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Woord vooraf
Verheugend lang is de lijst van hen, aan wie ik met grote dankbaarheid denk.
Daar is in de allereeerste plaats mijn dierbare Meester, Prof. Dr. A. van Loey, die
mij steeds met zijn goedheid en wijsheid overstelpt heeft. Hem ben ik zóveel
verschuldigd dat hij me wel begrijpen zal als ik ontroerd Hadewijch aanhaal: ‘Hiertoe
en weet ic geen dietsch’.
Ik dank ook uit de grond van mijn hart Prof. Dr. G.I. Lieftinck, wie nóóit iets teveel
is en die met het hem eigen jeugdige enthoesiasme zijn ontzaglijke kennis ten dienste
stelt van al wie raad nodig heeft.
Ik geef er me nu rekenschap van dat ik, met mijn onophoudelijk gevraag, een lastpost
ben geweest, maar niemand heeft me dat ooit laten merken. Het was dan ook, behalve
een genot voor de geest, vooral een vreugde voor het hart overal ontvangen te worden
met sympathieke belangstelling die een concrete vorm kreeg in nauwgezette, geleerde
antwoorden. Ik denk hierbij aan de Heren Professoren P. Ruelle, J. Préaux, M.
Wittek, Eg. Strubbe, R. Foncke en F. Masai.
De Bibliothecarissen van Den Haag, Utrecht, Oudenaarde en Brussel betuig ik mijn
oprechte dank voor hun vriendelijke hulpvaardigheid. In mijn erkentelijkheid wil ik
echter speciaal bedenken: de Heer Bibliothecaris en het personeel van de Leidse
Universiteitsbibliotheek, die twee jaar na elkaar enkele zware augustus-dagen te
verduren kregen; de Heer Bibliothecaris en het personeel van de Nijmeegse
Universiteitsbibliotheek, die ondanks de daar voorlopig heersende materiële
moeilijkheden een pracht-oplossing vonden om me het werk te vergemakkelijken en
waar ik als kind des huizes werd beschouwd; de Heren Bibliothecarissen van
Wolfenbüttel, die met steeds dezelfde stipte bereidwilligheid op een
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zondvloed van brieven antwoordden, foto's, fotocopieën, vergrotingen, microfilms
en diapositieven lieten maken, telkens in een record-tijd, en handscrift W naar Aken
zonden, waar ik het rustig kon inzien; de Universiteitsbibliotheek te Upsala, die ook
het onmogelijke deed om me voldoening te schenken; en ten slotte de Bibliothecarissen
van de tientallen Europese bibliotheken waarmee ik correspondeerde, op zoek naar
... nóg een Natuurkundehandschrift!
Verder wens ik mijn innige dank te betuigen aan onze eigen Universiteit, die met
zeer royaal gebaar een financiële steun verleende, en aan de Koninklijke Academie
voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België die deze uitgave mogelijk
maakte.
Ook het Nederlandse Ministerie O.K.W. mag ik hier niet vergeten: tweemaal stelde
het mij in de gelegenheid een studiereis in Nederland te ondernemen.
En ten slotte de Heer F. Van den Bosch, assistent-bibliothecaris van de ‘Vereeniging
ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels’ te Amsterdam, wie ik het soms
wel erg moeilijk heb gemaakt, en die met toewijding en eigen initiatief uren voor mij
aan het zoeken ging en in lange brieven zijn bevindingen mededeelde.
Nog vele anderen waren hulpvaardig: ik dank hen allen hier zeer oprecht.
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Aan mijn Meester,
in diepe dankbaarheid.
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Gebruikte afkortingen
Al. G.

=

Alexanders Geesten.

H. d. H.

=

Heimelijkheid der
Heimelijkheden.

Lk. Sp.

=

Lekenspiegel.

Mnl. W.

=

Middelnederlands
Woordenboek.

Nat. Bl.

=

Der Naturen Bloeme.

N. Tg.

=

De Nieuwe Taalgids.

Rb.

