,
Wistijt, u soude therte beven,
Oft het cost mi min leven.
1355 Laet die joncfrouwe met goede
Ofte sijt in uwer hoede,
Oft wacht u jegen min spere;
Want ic hebbe uwes gere.’
Die gene hadde den moet so groet
1360 Dat hem Walewein tspere boet;
Hem dochte die herte breken,
Ende gereide hem ter steken,
Ende min her Walewein banderside,
Ende quamen te samen met selken nide,
1365 Dat harre beider speren braken:
Men mochse verre horen craken.
Si quamen te samen met selker porse,
Dattie riddere viel vanden orsse
Uten sadele optie eerde;
1370 Ende viel soe sere, dat hem deerde
In alle die lede toter herten,
Ende lach in dole vander smerten.
Hi lach gestrect op dat lant.
Mijn her Walewein hi geprant
1375 Dors daer dander op hadde geseten;
Hine hadde sire hovescheit niet vergeten:
Hi gaeft der joncfrouwen in die hant,
Ende toech ter vart sinen brant.
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Binnen desen was becomen
Die riddere, ende hadde sijn sward genomen,
Ende stont op alsi best mochte.
Het was quaet dat hi dochte,
Ende seide: ‘Hoe waerdi nie so coene,
Vasseel, dat gi bestont te doene
Mi dese smerte ende dese scande:
Mijn vader es here van desen lande,
Ende na hem saelt mine wesen.
Gine sulles niet genesen:
Hets dompheit dat gi jaecht.
Gi werd noch heden so versaecht
Vanden genen die mi volgen,
Ende soe sere selen sijn verbolgen,
Gine woudet om sconincs Arturs goet
Ende om al dat hem nie bestoet.
Si selen hier scire wesen:
Gine selets niet genesen:
Jegen mi heeft hier nieman macht
In dit land, noch oec cracht.’
Walewein sprac: ‘Dies gelovic wel,
Hierop sidi ondadech ende fel.
Dat edel man ende rike mede
Hevet herte van valschede,
Bi mire wet, dats jamber groet;
Si bringen menegen inder noet.
Nu ne sijt niet soe utengelaten,
Ic sal u harde wel gematen
Eer gi van mi sult sceden,
Alse mi donct, dat gi noch heden
Sult lien dat gi quaet doet.
Ende noch radic u, sidi vroet,
Dat gi mi segt ende doet verstaen
Wat u die joncfrouwe heeft mesdaen.
Heeft sijs verdient wel
Dat gi hare sijt dus fel,
Wel gewerts hare ende u,
In onderwints mi niet vorder nu.
Ende heves die joncfrouwe niet verdient,
Staets af, ende blieft min vrient,
Anders hebdi dlijf verloren,
Al waerdi noch alse wel geboren;
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Ic wille die joncfrouwe met mi leden
Alsic van henen sal sceden.’
Die gene en wouts niet gehoren,
Ende die joncfrouwe sprac voren:
‘Edel riddere, ic maecs u vroet
Twi hi mi desen toren doet.
Hi wilt mi hebben tere amien:
Salic u der waerheit lien?
Dies es leden menech dach
Dat hijs mi tirst dede gewach;
Maer in wouts niet gehoren,
Ic hebbe al anderen toren:
Die haveloesheit doet mi wee:
Nochtan doet mi vele mee,
Dat ic u wel gesecgen can.
Mijn vader was riddere ende goetman
Ende wel geboren vanden lande.
Ic moet secgen, al eest scande,
Live here riddere, al onverholen,
Mijn vader heeft .vij. jaer gequolen
Ende es onder gegaen van gode,
Ende leget in sware ermode;
Hine mach riden no gaen,
Noch over sine vote gestaen:
Hi doget swaren arbeit.
Ic hebben geheven ende geleit,
Ende also minen vader gedient:
Hi hevet anders lettel vrient.
Nu waric gerne met hem bleven
Ende hem gehouden al min leven
Na mine macht te sinen besten;
Heden quam dese riddere binnen onser vesten,
Die sere tevalle es en tebroken,
Ende heeft onrecht an mi gewroken.
Hi vorde mi danen met crachte
Eer dat ics mi verwachte;
Hine liet dor Gode no dor man.
Aldus vordi mi van dan
Ende doet mi desen lachter.
Hi liet sine liede achter,
Die min vrient souden beweren
Oft si hem volhden om sijn deren.
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Ic vruchte si selen hier scire wesen.
Gine sullets niet genesen
Eest dat si u hier bevaren.
Ende oft gi wilt u leven sparen,
Soe cort, here, desen strijt.
Ic vruchte het gaet al over tijt;
Oft gi mi staen wilt in staden,
Dore ons liefs heren genaden,
Soe siet, here, wat gi doet.’
Her Walewein sprac: ‘Oft gi sijt vroet,
Her riddere, sprect ut uwen monde;
In wille hier niet wesen langer stonde.
Wildi dese joncfrouwe berechten,
Oft van hare sceden, oft jegen mi vechten,
Deen oft dander soe doet.
Wildi, ic bete met u te voet,
Oft sit weder op u part,
Indien dat gi mi niet ontfart,
Noch ontvliet, noch ontrijt,
Ende gi uwer aventuren ontbijt.’
Die riddere antwerde over lanc:
‘Nu houdi mi over harde cranc,
Dat ic dus wiken soude.
Doet wel, ende beet ter moude
Oft gi ember vechten wilt.’
Hi decte hem onder sinen scilt
Ende trac sijn sward uten scoe.
Mijn her Walewein beette doe,
Geviels hem wel oft wors,
Ende liet bi hem staen sijn ors,
Datmen hiet dat Gringalet,
Dat node verporren soude een let
Sijn here en warre toe comen
Ende hijt weder hadde genomen.
Doe gingen si slaen ende nemen,
Ende deen den anderen lemen
Met groten slagen ende sure,
Dat si haer bloet sagen dure
Tallen maelgen dringen uut;
Ende die sparken sprongen uut
Doe si die helme gerochten,
Dat si enen bernen dochten
Gelijc dat heet yser doet
Datmen steket in die gloet
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Ende vanden vire werdet roet.
Haer slage waren so groet,
Daer hem elc met crachte weerde.
Dat haren Walewein meest deerde
Dat was om dat sijn swerd
Nine sceen .iiij. denieren werd;
Tridders wapine waren so goet,
Dat Waleweins swerd daer op wederstoet.
Al sachmer dbloet drinken dore,
Sijn halsberch ontfinc gene score.
Dit dochte Waleweine wonder;
Doch brachti enen slach van onder,
Ende sloech den riddere als ende als
Boven den helme inden hals
Toter middelt vander kele.
Doe ginct met hem al uten spele.
Dat hoeft hinc hem sonder vorst
Tote biden navele vor die borst.
Hi viel neder metten slage.
Sine vrient ende sine mage
Si hebben hem te lange gemert,
Ende quamen mettien sere verert
Ende verbolgen ende uten kere
Doen si sagen haren here
Doet licgen optie moude.
Walewein die gode entie boude
Sat doe weder op Gringalette,
Daer hi noit ane vant smette:
Het was so starc ende so groet,
Ende als sijn here hadde noet
Wachtet heme van sire lede
Gelijc dat sijn here dede.
Die gene diere comen waren
Ende heren Waleweine hadden bevaren
Altehans metten verschen daden,
Si worden daer also beraden,
Dat sine bestonden achter ende voren
Alse vanden live te done toren,
Beide tors ende te voet.
Ende Walewein, die dit verstoet
Dat hi sere was verladen,
Hi hilt hem an die Gods genaden

Vs. 1510 haren d.i. heren. Vs. 1515 drinken, lees dringen.
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Met goder herten herde vaste,
1550 Ende ginc onthalen sine gaste
Metten swerde dat hi droech.
Telken slage dat hi sloech
Verleemdire enen ofte twee
Ende dede daer menegen wee.
1555 Nieman mochte an hem genesten
Dat hem vergaen mochte ten besten,
Hine bleef doet oft so gewont,
Dat hi meer ward gesont.
Ende Walewein, der aventuren vader,
1560 Versagetse soe daer allegader
Metten slagen die hi sloech,
Datter menech achterdroech
Ende keerde van den stride
Met dipen wonden ende wide.
1565 Het was goet dat Walewein sochte
Ende dat hi geerde ende rochte,
Bedie gevielt hem te bet.
Hi brachter menegen onder dnet,
Sulc vanden live, sulc vanden leden.
1570 Binnen dien quam ene scare gereden
Vander joncfrouwen lieden achter,
Die gerne wraken haren lachter;
Ende tirst dat sise bekinde
Ende hare quamen so gehinde
1575 Was si vroe ende blide,
Ende trac hare uten stride
Daer min her Walewein in dede
Harde grote manlijchede.
Die joncfrouwe trac onder die hare,
1580 Ende keerde metter selver scare
Weder tote haren vader.
Si waren blide allegader
Dat sise hadden in haer gewelt,
Ende liten Waleweine op dat velt,
1585 Daer hi sere was verladen.
Sine dorsten hem niet staen in staden
Jegen haren overhere:
Si ontsagen sijn geslechte sere.
Maer Walewein, dies nine ontsach,
1590 Ginc slaen slach in slach
Op wat hem was gehinde,
Dat hise soe sere verblinde
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Ende met slagen achterdreet,
Dat hem tfelt allene bleef.
Si waren so mode ende soe mat,
Dat si achter die wege al plat
Gescoffirt lagen opter eerden,
Alse die dat rusten sere begerden.
Daer waser lettel goet gesont,
Walewem en hadse so gewont,
Datmer wel af spreken mach
Van nu tot anden domedach.
Doe pinsde Walewein in sinen moet,
Hen ware gene dinc soe goet
Hi hadde met wapinen vele gedaen,
Ende done nieman dorste bestaen,
Dat hi vore sire straten.
Hi dancte Gode utermaten
Der eren die heme gescieden
Onder die ondadege lieden,
Dat hi behouden hadde sijn leven
Ende was sonder doetwonde bleven,
Beide hi ende sijn part;
Ende datten God hadde gespart.
Men seget dicke, ende hets waer,
Dat was wel in scine daer:
Die gene die hem nine gemaect,
Ende doet datten die werelt haet
Ende onse herre God te voren,
Hi was ter quader tijt geboren.
Ende alse Walewein hadde verwonnen,
Ende hem God hadde geonnen
Bi ridderscepe ende bi gevalle
Sine wedersaken alle,
Ginc die dach achter none,
Ende min her Walewein, die cone,
Hine hadde gedronken no geten,
Noch engeens goet ontbeten
Dan gevochten inden dage
Ende ontfangen grote slage.
Hi voer en wech vermoit sere,
Ende was algader uten kere
Van gemake op dien dach.

Vs. 1617 gemaect J. gemaet. Vs. 1624 sine wedersaken alle; J. vraagt of men niet moet lezen:
sine wedersaken te vellene alle. Vs. 1633 gemake, l. ongemake. (Zie dr. Verdam, Tekstcritiek
bl. 43).
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So lange voer hi, dat hi sach
Dattet dien avonde naecte.
Binnen dien Walewein geraecte
Daer hi vant enen casteel.
Sijn herte was sonder riveel
Van groten hongere ende van dorste
Ende van swarre borste.
Hi pensde in sinen moet,
Hem ne ware gene dinc so goet
Als dat hi vore daer binnen
Ende sage oft hi mochte gewinnen
Herberge op dien nacht.
Hi vant optie borchgracht
Dien here vanden castele,
Ende sire liede oec vele.
Hi groettene ende dat met hem was
Doe hi gebeet was int gras.
Die here seide: ‘Dat lone u God.’
Walewein seide: ‘Waerd u gebot
Ende uwe wille, ende bequame,
Hoe gerne ic herberge name
Tavontmeer met u hier binnen!
In wiste anders hoe gewinnen.
Ic hebbe gereden al desen dach,
Dat ic anders niet en sach
Dan wildernesse ende woest lant,
Ende daer ic niemene ne vant
Daer ic trameer mochte bliven.
Die werd seide: ‘Also mote mi becliven
Goet ane die siele ende ane dleven
Alsic u vrindelijc sal geven
Also verre ende alsoe vort
Alse ten avonde toe behort;
Ende sal u te gemake doen,
Ende geven u tam ende venisoen.
Mine herberge is altoes gereit
Elken riddere, ende niet ontseit,
Die begert te wesene min gast:
Hi heeft geleide goet ende vast
Ende jegen al dat hi in min lant vint,
Al waerd jegen min live kint,
Dat ic minne vor alle dien

Vs. 1673 Ende jegen, J. Jegen.
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Die nu ridderscaps mogen plien.
Mijn geleide es soe vast gestade,
Wie minen gast iet misdade
Het soude hem costen lijf ende al,
Hine hadde meer dan goet geval,
Bi ridderscepe ende bi trouwen,
Ende bider maget, onser vrouwen.’
Hier af en wiste niet algader
Walewein, der aventuren vader,
Die meneger eren was gewone,
Dattie riddere was theren soene,
Dien hi geslegen hadde te voren.
Nu alreirst so mogedi horen
Utenemende aventuren,
Some soete ende some suren.
Walewein was comen int strec,
Die wel waent wesen op sijn berec
Van goder herbergen optien nacht;
Hine hadde hem niet vorwacht
Van sinen swaren meskive.
Die ward, die Waleweine wilde doen live
Nam heren Waleweine bider hant
Ende leidene daer hijt scone vant,
Dor drie porten in ene sale;
Ende was ontfaen met sconre tale.
Men ontwapende Walewein saen:
Sijn ors was te gemake gedaen.
Doen dede dragen die ward
Waleweins wapine ende sijn sward
Daert hem sint was te verre.
Daer omme was hi drove ende erre,
Ende ne wout niet om sheren zale,
Al ware si gulden altemale;
Want doen si over tafle saten
Ende si dronken ende aten
Ende hadden alles dies genoech
Dies die eerde nie gedroech,
Des men drinken mochte ende eten,
Ende alles leets daer bi vergeten,
Horden si sere clagen ende wenen,
(Sine wisten wat mochte menen)
Ende hande te gadere slaen;
Si horden volc daer buten staen
Vor die porte ende buten mure:
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1720 Si ripen dicke ter meneger ure:
‘Owi, laesse, ontoet, laet in!’
Waleweine verwandelde doe sijn sin;
Sijn herte seide hem wel te voren
Dat hem naecte leet ende toren:
1725 Hi vervarwede ende ward roet.
Die here van daerin hi geboet
Datmen gevreisce om die niemare,
Wat horeeste daer buten ware.
Men liep ute ende ontsloet
1730 Die porte, alst die here geboet.
Doe quamen si in met ere baren,
Die gene die daer buten waren,
Al drivende so groet mesbaer,
Datment horde verre ende naer
1735 Dore die porten altemale.
Doe si quamen in die zale
Daer was volcs harde vele,
Ende ripen alle met luder kele
Opten here vander veste:
1740 ‘Acharme, here, hier leget die beste
Doet, dats u live kint,
Diemen in die werelt vint.
Nu nes niweren in ertrike
Bleven des ridders gelike,
1745 Noch so starc, no soe coene,
No soe volmaect in allen done.’
Die borch verstormde algader,
Ende die ward, des ridders vader
Die daer lach optie bare doet,
1750 Sijn herte in sinen buc verscoet.
Hi mochte met pinen te worde comen
Ende seide: ‘Wie heeft hem dlijf genomen
Minen alten liven kinde,
Dat ic vor al die werelt minde?
1755 Was hem dus sine doet gehouden?
Ic vruchte het quam bi sinen scouden;
Ic bekint selve dat wel,
Dat hi was van herten fel,
Hine sparde viant no vrient;
1760 Ic vruchte hi heeft der doet verdient.
Nu bemanic u allengader

*

Vs. 1753 alten liven, lees alte lieven. Vs. 1757 bekint, lees bekinne.
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Bi Gode, onsen gerechten vader,’
Sprac die here van daerbinnen,
‘Dat gi mi secgt ende laet bekinnen
Die rechte waerheit: ic wilt horen,
Hoe hi heeft sijn lijf verloren
Mijn live socne die hier leecht,
Die mire herten sere weecht.’
Doen seiden si alle overwaer
Die den doden brachten daer,
Dat een vremt riddere dede
Met sire groter manlichede,
‘Diewi noit sagen met ogen;
Nochtan mogewi wel betogen
Ons volcs doet, ende soe gewont,
Dat si meer en werden gesont:
Men mochte weten niet tgeval,
Dat dede die vremde ridder al,
Die uwen sone nam sijn lijf,
Der bester een hadde lijf,
Ende die wi noit consten bekinnen.’
Maer Walewein, die was daer binnen
Ende hem selven sculdech wiste,
Ende hi wel sach dat hi met liste
Noch met crachte mochte ontgaen,
Dat hi sine wapine hadde afgedaen
Ende bloet in sine cleder stoet,
Dies was hi drove in sinen moet.
Met dat si stonden in dese tale
Sagen si lopen achter die zale
Dat bloet verch ende bloet
Vanden riddere, die daer lach doet,
Ende die gestelpt was te voren.
Binnen desen hadden si vercoren
Waleweine, dies heren gast,
Ende seiden alle over vast
Die daer waren in die zale,
(Deen volgede des anders tale)
Dattie gene ware daer binnen,
Dat mocht men wel bekinnen,
Die den riddere nam sijn leven,
Die sijns blodens hadde begeven

Vs. 1780 een hadde, J. een, die hadde. Vs. 1791, zal aldus moeten gelezen worden:
‘Dat bloet versch, ende woet
Van den riddere,’ enz.
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Van en lettel na middach,
Ende menne noit sint bloden sach:
Dat was kinlijc ende oppenbaer,
Dattie gene ware daer,
Die de mort hadde gewracht.
Dies waren si alle bedacht,
Ende drogen des daer overeen,
Die daer waren in den steen.
Doen sagen si daer allegader
Op Waleweine, der aventuren vader,
Met harden fellen ogen.
Walewein hi sach hen togen
Te hemwaerd menege suer ansichte.
Si baden den here harde bedichte
Dat hi hen den riddere late bekinnen,
Ende hoe hi es comen daer binnen,
Ende wie hi ware, en wanen hi quame,
Ende waer hi wilde, ende sinen name.
Doe seide die here: ‘Hets min gast,
Ende hevet geleide goet ende vast
Alse lange als hi hier binnen es;
Ende sijt seker ende gewes,
Die hem messeide oft mesdade,
Hi souts comen in sulke scade,
Het soude hem costen goet ende lijf.
Dit en verbade mi man no wijf;
Mijn geleide es soe vast,
Die ic wille houden elken gast,
Dat si niet en werd tebroken
Ende dat icker toe hebbe gesproken,
Na min weten ende na minen wille.
Gedoget u, ende sweget stille,
Op u lijf ende op uwe goet.
Ic sal scire wesen vroet
Wie sculdech es van deser daet;
Ic weet daer op soe goden raet.’
Hi riep sine liede altemale
Ane dene side vander zale
Te sinen rade, ende seide
Dat sijn gelof ende sijn geleide
Nine mochte sijn tebroken,
Ende sijn sone ware qualijc gewroken;

Vs. 1813 harden, lees harde.
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1845 Soe goden riddere als hi was,
Heme mochte wel berouwen das,
Sloge hi sinen gast te doet,
Hi souts hebben lachter groet
Alse verre alsmer af soude spreken.
1850 ‘Ic salle behindeliker wreken,
Canic die waerheit wel verstaen
Dat min gast hevet gedaen
Die grote ondaet ende die mort.’
Hi sprac te sinen lieden vort:
1855 ‘Nu volget alle mire tale:
Gi sult hier bliven binnen der zale,
Nieman en volge mi enen voet;
Ende dat ic u hete dat doet.
Ic sal minen gast leiden daer buten:
1860 Men sal die dore na ons sluten,
Ende laet die dode dan sijn bloden,
So mogewi ons alle wel bevroden
Dat hi sculdech es der daet:
Ic salre dan op hebben raet
1865 Eer ic minen sone wreke
Sonder lachter behindeleke.’
Si hilden alle an sine tale:
Si waren stille in die zale.
Ende die here quam gegaen
1870 Daer hi heren Waleweine sach staen,
Ende seide: ‘Riddere, en belget u niet
Dat men uwes niet bat en pliet;
Wi hebben rouwe, als gi moget sien,
Ende uwes es te wors geplien.
1875 Wat hier ane es mesdaen,
Gi selt nu met mi gaen,
Ic saelt beteren, want min liede
Driven rouwe ende min meisniede,
Ende ic mede, alse gi wel siet.
1880 Nu comt met mi ende let niet;
Ic sal u leiden na dese sake
Daer gi sult sijn nu te gemake
Ende sachte slapen toten dage.
Wi moten hier driven onse clage.’
1885 Her Walewein pensde in sinen sin:
Hi was vermant sere daer in,

*

Vs. 1877 min, J. mine.
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Ende die van wapinen es bloet:
Dats een swaer slach ter noet.
Ende hi ward geware wel
Dat men was te hemward fel,
Ende datter nieman ne was binnen,
Men mocht wel an hem bekinnen;
Ende pensde doe in sinen moet,
Hem ne ware geen raet soe goet
Alse hi ginge ins heren genade,
Ende dade dat hi heme bade.
Hine hadde gene wapine an:
Daer waren wel vif hondert man
Vans heren lieden daer binnen,
Daermen wapine an mochte kinnen.
Dus ginc hi wech metten werd,
In aventuren oft hulpt, oft deert.
Hi leitdene daer uter dore:
Men loecse daer die ward ginc vore.
Doe seide die here van daerbinnen:
‘Her riddere, ic wille dat gi met minnen
Trameer weest, live gast.’
Hi leidene in enen toren vast,
Daer scone bedden in lagen.
Hi dede kerssen na hem dragen,
Ende alles dies dat hi wiste
Ende gepensen conste bi liste
Dat Waleweine sijn gast behovede.
Die werd, die sere drovede,
Hi dede hem scinken wijn claer,
Ende een scone bedde maken daer,
Daer hi op doe slapen soude
Als hem vaecte ende hi woude.
Hi liet met hem knapen een deel
Ende keerde weder inden casteel.
Doe drogense den doden vander stede:
Hi ward gestelpt an al die lede,
Hine bloetde groet no clene:
Sine wonden waren gestelpt rene.
Doe seiden si alle die dit sagen,
Men dorste nembermer niet vragen
Na anderen man, si warens vast,
Diene doetde dat was haer gast.
Dit seiden si alle op ende neder;
Ende die here keerde weder
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Te sinen gast in dier gebare
Alse oft hier af nine ware.
Hine liets hem niet bekinnen;
Maer hi dedene sluten daer binnen
In den tor so overvaste,
Dat nieman mochte tsinen gaste
Comen, noch quaet beraden,
Noch vermannen, no verladen,
Soe vaste was hi in sire gewelt.
Oec secgic u, dat hi selve helt
Die slotele vanden torre vast,
Daerbinnen besloten was die gast,
Hi wilde hem harde wel bedinken,
Eer hine lite slaen oft minken,
Wat hem daer af ware dbeste.
Dus hilt hine binnen sire veste.
Wat wildi dat Walewein dade?
Hi moeste geniten sire scade:
Hi was daer comen alse gast,
Ende besloten in enen torre vast,
Ende daertoe binnen ere porten mede,
Ende oec in ene vremde stede.
Hi was van wapinen omberect;
Ende haddi hem selven ontect
Ende om sine wapine geheest,
Ende si dat hadden gevreest,
Men hadder hem niet gegeven;
Maer si hadden hem genomen dleven,
Haddi hem selven sculdech gemaect,
God en hadde vor hem gewaect.
Dus was Walewein gevaen:
Hine wiste wat anegaen
Dor den ramp ende dor bedwanc.
Die nacht dochte hem lanc:
Heme ne vaecte niet vele:
Het ginc met hem uten spele.
Hi wiste wel datmen hem wanonste
Ende nijt droech ende wanconste
Vanden doden, die daer lach,
Ende om dat menne bloden sach,
Ende mens daer bi ward geware.
Dus was sijn herte in groten vare.
Van Waleweine latic die tale.
Die here die was binnen der zale
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Met groten rouwe, met groter clage
Waren si dien nacht al dure,
Ende clageden haer sware aventure;
Al hadde die riddere wel verdient
1980 Der doet, hi hadde daer menegen vrient
Die sere clageden haren toren
Dat sine also hadden verloren.
Sine wouden niet bekinnen wel
Dat hi was ondadech ende fel.
1985 Ende tirst datmen sach
Verbaren den sconen dach,
Ginc die here met sinen lieden
Te rade, daer si hen beriden
Bi wat saken ende bi wat treken
1990 Dat si hen scoenst mochten wreken
Van haren groten sere.
Doe seide die waerd, haer here,
Lite hi sinen gast gaen,
Dien hi daer binnen hadde gevaen
1995 Ende sinen soene sloech te doet,
‘Men soude secgen ic ware bloet,
Ende ict niet en dorste wreken:
Men souts mi groten lachter spreken;
Het heeft so menech wel verstaen
2000 Hoe die saken sijn vergaen,
En mochte niet verholen bliven.
Ende soudic minen gast ontliven,
Men souts mi spreken grote scande
Weder ende vort in elken lande
2005 Waer ment gevreiscen mochte.’
Dus was hi in meneger gedochte,
Ende pensde in sinen moet,
Hem ware gene dinc so goet
Alse hi den riddere late gaen
2010 Tirst dat hi op ware gestaen,
Sonder te doene enege dere,
Also gewapent ende inder were
Alse hijt beste mochte bekinnen,
Gelijc dat hi quam daer binnen,
2015 Om te bevredene merre scande;
Ende hine bringe buten sire warande
Ongescint van allen man;
Ende hi hem orlof geve dan,
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Ende kere weder ende laten gaen,
Ende sire dan die hande an slaen
Ende bewachtene ende belagen,
Sine vrient, die gerne wrake sagen,
Ende doenre haren wille mede,
Ende slaen hem af sine lede,
Ofte dat si den riddere vaen,
Wat hen best donct gedaen,
Ofte berne in ene gloet,
Om te coelne haren moet,
Oft brekene op een rat,
Daert hen best voget teneger stat.
‘Dus so stel ict al van mi,
Datmens mi verre noch bi
Ne spreke negenen lachter,
No weder vore noch achter.
Dit donct mi die beste raet
Van deser dinc, hoe soet staet.’
Doe maectijs sinen lieden vroet.
Het dochte hen allengaderen goet,
Ende spraken alle met enen monden
Dat hi dbeste hadde vonden.
Sine wilden sinen raet niet verhoren:
Si wapenden hen som ende reden voren,
Alse die Waleweine wilden bestaen
Alsene die here liete gaen.
Dus voer van daer ene scare groet,
Die niet en was van wapinen bloet,
Willechlike ende sere verbolgen.
Ende die here, die hen wilde volgen,
Riep doe sinen drossate,
Die fel was ende ongemate,
Ende hiet dat hi sinen gast hale
Sine wapine altemale,
Ende geefse hem alsi wilde riden,
Ende niet langer wilde ontbiden,
Tirst dat hi es op gestaen.
Mettien es die drossate gegaen
In ene scone kemenade,
(Nu hort van enen fellen rade)
Daer hi Waleweins wapine vant
Ende sijn goet riddersgewant.

Vs. 2027 berne, J. bernene.
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Hi stal Waleweine sijn gode swaerd:
En was niet twe penninge waerd
Dat hi stac weder in die scede;
Ende hi sneet die riemen bede
Ontwe tot in die middeward,
Ende maecter in enen groten scard,
In Waleweins stegereep, met liste,
Daer mens nine sach no wiste
Onder die coverture vanden gereide;
Ende sine daregarden beide
Fronseerde die scalc soe,
Dats Walewein sider ward onvroe
Eer hi quam over ene mile,
Hine wout niet op selke wile
Om al sconincs Arturs rike,
Dat mogedi horen haestelike.
Alse die drossate hadde bracht,
Die dese ondaet hadde gewracht,
Waleweins wapine ende sijn part,
Dat dies nachs was wel beward,
Sij waenden datter soude sijn bleven:
Het was starc ende wel opheven,
Ende dede hem geven gnoech,
Si waender af hebben haer gevoech,
Die here dede den tor ontsluten
Ende Waleweins ors houden daer buten.
Sijn gereide waser op geleit,
Daer ic u af hebbe geseit
Dat gevalst was so sere:
Doe quam vort Walewein die here
Uten torre, ende was op gestaen.
Hi hadde scone cleder an gedaen
Ende daelde neder genen graet.
Hine pensde niet om sulc beraet
Alse hi cortelike daer vant.
Die drossate hilt in sine hant
Dat quade sward, dat hi decte:
Die wile dat hem Walewein berecte
Gordijt hem an sine side:
Dies ward sint Walewein onblide.
Doemenne gereide tsinen besten
Doe quam die here vander vesten

Vs. 2083 dede, lees deden.
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Tote heren Waleweine gegaen
Ende seide: ‘Wel sijt op gestaen!
Riddere, hoe comt dat gi sijt
Dus haestech op desen tijt?
Twi ne haddi geslapen ende ontbeden
Eer gi wech waerd gereden,
Ende had ontbeten ende messe gehort
Eer gi waerd gereden vort?’
Her Walewein sprac: ‘Live her werd,
Mi es leet dat u iet deert,
Alse mote mi God beraden
Ende bringen tsinen genaden
Wanneer dat ic sterven sal:
Mi rouwet sere u mesfal;
Ic wilt noch ware te doene,’
Sprac min her Walewein, die coene,
‘Ende icker omme seven jaer,
Al waerd mi te doene swaer,
Dragen soude die scarpe hare
Naest minen live, waer ic ware,
Om dat gi mi hebt so wel ontfaen.
Nochtan sijt seker, sonder waen,
In laet heden dor man
Die so grote cracht heeft an,
In saelt secgen, ende al waer,
Ende dor engenen anderen vaer,
Wie soet hort, viant oft vrient;
U sone hadde der doet verdient
Dicke ende oec menechwarf
Eer die wile quam dat hi starf.
Nu moets God genadech wesen!
Ende God lone u van desen
Groten gode ende der eren
Die gi mi doet alle, gi heren,
Ende dat ics des uwes hebbe verteert.’
Doe bedroefde hem die werd
Ende sprac: ‘Ic en doe u niet
Dor sake die u gesciet,
Nochtan es hier menech man,
Die u vele quaets an;
Maer ic segt u, in wille niet
Die sake die hier es gesciet,

Vs. 2137 dat ics, lees des ic. Vs. 2140 Dor, lees Der en ter wille van de maat hier es in plaats
van u (vgl. vs. 2144).
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2145 Noch min vrede si tebroken,
Noch gene dinc an u gewroken.
Ic sal met u henen gaen
Als gi den wech wilt bestaen,
Ende geleiden u soe verre,
2150 Dat gi niet sult werden erre
Van niemanne diere blivet achter:
Mi ware leet gescide u lachter.’
Walewein sprac: ‘Dit lone u God,
Die over die werelt heeft gebot!’
2155 Hi nam den breidel in die hant
Die hi an sijn ors vant:
Hi ginc vore, die here naer:
Hi ginc bi sire siden daer
Diene verraden hadde te voren.
2160 Nu naect Waleweine groten toren.
Hi waende hebben goet geleide:
Hi hadde verloren ut sire sceide
Sijn sward, dat hem verstolen was,
Ende het was broescher dan glas
2165 Datter die drossate in stac
Doe hi tgode swaerd ut trac:
Daertoe haddi vanden gereide
Stegereep ende daregerde beide
Valscelijc begaet met liste,
2170 Dats min her Walewein nine wiste;
Ende die here vander veste
Hadde die starcste entie beste
Van sinen lieden gesint voren,
Waleweine te beradene toren,
2175 Alse te nemene sijn leven.
Elken man mochte therte beven
Van anxte ende van groten vare
Dient also comen ware
Ende niet en mochte ontgaen met liste.
2180 Ende Walewein, diere niet af wiste
Van desen treken, van desen kere,
Ginc al sprekende jegen den here
Van meneger sticken, van menger saken,
Onthier ende si begonden naken
2185 Ter stat daer sine viande lagen,
Die daer lagen inder hagen,
Die Waleweine wilden verslaen.
Alsire bi quamen gegaen
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Doe nam die here orlof
An Waleweine ende scieder of,
Ende kerde te sinen castele ward.
Her Walewein die sat op sijn part
Ende waende wel danen riden
Sonder vechten ende striden.
Alsi an die artsone dede die hant,
Ende sinen voet inden stegebant,
Ende waende hem lichten in sijn gereide
Braken die daregarden beide:
Over den luchteren stegebant
Die sadel onder dors want,
Ende hi bleef staende al daer.
Doe sach min her Walewein daer naer
Menegen man ut comen gesprongen,
Die te hem ward quamen gedrongen
Met algader haren machten.
Selke quamen uten grachten
Daer si verholenlike in lagen,
Sulc ut bosche, sulc ut hagen,
Ende sulke quamen ut holen straten.
Verraderen mote God verwaten
Die hen beteren nine wille.
Her Walewein en stont niet stille:
Hi sach wel dat hi was verraden
Ende met volke sere verladen:
Hi trac ut sire sceide tswaerd,
Dat lettel haven was waerd,
Ende waender hem met verweren
Jegen die hem wilden deren,
Als hi dicke hadde gedaen.
Eer hi drie slage conde geslaen
Brac dat swaerd alst ware tin:
Dit was hem een quaet begin.
Enen man te sinen live ward,
Dit sach Walewein ende was vervard:
Hi wiste wel dat hi es verraden.
Die gene diene wilden scaden
Si quamen van vore ende van besiden
Met groten scaren ende met widen,

Vs. 2223 vlg. zijn bedorven en zullen misschien omgezet en aldus gelezen moeten worden:
‘Dit sach Walewein ende was in vare,
Ende nam te sinen live ware.’
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Die alle Waleweins lijf begerden.
Daer was groet geclanc van swerden:
Si staken op hem met speren.
Sijn sward besloet hem niet .ij. peren,
Diet hem gaf, God geve hem wee!
Het brac vor die hilte ontwee
Ende viel neder inden sande.
Walewein stont al idelre hande,
Dies hi qualijc mochte gewesen,
Ende die gene waren utgelesen
Overstarc ende overfel,
Dat was dicke geproeft wel,
Die daer Waleweine bestonden.
Gelijc een ever vor die honden
Hem verwerd, daer hise hem volgen siet,
Weerden Walewein; maer en halp niet.
Diene van verren staken met speren
Si daden hem die meeste deren
Om te coelne haren moet.
Daer ne was sward geen so goet,
Al had Walewein gecregen,
Ende haddire drie slage met geslegen
Als hi metten sinen dede
Dicwile ter meneger stede,
Het ware tebroken oft so gebogen,
Dat hem nine hadde gedogen.
Dat hem best stont te staden
Dicwile alse hi was verladen
Daer te voren in meneger noet,
Dies was hi nu worden bloet,
Dat was sijn ors ende sijn sward,
Dat vele haven was ward.
Dus moeste Walewein gaen onder;
Ende dat en donct mi geen wonder:
En es oec so starc man geen
Onder gode nember een,
Men mochten dicwile met scampe
Verwinnen wel, ende bi campe.
Walewein moeste gaen in hant.
Hi ward gevelt daer int sant;
Nochtan costet sulken dleven
Eer hem Walewein op wilde geven,
Selken costet een let oft twee,

Vs. 2244 weerden, lees weerdem.
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Dat wel en heilde nembermee:
Ende selve was hi soe bereet,
Wat hi hadde ane gecleet,
Beide wapine ende ander waden,
Was gescort ter meneger staden,
Dat hem dlijf daer dore sceen.
En leefde ertsce man negeen,
Die also ware nu beraden,
Dat hem man mochte staen in staden,
Noch arsatere oec genesen.
Nu wouts God, hi sal gewesen
Van sire smerte, van sire scande.
Si bonden Waleweine sine hande,
Ende settene op een cranc rosside,
Ende daden leiden bi sire side
Gringalette dor sinen toren,
Dat sijn ors was te voren,
Ende dats sire herten soude sijn wors
Alse hi sage op sijn ors,
Dat hi daer nu hadde verloren,
Ende sijns selfs lijf te voren,
Dies si hem wilden doen derven
Ende lachterlike doen sterven,
Verbernen oft op een rat breken:
Aldus wilden sijt hen wreken.
Daer waren ridders ende seriande,
Naest den here vanden lande
Die rijcste ende best geboren,
Ende hadden alle overeen gesworen
Dat si Waleweine souden leiden
Toter gerechter wegesceiden
Int inde van haren lande,
Dor alle der gerre scande
Die tArturs hove behorden.
Dies worden si in vorworden
Dat si daer nu souden ontliven
Waleweine, dat ne soude niet bliven;
En ware dat hen ware scame
Omdat hi hadde ridders name,
Ent hen lachter ware te vele
Si souden hangen bider kele
Int sceden vanden tween landen

Vs. 2282. Dit vers leze men liever aldus:
‘Ne wouts God, hine sal gewesen.’
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Den coninc Arture te scanden,
Dat alle diene souden sien
Ende ridderscaeps daer plien,
Ende behorden ten coninc Arture,
Ende sochte daer dan aventuren,
Souden scuwen te varne vort
Alsi die niemare daer hadden verhort,
Daermen sulke wrake name
Op elken riddere die daer quame
Ende diere aventuren sochte.
Dus gevielt datmen daer brochte
Waleweine op een rosside geleit,
Sere gewont ende mesreit,
Binnen ere halver milen gehinde,
Soe dat here Walewein bekinde
Dat daer woende die clusenare,
Die hi gevraget hadde om niemare
Al toter selver wegesceden
Van sconincs Arturs geleden
Ende vanden quaden fellen lande,
Daer menech haelde grote scande.
Nu waren die gene des bedocht,
Die Waleweine daer hadden brocht,
Datsi een rat souden doen maken
Ende Waleweine daer op raetbraken
Ter crucen enter wegesceide,
Daer ic te voren af seide.
Ic late hier af nu die sprake
Van deser dinc, van deser sake,
Tes icker weder come toe;
Ende ic sal u vort secgen hoe
Dat Moriaen heeft gevaren
Doe si alle drie gesceden waren,
Alsic u hebbe doen verstaen,
Mijn her Walewein ende Moriaen,
Ende Lanceloet, die was die derde,
Die gerne wilde maken verde
Vanden dire ende vander niemare
Dat hem seide die clusenare;
Ic sal u tellen van Moriane
Eric van Waleweine doe te verstane.