=

Rijmbijbel.

Sp. Hist.

=

Spiegel Historiael.

Ts.

=

Tijdschrift voor
Nederlandsche taal- en
letterkunde.

VL I

=

A. Van Loey,
Middelnederlandse
Spraakkunst. I. Vormleer.

VL II

=

id. II. Klankleer.

VMVA

=

Verslagen en
Mededelingen der Kon.
Vlaamse Academie voor
taal- en letterkunde.

WNT

=

Woordenboek der Nederl.
Taal.

ZfdA

=

Zeitschrift für deutsches
Altertum.
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Deel I
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Hoofdstuk I
Inleiding en Verantwoording
In 1847 publiceerde J. Clarisse zijn uitgave van de Natuurkunde van het Geheel-Al.
L.G. Visscher was hem echter in 1840 vóór geweest, en hiervan waren weinigen op
de hoogte, hoe eigenaardig dit ook moge klinken. Clarisse zelf rept met geen woord
over deze mysterieuze editie, waarvan slechts één exemplaar bewaard is gebleven
(U.B. Leiden, 1125 A41; bovendien ontbreken hier nog een aantal bladzijden aan,
o.m. het glossarium). Het lijkt wel of de hele oplage in een brand omkwam of met
opzet vernietigd werd. Hoe het ook zij, en of Clarisse het werk van zijn voorganger
al dan niet kende, hij had gelijk er geen rekening mee te houden, want het ‘is door
slordigheid en onnauwkeurigheid een pendant van de beruchte Ferguut-uitgave’ (De
Vooys, Ts. XXXVII, p. 271), zodat er werkelijk niets aan verloren ging.
Clarisses editie steunt op vijf handschriften (die van Visscher op twee), waarvan
hij er echter slechts vier onder ogen gehad heeft (voor hs. B gebruikte hij een copie
van J.F. Willems). Hij ging min of meer diplomatisch te werk, drukte hs. H af, vulde
ontbrekende verzen aan uit andere hss., gaf de varianten uit S, L, U en B, en liet
hierop een zeer uitvoerige commentaar volgen.
De bedoeling was uitstekend, en het resultaat helemaal niet kwaad voor die tijd.
In vergelijking met de meeste producten van toen getuigt zijn werk van kritische zin,
persoonlijkheid, intelligentie en een relatieve voorzichtigheid. Ondanks de kritiek
die volgt, blijf ik retrospectief de meeste waardering hebben voor wat Clarisse tot
stand bracht.
Een van de voornaamste tekortkomingen - en dit verwijt treft niet alleen Clarisse,
maar zijn tijdgenoten in het algemeen - is een gebrek aan accuratesse: de varianten
zijn zeer onnauwkeurig, er wordt niet de minste verantwoording afgelegd van het
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systeemloze dan-weer-wèl, dan-weer-nièt oplossen van afkortingen, de hele tekst
werd door de uitgever geïnterpungeerd, zijn paleografische kennis laat vaak te wensen
over, en het naïeve vertrouwen dat hij stelde in Willems' afschrift was oorzaak van
vele fouten.
Het leeuwenaandeel van zijn lijvige commentaar is een uitgebreide, overbodige
uitstalling van geleerdheid op de meest diverse gebieden. Deze staaltjes van haast
encyclopedische kennis zijn doorspekt met citaten in alle mogelijke talen, tot
Hebreeuws en Arabisch toe. 's Mans handigheid - ik verdenk hem inderdaad van
opzet - om bladzijdenlang uit te weiden en allengs verzeild te raken in totaal vreemd
vaarwater, is ongelooflijk. Zodat men zich, met alle eerbied voor de wetenschap van
de schrijver, ten slotte toch afvraagt of hij ons niet in de eerste plaats wil vergasten
op een exhibitionistische ‘Spielerei’. Zijn onderzoek naar een eventuele bron gaat
merkbaar uit van een pessimistisch vooroordeel, gebeurde lukraak en blijft
oppervlakkig; de woordbespreking is uitsluitend geconcentreerd op de etymologie,
met eindeloze aanhalingen en soms filologische waaghalzerij1.
Kortom, nóch de paleograaf, nóch de filoloog kan zich thans nog met een dergelijke
editie tevreden stellen.
Toen Prof. Van Loey dan ook, via een artikel van E. Rooth2, in 1937 de ontdekking
vernam van een zesde handschrift te Upsala, en hij dit ter plaatse had ingezien en
laten fotocopiëren, besloot hij deze onbekende versie als legger te gebruiken voor
een nieuwe uitgave (Zie: Mnl. Leerboek, p. 22).
Inmiddels waren er in Maastricht ook nog Natuurkunde-fragmenten aan het licht
gekomen, vervolgens zoek geraakt, en weer teruggevonden.
Maar het ontbrak Prof. Van Loey, geheel in beslag genomen door onderzoekingen
i. v. m. zijn Middelnederlandse Spraakkunst, te zeer aan tijd om zijn opzet ten uitvoer
te brengen, zodat hij mij in 1961 de fotocopieën van het Zweedse hs. overdroeg.
Ik merkte toen dat ook in Oudenaarde een tekst voorhanden was, dat het
Maastrichtse manuscript eigenlijk bestond uit frag-