Vs. 2318 sochte J. sochten.
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Nu telt die aventure hier
Dat Moriaen, die ridder fier,
Reet die strate ter zee ward,
Ende quam tere passagen ter vard,
Daer hi opter zee bi quam.
Ende inden dage hi nieman vernam
Die hi vrachde na sinen vader.
Hi verloes sine pine algader;
Si scuetdene alle diene sagen:
Hem hal lettel goet sijn vragen;
Die hem mochte ontgaen oft riden
En wilde sijns niet ontbiden;
Maer hi sach daer hoefslagen
Van orssen, die vor hem lagen,
Ende onlange waren gereden:
Bedie pensdi dat daer was leden
Sijn vader in corten dagen.
Hi volgede den voetslagen
Al toter passagen toe.
Hine hadde snachts raste no roe,
Noch hine vant niweren daer hi mochte
Herbergen, daer hem selven dochte
Dat hire gecrigen mochte gemac,
Daer hi binnen mochte onder dac.
Des margens vroe alst dagede,
Dies hem harde wel behagede,
Ende menne sach scone ende claer,
Quam hi recht gereden daer
Daer men over soude varen;
Maer hine sager moderbaren
Nieweren wonen daer omtrent:
Die scakers hadden daer al gescent
Ende verslegen ende verdreven,
Datter nieman ne was bleven.
Het was al heide ende sant:
Hine vant daer anders geen lant;
Daer ne wies gers no coren.
Hine mochter nieman sien no horen,

Vs. 2364 half, lees halp. Vs. 2386 haddene, J. hadden.
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Noch liede keren noch gaen;
Maer hi sagere scepe staen,
Daer scepliede binnen lagen,
Die tfolc over te vorne plagen
Die wouden wesen in Yrlant.
Moriaen quam gereden int sant,
Ende riep lude int begin
Te scepe ward: ‘Wie es daer in,
Bericht mi dies ic u vrage,
Dor dere vanden goden dage
Ende om een deel van minen gode,
Alsoe dat ics mi bevrode,
Oft hier enech ridder leet
Over dwater, dart ieman weet,
Binnen corten dagen harward?’
Si worden alle soe vervard
Van hem, allen die int scepe lagen,
Doen si Moriane sagen,
Die sinen helm hadde af gedaen,
Hine mochte horen no verstaen
Noch tale noch wedertale.
Si vervarden hen altemale
Om dat hi was sward ende groet.
Elc stac ter zeeward sinen boet
Ende ruemden die marine;
Want Moriaen was in scine
Als hi uter hellen ware comen.
Si waenden den duvel hebben vernomen,
Diese wilde daer verleden:
Die tirst van hen mochte sceden
Hine wilde sanders niet ontbiden.
Doe wilde Moriaen weder riden:
Nieman ne horde na sine sprake,
Noch berichte van sire sake;
Si waenden allegader wel
Dat ware die duvel ende niemen el
Die daer quamen opten sande.
Si togen alle vanden lande.
Moriaen sach wel te voren
Dattie pine was verloren:
Al wildi die passage liden
Sijns en wilde nieman ontbiden,
Diene name in sinen boet.
Dus moesti keren dor die noet;
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Dies dreef hi menegerhande clage.
Ende hi sach die hoefslage
Daer twee ors hadden gelopen,
Ende was ember dies in hopen
Dat daer sijn vader hadde gereden
Ende ware die passage leden;
Maer hi pensde in sinen moet:
‘Wat hulpet dat een man doet
Pine, die hi verloren siet?
Men vorde mi daer over niet
Om dat ic ben van Moriane,
Ende ic hebbe andere gedane
Dan die hier te lande behoren.
Ic hebbe dese vart verloren;
Mi en es niet beter dan ic kere
Ten clusenare, den goden here,
Daer ic van minen gesellen sciet.’
Hine at no hine dranc niet
Sider dat hi danen voer.
Sijn hoeft verwermdem ende swoer:
Dat dede die honger ende die toren.
Hine sach achter no voren
Daer hi toe comen mochte,
Daermen enege spise vercochte,
Noch daer hi sach man no wijf,
Noch creature die hadde lijf
In die marine vander zee.
Hi sporslaechde ilanc so mee
Den rechten weg dien hi vernam,
Tes hi ter wegesceden quam.
Daer vant hi timmerliede staen
Beide houwen ende sere slaen,
Ende hadden een rat gemaect.
Hi sach enen riddere sitten al naect,
Beverwet met blode roet,
Optie eerde in groter noet:
Hi was daer bracht op dat,
Datmenne daer breken soude opt rat,
Tirst dat daer gemaect ware.
Met rechte was sijn herte in vare.
Ende hi sach ende vernam,
Moriane, die daer nu quam,
Blicken menegen halsberch claer,
Ende vele gewapender liede daer.
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Hi sager selken qualijc bereet,
Die waren ontwapent ende ontcleet,
Die daer hadden ongesonden,
Ende haer lede oec gebonden:
Sulc haer arme, sulc haer been,
Sulc haer hoeft, daer bloet dor sceen.
Ende min her Walewein, die daer sat
Sere mesmaect, bekinde dat:
Nu daer quam her Moriaen
Hi riep, dat menech mochte verstaen:
‘Live geselle, sijt willecome!
Onse here God geefs mi vrome
Dat gi sijt comen in dit plein.
Ic ben u geselle Walewein.
Om desen ramp en pensdic niet
Doe ic hier achters van u sciet
Ende gi van mi, te derre stede.
Ontferme u mire ellendechede
Die gi ane mi moget merken!
God hi mach u wel gesterken,
Die boven ons allen hevet macht,
Woudi hier baren sine cracht.’
Alse dit hoerde Moriaen,
Die harde scire was bestaen
Vanden genen die daer lagen,
Van soe vresseliken slagen
En horde noit man lesen no singen
Datse ieman mochte volbringen,
Die slage die Moriaen sloech
Metten swerde dat hi droech.
Soe wat so hi gerochte
Metten swarde dat hi brochte,
En ontfinc noit-vlecge no scard:
Hi sloecht tot over die middeward.
Daer ne was wapine gene so goet
Dat dat sward iet wederstoet:
Dat dede sine grote cracht,
Dat hi soe anxtelike vacht
Optie gene diene bestonden,
Ende sloech so vresselike wonden,
Die nembermer ne mochten genesen
Noch en dorsten gesalft wesen
Van engeens arsaters handen.
Hi cloef daer menegen toten tanden
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2525 Dor die coyfie ende dor al,
Soe dat si vilen in dat dal.
Telken dathi sijn ogen omsloech
Ende hise te Waleweineward droech,
Die comen was in sware noet,
2530 Verhief hem sijn moet soe groet,
Ware die duvel vor hem comen
Hi mochte hem dleven hebben genomen
Gelijc enen man, als hem dochte;
Indien dat hi sterven mochte
2535 Soe haddi sijn lijf daer gelaten.
Walewein sat binnen der herstraten
In wel swaren ongesonden:
Hi hadde sine hande gebonden.
Maer die gode riddere Moriaen,
2540 Hi deetse bat achtergaen,
Die gene diene daer brochten,
Dat si lettel om heme dochten.
Hi verweerde hem soe wel
Met sinen slagen, die waren fel,
2545 Hem ne mochte niet meschien;
Hi deetse vallen bi tween, bi drien:
Sulc onder haer perde, sulc besiden.
Dat parc begonste sere widen
Om Waleweine ende om Moriane:
2550 Si waren alle daer in wane
Dat hi uter hellen quame
Ende hadde des duvels name,
Diese daer alsoe bedwelde
Ende onder die voete velde,
2555 Datter menech meer en sprac.
Datmen op hem sloech ende stac
Dat en dietde niet algader:
Daeraf slachti sinen vader,
Den edelen riddere Acglavale.
2560 Hine hilt jegen nieman tale,
Maer hi sloech ember slach in slach
Op dat heme gehinde lach.
Sine slage waren so groet,
Wie een spere te hemward boet
2565 Om hem te done enege dere,
En besloet hem niet ene pere,
Hi sloecht ontwe alst ware I riet:
Vor hem mochte geduren niet.
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Hi hadde enen halsberch an
2570 Die overstarke coene man,
Daer hi niet sere met was geladen:
Nieman ne mochte hem gescaden
Met wapinen die hi brachte daer.
Men sach dat bloet lopen claer
2575 Optie eerde te dale ward;
Daer ne was gespart man no pard
Van des goeds ridders brande.
Men sager lichgen hoefde ende hande,
Ende daertoe arme ende been,
2580 Sulc af geslegen, sulc in tween.
Die der doet mochte ontflien
Hem ne mochte niet bat gescien,
Want si worden segeloes,
Ende menech daer sijn inde coes.
2585 Die tirst mochte comen te stride
Ende ontflien, hi was blide,
Ende hine ontbeide sanders niet
Die hi in die battalge liet.
Ende met dat si dus worden versaecht
2590 Ende doet geslegen ende verjaecht
Oft ongeweldech van sinen leden,
Sulke quamen daer gereden
Die hadden verloren hare perde
Ende moesten rutsen harre verde:
2595 Sine wisten wat riden, si moesten gaen.
Doe beette neder Moriaen
Ende nam Waleweine in sine arme
Ende seide dicke: ‘O wacharme,
Geselle hoe sidi dus beraden?
2600 Ic vruchte u ne sal staen te staden
Ersatere ter werelt nembermeer,
U lede dunken mi so seer,
Ende hebben soe vele wonden.’
Hi hadde hem sine hande ontbonden.
2605 Walewein seide: ‘In hebbe gene noet.
Hi dancte Gode diene geboet,
Ende Moriane hondertvout mede,
Dat hi was bracht ut sinen lede
Ende hi vertroest also was daer.
2610 Sijn herte was licht ende claer;
Ende seide hi soude wel genesen
Mocht hi twe dage stille wesen
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Sonder gaen ende sonder riden,
Dat hi niwer af dorste miden,
Bider hulpen van Gode ende bi liste,
Ende met sulken crude dat hi wiste,
Ende weder hebben al sine gewelt.
Ende daer was bleven opt velt
Gringalet ende andere peerde,
Daer die heren af harre veerde
Waren gevaren, ende some doet.
Gringalet ginc al bloet:
Het hadde sinen sadel verloren,
Alse gi horet hier te voren:
Daerne hadde nieman op geseten.
Hi had daer opt velt vergeten,
Die gene diet daer hadde brocht:
Hi hadde den wech te dire becocht
Ende lach daer doet int grone gras.
Ende Walewein, diest te voren was,
Hi stont op van daer hi sat,
Hem dochte dat hi al leets vergat,
Ende ginc en wech sire verde
Tes hi naecte sinen perde;
Ende als hijt sach met sinen ogen
Sijn herte begonste hem soe verhogen,
Hem dochte dat hi al genas.
Also bereit alsi daer was
Nochtan kindene Gringalet,
Dat nine woude porren een let
En quame weder tsinen here.
Dat part namene biden gere
(Van vrinscepen) metten monde.
Daer ne was gelet gene stonde:
Si gingen toten clusenare,
Die sere hadde geweest in vare,
Om dat hise horde ende sach
Tenen vensterkine daer hi lach.
Hi kinde die twe ridders wale
Doe hi horde hare tale,
Ende dat si die gene waren
Die daer achterst quamen gevaren.
Hi sprac toter aventuren vader:
‘Dit haddic u geseit algader
Doen gi te landeward reed
Ende ic u bat dat gi ontbeed,
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Ende gi en woudes doen niet.
Hier bi es u aldaer mesciet.
Die gerne werken buten rade
Dicwile hebben sijs scade.
Maer na dien dat u es comen
So penst om uwes selfs vromen,
Ende blieft trameer met mi hier binnen;
In weet waer gi mocht gewinnen
Herberge, voerdi van hier.
Dat wel ondadege dier,
Daer ic af seide doe gi hier waerd,
Heeft so gebloet hier den aerd,
Dat hier nieman woent bi.
Al wonic hier, dats bedi
Ic ben niet sculdech te vline
Noch gene doet tontsine
Wanneer dat min dach coemt
Die mi es versproken ende genoemt,
Want ic brake mine ordine.
Lange tale dat es pine:
In wil u vermoyen niet;
Maer siet dat gi uwes gemaecs pliet.
Gi sult uwe orsse stellen;
Ende sijt trameer binnen mire capellen.
Dies ic hebbe salic u geven
Dor Gode, die ons gaf dit leven,
Ende dor alre ridders ere.’
Walewein dankes hem sere
Ende Moriaen sijn geselle.
Doe gingen si in die capelle
Ende waren daer in den dach aldure.
Elc telde anderen sine aventure
Min noch meer dan si gevel.
Die clusenare begaetde dorsse wel
Van al dien dat hen bedorste,
Ende dede hen halen sonder vorste
Enen garsoen, die hem diende,
Alse goet man doet sine vriende,
Van dies hi mochte gewinnen
Ende van dies hi hadde daer binnen;
Ende dede halen ter riviere
Borne, ende warmen sciere
Na Waleweins wille, na sijn gevoech,
Daermen hem sine lede met dwoech
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Vanden blode, suver ende rene.
Hine hadde doetwonde negene:
Dat daden sine wapine vast;
Anders waer hi sijns lives gast
Vanden slagen die hi ontfinc.
Doe quam gegaen metteser dinc
Die clusenare binnen der capellen,
Ende seide hen ende ginc tellen
Wie hi hadde gehort niemaren
Van pelegrimen, die daer waren,
Dattie rode riddere was leden,
Ende sijn geselle, die strate gereden
Die daer bi der zeeward lach:
Al quaemt so dat hise nine sach,
Het was hem gisteren doen verstaen.
Doe seide die riddere Moriaen,
Ende seide: Biden goden dage,
Dat hi volgede die hoefslage
Vanden orssen, diere waren leden,
Tes hi quam ter passagen gereden
Daermen met scepen over voer;
‘Ende daer verlosic al dat boer
Vanden spore, waert voert liep;
Maer wat ic bat ende riep
Optie gene die daer lagen
In haer scepe, alsi mi sagen
Si waren vervard als een hase:
Sine berichten mi niet, die dwase,
Van al dien dat ic hen vrachde.
Daer ne was nieman hine versaechde
Ende trac bat in ter zeeward.
Mi dochte si waren van mi vervard;
Maer bi alsulker trouwen
Alsic ben sculdech onser vrowen
Ende ridderscap ende oec Gode,
Si mochtent mi ontsecgen node;
Ic sal van henen weder keren
Ende anderwerf den wech verleren;
Ende magicker enen opt lant bevaren
Vanden genen die daer waren
Ende die ter scepingen behoren,
Hi was ter quader tijt geboren;

Vs. 2716 seide, lees seindem.
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Ende vort hi mi niet over tvere,
Ic dorstekene met minen spere,
Oft slane so met minen swerde
Dat hi valt doet optie eerde.
Mijn herte vorseit mi algader
Dat daer leden was min vader;
Maer in gemote moderbaren
Alsic al hadde gevaren,
Dienicker omme mochte vragen.
Doe begonstic mi versagen,
Want die honger ginc mi an,
Ende inne vant wijf no man
Dan heide ende woest lant,
Daert mi was harde onbecant;
In conster nieman gesien no horen:
Daer ne wast gers no coren;
Ic segt u waer nu van desen,
Daerne comt nieman hine wilre wesen
Banderside den watre breet
Ter scepingen die daer was gereet.
Dus dogedic pine om niet.
Maer soe wat dat mins gesciet,
Na dien dat ic verhoren can
An onsen ward, den goden man,
Dat min vader voer al daer,
Ic sal hem echter volgen naer,
Sien oftic over comen mach,
Gebidic morgen den dach.
Na dien dat icker af hebbe gehort
Hine es noch niet so verre vort
In waenne achterhalen wel,
Mine gebreke min ors snel,
Dat soe starc es, so goet.’
Her Walewein seide: ‘God geefs u spoet!’
Maer selve was hi tenden rade,
Ende clagede sere sine scade.
En was hem niet comen ten besten:
Hem was verstolen binnen der vesten
Verradelijc sijn gode swerd,
Daer hi hem met soude hebben verwerd.
Diet hem nam, God geve hem scande!
Sine daregerden, sine stegebande
Waren hem gesneden te middeward:
Als hi waende sitten op sijn part

Roman van Moriaen

129

2790

2795

2800

2805

2810

2815

2820

2825

2830

So braken si altemale in tween;
Hi bleef staende op sine been.
Dit vertelde Walewein daer vort,
Als gi hier vore hebt gehort.
Al was hem sijn herte swaer,
Die dus was te gereke daer,
Dan was wonder no vremthede.
Men dwoech Waleweine sine lede,
Ende hi begaetde sine wonden.
Men hadde soe goeden meester vonden,
Daer nie moder ave genas,
Alse her Walewein selve was:
Soe wat wonden Walewein plach,
Si heilden daermen toegesach.
Dien nacht hadden si alder genaden,
Die hen die clusenare mochte beraden,
Toter wilen dat men sach
Verbaren den sconen dach,
Ende die sonne begonde scinen.
Her Walewein was een deel in pinen,
Want sine wapine ende sine gewaden
Waren harde omberaden;
Nochtan deerde hem vele meer
Sine wonden die waren seer.
Ende daer ne woende nieman gehinde
Daer hi heme ane bekinde,
Noch die mochte beteren sine noet.
Sine hadden wijn, vleesch no broet:
Den clusenare was niet bleven,
Hine had den heren al gegeven.
Ende Moriaens herte was algader
Om te volgene sinen vader;
Ende Walewein was ember in dien
Dat hi wilde varen besien
Hoe Lanceloet hadde gevaren.
Hem was leet soudi iet sparen
Ofte ontbeiden, ofte dagen;
Om hem wildi varen vragen
In dien dat hi mochte riden;
Maer hi moeste enen dach ontbiden
Eer hi gesate in sijn gereide,
Sulc waren sine arbeide
Vander smerten die hi ontfinc,
Ende wonder waest dat hijs ontginc.
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Ende nu gebrac hen lijfnere,
Ende dat was oec ene sware dere.
Al hadden si penninge oft pande,
Daer ne woende nieman inden lande
An dene side, wisten si wel,
Sonder hare viande fel,
Die hen gerne beriden wee;
Ende het was .vij. milen ende mee
Te ridene rechte vort
Eermen vant dorp oft port
Tes conincs Arturs lande ward:
Hier omme was Walewein vervard.
Hine mochte wel riden no gaen
Dat hem te staden mochte staen.
Dus sijn si tongemake beide
Ende bevaen met swaren leide.
Moriaen woude node ontbiden:
Oec scaemdi hem, soudi ontriden
Waleweine aldus, sinen geselle,
Ende bleef met hem in die capelle.
Doe dochte Moriane in scine,
Daer hi stont tenen vensterkine,
Dat een riddere quam gereden
Met harder groter haestecheden
Op een ors groet ende snel;
Ende hi was gewapent wel,
Ende sceen een starc riddere sijn.
Moriaen seide: ‘Wat mach dat sijn?’
Tot heren Waleweine, daer hi lach.
Hi seide dat hi enen riddere sach,
‘Ende inne, waer hi wille.’
Her Walewein en lach niet stille:
Hi ginc ter vensteren soe hi best mochte,
Hi sach den riddere ende hem dochte
Bi sinen wapinen en bi al
Daer men man bi merken sal,
Dat ware Gariët sijn broder,
Sijns vader kint ende sire moder.
Ende hi quam die selve strate
Gereden sere boven maten,
Die te Bertangenward gelach.
Te met dat Walewein op hem sach,

Vs. 2854 harder, lees harde. Vs. 2861 inne, waer, J: inne weet, waer. Vs. 2865 en, lees ende.
Vs. 2872 Te met, lees temee.
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Te meer docht hem dat hine kinde.
Doe hi hem was bat gehinde
Kindi die wapine die hi droech:
Het was heren Waleweine gevoech,
Bat dan ic vertellen mochte;
Want her Gariët hi brochte,
Die starke riddere ende die coene,
Dies si wel hadden te doene,
Dat was vleesch ende broet,
Dat hen wel quam ter noet;
Ende wijn verchs ende claer.
Noetsaken brachten nu daer,
Alse gi hier nu sult horen.
Die van Bertangen hadden verloren
Den coninc Arture haren here,
Ende waren in aventuren sere
Te verlisene al haer lant,
Ende hadden Gariëtte gesant
Na Waleweine ende na Lancelote;
Dese waren sonder genote
Van sconincs hove ute gelesen:
Perchevael mochte wel die derde wesen,
Maer hi anteerde ridderscap niet lange;
Nochtan brachti menegen in bedwange,
Gelijc datmen heeft gehort.
Doen her Gariët bat vort
Was comen vor die cluse gereden,
Walewein quam met haestecheden
Uter capellen opter straten,
Alse die blide was utermaten
Doen hi sinen broder sach,
Ende seide: ‘God geve u goeden dach
Die hier comt ende die ic sie!
Nu en wasic so blide nie
Sint dat ic geboren was.’
Ende Gariët hi beette int gras
Doe hi sinen broder kinde.
Alsi hem bat quam gehinde
Nam hine in sinen arme
Ende seide: ‘Owi, wacharme!
Broder, hoe eest u dus comen?
Mi donke gi hebt scade genomen
Ende in battalgen so gewesen,
Hets aventure suldi genesen
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Ende metten live ontgaen,
Gi donct mi so ongedaen.’
Dit seide daer her Gariët.
Walewein seide: ‘In hebbe niet een let
In hebber wonde an ende smerte;
Maer ic hebbe gesont die herte,
Ende sal mi selven wel genesen;
Maer hier af laet die tale wesen,
Ende segt mi ende maect mi vroet
Wat noetsaken dat u doet
Dat gi hier nu comt gereden;
Ic wiste gerne die waerheden.’
Gariët seide: ‘Ic saelt u tellen.’
Doe gingen si inder capellen,
Daer si vonden Moriane,
Die sward was van alre gedane,
Ende den goeden man, den clusenare.
Een deel was Gariët in vare
Doe hine sach alsoe gedaen
Ende also groet vor hem staen.
Dit verstont wel sijn broder
Walewein ende makes hem vroder
Vanden riddere ende van sinen name,
Ende wie hi ware ende wanen hi quame,
Eer hi hem anders iet vrachde;
Hi sach wel dats hem wanhachde
Doe hi sach van sulker gedane
Den goeden riddere Moriane.
Doe saten si neder mettesen:
Deen hiet den anderen willecome wesen
Ende dreven onderlingen feesten.
Maer Walewein hadde den meesten
Gere te wesene vroder
Wanen dat quam Gariët sijn broder,
Dan ic u gesecgen mochte,
Onthier ende hine daerto brochte
Dat hi die waerheit begonste nomen
Hoet met Arture nu es comen
Ende al ten argesten nu vergaen.
- ‘Die coninc Artur es gevaen
Daer hi voer op enen dach
Jagen, des hi gerne plach,
Binnen enen groten foreeste,
Daer quam in ene die meeste
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Scare van gewapenden lieden
Dan ic u mochte wel bediden
Al ute ende ut in corten worden,
Die den coninc van Sassen toe horden.
Si hadden daer soe grote macht
Ende vingen Arture met harre cracht,
Die hem lettel dies bedachte,
Ende gene macht met hem brachte,
Daer hi voer ter jacht ward.
Dus sijn sine liede sere besward,
Ende boven al die coninginne,
Die waende werden buten sinne
Om dattie coninc es ongereet,
Ende si die waerheit nine weet
Waer sine vorden ende hebben gedaen,
Diene int foreest hebben gevaen.
Des es nu meneger herten wee.
Dat foreest staet optie zee,
Daer die gene ane quamen,
Die den coninc met crachte namen
Ende vordene daert hen goet dochte:
Dat volc dat Artur met hem brochte
Dat was ontwapent ende sonder were:
Haer cracht en besloet niet ene pere.
Noch hebbewi enen anderen pant:
Die Yrsche coninc es comen int lant
Ende heeft orloge begonnen,
Ende ene stat op ons gewonnen,
Ende ene andere met beseten.
Die coninc hevet hem vermeten,
Hi sal Arturs lant winnen al,
Beide berch ende dal,
Entie castele metten staden,
Dies so es hi al beraden,
Ende bekeren te sire hant
Eer hi rumen sal dat lant.
Dies es die coninginne in vare,
Ende die gene die sijn met hare
Sine wanens nembermeer genesen;
Ende haddi, broder, int lant gewesen
Ende Perchevael ende Lanceloet,
Sone warewi niet in deser noet;
En leeft man engeen so coene,
Die hadde dorren bestaen te doene
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Nu droech so mire vrowen raet,
Dat si heeft boden ut gesant
Verre ende na in elc lant
Om u ende oec om Lanceloet,
3010 Dat doet hare noetsake groet.
Ende ic ben vanden boden een,
Ende hebbe gereden dat ic en feen,
Van Arturs hove hareward,
Wat gedragen mach min part,
3015 Ende hebbe so lange om u geheist,
Datmen mi seide, ende hebbe gevreist
Dat gi ward leden onder u beden
Te desen cruse, te deser wegesceden;
Ende men seide mi banderside
3020 Dat ic hadde te ridene wide
Selke strate, mochtic varen,
Eric vonde moderbaren,
Weder man ofte wijf
Die kerstendom hadde oft lijf.
3025 Nu hebbic mi dies vorwacht
Ende hebbe spise met mi bracht,
Beide vleesch ende broet,
Ofts mi gevile oec noet,
Ende goden colen claren wijn
3030 In twe butsele, die hier sijn
Ane min gereide gehangen,
Dat icker toe mochte vangen
Wanneer dat ics hadde te done.’
Doe loech Walewein, die coene
3035 Alsi die spise horde nomen,
Ende seide dat si te tide was comen,
Want sine hadden vitalge negene,
No weder groet noch clene,
Noch wat drinken daer binnen,
3040 Noch en wistent waer gewinnen
En haddi daer engene brocht.
God hadde haers te tide gedocht
Ende Maria sijn edel moder.
Doe seide Gariët sijn broder:
3045 ‘Laet ons eten ende drinken gaen
Ende den maeltijt anevaen,
Dies es te doene ende noet.
Ende waer es her Lanceloet,

Roman van Moriaen

135
Dat icken hier nine sie,
3050 Broder, her Walewein, dat segt mie:
Ic soude gerne die waerheit horen.’
Walewein seide: ‘Hi voer hier voren
Om te soekene Perchevale.’
Gariët antwerde nader tale
3055 Ende seide: ‘Dat hine soect ende pine doet,
Dats altemale jegen spoet;
Ons es te hove comen niemare
Dat Perchevale hermite ware
Ende doget carine om sine sonden.
3060 Hi heeft die waerheit ondervonden,
Al sochti tot opten domesdach
Tspere, dat hi te soekene plach,
Ende tgrael, dat hijs nine vonde:
Dat comt algader bi der sonde
3065 Die hi an sire moder dede
Terselver wilen ende ter stede
Daer hise int foreest liet
Doe hi achterst van hare sciet,
Ende nine woude bliven metter vrowen:
3070 Doen bleef si doet van rouwen.
Die sonden hebbent hem benomen,
Al was hire enewarf op comen,
Te vindene tspere ende tgrael;
Hi moet sijn suver ende noyael
3075 Van allen smetten, van allen sonden,
Dies es die waerheit ondervonden,
Die gene die hebben sal tgeval
Dat hi tspere rasteren sal
Na sinen wille, ende dat grael.
3080 Om desen rouwe es Perchevael
In die hermitage gevaren,
Des sijn te hove comen niemaren,
Ende hi hevet daer laten weten wale;
Ende van sinen broder Acglavale
3085 Daer af ontboet hi ons mede
Dat hi leget daer ter stede
Biden oem sere gewont;
Maer die bode maecte ons cont
Dat hi ane die bate es nu,
3090 Her Walewein, dat secgic u.
Nu laet ons eten ende keren
Ter coninginnenward met eren,
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Dat ontbiet u nu min vrowe,
Ende Lancelote oec, op rechte trouwe:
Maer ic ben drove ende es mi leet
Dat hi mi es dus ongereet.’
Alse dese redene hadde verstaen
Acglavaels sone Moriaen,
Ende dese redene hadde gehort,
Vrachdi om niemare vort
Ofte daer ieman ware binnen
Die hem mochte laten bekinnen,
Ende die rechte waerheit wiste
Ende hem gewisen mochte bi liste
Waer die hermitage stoet,
Hi souts gerne wesen vroet,
Daer sijn oem begeven ware ter stont
Ende sijn vader lage gewont.
Die clusenare seide lude ende stille:
‘Die scepinge hadde tsinen wille
Ende den wint, dat si u cont,
Hi souder comen eer avont.’
Hi seide dat hi den hermite cande:
‘Ende onder te watere ende te lande
Soe .XV. milen tot daer,
Dat wetic wel over waer;
Ic hebber so dicke gehort af
Sint dat ic mi hier begaf.
Nu hort wies u vermane,’
Sprac hi tote Moriane:
‘Over den arm vander zee
Daer gi toe vard min no mee,
Banderside optie marine
Hets een foreest: het es in scine
Dat alre meeste datmen weet,
Ende dwilste, ende lanc ende breet;
Maer alsemer comet in,
An dene side int begin
Mogen si die hermitage vinden,
Die gene dies hen willen bewinden,
Binnen also corter wile
Alse te ridene ene mile,
Dies sijt seker, sonder waen.’
- ‘Alse hulp mi God,’ sprac Moriaen,

Vs. 3115 Soe XV, J: Soe est XV. Vs. 3119 wies u, J: wies ic u.
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3135 ‘Daer salic noch tavont sijn,
Gaet naden wille mijn.
Mochtic minen vader sien
Ende mi tgeluc mochte gescien,
In coerre vore gene have,
3140 Al vondic man diese mi gave.
Hi sal oec houden sijn belof,
Eric sceden sal daer of,
Dat hi mire moder behiet
Doe hi achterst van haer sciet,
3145 Ende lietse met groten rouwen,
Dat was dat hise soude trowen
Ende nemen oec tenen wive.
Maer met enen scarpen knive
Motic noch tavont gehert wesen
3150 Oftic achterblive van desen:
Al ware hi noch enewarf min vader,
Hine volbringe sijn gelof algader,
Hine vare met mi in Moriane,
Hi mach der doet wel sijn in wane.’
3155 Ende hi begonste hem gereiden,
Alse die danen wilde sceiden.
Doe seide min her Gariët:
‘Oft God wilt, het sal comen bet
Tuschen u ende uwen vader
3160 Dan gi hier segt algader.
Wi selen hier eten ende drinken,
Ende gi sult u bat bedinken,
Dat radic u, sidi vroet,
Uwen vader anders te done dan goet;
3165 Ende ic mane u bider trouwen
Die gi sculdech sijt onser vrowen,
Ende bi ridderscepe oec mede,
Dat gi mi doet ene bede
Ende penst omt gode ende niet omt quade,
3170 Ende werct bi heren Waleweins rade:
Daer af en gesciet u nember quaet;
Hi sal u geven den besten raet.’
Doe antwerde Moriaen:
Hi sout gerne nu anegaen.
3175 Mettien liet hi dese tale,
Ende Gariët brachte ut ere male
Ene dwale cleine ende wit,
Die vor gode liede wel sit,
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Die wel werdech sijn der eren,
3180 Ende spreidese vor die heren.
Hi trac vort uter male
Meer dan .vij. bi getale
Credemicken wit alse een snee,
Die hi daer hadde: ic segs u mee
3185 Dat hise leide altemale
Vor die here optie dwale.
Hi reicte. tam ende venisoen,
Dat hi hadde gereiden doen
Daer hi snachs hadde gelegen,
3190 Ende enen harts onderregen,
Om datmen hem vroet maecte
Dat hi den wildernesse naecte,
Om dat daer die ridderen leden
Die hi sochte ende vor hem reden:
3195 Om dat hi was op hare slage
Pordi lange vorden dage
Ende quam metter sonne opganc daer.
Hi reicte nu wijn claer,
Twe goede butsele vul.
3200 Hine was niet algader dul
Dat hi des heme bedochte
Dat hijt daer met hem brochte
Op aventure waer hi quame.
Die iet heeft hets altoes gename.
3205 Ende om dese gode lijfnere
Vergaten si sere harre dere
Daer si dronken ende aten.
Si waren blide utermaten,
Die drie ridders, daer ter stede,
3210 Ende die clusenare mede,
Dies si node souden vergeten
Hine hadde met gedronken ende geten.
Ende doe dat eten was gedaen
Wilde wech riden Moriaen.
3215 Doe seide die here her Gariët:
‘Her riddere, gi ontbeidet bet
Dan gi nu dus haestech sijt;
Gi sout hebben in corter tijt
Comber te vindene uwen vader.
3220 Werct bi onsen rade algader:
Hets vanden dage vele leden,
Al waerdi toter scepingen gereden,
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Eer gi quaemt banderside
Gi had cort gnoech tgetide.’
Doe seide Walewein sijn broder,
Alse die was vele vroder:
‘Riddere, ic segt u wat gi doet.
Van haestecheiden comt selden goet
Dat u in eren moet becliven,
Soe biddic u trameer om bliven;
Gine mocht den wech niet gestrecken,
Ende ic sal mine wapine berecken
Ten siensten na mine macht;
Ende in hebbe noch niet die cracht
Te ridene daer ic wille wesen
Eric werde bat genesen.
Margen salic vromer sijn.
Dan selewi porren sonder fijn
Rechte alst begint dagen.
Oft God wilt, mi sals bat behagen
In alle die Jede ende ter herten,
Ende sal hebben min der smerten
Dan ic doe op dese wile nu.
In wille niet bliven achter u,
Noch letten noch oec ontbiden
Wanneer gi henen sult riden,
Op aventure, wie mi kinde:
Ic hebbe hier viande gehinde,
Die mi beraden hadden wee,
Ende gerne doen souden mee
Wisten si mi al hier ter stede.’
Doe dede Moriaen sine bede,
Ende bleef den nacht daer al dure,
Ende telde hen daer sinen aventure.
Ende her Walewein die dede gereden
Sine wapine ende cleden,
Ende verscuren ende verclaren,
Ende versachse daer si gearget waren;
Maer dat heme meest deerde
Dat was die rouwe van sinen swerde,
Dat hijt soe hadde verloren:
Het was boven menech utvercoren;
Wat holpt dat ict maecte lanc?
Des smargens als die dach ontspranc

Vs. 3264 Des smargens, lees Smargens.
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3265 Ende scone verbarde over al
Opten berch ende in dat dal,
Doe gereiden si hen allegader,
Ende Walewein, der aventuren vader,
Alse die danen wilden riden
3270 Ende daer langer niet ontbiden.
Sine wilden hen nember sparen.
Doe seide Walewein: hi wilde varen
Om Lancelote, die met hem sciet
Van hove, daer hi Arture liet;
3275 Hine mochte niet wel weder keren
Sonder hem met enegen eren;
Ende hine wiste niet hoet hem stoet:
Hi souts gerne wesen vroet
Hoe hem vergaen sine aventuren,
3280 Ende dan keren in corter uren,
Wouts hem God also gehingen,
Ende Lancelote met hem bringen,
Ende staen der coninginnen in staden.
Hier af so was hi beraden,
3285 Ende dat hijs anders nine dade
Dor iemans bede, dies hem bade.
Hier omme was drove Gariët,
Ende seide dat Walewein keerde bet,
Ende stonde te staden sinen oem,
3290 Ende name van sinen lande goem
Ende vertroeste daer sine lieden.
Maer dit ne mochte niet bediden
Dat sijs hem baden, diere waren,
Hine wilt eer te Lancelote varen
3295 Ende weten oft heme iet deert.
Her Gariët gaf hem sijn swerd,
Dat goet was ende claer,
Doe si orlof namen daer
Onderlinge onder die heren;
3300 Want Walewein wilde niet keren
Eer hi Lancelote hadde gesproken,
Ende seide: bi hem soude niet sijn tebroken
Tgode geselscap van hen beiden.
Hi seide hi souden weder leiden
3305 Ten hove daer Artur toe behorde,
Ende houden sine vorworde.

*

Vs. 3300 Walewein wilde, lees Walewein ne wilde.
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Alsi daertoe waren gereedt
Ende gewapent ende gecleedt,
Saten si op hare paerde,
Alse te varne harre vaerde.
Si namen orlof anden goden man.
Aldus so porden si van dan.
Walewein hadde den wech bestaen,
Ende Gariët ende her Moriaen
Geleidene ene corte wile
Om die mate van ere mile.
Elc seide anderen sijn gedochte.
Walewein sprac: soe hi irst mochte
Soudi met Lancelote keren,
Mochti, ende die gene onneren
Die sinen oem hadden gevaen;
Ende seide: ‘Broder, dit doet verstaen
Der coninginnen mire vrouwen,
Ende groetse mi met goder trowen;
In wil niet dat gi vorder rijt,
Noch langer hier met mi ontbijt,
Want u en waers niet te bet.’
Doe kerde weder her Gariët
Ende her Moriaen: hi beval
Gode ende sinen heiligen al
Waleweine, ende hi hem weder.
Elc sach anderen die trane neder
Uten ogen lopen ter vart
Over mont ende over bart
Doe si daer vaneen scieden.
In mocht u wel niet bediden
Wie dipelike ende hoe sere
Walewein dancte alre ere
Moriane, dat hi hem behelt
Sanderdages dlijf op tfelt,
Daer hi dleven hadde verloren
En ware hi ende God te voren.
Van Waleweine latic hier bliven
Ende sal van Moriane scriven.
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[Hoe Moriaen sinen vader ende sinen oem vant.]
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Daventure doet ons verstaen,
Alse gesceden was Moriaen
Ende Gariët, si reden bede
Weder toter wegescede.
Si drogen overeen onder hen beiden
Datsi niet ne souden sceiden
Vore si quamen te sinen vader.
Dus so voren si beidegader,
Want Moriaen hem doe swoer,
Omdat Gariët met hem voer,
Mochtijt sinen oem geraden
Ende sinen vader, si souden in staden
Varen Arturs wijf, der coninginnen,
Ende hulpen haer weder dlant winnen.
Om dit belof, op dit beheet
Voer Gariët met hem gereet,
Ende soude Moriane gebringen.
Doe si quamen ter scepingen
Vertelde hem daer Moriaen
Hoet hem te voren was vergaen
Doe hi daer over waende varen;
Ende seide hine vant moderbaren,
Van allen die hi hadde vernomen,
Diene in sijn scep liet comen,
Dor dies wille dat hi sceen
Soe groet, so sward overeen.
‘Sine waendens niet genesen,
Ende vruchten dat die duvel had gewesen.
Si waren alle van mi vervard
Ende togen bat in ter zeeward.
Nu siet, her Gariët, wat gi raedt,
Ende hoemen dese dinc begaedt,
Dat wi dwater moge liden;
Daer nes geen wederstriden,
Es dat sake dat si mi sien
Die daer sijn selen vlien
Ter zeeward, hebben si mi vernomen.
Ic vruchte wine selen niet over comen.’

Vs. 3377 moge, lees mogen.
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Doe seide min her Gariët:
‘Soe donct mi gedaen bet,
Nadien dat ic can verhoren,
Dat ic selve vare voren,
Ende ic een scip vore hure:
Gi sult mi volgen nu ter ure;
Ende eest dat icker come binnen
Ende min ors in mach gewinnen
Ende daer mede den verman,
In laten niet sceden van dan
Toter wilen dat gi sijt comen.
Ende God hi mote mi verdomen,’
Sprac die here, her Gariët,
‘Al soudi werden uter wet
Tirsten dat hi u siet,
Oftics heme verlate iet,
Hine sal ons voren an dander lant,
Oft ic sals nemen soe swaren pant,
Hem ware beter waer hi versonken
Ende in des zewes gront verdronken.’
Doen antwerde Moriaen:
‘Gi hebt den besten raet anevaen
Diemen mochte gevisieren:
Nu rijt henen sonder finiren
Tes gi gehuert enen boet
Dien gi vint vast ende groet,
Ende die ons mach over dwater leiden.
Ic sal achterbliven ende ontbeiden
Tes gi hebt u dinc begaet.
Ic wille doen dat gi mi raet.’
Dus sciden si onder hen tween,
Ende Gariët reet alineen
Tes hi ter scepingen quam,
Daer hi enen boet vernam
Die wel was sijn gevoech.
Hi boet heme goeds gnoech
Dat hine maer banderside
Ende hi langer niet ontbide.
Hi leide den verman tgelt in die hant,
Ende hi gereide sijn gewant,
Dat seil ende sijn getouwe mede,
Dies hem berau scire ter stede.

Vs. 3419 maer. J vraagt of men niet over moet lezen; lees liever: voer.

Roman van Moriaen

144
*
3425 Doe gescepet was sijn part
Ende hi gereet was op sine vard
Quam daer Moriaen gevaren
Swarter dan nie moderbaren
Die kerstenman hadde gesien;
3430 Ende die verman wilde vlien
Tirst dat hi Moriane bekinde,
Ende hi hem quam so gehinde.
(Hi hadden gesien anderwarf)
Hem dochte dat hi van vare starf.
3435 Hine conde beroren niet een let.
Doe vragede hem her Gariët:
‘Her verman, wat es u gesciet?
Bi Gode, het es om niet,
Gi selt ons over voren sciere.
3440 Nu en maket ons niet te dire
Ofte dit wert u leste dach.
Bi onsen here die vele mach,
Waer af eest dat gi u ontsiet?
Dit en es die duvel niet;
3445 Hine sach noch nie die helle.
Laetten in, hets min geselle,
Dat radic u wel gereet.’
Doe moestijt doen, al waest hem leet;
Hi sach hine mochte bat gescien,
3450 Hine mochte ontlopen no ontflien.
Ende als hine hadde in sinen boet,
Moriane, die was harde groet,
Daer hi sere af was vervaert,
Ende hi gesceept hadde sijn paert,
3455 Dat harde starc was in scine,
Staken si scep vander marine
Ende seilden in ter zeeward.
Die verman was sere vervard,
Alse die waende sijn verbeten.
3460 Alse Moriaen was geseten
Dedi af sinen stalijn hoet:
Doe waende die verman wesen doet,
Ende versuchte harde gedichte;
Doe hi sach Moriaens ansichte
3465 Waendi dat geen kersten ware.
Gariët vrachdem doe om niemare,

*

Vs. 3449 hine, lees hemne. Vs. 3456 scep, J: tscep.
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Ofte daer ridders waren leden,
Daer die een af hadde bescreden
Een roet ors, ende rode wapine,
Ende een ander die hadde in scine
Des conincs Arturs teken an;
Oft hijs hem iet berechten can,
Dat hijt doe dor sine bede,
Oft hire iet sach oft ne dede,
Hi souts hem weten groten danc.
Die verman seide: ‘En es niet lanc
Dat icse hadde in minen boet:
Die een riddere hadde wapine roet
Ende een roet ors oec mede,
Ende dander was gewont ter stede,
Ende hadde oec Arturs teken an;
Ende ic kinne wel,’ seide die verman,
‘Die ridders die getekent sijn
Met Arturs tekene: gi sijt in scijn
Oec sijn riddere, donct mi an desen.
Si wilden beide over wesen,
Ende ic vorese ane dander lant,
Dat hen was wel ombecant,
Dat hordic wel an hare sprake;
Ende si dochten mi tongemake
Harde sere; in weet wat meende.
Ic sach dat die een weende
Dat hem die trane wel gedichte
Lipen over sijn ansichte.
Ende doe icse brachte banderside,
Die riddere diere was om blide
Vrachde mi oftic iet ware vroet
Waer daer ene hermitage stoet
Daer een hermite woende in.
Doe wijsdict hem mer no min.’
Dus voren si met deser tale
Sprekende van hen beiden wale,
Toter wilen ende ter stonden
Dat si dat sant vonden.
Doe wiesde hen die verman
Dien wech te vaerne van dan
Al daer die hermitage stoet,
Ende maecte hen des weges vroet.
Dus liten si den verman bliven,
Die grote bliscap ginc driven
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Dat hire quite was met eren.
Dus voren wech die heren
Toter wilen dat si geraecten
Daersi der hermitagen genaecten.
Si quamen daer sise staende vonden:
Si beetten neder ende bonden
Haer orsse alle beide daer voren,
Ende ripen datment mochte horen:
‘Laet in! ter goder wilen ontoe!’
Die garsoen quam ter porten doe
Ende vrachde hen wies si begerden,
Ende oft hen enege saken deerden
Dies si berecht wilden wesen.
Her Gariët sprac binnen desen
Ende bat den knape dor genade,
Datmen heme spreken dade
Den hermite ende Acglavale.
Die bode keerde metter tale
Daer hi den hermite ende Acglavale vant,
Ende seide hen daer altehant
Dat hi twee ridders hadde vernomen,
Die daer waren ter porten comen:
‘Deen was een scone man,
Ende die wapine die hi droech an;
Ende also was die ander mede,
Maer sine wapine ende sine lede
Ende dat icker an gemerken mochte
Was vele swarter, dat mi dochte,
Dan enech roet oft atrament.
In weet niet oft gine kent
Oft iet wet van haren saken.
Si seiden dat si u gerne spraken:
Si baden mi sere alle beide
Dat ic hier quame ende u seide.’
Acglavale, diet wonder dochte,
Ginc ter porten so hi best mochte,
Ende sijn oem, die clusenare,
Die hem volgede oppenbare.
Acglavael sach ut ten wikette,
Ende ward geware van Gariëtte,
Die heren Waleweins broder was;
Ende hi bedachte hem wel das,
Dat hi behorde tArturs hove,
Ende hi werdech was van groten love;
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3555 Al was hi niet so wel becant
Alse Walewein, sijn broder, achter dlant,
Hi ware starc riddere ende coene
Ende vernaemt van groten doene.
Deen groette den anderen als hine sach.
3560 Her Gariët sprac: ‘Die vele mach,
Here, moet u eren ende minnen
Ende alle die met u sijn daer binnen.’
Acglavael sach op Moriane
Ende mercte sere sine gedane,
3565 Ende pensde sere in sijn gedochte
Wat riddere dat wesen mochte
Om dat hi was also gedaen.
Ende Moriaen ginc bi hem staen
Ende vrachde hem oft hem iet gedochte
3570 Dat hi heren Lancelote sochte,
Ende dat hi in Morianen quam,
Daer hi ene joncfrouwe vernam,
Dier hi gaf sine trouwe,
Ende hadde te done metter joncfrouwe,
3575 Ende dat hi omt soeken van haer sciet.
Hi vrachde ofts hem gedachte iet,
Ende gaf haer sine trowe te pande
Ende voer alsoe uten lande
Ende seide hi soude wederkeren
3580 Tharen vromen, tharen eren,
In Moriane, soe hi irst mochte.
Echt vrachdi oft hem gedochte.
Acglavael die antwerde hen
Ende seide: ‘Her riddere, ic ne ben
3585 Die gene niet dies loechenen wille;
Maer ic hebbe selden geweest stille.
Ic sochte Lancelote enen tijt:
Daer na haddic onlange respijt
Doen ic minen broder brachte te hove,
3590 Daer hi in ward van groten love;
Ende doen hi riddere was gedaen
Moestic met hem ene vart bestaen,
Dier hi niet wilde laten achter;
Want hi wilde wreken den lachter
3595 Die onsen vader was gedaen
Over menech jaer, seldi verstaen.