1

2

W.E. HEGMAN vestigde reeds de aandacht op de fouten in het werk van Clarisse. Hij zoekt
de oorzaak ervan ‘in de glans van de klassieke philologie in Nederland’ (Wetensch. Tijd.,
1951 en 1952; p. 17 van de overdruk).
Medelnederländska Trubadurdikter funna i Universitetsbiblioteket i Lund.
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menten van twee versies, en dat in Wolfenbüttel nog een tiende Natuurkunde-hs.
berustte. Het aantal door Clarisse gebruikte teksten was dus meer dan verdubbeld
(aangezien hij weliswaar 5 hss. citeert, maar het Brusselse slechts door een afschrift
kende), met de veel ruimere mogelijkheden die daaruit voortvloeien.
Dit alles, en het belang van de Natuurkunde als tekst (waarop verder wordt
gewezen), was méér dan voldoende om een nieuwe uitgave te rechtvaardigen.
Het is een zware plicht voor een tekstuitgever om rekenschap te geven van zijn
voorkeur voor een bepaald handschrift. Niet alleen moet dit bondig gebeuren en de
lezer overtuigen, maar vooral moet die lezer de indruk krijgen dat hem iets
controleerbaars voorgelegd wordt. Controleren kan echter pas hij, die dit hele werk
doorgelezen heeft, zoals ook de uitgever pas kiezen kan nadat hij grondig alle hss.
bestudeerd heeft. Wat volgt zijn geen axioma's, maar conclusies die verder t.g.t.
uitvoerig behandeld worden.
Als legger werd hs. Ups gekozen. Niet alleen kreeg deze versie de voorkeur omdat
het de wens van Prof. Van Loey was ze uit te geven. De wetenschappelijke
argumenten die mij dwongen dit hs. te verkiezen boven de andere, staafden zonder
twijfel eveneens de keuze van mijn Meester.
Het originele manuscript, de autograaf, bevindt zich niet onder de thans bekende
handschriften. We moeten dus kiezen onder 10 copieën. Van het grootste belang is
daarbij nooit uit het oog te verliezen dat de dichter een Oost-Vlaming was. Onze
legger moet de oorspronkelijke redactie zo dicht mogelijk benaderen. Verschillende
versies komen dus niet in aanmerking: de Maastrichtse fragmenten M en M'; de
Brabantse tekst B (zó Brabants dat zelfs de naam Gent passim gewijzigd werd in
Brussel en Brabant); het oostelijke hs. O, en W dat niet volledig is.
Na deze eliminatie blijven vijf hss. over: Ups, U, H, S en L. Meestal wordt de
moeilijkheid opgelost door de oudste tekst te kiezen, maar ik kan het met deze
methode niet eens zijn: het is niet de datum die een copie dichter bij het origineel
brengt; een jong afschrift kan naar een oud model gemaakt zijn, of uit een zuiverder