*

Vs. 3583 vlg. hen, ben, J: hem, bem.
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Minen broder was doen weten
Dat onse viande hadden beseten
Ons erve, dat ons soude sijn bleven,
Daer si onsen vader ute verdreven:
Dit wildi wreken ende sparen niet,
Ende hier ombe haddewi menech verdriet
Eer wijt weder conden ontfaen;
Doch hebwi soe vele gedaen
Dat wijt weder hebben vercregen,
Ende hebbense alle doet geslegen
Die onse lant hadden beseten.
Maer dat ic der joncfrouwen hebbe beheten
Daer af sijn leden vele der jare
Dat ic geloefde te comene thare,
Dat heeft mi noetsake gedaen.
Nu eest mi an min oude gegaen,
Ende hadde noet dat ic mi bedochte
Vortmeer ende bi rade wrochte;
Ende ic ben die gene die nine weet,
Ende mi es die waerheit ongereet
Oft si leeft ofte ne doet,
Daer gi af sprect, ic bens niet vroet.’
Doen antwerde heme Moriaen:
‘Ic salre u meer af doen verstaen:
Si es min moder, ende noch leeft
Die gene die uwe trowe heeft;
Ende gi, here, sijt mijn vader.
Wildi hier af lien algader
Dor ende dor mine bede
So dodi wel ende hoveschede.
Gi wont mi met uwen live
An hare, die gi sout hebben te wive,
Haddi gehouden uwe gelof.
Nu sijt wel bedacht hier of,
Oft gijs wilt lien ofte ne doet;
Ende maect mi der talen vroet.
Doe gi sciet van mire moder,
(Noch salics u maken vroder)
Si droech mi, al ne wist sijs niet.
Dus sijn, here, die saken gesciet.’
Acglavael antwerde doe hem:
‘Bi Gode, her riddere, ic bem

Vs. 3625 dor ende dor, J: dor haer ende dor.
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Die wel geloeft dat gi sprect;
Ende datter joncfrouwen an mi gebrect,
Dat icse hebbe dus bedrogen
Ende mine vorwerden gelogen,
Hieraf willic minen mesdade
Noch beteren bider Gods genade.
Ic sal noch haer hulde gewinnen:
Gi sult comen met mi hier binnen
Met minen oem ende minen broder.
Si selen ons des wel maken vroder
Alsi horen onser beider sprake.
Wi selen wesen wel te gemake.’
Doen ontede hi dat wiket.
Elker herten mochte sijn te bet,
Die de redene hadde verstaen
Hoe Acglavael ende Moriaen
Hen onderhelsden ende custen;
Elker herten mochs te bat lusten,
Die hadde gesien ende gehort
Hare ende hare word;
Ende ho vrindelijc met minnen
Si alle drie gingen daer binnen,
Daer men hars nam gode ware.
Acglavael vertelde daer nare
Sinen oem ende Perchevale
Altemale in warre tale
Sine dinge, ende gincse nomen,
Ende hoe dat daer sijn sone es comen.
Alse dit Perchevael hadde verstaen
Men sach soe blidelike ontfaen
Enen riddere alse Perchevael dede
Sinen neve aldaer ter stede,
Ende die clusenare also wale.
Die bliscap entie scone tale,
Diemen daer den riddere togede,
Ende hoemen om haer gemac pogede
Ende om hen te dienne te danke
Van sulken ate, van sulken dranke
Alsi daer consten doe gewinnen,
Ende diesmen vinden mochte daer binnen!
Dies avons ende waser niet el
Dan grote bliscap ende spel,

Vs. 3658 hare ende hare, J: hare tale ende hare. Vs. 3668 sach soe, J: sach nie soe. Vs. 3679
ende lees en.
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Die deen vanden anderen maecte.
Ende tirst datten heren vaecte
Gingen si slapen, alsmen daer plach,
Tot datmen verbaren sach den dach,
Ende tes die sonne scone sceen.
Die ridders lagen onder hen tween
Langer dan dermite dede,
Die sine getide ende sine gebede
Hadde gelesen ende gesongen
Van dat die dach was ontsprongen
Tot dattie heren op waren gestaen
Ende hadden haer cleder ane gedaen.
Doe sprac Moriaen tsinen vader,
Als gi moget horen allegader,
Ende seide: hi wilde danen riden,
Ende gerne wist hi, sonder striden,
Oft hi wilde comen tsire moder,
(Dies so wildi wesen vroder)
Ende doen al dat hi hare behiet,
Doen hi achters van haer sciet,
Dor Gode ende dor sine doget;
Ende hi hem daer mede verhoget.
Hi telde hoe si moesten derven
Van haren lene, van harre erven,
Dat haer quam van haren vader:
‘Het was hare ontwiest algader
Bider wet vandien lande;
Nochtan was haer meer die scande,
Dan die scade die si coes,
Dat haer sone hiet vaderloes,
Ende si niet en conde betogen
Noch gebringen vor ogen
Dien rechten barsculdegen man,
Die mi an haren live wan.’
Doen seide Acglavael, sijn vader:
‘Ic sal u berechten al tenegader
Al ut ende ut hoet met mi staet,
Ende secgen u al minen raet.
Nu geloeft mi wel van desen,
U en sal niet gelogen wesen
Alse vele alse van enen worde.’
Alse Moriaen die tale horde
Antwerdi weder sinen vader,
Hi lovet wel also algader.
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3725 Dus bleven daer alle met vlite
Ende dageden metten hermite.
Doe die dinst was gedaen
Si waren vele bat ontfaen
Van al datmen volbringen mochte,
3730 Al leidicker an mine gedochte,
Dan ic u wel gesecgen can.
Moriaen sprac sinen vader an:
Hine wilde achterlaten niet
Dat heme sijn vader behiet
3735 Dat hine berichten soude
Van dat hi begerde ende woude;
Ende vermanes echt sinen vader,
Dies hem vroet maecte algader,
Ende seide dat hem te voren quam
3740 In enen droem, daer hijt vernam,
Dat hi reet al enen dach
Dat hi anders nine sach
Dan wildernesse ende wout
Ende scone bome menechfout.
3745 Bi wilen so docht mi mee
Ondertiden hagel ende snee;
Bi wilen docht hem dages heet,
Soe dat hi hadde menech leet;
Bi wilen sach hi sonnescijn claer:
3750 Bi willen demsterheit daer naer.
Ende hi sach achter dien foreesten
Lopen alretiren beesten.
Ende liede oec, jonc ende out,
Sach hi gaen achter dwout.
3755 Dit dochte hem in drome al.
Maer hine hadde niet tgeval
Dat hi iweren ware comen
Daer hi herberge hadde genomen
Binnen algader deser stonde.
3760 Tirst dat naecte den avonde
Doen dochte mi dat ic sach,
Doe hem verdonkerde die dach,
Enen toren staen gewracht,
Diemen met engere cracht
3765 Lichte niet mochte gewinnen;
Maer hine mochter geen dore an kinnen

*

Vs. 3745 mi, J: hem. Vs. 3750 willen, lees wilen. Vs. 3761 mi dat ic hem, J: dat hi.
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Alse ane andere torre staet.
Binnen desen sach hi enen graet
Harde hoge opward gaen,
Ende ene dore daer tenden staen:
Alse hoge alse ene kerke,
Ende van harden diren gewerke
Dochte hem die dore wesen.
Al ware een siec, hi mochte genesen
Vander claerheit van daer binnen,
Diemen daer sach ende mochte bekinnen,
Die dochte hem hemelrijcs genoet.
Ende elke trappe was gulden roet
Die daer ane den graet stoet.
Doe pensdi in sinen moet,
Op dattie trappen waren so goet,
Hi souder op setten sinen voet,
Ende soutse tellen altemale,
Hoe vele datter ware bi getale,
Dat hi daerna versecgen mach
Dat hi dat grote wonder sach.
Doe hire sestech was leden
Ende hi op dandere soude sijn getreden
Doe en sach hire ene niet
Van allen die hi beneden liet,
Sonder die gene daer hi op stoet,
Ende die hi hadde onder den voet;
Ende boven hem sach hi negene.
Doe docht hem die dore vanden stene
Wel wesen vort alse hoge
Alsmen scieten mochte met enen boge.
Dus mocht hi vort no weder.
Doe sach hi vor hem ter eerden neder
Staen serpente ende wilde beren,
Gelijc oft sine wilden verteren,
Ende hadden die kele wide ontaen,
Gelijc oft sine souden ontfaen,
Ende gaepten wide metten monden
Oft sine gerne hadden verslonden.
Si dochten hem na heme haken.
Hi sager slangen ende draken,
Die alle sagen opward.
‘Met dat ic dus ward vervard
Gebrac mi die trappe mede,
Ende ic viel neder daer ter stede,’
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Daer hi sach onder gene draken;
Ende vanden groten ongemaken
Ward hi ontwake ende sliep nemme.
Die droem dede hem herde wee,
Daer heme dit te voren quam.
Doe was hi erre ende gram,
Ende hine wiste wat dat spelde
Den droem die hem vertelde;
Maer sijn herte seide hem te voren
Dat hem smerte ende groten toren
Ende daertoe groet arbeit naecte.
Sint geviel dat hi geraecte
Daer hi vant enen vroden clerc,
Ende hi vertelde hem dit werc
Dat hem te voren was comen.
Ende alsi die redene hadde vernomen
Ende verstaen oec harde wale,
Soe verteldi heme altemale
Van onsen lande clein ende groet:
Dat wi daer omme in groter noet
Ende in vresen souden wesen
Eer wi weder quamen te desen;
Want die borge starc waren sere
Ende machtech was elc here,
Daeromme seidi ons die dinge,
Dat mi ende minen broder sonderlinge
Dese dinc souden werden te sure.
Oec seidi ene andere aventure
Van minen broder Perchevale
Ende vanden spere ende vanden grale;
Dat die guldine trappe al daer
Theilege grael ware vorwaer,
Ende dat Perchevael dat soude hulpen winnen,
Ende sterven soude dan daer binnen.
Dus maecte hijs mi vroet.
Ende die dore die daer stoet,
Ende die graet desgelike,
Dat betekent oec hemelrike;
Ende dlicht datter was binnen,
Daer met mochtment bekinnen.
Ende die trappen die daer lagen
Betekenden Perchevaels dagen,

Vs. 3818 moet denkelijk aldus worden gelezen:
‘Die droem, dien hi hem vertelde.’
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‘Dat secgic u hier sekerlike,
Elke enen dach, oft ene weke,
Oft int inde ene maent:
Dies sijt seker ende nine waent,
Also lange sal hi leven
Ende dan sal hi slives begeven;
Ende dat u die trappen gebraken
Dor uwe sondelike saken:
Gi ward welna over comen
Ende had u sonde niet genomen.
Ende die beren ende die draken
Ende die slangen die daer haken,
Dat was teken, wetet wel,
Sekerlike ende niwent el,
Die duvle waenden u hebben vonden
Tharen dele in uwen stonden
Ende gevoert ter eweliker hellen.’
Dus ginct die meester vertellen
Hem algader sinen droem,
Ende hiter hem op nemen goem
Ende werken bi vroden rade,
Haestelike ende niet te spade;
Hi soude hier onlange sijn,
Want het naecte sinen fijn.
‘Live soene,’ seide Acglavael,
‘Doe liet min broder tspere ende tgrael
Ende die aventuren die hi sochte,
Ende quam hier so hi irst mochte
Te minen oem den hermite,
Ende cleetde hem met sinen abite
Dor dat mi die clerc dit seide.
Dus siwi hier nu allebeide,
Ende min broder heeft hem begeven
Om te beterne sijn leven;
Ende ic ben oec nu ongesont,
Want ic was toter doet gewont
Ende gequetst ende gefrotsiert,
Soe dat mi die macht falgiert,
Ende gaet mi nu an min gesonde.
Dus blevic hier nu ter stonde
Met minen broder, met minen oem,
Om dat si mins souden nemen goem,

Vs. 3862 Ende, J: En.

Roman van Moriaen

155
3895 Ende ic min ziele met hen beware.
Ende gi wilt datic met u vare
Tuwer moder in Moriane?
Nu benic wel in enen wane
Daer te varne, waer ic genesen.
3900 Ander sake en es te desen,
Ic vore gerne met u daer,
Dat mogedi weten overwaer,
Om u ere ende te beterne u scame,
En ware datic die doet nine name;
3905 Maer ic hebbe tgelove soe goet
Op minen oem, die es soe vroet,
Dat hi mi vor Gode sal verdingen,
Ende te sire bliscap bringen.
Nu merct, sone, onser beider vromen
3910 Nadien dat mi nu es comen
Ende na dat gi cont verhoren,
Gelijc dat ic u seide te voren.
Geraet mi dbeste nu algader:
Nadien dat ic ben u vader
3915 Soe sidijt sculdech te done wel,
Soe wie die sake vore gevel
Tuscen mi ende uwer moder.’
Moriaen seide doe: ‘Waric vroder
Dan gi, ic rider toe geerne:
3920 Maer mi staet wel tontberne
Dat uwen live mochte deren ende scaden.
In can u anders niet geraden
Dan gi hier blieft toter stonde
Dat gi hebt weder u gesonde.
3925 Die coninc Artur es gevaen,
Ende sijn lant es bestaen
Ende sere bracht onder dnet:
Hier es sijn neve her Gariët,
Die met mi al hier es comen,
3930 Ende daer ic die warheit an hebbe vernomen.
Ic sal met hem te hove riden
Dor sine ere, ende daer ontbiden
Tot dat gi sijt gans ende gesont,
Ende sal weder keren hier ter stont
3935 Alsic wane dat gi genesen sijt daer of
Ende hout mire moder haer belof,
Dats u God danke ende ment u prijst;
So worde mire moder weder gewijst
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Tgoet dies si es onteerft,
3940 Ende des si lange heeft gederft.
Ic sal varen ende gi sult bliven
Daer u al goet mote becliven.
Ic sal hulpen der coninginnen.
God late mi sulken lof gewinnen,
3945 Dat hare te baten moet comen
Ende mi teren ende te vromen!
Ic sal keren, des sijt gewes,
Alsic wane dat tijt es,
Ende uwes gedinken alse mins vader.’
3950 Des dancten si Moriane algader.
Hen dochte doe die beste raet
Dien hire to gaf na dien dat staet.
Gariët ende oec Moriaen
Baden Perchevale, sonder waen,
3955 Dat hi mede mochte varen
Die coninginne hulpen bewaren
Ende den coninc Arture verloesten,
Ende sijn lant hulpen vertroesten.
Hi dede hen daeraf doe een belof,
3960 Wils hem sijn oem geven orlof.
Doen baden sijs den oem al daer,
Ende Acglavael baets oec daer naer
Soe vele, dattie oem dede.
Done sachmen nie te gere stede
3965 Blider liede dan si waren,
Dat Perchevael mede soude varen.
Dus namsi orlof ende voren danen.
Nu latic dese ende sal vermanen
Hoet met Lancelote es vergaen,
3970 Die dat dier wilde doet slaen.
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VI.
Hoe Lanceloet dat dier verwan ende hone Walewein [verloeste ende
hoe die coninc van Yrlant gevaen es].

3975

3980

3985

3990

3995

4000

4005

*

Nu maect ons daventure cont,
Dat Lanceloet reet ter selver stont,
Doe hi van Waleweine sciet
Ter wegesceden, ende lette niet
Eer hi quam int woste lant,
Daert dat dier al hadde gescant.
Nu woende daer ene joncfrouwe binnen,
Die wide ende side dede bekinnen
Wie dat dier gedoden conde,
Dat sine soude nemen optie stonde
Tenen man al haer lijf.
Men sach nie so sconen wijf,
Ende dat lant was hare algader.
Nu woende daer bi een verrader,
Een riddere diese minde sere,
Ende die wachte in allen kere
Na dat dier, oft ieman quame
Die hem daer sijn leven name,
Dat hi dien verraden mochte
Dat hijt metten live becochte,
Ende hi dan hemelijc dade verstaen
Dat hijt gedoet hadde, sonder waen.
Dus voer Lanceloet soe verre vort,
Dat hi es comen daer hi verhort
Heeft dat vresselike dier,
Dat in sine warande lach ongehier.
Lanceloet sach daer helme ende speren
Ende wapine (hi mocht hem ververen)
Van menegen riddere diet hadde doet;
Ende die bene, die daer lagen bloet,
Daert dat vleesch af hadde geten.
Tirst dat Lanceloet conde geweten
Waer dat dier te licgene plach,
Ginc hi darward dat hi mach;
Ende doen dat dier ward sijns geware,
Quam gevlogen in dier gebare
Oft die duvel hadde gewesen,
Ende aneverde Lancelote binnen desen.
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En ontsach swaerd no spere,
Noch gene cracht, no gene were.
Ende Lanceloet opt dier stac,
Dat sijn spere ontwe brac,
Nochtan en quetstijt niet I scelle,
Noch en ginc hem inden velle.
Doe trac Lanceloet sijn sward
Ende sloech dat dier met groter vard;
Maer en scaedde hem niet een twint,
Ende scoet Lancelote daer omtrent
An die kele, ende scordene soe,
Dats Lanceloet ward harde onvroe,
Want hi trac hem den halsberch dore
Ende maecte hem ene grote score
Recht al toten live toe;
Ende hi wondene mede daertoe.
Anderwerf scoet hi hem an,
Ende sloech op hem, maer het ne can
Hem een twint niet gederen.
Doe ginct op Lancelote soe geberen,
Ende scordene toten voten daer naer,
Ende gaf hem menege wonde daer,
Ende blies op hem sijn venijn.
En had gedaen een vingerlijn,
Dat Lanceloet hadde an sine hant,
Hi waer daer vanden venine thant
Doet bleven opter stede.
Doe quam dat dier gesprongen mede,
Gapende so wide oft met geninden
Lancelote soude altemale verslinden;
Ende Lanceloet wachtet daer ter stont,
Ende stac hem tsward inden mont,
Ende croet in toter herten toe.
Dat dier creet so vresselijc doe,
Datment horde wel twee milen.
Ende die verradere, die tier wilen
Al dese dinc hadde bespiet,
Doe hi den crete horde letti niet,
Ende reet vaste ter waranden ward;
Want hi horde wel an die gebard
Dat gene dier doet es bleven.
Doe hi daer quam van hire beneven
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Lancelote sitten, die tien stonden
Verbant daer sine grote wonden,
Dier hi menege hadde ontfaen.
Die riddere begonsten te clagen saen,
Ende ginc bi hem ende seide daer naer
Dat hi hem sal verbinden daer
Sine wonden harde wel.
Die ondedege ridder ende fel
Quam tote bi Lanceloets side
Ende stal hem sijn sward ter selver tide,
Ende spranc van hem ende gingen slaen,
Ende wondene daer so, sonder waen,
Dat hi neder viel alse doet.
Doen dit sach die verradere groet
Waendi dat hi doet ware
Ende liten licgen, ende ginc daer nare
Daer dat dier gelegen was,
Ende sloech hem af daer nadas
Den rechten voet, ende souden dragen
Der joncfrouwen daer ic af hebbe gewagen,
Die hi waende hier met winnen.
Ende her Walewein, die hierenbinnen
Soe verre was comen nu ter stede
Dat hi vernomen hadde die waerhede,
Dat Lanceloet dat dier hadde vonden,
Quam hem gevolget nu ter stonden
Rechte binnen diere waranden,
Daer die verradere altehanden
Lancelote hadde alsoe gewont
Ende den voet genomen nu ter stont,
Ende was op Innceloets ors geseten,
Dat Walewein wel kinde, die here vermeten.
Doen hijt den genen riden sach
Ende Lancelote, die gewont daer lach,
Reet hi vaste ten genen ward,
Ende heeft getrect sijn gode sward,
Ende seide: ‘Her mordere, gi blivet hier!
Gi hebt verslagen om dit dier
Minen geselle, dat sie ic wel.’
Die ondage riddere ende fel
Hadde gerne ontreden daer,
Maer Walewein was hem soe naer
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Dat hi nine conde ontgaen,
Ende ginc daer op hem soe slaen,
Dattie ander moeste beiden.
Hi ginckene daer also bereiden
Dat hi bidden moeste genade.
Walewein ward doe also te rade,
Dat hine vor Lancelote wille bringen
Eer hine daer wilt laten verdingen.
Dus sijn si daer comen allebeide,
Ende Lanceloet, die vanden leide
Becomen was, vander ommachte,
Daer hi in gelegen hadde onsachte,
Ende hi Waleweine ward geware,
Riep hi over den mordenare,
Diene daer gemort heeft al bloet:
‘Live geselle, slatene doet!
Wetic dat hi doet si nu
Ic saels te saechter sterven, secgic u.’
Doe Lanceloet dese sprake seide
En was daer gene langer beide,
Walewein en sloech hem ave thoeft.
Doe ginc hi clagen, dies geloeft,
Sinen geselle, ende seide: ‘Here,
Mogedi genesen nembermere
Dat laet mi nu al hier verstaen
Ic sal u wel in staden staen.’
Lanceloet seide ende dede verstaen
Hoe hi den dire was ontstaen,
Ende hone na die verradere wonde.
‘Dat nemt mi meest mine gesonde;
Maer mochtic igeren te rasten wesen,
Mi donct ic soude wel genesen.’
Doe was Walewein harde blide,
Ende bant hem sine wonden tien tide,
Met selken crude die daer toe dochten,
Dat si niet bloden mochten;
Ende nam Lancelote ende setten op sijn part,
Ende keerden omme ten clusenare ward,
Soe si best conden mochten.
Si waren doe in diere gedochten,
Mochten si daer comen tier stont,
Datten Walewein soude maken gesont.
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4135 Dus reden si tot dier stonden
Dat si die cluse hebben vonden.
Niet lange sone sijn si daer comen,
Sine hebben Moriane vernomen
Ende Gariëtte ende Perchevale,
4140 Die daer quamen nu ten male.
Doe was daer bliscap menechfout.
Die clusenare dede met gewout
Spise gereiden te sinen gasten.
Si daden Lancelote daer te rasten
4145 Soe si best mochten ende conden:
Elc vertelde anderen tien stonden
Hoe sine dinge sijn vergaen;
Ende Moriaen dede oec verstaen
Van sinen vader sine saken.
4150 Dien nacht waren met gemaken
Tes clusenaren, dat si u cont.
Des anderdages doe Lanceloet verstont
Hoet metter coninginnen es comen,
Al sout hem al die werelt vromen,
4155 Hine ware daer langer bleven niet,
Noch om wonde no om verdriet;
Want hi seide hi ware genesen,
Ende hi wilde ember te stride wesen.
Dus moesten si riden ember doe,
4160 Waest lief oft leet, smargens vroe.
Sine sparden doe genen dach.
Al ridende Walewein ten wonde sach.
Aldus redense al saechte vort,
Tessi niemare hebben verhort
4165 Van harre vrowen der coninginnen,
Die was beseten in allen sinnen
Vanden coninc van Yrlant.
Hi hadde verwst ende verbrant
Soe vele, men mochs niet geweten;
4170 Haer selven hadde hi beseten
In enen casteel daer hi lach voren.
Hi hadde in diren ede gesworen,
En gaf si haer niet op met minnen,
Ende mochti den casteel gewinnen,
4175 Hine souder nieman speren,
Van allen diere binnen waren,

*
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Te done soe groten lachter,
Men souder spreken omme hier achter;
Ende haer selven als te voren.
Dit hadde die coninc daer gesworen
Bi sire crone ende bi al
Daermen coninc bi geloven sal,
Ende hen te doene sware scande.
Doe si quamen in Arturs lande,
Die heren daer ic af doe verstaen,
Sagense enen casteel, sonder waen,
Daer een water ombe liep,
Dat harde breet was ende diep:
Diene dede maken was wel bedocht.
Die casteel was wel gewrocht
Uten gronde van grauwen stene.
Die coninc Artur hadde borch negene
Daer hi hem op meer verliet,
Ende diene was noch verloren niet.
Maer en hadde niet langer dach
Tfolc datter binnen lach,
Dan sire bi dage ute varen;
Ende diemen daerna mochte bevaren,
Daer waren anders an gene genaden,
Men daetse siden oft braden:
Dit had die coninc daer gesworen,
Die sanderdages soude comen daer voren,
Ende die dlant hadde gesaect
An hem, ende godeloes gemaect
Ende menege weduwe ende wese.
Dlant was in groter vrese
Bider scaden, die si nu namen.
Doe sagen die heren, die daer quamen,
Dat volc vlien ende vluchten
Haer goet, alse die vruchten:
Het ginc met hen al uten spele.
Si gemoetten volx vele,
Beide man, wijf ende kinder,
Die dat lant ruemden ginder.
Si dreven die beeste, si drogen tgoet,
Sulke gereden, sulc te voet:
Hen dochte sine mochten niet bet.
Doen vrachde her Gariët

Vs. 4205 Ende menege, lees Menege.
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Enen man dien hi gemoette,
4220 Ende dien hi hoveschelijc groette,
Om dat lant ende om niemare,
Ende wat daer den volke ware
Dat si daer dus sere vlien.
Die gode man antwerde mettien:
4225 ‘Si wanen hebben al verloren;
Die coninc sal hier comen voren
Te desen castele die hier staet:
Die liede en weten genen raet;
Si verlisen goet ende al.
4230 Hier es gesciet groet ongeval:
Dordeel es over ons gegaen;
Die coninc Artur es gevaen,
Wine weten in wat staden.
Hi was belegen ende verraden
4235 In een foreest daer hi voer jagen,
Daer waest dat wine achters sagen;
Ende die coninc van Yrlant
Saect al dit rike tsire hant:
Het moet hem al opgeven
4240 Dat behouden wilt sijn leven,
Want hi heeft een crachtech here,
Ende onse volc es sonder were.
Wi sijn alle sonder geleide:
Her Walewein ende Lanceloet beide
4245 Si sijn gevaren uten lande,
Dat es ons comen ter groter scande;
Wi sijn alle sonder toverlaet
Ende leitsman ende raet.’
Doen seide daertoe Moriaen:
4250 ‘In desen casteel die hier es gestaen
Es daer binnen ieman nu?’
Die gode man seide: ‘Ic sect u:
Daer sijn binnen ridders tiene,
(Haer doet staet hen wel tontsiene)
4255 Ende soudire een groet getal.
Nu vruchten si dat ongeval
Dat hier achter dlant deert.
Si hadden den casteel wel verweerd,
Hi es so vast, dit naeste jaer;
4260 Want si hebben binnen daer
Wapine ende lijfnere
Ende volcs gnoech ter were

Roman van Moriaen

164

4265

4270

4275

4280

4285

4290

4295

4300

*

*
Hen tonthoudene daer binnen;
Men mochtse lichte niet winnen
Met crachte in gere wise
Alse lange alsi hebben spise;
Maer ember sout tenen inde comen.
Mi donct God wil ons verdomen.
Die coninc heeft so dire gesworen,
Al soudire .vij. jaer liegen voren,
Si hebben alle dlijf verloren
Die hire in vint als hire comt voren,
Die hem jegen hem vermeten;
Dit heeft hi hen laten weten;
Ende haer kindere en haer wijf,
Al mochten die verdingen dlijf,
Si selen nochtan moten darven
Hars goets ende harre arven.
Ende wine hopen gere baten;
Dus moetwi den casteel laten
Ende vlien ende laten staen.’
Doe seide her Walewein saen:
‘Live vrient, God lone u,
Dat gi ons hebt bericht nu.’
Doen dochte Waleweine dbeste
Dat si voren binnen der veste,
Die scone was ende herde vaste,
Ende si daer groetten die gaste
Ende die heren diere waren binnen,
Datse God moeste minnen
Ende haer dinc ten besten laten gaen!
Die ridders waren daer wel ontfaen,
Want si kindense alle wale.
Daer was bliscap in die zale
Om Waleweine ende Lancelote.
Walewein vertelde onder die genote
Vanden goden riddere Moriaen,
Wat hi dor hem daer hadde gedaen,
Ende dat hi ware der bester een
Die den sonne nie besceen.
Dit dede Walewein daer verstaen.
Nu sprac vord her Moriaen:
‘Hets goet dat wi hier binnen duren,
Ende laet ons nu hier aventuren
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4305 Dor den coninc uwer alre here.
Het ware sonde ende onnere
Soudewi den casteel opgeven,
Wine souden eer aventuren onse leven
Ende wachten der aventuren bloet.’
4310 Walewein volgets ende Lanceloet,
Ende seiden: ‘Die sinen here gebrect,
Hets recht datmens hem lachter sprect
Weder ende vort die werelt dure.
Waendi geniten der aventure,
4315 Wi selen nu des geninden,
Ende God sal ons sine hulpe sinden,
Dat hopic, in corten dagen.
Wi mogen hier wel prijs bejagen
Ende den coninc onsen here
4320 Behouden oec wel sine ere;
Al es aldus nu gevaen,
Oft God wilt, hi sal ontgaen.
Mijn herte seitmi ende min sin,
Willewi geduren hier in,
4325 Wil selen prijs bejagen nu.’
Dus ginc hen ane, dat secgic u,
Her Walewein ende Moriaen;
Ende doen si sine word hadden verstaen,
Die gene die daer binnen waren
4330 Ende en wech souden sijn gevaren,
Doen si bekinden der heren sin,
Sone was daer negeen ridder in
Noch oec soudier noch seriant,
Dat hi wilde gaen in hant,
4335 Noch rumen die gode veste.
Moriaens raet dochte hen dbeste;
Ende omdat hi soe onsienlijc sceen,
Daer hi stont op sine been
Sceen hi dat hi een here al
4340 Scoffiren soude, haddi geval.
Elc gaf daer sine sekerhede
Met hem te blivene daer ter stede
Ende den anderen niet te begevene
Dor te darvene vanden levene,
4345 Si selen eer ander niemare horen.
Doen die ede waren gesworen

*
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Ende die sekerheide gedaen,
Gingen si vaste sluten saen
Haer porten, ende daer binnen
Haer hulpe die si mochten gewinnen,
Ende daertoe alle die lijfnere
Jegen den coninc ende sijn here,
Die daer wel gehinde lach.
Eer hem verdonkerde die dach
Quam die coninc selve sere verbolgen,
Ende dede hem menegen ridder volgen,
Die behorden tsire maisniden,
Ende daertoe vele van anderen lieden,
Die harde werechtech waren,
Ende quamen vor den casteel gevaren.
Doe dede die coninc vragen
Den genen die daer binnen lagen
Oft si den casteel op wilden geven
Ende verdingen alle haer leven.
Doe antwerden die van binnen:
Sine liten hen niet winnen
Alse lange alsi mochten leven,
Noch haren rechten here begeven.
Doe swoer die coninc enen eet,
Sine gaven hen op gereet,
Hine lietse nembermer verdingen
Om al dat si mochten volbringen.
Maer sine haddens genen gere
Ende gereiden hen ter were.
Si souden bliven optie cantele,
Ende worpen ute ten castele
Stene groet ende swaer,
Ende dreven den coninc achter daer
Van dien castele opt velt,
Daer si slogen haer getelt.
Binnen dien ginc die nacht in hant;
Ende die daer comen waren int lant
Si slogen tenten ende paulione
Ende logierden in dat grone.
Alse dat die van binnen sagen
Gingen si overeendragen,
Ware dat leden si dien nacht,
Die coninc soude meerre cracht
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Bejagen van ridders ende van lieden,
Ende een crachtech here ontbiden,
Ende beter es dat sijt nu aventuren
Ende riden daer buten den muren
Dan si meer worden verladen.
Hier af worden si scire beraden
Eer hem noch come toe.
Dit viseerde Lanceloet doe:
‘Wine mogen niet ontflien,
Wine dorven om gene hulpe sien,
Noch wine mogen rumen den casteel;
Bedi so eest bat onse vordeel.’
Dus waren si snachs inden casteel
Sonder spel ende enech riveel.
Si hilden hen te gadere vaste
Alse vrome liede ende gode gaste.
Si aten ende dronken dat hen bequam.
Ende talre irst dat men vernam
Dat der dageraet naecte,
Daer ne was nieman die vaecte.
Si wilden grote dinc bestaen.
Si gingen hen alle wapinen saen,
Elkerlike om sijn leven.
Si daden orscoren geven.
Wat holpt dat ict maecte lanc?
Tirst dattie dach ontspranc
Si waren binnen wel gereden,
Ende hadden starke orsse bescreden
Ende wapine goet ter cure.
Si porden ute ter goder ure:
Si daden hen die porte ontsluten.
Dus voren die van binnen buten
Met algader harre crachte.
Die daer daden die sciltwachte
Si worden der andere geware
Ende voer hen ane met haerre scare,
Maer dat en besloet hen niet een bast.
Moriaens wapine waren so vast:
Hi dede doe die vorebetalge:
Hine gaver niet omme ene maelge
Dat hi den strijt daer began.
Men sach nie eertscen man
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Slaen soe vreesselike slage.
Si dorvochten gene lage.
Walewein, Perchevael ende Lanceloet
Slogen daer nu menegen doet,
Ende sijn tes conincs tente comen,
Ende hebben haer wapine genomen
Ende haer scilde ende hare speren
Eer si comen conden ter weren:
Sine wisten wat hen was gesciet.
Daer ne was gespaert niet.
Si slipen vaste in haren rinc,
Diere waren metten coninc;
Si begonden sere versagen
Doe si dandere gewapent sagen,
Diese bestonden met felre herte.
Daer dogede die menege smerte
Eer si geruemden dat velt.
Si vingen den coninc met gewelt:
Daer ne was nieman an sine side
Hine was vroe ende blide
Mochte hi ontragen sijn leven.
Die coninc moeste hem opgeven,
Daertoe dwangene die noet,
Anders hadden sine geslegen doet,
Ende sijn volc oec altemale.
Si vorden den coninc binnen der zale
Ende leidene in enen torre vast:
Sine hadden nie so liven gast
Noch daer si soe blidé af waren.
Die vanden velde mochte ontfaren
Hi achte lettel op dat hire brochte:
Daer mochte winnen wie dats rochte.
Alse die battalge was gedaen
Si hadden volcs vele gevaen
Ende den coninc van Yrlant:
Het was hen wel gegaen in hant.
Si haelden daer binnen dat hen dochte,
Dat daer menech dire becochte,
Diere noit gelt ave ne coes,
Ende nie en wiste ho hijt verloes:
Dat dede die anxt die si sagen
Van Moriaens groten slagen
Ende van Lanceloete ende van Waleweine
Ende van Perchevale, die opten pleine
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4475 Menegen brachten in anxte groet
Ende in vresen vander doet.
Si brachten binnen mure die gaste,
Ende sloten hare porten vaste,
Ende hingen doe ute hare scilde,
4480 Alse volc dat hen weren wilde.
Doemen Waleweins teken bekinde
Ende Lanceloets banire hem gehinde,
Doe liep die niemare harde wide
Achter lande vanden stride.
4485 Des conincs volc dat daer lach,
Si haddens herde swaer verdrach.
Tirst datment hen liet weten,
Die de coninginne hadden beseten,
Si trocken achter; ende al die gene
4490 Die den coninc dienden gemene
Ende die met hem quamen inden lande
Duchten sere hare scande,
Ende vernamen an Waleweine die sake
Hoemen mochte die soene gemaken.
4495 Walewein wils hem beraden daer.
Haer raet droech overeen daer naer,
Dat si den coninc Arture souden bringen
Daer vore ogen eer si verdingen
Mochten haren here den coninc:
4500 ‘Dan selewi hebben op dese dinc
Goden raet van allen saken
Daer men soene bi moge maken.’
Wat hulpt dat ict make lanc?
Si moesten Arture an haren danc
4505 Halen ende bringen daer ter stede,
Ende haer here verdingen daer mede.
Doen die niemare liep int lant,
Dat gevaen die coninc van Yrlant
Ende Artur was bracht daer te gedinge,
4510 Ward daer soe grote vergaderinge
Vanden Bertoenen, dat ter steden
Arture hebben onreden
Ende genomen dien van Yrlant,
Ende brachtene met gewapender hant
4515 Inden casteel, ondancs hen allen.
Dus eest Arture scone gevallen,
Dat hi aldus es ontgaen,
Ende den coninc heeft gevaen
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Die hem hadde gevaen te voren.
4520 Nu seldi vanden coninc horen,
Van Yrlant, die daer gevaen lach.
Alse hi wiste ende alsi sach
Dattie coninc Artur was uut,
Ginc hi in hant al overluut
4525 Ende boet scat ende oec have
In dien datmen hem orlof gave;
Ende oec te werdene sconincs man
Van al sinen lande vort an,
Ende te rumene Arturs rike
4530 Met al sinen volke gemeinlike.
Dus moeste die coninc, die was gevaen,
Arture te sinen dienste staen
Van sulken rentsone alsi bespraken.
Van hen latic staen die saken.
4535 Ende Artur was so blide daer of,
Dat hi dede beropen hof,
Ende wilde dat tsijns verteerden
Al die gene dies begeerden.
Daer quam menech tsinen hove;
4540 Daer was nieman van sulken love,
Noch diet so wel hadde gedaen
Alse Perchevael dede ende Moriaen:
Den loen dies hen Artur boet
Die was ongemate groet.
4545 Walewein seide den coninc algader
Van Moriane ende sinen vader,
Ende die aventuren die hen gescieden
Teldi daer voer al die lieden.
Dies was hi daer sere besien.
4550 Nu latic die tale hier van dien
Ende sal u tellen vorward saen
Hoe tsinen vader voer Moriaen,
Daer hi met sinen oem siec lach,
Dies ic u hier vore dede gewach.
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VII.
[Hoe die heren te Moriane voren ende hoe die brullocht gemaect
was.]
4555 Daventure maect ons bekint,
Doen dit orloge was al gehint,
Ende Arturs lant te paise bracht,
Ward Moriaen alsoe bedacht,
Dat hi wilde doen ondertrouwe
4560 Sinen vader sire moder, der vrowe.
Den oem bat hi oft hi woude
Dat hi met hem varen soude,
Diet gerne dede, ic maecs u vroet.
Doe seide Walewein ende Lanceloet,
4565 Si wilden met hem mede varen
Om sire eren wille, twaren,
Ende om geselscap vanden here.
Dies dancte hen Moriaen sere.
Doe gereiden si hare vart,
4570 Ende voren met hem ten clusenare ward.
Si voren blidelike onder hen;
Si telden van dingen die gesciden
Ginder ende hier menegertire,
Onthier ende si quamen ter rivire
4575 Daer si sceepten ende over reden.
Ende alsi dwaten waren leden
Quamen si scire te Perchevaels oem,
Die hars nam daer goeden goem.
Ende Acglavael was al genesen,
4580 Die gewont hadde gewesen.
Ende Moriaen vrachde hem daer nare
Oft hi al genesen ware,
Ende oft hi wilde doen daer of
Van sire moder sijn belof.
4585 Hi seide dat hi gereet ware,
Ende wel genesen oppenbare;
‘Ende die trouwe willic anegaen
Die ic uwer moder hebbe gedaen,
Weltijt gi wilt, Godeweet:

*

Vs. 4571 hen, J: hen lieden. Vs. 4576 dwaten, J: dwater.
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4590 Ic beent altoes te doene gereet.’
Perchevael seide: ‘Wat lettewi dan?
U soene es soe goeden man
Ende soe vrome ende so stout,
Gi moges Gode danken menechfout
4595 Dat gine hebt gewonnen nu.
Gereit u vaste, wi varen met u.
Her Walewein ende her Lanceloet
Sijn met hem comen om trouwe groet,
Ende selen met ons in Moriane varen.’
4600 Doen en werd daer geen langer sparen,
Sine gereiden hare vart
Ende reden met Moriane darward,
Die den wech conste bat gerede
Dat ieman van hen allen dede.
4605 Si reden so lange, dat sire quamen.
Ende alse die vanden lande vernamen
Dat Moriaen brachte sinen vader,
Trocken die heren derward algader,
Ende wildent som wedersecgen daer
4610 Om tgoet te behoudene, wet vor waer.
Doe dit Moriaen vernam
Wart hi so tornech ende so gram,
Dat hi trac sijn sward al bloet
Ende reet in dat meeste conroet,
4615 Ende sloger daer doet .XV. der heren,
Die hem sijn goet wilden ontkeren.
Alse dit die andere hebben vernomen
Sijn daer te genaden comen,
Ende kinden hem algader sijn lant,
4620 Ende gavent sire moder op te hant,
Ende ontfingent van haer weder,
Ende worden haer man daer af seder.
Doe dese dinge waren gehint,
Ende si vrowe was bekint
4625 In al tlant, suldi verstaen,
Doe maectmen daer die brullocht saen
Van Acglovale ende vander vrouwe:
Deen dede den anderen ondertrouwe.
Daer ward bliscap ende groet spel:
4630 Die brullocht duerde also wel
.xiiij. dage al even groet,

*

Vs. 4604 Dat, J: Dan. Vs. 4618 Sijn daer, J: Sijn si daer.
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4635

4640

4645

4650

4655

4660

4665

4670

4675

Datmen daer gene porten sloet.
Daer was feeste ende groet spel:
Daer was hen allen gedient wel
Van alles dies wies optie eerde.
Daer worden gegeven gode peerde,
Cledere grau ende oec bont:
Menegen scellinc, menech pont,
Menech scoenheit was daer gegeven
Om datmen te blideliker soude leven.
Menestrele ende yraude mede
Ward daer gegeven grote rijchede,
Want daer was goets genoech.
Elc hadde daer wel sijn gevoech.
Daer moesten bliven die heren nu,
Walewein ende Lanceloet, secgic u,
Tot dattie feeste leden was.
Perchevael bat hen, sijt seker das,
Ende Acglavael die brodegoem,
Dat si der brullocht namen goem.
Dat daden si wel eerlike:
Daer ne was nieman, arm no rike,
Hine hadde gnoech ende planteit.
Wat hulpt hier af vele geseit?
Doen die feeste daer was leden,
Ende die heren sijn gesceden,
Ende alle orlof hebben genomen,
Es Walewein ende Lanceloet comen
Ende Perchevael, dese heren, twaren,
Wilden tes conincs Arturs hove varen;
Want het was den sinxenen na,
Ende die coninc, alsict versta,
Soude hof houden, sijt seker das,
Den meesten die nie gehouden was,
Dor Galaäts wille, Lanceloets sone;
Want te hove soude comen die gone,
Ende soude riddere werden also wale.
Hier af liep groet die tale,
Dat hi dat grael winnen sal,
Ende daventuren groet ende smal
Die ter tafelronden behoren toe.
Hi soude oec sitten, seidemen doe,
Int vresselijc sitten, wetet dan,
Daer noit in dorste sitten man.
Om dit te siene, hebbic vernomen,

Roman van Moriaen

174

4680

4685

4690

4695

4700

*

*
Sal menech man te hove comen;
Want die coninc had doen gebieden
Den hogen ende den riken lieden,
Dat si comen souden te hove.
Dus quam daer menech man van love.
Ende om dit sone wilde Lanceloet
Niet langer bliven daer al bloet,
Noch Walewein, noch Perchevale,
Ende namen orlof an Acglavale
Ende an Moriane oec mede,
Ende an sire moder daer ter stede;
Ende reden so lange dat si quamen
Daer si den coninc Artur vernamen
Te Karmeloet, daer hi lach,
Daer hi gerne te sine plach
Als hi stille wilde wesen.
Doe die coninc vernam van desen
Dat Walewein ende Lanceloet
Ende Perchevael oec mede al bloet
Comen waren, was hi tien tide
Harre comst harde blide.
Ende doe hi vernam van Acglavale,
Ende si hem seide altemale
Hoe die brullocht is vergaen,
Ende van Moriane oec dede verstaen,
Sine coenheit ende sine vromechede,
Die hi daer inden lande dede,
Was die coninc ende die coninginne
Harde blide in haren sinne.

Vs. 4698 seide, J: seiden. Vs. 4700 dede, J: deden.
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Naschrift.
Nadat mijne inleiding reeds was afgedrukt, verscheen er over de graalsagen een
nieuw werk van genoeg beteekenis om bij verdere studiën over dit onderwerp niet
verwaarloosd te mogen worden: ik bedoel: ‘Die Sage vom Gral, ihre Entwicklung
und dichterische Ausbildung in Frankreich und Deutschland im 12 und 13 Jahrhundert.
Eine Literarhistorische Untersuchung von Adolf Birch-Hirschfeld. Leipzig 1877.’
Mocht men maar alles voetstoots aannemen, wat daarin over de ontwikkeling der
graalsage wordt te berde gebracht, dan zou het eerste hoofdstuk mijner inleiding op
verschillende punten gewijzigd moeten worden; maar ik geloof, dat de schrijver,
ondanks de treffende bewijzen van kennis en scherpzinnigheid, die hij in zijn werk
geeft, zich wat al te zeer door vooropgezette denkbeelden bij zijne bewijsvoering
heeft laten leiden, en alzoo vaak meer wil bewijzen, dan hij kan. Toch acht ik het
der moeite waard, zijne hoofdstellingen hier in een naschrift bijeen te vatten.
Bestrijding kan zulk een uitgebreid werk echter alleen in eene bijna even uitvoerige
studie vinden, en zulk eene mag ik niet als ballast aan deze uitgave toevoegen, te
minder omdat de Moriaen zelf geheel buiten Birch-Hirschfelds beschouwing blijft.
Na de onderzoekingen van De la Villemarqué en San Marte werd tot nog toe
algemeen aangenomen, dat het verhaal van Peredur, zooals men dat in het Mabinogion
vindt, tot de oudste bronnen van de Perchevaelsagen behoort, en zelfs aan Chrestien
de Troyes de stof voor zijnen roman heeft geleverd. Ik volgde in mijne inleiding deze
algemeen aangenomen voorstelling, en blijf dat nog doen, maar Birch-Hirschfeld
komt met eene geheel andere zienswijze voor den dag. Volgens hem is het verhaal
van Peredur niets anders, dan de roman van Chrestien zelf, zooals die onder de Britten
door mondelinge overlevering zou verbasterd zijn. Als bewijzen voor deze stelling
gelden in de eerste plaats de vele schijnbare en werkelijke onnauwkeurigheden en
onvolledigheden in het Britsche verhaal1); doch het komt mij voor, dat men, met het
oog daarop, in het verhaal van Peredur evengoed en nog beter de nog

1) Birch-Hirschfeld, Die Sage vom Gral, p. 204-208.

Roman van Moriaen

176
ruwe stof kan zien, die door den dichter tot een kunstwerk is omgeschapen, dan eene
verbastering van zulk een kunstwerk. Een ander bewijs wordt geput uit den naam
graal zelf, die, wel verre van Keltisch te zijn, integendeel als Provençaalsch is
erkend1); maar nu wordt er juist door de geleerden aan getwijfeld, of De la Villemarqué
wel gelijk had, toen hij in de Britsche sagen, en ook in het verhaal van Peredur, het
graal beweerde te hebben teruggevonden. Het is niet onmooglijk, zelfs niet
onwaarschijnlijk, dat Peredur in 't geheel geen graalzoeker is geweest, dat de schotel
met het bebloede hoofd, waarvan Taliesin zingt, volstrekt niet in betrekking staat tot
het graal, en dat dus het verhaal van Peredur wel de bron van de Perchevaelsagen is
geweest, maar met de graalsagen eerst door Chrestien is samengesmolten. Zelfs zou
men tegen Birch-Hirschfeld kunnen aanvoeren, dat juist het ontbreken van het
graalelement in het verhaal van Peredur een bewijs is, dat het niet de verbasterde
vorm van Chrestiens roman kan zijn, waarin dat element zoozeer op den voorgrond
treedt, terwijl men omgekeerd wel kan aannemen, dat Chrestien aan de Britsche
sagen eenen held heeft ontleend, dien hij tot graalzoeker heeft verheven.
Nemen wij dat aan - en ik geloof, dat het inderdaad het aannemelijkst is - dan is
het voor den oorsprong der Perchevaelsagen, en dus voor ons, onverschillig, waar
en wanneer eigenlijk de graalsage is ontstaan, die Birch-Hirschfeld doet geboren
worden uit kerkelijke legenden, in 't bizonder uit het 26ste hoofdstuk van het
Mattheus-evangelie en het 15de der Gesta Pilati, waarbij dan nog gevoegd kan
worden de bron der legende van Jozef van Arimathea, namelijk het Evangelium
Nicodemi, en die der Veronica-legende, namelijk de Vindicta Salvatoris. Deze bronnen
zou de eerste Fransche bewerker der graalsagen hebben gebruikt, en voor dien eersten
bewerker houdt Birch-Hirschfeld Robert de Boron, die na 1170 en vóór 1189 zijn
werk zou hebben gedicht, en mooglijk voor de Britsche bestanddeelen, die er zich
in bevinden, ter markt zou gegaan zijn bij zekeren Martin de Rocester, genoemd als
vertaler eener Latijnsche geschiedenis van Brittanje, maar overigens geheel
onbekend.2)
Robert de Boron nu is bekend als dichter van den zoogenaamden Petit St. Graal,
een gedicht, dat de eerste lotgevallen van het graal en het leven van Jozef van
Arimathea bevat3). Dit gedicht bestaat ook in eene prozabewerking, getiteld: Joseph
d'Arimathie, en het is nu de vraag, welke bewerking de oudste is, die in proza of die
in poëzie. E. Hucher, die den prozaroman uitgaf4), houdt dezen laatsten voor

1)
2)
3)
4)

Birch-Hirschfeld, t.a.p., p. 208-210.
Birch-Hirschfeld, t.a.p., p. 211-226.
Het is uitgegeven door Francisque Michel, Le roman du Saint Graal, Bordeaux 1841.
Le Saint-Graal ou Le Joseph d'Arimathie, le Mans et Paris 1875 p. 209 vlgg.
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ouder dan het dichtwerk van R. de Boron, maar Birch-Hirschfeld tracht het tegendeel
te betoogen en vergelijkt daartoe verscheidene gelijkluidende plaatsen uit de beide
bewerkingen met elkaar1). Die vergelijking echter heeft bij mij niet te weeg gebracht,
wat zij bedoelde: ik zie in de verzen veeleer eene uitbreiding en verandering (om het
rijm) van het proza, dan den oorspronkelijken vorm, die in het proza verminkt zou
zijn. De laatste regels van R. de Borons gedicht komen overeen met het begin van
een ander prozawerk, le romanz des prophécies Merlin, waaruit Birch-Hirschfeld
opmaakt, dat ook dit prozawerk naar een, nu verloren, gedicht van R. de Boron is
bewerkt. Toch kan men zich nog twee andere gevallen denken: 1o. dat de Boron den
prozaroman van Merlijn in dichtmaat heeft gebracht, maar dat zijn werk verloren is
gegaan, 2o. dat hij dat alleen heeft willen doen, maar er nooit toe is gekomen. Van
de zes handschriften nu, waarin wij beide prozaromans geheel of gedeeltelijk bezitten,
bevat één nog eenen derden roman, de Queste de Perceval2). Dat deze roman bij de
beide andere behoort, wordt door Birch-Hirschfeld waarschijnlijk gemaakt, schoon
het toch altijd nog mooglijk is, dat hij er eerst later - en alleen in dit ééne HS. - is
bijgevoegd; doch geeft men aan onzen schrijver toe, dat de drie prozaromans bij
elkaar behooren, dan verlangt hij ook, dat wij gelooven aan het vroeger bestaan van
eenen nu verloren Queste de Perceval in verzen, gedicht door R. de Boron3). Dit
laatste verloren gedicht nu - en niet, zooals men gewoonlijk aanneemt, het verhaal
van Peredur - zou dan de bron van Chrestiens roman zijn geweest. Ik ken den
prozaroman niet, maar te oordeelen naar de inhoudsopgave, die men er van bij
Birch-Hirschfeld vindt, kan hij in de verste verte zelfs niet als Chrestiens bron worden
beschouwd. Slechts op enkele punten komen beide werken overeen, op de
allervoornaamste wijken zij zoo zeer af, dat ik mij niet kan begrijpen, hoe onze
schrijver zelfs maar eenig verband tusschen beide heeft kunnen zien. Zijn betoog
komt mij dan ook uiterst zwak voor, en om enkele punten van overeenkomst te
bewijzen, heeft hij veel meer woorden noodig, dan om het verband aan te toonen
tusschen de vervolgen van Chrestiens gedicht en dezen roman, want dat kan hij in
eene halve bladzijde4) met enkele woorden overtuigend doen. Een Queste de Perceval
van R. de Boron zou dus, als hij bestaan had, hoogstens kunnen gelden voor de bron
der vervolgen op Chrestiens werk, maar kan evengoed daaruit geput zijn. Zelfs al
namen wij aan, dat R. de Boron de vervaardiger van zulk eenen Queste de Perceval
is geweest, dan nog zou het weinige, dat wij van zijn leven weten, er

1)
2)
3)
4)

Birch-Hirschfeld, t.a.p., p. 144-150.
Uitgegeven door E. Hucher in bovengenoemd werk, p. 415 vlgg.
Birch-Hirschfeld, t.a.p., p. 165-194.
Birch-Hirschfeld, t.a.p., p. 202.
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ons toe doen overhellen, zijn werk te stellen na den roman van Chrestiens de Troyes.
Immers R. de Boron hield zich op bij Gautier de Montbéliard, wiens vader Amadeus
in 1183 stierf, en die zelf in 1199 naar Palestina ging, constabel van Jerusalem en
regent van Cyprus werd en in 1212 stierf1). Hélis de Boron nu zegt in den Proloog
van zijnen roman Guiron le Courtois, dat hij en Robert waren ‘compaignon d'armes
longuement’, en dat Robert hem aandreef tot het schrijven van zijnen Roman de Bret,
eene voortzetting van den Tristan van Luces de Gast. In den epiloog van den Bret
zegt Hélis, dat hij zich aansluit bij een werk van Robert ‘qui est mes amis et mes
parens charnex’. Nu staat het vast, dat Hélis de Boron zijne romans niet vóór 1216
kan geschreven hebben, daar hij ze opdroeg aan eenen Engelschen koning met name
Hendrik, en met dien Hendrik niemand anders bedoeld kan zijn dan Hendrik III, die
in 1216 koning werd. Hendrik II toch stierf lang vóór Wouter Map († 1210) en van
Map wordt door Hélis de Boron als van eenen overledene gesproken. Ook kan Hélis,
die zich in dien tijd nog een jong man noemt, wel niet veel vóór 1190 geboren zijn.
Had nu Robert tusschen 1170 en 1183 zijn werk geschreven, dan zou hij tusschen
1150 en 1163 geboren moeten zijn, en zou hij in 1216 tusschen de drie-en-vijftig en
zes-en-zestig jaar oud zijn geweest, dus dertig à veertig jaar ouder dan zijn
wapenbroeder. Zoo iets is niet waarschijnlijk, en daarom geloof ik, dat het werk van
R. de Boron niet veel vóór 1199, dus kort vóór het vertrek van zijnen Maecenas naar
Palestina, moet geschreven zijn; maar is dat waar, dan werd het geschreven na
Chrestiens roman, die, volgens de waarschijnlijke gissing van Birch-Hirschfeld,
uiterlijk in 1189 is begonnen.
Moet ik op deze punten van den ijverigen en scherpzinnigen beoefenaar der
graalsagen verschillen, met instemming kan ik spreken van eenige geheel of
gedeeltelijk nieuwe opmerkingen, die hij maakt over Chrestiens roman en de
vervolgen. Tegen het gezag van Ch. Potvin en Paul Meyer2) in houdt hij, en naar het
mij voorkomt terecht, de 1282 eerste verzen van den Perceval, die alleen in het HS.
van Bergen voorkomen, voor onecht. De roman van Chrestien zal wel met vs. 1283
begonnen en bij vs. 10601 afgebroken zijn3). Het werk is dan omstreeks het jaar 1195,
van vs. 10602 tot vs. 34934 voortgezet door Gautier de Doulens, zooals
Birch-Hirschfeld, waarschijnlijk terecht, aanneemt, dat de eerste voortzetter heeft
geheeten, en niet Gautier de Denet. Omstreeks 1220 moet dan Manessier den roman
hebben afgemaakt, terwijl Gerbert de Montreuil een jaar of vijf later na vs. 34934
een stuk van ± 15000 verzen invoegde4).

1)
2)
3)
4)

Zie Hucher, t.a.p., p. 30 en Birch-Hirschfeld, t.a.p., p. 239.
Revue critique, 1866, Nr. 35.
Birch-Hirschfeld, t.p.p., p. 66-74.
Birch-Hirschfeld, t.a.p., p. 88-93.
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Kunnen wij, wat den roman van Chrestien en de vervolgen daarop betreft, volkomen
met onzen schrijver instemmen, zijne bestrijding der tot nog toe gangbare meening,
dat Wouter Map de schrijver van den Lancelot en de beide vervolgen daarop zou
zijn, schijnt mij niet afdoende te wezen1).
Evenmin ben ik geneigd hem te volgen in zijne beschouwingen over den
prozaroman Perceval li Gallois. Hij noemt hem den jongsten van alle graalromans
en stelt hem omstreeks 1225, terwijl hij aanneemt, dat de schrijver er van uit alle
andere graalromans zou geput hebben2). Dit laatste vooral komt mij voor, hoogst
willekeurig te zijn aangenomen. Wel treft men het een en ander in dien roman aan,
wat ook elders voorkomt, doch betrekkelijk weinig: het meeste wordt òf nergens
gevonden òf in andere romans zoo geheel verschillend voorgesteld, dat ik zelfs na
de beschouwing van Birch-Hirschfeld niet weet, welke plaats ik aan dezen roman
onder de graalsagen moet aanwijzen. Als echter de roman na al de andere is
geschreven, dan moet met den Jehan de Nesle, die in het naschrift genoemd wordt,
wel bedoeld zijn de Jehan de Nesle, die in 1224 zijne kasteleinij van Brugge aan
gravin Johanna van Vlaanderen verkocht, en niet zijn voorvader, die in en na 1187
met den bisschop van Kamerijk het beleg van St. Jean d'Acre bijwoonde en in 1212
overleed. Te onrechte beweert Birch-Hirschfeld3), dat deze Jehan de Nesle in 1187
voor Acco zou gestorven zijn. Hij maakte in 1200 den tocht van Boudewijn VIII
meê en was in 1204 vlootvoogd4). Wel stierf de bisschop van Kamerijk voor Acco
in 1189 of 1191, en was het op diens last, dat de roman werd geschreven, dan moet
dat dus vóór dien tijd zijn geschied.
Over Wolframs Parzival brengt Birch-Hirschfeld niets nieuws in het midden: hij
houdt zich, wat de bron van dien roman betreft, aan het gevoelen van Alfred Rochat5).
Alleen voor het behandelde in het eerste hoofdstuk mijner inleiding is, zooals ik
zeide, het werk van Birch-Hirschfeld van gewicht; aan hetgeen ik in de andere
hoofdstukken heb uiteengezet, kan ik echter

1) Birch-Hirschfeld, t.a.p., p. 227-242. Het eerste der beide vervolgen op den Lancelot, de
Graalqueste, is uitgegeven door Ferd. J Furnivall, La Queste del St. Graal, in the french
prose of (as is supposed) Maistres Gautiers Map or Walter Map, London 1864. Dezelfde
geleerde gaf ook uit den zoogenaamden Grand St. Graal onder den titel: Seynt Graal or The
Sank Ryal, the history of the holy Graal. London 1861, 1863 II deelen.
2) Birch-Hirschfeld, t.a.p., p. 123-143.
3) Birch-Hirschfeld, t.a.p., p. 143.
4) Zie Potvin, Perceval le Gallois, Le roman en prose, Mons 1866, p. 355, en vgl. in Potvins
Nos premiers siècles littéraires, Bruxelles 1870, de voorlezing over Perceval p. 18.
5) Birch-Hirschfeld, t.a.p., p. 243.
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nog een paar kleinigheden toevoegen, waarop dit werk over de graalsagen mij heeft
gewezen. Het verhaal van Perchevaels jacht op het witte hert1) komt, zooals
Birch-Hirschfeld mededeelt, ook voor in den prozaroman, le Queste de Perceval.
Daar de uitgave van dien roman door Hucher mij niet ten dienste staat, deel ik de
korte inhoud van dit fragment uit dien roman met de woorden van Birch-Hirschfeld
mede: ‘Perceval zog aber weiter und erblickte bald eine Turmspitze. Er ritt in ihrer
Richtung und kam zu einer Burg, die von keinem Menschen bewohnt schien. Nur
ein Schachspiel fand er im Sale. Er setzt sich an dasselbe, zieht an, ein unsichtbarer
Gegner zieht gegen. Dreimal wird er matt gemacht; ergrimmt will er das Spiel durchs
Fenster in einen vor der Burg sich befindenden Teich werfen. Da rief ihm eine
Jungfrau durch das Fenster eines Turms zu, dass er übel tun würde, wenn er das Spiel
ins Wasser werfe. Wenn sie zu ihm käme, antwortet er, wolle ers nicht tun. Sie
kommt, und ihre Schönheit lässt Perceval nicht unempfindlich, er wünscht, dass sie
ihn lieben möchte. Ihre Liebe will sie ihm gewähren, wenn er ihr den weissen Hirsch
im Walde fange. Zu dieser Jagd gibt sie ihm einen Bracken, des er wol hüten möge.
Perceval reitet mit dem Bracken fort, erjagt den weissen Hirsch, schneidet ihm den
Kopf ab und will zur Burg zurück. Indes raubt eine Alte ihm den Bracken; mit Gewalt
bekommt er ihn nicht wider, nur wenn er zu einem Grabe geht, auf dem ein Ritter
gemalt ist und spricht; “Falsch war, der hierher dich gebracht.” Er geht zum Grabmal,
spricht die Worte, und ein schwarzer Ritter erscheint und stellt sich zum Kampfe.
Während beide kämpfen, kommt ein anderer Ritter vorbei und raubt Percevals
Hirschhaupt. Der Gegner Percevals aber wird besiegt und flieht ins Grabmal zurück.
Perceval verfolgt nun den Räuber’, en dan komen er verscheidene andere avonturen,
totdat het later heet: ‘Er kommt an einem Baume vorbei, unter dem eine Jungfrau
sitzt und in dessen Zweigen sein geraubtes Hirschhaupt hängt. Auch der Bracke, ein
Reh jagend, stellt sich ein. Doch der Räuber ist nicht fern, und Perceval muss mit
ihm kämpfen. Nachdem er ihn besiegt, erfährt Perceval, dass jener der Bruder vom
Ritter des Grabmals sei, der in einem herrlichen Schlosse mit seiner Geliebten beim
Grabe wohne. Die Schwester von dieser ist die Jungfrau, für die Perceval den Hirsch
gejagt. Perceval wird der Weg gezeigt zu ihrer Burg; er liefert Bracken und
Hirschhaupt ab; doch seines Gelübdes gedenkend, wollte er nicht eine Nacht bei ihr
bleiben und ritt wider fort, den Gral zu suchen.’2)
Men ziet, welk eene treffende overeenkomst er bestaat tusschen dit verhaal en dat
hetwelk wij in Gautiers vervolg op Chrestiens roman

1) Zie mijne inleiding, bl. 44-53.
2) Birch-Hirschfeld, t.a.p., p. 173, 176.
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vinden, dat er slechts in enkele kleine bizonderheden, o.a. in het einde van Perchevaels
minnarij, van afwijkt.
Een tweede punt, waarop Birch-Hirschfeld mij opmerkzaam maakte, is, dat de
naam van Acglovael niet alleen eenmaal in Manessiers vervolg op Chrestiens roman
voorkomt, als naam van Perchevaels broeder1), maar later in 't zelfde vervolg (vs.
44762) nog eens als naam van Perchevaels vader2), waar het echter de vraag is, of
ook niet broeder is bedoeld.
En hiermede nemen wij voor 't oogenblik afscheid van Birch-Hirschfelds belangrijk
werk.
GRONINGEN, April 1878.
J.T.W.

1) Zie mijne inleiding, bl. 23.
2) Birch-Hirschfeld, t.a.p., p. 71. Het laatste gedeelte van Manessiers werk heb ik evenmin
kunnen raadplegen als de interpolatie van Gerbert, omdat ik in eene dwaling verkeerde ten
opzichte van het handschrift van Bergen. Daar toch alleen de vier eerste deelen van Potvins
uitgave zich op de Acad. Bibliotheek te Groningen bevinden - de eenige Bibliotheek trouwens
hier te lande, waar ik dit werk niet te vergeefs heb gezocht - maar de beide laatste, in 1871
uitgekomen, er tot nog toe ontbreken, kwam ik in den waan, dat het handschrift van Bergen
óf incompleet óf nog slechts ten deele uitgegeven was. De inhoudsopgave bij Birch-Hirschfeld
doet echter zien, dat eene kennismaking met de beide laatste deelen noch voor het onderzoek
naar de bronnen van den Moriaen, noch voor de vergelijking van den mnl. Perchevael met
den Franschen iets zou hebben opgeleverd.
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Verklarende woordenlijst.
A.
A e t , znw. st. m. (van eten) spijs, 3676, ook Walew. 8799.
A b i t e , znw. st. onz. (van 't fr. habit, en dat weder van 't lat. habitus, maar
gewoonlijk zonder adspiratie gebruikt) kleed, in 't bizonder klooster- of
orde-kleed, zooals 3882.
A c h a r m e , eig. wee mij arme! dus helaas! 1131, 1740.
A c h t e r , praep. oorspr. met den dativ. later, doch reeds somtijds in het mnl.
met den acc., heeft in 't mnl. behalve de tegenwoordige beteekenis o.a. ook die
van langs, door, en vandaar in, op (zie Dr. de Vries, Mnl. Wdb. waar wordt
opgemerkt, dat die beteekenis nog is overgebleven in de uitdrukking achter
wege laten, d.i. ergens langs den weg laten, dus: niet meênemen), zooals achter
lande = door, in het land, 159, 819, 1151, 4484; zie ook Sp. Hist. III2, 42 vs.
33; ook achter dlant, 3556; achter die wege = langs, op den weg, 1596; achter
dien foreeste = door het foreest, 3751; achter dwout = door het woud, 3754; zie
ook Sp. Hist. IV1, 25 vs. 14. In 't mnl. werd het, evenals het eng. after, ook van
tijd gebruikt met de beteekenis na, zooals vs. 685, 1625; hierachter = hierna,
4178. De uitdrukking eer ende achter, 928, beteekent dus voor en na.
A c h t e r d r a g e n , achterwaarts trekken, wijken (dragen heeft hier de beteekenis
van zich dragen, d.i. gaan. Zie ook op overeendragen), 1562.
A c h t e r d r i v e n , terugdrijven, 4378; zie ook Lanc. III 17410.
A c h t e r g a e n , onz. ww. met afscheidbaar voorzetsel = teruggaan, wijken,
2540; ook Walew. 503.
A c h t e r l a t e n , nalaten, achterwege laten, 25, 3593, 3733.
A c h t e r s t , ook, minder goed, achters = laatst, 't zij voor het laatst, 4236, 't
zij niet lang geleden, onlangs, 2652. Van de uitdrukking doe hi achterst van
hem (haer, daer, hier, enz.) sciet, 130, 700,
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2496, 3068, 3144, 3700, zegt Dr. de Vries (Mnl. Wdb.), dat zij niet te kennen
geeft, dat de scheiding meermalen heeft plaats gehad, maar elliptisch staat voor:
toen hij het laatst (hem zag en) van hem scheidde.
A c h t e r t r e c k e n , onz. ww. terugtrekken, 4489; ook Walew. 2450, 5554,
6325, 7531; zich terugtrekken (vandaar: ophouden): 518.
A f , bw. in 't mnl. door van over te brengen, 685, 737, 1085, 1849, 3117; daeraf
= daarvan, 29, 666, 700, 1038, 3468; hieraf = hiervan, 3284.
A l , in den genit. alles, samengetrokken als in de uitdrukking als te voren, waar
te voren den tweeden nv. regeert = voor alles, boven alles, 4179. Zie ook Carel
ende El. 1099, Ferguut, 2746.
A l i n e e n , naast aleneen, beteekent voortdurend, altijd door (Kiliaen:
continenter, assiduo) van in een (wij zeggen nog in eens met bijwoord. s), waar
in, en praep. is (zie op en), die een regeert, zcodat men elders den verbogen
vorm alinene vindt (Ferguut, 3356) en van het bijwoordelijke al, dat alleen
versterkende kracht heeft. Men vindt het woord 3414, ook Walew. 8352 en
Borchgr. van Vergi vs. 112, waar voor allen een moet gelezen worden aleneen.
A l l e n e , nu alleen (zie over den vorm Gl. Torec) 1179, 1594; ook Walew.
3930, 3962, 7914.
A l l e t t e l , een weinig, 571.
A l l e t t e l k i j n , weinig te gelijk, bij kleine beetjes. 117.
A l l o m b e , samenstelling van het versterkende al (met verdubbeling van l,
evenals in alleen) en ombe, oude vorm van om (zie aldaar). Allombe loopen is
rondloopen, 1075.
A l r e i r s t , in de eerste plaats, alzoo ten eersten, terstond, 1688; ook Walew.
526.
A l r e n e , bw. van 't versterkende al en rein, in den zin van datgene, waar niets
aan ontbreekt, dus volkomen, geheel en al, 265.
A l r e t i r e n , allerhande, voor allertieren, van tiere, aard, soort (zoo ook
andertieren, eenigertieren, goedertieren, menigertieren, velertieren) 3752.
A l s e , verkorting van also met den klemtoon op al (zie Dr. de Vries, Mnl.
Wdb.), in den zin van gelijk, 493, 942; alse oft = alsof, 974. Zoo staat alse ook
in den zin van alsof (waarin het tegenwoordig nog voorkomt in de uitdrukking
als het ware, terwijl wij ook bij eenigszins andere woordschikking eenvoudig
als gebruiken) vs. 2221 alst ware tin, nu: als of het tin ware en als ware het tin;
2419: als hi uter hellen ware comen, nu: als of hij uit de hel ware gekomen, en:
als ware hij uit de hel gekomen. Eigenaardig is in het mnl. de uitdrukking: hij
deed dit of dat alse een, die bv. vechten nine wille, vs. 478, of ook alse, die bv.
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hovesch was, vs. 468; te vechtene hevet gere, vs. 464; wilde sceiden, 3156; ook
meerv. alse die wilden riden, 3269. Meermalen vindt men het bijw. alse gevolgd
door het voegw. alse in den zin van zoo - als, 86, 427, 503, 865, 1823, 1849,
3721, 3771, 3795, 4266, 4367; soms vindt men bij goed of wel het laatste alse
met de vergelijking verzwegen: alse wel beteekent dan ruim zoo wel, vs. 1420.
Gevolgd door eenen conjunctief staat alse bij aanroeping van God of heiligen,
in de beteekenis van alzoo, of eenvoudig zoo: Alse hulp mi God, 3134.
A l s e n d e a l s . Hier is als de samengetrokken vorm van alles, adv. genit.
van al, in beteekenis overeenkomend met het fr. du tout (zie Dr. de Vries, Mnl.
Wdb.). Als ende als is eene zeer sterke bevestigingsformule, weêr te geven door
volkomen, van heeler harte of iets dergelijks, 1519.
A l s o e , waar wij nu zóó zouden gebruiken, 113; in de beteekenis van evenzoo,
85, 770; also - als, de volle vorm van alse - als beteekent zoo - als, 741, ook
Walew. 496. Noch also, gevolgd door een bijvnw. beteekent: nog eens zoo,
dubbel zoo, 1176.
A l s o e g e d a e n , van zulk eene gedaante, 2935, 3567.
A l t e komt, behalve in de tegenwoordige beteekenis van te veel, trop, nimis,
in het mnl. ook voor als eenvoudige versterking van een bijvnw. of bijw. in den
zin van zeer, zonder eenig bijdenkbeeld van overdaad. Evenals ze, zu in het
mhd. alze, alzu, dat dezelfde beteekenis heeft, is te hier het door al versterkte
voorzetsel. Verscheidene plaatsen vindt men bij Dr. A. de Jager, Verscheid. bl.
225 vlg. en bij Dr. M. de Vries, Mnl. Wdb. Ik voeg er eene plaats bij uit Die
Gesten of gheschiedenissen van Romen gemoralizeert, 1483, fol. 169: ‘Dese
coninck creech van sijn wijf een al te scoenen dochter,’ en Moriaen, vs. 1753.
A l t e h a n t , terstond, 3530; ook Walew. 2517, 2920, 4892, 8976, 9382, 9561;
ook met adverbiale s, altehans, 1541.
A l t o e s , in alle gevallen, telkens, 263, 620.
A l u w i r e , tasch of buidel (ofr. allouyere, aloyere), 112.
A m i e , vriendin, minnares, vaak in goeden zin, maar vs. 1427 in dien van bijzit,
maîtresse.
A n , a n e , oorspr. twee verschillende woorden, maar in de middeleeuwen reeds
met elkaar verward (zie Gl. Torec en het uitvoerig artikel van Dr. de Vries, Mnl.
Wdb.). 't Beteekent bij, 3779, en ook naar, tegen, tot (van eene richting), 439,
482, 3487, 4019. Men zeide: iets an enen prisen, 769, waar wij zouden zeggen:
in iemand: 't beteekent iets prijzen, dat aan iemand is. Bij werkwoorden van
verkrijgen (waar wij nu andere voorzetsels gebruiken) staat ane met den dativ.
van den persoon, bv. winnen an, 18, 643, 718, 3628, 3714; verdienen an, 511;
vernemen
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an, 3930, 4493, ook Reinaert I 3216; orlof nemen an, 689, 2190, 3311, 4684,
en wreken an (de uitdrukkking wraak nemen bewijst dat wreken een werkw.
van verkrijgen is) 2146; verder bij werkwoorden van begeeren, wenschen of
zoeken te verkrijgen; soeken ane, 157, ook Lsp. III, 26, vs. 44; gevreiscen an,
682; hopen an, 805, ook Walew. 587. Dat ook gebreken, vs. 3640, met an wordt
geconstrueerd, is te verklaren uit de verwantschap der begrippen verlangen en
missen, niet hebben. Zoo beteekent het lat. desiderare tegelijk verlangen en
missen.
A n d e r t i r e n , van eene andere soort (zie alretiren) 993.
A n d e r w e r f , andermaal, 4025.
A n d r a g e n , met afscheidbaar voorzetsel, dragen aan het lijf (vgl. aanhebben),
van kleederen gezegd. Sprak men in 't mnl. van kleederen dragen, dan
beteekende dat: kleederen over den arm dragen; daarentegen heet kleederen
aan 't lijf dragen steeds kleederen aandragen (zie Dr. de Vries, Mnl. Wdb.)
3534; ook Sp. Hist. III5, 51 vs. 105; III3, 31 vs. 39.
A n e , zonder, got. inuh, inu, ohd. ânu, âno, mhd. âne, ân, nhd. ohne, gr. νε .
Ane iemans danc is: zonder of buiten iemands wil, of, sterker, tegen iemands
wil, mijns, uws, zijns ondanks, 398, 4504; ook Walew. 7355.
A n e g a e n , onz. werkw. met den dativ. van den persoon, aanvallen, aangrijpen,
2753; aangrijpen met woorden, d.i. aanspreken, 4326; verder bedrijvend: iets
beginnen, aanvangen, ondernemen, 1962, 3174, ook Walew. 2323. Evenals wij
nog zeggen: eene schuld, verplichting of verbintenis aangaan, zeide men in het
mnl. ook trouwe anegaen, 4587, of ook eene belofte anegaen, zooals Walew.
1202, 1208.
A n e l e g g e n , en wel den sin ergens aneleggen = ergens acht op slaan, 1019.
A n s c i e t e n , met den dativ. op iemand toeschieten, 4025.
A n s i c h t e , aangezicht, gelaat, 754, 1815, 3464, 3494; ook Walew. 3783,
8208, 8985, 9997, 10987.
A n e v a e n , aangrijpen, van een plan of raad gezegd, 3404; van eenen vijand:
aanvallen, 1171; van eenen maaltijd: beginnen, 3046; en zoo ook in het
algemeen: iets beginnen, ondernemen, 474, ook Walew. 157.
A n e v a r e n , met den dativ. op iemand afkomen, iemand aanvallen, 4424.
A n e v e r d e n , met den dativ. op iemand aanvaren, op iemand losgaan, iemand
aanvallen, 4008.
A n t e e r e n , voor hanteeren (zie aldaar), ter hand nemen, behandelen en
vandaar: zich bezigheden met; van ridderscap gezegd (waar wij familiaar zouden
zeggen: bij de hand hebben) 2895; van de queste van het Graal gezegd, Lanc.
III, 1005.
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A n x t e l i k e , angst, gevaar aanbrengend, dus: vreeselijk, verschrikkelijk,
2518, ook Lanc. II, 38981.
A r b e i t , inspanning, veeltijds in 't bizonder pijnlijke inspanning, 1445, 2828,
3821; ook Walew. 7778, 9859. Over de afleiding van een verloren werkw. arban
zie men Dr. Kern, Taal- en Letterbode I bl. 137, 138.
A r g e n , trans. werkw. van arg of erg (in den zin van kwaad, letsel, zie Gl.
Torec op arch) = beschadigen, 3258. Zie ook Lanc. IV, 10300.
A r s a t e r e , van 't gr. ρχ ατρος, geneesheer, 85, 2281, 2523; ook Walew.
7502.
A r t s o e n (fr. arçon) zadelboog, 2195; ook Walew. 10634.
A r v e , erf, onroerend goed, grondbezit, 4278.
A t r a m e n t , (lat. atramentum van ater, zwart) inkt, 3539; ook Walew. 9726.
Av e n t u r e van 't mnl. adventura van advenire, dus oorsp. gebeurtenis, die
iemand toevallig overkomt, lotgeval, 2688, 3254; ook Walew. 8473. Verder
nam het woord de beteekenis aan van verhaal der aventuren van dezen of dien,
en werd het alzoo synoniem van jeeste, ridderroman, 1, 409, 1213, 2355, 3345,
3971, 4555 (vgl. Dr. Jonckbloet, Walew. II, bl. 338). Uit het onzekere,
onverwachte der avonturen sproot de beteekenis lot, toeval, onverwacht geluk,
2916, 4309; ook Walew. 8794, 8925, 9289; en de, ook nu nog wel gebruikelijke,
uitdrukking op aventure, die beteekent op goed geluk, maar ook op gevaar af,
1109, 3005, 3203, 3247; daarnaast staat in dezelfde beteekenis in aventuren,
1902, 2888; ook Walew. 1805. Merkwaardig is het echt episch epitheton, dat
eershalve aan Walewein wordt gegeven, namelijk der aventuren vader, 323,
1559, 1684, 1812, 2653, 3268. Men vindt het ook in andere Walewein-romans,
bv. die, welke gevoegd zijn in den Lancelot, III, 14052, 19229, 21948, en ook
Lanc. IV, 10473 en Walew. 3170, 3211, 5787, 7096, 8074, 9580. Zie daarover
Dr. Jonckbloet, Walew. II, bl. 21.
Av e n t u r e n , wagen, op 't spel zetten, 351, 382, 1179, 4304, 4308, 4391; ook
Walew. 697, 2818.

B.
B a e r , bloot (swerden baer zijn bloote zwaarden, Stoke VII 60, Floris ende
Blanc. 3320 - blootsvoets heet nog barrevoets en staat in onverbasterden vorm
met eene enkele r, o.a. nog bij Vondel, Leeuwend. vs. 225), vandaar, evenals
ook bloot (zie aldaar) gebruikt in de beteekenis van openbaar, duidelijk: versterkt
met al, 1241.
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B a n d e r s i d e , aan de andere zijde van bi ander side (zoo kwam van bi en op,
boven, van bi en in, binnen, van bi en uit, buiten, van bi en af, aft, acht, bachten)
1221, 1275, 1363, 2761, 3019, 3123, 3223, 3419, 3495, ook Walew. 10140.
B a r e n , toonen (nog openbaren, van baar = duidelijk, bloot) 2502.
B a r s c u l d e c h voor baersculdich, d.i. openbaar, duidelijk schuldig (Kiliaen:
manifeste reus; zie vooral Dr. Verwijs, Gl. Wap. Mart.) 3713.
B a s t , schil of bolster van eene vrucht, ook boombast, waaruit touw vervaardigd
werd (Zie W. Ned. Lett. VI, 1844, bl. 85) en vandaar iets van zeer geringe waarde,
zoodat geen' bast helpen beteekent: niets, geen sier helpen (zie Dr. de Jager,
Latere Versch. bl. 104) 4425.
B a t , meer, beter (zie Gl. Lsp.) 365, 480, 1567, 1872, 2540, 2582, 2731, 2874.
B a t e , beterschap, herstel. De uitdrukking ane die bate beteekent: aan de betere
hand, 3089; ook Alex. IX, 1036.
B e k e r e n , bedrijv. werkw. omwenden, doen overgaan, 2995.
B e k i n n e n , kennis van iets hebben of krijgen, en verschillende andere, daaraan
verwante, beteekenissen, zooals kennen, onderkennen, onderscheiden, 505,
1573, 1781, 3431, 3776; ook met het verstand begrijpen, inzien, 567, 1757,
1800; en vandaar ook erkennen, 4624; en verder zien en weten, 1764, 2488,
3102, 3978. Hem bekinnen an enen is: kennis hebben aan iemand, 2812.
B e c l i v e n , blijven aankleven, voortdurend bijblijven, 1662, 3229, 3942.
B e c o m e n , te land komen, belanden, 332, 808; ook Walew. 703, 2911. Met
den dativ. van den persoon beteekent het behagen, aanstaan, 4405, ook Lanc.
II, 18403.
B e q u a m e , aangenaam, welgevallig, in de uitdrukking: waert u bequame, s'il
vous plait (vgl. Clignett, Bijdr. bl. 200 en Gl. Lsp.) 884, 1653, ook Walew. 4580,
5318, 8298.
B e d a c h t s i j n , met den genit. = overleggen; bedacht worden = gaan
overleggen, 958, 1808, 4558; ook Walew. 4296. Wel bedacht sijn is: met goed
overleg te werk gaan (zie Gl. Lsp.) 3630, 4189; ook Walew. 4438.
B e d e n k e n (h e m ), overleggen, 3162, 3613; met den genit. iets in het oog of
in zijne gedachten houden, 2967, 3201, 3552.
B e d e r v e n , imperf. bedorste, met den dativ. van den persoon, noodig zijn (zie
Huyd. op Stoke, III bl. 428 vlgg. Clignett, Pijdr. bl. 333 vlgg.) 2691.
B e d e r v e n , onzijdig werkw. imperf. bedarf (nu bedierf), verdorven worden,
en, zooals vs. 89, omkomen, sterven.
B e d i c h t e , dicht op één, menigvuldig, 506; ook Walew. 9937; en ook: dikwijls
achtereen, 1816.
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B e d i e , van het aanw. voornw., dat, geregeerd door bi in de beteekenis van
door (zie op bi), in den ouden instrumentalis staat (zie Dr. Kern, Taal- en
Letterbode, III, bl. 286. Vgl. ook Huyd. op Stoke I, bl. 227-230). 't Beteekent
omdat of daarom, 1567, 2370, 2670, 4400; ook Walew. 1805, 2561, 2936, 3401,
4036.
B e d i e d e n , beschrijven, verhalen (zie Gl. Torec), 1078, 1212, 3336. Ook
komt het voor in den zin, dien dieden heeft (zie aldaar), namelijk in dien van
baten, helpen, 3292.
B e d i e t , verhaal, 26; ook Walew. 9512.
B e d w a n c = het bedwingen: u bedwanc, 282 = uwe begeerte om hem te
bedwingen; dor bedwanc, 1963 = door bedwongen, d.i. hier: gevangen te zijn;
enen in bedwange brengen, 2896 = iemand bedwingen, in zijne macht brengen.
B e d w e l l e n , van denzelfden stam als bedwelmen en van gelijke beteekenis,
namelijk verhinderen, beletten, in eenen strik vangen en alzoo misleiden (ags
dvellan = hinderen, van den rechten weg afleiden; o.s. dwalm = valstrik,
bidwelian = hinderen, ophouden; ohd. twalm en twellan; vandaar ook got.
dvalmon = dwaas, waanzinnig zijn, en dvals = dwaas; ook ons dwalen, dol en
dolen). In 't bizonder beteekent bedwellen: door begoocheling, betoovering van
't spoor leiden en vangen, en wordt het aan den duivel toegeschreven; men
vertale het: door begoocheling, door tooverij bedwingen, 2553; ook Walew.
3955, Lanc. III, 9020. Zijne tegenwoordige beteekenis heeft bedwelmen te
danken aan de verwantschap der begrippen, begoochelen, misleiden, doen dwalen
en benevelen, besoezen.
B e g a d e n , zw. werkw. part. begaedt = behandelen, verzorgen, 3376, 3411;
van paarden gezegd, 2690; van wouden, 83, 396, 2795. Ook, en volgens Dr.
Verdam (Taal- en Letterbode VI, bl. 308) gewoonlijk, in den slechten zin van
mishandelen, bederven, in een ongelukkigen toestand brengen, zooals 2169.
B e g e v e n gebruiken wij nog in den zin van iemand verlaten en wij spreken
van opgeven in den zin van ophouden. Zoo zeide men in 't mnl. sonder begeven
in den zin van zonder ophouden, voortdurend, 866; hem begeven = zich zelf,
d.i. zijne wereldsche bezittingen, zijn eigen vleesch en bloed verlaten en in een
klooster gaan, of kluizenaar worden (zie Huyd. op Stoke III, bl. 449 vlgg. waar
men begeven lieden verklaard vindt als kloosterlingen of kluizenaars) 3118;
begeven sijn is dus: kluizenaar zijn, 3107.
B e g i n n e n heeft het imperf. begonde, 2184, 2805, 4443, ook Walew. 8875,
9199; en het imperf. begonste, 119, 776, 2636, 2953, 3155, 4054, ook Walew.
5104, 7568, 7579, 8510, 8878, 10569.
B e h e e t , bevel, maar ook belofte, toezegging, zooals 3359; ook Lorr. II, A,
47, Walew. 3262.
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B e h e t e n , imperf. behiet = beloven, 392, 3143, 3608, 3699, 3734; ook Stoke
I, 173.
B e h o u d e n , van eenen eed gezegd, gestand doen, ongeschonden houden, 688.
B e i d e , uitstel, verwijl, 4112. Sonder beide is onmiddelijk, onverwijld, 65; ook
Walew. 854.
B e j a g e n , verwerven, erlangen, (zie Gl. Lsp.) 4389, ook Walew. 10860.
B e l g e n (h e m ), imperf. balch, part. gebolgen = zich vertoornen, 1871; ook
Walew. 3787.
B e l i g g e n , meestal van eene stad of eenen burg gezegd, belegeren (zie Huyd.
Proeve II, bl. 379-386), maar ook in 't algemeen insluiten, met hinderlagen
omgeven, zooals 4234.
B e l o f , belofte (zie over de verhouding tot gelof Gl. Torec) 3359; sijn belof
houden vindt men 3141, 3936; sijn belof doen (= geven) 3959 (= vervullen)
693, 4584.
B e m a n e n , ten sterkste aanmanen, bezweren, 1761.
B e n e m e n , beletten, 3071; ook Walew. 10800.
B e r a e t , afgesproken en overlegd werk, maar ook, door de bijgedachte aan
baraet, bedrieglijk plan, bedriegerij, verraad, 2094.
B e r a d e n , imperf. beriet, part. beraden (zie Clarisse, Heiml. der Heiml. bl.
210, 437 en Dr. Jonckbloet, Gl. Rein.), eig. raad schaffen en vandaar, met den
dativ. van den persoon, iets voor iemand uitdenken, beramen, aan iemand
bereiden, in goeden en kwaden zin, 1937, 2174, 2802, 2837, 3249; ook Walew.
9007. Uit den goeden zin sproot voort de beteekenis van zorgen voor iemand,
iemand helpen, 589, 2113, ook Walew. 479; uit den kwaden zin: iemand
toetakelen, 49, 2279, 2599. Hem beraden met den genit. beteekent iets bij zich
zelf overleggen, 946, 4495, ook Walew. 559; hen beraden = iets met elkaar
overleggen, 1988, ook Walew. 4042. Beraden sijn is van plan en ook gezind
zijn, 1542, 2994, 3284; ergens af beraden worden = het er over eens worden,
nl. om dit of dat te doen, 4394.
B e r e c , bestuur, beschikking over iets, en vandaar op sijn berec wesen met den
genit. = in (het genot van) zijne beschikking over iets zijn, dus over iets kunnen
beschikken, iets hebben, 1692.
B e r e c k e n , eig. besturen, beschikken (zie Dr. van Helten, Taal- en Letterbode
III, bl. 84), maar vandaar, met den dativ. van den persoon, bereiden, in
gereedheid brengen, 80, 3232. Hem berecken = zich gereed maken, vooral zich
aankleeden, optooien, 2098; ook Lanc. II, 13252, 13258 en III 9846.
B e r e c h t e n , ook berichten, eig. besturen en oorspr. van de rechtsbedeeling
gezegd (vgl. Clarisse. Heiml. der Heiml., bl. 133-136) en vandaar: recht laten
wedervaren, 1475, en ook recht doen over iets, iets tot den rechtstoestand
terugbrengen, 1057; vandaar: te
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recht brengen met daden, d.i. helpen, 3523, ook Walew. 2614; en helpen met
woorden, d.i. onderrichten, met den acc. van den persoon en den genit. der zaak,
444, 537, 762, 2401, 2728, 3472, ook Walew. 7581; en eindelijk, zooals ook
tegenwoordig nog, eenvoudig mededeelen, zeggen, 445, 726, 1017, 3716.
B e r e d e n en b e r e i d e n , oorspr. toebereiden, klaar maken, maar vandaar, in
ongunstigen zin, toetakelen (welk woord - een schip van takels voorzien - ook
zelf van de oorspr. gunstige beteekenis tot eene ongunstige is overgegaan) 2273,
2481, 2638, 4096.
B e r i d e n , rijdende ontmoeten of te paard opzoeken en vinden (zie ook Dr.
Verdam, Taal- en Letterbode IV, bl. 184) 791, ook Lanc. IV, 12577.
B e r n e n , trans. verbranden (nog zeggen wij dichterlijk, intransitive: 't barnen
der gevaren) 1504, 2027, ook Walew. 8327.
B e r o e m , grootspraak, 278.
B e r o p e n , uitroepen, afkondigen (in Rotterdamsch patois zegt men nog ropen
voor roepen) 4536, ook Walew. 1461.
B e r o r e n , verroeren, 3435.
B e r o u w e n , onpers. met den dativ. van den persoon en den genit. der zaak
(zie Dr. Matthes, Renout van Montalbaen, bl. 69) 1846, 3424, ook Walew. 4565.
B e s c r i d e n , bestijgen (van een paard gezegd) 3468, 4416, ook Walew. 735,
8414, 10133.
B e s e c h over iets sitten = zich ijverig met iets bezig houden, 1021.
B e s i e n , deelw. als bijvnw. met dezelfde beteekenis als het tegenwoordige
gezien, d.i. het voorwerp van ieders opmerkzaamheid, dus in eere, 4549.
B e s i t t e n , belegeren, aanvallen, 2989, 3598, 3607, 4166, 4170, 4488; ook
Walew. 7584.
B e s l u t e n , baten, helpen, 180, 2232, 2566, 2984, 4425; ook Walew. 1684,
7039. 't Woord heeft echter ook in 't mnl. de beteekenis van opsluiten, 1950,
enz., ook Walew. 1701.
B e s o e k e n , iemand opzoeken om hem te bestrijden en vandaar aanvallen,
586, 1160.
B e s t a e n , te lijf gaan, aan boord komen met, 581, en vandaar in 't bizonder
aanvallen, 1543, 2043, 2241, 2504, 2519, 3926, en vandaar ook ondernemen,
aanvangen, 3313, 3592. Ook beteekent het toebehooren en vandaar, even als
ons behooren, ook passen, betamen, 994.
B e s w a r e n , benauwen, in druk brengen en vandaar beswaerd = bezorgd,
2970.
B e t e n , afstijgen (van het paard. Zie Huyd. op Stoke II, bl. 489 en Clarisse,
Heiml. der Heiml. en Gl. Lsp.) 43, 173, 964, 1490, 1650, 2908; ook Walew.
1522, 8819, 8928; ook beten te voet, 1478 en beten ter moude, 1486.
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B e t o g e n , aantoonen (van tien, toog, getogen, d.i. trekken en wel voor den
geest trekken of brengen) 1774, 3711; ook Walew. 6488. Tegenwoordig alleen
van abstracties gezegd: voorstellen, bewijzen.
B e v a e n , bevangen (vooral met vreugde of leed) 1011, 2846; ook Walew.
2655, 3772, 3830, 3980, 5749, 7465.
B e v a r e n , door varen (d.i. gaan) vinden, alzoo: komen aan te treffen (venir
d'attrapper) 1465, 1540, 2739, 4198; ook Walew. 4014.
B e v e l e n , toevertrouwen (zie Gl. Torec), in 't bizonder aan God, zoo als men
iemand bij 't afscheidnemen deed (o.a. met de uitdrukking Godevolen), 3329.
B e v r e d e n , van vrede, dus: in vrede behoeden, maar vandaar ook verhoeden,
2015.
B e v r o d e n (h e m ) met den genit. weten, begrijpen, 1862, 2404. Tegenwoordig
beteekent het trans. bevroeden hetzelfde als in het mnl. het wederkeerige ww.,
terwijl het trans. in het mnl. beteekende doen weten, mededeelen, zoo als o.a.
Walew. 1274.
B e w a c h t e n , bewaken, in 't oog houden, 2021.
B e w a r e n , beschermen (van ware = zorg), 3956.
B e w e r e n , beschermen, behoeden (van were) 1461; maar ook afweren, te keer
gaan, 927; ook Ferguut 4818.
B e w i n d e n (h e m ), zich wenden, keeren, begeven, 1173; maar vandaar ook
met den genit. zich onderwinden, ondernemen, onderstaan, (zie Clarisse, Heiml.
der Heiml., bl. 266) 830, 1134, 3130.
B i met den dativ. door, met, zoo als nog in 't eng. en ook in de nnl. uitdrukking
bij de wet, 127, 374, 734, 790, 1022, 2359, 2615, 2658, 3064. Ook vindt men:
‘hi es een Waloes bi sire talen,’ 211, waar bi wel de beteekenis van door heeft,
maar waar wij volgens of in zouden gebruiken.
B i d e n , het sterke grondwoord van beiden, maar met dezelfde beteekenis,
toeven, dralen, 804, 1124. Zie ook Huyd. op Stoke II, bl. 487 vlg. en Gl.
Limborch.
B i e d e n , namelijk tspere (om te strijden), 1360, 2564. Nog zeggen wij het
hoofd bieden en weêrstand bieden.
B i n n e n , in den zin van in, op, zooals vs. 2536: binnen der herstraten; vs.
2959: binnen enen foreeste. Ook wordt het van tijd gebruikt: in, gedurende,
623, 3759, en in de uitdrukkingen binnen desen, 1379, 1794, 3524, 4008, en
binnen dien, 1570, 1636, 4381 = ondertusschen.
B l i c k e n , schitteren, flikkeren (zie Huyd. Proeve II, bl. 395, vlgg.) 2479;
elders blecken, Walew. 7892, 10291.
B l o e t van iets = zonder, 1887, 2046, 2258. Ook beteekent het, zoo als
tegenwoordig, onbedekt: van een paard gezegd, zonder zadel, 2622. Met al
versterkt, beteekent bloet vaak duidelijk, stellig, zeker (zie Gl. Lsp.), 4107; ook
Walew. 9563, 11099.
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B l o e t e n , ontblooten en vandaar verwoesten, 2668; ook Van den lande van
Oversee, 159.
B l o e t h e i t van blode = bedeesd, lafhartig, dus lafhartigheid, 591; ook Ferguut
2424.
B o e r , volgens Dr. de Vries, Taalzuivering, bl. 23-26 en 175-178, goed geval,
goed geluk; mhd. bur, oorspr. verhevenheid, vanwaar beuren (= opheffen),
terwijl het zelf uit beren (= dragen) is ontstaan. Zonder die verwantschap geheel
te loochenen, geloof ik toch de opgegeven beteekenis voor onjuist te moeten
houden, en nog eens te verwijzen naar de plaats bij Stoke IX, vs. 636:
‘Doe dede men teyken ende boer
Dattie porters mochten sien,
Ende bernden op de maste mettien
Vierbakene te menigher stede,’

waar ik boer niet anders dan als synoniem van teyken (d.i. sein) kan opvatten.
Die beteekenis heeft het blijkbaar ook Carel ende El. 1063 vlgg.:
‘Doe hi sine wapen af hadde ghedaen,
So was die wachter ghestaen
Ter hogher tinnen ende blies den dach,
Diemen scone verbaren sach.
Doe wart in wake menech man,
Dien God den slaep sende an,
Doe die coninc stelen voer.
Dat was hem een scone boer.’