traditie stammen. Dain (Les Manuscrits, p. 156) gaat hevig te keer tegen de slogan
van de vetustissimus codex. Ook Kirchner wil het principe van het oudste afschrift
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niet tot een gulden regel verheffen (Germanistische Handschriftenpraxis, p. 94).
Daarom herhaal ik met nadruk dat de tekst van huis uit Oostvlaams is. Bij het
bespreken van de dialectkenmerken bepaal ik me hier met opzet tot een globale
situering: details kan men vinden in de Taal der Hss. en in de Filologische
Commentaar.
Van de vijf in het strijdperk overgebleven handschriften is U misschien het oudste,
hoewel over de datering heel wat geschreven is. Het vertoont talrijke Vlaamse
eigenaardigheden, maar heeft minstens evenveel vreemde kenmerken meegekregen,
daar het in Utrecht (of omgeving) geschreven werd. Ook ontbreekt aan deze redactie
het grootste aantal verzen (203).
L gaat terug op ± 1375, heeft wel een Vlaams substraat, maar daarboven ligt een
laag Hollands en Utrechts (?) van afschrijver of voorbeeld. Erger is dat deze copie
wel zeer corrupt is: herhaaldelijk ontbreken woorden of verzen. Reeds Bilderdijk
noemde het ‘een der slechtste, zoo niet het allerslechtste’ (Verslag, p. 74), en Verwijs
zegt dat ‘de tekst op vele plaatsen, vaak tot onkenbaar wordens toe, is bedorven, en
het met dit Hs. alleen, zonder vergelijking van andere, onmogelijk zou zijn een
zuiveren en verstaanbaren tekst te leveren’ (Nat. Bl., p. LIII). Wat in dit citaat Der
Naturen Bloeme geldt, gaat ook, zij het in mindere mate, op voor de Natuurkunde.
De voorraad begint te slinken, want H en S moeten samen besproken worden: H
(± 1450-1500) is een slaafse copie van het veel oudere S (± 1375)1. De taal is Vlaams
gekleurd, maar kennelijk door een Hollander ‘bijgewerkt’.
Toch zou één van deze beide hss. nog het best in aanmerking komen voor een
editie, als we niet hs. Ups hadden. Dit voldoet wel niet aan alle eisen, maar toch aan
vele. Het gaat er trouwens niet om de ideale legger te vinden, maar wel de zo ideaal
mogelijke. Ups. is zeer zorgvuldig afgeschreven, haast nergens corrupt, en met
zekerheid te dateren uit het eerste kwart van de 15e eeuw. Het heeft een uitgesproken
Vlaams karakter en - wat zeer belangrijk is - het vertoont slechts bij uitzondering
een Hollandse karakteristiek.
De gaafheid van Ups blijkt o.m. uit vv. 351, 365, 384, 389, 559-560, 1035, 1052,
1082, 1110, 1378, e.a.