Dit verklaar ik namelijk aldus: het geblaas van den torenwachter was den koning
een schoon sein of teeken, dat de dag aanbrak. De wachter is het hier m.i., die
den boer geeft. Ook in Moriaen 2722 zal boer dus wel de beteekenis van teeken
hebben, die er ook beter dan eenige andere voor past. Hetzelfde woord zullen
wij ook wel hebben in onze uitdrukking eenen boer laten, waar boer dan een
zeker geluid beteekent. Of bore in de gewone mnl. uitdrukking en bore het
zelfde woord is (in welk geval de grondbeteekenis misschien met ontkenning
zal zijn geen teeken, geen spoor, geen bewijsje) of dat het slechts verwant er
meê is en het zelfde woord als het hd. empor, zoo als algemeen wordt
aangenomen (in welk geval de grondbeteekenis is hoogelijk, zeer, en, met
ontkenning, niet zeer, weinig of niets) laat ik voorloopig onbeslist. Een ander
woord dan ons boer moet zijn het bore, dat Lsp. III, 26, vs. 38 voorkomt in de
uitdrukking sinen bore hebben, d.i. volop hebben.
B o r n e , door metathesis bron, maar gebruikt in den zin van bronwater en
verder van water in 't algemeen (zie Clignett, Bijdr. bl. 102, Jonckbloet, Spec.
de Velth. III, p. 100 vlg. en Gl. Lsp.) 2698.
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B o r s t e , gebrek, 1640; ook Alex. V, 595; meestal berste, zooals Walew. 10285,
Theoph. 446, Rose 4610 enz.
B o u t , dapper, stoutmoedig (nog zeggen wij boud spreken, in den eenigszins
ongunstigen zin van al te stoutmoedig, al te vermetel spreken) 1532.
B o v e n , in de beteekenis van meer dan, ook bij tijdsbepalingen gebruikt, zooals
tegenwoordig nog bij waardebepalingen, 328.
B r a n t , zwaard (zie Dr. L.A. te Winkel, N.N. Taalm. IV, bl. 135-139, en Gl.
Torec) 1378, 2577.
B r e i d e l , paardetoom, teugel, eig. gebit, verkleinw. gemaakt van het fr. bride
en bij uitbreiding van den toom gebruikt, 172, 2155; ook Walew. 5136.
B r u l l o c h t , voor bruidloft (hd. brautlauf) met overgang van f in ch voor t.
Die bruidloop was de plechtige optocht, die de bruid naar de woning des
bruidegoms voerde (zie Dr. L.A. te Winkel, N.N. Taalm. III, bl. 207, vlg.) 4626,
4630, 4650.
B u t e n , uit, met een daarop volgend zelfstnw. zonder lidwoord, waar wij dat
tegenwoordig zouden gebruiken, bijv. buten mure, 1719; ook Walew. 490.
Verder: buten mate, 975, waar wij bovenmaten zouden zeggen, en buten sinne,
2972, waar wij uitzinnig zouden bezigen.
B u t s e e l , lederen wijnzak (oudfr. boissel, boisseau) 3030, 3199; ook Jans
Teesteye, 3272.

C, K en Q.
C a n e f b e e n , kakebeen, eig. bakkebaardsbeen (kanef is verwant met knevel)
274; ook Ferguut: kanebeen, 3541.
C a n t e e l , kanteelwerk, 4375.
C a r i n e , ml. carina en carena, d.i. quadragena (evenals carême =
quadragesima), dus oorspr. de veertig vastendagen, die als boete werden
opgelegd door de kerk (zie eene plaats van Ducange, aangehaald bij Dr. Verwijs,
Van vrouwen ende van minne bl. 136); vandaar, meer in 't algemeen, straf of
boete door vasten en lichaamskastijding, 3059; ook Reinaert I, 280, Walew.
2114, 7699.
K e m e n a d e , ml. caminata, nam. camera (fr. cheminée), eene van schoorsteen
voorziene kamer, dus gewoonlijk eene woonkamer, 2057; ook Walew. 837, 859,
5394.
K e r e (u t e n ), buiten zich zelven, van zijn' streek (uit de gewone richting, den
gewonen gang of keer - abnormaal; vgl. Huyd. op Stoke II, bl. 428. vlg. Gl. D.
Doctr. Gl. Lsp.) 361, 1529, 1632, ook Walew. 6154.
K e r s t e n , nl. vorm voor Christen, die nog in kerstmis bewaard is. Vaak
beteekent Kersten eenvoudig een gewoon mensch tegen-
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over een onmensch, eene bedrieglijke of duivelsche verschijning, zoo als vs.
3465, ook Walew. 159. Ook wij gebruiken tegenwoordig nog wel in die
beteekenis het woord Christenmensch.
K e r s t e n d o e m , Christendom. Kerstendoem plien = aanhanger van het
Christendom zijn; 1178. Zoo ook: kerstendoem hebben, 3024.
K e r s t e n h e i t , de Christenheid, het rijk der Christenen, 215; ook Lorr. II, A,
101.
K i e z e n beteekent oorspr. proeven, smaken en is verwant met het lat. gustare,
't gr. γε ειν. Vandaar de uitdrukking: die doet kiezen = smaken, ondervinden
(zie Grimm. Gramm. IV, 608) Heelu 6189, Walew. 293, 4065. Vgl. Walew.
8163, waar men leest die doet smaken, en Dr. Jonckbloet, Walew. II, bl. 202,
vlg. Naast de uitdrukking die doet kiezen heeft men ook die doet becoren (zie
Gl. Lsp.). Hetzelfde nu als die doet kiezen is sijn inde kiezen = zijn einde smaken,
ondervinden, d.i. sterven, Moriaen, 2584.
K i n s c voor kindsch = jong. Van kinscen dagen sijn = jong, nog half kind zijn,
775 (waar het gezegd wordt van iemand die omstreeks veertien jaar is, vgl. vs.
662), ook Lanc. II, 41021.
C l a e r , helder, niet troebel, van wijn gezegd, 81, 1915, ook Walew. 3122,
4628, 5066, 7073. Nog spreekt men van den wijn klaren.
C l a g e , klacht, 755; clage driven = klagen, 2437.
C l a g e n , beklagen, 4054, ook Walew. 2865, 8126, 8292, 8325.
C l e r c , eig. geestelijke, maar vandaar ook geleerde (zie mijn Maerlants werken
als sp. der 13e eeuw, bl. 292) 3823, 3883.
C l e r g i e , eig. theologie, en verder ook wetenschap in 't algemeen; maar van
clergien vroet sijn is vaak niet veel meer dan lezen en schrijven kunnen, 943.
K n i j f (ml. canipulus, fr. canif = pennemes, eng. knife) lang mes, eene soort
van ponjaard, 3148, ook Walew. 6184, 6270.
C o e t s , fr. couche, rustbank, 75. Nog spreken wij van den echtkoets in den zin
van het huwelijksbed.
C o y f i e , ijzeren kap of stalen hoed (ofr. coiffe), die de ridders onder den helm
droegen, door Kiliaen bekkeneel genoemd (zie ook Huyd. op Stoke II, bl. 140
vlg.) 2525.
C o m b e r , nu door assimilatie kommer (vgl. ombe en omme, crombe en kromme,
dombe en domme, stombe en stomme) = moeite, 3219.
C o m e n , onpers. met den dativ. van den persoon, te beurt vallen, gebeuren,
overkomen, 751, 2913, 3910. Ook wel met iemand comen, waar wij nu zouden
zeggen met iemand gaan, 2954, 4153.
C o n e , koen, 1350, 1626.
C o n r o e t (ofr. conroy), schaar, bende (zie van Wijn, op Heelu, bl. 162 en Gl.
Lsp.), 4614.
C o n t , bekend, en zoo cont maken = bekend maken, 1, 125, ook Walew,
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3960. Nu gebruiken wij het woord alleen in de deftige uitdrukking kond doen.
C o r l i a e n , scheldwoord voor een nietswaardig mensch en daardoor synoniem
van dorper, 1324, ook Walew. 6237, Lanc. III 18473. Vermoedelijk beteekent
het landlooper, ofr. courlieus, 't zelfde als courier. Zie Roquefort, Gloss. I 300;
maar men verg. ook Mr. H.E Moltzer, Mnl. Dram. Poësie, bl. 197.
C o r t e n , beslechten, uitmaken, (nam. door strijd) 740, 1467.
C o v e r t u r e , in 't algemeen dek (van 't fr. couvrir uit het lat. cooperire) maar
vaak gebruikt in de beteekenis van paardedek, schabrak, 2069.
C r a n c , zwak, gering, onbeteekenend (zie Clarisse, Heiml. der Heiml. bl. 278
vlg.) 272, 656, 1166, 1484, 2285; ook Walew. 1377, 1797, 5548.
C r e a t u r e , schepsel, levend wezen, 2462; ook Walew. 265, 8530.
C r e d e m i c k e , eene soort van brood, van crede(?) en mik, volgens Kiliaen
parvus panis, schoon het tegenw. in Gelderland voor een groot rond brood, van
fijnen roggebloem gebakken, in gebruik is (zie van Hasselt op Kiliaen, in voce
micke) 3183. Ook vindt men bij Kiliaen krickemicke verklaard met panis
candidus in templo sacerdotibus distribui solitus pridie parasceues. Zou crede
misschien credo zijn?
C r i n k e n , verzwakken (van cranc, zwak, gering) en vandaar benadeelen, 243.
C r i j t e n , schreeuwen, 4042.
C r o m b , nu door assimilatie krom (zie op comber), 1076; ook Van den levene
ons Heren, 844.
Q u e l e n , imperf. qual, part. gequolen = lijden, ziek zijn (zie Huyd. Proeve II,
bl. 456-459) 1440, ook Gloriant, 390.
Q u e s t e , tocht om iets te zoeken (in 't bizonder gezegd van de zwerftochten
der Arturridders, die òf elkander gingen opsporen, òf verschillende kostbaarheden
en vooral het graal opzochten), 692; ook Lanc. II, 1744, 4810, III, 11136.
C u r e (t e r ), nu keus van kiezen, beteekent oorspr. naar keus, naar wensch,
maar is vaak niet veel anders dan eene versterking bij een adj. of verbum (zie
Clarisse, Heiml. der Heiml. bl. 402-404 en Gl. Lsp.) 4417; ook Walew. 3635,
6087, 9502.
D a e r staat soms als relat. adv. voor waar, 42, 72, 88, 102, 394, 3572 en elders;
ook aldaer voor alwaar, 3507. Soms is het, ofschoon het in den grond een bijw.
van plaats is, te vertalen als een bijw. van tijd, met terwijl, bv. vs. 33.
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D a e r a f , daarvan, ook daaruit. 837, 3085, 3171.
D a e r t o e , daarbij, 213, 421, 714, 863, 993, 1951, 2167, 2579, 4024, 4351.
D a e t , in de uitdrukking met verschen daden, zooals wij nu zouden zeggen: op
heeter daad, 1541.
D a c h , tijd, vandaar uitstel. Bij de belegering eener sterkte is het in het mnl.
de klassieke uitdrukking voor gelegenheid of verlof om vrij uit te trekken,
vandaar dach geven, dach hebben (zie Oudemans, Mnl. en Onl. Wb. in voce)
4195. Met het epith. goed beteekent dach hetzelfde als geluk, 124, 2904, ook
Gloriant 302 (goede morgen in denzelfden zin staat Gloriant 297 en dach alleen,
in den zin van geluk, Glor. 470). Eene overoude bezweringsformule hebben wij
te zien in de uitdrukking biden goden dage, 756, 2717; ook Walew. 155 en dor
dere van den goden dage, 2402.
D a g e n , vertoeven, 683, 1262, 2823, 3726.
D a g e n , oud worden (nog zeggen wij bedaagd voor oud) 288. Ferguut 1666
staat daghen in den zin van doen oud worden, en wordt daar in het gloss.
verklaard met sparen, behoeden. 't Is echter de vraag, of daar, in verband tot
onze plaats, niet gelezen moet worden ‘dat di Godt doet daghen,’ voor moet
daghen.
D a l , in de uitdrukking te dale of te dale ward = naar beneden, 2575; ook Walew.
5522.
D a n c , van dinken of denken, oorspr. meening, zin, en vandaar ook in de
beteekenis, die ook ons woord zin bij uitbreiding verkregen heeft, lust, behagen,
wil (zie Huyd. op Stoke, II, bl. 221-223 en Gl. Lsp.): in de uitdrukking jegen
danc, d.i. tegen (iemands) wil, zijns ondanks, 271); en ane iemans danc, d.i.
zonder (zie op ane) en vandaar tegen iemands zin, 398, 4504, ook Walew. 7355.
Te danke beteekent: naar den zin, naar genoegen, zooals in de uitdrukking
dienen te danke, 3675; ook Lsp. III, 3 vs. 716 var.; ook festeeren te dancke,
Walew. 8800.
D a n k e n , met den genit. van de zaak en den dativ. van den persoon = iemand
ergens dank voor zeggen, 3338, 3937, 3950, 4568, 4594, ook Walew. 2652.
2662.
D a n e n , vandaar, daar vandaan, 815, 1455, 2193, 2455, 3156, 3269, 3695,
3967; ook dane, 668, en van dan, 1458. Evenals henen naast hier, en mnl. wanen
naast waar, stond ook danen naast daar. Deze woorden hebben een ouden
ablatiefuitgang bewaard, die ook nog voorkomt in Oosten, Westen, Noorden,
Zuiden (zie Dr. Kern, Taalk. Bijdr. I, bl. 182).
D a r e g e r d e , eig. daremgerde, mhd. darmgürtel (Benecke, Mhd. Wtb. I, 593),
darmgordel, d.i. buikriem, waarmeê het zadel was bevestigd, 2070, 2168, 2198,
2784.
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D a s , 't zelfde als des, genit van dat, dus daarvan, 6, 672, 752, 1846, 4663; ook
nadas = daarna, 4068.
D e e l , in de uitdrukking een deel = een goed deel, nog al, (zie Mr. H.E. Moltzer,
Dram. Poësie, bl. 125) 291, 2806, 2934.
D e m s t e r h e i t , duisternis (zie Dr. de Vries, Taalk. Mag. IV, bl. 72 vlg.) 3750.
D e n i e r , denarius, bij de Romeinen een zilver muntje, aanvankelijk met de
waarde van ongeveer f 0,40, en alzoo gelijk aan eene Grieksche drachme; in 't
mnl. hetzelfde als penninc, en dus een muntje van veel geringer waarde: het
twaafde deel van eenen schelling, en alzoo, ten minste in Vlaanderen, waar het
pond (Vlaamsch) van twintig schellingen zes gulden waard was, ongeveer 2½
cent van onze munt of vier duiten. Iets wat geen vier denieren waard is, is dus,
volgens onze rekening, geen dubbeltje waard, 1512.
D e r e , schade, leed, 2832, 3206; de uitdrukking dere doen beteekent leed doen,
schade berokkenen, 2011, 2246.
D e r v e n , d a r v e n van iets = iets missen, 3703, 4344, en vandaar behoeven,
imperf. dorste, 1926, 2522.
D i c k e , evenals nog in 't Vlaamsch, hetzelfde als de tegenw. gebezigde
samenstelling met wile en de bijw. s, dikwijls, 62, 369, 555, 809, 1071, 1234,
1307, 1615, 1720, 2131 enz.
D i c k e w i l e , nu met de bijw. s dikwijls, 1229, 2650.
D i e d e n , beduiden, beteekenen en vandaar baten, helpen, 1065, 2557, ook
Lanc, II, 11289.
D i e r , duur, kostbaar (zie Gl. Torec.) 3772. Iemand dire manen, 577, dire
besweren, 583, evenals wij nog spreken van eenen duren eed, waar duur dan
de beteekenis heeft van ons dier-baar, namelijk een eed, gezworen bij al wat
ons dierbaar, lief is.
D i e t , oorsp. volk (zie Gl. Torec.), maar ook van éénen persoon gebruikt en
dan van een heldhaftig persoon, eenen held (zie Huyd. op Stoke II, bl. 315 en
Hoffmann v. Fall. Horae Belg. V, bl. 114), Renout v. Mont. 881, 1024, 1088,
1464. Hier van een monster gezegd, 307.
D i p e l i k e , zeer ('t wordt in 't bizonder van drinken gebruikt: zie Dr. Verwijs,
Van vrouwen ende van minne. Gl. in voce) 3337.
D i n c , meerv. dinc (zooals ook eenige andere onzijdige woorden van de sterke
verbuiging, bv. jaer, been - nog op de been - dier, swaert, woort) 4409; ook
Walew. 149, 157.
D o e n , in verschillende uitdrukkingen, die van het tegenw. spraakgebruik
afwijken, bv. te doene hebben met den genit. = noodig hebben (later zeide men,
en ook nu nog wel in de volkstaal, van doen hebben) 1169, 2880, 3033; ook
Walew. 529, 537, 827, 852, 2205, 2481, 5931; en te doene sijn met den genit.
= noodig
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zijn, 3047. In vs. 3574 beteekent te doene hebben met echter ongeveer hetzelfde
als ons te doen hebben met, zich bezighouden met, en wel op deze plaats futuere,
Veneri operam dare. Doen beteekent verder iemand ergens brengen, zooals vs.
2975 (zie Gl. Mnlp. en Lorr. A I, 251, 734. In de tegenwoordige spreektaal zegt
men nog een kind op en van school doen). Denzelfden zin heeft doen ook in de
uitdrukkingen te rasten doen = te ruste brengen, 4144, en te gemake doen = op
zijn gemak brengen, en vandaar verzorgen, onthalen, 1667, 1702. Doen heeft
de beteekenis van maken, veroorzaken (zie Gl. Mnlp.) in vs. 1618 en in de
gewone uitdrukking enen ridder doen, 720, 3591. Vervolgens staat doen met
een zelfstnw. in plaats van een werkw., dat de beteekenis van het zelfstnw. zou
hebben, bv gewach doen = gewagen, 4554; den raet doen = overleggen, 164;
manlychede doen = manhaftige daden bedrijven, 1577; tgeval doen = iets bij
toeval veroorzaken, 1777; sciltwachte doen = de wacht houden, 4422, ook Alex.
IV, 1265; die vorebetalge doen = als voorvechter, πρ μαχος, strijden, 4427;
sekerheide doen = sekeren d.i. plechtig eene overeenkomst bekrachtigen, 4347.
Ook heeft doen in de laatste uitdrukking eenigszins de beteekenis van geven sterk de verzekering geven, of de zekerheid geven - en dien zin heeft doen ook
in de uitdrukkingen trouwe doen = trouwbelofte geven, 4588, en ondertrouwe
doen = onderling trouwbelofte geven, trouwen met elkander, 4559, 4628; zoo
ook belof doen = belofte geven, beloven, 3959; doch dit komt ook voor in de
beteekenis van de belofte gestand doen, doen wat men beloofd heeft, 693, 4584.
Doen wat iemand bidt, dus iemands bede verhooren is enen ene bede doen, 831,
1119, 1341, 3168, 3252; ook Mnlp. I, vs. 105 en Walew. 1287. Eindelijk wordt
doen meermalen gebruikt met den dativ. van den persoon, waar wij nu zouden
zeggen aandoen (nog zeggen wij: iemand leed, verdriet, genoegen, plaisir doen)
bv. hoveschede (beleefdheid) doen, 61, 561, 872, 3626, ook Walew. 4910, 4923;
verdriet doen, 129; scande doen, 300, 1384, 4183; ook Walew. 9194; ere doen.
872; ook Walew. 9581; lachter doen, 1299, 1327, 1459, 3595, 4177; ook Walew.
9194; smerte doen, 1384; toren doen, 1426, 1544; live (d.i. lieve) doen, 1696;
dere doen, 2011, 2246; wee doen, 3814.
D o g e n , intrans. deugen, imperf. docht, 4127; ook Carel ende El. 1094; en
trans. lijden, doorstaan, 625, 657, 1445, 2763, 3059, 4446.
D o g e t , voortreffelijkheid, deugdzaamheid, deugd, 345, 795, 931, 990, 1103,
1115, 3701; maar ook goede daad, weldaad, 855.
D o l e (i n ), uitzinnig, verbijsterd (zie dul) 1027, 1372.
D o m e n , oordeelen (lat. damnare), 377.
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D o m e s d a c h , oordeelsdag, de dag van het jongste gericht, 1348, 3061; ook
Walew. 3844, 8893, 9872; ook domedach, 1602.
D o m p h e i t , domheid, dwaasheid (zie voor de uit b ontstane p op comber),
1389.
D o n k e n , toeschijnen, dat tot denken staat als videri tot videre. Donct: 292,
359, 587, 1129, 1184, 2026, 2918, 3485; donke: 2914. Imperf. dochte (terwijl
denken als imperf. dacht heeft) 170, 519, 972, 1254, 2533, 3490.
D o r , door, om, in eenigszins gewijzigde beteekenis, 1o. ten gevolge van, 236,
442, 654, 704, 795, 2436; 2o. ter wille van, 148, 153, 220, 362, 570, 592, 832,
935, 1007, 1103, 1298, 2287, 2682, 3286, 3369, 3473, 3525, 3625, 3701, 3932,
4298; zoo ook dordat = omdat, 3883.
D o r p e r e , oorspr. dorpsbewoner (zie Gl. Torec.), maar vandaar onbeschaafd
mensch, en als scheldwoord gemeene kerel, 1324
D o r p e r h e i t , onbeschaafdheid, onbeleefdheid, onridderlijkheid, 469; ook
Walew. 4925; en, sterker, gemeene handelwijs, 1315, ook Walew. 9327, 9860.
D o r r e n , ww. met verschoven praeteritum (evenals kunnen, zullen, mogen,
weten, moeten, het mnl. dorven naast derven, en onnen nu gunnen, en tot op
zekere hoogte ook willen), nu verbasterd tot durven door verwarring met dorven
en als een zwak ww. vervoegd. maar in 't mnl. praesens: ic dar, 1171, 1175, hi
dar, 240; imperf. dorste, 1586; infin. dorren, 3004.
D o r v e c h t e n , zich vechtende door de vijandelijke gelederen heenslaan, 4432.
D r a g e n , intr. zich in eene zekere richting bewegen (fr. se porter), 3006; trans.:
de oogen ergens heen dragen = bewegen, d.i. de oogen ergens op slaan, 2528.
De sin draecht enen ergens toe beteekent: iemands gemoed drijft hem tot iets;
d.i. iemand besluit, vindt goed, 535; ook Lsp. III, 5 vs. 40; 36 vs. 1092.
D r i v e n , in de meer algemeene beteekenis van bedrijven, uitvoeren, in de
uitdrukkingen: bliscap driven = zich vermaken, 3510; feesten driven =
feestvieren, 2947, ook Walew. 11091; rouwe driven = rouwen, bedroefd zijn,
1878; mesbaer driven = wee klagen, jammeren, 1733; clage driven = klagen,
1884, 2437.
D r o s s a t e , hofmeester (zie Gl. Torec.), 248, 2049, 2056, 2077, 2096, 2165.
D r o v e n , bedroefd zijn, treuren, 1914, ook Walew. 2746 en Alex. I, 498.
D u l , dwaas (zie ep bedwellen en verder Gl. Torec.) 539, 559, 3200, ook Walew.
6390.
D u r e n , blijven, standhouden, 4303.
D u s g e d a e n , dusdanig (vgl. alsoegedaen en hoegedaen) 309.
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D w a e n , imperf. dwoech, part. gedwegen = wasschen, 2700, 2794, ook Walew.
45, 866, 1101, 1130, 3108, 3131, 8796, enz.
D w a l e (van dwaen), tafellaken, 3177, 3186, ook Walew. 949. Elders, bv.
Walew. 992, beteekent het handdoek.
D w i n g e n , bedwingen, en vandaar overwinnen, 237, ook Walew. 588; maar
ook kwellen, nijpen, 138.

E.
E c h t , later, vervolgens en vandaar wederom, andermaal (zie Huyd. op Stoke,
II bl. 80, III bl. 43 en 400 en Gl. Torec), 594, 1332, 3582, 3737; ook Walew.
7328.
E c h t e r , (van echt), later, 2768.
E d e l h e i t , adel, 1342; ook Walew. 10100.
E e n heeft meermalen den zin van elkander, zooals in overeen (zich
overeendragen), achtereen, bijeen enz.; zoo ook is vaneen sceiden = van elkander
scheiden, 3335.
E e n w y c h , van één en wych (lat. certamen singulare, gr. μονομ χια), een
strijd, waarin één man tegen eenen anderen kampt, dus een tweegevecht,
(duellum), 581, 588.
E e r i e t l a n c , vóór - iets langer of verder, 835 en vandaar eerlang, weldra,
397; ook Walew. 2009.
E e r l i k e , eervol, met eere (vgl. onze uitdrukking eene eerlijke begrafenis)
4651.
E e r m o d e , armoede, 138; ook ermode, 1442.
E l , anders (lat. al-iud, nog over in elders en ellende); niet el, 878, 3679; niwent
el, 3866; niemen el, 2428. (Zie ook Bormans, Ste Christina, bl. 447-448).
E l k e r l i k e , elk van hen (van den genit. van elk, d.i. eenlijk, en lijk) 4411; ook
Walew. 2665.
E m b e r , wisselvorm van emmer (zoo ook nember), in alle gevallen, volstrekt,
564, 825, 1183, 2487, 4158, 4267 en ook: voortdurend, zonder ophouden, 2440,
2561, 2819.
E m b e r t o e , altijd door, 4159 (ten minste aldaar volgens mijne verbetering.
Zie dit embertoe ook Lanc. II 18304, III 10398.
E n , voorzetsel, in, op (zie Gl. Torec.), in de uitdrukking en wege, 408; ook en
wech, 1184, 1631, 2633, 4330 = op weg, weg (eng. a way).
E n g e e n , wisselvorm van negeen (zie aldaar); ne is te onrechte voor het
negeerend partikel gehouden, vandaar dat deze vorm kon ontstaan en later
verkort worden tot geen, 48, 759, 1161, 1628, 2128, 2523, 3003, 3041, 3764.
E n g e r e h a n d e , geenerlei, 1030.
E n g i e n , van 't lat. ingenium, ingeboren aard en verder verstand,
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scherpzinnigheid en vandaar een verstandig uitgedacht middel, maar ook, en
meestal, in ongunstigen zin list (zie Oudemans in de Jagers Archief, II bl. 89-96
en Gl. Wap. Mart.) 790; ook Walew. 8011.
E r r e , boos, vertoornd (verwant met het lat. ira = toorn; vandaar ons adj. erg
en de uitdrukking erg (d.i. kwaad vermoeden) in iets hebben; van den bijvorm
arre hebben wij argwaan, arglistig en de uitdrukking in arren moede) 461,
1206, 1706, 2150, 3816; ook Sp. Hist. IV1 44 vs. 49.
E r s a t e r e , geneesheer, bijvorm van arsatere (zie aldaar en Bormans, Ste
Christina, bl. 171-175) 2601.
E r t r i j c , evenals hemelrijc meestal zonder artikel gebruikt, 1743; ook Walew.
8865.
E t e n , in plaats van ons part. gegeten met ingeschoven g (ook ingeschoven in
gegund voor geonnen, waardoor het werkw. onnen tot gunnen werd) heeft het
mnl. geëten, samengetrokken tot geten, 402, 1627, 3212, 4001, ook Walew.
3128.
E v e l , adj. kwaad (hd. übel, eng. evil, mnl. bijvorm van ons euvel, in iets euvel
nemen, euvelmoed, euveldaad); evele moet beteekent gramschap (zie Gl. Lsp.)
225, 759; ook Walew. 10009.
E v e l , subst. kwaal, ziekte (nog tegenw. voeteuvel) 1011.

F.
F a e l g e , gebrek, fout (van 't lat. fallere = missen); in de uitdrukking: ter faelge
spelen = verliezen (nam. den strijd) 566; ook Lanc. III 13314. Niet ter faelgen
spelen, Walew. 3853 is: niet vechten om het te verliezen en alzoo: met ernst
strijden.
F a l g i e r e n , intr. beginnen te ontbreken, begeven, met den dativ. (fr. faillir,
lat. fallere) 3890; ook Walew. 3855.
F e l , bedrieglijk, waarop niet te vertrouwen valt, dus kwaad gezind, valsch;
maar ook boos, wreed, nijdig (zie Gl. Torec.) 522, 761, 922, 954, 1060, 1095,
1176, 1240, 1246, 1252, enz.
F i j n , (lat. finis, fr. fin) einde, 3876; sonder fijn = zonder ophouden, 3238; ook
Lanc. II 9724.
F i n e n (van fijn = einde) ophouden (sterk vervoegd tegen den regel, dat alle
uit vreemde talen overgenomen of van subst. afgeleide werkw. zwak vervoegd
worden: impf. feen. Vgl. Dr. de Vries in de Jagers Archief, I bl. 61) 30121
F i n i r e n , ophouden, 3406; ook Lanc. II 14566, 22481.
F o r e e s t , fr. forest, forêt, oorspr. domeingoed en niet eenvoudig bosch, daar
er ook sprake is van foresta aquatica (Huyd. op Stoke, I bl. 218-222); vervolgens,
daar zulke domeinen onbebouwde, wilde, woeste landen waren, in 't algemeen
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wildernis, vandaar jachtveld, 2959, 2976, 2978, 3067, 3124, 3751, 4235.
F o r e e s t k i j n , kleine wildernis (zie foreest) 1073.
F r o n s e e r e n , misschien oorspr. doorsteken, vervolgens beschadigen, 2071.
Zie ook het volgende woord.
F r o t s i e r e n , 't zelfde als fronseeren, doorsteken? beschadigen; van personen
gezegd: toetakelen, wonden, 3889; ook Walew. 8139, 9805, 10558, waar het
doorbreken of doorsteken beteekent. De afleiding van het woord is mij duister.
Misschien hebbe men aan forcer te denken, misschien aan frangere of zelfs aan
franchir, in den zin van openbreken, doorbreken, wat mij het meest
waarschijnlijk voorkomt in verband tot den bijvorm fronseeren.

G.
G a r s o e n , (fr. garçon), page, knaap, 2693, 3520; ook Walew. 2678, 9489.
G a s t , oorspr. vreemdeling, bezoeker, lat. hostis, maar evenals het latijnsche
woord ook vijandig bezoeker, vijand (zie Gl. D. Doctr.) 1550. In de ironische
uitdrukking sijns lives gast sijn moet gast worden opgevat als het
tegenovergestelde van eigenaar, iemand die van zijn leven geen eigenaar is,
dus er van is beroofd, (zie Gl. Limborch) 2704.
G e b a e r , voorkomen, houding (van het oude beren = dragen, alzoo uiterlijk
gedrag). De uitdrukking in diere gebare beteekent in dier voege, 1931, 4006.
G e b a r d e , 't zelfde als gebaer, maar meer in de actieve beteekenis: de houding,
die iemand aanneemt, de wijze, waarop hij zich voordoet, en vandaar ook de
beweging, die iemand maakt; 4048, waar gebarde synoniem is met kreten.
G e b e r e n op ieman = zich tegen iemand gedragen, 4028.
G e b e t e r e n , beteren, herstellen, in welken zin men het nog somtijds gebruikt
vindt, 895.
G e b i d e n , van biden = toeven, blijven; en vandaar trans. beleven: hier, den
volgenden dag, 2770.
G e b i e d e n , aanzeggen, bekend maken, 4677; ook Lorr. A I 249. De
uitdrukking bi Gode, die mi geboet is elliptisch en moet aldus worden aangevuld:
die mi te levene geboet, d.i. deed leven, schiep (zie Dr. Jonckbloet, Walew. II
bl. 292 vlg.) 256, 376, 1090, 2606; ook Walew. 113, 478, 7180; vgl. Walew.
6913.
G e b r e k e n , met den dativ. van den persoon: gaan ontbreken en dus begeven,
58, 858, 2831, 3809, 3859 en ook afvallen, 4311. Evenals desiderare vloeide
ook bij gebreken uit de beteekenis van niet meer hebben die van behoefte hebben
aan, verlangen naar
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voort; het gebreect mi an beteekent: ik heb behoefte aan, verlang naar, 3640.
G e b r i n g e n , met zich brengen (ge heeft hier, zooals ook in andere woorden,
de oorspr. beteekenis van met) begeleiden, 3361, 3712; ook Rijmb. 1833, 7258.
G e c r i g e n , verkrijgen, 2377; ook Walew. 3290.
G e d a e n , gedaante, uiterlijk voorkomen, 648, 2448, 2932, 2943, 3564; ook
Alex. V, 91 en 323, Gloriant, 623, Walew. 3223.
G e d e r e n , deren, schaden, 4027; ook Walew. 1530, 3807.
G e d i c h t e , dicht op een, dus zonder ophouden, 3463, 3493, ook Walew. 2139,
3119, 3706, 3784.
G e d i n k e n , met den genit. gedenken, 3949, maar ook onpers. met den dativ.
van den persoon en soms ook met den genit. der zaak: het gedinct enen des =
dat heugt iemand, 3569, 3576, 3582.
G e d o d e n , dooden in den zin van: het doel, om te dooden, bereiken, 3979.
G e d o e n , doen, ten uitvoer brengen, 1135.
G e d o g e n , meestal iets gedogen = doorstaan, uithouden, maar ook, zooals
hier, hem gedogen = zich iets laten welgevallen, zich rustig houden, 1834. Meer
gebruikelijk is: hem laten gedogen in denzelfden zin, Rijmb. 6464, Sp. Hist. III5
42 vs. 79.
G e d r a g e n , dragen, maar in den zin van veel dragen, alles samen dragen (uit
de oorspr. beteekenis van ge = mede, samen) 1712, 3014.
G e d u r e n , intr. blijven, stand houden, 2568, 4324; ook Walew. 592, Lanc. II
137, III 2132.
G e h e r m e n , van harm, o.s. harm; ags. hearm, ohd. harm = leed, smart,
kommer; vandaar beteekent gehermen in kommervollen toestand blijven, maar
vervolgens ook zijn' eigen gang gaan. Zoo is dan: iemand laten gehermen =
iemand zijn' gang laten gaan, met rust laten, zooals hier, 1337; ook Alex. VI
1121, VII 1007.
G e h i n d e , voor gehende (oorspr. gahandi) van hand, dus (evenals heinde, 't
zelfde woord zonder voorgevoegd ge) bij de hand, vandaar nabij, 1574, 1591,
2327, 2562, 2811, 2874, 2910, 3248, 3432, 4353, 4482; ook Walew. 4105, 4467.
G e h i n g e n , (van hangen) met den genit. in den zin van boven het hoofd doen
hangen, vandaar beschikken voor en verder: toestaan, zooals nog gehengen
wordt gebruikt, 334, 818, 3281.
G e h o r e n , met den genit. luisteren naar iets (nog: gehoor geven aan iets)
1423, 1431.
G e h o u d e n , misschien voor het bekende gehoude, dat naast houde voorkomt
in den zin van trouw. (nog hou en trouw) o.a. Hildegaersberch, bl. 110 vs. 85;
Moriaen 1450, 1755. Op de laatste
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plaats zou het woord dan de oorspr. beteekenis hebben van gunstig, genegen,
waaruit die van trouw zich ontwikkelde. In vs. 1450 kan men het echter ook
opvatten als part. van houden in den bekenden zin van onderhouden, verzorgen,
b.v. Walew. 5406, doch dan moet hem veranderd worden in haddene.
G e h u r e n , huren, 3407.
G e l d e n , impf. gold, maar ook gout (evenals holz, hout; stolz, stout; gold,
goud; bold, boud enz.) betalen, maar ook betaald zetten, vergelden, 175; ook
Stoke IX 973 en Walew. 5732.
G e l e e s t e n , oorspr. dragen, aanbrengen, vandaar voortbrengen en schenken,
1347.
G e l e i d e , in den tegenwoordigen zin des woords, die ook de oorspr. is (van
liden, gaan) maar met de bijbeteekenis van bescherming, hoede, 1677, 4243;
ook Stoke IV, 1540. Verwant daarmeê is de beteekenis van vrijgeleide, 1842.
G e l i g g e n , gelegen zijn, van eenen weg gezegd: te-waert geliggen, in zekere
richting gelegen zijn, ergens heengaan, 2871.
G e l o f , hetzelfde als belof met dit geringe onderscheid, dat belof gezegd wordt
van 't geen men zelf op zich neemt, gelof van hetgeen een ander ons opdraagt,
maar dat, als wij 't op ons hebben genomen, voor ons een belof wordt, 732,
1842, 3152, 3629; ook Walew. 116, 198, 1202, 1510, 5637.
G e l o v e n , een gelof, eene opdracht aanvaarden, dus beloven, 691, 3610.
G e l u , met den verbogen vorm, die eigenlijk gelue is, maar van de w als
overgangsletter voorzien werd, en alzoo den vorm geluw naast geel opleverde
(o.s. gelo en gelowo, ags. geolo, hd. gelb, waar de u in b is overgegaan, evenals
in schwalbe, zwaluw). Den vorm met u of uw hebben wij, behalve in zwaluw,
ook nog in 't verouderde deeluw, in 't oude valuw naast vaal en in peluw naast
peul. De u is in w overgegaan en in 't hd. in b in de woorden: verw, hd. farbe,
murw, hd. mürbe, erw-t, hd. erb-se (lat. arva) en in tarw(e), 1243; ook Walew.
3692.
G e m a c , rust, goede verzorging, 2377 en verder in de uitdrukkingen des
gemaecs plien = het zich gemakkelijk maken, 2678; om haer gemac pogen =
zich beijveren om hen te onthalen en te verzorgen, 3674; met gemaken = rustig,
op zijn gemak, 4150, ook Walew. 3817; te gemake sijn = op zijn gemak, tevreden,
in zijn' schik zijn, 839, 1882, 3650, ook Walew. 2637, ieman te gemake doen =
op zijn gemak zetten, verzorgen, onthalen, 1667, 1702.
G e m a k e n , maken, 207, 717, 4494.
G e m a t e n , trans. enen gematen = beteugelen, tot onderwerping brengen, 1406,
ook Carel ende El. 544; hem gematen = zich matigen, zich beheerschen, 1617.
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G e m e i n l i k e , in 't algemeen, te zamen, 312, 4530, ook Walew. 235, 3071.
G e m e n e (a l ), alles te zamen, 710.
G e m e r k e n , opmerken, waarnemen (niet toevallig, maar opzettelijk. Zie Gl.
Lsp.) 3537.
G e m o e t , in de uitdrukking in iemans gemoet comen = iemand te gemoet
komen, met iemand samentreffen, 161, 169, 219, 268, 821, ook Alex. V 215.
G e m o e t e n , ontmoeten, tegenkomen, 431, 730, 915, 1189, 2749, 4212, 4219.
G e n a d e , gunst, 1470, 1548, 2801, ook Walew. 860; bidden dor genade = ter
wille van (en alzoo op hoop van) iemands gunstige gezindheid hem verzoeken,
3525; verder: iemanne te genaden comen = zich aan iemands genade komen
overgeven, 197, 4618; 't zelfde beteekent in iemans genade gaen, 1895; vandaar
dat genade de beteekenis van vrije besehikking, macht kreeg, zooals in de
uitdrukking in iemans genade vallen = zich aan iemands gunst overleveren, in
iemands macht vallen, 659; van God gezegd beteekent: ieman te sinen genade
bringen, iemand naar de plaats zijner genade (d.i. naar den hemel) brengen,
590, 2114; ter Gods genade = in den hemel, Walew. 3160.
G e n a m e , aangenaam (hd. genehm) 3204.
G e n e r e n (h e m ), zich voeden, in zijn onderhoud voorzien (hd. nähren, ons
woord nering) 140.
G e n e s e n met den genit. behouden blijven, gered worden (in het os. beteekent
ginesan, ags. genesan en got. ganisan hetzelfde) 1388, 1396, 1464, 3371.
Genesen van (enen kinde) = bevallen, verlost worden (evenals in 't hd. Zie ook
Clignett, Bijdr. bl. 58 vlg. en Clarisse, Heiml. der Heiml. bl. 464 vlg.) 2797.
G e n e s t e n (van den superl. van na, oudt. nahist, dat niet alleen naast, maar
ook door overspringing van de i en breking van de a nest kon worden. Vgl. hd.
nächst en den vorm test naast laatst) naast komen, naderen en wel met eene
vijandelijke bedoeling, 1555.
G e n i n d e , stoutmoedigheid, kracht (zie Huyd. op Stoke II, bl. 328-336);
vandaar met geninde = met alle kracht, en alzoo dodelijk, 4037.
G e n i n d e n , met den genit. stoutmoedig worden (got. anananthjan, wagen)
4315.
G e n i t e n , met den genit. gebruiken (vooral van spijs gezegd, zooals ook het
hd. genieszen), en vandaar in ongunstigen zin sire scade geniten = zijne schade
lijden (nog zeggen wij van onaangename woorden soms, dat men ze moet opeten,
of dat ze moeielijk te verteren zijn) 1984, en in gunstigen zin: zijn voordeel
ergens meê doen, de vruchten van iets plukken, 4314.
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G e n o m e n , te zamen opnoemen, 105.
G e n o e t , gezel, makker (zie Gl. Torec.) 4296; vandaar ook deelgenoot, 3777,
en gelijke (pair, evenknie) 214, 315, 2892.
G e p e n s e n , bedenken, uitdenken, 1050, 1912.
G e p r i n d e n , imperf. geprant (van 't Lat. prehendere) = vatten, grijpen, 1374,
ook Lanc. III 14192, Stoke IV 1485.
G e r a k e n , imperf. gerochte, iets sterker dan raken: goed raken, treffen, 1141,
1236, 2511; ook Walew. 2224, 8615; ook in de tegenwoordige beteekenis:
ergens te land komen, 3513, 3822; ook Walew. 2937, 10239.
G e r a d e n , raden, raadgeven, 3913, 3922; ook Gloriant, 51.
G e r e , slip van het kleed (zie Dr. Jonckbloet, de Gids van 1846, bl. 48), 2642;
ook Walew. 826, 2646, 3744, 6069, 6127.
G e r e , begeerte, lust, 231, 464, 2949, 4373; ook Walew. 1235. In den zin van
begeerte om iemand te treffen, te dooden, staat het vs. 1358; ook Walew. 340.
G e r e k e (t e ), in orde, goed toegerust, opgesierd (zie Gl. Lsp.), maar ook
ironisch toegetakeld, in slechten toestand, 2792.
G e r e c h t , bijvnw. in de uitdrukking gerechte wegescede, d.i. (volgens vs. 984)
de viersprong ‘daer menech rechtenesse (gericht) gesciet,’ 1004, 2302.
G e r e c h t e , gericht, 1006.
G e r e e t , snel, vaardig, (nog: ik ben gereed = ik ben vaardig, van gereeden,
toerusten) vandaar adverb. terstond, 640, 3360, 3447, 4370; ook Walew. 9856.
G e r e i d e , zadel en al wat daarbij behoort (zie Clignett, Bijdr. bl. 225), 66,
2069, 2087, 2167, 2197, 2827, 3031.
G e r e i d e n , bereiden, 3188, 4143; in gereedheid brengen, gereed maken, 3255,
3422; toerusten, uitrusten, 2101; hem gereiden = zich gereed maken, toerusten,
345, 357, 1362, 3155, 3267, 4374; ook Walew. 3765.
G e r e n , begeeren en wel te treffen (zie op gere) 1566.
G e r i d e n , door rijden bereiken, 193.
G e r n e , van gere = begeerte, ijver; mnl. vorm naast geerne en gaarne, 't laatste
van gare, bijvorm van gere (vgl. Gl. Lsp.) 101, 339, 1449, 1572, 1654, 2022.
G e r s , gras (zie Dr. de Vries, Taalgids VII, bl. 52 vlgg.) 2391, 2758, ook Lanc.
II 32963.
G e r u m e n , ruimen, ontruimen, 4447.
G e s c a d e n , schaden, 2572.
G e s c i e n , met den dativ. van den persoon, overkomen, te beurt vallen
(contingere), 340, 453, 1609, 2152, 3138, 3171, 3437, 4439, 4547; ook Walew.
5700, 5703, 6435, 9814.
G e s e c g e n , uitvoerig meêdeelen, 1435, 2951, 3731.
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G e s e l l e , makker (zie Gl. Torec.) 675, 2453, 2491.
G e s i e n , te zien krijgen, bespeuren, bemerken, 212, 1051, 2757; ook Walew.
5767, 8849.
G e s i j n , een in 't mnl. vaak voorkomend deelwoord van het ww. sijn, dus
geweest. Het wordt steeds met het hulpww. hebben geconstrueerd, 548, 857;
ook Alex. IV 484. Borchgr. v. Vergi, 327; Lanc. II 11257; Sp. Hist. IV2, 22 vs.
4; Walew. 1923, 5161, 5289, 9375, 9566, 9844.
G e s i t t e n , goed en wel komen te zitten, 2827.
G e s l a e n , slaan (eig. te slaan krijgen) 2220; ook Walew. 661.
G e s o n d e , welzijn, gezondheid, 3891, 3924, 4122.
G e s o n t , onbeschadigd, ongedeerd (eig. geheel, integer) 2922, 3933; vandaar
ook geheeld, gered, 1776.
G e s t a e n , blijven staan (zie Gl. Lsp.) 70, 1444; ook Walew. 3277.
G e s t a d e van stade = plaats, dus: wat op zijne plaats blijft; vandaar standvastig,
bestendig, onveranderlijk (zie ook Gl. Lsp.) 919, 1677; ook Walew. 7467.
G e s t e r k e n , sterk maken, versterken, 2500; ook Walew. 11.
G e s t r e c k e n , van den weg gezegd, ten einde brengen, 3231.
G e t e l t , legertent. Haer getelt slaen is hunne tenten opslaan, 4380.
G e t o n e n , aantoonen, 716.
G e v a l , toeval, vandaar goet geval = geluk, 1680, maar meestal wordt geval
alleen in den zin van geluk genomen (tegenover ongeval, d.i. slecht geval), 381,
1623, 3077, 3756, 4340; ook Walew. 2279, 5702. Tgeval doen beteekent: iets
bij toeval veroorzaken, 1777.
G e v a l l e n met den dativ. overkomen, 218, 230, 744, 868; ook voor iemand
uitvallen, 1491, 4516. Absolute beteekent het gebeuren, 645, 1054; vore gevallen
is hetzelfde als ons voorvallen, 3916.
G e v i n d e n , vinden (en wel, na gezocht te hebben, niet bij toeval) 355.
G e v i s i e r e n , uitdenken (zie viseeren en ook Gl. Limb.) 3405.
G e v o e c h , wat voegt of te pas komt, wat dienstig, nuttig en noodig is (zie Gl.
Lsp.); vandaar de uitdrukkingen: sijn gevoech hebben = zijn genoegen, bekomst
hebben, 4644; en zoo ook sijn gevoech van iets = zijn genoegen, zijn' dienst,
zijn nut van iets, 2084. Na sijn gevoech beteekent eig.: naar hetgeen hij noodig
heeft, en vandaar: naar hartelust, 2699. Het is mi of mijn gevoech wil zeggen:
het is mij dienstig, ik heb het noodig, en vandaar: het is juist dat, wat ik begeerde,
2876, 3417; ook Walew. 434.
G e v r e i s c e n , vernemen, zoeken te weten te komen, om iets = naar iets, an
enen = bij iemand (zie ook Huyd. op Stoke I, bl. 264-266, Clarisse, (Heiml. der
Heiml. bl. 492 vlg. en Gl. Lsp.) 682, 1727, 2005; ook Walew. 702, 2871, 5057.
G e w a e t , kleed (ook in 't meerv. gebruikt) 50.
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G e w a g e n , imperf. gewoech, part. gewagen (tegenw. wordt het werkw. zwak
vervoegd) met den genit. zeggen, mededeelen, 536; ook Walew. 3269.
G e w a n t , kleeding (zie Gl. Lsp.); ridders gewant = wapenrusting, 2060; ook
Carel ende El. 106, 1314. Ook beteekent gewant: want van een schip, 3422;
ook Sp. Hist. I8, 75 vs. 32, waaruit dus blijkt, dat want oorspr. beteekent
toerusting, bekleeding.
G e w a r e w e r d e n , met den genit (van ware = zorg, oplettendheid, nog in
waarnemen, verwaarloozen), heeft [h]et geheel en al dezelfde beteekenis als
ons gewaar worden, maar die van opmerken, bemerken, 3550, 4005; ook Walew.
3186, 3747, 9256.
G e w e l t , ‘samenhangend met willen, in den grond het vermogen om aan zijn'
wil te voldoen,’ (zie Gl. Lsp.) vervolgens macht, 1583, 1939, 2617.
G e w e r c , bewerking, 3772.
G e w e r d e n , worden, ontstaan, 308; ook Lsp. I, 32 vs. 11 var. Ook onpers.
met den dativ van den persoon: bekomen, afloopen voor, 1415.
G e w e s e n , deelwoord van wesen naast geweest, en steeds met het hulpww.
hebben verbonden, 4007, 4580.
G e w e s e n naast wezen in de beteekenis van bestaan, maar vandaar ook enkele
malen in eenen zin, die tot nog toe nergens is verklaard, namelijk dien van
blijven, in wezen blijven, en, met den genit. der zaak, iets overleven, iets
doorstaan, of in iets volharden, staande blijven, (Oudemans Mnl. en Onl. Wdb.
vraagt bij 't aanhalen van twee der vier bij mij bekende plaatsen: Quid?). Dies
hi qualijc mochte gewesen, 2237, moet beteekenen: wat hij moeilijk zou kunnen
verdragen, overleven. Van sire smerte gewesen, 2282, zal zijn: zijne smart
doorstaan, verdragen, overleven. Men vindt het woord in dezelfde beteekenis
ook Lanc. III 15973:
‘Maer sine mochtens niet gewesen,’