1

Zie voor de datering ook: Beschrijving der Hss. p. 119.
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Bovendien is dit manuscript totaal onbekend bij de Nederlandse filologen. Want,
behalve een vage vermelding in een BNM-map, is er nergens ook maar de minste
aanwijzing dat iemand uit ons Nederlandse taalgebied, met uitzondering van Prof.
Van Loey, op de hoogte was van het bestaan van deze codex.
Om deze negatieve en positieve redenen koos ik het handschrift uit Upsala tot
grondslag voor mijn uitgave.
De manier waarop bij dit uitgeven te werk werd gegaan moet thans belicht worden.
En hier wil ik graag eerst een lans breken voor de streng-diplomatische editie, waarbij
ik de kritische, modernizerende, aanpassende en halfslachtig-diplomatische methodes
over dezelfde kam scheer. De uitgever moet niet als filoloog, maar als archeoloog,
d.w.z. met de nodige eerbied voor het opgegravene, te werk gaan. Het is zijn plicht
het publiek volledig objectief zijn materiaal voor te leggen. Waar zou hij het recht
vandaan halen ook maar een komma toe te voegen of te wijzigen in een overgeleverde
tekst die zijn eigendom niet is? (Het spreekt vanzelf dat schoolboekjes en
vulgarisatiewerken hier buiten beschouwing blijven.) Het steeds aangehaalde
antwoord, dat de tekst voor de gemiddelde lezer toegankelijk moet worden gemaakt,
zou grappig zijn als het niet uit zulke ernstige pennen kwam. Wij moeten ons toch
geen illusies maken, middeleeuwse (en ook latere) tekstedities zijn geen best-sellers.
Ze worden slechts gelezen door vakmensen: ‘N'allons pas objecter que les éditions
doivent être lisibles. Passe pour les œuvres en latin, mais les éditions d'œuvres
médiévales en langues vulgaires peuvent-elles être lues par d'autres personnes que
les spécialistes? Or ceux-ci doivent pouvoir contrôler, à propos des textes qu'ils
étudient, ce premier travail qu'ils doivent faire eux-mêmes pour leurs éditions: une
lecture matérielle du ms., avec ses problèmes et ses doutes. C'est d'ailleurs en
connaissant ces difficultés premières: lectures incertaines, abréviations, erreurs de
modèle, que les chercheurs pourront souvent comprendre les variantes. Cela leur
servira aussi à établir l'histoire du texte’. (Delaissé, Édition et Codicologie, p. 130).
Voor wie moet er dan geïnterpungeerd worden, voor wie moeten de zó doorzichtige
Middelnederlandse afkortingen opgelost worden, de zogenaamde fouten in de tekst
zelf verbeterd worden? Waar blijft de waarde van een kritische, subjectieve,
eigenwijze
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editie voor filoloog, foneticus, dialectoloog, toponymist of paleograaf? Ik weet het
wel, die worden verwezen naar het handschrift zelf, ‘dat ze tóch moeten inzien’.
Maar is het nu niet juist de bedoeling van de uitgever dat handschrift in ieders bereik
te brengen (zodat we bovendien niet verplicht zijn hem in zijn verdere bespreking
op goed geluk af te geloven)? Hoe kunnen we met een gerust hart een
niet-diplomatische editie gebruiken als studiemateriaal of naslagwerk?
Velen menen dat alle methodes goed zijn, als er maar in een inleiding precies
rekenschap wordt gegeven van wat er met de tekst gebeurde. Principieel is dat ook
zo. Practisch echter kunnen deze eenzijdige uiteenlopende werkwijzen geen ander
resultaat hebben dan verwarring zaaien, vooral wanneer verschillende werken
terzelfdertijd worden geraadpleegd.
Wij hebben vooralsnog het recht niet te beslissen wat wèl en wat niet relevant is
in een Mnl. tekst. Alleen de toekomst kan dat uitwijzen. De meest wetenschappelijke
methode is alles als relevant te beschouwen. Om het even of meer dan de helft later
overbodig blijkt. Wat voor de taal niet belangrijk schijnt, kan dit in de hoogste mate
zijn voor de paleografie, en vice versa. We kunnen toch niet eeuwig blijven doorgaan
met nieuwe ‘voorlopig definitieve’ edities?1
Onlangs trof me in Scriptorium IV (1950) een merkwaardig artikel van F. Masai:
‘Principes et conventions de l'édition diplomatique’, waarin met veel nadruk de
bovenstaande opvattingen worden verdedigd. Dit hartstochtelijke pleidooi van zó
bevoegde zijde is me een onverwachte, welkome steun geweest. Ik betreur het me
te moeten beperken tot een citaat:
‘Contrairement à ce que plusieurs sont portés à croire, ce sont les ‘éditions’
diplomatiques qui peuvent seules être définitives. Naturellement l'édition diplomatique
souffrira, elle aussi, des défaillances de ses artisans. Des faits échapperont toujours
à l'œil inexpérimenté ou distrait, d'autres seront mal saisis. Mais dans le cas d'une
édition diplomatique, ces fautes et imperfections humaines sont aisément réparables.
L'inspection réitérée des mss et le développement des techniques modernes [...]
élimineront progressivement toutes les erreurs et permettront d'atteindre un relevé
exhaustif et parfait des textes et de leurs significations.