d.i. maar zij konden daarin niet staande blijven, volharden; en Walew. 6395:
‘Al dreghedi mi, ic moets ghewesen,’

d.i. al dreigt gij mij, ik moet er bij blijven, er in volharden.
G e w e t e n , te weten komen, 4002, 4169.
G e w i n n e n , imperf. gewan = winnen, in zijne macht krijgen (in den
Staten-Bijbel wordt het vaak gezegd van kinderen teelen) 164, 1656, ook Walew.
6373.
G e w i s e n , aanwijzen, 3104; ook Walew. 2686.
G e w o u t , hetzelfde als gewelt, dus macht, inspanning van alle krachten, maar
van wolden (hd. walten, besturen) dat overging tot wouden. (Zie voor den
overgang van ol tot ou Dr. van Helten, Klinkers en Medeklinkers, bl. 67) 384,
4142.
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G o d e l o e s , zonder goed, haveloos. Godeloes maken is: van goed berooven,
4204.
G o d e r t i r e n , goedgeaard, goedaardig, vandaar vriendelijk, 310, 929; ook
Walew. 3302, 9172, 9238, 9346.
G o e t m a n , aanzienlijk man (zie over de goede lieden, lat. boni homines, fr.
bonnes gens, die wij nu de notabelen zouden noemen, mijn Maerlants werken
als spiegel van de 13de eeuw, bl. 251), 1436.
G o e m n e m e n met den genit., waarnemen, letten, achtslaan op en vandaar
zorgen voor (zie Huyd. Proeve, bl. 205 vlg. en Gl. Lsp.) 1220, 1264, 3290, 3872,
3894, 4578, 4650; ook Walew. 5069.
G o e n e , in 't mnl. naast gene gebruikt (Gl. Lsp.) Nog zegt men in dialect geune;
8, 18; ook Walew. 53, 98, 211, 313, 350.
G r a e l , schotel. Het woord is van provençaalschen oorspr. en luidt daar grazal;
in 't noordfransch heet het gréal. Zie de Wdbb. van Raynouard en Roquefort.
In ml. luidt het gradalis. Zie Ducange in voce. De vroeger wel verkondigde
afleiding van sanguis realis, is geheel te verwerpen, en zoo ook het
dientengevolge aan 't woord toegekend mannelijk geslacht. In het mnl. is het
steeds onzijdig. Volgens De la Villemarqué, Les romans de la table ronde, 1860
p. 134-160 (vgl. G.A. Heinrich, Le Parcival de W. d'Eschenbach, p. 47-97)
behoorde de heilige graalschotel tot de druïdische mythologie en was eene der
dertien kostbaarheden, door Merdhyn of Merlijn medegenomen in zijn kristallen
schip, en vulde zich met de uitstekendste spijzen, zoo vaak zijn eigenaar dat
verlangde. Andere overleveringen (van den bard Taliësin, het verhaal van Bran
le Béni en het verhaal van Peredur) plaatsen in den schotel (Britsch per, waarvan,
volgens De la Villemarqué, Per-edur en Per-keval) een bebloed hoofd. Het
graal heeft allerlei, voor den bezitter heilzame, wonderkrachten: het schenkt,
volgens den bard Taliësin, dichtvuur en wijsheid, ontdekt de toekomst, de
raadselen der wereld en den geheelen schat van menschelijke kundigheden.
Elders geneest het wonden, wekt het dooden op, maar gebiedt het zwijgen en
doet alzoo den bezitter verstommen. De helden gaan uit om het te zoeken. Later
zou dan de mythe van het graal verchristelijkt zijn en den vorm hebben
ontvangen, waarin wij die nu in de fransche graal- en Perchevael-sagen
aantreffen. Birch-Hirschfeld daarentegen ontzegt (Die Sage vom Gral, p.
211-226; zie het naschrift hiervóór, bl. 176) aan het graal den Britschen
oorsprong en houdt het er voor, dat kerkelijke legenden er de eerste bron van
geweest zijn. In elk geval wordt in de fransche graalromans Jozef van Arimathea
voorgesteld als de eerste bezitter van den schotel, waarin hij het bloed van
Christus zou hebben
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opgevangen. Het graal kwam door erfenis in handen van den Roi Pescheur, den
riken visscher, bij wien Perchevael het vindt. Deze laatste wordt er bezitter van,
graalkoning. Andere romans deelen meê, dat het graal niet alleen door
Perchevael, maar ook door twee andere ridders, Bohort en Galaät, werd
gewonnen. Bij Helinandus (Tissier, Biblioth. Cisterciensis VII, p. 73 vlg.,
overgenomen door Vincentius, Spec. Hist. XXXIII, 147) vindt men de volgende
belangrijke plaats over het graal: ‘Hoc tempore (d.i. het jaar 717 à 719) in
Britannia cuidam heremitae demonstrata fuit mirabilis quaedam visio per
angelum de Joseph, decurione nobili, qui corpus Domini deposuit de cruce, et
de catino illo vel paropside, in quo Dominus coenavit cum discipulis suis, de
quo ab eodem heremita descripta est historia, quae dicitur de Gradali. Gradalis
autem vel Gradale gallice dicitur scutella lata et aliquantulum profunda, in qua
preciosae dapes divitibus solent apponi gradatim, unus morsellus post alium in
diversis ordinibus. Dicitur et vulgari nomine greal, quia grata et acceptabilis
est in ea comedenti, tum propter continens, quia forte argentea est, vel de alia
preciosa materia, tum propter contentum .i. ordinem multiplicem dapium
preciosarum.’ In den Moriaen komt het woord voor, vs. 13, 232, 3063, 3073,
3079, 3840, 3842, 3878, 4669.
G r a e t , trap (het mnl. trap daarentegen beteekent trede) 2093, 3768, 3779,
3847; ook Walew. 9342, 9349.

H.
H a e r g e l i j c , elk hunner, 782, ook Floris ende Bl. 3049 enz.
H a l s b e r c h , oorspr. een ijzeren ringkraag, die hals en schouders bedekte;
later maliënkolder, borstharnas (zie Gl. Torec.) 1286, 1576, 2479, 2569, 4021,
ook Walew. 3854, 5225.
H a n t , in de uitdrukking in hant gaen = zich onderwerpen, 4334, 4524; maar
ook is het synoniem van onze tegenwoordige uitdrukking in de hand vallen, d.i.
meêvallen, voorspoedig gaan, 4466. Van den nacht gezegd, beteekent het
invallen, 4381, ook Lanc. III 21874.
H a n t e e r e n (fr. hanter van hand), bij de hand hebben, zich bezig houden met,
van tornoy ende tafelronde gezegd, 149 (volgens de gissing van Dr. Jonckbloet).
Zie ook anteeren.
H a r d e , h e r d e , zeer ('t gr.
ρτα, nog over in onze uitdrukking hard loopen
en hard schreeuwen), 45, 75, 229, 270, 921, 971, 1222, 1235, 1271, 1406, enz.
Soms neemt het den buigingsuitgang van het adj., dat het bepaalt, aan, schoon
in strijd met de grammatica, daar het een bijwoord is, bv. 1813
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met harden fellen ogen; 2854 met harder groter haestecheden.
H a r e , haren boetkleed (fr. haire), gewoonlijk voorzien van het epith. scarp,
2121, ook Rein. I 374.
H a r e n t a r e = hare ende dare, met verscherping der d en wegvallen van de e
tot harentare samengesmolten (zoo werd ook ende die, entie, ende dese, entese)
dus hier en daar, overal, 354, 622, 624; ook Walew. 9255,
H a r e w a r d , herwaarts, 203, 3013; ook Lanc. II 36371, III 498, 2276.
H a r t s , tegenw. harst, rugstuk van een rund, in 't algemeen gebraad, 3190.
H a v e l o e s h e i t , gebrek aan have, armoede, 1433.
H e d e m e e r , heden nog (niet te verwarren met hedeneer: zie over de beteekenis
van meer in dit en andere samenstellingen Noord en Zuid I, bl. 48) 631.
H e i s c h e n , eig. eischen, met vaak voorkomende voorgevoegde h. Heischen
om enen = vragen naar iemand, 3015.
H e m e l r i j c , zonder artikel, evenals ertrijc (zie Dr. Jonckbloet, Walew. II, bl.
206) 326, 3848; ook Walew. 2980, 11195.
H e n e n (v a n ) = van hier, evenals van danen, vandaan = van daar, 1422,
2737; ook Lanc. III 461.
H e r b e r g e n , intr. verblijven, logeeren (zie over intrans. ww., die nu trans.
zijn, Dr. Verdam, Tekstkr. bl. 75 vlg.) 2376; ook Walew. 6253.
H e r m i t a g e , kluizenaarshut (van hermiet, oorspr. eremiet van 't gr. ρημ α
= eenzaamheid) 3081, 3105, 3129, 3498, 3507, 3514.
H e r s t r a t e , heirbaan, groote of leger-weg, 2536.
H e r t e , hart, zooals over t algemeen in het mnl. van 't vrouw. geslacht (nog
ter harte, van ganscher harte.) Daar het hart beschouwd werd als de zetel van
het leven, beteekent de uitdrukking, dat iemand het hart ontzinkt, dat iemand
zijn (levens)bewustzijn begint te verliezen, 94. Gesont van harte sijn, 2922, is
in 't mnl. evenals ook nu nog: alleen uiterlijke wonden hebben, maar niet
getroffen zijn in het levensbeginsel en alzoo helder van bewustzijn zijn. Zeggen
wij, dat iemands hart breekt, in 't mnl. zeide men uitvoeriger, dat iemands hart
ontwee, d.i. in stukken, breekt, 1002.
H e r t e n , het hart doorboren, dooden (van hart, evenals kelen van keel, nekken
van nek) 3149; ook Ferguut, 1523.
H e t e n , imperf. hiet = bevelen, 173, 1858, 2051, 3872, maar beleefder dan ons
tegenw. bevelen, en ook vaak niet veel anders dan te kennen geven, zooals 77.
H i e r e n b i n n e n , ondertusschen (van hier, het voorzetsel en, d.i. in, en binnen.
Zoo heeft men ook daarenboven, daarentegen enz.) 4072.
H i l t e , znw. vr. (van houden), gevest van een zwaard (eng. hilt), 2234; ook
Walew. 3323, 3343, 3348, 3355, 5245.
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H o e d e , in de uitdrukking in sijner hoede, d.i. op zijne hoede (fr. en garde,
waarschuwing vóór eenen aanval of uitval) 1356. Daartegenover staat sonder
hoede sijn, d.i. zonder op zijne hoede te moeten zijn, onbekommerd (zie Huyd.
op Stoke I, bl. 380 vlg.) 108, 760.
H o e f s l a c h , spoor van eenen paardenhoef (zoo ook voetslach = voetspoor,
voetstap) 2367, 2438, 2718; ook Walew. 2899, 2913, 2916.
H o e g e d a e n , hoedanig (vgl. dusgedaen en alsoe gedaen) 204.
H o e s o e , hoe ook, in de uitdrukking hoe soet staet, 2036, waar soe expletief
staat (zie op So).
H o f , woonplaats van den koning (in onzen roman is Karmeloet Arturs
woonplaats) 235, 242, 244, 251, 320, 694, 4539. Te hove zonder artikel = naar
het hof, 333, 386, 810, 833, 4679. Hof houden is koninklijke gerechtszitting
houden (zie daarover Gl. Torec.), 31, 39, 4663. Hof beropen is eene koninklijke
gerechtszitting afkondigen, 4536.
H o p e , in hopen sijn, zonder artikel, waar wij nu zouden zeggen in de hoop
zijn, 2440.
H o r e e s t , eig. oreest (zie Gl. Lsp. daarop) van 't fr. orage, oorspr. onweder,
storm, vandaar geraas, getier, 1728, ook Walew. 8982.
H o u d e , adv. gunstig, genegen, dus synoniem van lief (zie voor het subst. en
de verwante woorden Gl. Torec.) De compar. houder beteekent dan ook hetzelfde
als liever, 445. Daar men voor iets liever doen ook kon zeggen iets eer doen,
kreeg houde de beteekenis van spoedig, in welke beteekenis het veeltijds te
onrechte voor een ander woord is gehouden. De beteekenis spoedig is ontwikkeld
uit die van gaarne, met liefde, met lust, 192; ook Walew. 2086, 7598.
H o u d e n van iemand = in bezit hebben van iemand, 383.
H o v e s c h , (van hof, tegenw. hoofsch en heusch) beschaafd, beleefd,
welopgevoed (zie Mr. Moltzer, De Mnl. Dram. Poëzie, bl. 101-102), 310, 468,
929; ook Walew. 2766, 2971, 3803.
H o v e s c h e i t , beschaafdheid, beleefdheid, welopgevoedheid, (geheel gelijk
in beteekenis met het fr. courtoisie) 654, 882, 1376. De uitdrukking hoveschede
doen = beleefdheid aandoen, beleefd behandelen, 62, 561, 873, 3626; ook Walew.
4910, 4923.
H o v e s c h e l i k e , beleefd, 534, 916, 1190, 1320, 4220; ook Walew 2979, 3177,
4921, 5645, 8798.
H u l d e , gunst, genegenheid. (Zie Huyd. op Stoke, I bl. 366 vlg., Clignett, Bijdr.
bl. 147 vlg.) 3645.
H u l p e n , naast helpen, 111, 2444, 3134, 3358, 3843, 3943, 3956, 4503.
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I en Y.
I d e l , ledig, 2236.
I e w e n t , ook iwent, ergens, 157, 682.
I g e r e n , ergens, 4123; ook Lanc. II 37360, 41087, III 12862.
I l a n c s o m e e , hoe langer, hoe meer, 2464; vgl. Walew. 1358.
I n , beteekent bij tijdsbepalingen op, gedurende: in den dage = gedurende den
dag, 1629; ook Walew. 7512. Zoo beteekent ook in allen kere te allen tijde,
3986. Meermalen komt voor de uitdrukking slach in slach, waarvoor wij nu
slag op slag zouden zeggen, 1229, 1294, 1590, 2561.
I n c r u d e n van cruden, croot, gecroden, nu kruiden en nog meer kruien (bij
Kiliaen trudere, protrudere, pellere, propellere), van waar kruiwagen, d.i.
wagen, waarop men iets voortduwt. 't Is echter ook intrans. tegen iets aanstooten,
tegen iets aandringen, (in dien zin gebruikt men het nog van het ijs). Incruden
is dus indringen, binnendringen of ook trans. instooten, doen indringen; vs.
4041 kan het trans. zijn, als men Lanceloet, intrans. als men tsward als onderwerp
aanneemt. In 't eerste, min aannemelijke geval, staat croet dan voor croet t,
omdat er dan een voorwerp bijgevoegd moet zijn.
I n d e , einde. (Zie Gl. Torec.), 103, 2303, 4267; int inde = eindelijk, 3855. Sijn
inde kiezen = den dood smaken, sterven (zie op kiezen), 2584.
I n d e n , eindigen, 739. Gehint met tusschengeschoven h staat vaak voor geïnt
of geënt, 4556, 4623; ook Limborch XII 535, 536, 674, 1393.
I n d i e n d a t , in dien toestand dat, zóó gezind dat, 2819; maar ook: op
voorwaarde dat, 4526.
Y r a u d e , voor heraut (zie Gl. Torec.), speelman, muzikant of eenig ander
dienstman, die de feesten door muziek enz. hielp opluisteren, 4641.
I r s t , eerst, het eerst, 586, 1236; zoo ook tirst, 1430, 2422. Zeer gebruikelijk
is de uitdrukking so gi (hi, wi) irst moget (mach, mogen of mochte) = zoo spoedig
als gij (hij, wij) kunt (kan, kunnen of kon), 346, 530, 845, 3318, 3581, 3880.
Vandaar ook, dat men vs. 2585 ‘die tirst mochte comen te stride ende ontflien,’
vertalen moet met: die, zoodra als hij in den strijd kwam, ontvlieden kon. Tirst
dat = zoodra als, 64, 121, 431, 1573, 1985, 2010, 2055, 2475, 3431, 3682, 3760,
4002, 4414, 4487. Hetzelfde beteekent talre irst dat, 4406.
I r s t w e r f , het eerst, 1196, ook Lanc. II 840.
I w e r e n , ergens, 3757; ook yewer, Walew. 160, 295.
I w e r i n c s , ergens, 1192; ook yewerinc, Walew. 2345, Lanc. II 19183.
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J.
J a g e n , najagen, 1389; ook Walew. 7854; ook jagen na enen = iemand najagen,
opzoeken, 280.
J e g e n , tegen (vandaar ons jegens), 311, 312, 419, 436, 443, 547, 562, 725
enz.; jegen danc = tegen zijn' zin (zie op danc) 271; jegen spoet = te vergeefs
(zie op spoet) 415, 1155, 3056. Al jegen al, alles tegen alles, van een spel gezegd,
waarbij men alles inzet om alles te winnen, dus òf alles wint òf alles verliest;
gewone mnl. uitdrukking, 382.

K zie C.
L.
L a e s s e , helaas, 1721.
L a c h e n , imperf. loech; ook in overdrachtelijken zin gezegd van het hart, 848.
L a c h t e r , schande, schandelijke behandeling, maar ook kwaad, dat schande,
vernedering met zich brengt (vandaar hd. laster = kwaad, en ons laster =
aangewreven, maar onverdiende schande, en lasteren = schandvlekken. Zie Van
Wijn, Aant. op Heelu, bl. 124; vgl. Clignett, Bijdr. bl. 86-90 en Gl. Lsp.) 453,
910, 927, 1284, 1572, 1848, 1866. Lachter doen = schande aandoen, schandelijk
behandelen, 1299, 1328, 1459, 3594, 4177.
L a c h t e r l i k e , schandelijk, 2294.
L e m e n , verminken (van lam = verminkt, en vandaar leemte = gebrek. Zie
Taal- en Ltbode, IV bl. 258) 1498.
L e s e n , voorlezen, voordragen (zie Gl. Lsp.) 22, 1061, 2507.
L e t , lid, 2640, 2920, 3435.
L e t t e l , nu luttel (eng. little), adv. weinig, 4461.
L e t t e n , vaak trans. (zie Gl. Torec.), maar hier intrans. toeven, dralen, 448,
1880, 2644, 3245, 3974, 4046, 4591; ook Walew. 482, 7540.
L i c h t e n (h e m ), zich oplichten, 2197,
L i d e n , gaan, voorbijgaan (zie Gl. Torec.) 917, 966, 969, 1099, 2370, 2405,
2433, 2442, 2701; ook leden in denzelfden zin als ons tegenw. geleden (een
jaar, een uur geleden, d.i. nadat een jaar was voorbijgegaan, anno praeterlapso)
302, 621, 662, 1052.
L i e n , dat of met den genit.; nu met ingeschoven d, die men ook vindt in
geschieden, vlieden, wijden enz., belijden, 160, 1409, 1428, 3624, 3631. Op
enen lien = zich op iemand beroepen, 871.
L i e v e r (m i ), gewone uitdrukking in 't mnl.; ic ware mi liever = ik voor mij
ware liever. (Men kan meestal mi in dezen zin vertalen met voor mijn part) 450;
ook Walew. 1600, 5051.
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L i j f , leven (zie Gl. Torec.) 88, 953, 985, 1058, 1569, 1679, 1752, 1766, 1780,
1827, 2704, enz.
L i j f n e r e , leeftocht, spijs (van lijf = leven, en nere vgl. hd. nahrung, ons
nering in afgeleide beteekenis) 2831, 3205, 4261, 4351; ook Walew. 9180.
L i g g e n , tijdelijk verblijf houden, logeeren, 4689. Liggen te-waert, van eenen
weg gezegd, is, evenals geliggen, in zekere richting gelegen zijn, ergens heen
gaan, 1033.
L i n g e n , verlengen, 190.
L i s t (van lezen), kennis; bi liste is: door zijne kennis, door hetgeen men weet,
727, 1030, 3104. Vervolgens kreeg list de, ook reeds in 't mnl. bekende,
beteekenis van schrander overleg en vandaar, met eene ongunstige bijbeteekenis,
die van slim en zelfs sluw overleg, welke het woord nog bezit.
L i t t e k i j n voor lijc-teeken, merk-, ken-teeken, bewijs (zie Gl. Torec.) 697;
ook Walew. 2687
L o f , roem (oorspr. goedkeuring) 32, 784; vandaar een man van love = iemand,
die grooten roem verdient, roemrijk, voortreffelijk, 4680; ook Walew. 1903; van
love sijn is beroemd, voortreffelijk zijn, 800, 4540; zoo ook van love werden,
3590. Eenigermate eene tautologie is enen prisen van selken love, 252, doch
ook wij gebruiken de uitdrukking lofprijzen.
L o e s s e n , verlossen, 1298; misschien loesten, dat ook voorkomt (zie Gl. Lsp.),
doch minder gewoon is, althans in den Lancelot, dan loessen. Dat wij hier den
imperativus loest vinden, tot éénen persoon gericht, behoeft ons niet te
verhinderen als inf. loessen aan te nemen, daar veeltijds het meervoud der
gebiedende wijs in 't mnl. gebruikt wordt bij het aanspreken van éénen persoon.
L o v e n , goedvinden, prijzen (het tegenovergestelde van laken) 3724.
L u k e n , imperf. loec, sluiten (nu nog dichterlijk van oogen gezegd; vandaar
ook ontluiken, d.i. het zich ontsluiten, openen van bloemen; en een luik als naam
van eene venstersluiting; van beluken, rondom dichtsluiten, kwam belok, blok,
eertijds offerkist) 1904; ook intrans. = zich sluiten, Walew. 6072.
L u c h t e r (voor lufter, eng. left) linker, 2199.

M.
M a e l , tasch, reiszak, knapzak (fr. malle, eng. mail) 3176, 3181.
M a e l g e , (ml. malia, fr. maille) kleine ijzeren ring, waarvan er honderden in
elkaar sloten en zóó een ijzeren ringpantser of maliënkolder vormden, dat het
voordeel had lenig en stevig tevens te zijn, zoodat het in de middeleeuwen
gewoonlijk door
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de ridders werd gedragen (zie ook Huyd. op Stoke, II bl. 137 en 571) 1501,
4428; ook Walew. 921, 2487, 3854, 6194, 9926.
M a g e t , ook van eenen man gezegd (evenals het fr. vierge) 13; ook Lanc. III
3188, 3422, Sp. Hist. III1 32 vs. 17.
M a i s n i e d e , (m.lat. mansionada, van mansio, woning; ofr. maisnie naast
maisnage, ménage) huisgenooten, huis- en hofhouding (zie Ackersdijck, N.
Verh. v.d. Maatsch. der N. Lett. II, 1, bl. 207-217; en verder Gl. Lsp.) 1878,
4357; ook Walew. 1028.
M a n , in den engeren zin van leenman, 4527, 4622.
M a n e n , bezweren, 573, 577.
M a n l i j c , (van man en lijc, verkort tot malk in malkander, en dat weêr tot me
in mekaar. Zoo werd eenlijc ook elk) elk van hen, 492, 494, 658; ook Walew.
8053.
M a n l i j c h e i t , mannelijkheid, vandaar dapperheid, 1772; ook Stoke II 270;
ook manlijchede doen = dappere daden doen, dapper strijden, 1578.
M a n w a e r h e i t , manneneer, riddereer, 636; ook Walew. 9416, 9889.
M a r i n e , strand, 2417, 2463, 3123, 3456; ook Walew. 2864, 3663.
M e e , meer (evenzoo bet naast beter, min naast minder, ee naast eer) 1088,
1434, 2838, 3184, 3250; ook Walew. 2858, 3672, 3787; min no mee is dus juist,
3122; ook Walew. 545. Ilanc so mee = hoelanger hoe meer, 2464.
M e e n e n , beteekenen, 3491.
M e e r , nog; tavont meer = heden avond nog, 1655. Zoo vindt men ook
hedenmeer, tameer, d.i. te dage meer.
M e e r r e n , vermeerderen, 32.
M e e s t e , grootste, voornaamste, (zie Clignett, Bijdr. bl. 266 vlg.) 2960, 3125,
4614, 4664.
M e e s t e r , geneesheer (de titel van hem, die in de medicijnen gepromoveerd
was, luidde in de middeleeuwen magister, meester; vandaar dat nog lang, tegenw.
nog op de dorpen, de artsen dien titel bleven behouden; ook spreekt men nog
van heelmeesters), 2796.
M e n e g e r t i r e n , van allerlei soort, allerhande (zie op alretiren) 4573.
M e n e s t r e e l , (ml. ministerialis, d.i. handwerksman, dienstman, kunstenaar)
speelman, die dienst deed als sprookspreker, zanger, muzikant, jongleur, later
zelfs als tooneelspeler (zie Hoffmann von Fall., Horae Belg., VI bl. 190 vlgg.)
Daar zij ook ridderromans vervaardigden of voordroegen, werden zij als dichters
tegenover de clerken gesteld door Maerlant en zijne school (zie mijn Maerlants
werken enz., bl. 339, 409-412); maar in de romans zelven worden er gewoonlijk
speellieden meê bedoeld, die de gasten op een feest met zang en spel vermaakten,
en zoo worden zij dan ook meestal in één' adem met yrauden genoemd, 4641.
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M e n g e , menigte, 625; die menge = menigeen, 1145; ook die menege, 4446
en Walew. 7512.
M e r k e n , aeht slaan op iets, 3564, 3909; ook Walew. 69.
M e r r e n , nu meestal marren = toeven, dralen, 810; ook hem merren = zich
ophouden, 1527.
M e s c h i e n voor messchien = misgeschieden, met den dativ. van den persoon:
kwaad wedervaren, (zie Dr. de Jager, Latere Versch., bl. 287), 2545, 2658
M e s k i e f (ofr. meschief: zie Roquefort in voce) ongeluk, 1695; ook Walew.
9111.
M e s c o e p e n , iemand iets beneden de waarde verkoopen (wij zeggen nu van
iemand, die te veel heeft betaald, dat hij bekocht is) 510.
M e s d a e t , verkeerde handelwijs, 894; ook Walew. 20, 5272.
M e s f a l , ongeval, leed, 2116.
M e s l a t e n (h e m ), jammeren, weeklagen, 322, 1249; ook Walew. 5508, 8852.
M e s m a k e n , mishandelen, in slechten toestand brengen, toetakelen, 1280,
1291, 2488; ook Walew. 741, 2589.
M e s r e d e n , van mis en reden = toebereiden, dus mishandelen, toetakelen,
2326.
M e s s e c g e n , met woorden kwalijk bejegenen, 1825; ook Ferguut, 2037,
Limb. IV 92.
M e s s i t t e n , verkeerd zijn (nog gebruiken wij in verwante beteekenis misstaan)
aan iemand, 772; ook Walew. 851.
M e t t e s e n , met dezen, tegelijk hiermeê, dus terzelfder tijd, terstond hierop,
394, 938, 2945.
M e t t i e n , met dien, tegelijk daarmeê, dus terzelfder tijd, terstond daarop, 429,
1528, 3175, 4224; ook Walew. 3735, 3765.
M i d d e l t , midden (met paragogische t, zooals men ook heeft in fazant, placht
voor plag, enz., van middel, dat ook in het mnl. vaak in plaats van midden wordt
gebruikt, en ook tegenw. nog uitsluitend, wanneer het midden des lichaams
wordt bedoeld, en bovendien in tal van samenstellingen: middelmaat,
middelbaar, middelpunt, middelerwijl enz.) 1521; ook Alex. X 127, Lanc. III
18672.
M i d d e w a r d , midden (zie Huyd. op Sloke II, bl. 35 vlg.) 2514; ook Walew.
3740; te middeward sniden = midden door snijden, 2785.
M i n k e n (van mank, lat. mancus, d.i. waar iets aan ontbreekt, gebrekkig) nu
verminken; van iets (meestal gebruikt van lichaamsdeelen) berooven, en vandaar
schade of wonden toebrengen, 1944.
M o d e r b a r e n , kind eener moeder (van moeder en baren, os. barn, ags. bearn,
friesch bern, d.i. kind) en zoo in het algemeen mensch, (zie ook Huyd. op Stoke
III, bl. 113 vlg.), gewoonlijk zonder lidwoord gebruikt, 1260, 2384, 2749, 3022,
3366, 3428.

Roman van Moriaen

218
M o e t , gemoed, eig. alles wat in het binnenste van den mensch omgaat, soms
meer met betrekking tot het hart, soms tot het verstand, 314, 467, 558, 1000,
1603, 1641, 1788, 1893, 2443, 3780. Evele moet beteekent gramschap (zie Gl.
Lsp.) 225, 759. Moet alleen, in den zin van toorn, gramschap, (got. mods) vindt
men vs. 2530.
M o e t e n , mogen, 706, 853, 1112, 1120, 1662, 3942, 3945.
M o g e n , kunnen (nog vermogen) 15, 43, 69, 76, 92, 165, 193, 222, 341, 928,
3442, 3560. Dat hi mach beteekent: al wat hij kan, zoo goed hij kan, 4004; so
hi best mochte, zoo goed, zoo spoedig hij kon, 56, 1269, 2013, 3546, 4131,
4145; ook Walew. 773, 1627. Zie ook op Irst.
M o r i n n e , Moorsche vrouw, 18.
M o u d e , oorspr. stof, aarde (ontstaan uit molde en alzoo verwant met mol, hd.
maulwurf, en molm. Zie Huyd. op Stoke II, bl. 418-420 en Clignett, Bijdr. bl.
38), vandaar grond, 1486, 1531.

N.
N a e r , samengetrokken uit nader, en dus compar., maar gebruikt, waar wij den
posit., in de beteekenis van nabij, zouden bezigen, in de uitdrukking verre ende
naer, 1734; ook Lanc. II 15066.
N a e s t , zoo nabij mogelijk, gezegd van een haren boetkleed, dat men naast
zijn lichaam, d.i. op het bloote lijf draagt, 2122, ook Reinaert I 269.
N a m e l i k e , in 't bizonder, nu voornamelijk, 325; ook Lanc. II 4661.
N e d e r b e t e n , afstijgen (in 't bizonder: van het paard) 2596, 3516; ook Walew.
7520, 10156.
N e d e r l e g g e n , oorspr. te onder brengen, overwinnen, vandaar doen eindigen,
tot een eind brengen: de uitdrukking die lale nederleggen is dus zwijgen, 262;
ook Lanc. II 1051,
N e g e e n , oorspr. vorm van geen (samengesteld uit neg en een. Zie Gl. Torec.)
144, 186, 745, 1257, 2033, 2278, 2702, 3037, 3793, 4192, enz.
N e m b e r , nu nimmer, maar in de beteekenis van volstrekt niet, 238, 2264,
3171, 3271.
N e m b e r m e e , nimmermeer (zie op mee) 327, 2272.
N e m b e r m e r e , nimmermeer, in geen geval, 723, 2521, 2601, 2999, 4116,
4371; ook met dubbele ontkenning: nembermeer niet, 1926.
N e m e n , in den zin van (de gelegenheid) benemen, beletten, 3862. Ook staat
het tegenover slagen geven in den zin van slagen ontvangen, 1497. Zoo ook
scade nemen = schade lijden, 2914, 4207.
N e m m e e , niet meer, 3813; ook Walew. 3732.
N e t , armoedige plunje, lompenpak (vandaar de samenstelling

Roman van Moriaen

219
netteboef, netrabbaud. Zie Dr. Verwijs, X goede boerden. bl. 49). Enen onder
dnet bringen, met of zonder den genit., die aanduidt ten opzichte waarvan,
beteekent dus: 1o. iemand tot eenen lompendrager, eenen bedelaar maken, 2o,
iemand in een berooiden, armzaligen toestand brengen, zooals 1568, 3927.
N i e , nooit, maar ook als negatie, waar wij het bevestigend ooit zouden
gebruiken, 177, 199, 308, 512, 1383, 1394, 1712; met volgend subst. zonder
onbepalend lidwoord, nie so scarp spere, 1066; nie so felle scechten, 1138.
N i e m a r e , nieuwe mare, tijding (zie Clarisse, Heiml. der Heiml., bl. 366 vlg.)
331, 781, 807, 809, 837, 965, 1727, 2320, 2330, 2351, 2709, enz.
N i e t , zelfstnw., in den dativ. niede of nide (ohd. niot) begeerte, gretigheid en
vandaar ijver, aandrang (zie Gl. Lsp.) 523, 1364; ook Walew. 2190.
N i e t , zelfstnw., de ontkenning van iet, in dezelfde beteekenis als het
hedendaagsche niets, 2568, 2815.
N i g e r e n , nergens, 214, 315.
N i g e r i n c , nergens, 683.
N i n e , volstrekt niet, 15, 104, 233, 304, 313, 448, 452, 2068, 2460.
N i w e n t , niets, 3866.
N i w e r e n , nergens, 1743, 2375, 2385.
N o , noch, 69, 933, 1443, 1745, 1746, 1759, 1828, 1938, 2068; ook als dubbele
ontkenning met niet verbonden, 2454. No weder-no beteekent noch-noch, 1258.
N o e n , (hora) nona, volgens middeleeuwsche dagverdeeling (zie daarover Gl.
Torec.) het negende uur van den dag, nu 's namiddags drie uur, 1625; ook Walew.
828.
N o y a e l , rein, zuiver, kuisch (dat dit de grondbeteekenis is, en niet edel, trouw,
zooals Dr. Verwijs opgeeft, Gl. Van Vrouwen ende van minne, en Dr. Verdam,
Gl. Segh., blijkt niet alleen uit Moriaen, vs. 3074, maar ook uit Gloriant 67,
Lansloet, 10, 26, 169, 535, 599, 668, 792, 864, Esmoreit 833. Op al die plaatsen
wordt het van eene kuische vrouw gezegd, en zelfs hier en daar met rein
verbonden. Seghelijn 2291, 4300, 6834, 7677, vindt men het wel van eenen
man gebruikt, maar tweemaal is het daar toch een epitheton van liefde.
N o e t , behoefte en vandaar gebrek, 868, 3028, maar ook noodzaak, 580, 2436;
noet sijn als synoniem van te doene sijn is noodig zijn, 3047.
N o e t s a k e , noodzakelijkheid, al wat iemand ergens toe dwingt, in zekeren
toestand doet zijn, 106, 601, 665, 814, 2884; dat noetsake enen iet doet,
beteekent: dat iemand ergens toe genoodzaakt, gedwongen wordt, 2926, 3010,
3611.
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N o p e n , aandrijven, vooral: een paard met de sporen aanzetten, de sporen
geven (synoniem van met sporen slaen. Zie ook Clignett, Bijdr. bl. 377 vlg.)
1266; ook Walew. 1657.

O.
O d e , gemakkelijk (vandaar de ontkenning noode, d.i. moeilijk, ongaarne. Zie
verder op oetmoet en Huyd. op Stoke II, bl. 288-290) 484.
O f , bijvorm van af en in de beteekenissen gebruikt, die dat woord heeft, 40,
243, 616; ook Walew. 27, 52, 338, 585 enz.
O f t e , tegenw. of, 255, 331, 444, 541, en ook oft, 205, 328, 436, 485, 680, 685.
Het beteekent vaak hetzelfde als het eng. if, namelijk indien: 454, 476, 568,
736, 801, 868, 925, 1044, 1104, 3150, 3158, 3472, en vandaar ook of soms,
3987. En ware oft is ten ware, dat 586.
O m , in de uitdrukking ‘enen geleiden om die mate van ere mile,’ 3316,
beteekent oorspr. omstreeks, ongeveer, maar geeft hier misschien meer bepaald
te kennen, dat men iemand juist eene mijl ver begeleidt, zooals ook het hd. um
in dergelijke hoeveelheidsbepalingen doet.
O m b e , adv. oorspr. vorm van om, die later door assimilatie omme werd, 283,
788, 1199, 3602, 4187.
O m b e c a n t , vreemd (het wordt niet gezegd van iets, dat men niet kent, maar
van iets, waarmeê men niet vertrouwd is) 1222, 2756, 3488.
O m b e d o c h t s i j n , met den genit. = ergens niet aan denken, 270. De m staat
hier, evenals in het voorafgaande woord, voor de n als verwante lipletter vóór
de b.
O m b e r a d e n van beraden, d.i. voor iemand zorgen, iemand helpen, bijstaan,
en alzoo onverzorgd, ongeholpen (zie Clignett, Bijdr. bl. 213) 155; ook Walew.
471; en vandaar in eenen droevigen toestand, 660, 2808; ook Lanc. III 15808.
O m b e r e c t van berecken, d.i. bereiden, toerusten (zie aldaar) en dus: niet of
slecht toegerust met den genit. ten opzichte waarvan, 1953.
O m d a t , opdat (zie Gl. Lsp.) 4640.
O m m a c h t , door assimilatie voor onmacht, in de beteekenis van bezwijming,
4103; ook Walew. 8872, 10823.
O m m e , om (zie ombe) 381, 657, 1261, 1706, 2119, 3830, 4428; ook Walew.
10972.
O m m e w e r p e n , en wel den toom van een paard, d.i. omkeeren, keeren, 1263;
ook Stoke V 54 en Walew. 3735.
O m s l a e n , van oogen gezegd, draaien, wenden, 2527.
O n d a e t , misdaad, wandaad (waarin on dezelfde kracht heeft als in ondank,
ondier, ongeval, onkruid, onmensch, ontuig, onweêr) 166, 236, 925, 1172, 1853,
2078; ook Walew. 3712.
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O n d a d e c h , wandaden bedrijvend, boosaardig, fel, 922, 1400, 1610, 1984,
2666, 4058, 4090; ook Walew. 9882, 10588.
O n d a n c , van danc (zie aldaar) en on ('t zelfde als in ondaet, zie aldaar), dus
slechte dank, geringe dank, in de uitdrukking iets ondanc weten an enen, d.i.
over iets aan iemand zijn ongenoegen te kennen geven, iets aan iemand kwalijk
nemen. (Zoo ook ondanc hebben = verdriet, berouw hebben) 281.
O n d e g e n , van denzelfden stam en in dezelfde beteekenis als ondeugend. (Zie
Kiliaen: ondeghelick = improbus, en Gl. Mnlp.) 234. Dit woord op voorslag
van Dr. Jonckbloet daar ter plaatse in ondadech te veranderen, is niet noodig:
daarentegen schijnt ondedech in vs. 4058 veeleer in ondegen veranderd, en
ondagen in vs. 4090 als ondegen opgevat te moeten worden.
O n d e r , in de beteekenis van met (zooals wij nog zeggen: iets onder elkaar
bespreken) 816, 959, 3686; ook Walew. 501. Onder-ende (verklaard door Dr.
de Vries in De Jagers Archief I, bl. 69-70 en verder Gl. Lsp.) beteekent
zoowel-als; 3114; ook Walew. 2234, 10805.
O n d e r g a e n , intrans. met den genit. van (d.i. ten opzichte van) gode = zijn
goed kwijtraken, 137.
O n d e r h e l s e n (h e m ) = elkander omhelzen (zie over onder in de beteekenis
van onderling, met werkww. samengesteld Gl. Torec. op onderhorten) 3655;
ook Rose 7957.
O n d e r r e g e n , hetzelfde als het tegenw. doorregen (nam. met vet, van vleesch
gezegd) 3190.
O n d e r s l a e n (h e m ), elkander slaan, d.i. met elkander strijden, 497; ook
Limb. VII, 1287, VIII, 562.
O n d e r t r o u w e doen, onderling trouw ge en, beloven, 4559, 4628.
O n d e r w i n d e n (h e m ), zich ergens in mengen, iets wagen (zie Huyd. Proeve
I, bl. 345) 87, 1416; met den genit. = iets ondernemen, 27, 1056, 1094.
O n g e d a e n , leelijk, afschuwelijk, akelig toegetakeld, 2918; ook Walew. 8869.
O n g e h i e r , vreeselijk, verschrikkelijk (ook verkort tot ongier, nu onguur, zie
Gl. Torec.) 3996; ook Walew. 3675, 10658.
O n g e m a e t , ruw, lomp (gezegd van iemand, die zich niet matigen kan) 2050;
ook onmetelijk, buitensporig, 4544; ook Walew. 10146.
O n g e m a c , slechte verzorging en vandaar leed, verdriet, 1633, 3812; ook in
de uitdrukking tongemake, d.i. niet in zijn' schik, droevig, mismoedig (zie Huyd
op Stoke II, bl. 99-100) 666, 2845, 3490.
O n g e n a d e , slechte gunst (waarin on dezelfde kracht heeft als in ondaet: zie
aldaar; en zie verder op genade) en vandaar wreede behandeling, 1310. Zich
op genade of ongenade overgeven is: zich overgeven (met de kans) op gunst of
harde bejegening. In ongenade vallen is: uit de gunst geraken.
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O n g e r e e t , niet bij de hand, niet tegenwoordig, 2973, 3096; ook van de
waarheid gezegd, 3616; ook Walew. 1225, 1230.
O n g e s c i n t , ongeschonden, ongedeerd ('t werkw. schenden werd oudtijds
zwak vervoegd, als afleiding van schande) 2017.
O n g e s o n t , niet meer heel, niet ongeschonden, en vandaar gewond (zie gesont)
3887.
O n g e s o n d e , ziekte, kwaal, maar vooral van den toestand der gewonden
gezegd, zoodat ook ongesonde zelf met wonde te vertalen is, 115, 2483, 2537.
O n g e w e l d e c h , (van gewelt, zie aldaar), met den genit. machteloos ten
opzichte van, geene macht over iets hebbende, 2591; ook Velthem II, 15 vs. 39.
O n l a n g e , adj. kort, 524; adv. kort, 3588; ook Walew. 10859; van het verleden
gezegd: niet lang geleden, 2369; van de toekomst: niet lang meer, nog maar
kort, 3875.
O n m a t e is sterker dan het te buiten gaan van de juiste maat; het beteekent:
brutaliteit, insolentie (zie Clarisse Heiml. der Heiml., bl. 182 en Dr. de Vries,
N. Werk. van de M. der Ned. Lett. VI, 175) 456, 913; ook Lanc. III, 18776.
O n n e n , mnl. vorm van het latere jonnen, dat vaak in den Walew. voorkomt,
en het tegenw. gunnen (zie Gl. Torec.); werkw. met verschoven imperf. in 't
praes. hi an, 844, 2142; part. geonnen, 1622, geconstrueerd met den dativ. van
den persoon en den genit. der zaak.
O n n e r e , sterker dan gebrek aan eer, zooals ook in den regel de ontkenning
in 't mnl. als stelling van het tegendeel moet opgevat worden, dus schande (de
verdubbeling van de n kan vergeleken worden met die in wann-eer, die van de
l in all-een en die van de p in oppenbaer) 275, 4806; ook Walew. 9983.
O n n e r e n , te schande brengen, 3320; ook Lanc. III, 18770.
O n r e d e , ongerechtigheid, 1041.
O n r i d e n , zie ontriden.
O n s e d e , slechte leefwijze, onrechtvaardige manier van doen, eig. iedere wijze
van handelen, die in strijd is met de wetten eener geordende maatschappij, 458,
531, 1057, 1316; ook Walew. 1617.
O n s i e n e , oorspr. leelijk, maar vandaar slecht, hachelijk, gevaarlijk (zie verder
op sien en Huyd. op Stoke I, bl. 104-106) 45; ook Walew. 10017.
O n s i e n l i j c , leelijk en vandaar verschrikkelijk, gevaarlijk, 4337; ook Sp. Hist.
III5, 26 vs. 103.
O n s o c h t e (met o evenals het eng. soft); het tegenovergestelde van zacht, dus
hard, erg, in hooge mate, 1235; ook Walew. 8288, 9969, 10731; van wonden
gezegd: zwaar, 44, 45; ook onsachte, 4104.
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O n t b e i d e n , intrans. toeven, dralen, 2823; met den genit. afwachten, 2587;
ook Walew. 7037, 10701, 10732.
O n t b e r e n , met den genit. of acc. laten, nalaten (zie Huyd. op Stoke II, bl.
548, Clignett, Bijdr. bl. 69 en Gl. Torec.) 935, 1318; ook Walew. 3808, 3814.
Mi staet tontberne = ik moet laten, nalaten, 3920; ook Walew. 2783, 4717, 5674,
9480, 10102.
O n t b i d e n , ontbeet, ontbeden, naast ontbeiden in gebruik (zie op biden);
intrans. toeven, dralen, halt houden, 194, 358, 835, 1192, 2054, 2107, 2656,
2847; na enen ontbiden = op iemand wachten, 380; sonder ontbiden = zonder
dralen, 1204; met den genit. afwachten, 1482, 2366, 2423, 2434; ook Walew.
96.
O n t b i e d e n , doen weten, aanzeggen (zie Huyd. op Stoke II, bl. 244 vlg.)
3085, 3093; ook Walew. 9063.
O n t b i j t e n , nuttigen, gebruiken, zoowel van drank als van spijs gezegd (zie
Clignett, Bijdr. bl. 206 en Gl. Lsp.) 1628, maar ook, zooals tegenw. uitsluitend:
het ochtendeten gebruiken, 2109.
O n t k e r e n , ontnemen (zie Gl. Lsp.) 4616.
O n t e c k e n , door assimilatie voor ontdekken, ontblooten, 754, 765.
O n t e r e n , te schande maken, verderven, 1153; ook Walew. 8016.
O n t e r v e n , berooven van erf, d.i. goed, 246 (volgens de lezing van Dr.
Verdam) 707; ook Walew. 9006; ook met den genit. 3939.
O n t f a e n , imperf. ontfinc, part. ontfaen of ontfangen, 520, 525, 811, 879,
1700, 2123, 3603, 3668; ook Walew. 10178.
O n t f a r e n , ontkomen, van iets, 4460; ook Walew. 85, 97, 179, 191, 253.
O n t f e r m e n , onpers. met den dativ. van den persoon en den genit. der zaak,
medelijden inboezemen, 752; ook Walew. 3831, 10079.
O n t h a l e n , en wel sinen loep, achteruitrijden, ten einde met meer kracht op
de tegenpartij in te rennen (zie Dr. Verdam, Tekstkr. bl. 33 vlgg.) 462; ook
Walew. 8911.
O n t h i e r e n d e , totdat (zie Huyd. op Stoke I, bl. 156) 2184, 2952, 4574; ook
Walew. 771.
O n t h o u d e n (h e m ) zich staande houden, 4263; ook Lanc. II 15864.
O n t l i v e n , van lijf, d.i. leven berooven, dooden, 2002, 2307; ook Walew.
9985.
O n t o e n , door assimilatie voor ontdoen = opendoen, openen (zie Huyd. op
Stoke II, bl. 469 vlg. en Theoph. Gl.) 1721, 3519, 3651, 3801; ook ondoen:
Walew. 7565, 7591, 9399.
O n t r a g e n , door assimilatie voor ontdragen en wel het leven (nam. uit een
gevaar), dus: het leven er af brengen (zie Clignett, Bijdr. bl. 308 en Gl. Lsp.)
4451; ook Carel ende El. 1317.
O n t r i d e n , door rijden verlaten, 367; ontkomen, ontvluchten, 1481, 4091;
ook Alex. III 81, V 557, maar vs. 4512 staat onriden trans. in den zin van rijdende
wegvoeren.
O n t s e c g e n , weigeren, 1670; ook verhinderen, 2736.
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O n t s i e n (h e m ) van, ontzag hebben voor, vreezen voor, 542, 3443; ook Alex.
III, 1170.
O n t s p r i n g e n , voor den dag komen; van den dag gezegd: aanbreken, 3264.
O n t s t a e n , gaan staan, waar men niet te bereiken is, dus ontgaen, (evenzoo
gebruikte men ontsitten) 4120; ook Walew. 9960, 10579.
O n t s t e k e n , intrans. ontvlammen (wij gebruiken het nu meestal trans. voor
doen ontvlammen; doch ook nog overdrachtelijk in toorn ontsteken) 1028.
O n t s t r i d e n , met den dativ. van den persoon en den acc. der zaak = iemand
iets (nam. eene meening) ontnemen door te strijden (nam. met woorden) 484.
O n t w a k e w o r d e n , wakker worden, 3813.
O n t w e e , oorspr. in tweeën, maar meer algemeen van een, in stukken, kapot
(zie Gl. Torec.) 493, 1002, 2065, 2234, 2567, 4012; ook Walew. 4723, 10512.
O n t w e g e n , van den rechten weg afdwalen, het spoor bijster worden, en
vandaar, ook in zedelijken zin, op den verkeerden weg komen (zie Clarisse,
Heiml. der Heiml. bl. 443 vlg.) 533, 828; ook Lanc. II, 13335.
O n t w i s e n , bij vonnis iemand iets ontzeggen, zijne aanspraak op iets afwijzen,
en vandaar verbeurd verklaren (in het mnl. werd het zwak vervoegd: ontwijst,
evenals wijzen, waarvan wij in de rechtstaal nog gewijsde over hebben), 712,
3706.
O n v e r g o u d e n , onvergolden, 128.
O n v e r r e , niet ver, 949; ook Lanc. II, 1860, 8693.
O n v r o e , niet blijde, maar meestal in sterker zin, bedroefd, ergens ellendig
aan toe, 2072, 4020.
O n v r o e t , onverstandig, dwaas, 291, 595; ook Walew. 161.
O e t m o e t , van ode = gemakkelijk en moed = gezindheid; vandaar
vergevensgezindheid, genade (tegenw. alleen gezegd van wie genade verlangt,
vroeger van wie genade verleent). God dor (sinen) oetmoet bidden = God op
grond van zijne genade bidden (zie ook Huyd. op Stoke II, bl. 514 en Clignett,
Bijdr. bl. 80) 704; ook Gloriant 252.
Op beteekent tegen, 2519; bij: 2359, 2978, 3123; op grond van, in de
uitdrukkingen: bidden op oetmoet, 704 en ontbieden op rechte trouwe, 3094.
Men vindt sach op, vs. 3563, waar wij nu zouden zeggen lette op; ook Walew.
10924. De uitdrukking op ende neder beteekent overal, aan alle kanten, 1929.
O p d a t , omdat, 2473, 3781; op voorwaarde dat, indien (zie Huyd. op Stoke I,
bl. 55 vlg.) 356; ook Alex. IV, 1102.
O p g e v e n , overgeven, 2270, 4239, 4307, 4363, 4370, 4452, 4620.
O p h e v e n , van een paard gezegd, groot, fier, 2082; in den Ferguut, vs. 1185
gezegd van het voorhoofd eener vrouw, hoog.
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O p p e n b a e r , van open met verdubbelde p (zie voor die noodelooze
verdubbeling ook alleen, onnere, wanneer) en van baar = duidelijk, nog over
in baarblijkelijk, barrevoets, gebaren, baar = zuiver goud; het beteekent: in 't
oog vallend, duidelijk, maar is vaak niet meer dan een stoplap, 766, 3548, 4586.
O p s i t t e n met afscheidbaar voorzetsel = gaan zitten op, in 't bizonder van te
paard stijgen gezegd, 803, 902, 1479, 1533, 2192, 2786, 3309; ook Walew.
4418, 8643, 10163, 10765.
O r i s o n e , van 't fr. oraison, lat. oratio, in de afgeleide beteekenis van gebed;
in de gewone mnl. uitdrukking sine orisone doen, 1015.
O r l o f , vergunning, verlof, en vandaar meer in 't bizonder vergunning om heen
te gaan, in dezelfde beteekenis, die ook verlof heeft. Orlof geven = verlof geven
om te vertrekken, 3960, 4526; ook Walew. 7463; en ook: iemand zijn afscheid,
zijn congé geven, 2018. Orlof nemen = verlof nemen om heen te gaan, dus
afscheid nemen, 1162, 1211, 3298, 3967, 4657; ook Walew. 10394, 11036,
11044. In plaats van afscheid nemen van iemand zeide men in 't mnl. orlof
nemen an enen, 689, 2189, 3311, 4684; ook Walew. 2820, 7188, 10132.
O r l o g , wordt, zooals oudtijds gewoonlijk, in 't onzijdig geslacht gebruikt,
4556.
O r s , paard (eng. horse; zie Clignett, Bijdr. bl. 100) 51, 67, 170, 209, 420, 428,
487, 495, 605, 902, 975, enz.; ook Walew. 8629, 9689, 9727, 9803, 10650,
10980.
O r s c o r e n , haver, 4412 (waar men echter liever moet lezen: den orsen coren);
ook Heelu I, 3499, Ferguut 1210.
O r t , punt, speerpunt (zie Dr. de Vries, N.W.v.d.M. der Ned. Lett. VI, bl.
161-163). De uitdrukking van inde torde beteekent: van 't speerëinde tot de
speerpunt, en dus van 't begin tot het einde, 103.
O u d e , ouderdom (zie Clignett, Bijdr. bl. 173): ‘het es mi an min oude gegaen’
= nu ben ik een oud man geworden, 3612.
O v e r wordt vaak gebruikt, waar wij nu voor zouden bezigen, bv. in de
uitdrukking: iemand over iets houden, 1165, 1484; overwaer, 135, 1769, 3902;
ook Walew. 9413, 9800; over vast, 1796. Zoo wordt over ook van tijd gezegd,
in onze taal alleen van de toekomst, in 't mnl. ook van 't verleden, waar wij nu
voor zouden bezigen, 372, 3596. Zeer gewoon is de uitdrukking: over sine vote
gestaen voor: op zijne voeten staan, 1444; ook Ferguut, 3755; zooals ook over
tafle sitten voor: aan tafel zitten, 34, 1709; ook Walew. 6712, 7208, 7746.
O v e r b r e n g e n , doorbrengen, 142, 158; ook Lansloet 678, Beatrijs, 415.
O v e r e e n , oorspr.: met elkander (over beteekent voor in den zin van als;
overeen is dus voor, als een) en vandaar geheel en al, 3370.
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O v e r e e n d r a g e n , van overeen = met elkander, en dragen in den zin van het
fr. se porter, eene zekere richting nemen. Alzoo beteekent overeendragen samen
eene zelfde richting nemen, d.i. overeenkomen en vandaar afspreken (vgl. ook
eendracht en verdrag en Clignett, Bijdr. bl. 272, Clarisse, Heiml. der Heiml.
bl. 286) 1809, 3349, 4386; ook Walew. 9186. Ook van eenen raet (d.i. plan)
gezegd, 4496.
O v e r e e n s w e r e n , met elkander zweren, samen zweren, 2300.
O v e r h e r e , heer (die over iemand gesteld is) 1587.
O v e r l u u t , duidelijk en vandaar openlijk, 4524, maar is vaak niet meer dan
een stopwoord met de beteekenis stellig, zeker.

P.
P a n t , van 't lat. panctum, d.i. bepaald, vastgesteld, heeft denzelfden kring van
beteekenissen als het lat. poena. Oorspr. beteekende het: vastgestelde voldoening,
genoegdoening, waarmeê eene verongelijking gezoend werd, en vandaar straf;
zoo vindt men pant nemen met den genit. (evenals het lat. poenas sumere de)
in de beteekenis van straffen voor en ook wraak nemen over, 1352, 3400. Nog
hebben wij in eenigszins gewijzigde beteekenis het woord onderpand, oorspr.
de genoegdoening door eenen overwonnen vijand geschonken, maar verder en
later alleen: hetgeen gegeven wordt als verbindend bewijs, dat men de
voorwaarde, waarop men genade heeft gekregen, zal nakomen; of ook alleen:
bewijs, dat men eene belofte zal houden, 3577. Uit de beteekenis van straf
ontwikkelde zich, evenals bij poena, die van schade, verdriet, leed, die in 't mnl.
het meest voorkomt (zie Huyd. op Stoke I, bl. 460 vlg.) 2985; ook Walew. 567,
3701. Eindelijk ontstond uit de beteekenis van onderpand, in realia betaalde
boeten, die van bezitting (in dien zin wordt nog een huis een pand genoemd)
daar het te pand (d.i. als boete of straf) gegevene eigendom bezitting werd. Men
vindt het woord in die beteekenis Moriaen 2833; ook Gloriant 303, Borchgr.
v. Vergi 312.
P a r c , van alle kanten omsloten, afgeperkte ruimte, vaak genomen in de
beteekenis van krijt, door palen omsloten kampplaats; zie Walew. 8234; ook
perc, Carel ende El. 386; maar ook over het algemeen ruimte, waar gestreden
wordt, 2548, ook Lanc. IV, 4637, Walew. 8703, 9927.
P a s s a g e , doorgang (en niet, zooals Oudemans, Mnl. en Onl. Wb. V, bl. 569,
wil, overtocht, veer.) Uit het zinverband in den Moriaen blijkt, dat alleen de
laatste doorgang naar het veer wordt bedoeld; vs. 1197 wordt duidelijk
onderscheiden ter passagen en
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optie zee (d.i. bij de zee); vs. 2358 heet het, dat hij kwam ‘tere passagen daer
hi opter zee bi quam,’ d.i. waardoor hij bij de zee kwam; uit vs. 2442 blijkt, dat
men te paard ‘die passage’ kon doorgaan, zoodat de sporen der hoeven zichtbaar
bleven. Zie ook vs. 2373, 2433; ook Walew, 1485, 3657, 3728. Alleen in vs.
2720 schijnt passage met veer gelijk gesteld te worden.
P a u l i o e n , groote tent (lat. papilio. fr. pavillon) 4383; ook Walew. 9057,
10318, 10335, 10348, 10360, 10366.
P e l l e n , lat. pallium = overkleed, gewaad (gewoonlijk van kostbare stoffen:
zijde, samiet, scarlaken, siglatoen, sindael, enz., zie Hoffmann von Fall. Gl.
Floris ende Bl. en vooral Dr. de Vries, Taalgids IX, bl. 193-196), 1238.
P e n s e n , (fr. penser van 't lat. pensare = wegen) overwegen, overleggen,
denken, 1885, 2443, 3565. Pensen om iets = denken aan, gedachtig blijven aan,
letten op iets, 2495, 2662, 3169; ook Walew. 1531, 3000. Ook pinsen, 1603.
Zie over den vorm pensen, die aan penser, pinsen, die evenals ons peinzen aan
den afgeleiden vorm pinsjan beantwoordt, Dr. van Helten, Taal en Ltbode IV,
bl. 285.
P e r e , peer, vaak gebruikt om iets kleins, onbeteekenends aan te duiden (zie
op bast); ‘het besloet niet ene pere’ = het baatte niets, geen zier, 180, 2566,
2984, niet twee peren, 2232.
P i n e , inspanning, moeite (fr. peine van 't lat. poena; nog: de pijne waard), en
verder ook moeilijkheid, leed, 415, 904, 1155, 2676, 2763, 3055; ook Walew.
2934, 7251, 7317, 7712, 7957, 9084, 9253, 9670, 9859, 10738; met pinen = met
moeite, ter nauwernood, 76, 1751; ook Walew. 7866, 9886, 10748; die pinen
verliesen = moeite te vergeefs doen, 2362, 2432, 2445; ook Walew. 11184.
P l a n t e i t , overvloed (lat. plenitas, ofr. plenté, eng. plenty) 4653; ook Walew.
4627, 11005.
P l e g e n , p l i e n , imperf. plach, part. geplogen of geploen, (zie Huyd. op Stoke
III, bl. 297-300; Clarisse, Heiml. der Heiml. bl. 118-124) gewoonlijk met den
genit. gewoon zijn, bij de hand hebben, zich bezighouden met, 63, 532, 827,
1043, 2958; ook in de uitdrukkingen: kerstendoems plien = Christen zijn, 1178;
ridderscaeps plien, 608, 1676, 2316; sijns gemaecs plien = het zich gemakkelijk
maken, voor zijn gemak zorgen, 2678; ook van gasten gezegd: behandelen,
verzorgen, onthalen, 1872, 1874, waar het ongewone part. geplien staat; van
wonden gezegd, beteekent het verplegen, behandelen, 2799.
P l e i n , open vlakte, vlakke veld, (fr. plaine van 't lat. planus), maar ook in 't
algemeen plaats, 593, 1308, 2493, 4474; ook Walew. 9441, 9592, 9631, 10435,
10585, 10876, 10917.
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P l i e n , zie plegen.
P o g e n , om iets = trachten naar iets: om haer gemac pogen = zich beijveren
om hen te onthalen, te verzorgen, 3674.
P o r r e n , intrans. werkw. eig. zich in beweging stellen (zie Huyd. op Stoke III,
bl. 398 vlg. 585), vandaar vertrekken, 3196, 3238, 3312 (van dan = vandaar);
ook Walew. 8519, 9041, 9279. Ook beteekent het in 't algemeen zich bewegen,
gaan: porren na enen = naar iemand heengaan, 1288. In de uitdrukking een let
porren, 2640, is let niet object, daar het werkw. intrans. blijft, maar zich bewegen,
zich verroeren wat een lid betreft.
P o r s e , aandrang, en vandaar kracht, 1367; ook Walew. 9804.
P o r t , stad (vandaar poorter = stadbewoner, stedeling, burger, tegenover dorper
= dorpeling, buitenman) 2840; ook Beatrijs 402.
P r i m t i j t , de hora prima, d.i. volgens de middeleeuwsche dagverdeeling 's
morgens te zes uur (zie Huyd. op Stoke II, bl. 496 vlg, III, bl. 140 en Gl. Torec
op noen) 1216; ook Beatrijs 241; Walew. 6807.
P r i j s , lof 560; ook Walew. 6833.
P r o v e n , aantoonen, bewijzen (fr. prouver van 't lat. probare) 1071, 2240;
vandaar doen zien, toonen, 924; ook Walew. 7556. Ook beteekent het: trachten
te bewijzen, en vandaar onderzoeken, beproeven: omme geval proven = zijn
geluk beproeven, 381.

Q zie C.
R.
R a e t (zie Clignett, Bijdr., bl. 296 vlg. en Dr. Jonckbloet Gl. Reinaert) overleg,
1864; de uitdrukking den raet doen = overleggen, zich voornemen, 164; bi rade
= met overleg, 801; verder beteekent het besluit, plan, voornemen, 1838, 1894,
2035; ook Walew. 9246; de uitdrukking te rade sijn = van plan zijn, besloten
zijn, 4098.
R a s t e , oorspr. vorm van rust (de a ging eerst over tot e en daarna werd die e
eene onduidelijke of toonlooze u, evenals in hun voor hen, luttel voor lettel,
schulp voor schelp) 2374; te rasten sijn = terust gelegd zijn, 4123; enen te rasten
doen, iemand doen uitrusten, te ruste brengen, 4144.
R a s t e r e n , grijpen, verkrijgen (zie Oudemans, Mnl. en Onl. Wb. V, bl 787
vlg. Verbasterde vorm van het ofr. arrester, waarvan de eerste lettergreep is
weggevallen. Zoo vindt men ook fermerie = infirmerie, lovie = dilovie, pon =
japon, pul = ampulla, sconfieren = desconfire, spergie = aspergie, spetaal =
hospitaal, spijt = despit, strueeren = destrueeren, en worden talrijke eigennamen
door afwerping der eerste lettergreep verkort; zie ook Huyd. op Stoke III, bl.
448) 3078.
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R e c h t , juist, 418, 2382, 4077; ook Walew. 9206.
R e c h t e n e s s e , gericht, 984.
R e n t s o e n , losgeld (fr. rançon) 4533; ook Lanc. II 13738.
R e s p i j t , uitstel, vertoef (ofr. respit van 't lat. respectus. Zie Dr. Jonckbloet,
Gl. Karel de Gr.) 110, 3588; ook Walew. 1744, 1993, 6806, 9505. Iets in respijt
leggen = iets uitstellen, tijdelijk doen ophouden, 588.
R i j c , machtig, aanzienlijk, 4678. Dat was de oude beteekenis van het woord,
als verwant met het lat. regere, rex = koning. Zeer gewoon is in het mnl. het
epitheton rijc bij God, Walew. 2752, 4020. (Zie ook Grimm. Gramm. II, bl.
297).
R i j c h e i t , rijkdom; rijchede zijn rijke geschenken, kostbaarheden, 4642.
R i e s , dwaas - meestal met dul of sot in éénen adem genoemd - (zie Huyd. op
Stoke I, bl. 166 vlgg. Clarisse, Heiml. der Heiml. bl. 324 vlgg. Bormans, Ste
Christina, bl. 482 vlgg.) 539; ook Walew. 6156, 6167, 6210, 6352, 6388.
R i n c , kring, 4441; ook Walew. 10672, 10759.
R i v e e l , ofr. revel, eng. revel, revelry, van 't fr. rêve, lat. rabia naast rabies eng. rave - dat verbijstering, omdoling, later droom. beteekende. Riveel is alzoo
wilde zwerftocht, vandaar dolle pret, en eindelijk vreugde, vermaak in 't algemeen
(zie Scheler, Dict. d'Etym. franç. bl. 291; Diez Etym. Wtb. II, 400 en vooral Dr.
de Vries, Taal en Ltbode I, bl. 155-158) 4402; ook Walew. 7988, 8041, 8467,
8517, 9743, 9574, 10975. Sonder riveel is sterker dan zonder vermaak, maar
beteekent verdrietig, 1638.
R o e , rust, 2374.
R o e k e n , imperf. rochte, met den genit. zich bekommeren, bekreunen, vandaar
verlangen, 1566, 4462.
R o s s i d e , paard, ofr. ronssin, vanwaar ronside, Walew. 1507, 1523. (Volgens
Clignett, Bijdr. bl. 100, hetzelfde als ors, ofschoon men uit sommige, niet alle,
plaatsen zou kunnen opmaken, dat ors meer een strijdpaard is, rosside een
minder zwaar, kleiner en zwakker paard. Vgl. ook Huyd. op Stoke III, bl. 231
vlgg.) 1241, 1244, 2285, 2325; ook Walew. 9634, 10137, 10214, 10225.
R o u w e , in de uitdrukking rouwe driven = rouwen, bedroefd zijn, 1878; ook
Walew. 262, 9085, 10146.
R u t s e n , schuiven (hd. rutschen), zooals Reinaert I 973, en voortsukkelen,
misschien alleen loopen tegenover rijden, misschien ook voortstrompelen of
schuiven langs den weg tengevolge van wonden en bloedverlies, Moriaen 2594.

S en Z.
S a e n , spoedig, terstond (o.s. sân, ags. sôna, eng. soon) 96, 433, 691,
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886, 1202, 1323, 1701, 4054, 4282, 4348; ook Walew. 8921, 8924, 9032, 9076,
9082, 9153, 9362, 9481 enz.
S a k e , oorspr. rechtszaak, pleit en vandaar nog in 't mnl. onderling (niet
officiëel) geding, geschil, 740.
S a k e n en wel iets an hem of iets tsire hant = iets tot zich trekken, veroveren
(zie Dr. de Vries in De Jager's Archief II, bl. 131 vlgg.) 4203, 4238; ook Lsp.
I, 37, vs. 67, Sp. Hist. I4, 16 vs. 19.
S a g e n , verhalen, 406.
Z a l e , oorspr. het geheele, door eenen buitenmuur omsloten, gebouw, het
kasteel; later alleen het hoofdgebouw binnen den ringmuur, de burg; nog later
alleen het groote woonvertrek (zie Gl. Torec.) 57, 73, 317, 1699, 1856.
S a n t , strand, 3504; ook Lanc. II, 41165, III 25377, IV 12237, Nat. Bl. V 219,
Walew. 3670, 4891.
S a n t , fr. saint, lat. sanctus, heilige, 991. Vandaar kwam ons santenkraam,
heiligenwinkel, heiligenverzameling, en santepetiek = sainte boutique, waarvan
men, toen men het zoo zeer verhaspelde laatste gedeelte niet meer begreep, het
pleonasme santepetiekraam maakte.
S c a k e r , roover, 996, 2386.
S c a d e , in de uitdrukking scade nemen = schade lijden, 2914, 4207; ook Stoke
II 694, Walew. 6835.
S c a l c , oorspr. knecht (nog over in maarschalk, seneschalk, Godschalk, zie
Gl. Torec.), later bedrieger, zooals 2071.
S c a m e , schande, 2309, 3903; ook Lanc. II 26333.
S c a m p , smadelijke bejegening (nog over in schimp, beschimpen, schamper,
zie Gl. Karel de Gr.) en verder schande, 2265; ook Walew. 1459, 1468, 1833,
2710, 9001.
S c a r d , opening, gat (zie Gl. Lsp. en Limb.) 2066; tegenw. alleen in gebruik
voor eene kerf of breuk in een mes of zwaard, zooals ook reeds in 't mnl.; 2513.
S c e c h t , schicht, pijl, 1138; ook Stoke IV 572.
S c e d e n , oude vorm van scheiden, imperf. sciet, part gesceden, vervoegd
evenals heeten. 't Beteekent heengaan, uit elkaar gaan, scheiden van iemand,
130, 146, 663, 700, 815, 1205, 1211, 2190, 2422, 2453, 2496, 3068; ook Walew.
9562. Zoo zeide men ook van henen sceden = van hier gaan, 1422, en zelfs
henen sceden, heengaan, uit elkaar gaan, 1018. Ook beteekent het ophouden,
eindigen, van een rijksgebied gezegd (nog grensscheiding) 945, 2313.
S c e l l e , vischschub (van denzelfden stam als schaal, schil, scheel = deksel,
scheel in oogscheel = ooglid, en schellen, vliezen voor de oogen. Schelvisch is
schubvisch) 4013; ook Rijmb. 5344, Nat. Bl. IV 685, V 149, 601. Hier in den
Moriaen heeft scelle de beteekenis van: eene kleinigheid; niet een scelle = geen
sier, niets (zie op bast).
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S c e p e n , trans. inschepen, 3425, 3454; maar ook intrans. scheep gaan, 4575;
ook Lorr. IV A 31, Walew. 9493.
S c e p i n g e , aanlegplaats der schepen, maar ook in 't algemeen
scheepsgelegenheid, schip, 2741, 2762, 3110, 3222, 3362, 3415; ook Walew.
9481, 9528.
S c e p m a n , matroos, meerv. scepliede (scheepsvolk, zie Clarisse, Nat. van 't
Geheelal, bl. 416 vlg.) 2395; ook Lorr. II A 2113.
S c e r e n , spotten (nog over in gekscheren) en vandaar de door te geregeerde
verbogen inf. te scerene, samengetrokken te scerne, eig. ten spot. Niet te scerne
= in ernst, 538.
S c i e r e , spoedig, terstond (nog over in schielijk voor schierlijk) 111, 499,
1266, 1395, 1463, 1836, 2504; ook Walew. 9237, 9315, 9345, 9393, 9867,
10064, 10359, 10379, 10924. Also scire als = zoo spoedig als, 192.
S c i e t e n ane, losschieten op, afkomen op, 764, 4018; ook Walew. 7010.
S c i n d e n , bijvorm van schenden, zw. ww. als afleiding van scande (zie Gl.
Lsp.), dus schande aandoen, in 't ongeluk storten, verderven, 1069, 2386, 3976,
waar het part. luidt gescant.
S c i n e (i n ), naar het uiterlijk te oordeelen, 210, 963, 979, 2418, 2851, 3455,
3470, 3484, Ook beteekent in scine sijn duidelijk te zien zijn, blijken, 184, 1616,
3124.
S c o e (hd. Schuh, zie Dr. Jonckbloet, Spec. de Velth. p. 107) nu schoen, dat
eig. meerv. is (zoo ook teen en toon naast het oudere tee) 1009. Scoe is ook in
de beteekenis van scheede van een zwaard naast scede (2063, ook sceide, 496,
2162, 2215) in gebruik, 1489; ook Walew. 629, 3295, 10001.
S c o f f i r e n , door assimilatie voor sconfiren van 't mlat. disconficere, ofr.
desconfire (met afwerping van de eerste lettergreep. Zie daarover op rasteren),
onklaar maken, geweld aandoen, verderven en verder ook verslaan. (Eerst later
kromp de beteekenis in tot die van verkrachten. Vgl. Huyd. op Stoke II, bl. 196
vlg. III, bl. 100 vlg.) 1597, 4340; ook Walew. 10526.
S c o e n h e i t , sieraad, kostbaarheid (zie Dr. Verwijs, Van Vrouwen ende van
minne, bl. 161) 4639.
S c o r e , scheur, 4022; ook Walew. 386, 408, waar het scheur in den grond,
spleet, beteekent.
S c o u t , schuld ('t zelfde woord met gewonen overgang van ul of ol tot ou) 127,
734, 1756.
S c u w e n , vermijden, ontvluchten, 802, 1040, 1148, 2319, 2363; ook Walew.
1454.
S e k e r e n , plechtig verzekeren, beloven, 133, 188.
S e k e r h e i t , in de uitdrukking die sekerhede geven, de plechtige verzekering
geven, plechtig beloven, 4341; die sekerhede doen, plechtige gelofte afleggen,
plechtig eene overeenkomst bekrachtigen, 4347.
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S e d e , gewoonte, leefwijze, handelwijze. Felle sede = verkeerde leefwijze, in
't bizonder van roofridders gezegd, 954; ook Walew. 1650, 1798; zoo ook quade
sede, 1042; ook Nat. Bl. V 1116; Walew. 1559, 1689, 1864.
S e g e l o e s , zonder overwinning; segeloes worden = den strijd ver liezen, 2583.
S e i n e n , van 't lat. signare, d.i. signum crucis facere, het teeken des kruises
maken; vandaar ons zegenen (voor den overgang van eg tot ei vgl. men zegde,
zeide, legde, leide, klappege, klappei, zegel, zeil, dwegel, dweil, rege, rei, stegel,
steil) 2716 (volgens gissing van Dr. de Vries); ook Walew. 141, 305, 3639,
4879, 10023. Men maakte over zich met de rechter hand, met een zwaard of
eenen tooversteen het teeken des kruises, wanneer men den duivel of eenig
ongeluk van zich wilde afweren.
S e l c , behalve als adj. ook als subst. in gebruik, sommigen, 2206, 2271, 2481.
S e r e , adv. bij een werkw., bv. sere riden, hard rijden, 2870; ook sere loepen,
Walew. 9869, 10424.
S e r i a n t , oorspr. dienaar, fr. sergeant, lat. serviens, (zie Huyd. op Stoke I, bl.
18; van Wijn op Heelu bl. 142 en 195 vlg. en Clignett, Bijdr. bl. 314), en vandaar
in 't bizonder dienaar van eenen ridder, dus schildknaap, 2297, 4333; ook Walew.
2256, 2439, 2472, 2518, 9546 (welke seriant daar als cnape wordt toegesproken)
9562, 10211, 10689, 11039.
Z e w e , eig. zeewe, oude vorm van zee (got. saivs, ohd. sewi), waar de w is
uitgestooten (zie Dr. Kern, Taalk. Bijdr. I, bl. 51 vlgg.), die echter bewaard is
gebleven in den mnl. genit. zewes (os. sêwes) 3402; ook Walew. 2922, Floris
ende Bl. 904, Rijmb. 32170, Stoke IV 512 VI 1166, Seghelijn 10435; ook vindt
men den dativ. sing. zewe (os. sêwa en sêwe) Rijmb. 19586, Walew. 9479; en
den dativ. plur. zewen (ags. saevum, ohd. sewim), Rijmb. 25637, Nat. Bl. IV
891 en seeuwe, Limb. V 1150 (volgens de verbetering van Dr. de Vries, Taalz.,
bl. 147 vlg., waar ook Amand II 776 aangehaald staat). Deze w is nog bewaard
in den volksnaam Zeeuw, Zeeuwsch, en Kiliaen geeft nog op verzeeuwen in de
beteekenis van zeeziek worden.
S i d e r , oudere vorm van sedert (afgeleid van zijd = laat, nog over in de
uitdrukking wijd en zijd, en in de afleiding sinds) 2455; ook Theoph. 1515, Alex.
I 36, Walew. 524.
S i e n , in de uitdrukking sien op enen, letten op iemand, 3563; ook Walew.
10924; en sien om iets, uitzien naar iets, 4398.
S i e n , adj. en adv. (volstrekt niet verwant met het werkw. zien; zie Gl. Lsp. op
zelsien, oude vorm van zeldzaam en Dr. de Vries, Taalz. bl. 54 vlgg.) schoon,
fraai; ten siensten, zoo fraai, zoo goed mogelijk, 3233.

Roman van Moriaen

233
S i n , ‘zintuig, maar doorgaans ruimer, de zetel van denken, gevoelen en willen,
dus hoofd en hart beiden’ (Gl. Lsp.) = gemoed, verstand, 788, 4324; ook Walew.
9849; ‘was blide in haren sinne’ (vgl. het Homerische νδανε υμ ) 4704;
vandaar de uitdrukking pensen in sinen sin, (te vergelijken met het Homerische
φρον ιν ν φρεσ , ν
υμ ) 1885; sinen sin ane iets leggen, ergens acht
op slaan, 1019. Vervolgens kreeg sin de beteekenis van wijze van denken, 4331
(wij zeggen nog in dien zin = in dat opzicht): in ghenen sinne = in geen opzicht,
Walew. 10825; vandaar richting, kant; in allen sinnen, van alle kanten (fr. en
tous sens) overal, 4166.
S i n d e n , doen gaan, zw. ww. (als afleiding van het sterke sinden = gaan, dat
nu verloren is, maar zijne sterke vervoeging aan het zwakke werkw. heeft
overgedaan); vandaar part. gesint, 235 (gesent, Walew. 10184) en gesant, 2890
(vanwaar nog ons zelfst. nw. gezant).
S i n x e n e n , pinksteren (van het fr. cinquiesme, 't lat. quinquagesima, nam.
dies, d.i. de vijftigste dag. Zie Huyd. op Stoke III, bl. 360 vlg. Pinksteren
beteekent hetzelfde, daar het de verbastering is van πεντη οστ
μ ρα) 4661.
S i t t e n , zetel (zie Gl. Limb.) 4673, waar van het vresselijc sitten, d.i. de
gevaarlijke zetel, wordt gesproken, d.i. van den zetel, die aan de tafelronde altijd
open bleef, omdat wie het waagde er in plaats te nemen steeds den dood had
gevonden, met uitzondering van Galaät, die eindelijk, als de reinste aller helden,
zich er ongestraft in kon neêrzetten. De geschiedenis van dien zetel wordt aldus
verhaald, Lanc III 3275-3302. Aan de tafel van Joseph van Arimathea
‘was een sitten, in dat
Was recht dat Josephs sone sat,
Die na den vader Joseph hiet;
Ende het georloefde doe niet
Datter ieman in sate, hine ware
Meester van algader der scare.
Aldus was Joseppe gevallen
Die meestrie daer van hen allen,
Die te dire taflen saten daer.
Ende het geviel op enen tijt daernaer,
Dat twe gebrodere van der scaren,
Die van Josephs geslachte waren,
Haddens nijt, dat onse here
Hem hadde verheven soe sere,
Ende seiden stille, datse nine souden
Hem lange over meester houden
Omdat si waren alse edel als hi.
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Des ander dages soe sagen si
Dat Joseph int hogeste sitten woude,
Dat si twee wederseiden boude.
Ende deen gincker in sitten sonder beiden
Van den tween diet wederseiden,
Dient soe verginc eer iet lanc,
Dat hi in die eerde neder sanc.
Noisint dorstere in sitten man,
Ende hiet dontsiende sitten vortan.
Maer sint was er een toe vercoren,
Dire in tsittene soude behoren.’

Merlijn nu maakte in navolging van die tafel de ronde tafel van Uter, die haar
aan zijnen zoon Artur naliet; en daar maakte hij ook zulk eenen zetel, waarvan
verteld wordt, Lanc. III 3349-3362:
‘Hi maecte een wonderlijc sitten daer,
Dat groet was ende openbaer
Om dat hire in resten soude
Die gode riddere, als hi woude.
Ende dade ieman die onmate,
Dat hi in dat sitten sate,
Sonder die gene, sijt seker das,
Te wies behoef dat gemaect was,
Hi souder af sterven, sonder waen,
Oft sware mesquame af ontfaen.
Ende om die vrese, die van dien
Sittene noch sal gescien,
Salt wesen geheten vort an
Dat vreeselijc sitten, wetet dan.’