1

Een uitgave die, op de opgeloste afkortingen na, zeer sterk de hier verdedigde richting inslaat,
is die van De Tweede Rose, van K. HEEROMA (1958).
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Lorsque tout le matériel manuscrit utilisable aura été enregistré de la sorte dans une
édition diplomatique impeccable, plus rien ne peut être ajouté dans cet ordre. Par
contre, les critiques tenteront indéfiniment de réduire la distance qui sépare les textes
observables dans les mss, du texte voulu par l'auteur [...].
D'autre part, dans le cas d'éditions diplomatiques imparfaites, par ignorance de
certains témoins notamment, chacun pourra collaborer à la correction et à l'achèvement
du travail sans devoir, comme dans les éditions critiques, le recommencer ab ovo;
ce qui décourage aujourd'hui les meilleures volontés’ (pp. 184-185).
Wat voorafgaat geldt voor uitgaven zonder fac-simile van het handschrift.
De meest ideale editie echter is en blijft de fotocopie, op voorwaarde dat de
uitgever, de enige die een direct contact met het hs. heeft, alle lacunes aanvult die
daardoor ontstaan, vooral op codicologisch gebied. Een (aangepaste) transcriptie
blijft ook dan onmisbaar, want niet iedere geïnteresseerde lezer bezit de nodige
paleografische kennis. F. Masai haalt nog andere evidente redenen aan:
‘Parfois même la photographie est entièrement trompeuse, par exemple lorsqu'elle
reproduit un texte récrit. Ces cas sont fréquents, surtout dans les plus anciens
manuscrits. N'est-il pas indispensable alors qu'un spécialiste consciencieux lise le
texte sous-jacent et note scrupuleusement et en quelle mesure il peut être rétabli? La
même nécessité apparaît quand un document - et ceci est encore plus fréquent - a été
retouché, surchargé par ses divers lecteurs au cours des âges. Parmi ces correcteurs
il est indispensable de mettre de l'ordre, de distinguer de la critique dépourvue
d'autorité ou de la conjecture gratuite le fait d'une heureuse collation et, surtout, la
retouche autorisée du scribe lui-même ou de son réviseur attitré. Aucune mécanique
ne sera jamais capable d' opérer triages aussi délicats’ (p. 179).
Pas daarna mag de uitgever, op eigen verantwoordelijkheid, aan kritiek gaan doen,
zijn verbeteringen, bevindingen en veronderstellingen meedelen, duidelijk gescheiden
van de tekst: ‘C'est donc aussi la tâche de l'éditeur, qui notera la correction résultant
de ses réflexions. Mais il doit le faire dans son édition en dehors du texte, dans une
note afin de maintenir le principe de la translittération, qui exige de conserver le texte
tel qu'il se trouve dans la source à la manière de la langue’ (Hellinga, Principes
linguistiques d'édition de textes, p. 305).

De natuurkunde van het geheelal

18
Na deze inleiding, die helaas wel wat lang werd, maar me van het hart moest, komen
we tot de practische toepassing ervan. Daar ik het grote geluk had bij deze uitgave
een volledige fotocopie van handschrift Ups te mogen voegen, kon de transcriptie
vrijer opgevat worden: de afkortingen werden cursief opgelost, hoofdletters (cursief)
en interpunctie aangepast aan ons modern gebruik. Corruptelen echter, of wat wij
als zodanig beschouwen, werden ongewijzigd overgenomen, en besproken in de
Filologische Commentaar.
Op de beschrijving der hss. volgt een lijst met afkortingen die, gegroepeerd, een
meer overzichtelijk beeld geven van de verschillende gebruiken der copiisten. Deze
afkortingen zijn trouwens zeer conventioneel, bieden niets nieuws.
De nummering der verzen is die van Clarisse. Op het eerste gezicht kan het
misschien eigenaardig lijken dat de tekst bv. aanvangt met vers 279, (alleen daarom
werd, rechts in de marge, het hele hs. van 1 tot het einde toe genummerd), maar alle
verwijzingen in de commentaar slaan op de telling van Clarisse, om verwarring te
vermijden met de geciteerde verzen in het Mnl. W. en andere werken.
Nog even een woordje over de varianten en de daarbij gebruikte tekens: in principe
werden alle verschillende spellingen en woorden opgenomen, de afkortingen of
opgeloste afkortingen echter niet, tenzij de oplossing een typische of eigenaardige
vorm gaf; een andere woordorde, met identieke schrijfwijze, wordt niet altijd vermeld,
behalve wanneer dit een merkwaardige constructie tot gevolg heeft:
= betekent ‘ontbreekt’;
+ betekent ‘heeft bovendien’;
o
betekent dat het volledige vers als variant wordt vermeld;
zonder speciaal teken: variant.
In een apart hoofdstuk volgt dan de Filologische en Kritische Commentaar. Ook hier
heb ik getracht de problemen zo objectief mogelijk te benaderen en persoonlijke,
intuïtieve interpretatie slechts vergezeld van de nodige vraagtekens te suggereren.
Termen als ‘waarschijnlijk’ en ‘misschien’ zijn legio, maar leken, in de onzekerheid,
de beste waarborg voor een wetenschappelijke houding.
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Hoofdstuk II
De Tekst
1. Inhoud en compositie
Er zijn in het Natuurkunde-gedicht zéér duidelijk twee totaal onafhankelijke gedeelten:
1) een kalender, met daarop volgende commentaar, bestaande uit een kerkelijke en
een zuiver astronomische computus (vv. 1-278), en 2) een verhandeling over natuuren sterrenkunde (vv. 279-1888).
Vermoedelijk horen deze twee delen sinds de autograaf bij elkaar: we vinden ze
in té veel handschriften samen, dan dat dit louter toeval zou zijn; versificatie, stijl
en woordenschat zijn nauw verwant, hoewel het tweede gedeelte technisch op een
hoger peil staat; het eigen der heiligen wijst op eenzelfde gebied van herkomst, en
hoewel volkomen verschillend van inhoud, staan ze samen aan het begin van een
lange traditie: die van de ‘almanakken’, waarover later meer. Toch is dit alles nog
geen bewijs, dat ze oorspronkelijk ook als één enkel werk bedoeld waren.
Het was dan misschien ook wat voortvarend de rijmkalender als eerste deel te
beschouwen. Alleen de handschriften S (en dus ook H), L en gedeeltelijk W hebben
kalender en computus vooraan. Andere redacties hebben slechts het
natuurkundig-astronomische gedicht, zoals B; wéér andere (O, Ups, U) beginnen
met v. 279, en copiëren daarna, in zéér variërende volgorde, de tijdsberekeningen.
Welk afschrift staat nu, qua compositie, het dichtst bij de originele redactie? H,
S, L (en W, maar met voorbehoud: zie Filiatie) sluiten onmiddellijk aan bij de
voorafgaande heiligenkalender: ‘Vele dingen staan in de kalender, ik vertel er u nu
meer over in verzen’, en iets verder (v. 33): ‘Ik zal het ook over de natuur- en
sterrenkunde hebben, maar eerst over wat bij de kalender hoort’. Deze verzen kunnen