S l a e n , van tenten gezegd, opslaan, 4380, 4383; ook Walew. 10318.
S l a c h t e n , van hetzelfde geslacht zijn, en dus gelijken, 2558.
S l a c h , spoor (evenals in hoefslach en voetslach) 3195.
S m a l , klein, gering (eng. small); vandaar de gewone uitdrukking groet ende
smal = groot en klein, van het begin tot het eind, 4670.
S m e k e n , vriendelijk vragen, 1196; meer gewoon is in het mnl. de beteekenis
vleien (hd. schmeichlen), waar tegenover het mnl. vleien, vleen de beteekenis
van ons smeeken heeft (hd. flehen).
S m i j n s , van het mijne, gevormd evenals 's vaders, 's moeders, 152; ook Limb.
II 370, III 823, XII 805, Lanc. III 16292. Dr. Verdam, Taal en Ltbode II, bl.
148-150, wees het eerst op dezen vorm, waarin hij een vreemden genit. van het
pers. voornw. ik meende ontdekt te hebben, oorspr. een pron. poss. maar een
pers. voornw. geworden door uitlating van het daarbij
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behoorende zelfstnw. Dr. Cosijn, Taal en Ltbode III, bl. 153 vlg., geloofde niet
aan die ellips, maar vatte dezen genit. terecht op als den genit. van het zelfstandig
gebruikte pron. poss. De heer Beckering Vinckers, Taal en Ltbode III, bl. 169
vlg. dacht bij de s aan eene phonetische voorbarigheid, doch had ter verklaring
van den vorm daartoe zijnen toevlucht niet behoeven te nemen.
S n e e , sneeuw (de w is weggevallen, evenals in 't hd. Schnee). In de uitdrukking
wit alse een snee, 3183; ook Lsp. II 36, vs. 881, hebben wij een voorbeeld van
het gebruik van een onbepalend lidwoord bij eenen stofnaam, zooals er in het
mnl. zooveel zijn (zie Gl. Lsp. op slijc). Men zeide echter ook wit alse die snee,
Walew. 3422.
S o (zie Gl. Lsp.) als expletivum gebruikt, zooals nog in hierzoo, daarzoo, 1191,
1202, 4332; hoesoe = hoe ook, 2036, en soe wie = hoe ook (zie op wie) 3916.
Door een vragend of betrekk. voornw. of bijwoord voorafgegaan of gevolgd,
soms ook voorafgegaan en gevolgd tevens, heeft het de kracht van het lat.
achtervoegsel cunque (zie Huyd. op Stoke I, bl. 44 en Taal en Ltbode IV. bl.
242): wie so = alwie, wie ook, 40, 152, 161, 1189, 2129; so wat = wat ook 2764;
soe wat so = alwat, 2511; waer so = waar ook, alwaar, 39, 612. Ofte-soe bij
tweeledige vraag of twijfel (lat. utrum - an) = òf - òf, 1284.
S o c h t , zacht (met overgang van a tot o, evenals in 't eng. soft) 75; ook Walew.
9751, 10165, 11160.
S o e t , van avonturen gezegd, tegenover zuur, gemakkelijk, gelukkig, 1690.
S o g e d a e n , zoodanig (vgl. alsoegedaen, dusgedaen, hoegedaen, en Huyd.
op Stoke III, bl. 39) 239; ook Walew. 109, 197.
S o m , sommige, 6, 2621; ook som si = sommigen, 2042 en som die, sommige,
4. Some-some = deels-deels, 1690.
S o n d e l i j c , zondig, 3860; ook Reinaert I 836.
S o n d e r , uitgezonderd en vandaar behalve (zie Grimm. Gramm. III, bl. 261)
424, 2836, 3791; ook Walew. 10117.
S o n d e r l i n g e , inzonderheid, bovenal, 3836.
S o p p e n , en wel in wijn claer, stukjes brood in klaren wijn geweekt, 81.
S o u d e , moest, oorspr, was verschuldigd, lat, debebat (nog wordt het hd. sollen
in dien zin gebruikt) 263, 444, 725, 726, 1320, 2383, 4267.
S o u d i e r , van sout, soldij (dat weêr afkomt van solidus, gouden munt bij de
Romeinen, verfranscht tot sous, klein zilver muntje. De algemeene beteekenis
was in 't mnl. geld), dus een die voor soldij dient (nu met anderen uitgang
soldaat), tegenover ridders en schildknapen, 4255, 4333.
S p a r k e , vonk (met metathesis en invoeging eener n, sprank, verwant
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met het lat. spargere, sprenkelen) 506, 1502; ook Rijmb. 25120.
S p a r e n , toeven, dralen, 888, 1186, 2822, 3601, 4161, 4600; ook Walew. 211,
6717, 9705, 9924. Ook hem sparen, 3271.
S p e l , in de uitdrukking uten spele gaen = ophouden spel te zijn, ernst worden,
en vandaar slecht afloopen (zie Gl. Lsp. en Mnlp.) 1522, 1966, 4211; ook Lorr.
II A 2987, Walew. 2082.
S p e r e , in 't onzijdig geslacht (evenals 't o.s. sper, ags. spere), gezegd van de
bizondere speer, die met het graal samen door de ridders der tafelronde werd
gezocht, 232, 3062, 3073, 3078, 3840, 3878. Aangaande die speer zegt De la
Villemarqué (Les romans de la table ronde, 3ième éd. 1860 p. 146) het volgende:
‘Lorsque la guerre entra, par la force des choses, dans l'institution religieuse et
pacifique des bardes, peut-être à l'époque de la grande lutte des Bretons contre
les Anglo-Saxons, le bassin (d.i. het graal) cessa d'être leur unique symbole, ils
y joignirent une lance sanglante, image de la guerre à mort, qu'ils devaient faire
aux étrangers. Depuis lors, dit on, l'initié bardique dut jurer sur la lance une
haine éternelle à la race des envahisseurs. De là cette fameuse prédiction attribuée
à Taliésin, qui rappelle celle des anciens druides sur la chute de l'empire romain:
Le royaume de Logres (l'Angleterre) périra par la lance sanglante.’ In dien zin
wordt van deze speer in de Arturromans slechts eene enkele maal gesproken
(zie de Inleiding hiervóór, bl. 5). Overigens wordt zij voorgesteld als de speer,
waarmeê de Romein Longinus, volgens de kerkelijke overlevering, de zijde van
Jezus doorstak, en die daarom met het graal, waarin Joseph van Arimathea het
bloed van Jezus zou hebben opgevangen, tot de kostbaarste reliquieën behoorde.
S p o e t , geluk, gelukkige uitkomst, 703, 2776; ook Walew. 6973. De uitdrukking
jegen spoet beteekent: zonder geluk, te vergeefs (zie Dr. Jonckbloet, Walew. II,
bl. 250) 415, 1155, 3056.
S p o r s l a g e n , synoniem van met sporen slaen, dus met de sporen steken,
aanzetten en vandaar hard rijden, (vgl. ons spoorslags) zw. ww. imperf.
sporslaegde, 2464; ook Walew. 8605, 8608, 9705, 10538.
S t a e n , in de uitdrukking het staet mi = ik moet, 3920. Over de uitdrukking in
staden, te staden staen zie op stade.
S t a d e , oorspr. hetzelfde als stat, d.i. plaats; vervolgens gelegenheid. Wij
zeggen te stade komen, d.i. bij de juiste gelegenheid komen, dus te pas komen,
en zoo zeide men in het mnl. te staden staen met den dativ. = helpen, baten (zie
Gl. Lsp. en Dr. de Vries en Dr. de Jager, Taalk. Mag. IV, bl. 57-62) 475, 1309,
2255, 2600, 2844, 3289; in denzelfden zin vindt men ook in
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staden staen, 156, 1469, 1586, 2280, 3283, 4118; ook Walew. 10110; ook in
staden varen = te hulp komen, 3356.
S t a l i j n , stalen, 3461; ook Walew. 7530, 10609.
S t a t , plaats, meerv. staden (zie Gl. Lsp.) 2185, 2276; ook in de tegenwoordige
beteekenis van stad, urbs, komt het voor met het meerv. staden, 2993, waar van
castele metten staden wordt gesproken. Men moet zich daarbij voorstellen, dat
in de middeleeuwen in de onmiddelijke nabijheid van vele burgen steden
gebouwd waren, die door den burggraaf beschermd werden. Steden zonder
burgen vond men zelden, wel burgen zonder steden.
S t e e n , steenen gebouw, kasteel (nog friesch stins) 1810; ook Renout, 1862,
Wap. Mart. 636.
S t e g e b a n t , stijgbeugel, 2196, 2199, 2784; ook Floris ende Bl. 1528.
S t e g e r e e p (hd. stegereif) stijgbeugel, 2067, 2168.
S t o n t , tijd (hd. stunde, uur); tien stonden, toen, 396; lange stonden, langen
tijd, 798; langer stonden, langer, 1474; toten stonden dat, totdat, 329, 939.
S t r a t e , weg (en wel geplaveide, effen gemaakte weg, lat. via strata) 976,
1034, 1084, 1185, 1203, 2209, 2869; sire straten varen, zijnen weg gaan, weg
gaan, 1607.
S t r e c , strik, onzijdig (vgl. Huyd. op Stoke II, bl. 228) 1691.
S u l c (ags. sulîk), evenals selc, sommigen (fr. tel, un tel, zie Gl. Lsp.) 2269;
gewoonlijk eens of meermalen herhaald, deels-deels, deze-die, de een-de ander,
1569, 2208, 2209, 2485, 2486, 2547, 2580.
S u e r , moeilijk, lastig (nog iemand iets zuur maken, een zuur stukje brood)
1690; te sure werden, moeilijk worden, zuur opbreken (vgl. ons bezuren) 952,
3837; ook Walew. 3459.
S w e r e n , imperf. swoer, part. gesworen, pijn doen (zie Huyd. op Stoke III, bl.
357 en Dr. Verwijs, Taal en Ltbode III, bl. 223) 2456; ook Walew. 2199.

T.
Ta f e l r o n d e , ook tavelronde, de fabelachtige ridderkring, waarvan koning
Artur het middelpunt was, en waartoe de uitstekendste ridders behoorden, (zie
Gl. Torec.) 797, 4671; ook Walew. 11149, 11154. Ook beteekent het woord
steekspel, en wordt dan vaak met tornoy in éénen adem genoemd, ofschoon het
daarvan hierin verschilde, dat in eene tafelronde de ridders man tegen man, in
een tornoy troepsgewijze streden (zie van Wijn, op Heelu, bl. 172 vlg. 177 en
Gl. Lsp.) 150; ook Walew. 5337.
Ta l e , taal, woorden, verhaal, 74, 253, 293, 318, 3054; ook Walew.
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94, 173, 194, 219; vandaar ook woorden, spraak, 58, en verder taal, wijze van
spreken, 211, 2650; verder de uitdrukkingen die tale ergens af volbrengen, het
verhaal ergens van opstellen, 29; tale houden jegen enen, tegen iemand
redeneeren, met iemand redetwisten, 2560, ergens tale van hooren, ergens van
hooren spreken, 617, 777; in dese tale staen, zóó spreken, 1789; die tale loept
ergens af, er wordt over iets gesproken, het verhaal gaat, 4668; terwijl de
uitdrukkingen die tale nederleggen, 262, corten, 630, laten, 1973, ook Walew.
11135 en laten wesen, 2924, beteekenen zwijgen, ophouden met spreken.
Te b r e k e n , breken, verbreken, 734, 1831, 1843, 2145, 2253; ook Walew. 605,
Reinaert I 166, Stoke V 83, Ferguut 1847, 1928; ook gezegd van een gezelschap,
3302 (vgl. ons spelbreker en opbreken). 't Beteekent vernielen, 1453. Het
voorvoegsel bij dit woord, dat uiteen beteekent is van denzelfden stam als het
gr. δια, b.v. in διαφ ρειν, het ags. tô in tôbrecan en 't lat. di in dimittere, diripere,
waarnaast in 't lat. dis staat, b.v. in discedere, disponere, in 't got. dis in
disdailjan, in 't hd. zer in zerbrechen. In 't mnl. hebben verscheidene werkww.
dit voorvoegsel, b.v. tebarenteren, tebersten, teblasen, teblouwen, tebranden,
tegaen, tegliden, telivereeren, terijten, tescueren, testoren, tevallen, tevaren
enz. In het nnl. werd het door ver vervangen.
Te k e n , te onrechte met eene enkele e geschreven = wapenteeken (zie Huyd
op Stoke III, bl. 319) 3471, 3481, 3484.
Te k e n e n , en vandaar getekent sijn = gemerkt zijn, en wel, met een
wapenteeken, 3483.
Te l l e n , zeggen, verhalen (eng. to tell) 669, 676, 955, 2353, 2355, 2688, 2708,
2929, 3254, 3703 enz.; ook Walew. 9542, 9744.
Te s , totdat, 158, 2343, 2466, 2634, 2720, 3407, 3411, 3415, 3625, enz.; ook
Walew. 289.
Te v a l l e n , vervallen, 1453; ook Lsp. II 45 vs. 130 (zie over het voorvoegsel
te op tebreken).
To e g a e n , behooren tot, ter harte gaan, 177.
To e g e s i e n , toezien, 2800.
To g e n , (os. tôgian) oorspr. voor oogen trekken, vandaar toonen, doen zien,
1814, 3673; ook mededeelen, betoogen, 750.
To r , t o r r e , toren (van het lat. turris. Zie over dezen vorm en den reeds zeer
ouden bijvorm torne, toren, Taal en Ltbode II, bl. 133, 139) 1935, 1941, 1950,
2085, 2091, 3767, 4457.
To r e n , leed, verdriet (eerst na de middeleeuwen kreeg het woord de beteekenis,
die ons toorn nu heeft. Zie Huyd. op Stoke III, bl. 266 vlg. Clignett, Bijdr. bl.
16) 442, 1255, 1290, 1327, 1339, 1426, 1432, 1544, 1724, 1981 enz.; ook Walew.
3815, 9007, 9420, 10407, 10820.
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To r n o y , steekspel, waarin men troepsgewijze kampte (zie over de afleiding
van het woord Gl. Torec.) 150; ook Walew. 9082, 10521.
T r a m e e r , heden nog, 1661, 1907, 2663, 2680, 3230.
T r e c k e n , zw. ww. part. getrect = getrokken, 1247, 4086; ook Walew. 178.
T r o e n , hemel, uitspansel (zie Clarisse, Heiml. der Heiml. bl. 503-507) 297,
1132; ook Mnlp. I 2953, Carel ende El. 199, Beatrijs 371, Walew. 10912.
T r o u w e , t r o w e , ons trouw, maar in uitgebreide beteekenis: op rechte trouwe,
3094; bi mire (uwer) trowe = 't fr. par ma foi 445, 650. Ook beteekent trouwe
trouwbelofte, 696, 3573, 3577, 3622.
Tw i , waarom (eig. te wi of wie, instrum. van het voornw. wie, zie aldaar, vgl.
bedi, bedie) 1426, 2107; ook Walew. 9200, 9201, 9720, 10376.
Tw i n t , een zeer klein twijntje, een draadje, een pluisje; niet een twint = niets,
geen zier (zie verder op bast, pere en Dr. A. de Jager, Verscheid. bl. 251-259)
147, 4017, 4027; ook Walew. 9705.

U.
U t e n d e u t , geheel en al (wij zeggen nog door en door, op ent op, over ent
over; uit de uitdrukking uit ende uit groeide bij verbastering het bekende slot
van ieder bakersprookje, uit om een duit, evenals uit op ende uit de uitdrukking
op een duit ontstond) 103, 738, 2963, 3717.
U t e n e m e n d e , uitmuntende (zie Bormans, Ste Christina bl. 109 vlg.), 1689.
U t e n g e l a t e n , pochend, bluffend, opgeblazen, 1405.
U t e p o r r e n , uitrijden, naar buiten gaan (zie op porren) 4418.
U t e r m a t e n , zeer, niet enkel bij een adj. maar ook bij een werkw. geplaatst,
bv. bij danken, 1608.
U t e v e r c o r e n , uitgelezen, voortreffelijk, 610, 3262; ook Walew. 2262, 9018;
ook uitstekend schoon, bizonder schoon, 648, 1242.
U t g e l e s e n , in 't bizonder, bovenal, 2238, 2893.
U t s e n d e n , zw. werkw. part. utgesant, 3007; ook Walew. 10423.

V.
Va e n , v a n g e n (van den stam fah, blijkens het got. fahan, ohd. fâhan, os.
fâhan, kon zoowel door wegvallen van de h tusschen twee klinkers vaen, ags.
fôn, ontstaan, als bij inschuiving eener n door overgang van h tot g vangen, hd.
fangen) imperf. vinc, part. gevaen of gevangen. 't Heeft ruimer beteekenis dan
tegen-
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woordig, namelijk die van aanvatten, gevangen nemen en in zijne macht krijgen,
195, 235, 1227, 1320, 1961, 1994, 3925; ook Walew. 8943, 8993, 9054, 10355,
10410, 10790. Evenals men zeide vaen te met den dativ. (zie Gl. Torec.) zeide
men ook vaen ergens toe in den zin van iets aangrijpen, 3032, en ook vaen na
iets, zooals na den breidel vaen = den teugel grijpen, 172.
Va e r , vrees (vandaar vervaard) 442, 1161, 1972, 2128, 2177, 2223, (volgens
gissing) 2476, 2646, 2934, 3434; ook Walew. 2041, 9682, 10126, 10499, 10509.
Va k e n , onpers. met den dativ. slaap krijgen, 24, 1918, 1965, 3682, 4408. (Op
de laatste plaats heeft vaken slechts schijnbaar geenen dativus; men moet den
nomin. die opvatten als een voorbeeld van attractie), ook Walew. 7752, 9663,
9671.
Va d e r l o e s , gezegd van iemand, die nooit eenen wettigen vader heeft gehad,
dus bastaard, 715, 3710.
Va l s c h e n , vervalschen, bederven, 2089.
Va r e n , in de oude beteekenis van gaan, 41, 353, 411, 785, 810, 959, 996,
1111, 1259 enz.; ook Walew. 9389, 9411, 9479, 9483, 9487, 9573, 9592, 10176;
varen achter lande = rondzwerven door het land, 159; varen om = uitgaan op,
168; sire straten varen = zijns weegs gaan, 1607; zoo ook sire vaerde varen,
2621, 3310.
Va r t , v e r d e , tocht, reis, 2594, 3592; ook Walew. 9409; en zoo sire vaerde
varen = zijns weegs gaan, 2620, 3310; zoo ook sire verde gaen, 2633 en sine
vaert riden, Walew. 10867; die vart verliesen = eene vergeefsche reis doen,
2450; ter vart = terstond, 1378, 2358; ook Walew. 9259, 9395, 9523, 9819,
10333, 10729. Vaert kreeg verder de beteekenis van aandrang (fr. élan), geweld
(nog zeggen wij: met eene vaart), met groter vaart, 4016.
Va s s e e l , leenman (met dit woord spreekt men iemand toe, wanneer men hem
zijne minderheid of afhankelijkheid wil doen gevoelen) 1384.
Va s t , adj. stevig, sterk (vandaar ons veste, sterkte, versterkte plaats) 4259,
4287, 4426, 4457; ook Walew. 8970, 10558.
Va s t e , adv. in éénen door, zonder afwijken, spoedig, 4047, 4085; ook Walew.
4125. Elders vindt men ook vasten met achtergevoegde n (zie daarover Taal en
Ltbode II, bl. 132 vlg.).
Ve l l e n , eig. doen vallen, en vandaar te gronde richten, doen ophouden, 456,
459, 1290, 1310; ook Walew. 1864.
Ve n i s o e n , wildbraad, fr. venaison (gewoonlijk vindt men tam ende venisoen
naast en tegenover elkaar) 1668, 3187; ook Walew. 8784, 8812, 8820.
Ve r b a r e n (van baar, duidelijk: zie op oppenbaer), van den dag

Roman van Moriaen

241
gezegd, zich vertoonen, aanbreken, 1986, 2804, 3265, 3684; ook Walew. 8522
(van de zon), 9251 (van geluk gezegd).
Ve r b e r n e n , trans. ww. verbranden, 2295; ook Walew. 465; 't wordt ook
intrans. gebruikt, o.a. Walew. 9781.
Ve r b i t e n , eig. verslinden, verscheuren (zie Clignett, Bijdr. bl. 289 en Gl.
Lsp.), maar bij uitbreiding ook van menschen gezegd, dooden, 3459.
Ve r k i e s e n , beginnen op te merken, het oog laten vallen op. (Deze beteekenis
volgt geleidelijk uit de oorspr. van kiesen. Zie aldaar) 1296, 1794; ook Walew.
366, 450.
Ve r c l a r e n , weêr schoon maken, 3257.
Ve r d e zie vart.
Ve r d i n g e n , van ding in de oude beteekenis, die nog bewaard is in ons geding,
pleit, dus vrij pleiten, 3907, en vandaar ook vrij maken, bevrijden (zie Dr. de
Vries Taalk. Mag. IV, bl. 55) 4498, 4506; vervolgens bedingen en ook krijgen,
van het leven gezegd: het leven bij verdrag behouden, 4276, 4364; ook Floris
ende Bl. 139; ook zonder dat het woord leven of lijf uitgedrukt staat, 4100, 4371.
Ve r d r a c h , het verdragen; in de uitdrukking swaer verdrach hebben met den
genit. = iets moeielijk kunnen verdragen, 417, 4486; ook goet en soet verdrach
(zie Gl. Mnlp.).
Ve r d r a g e n , verschoonen, vrijlaten (zie Gl. Mnlp.) 1335.
Ve r e r r e n , vertoornen, toornig maken (van erre, zie aldaar) 1528; ook Walew.
9199.
Ve r g a e n , slecht bekomen, 597.
Ve r h o g e n , trans. ww. verheugen, verblijden, genoegen aandoen, 796, 926,
989; ook Walew. 2473.
Ve r h o r e n , beginnen te hooren, te hooren krijgen, vernemen geeft als
voorvoegsel meermalen het begin eener waarneming te kennen) 74, 2041, 2320,
2765, 3385, 3911, 3994, 4164; ook Carel ende El. 35, Reinaert I 534, Gloriant
633.
Ve r l a d e n , imperf. verloed, part. verladen, overladen, vooral met vijanden,
en vandaar: met overmacht aanvallen, in 't nauw brengen (synon. van
vermannen; zie ook Dr. Jonckbloet, Spec. de Velth. III, p. 88, 99) 471, 476,
1547, 1585, 1938, 2256, 4393; ook Walew. 10583, verladen met, 2214.
Ve r l a t e n , laten gaan, 3398.
Ve r l e m e n , verminken (van lam) 1553; ook Mnlp. IV, 757.
Ve r l e r e n , beginnen te leeren, 2738.
Ve r l i e s e n , imperf. verloes, 985, 2722, 4470; ook Walew. 449, 1439, 9697.
Sire pine verliesen = vergeefsche moeite doen, 2362, 2432, 2445; die vart
verliesen = eene vergeefsche reis doen, 2450.
Ve r l o e s t e n , verlossen, 3957.
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Ve r m a n e n , vermelden, 3968; ook Walew. 9553.
Ve r m a n n e n , overmannen (zie Gl. Seghelijn) 1938.
Ve r m e t e n , zelfstnw. stoute onderneming, 401.
Ve r m e t e n , adj. uitstekend, wat grooter maat heeft dan iets anders (zie Gl.
Karel de Gr.) 4082. De latere vorm vermetel is: wat de perken te buiten gaat,
al te stout.
Ve r m i d e n , met den genit. nalaten (zie Gl. Lsp.) 826; ook hem vermiden met
den genit., zich ontzien, schromen voor, 912.
Ve r m i n n e n , beginnen te beminnen, verliefd worden op, 649; ook Sp. Hist.
IV1, 44 vv. 42.
Ve r n a e m t , vermaard, 3558.
Ve r n e m e n , zien, bemerken, 724, 1038, 2360, 2420, 2465, 2477, 3367, 3381,
3531, 3572, 4138; ook Walew. 2977, 9628, 9696, 10220, 10887, 10910.
Ve r p o r r e n , bewegen (zie op porren) 1496; hem verporren, Walew. 10020.
Ve r r e c h t e n , van eene speer gezegd, beginnen te richten, dus opheffen, 463;
hem verrechten = zijn recht handhaven, zich tegen onrecht verdedigen (zie
Clignett, Bijdr., bl. 355), 1137; ook Renout v.M. 1308, Walew. 2032.
Ve r s a g e n , trans. ww. beteekent eig. doen vallen, doen wijken (vgl. o.s. sêgian,
ags. saegan) en vandaar ook in 't nauw brengen en later bevreesd maken
(Denzelfden overgang van beteekenis heeft het Gr. φοβε ν, dat bij Homerus
verjagen, en vervolgens verschrikken beteekent, later vreezen; φ βος beteekent
bij Homerus vlucht, later schrik, vrees.) 604, 1560; ook Walew. 6538; ook hem
versagen = neerslachtig, bevreesd worden. Het intrans. grondwoord was zijgen
= vallen; maar ook versagen werd intrans. gebruikt in den zin van bang worden,
den moed verliezen, 4443.
Ve r s c h , in de uitdrukking met verschen daden, op heeter daad, 1541.
Ve r s c i e t e n , ontdaan worden, veranderen, tegenw. alleen van kleur gezegd,
maar in het mnl. o.a. ook van het herte, dat in den buc verscoet, 1750. Men
moet hier buc niet opvatten in de tegenw. beteekenis, maar in die van den
geheelen romp, waarin het in het mnl. vaak voorkwam en zelfs bij Vondel nog
werd gevonden (zie Huyd. op Stoke, III, bl. 469 vlg.).
Ve r s c u r e n , opschuren, 3257.
Ve r s e c g e n , zeggen, 1149; ook Rose 139, Lanc. II 40402, Limb. VIII 1254;
XII 1314; ook rondvertellen, 3785.
Ve r s i e n , beginnen te zien, opmerken (zie Huyd. op Stoke II, bl. 103-105)
430, ook Walew. 2203, 2240, 2472, 9380, 9713, 10058, 10461, 10715. Ook
komt het voor in de beteekenis van verzorgen of voorzien, zooals wij nu nog
zouden zeggen, 3258; ook Walew. 9278, waar van God gezegd wordt, dat hij
versiet, d.i. verzorgt (vgl. Gods voorzienigheid = Gods voorzorg, en de
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uitdrukking iemand voorzien van dit of dat = voor iemand zorgen, zoodat hij
dit of dat krijgt.
Ve r s o e k e n , bezoeken, 991; ook Limb. VIII 1036.
Ve r s t a e n , vernemen, begrijpen, 2937, 4152; doen verstaen, mededeelen,
vertellen, 695, 812, 4148.
Ve r s t e l e n , afstelen en verbergen, 2780.
Ve r s t e r v e n , met den dativ. van den persoon: iemand bij overlijden toekomen
(van erfenissen gezegd) 711; ook Walew. 11133, versterven op enen.
Ve r s t o r m e n , intrans. te hoop loopen, in rep en roer raken, 1747; ook Carel
ende El. 985 en Walew. 9946, op welke laatste plaats echter hem het pron. reflex.
kan zijn, in welk geval verstormen daar trans. zou wezen, evenals Walew. 8068,
9284, in rep en roer brengen.
Ve r s u c h t e n , zwaar zuchten, 3463.
Ve r s w e r e n (h e m ), eig. zichzelf afzweren, vandaar meineedig worden, 936.
Ve r t e l l e n , uitleggen, 3824, 3828, 3870.
Ve r t r o e s t e n , moed inspreken, maar ook bemoedigen met daden, 3291,
3958.
Ve r v a r e n (h e m ), ontstellen, verschrikken (van vaer, vrees) 2414; ook Walew.
9938.
Ve r v a r w e n , intrans. veranderen van kleur, 1725.
Ve r w a c h t e n (h e m ), met den gen. ergens op voorbereid, op verdacht zijn
(fr. s'attendre à) 1456.
Ve r w a n d e l e n , intrans. veranderen, omkeeren, 1722; ook trans. veranderen,
314; op beide plaatsen van eenen gemoedstoestand gezegd.
Ve r w a t e n , oorspr. in den ban doen, vandaar vervloeken (zie Huyd. Proeve
III, bl. 91-93) 2210.
Ve r w e r m e n (h e m ), beginnen te gloeien, 2456.
V i n g e r l i j n , ring (zie Gl. Torec., waar ook plaatsen aangehaald staan, die
leeren, hoezeer men in de middeleeuwen aan de tooverkracht van ringen
geloofde) 4032.
V i s e e r e n , uitdenken, beramen, van het fr. viser, lat. videre = zien (zie Huyd.
op Stoke I, bl. 499 vlg. en Dr. de Jager, Taalk. Mag. IV, bl. 356- 360) 4396; ook
Walew. 9092, 10616.
V i t a l g e , victualie, levensmiddelen, 3037.
V l e c g e , scheur, spleet (zie Dr. Jonckbloet, Gl. Carel ende El.) 2513.
V l i j t , oorspr. strijd (die beteekenis heeft o.s. en ags. flît, ohd. flîz), vandaar
ijverige begeerte. Met vlite, 3725, is alzoo te vergelijken met ons om strijd en
beteekent dus allen even gaarne.
V l u c h t e n , trans. doen vluchten, van goederen gezegd: in veiligheid brengen,
4209; ook Lsp. II, c. 17 titel.
Vo e t s l a c h , voetstap, voetspoor (zie ook slach en hoefslach) 2372.
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Vo l b r i n g e n , voltooien: die tale ergens af volbringen = het verhaal ergens
van opstellen, 29. Ook in 't algemeen doen, 3729, 4372.
Vo r e b e t a l g e , de voorste slagorde: die vorebetalge doen = als voorvechter,
πρ μαχος, strijden, 4427.
Vo r e n (t e ) = vooral, bij uitnemendheid, 609; ook als te voren (zie op al) vóór
alles, bovenal, 4179.
Vo r s t e , bijvorm van verste (ook ags. fyrst. Met Dr. Vermeulen, Gl. Van den
Levene ons Heren, houd ik het voor eene afleiding van ver, ags. feor, fyr, en
niet, zooals Dr. de Vries, Gl. Lsp. voor eene omzetting van vrest. Integendeel
schijnt het mij toe, dat het hd. frist door metathesis is ontstaan.), uitstel,
oponthoud. Sonder vorste = oogenblikkelijk, dadelijk (zie Huyd. op Stoke I bl.
468-470. Clignett, Bijdr., bl. 403) 1523, 2692.
Vo r w a c h t e n (h e m ) van enen, of met den genit. = zich ergens voor wachten,
1062, ergens op voorbereid zijn, 1694, 3025.
Vo r w o r t , v o r w e r t , gelofte, 1158, 3306, 3642; ook Stoke IV 745, 747. In
vorworden sijn = onderling overeengekomen zijn, onderling de gelofte gedaan
hebben, 2306. Ons voorwaarde is dus oorspr. onderlinge gelofte.
V r e e s c h e n , samengetrokken uit vereeschen, tegenw. door metathesis vorschen
(hd. forschen). Eeschen, het tegenw. eischen, beteekent oorspr. vragen (o.s.
êscon, ohd. eiscôn. ags. âscian, eng. to ask.); vereeschen is dus door vragen
uitvorschen en dus vernemen, 1956, 3016; ook Walew. 2888, 2974, 4476, 5105,
9473, 10886. Vreeschen om = vernemen naar, 638.
V r e s e , gevaar (zie Huyd. op Stoke II, bl. 295), 3831, 4476; ook Nat. Bl. IV,
52, Walew. 6672.
V r e s s e l i j c , gevaarlijk, 4673; ook Nat. Bl. IV, 140, 320, Walew. 10472.
V r i e n t , meerv. vrient (zie Bormans. Ste Christina, bl. 29, waar op de
uitdrukking vrient ende mage als vaststaande uitdrukking wordt gewezen) 1526.
V r i n d e l o e s , zonder vrienden, 227; ook Hoffmann von Fall. Horae Belg. II,
bl. 116. In den Brandaen, 124 beteekent vriendeloes, het tegenovergestelde van
vriendelijk. In onze samenstelling is vriende een subst., in die van den Brandaen
een adj.
V r o e , vroeg (hd. früh.), 2379, 4160.
V r o e t , verstandig (nog bevroeden, vroedvrouw, vroedmeester, vroedschap)
468, 1148, 1318, 1334, 1410, 1472, 3823, 3906, 3918; ook Walew. 6972, 9842,
9955; vandaar vroet wesen met den genit. = ergens meê bekend zijn, iets weten,
416, 943, 1281, 1836, 3106, 3278, 3497, 3618; ook Walew. 279, 5895, 10158,
10197, 11132. Meermalen wordt ook de compar. vroder gebruikt in den zelfden
zin, met niet veel meer kracht dan de positivus (zie
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Mr. Moltzer, De Mnl. Dram. Poëzie, bl. 41 vlg.), 2949, 3698; ook te vroder
sijn, 729. Vroet maken of gemaken met den genit. beteekent: bekend maken met
iets, iets zeggen, mededeelen, 131, 207, 602, 637, 1425, 2037, 2925, 3191, 3508,
3632, 3845; ook Walew. 1480; zoo ook vroder maken, 644, 673, 2938, 3634,
3648, en te vroder maken, 717 (volgens gissing).
V r o m e , voordeel (zie vromen), 701, 2492, 2662, 3580, 3909, 3946; ook Walew.
7718.
V r o m e , krachtig, ferm degelijk (zie Gl. Torec), 3237, 4404, 4593.
V r o m e c h e i t , degelijkheid, 832, 4701.
V r o m e n , baten, helpen, voordeel geven (zie Gl. Torec) 4154; ook Walew.
9572, 9992.
V r o e , thans vroo-lijk (hd. froh.) 1575, 4450; ook Walew. 9274, 9400, 10596.
V r u c h t e n , vreezen (hd. fürchten, nog over in ons godsvrucht), 96, 1463,
1468, 1756, 1760, 2600, 3372, 3382, 4210, 4256; ook Walew. 10551.

W.
Wa e n , meening, verwachting: in wane van iets = in verwachting van, 3154;
in enen wane sijn in de verwachting zijn, en wel, van iets te zullen doen, dus
van plan zijn, 3898. Zeer gewoon als verzekeringsformule is de uitdrukking
sonder waen = zonder twijfel, stellig, 885, 3133, 3954, 3992, 4062, 4186; ook
Walew. 9582; ook al sonder waen, 880.
Wa e r h e i t , in de uitdrukking ter waerheit, eig. bij de waarheid, en vandaar
naar waarheid, 10.
Wa c h a r m e , eig. wee arme (ook alleen komt wach herhaaldelijk voor), en
dus helaas, 92; ook o wacharme, 2598, en owi, wacharme, 2912; ook Walew.
308.
Wa c h t e n van iets, zorg dragen, waken voor iets, 1537.
Wa d e n , imperf. woet, part. gewaden, oorspr. gaan (lat. vado), vaak van bloed
gezegd: vloeien (zie Huyd. op Stoke III, bl. 127 vlg.), 1791 (volgens gissing):
ook Bedied. v.d. Misse, 573, 581, 602 (met de aant. van Oudemans, W.d.M.d.
Ned. Lett. VII, bl. 66 vlg.), Carel ende Elegast. 406, Ferguut, 2257, 3243,
Walew. 566, 8988, 9806.
Wa l e , wel, 301, 2649, 3502, 3671, 3827, 4293, 4667; ook Walew. 7935, 7959,
8029, 8334.
Wa l o e s , oorspr. een inwoner van Wales (in 't mnl. meest Gales, maar ook
Walles genoemd, bv. Sp. Hist. III8 4 vs. 7 en 31, Velthem III, 30 vs. 44) 210;
ook Sp. Hist. III8 4 vs. 9 en 19, Velthem II, 17 vs. 48, 60, III, 33 vs. 52; ook
Galoes, Velthem III, 35 vs. 21, 27, 34, 50, 61, 67. Waloes is de ge-
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wone bijnaam van Perchevael, die in Wales of Gales geboren was; zie o.a. Lanc,
III, vs. 3909-3912:
‘Nochtan datmen lettel plach das
Int lant danen hi geboren was,
Want in zijn lant in dien jaren
Die liede van Gales alsulc waren,’ enz.

Hij heet de Waloes (fr. le Gallois) tegenover Artur en diens andere ridders, die
Bertoenen, Britten, worden genoemd, 264, 619; ook Ferguut, 5346.
Wa n c o n n e n , van iets, boos zijn over iets, 758; ook Floris ende Bl. 1168;
imperf. wanconste, 1968; praes. ic wancan, Reinaert I 1925, conj. wanconne,
Floris ende Bl. 1147, Walew. 5252. Het is samengesteld uit wan en connen en
dus eenigszins te vergelijken met miskennen; met wanonnen, dat dezelfde
beteekenis heeft, wordt het meermalen verward; toch moet men het niet (zooals
Dr. Jonckbloet, Gl. Karel de Gr. op wanconst) voor hetzelfde woord houden.
Wa n e n , vanwaar (naast waar, even als henen naast hier, en danen naast daar;
zie op danen) 813, 1819, 2940, 2950; ook Walew. 10893.
Wa n e n , verwachten, meenen, 3948, 4065, 4225; ook Walew. 7971, 9217,
9609, 9832, 10302, 10692, 10733.
Wa n h a g e n (h e m ), met den genit. = niet op zijn gemak, ongerust zijn over
iets, 2942; ook Walew. 9748, Borchgr. v. Vergi. 331.
Wa n o n n e n , in dezelfde beteekenis als wanconnen, dus: boos zijn over iets,
iets kwalijk nemen, 757 (volgens gissing), imperf. wanonste, 1967.
Wa r a n d e , tuin, hof (in hunne oude beteekenis van omsloten ruimte) en verder
verblijfplaats, 1150, 2016, 3996, 4047, 4077; ook Walew. 5303. Het woord is
echt Nederlandsch en wordt tegenwoordig vaak allerverkeerdst verandah
geschreven, alsof het van Oostersche herkomst ware; het ww. waren (o.s. warôn,
ags. varian, ohd. warôn) - van ware, hoede, zorg - beteekent als trans. ww.
behoeden, beschutten (blijkens ons bewaren), en als intrans. blijven, welke
beteekenis het hd. währen nog heeft en men ook nog eenigermate in ons
rondwaren herkennen kan. Van dit ww. in trans. beteekenis kan het woord een
oud. part. zijn, evenals Heiland van heelen, vijand van vijen = haten. Misschien
echter hebbe men aan invloed van het fr. te denken, dat van waren garantir
maakte, evenals van waarde garde (ook in waerderebbe, garderobe) en van
were guerre. Naast warande is van waren in het mnl. eene andere afleiding in
dezelfde beteekenis, nam. van omsloten plaats en plein, bekend, nam. waerde,
dat o.a. voorkomt Walew. 8581, 9634, 9790, 10056. Lsp. II,
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13 vs. 10. De laatste plaats wordt Gl. Lsp. juist verklaard en daar wordt aan
Bilderdijk verweten, dat hij op die waerde vertaalde met op de wacht. Hoe
verkeerd die vertaling daar ook zij, toch is er deze grond van waarheid in, dat
waerde = wacht en dit waerde oorspr. hetzelfde woord zijn, beide van waren,
het eerste in zijne trans., het tweede in zijne intrans. beteekenis gevormd. Ook
wacht zelf met het ww. wachten heeft die dubbele beteekenis. Van waken
afgeleid is wachten in 't mnl. zoowel bewaken als blijven, toeven.
Wa r e , zorg, vandaar ware nemen te of met den genit. = zorgen voor, letten op
(Gl. Lsp.) 2224 (volgens gissing), 3661.
We d e r , adv. terug, in de uitdrukking vort no weder, heen noch terug, 3797,
en weder ende vort, eig. terug en heen, maar vandaar: naar alle kanten heen,
overal, alom (zie Huyd. op Stoke III, bl. 209 vlg.) 1235, 2004, 4313; ook Walew.
9010.
We d e r , conj. gevolgd door oft = hetzij - hetzij, óf - óf (hd. entweder - oder,
eng. whether - or) 250, 3023; ook Walew. 7825, 7871. Ook het ontkennende
no weder - no = noch - noch, 1258; ook Walew. 503, 524; en noch weder - no,
38, 93, en no weder - noch 2034, 3038.
We d e r s a k e , tegenstander (hd. widersacher), 1624; ook Heelu 1186, 1521,
2514. Oorspr. is wedersake partij voor 't gerecht, daar zaak oorspr. rechtszaak
is, vervolgens ook in het godsgericht, den tweekamp, eindelijk in 't algemeen.
We d e r s e c g e n , tegenspreken, wraken, 4609; ook Walew. 2133.
We d e r s t a e n , ergens op, ergens op afstuiten, 1514.
We d e r s t r i d e n , strijden tegen, verhinderen, 3378.
We d e r t a l e , antwoord, tale ende wedertale = over en weêr spreken; noch
tale, noch wedertale = geene gelegenheid tot bespreken, 2413.
We d e r w i n d e n , terugwenden, buigen: breken oft wederwinden, van eene
speer gezegd, breken of buigen, 1070.
We e , in de uitdrukkingen: wee doen, smart, pijn doen, 686, 1433, 3814; vandaar
zelfs: kwetsen, havenen, 1554; ook Walew. 336, 412; wee geven, smart geven,
leed berokkenen, 2233; wee te mode sijn met den dat., pijn doen, 54.
We g e n , imperf. wach, part. gewogen, zwaar zijn, vandaar: zwaar treffen (zie
Gl. Limborch), 1230.
We g e s c e d e , kruisweg (hd. Scheideweg), 940, 956, 1004, 2331, 2466, 3018,
3348, 3974; ook Limb. III 1123; ook wegesceide, 2302, 2339.
We l n a = wile na, d.i. een tijd daarna, kort daarna, en vandaar op weinig na
(tegenover bij lange na), dus bijna, 3861; ook Walew. 8924, 9210, 9970.
We l t i j t , voor welctijt, op welken tijd, wanneer (zie Clarisse, Heiml. der
Heiml., bl. 250), 4589; ook Floris ende Bl. 941, 999.
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We n d e n , intrans. imperf. want, keeren, 2200.
We r e , tegenstand, tegenweer, en vandaar: vermogen om tegenstand te bieden,
dus kracht, sterkte, 4010; ook Walew. 10693; ter were kan meestal vertaald
worden met om tegenstand te bieden, om zich te verweren, 179, 4262, 4374;
ook Walew. 299, 339, 400, 2356, 8916, 9870.
We r e c h t e c h , weerbaar, 4359; ook Walew. 10806.
We r e l t e r e , wereldsch aanzien, eer in de wereld (ags. voroldâr) 1121; ook
Alex. V 811, Stoke X 1102, Parten. 5163, Reinaert I 2330, Walew. 6416, 8009,
8061.
We t , godsdienst, geloof; vandaar de gewone verzekeringsformule bi mire wet,
bij mijn geloof (fr. par ma foi), op mijne eer, 1403; ook bi uwer wet, 738.
W i e , w i , hoe (hetzelfde woord als hoe, maar op andere wijze gevormd. Het
is een instrum. van den Germ. stam hwi, die ook het pron. wie opleverde Indo-Germ. kwi, vanwaar 't Lat. quid - naast den stam hwa, vanwaar het pron.
wat - Indo-Germ. kwa, vanwaar het Lat. quod. De oudste Germ. vorm hwiu ags. hvî voor hvie - verloor de h, terwijl de u tot e verzwakte, vandaar wie, hd.
wie, eng. why, waar de h verkeerdelijk achter de w geschreven, maar niet
uitgesproken wordt. Daarentegen kon de w ook met de volgende iu samensmelten
tot oe, vandaar hoe, ags. hû, eng. how. Zie Taal en Lttbode. III, bl. 286, en VI,
bl. 291) 667, 1249; ook soe wie = hoe ook, 3916.
W i k e t , het kleine deurtje in de hoofd- of poortdeur (fr. wiket en guischet, van
het oudn. wîk = hoek) 3549, 3651; ook Walew. 6121, 6158, 6165, 6257, 6318.
W i d e n , intrans. ww. ruim worden, zich uitbreiden, 2548.
W i l e , tijd (zie Gl. Torec), 302, 621, 838, 2132, 3066, 3131, 3243; bi wilen,
mettertijd, 828, maar ook, bij herhaling voorkomend, nu eens, dan weder, 3745,
3747, 3749, 3750; ter goder wilen, ter goeder ure, 1288, 3519; toter wilen dat,
totdat 516, 939, 2803, 3503, 3513; die wile dat (nu dewijl, maar met causatieve
beteekenis), terwijl, 2098.
W i n n e n an, telen bij (van den vader gezegd), 18,643, 718.
W i s e n , wijzen, aanwijzen, 3505; ook Walew. 7933, 10160, 10530; ook bij
rechterlijk vonnis toewijzen, 3938. Het ww. was oudtijds zwak: imperf. wijsde,
part. gewijst, waarvan nog onze rechtsterm gewijsde (zie Dr. de Vries, Taalk.
Mag. IV, bl. 72).
W i j t , uitgebreid, breed, 1215, 1276, 2228, en vandaar ook ver (even als het
hd. weit), 3020, 4483.
Wo n d e r , iets verwonderlijks, iets waarover men zich verwondert (vooral van
monsters gezegd), 1055, 1079; ook Walew. 47, 7902,
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7904, 9959, 10578, 10656, 11100; het dunct enen wonder = het komt iemand
wonderlijk, vreemd voor, 3545.
Wo n d e r e n , onpers. ww.: het wondert mi = het verwondert mij, 27; ook
Walew. 10068.
Wo r s , naast wers, slechter, erger, eig. compar. got. adv. vairs, ags. adj. vyrsa,
eng. worse (zie ook Clarisse, Heiml. der Heiml., bl. 329-331, waar echter op de
etym. wel wat valt af te dingen), later eenvoudig als positief opgevat, kwaad,
slecht, 1043, 1491, 2289; zeer gewoon is te wors = (des) te erger, minder goed,
901, 1145, 1874.
Wo r t , woord, heeft in het meerv. wort, zooals oorspr. al de onzijdige a-stammen
van ééne lettergreep en met eenen langen klinker, bv. jaer (nog tien jaar lang),
been (nog op de been brengen), wijf, dier, swaert, enz., 3658, 4328.
Wo u d e n , met den genit. besturen (hd. Walten; zie ook op gewout); God wouds
= God besture het, 2282; ook Walew. 2460.
W r e k e n , an enen, iemand straffen voor iets, 1454; ook Carel ende El. 1294.
W u s t i n e , eenzame, onbewoonde plaats, 412. Den vorm wustine voor woestine
vindt men ook elders, bv. Ste Christina 308, 1504.

Y zie I
Z zie S.
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