het werk zijn van een interpolator. De copiisten konden vrij grillig omspringen met
de
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tekst die ze vóór zich hadden liggen. Ze vulden aan, sloegen hele stukken over, lasten
eigen verzen in, en wijzigden naar hartelust de volgorde.
Toch is er iets dat onmiddellijk treft: de nonchalante manier waarop - laten we het
nog even deel één noemen - behandeld werd, terwijl anderzijds het
natuurkundig-astronomische gedeelte in alle handschriften (tenzij, bij vergissing,
éénmaal in U) onaangetast bleef, en van vers 279 tot het einde trouw werd
overgeschreven, met de wijzigingen, vergissingen en varianten die men normaal in
verschillende codices verwacht.
Er schijnt dus werkelijk iets aan de hand te zijn met het chronologische deel: de
copiisten voelden een los verband tussen dit en het andere gedeelte, ze beschouwden
het als een soort van toegift, niet altijd of niet overal even belangrijk, en vooral soms
erg moeilijk om te volgen. (Een bewijs hiervan zijn de talrijke corruptelen in de
verzen waar het er werkelijk op aankomt een redenering te volgen, en méé te rekenen.)
Het Natuurkunde-gedicht daarentegen volgt een methodisch plan, geeft op
verschillende vragen, waarover in die tijd heel wat nonsens in omloop was, een klaar,
duidelijk en meestal rationeel antwoord, wordt dadelijk als een geheel gevoeld en
ook zo behandeld.
Hiermee weten we nog steeds niet hoe het origineel in elkaar gestoken werd: ofwel
begon de dichter met vers 1 van onze telling, ofwel met vers 279 tot het einde, waarna
dan een of andere rijmkalender volgde, zonder dat die noodzakelijk de verzen 1-278
bevatte, nóch in aantal, nóch in volgorde (zie voor de inhoud: pp. 23-24).
W. Schuster (Das Planetenbuch, 7) opperde een andere hypothese: ‘Es ist sehr
wahrscheinlich, dass der eigentliche Anfang fehlt, und das Gedicht ebenso wie das
unsere mit einer kurzen Aufzählung des Sechstagewerkes eingeleitet war, die den
Abschreiber als zu bekannt wenig interessierte. In den 3 Prachthss. (H, S und L bei
Clarisse) oder in der Vorlage, auf die sie zurückgehen, wurde dann vielleicht die
Unvollständigkeit empfunden und durch das vorgesetzte Kalenderstück auszugleichen
versucht’.
Van de inlassing door H, S en/of L kan geen sprake zijn, vermits Schuster, toen
hij dit schreef, niet wist dat er nog vijf andere hss. bestonden, waarin de computus
geheel of gedeeltelijk voorkomt.
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Toch kunnen we, zelfs nu er tien redacties voorhanden zijn, geen resoluut antwoord
geven op de gestelde vraag over de indeling van de oorspronkelijke versie. Slechts
twee handschriften stemmen op dit punt volkomen overeen: S en L (H als
rechtstreekse copie van S blijft buiten beschouwing, om de statistiek niet te forceren).
De andere bieden zulk een gebrek aan overeenkomst, dat men bij al die schijnbare
wanorde haast geen raad meer weet (zie Tabel, p. 252).
Laten we dan even empirisch proberen een oplossing te vinden, op voorwaarde
dat hieraan niet meer dan een suggererende waarde wordt toegekend. In de
Middeleeuwen bevatten heel wat codices, vóór de eigenlijke tekst, een kalender,
zelfs wanneer die verder helemaal niet meer ter sprake komt. Men vond dat nu
eenmaal practisch. Hier is schijnbaar des te meer reden voor een kalender, daar er
allerlei nuttige wenken bij worden gegeven.
Er is nog een ander argument: de kalender-hss. S, H en L (misschien ook W) zijn
luxe-exemplaren, uitgevoerd in opdracht of bedoeld als geschenk. Zeer vaak wordt
bij dergelijke werken minder acht geslagen op de inhoud dan op de presentatie,
waardoor de tekst meestal zeer corrupt is. Het komt dan ook niet op enkele vellen
meer of minder, of op enkele dagen meer werk aan. De copiist kwijt zich onderdanig,
zonder initiatief, van zijn taak en ‘copieert’ in extenso. De rekening is tóch voor
iemand anders!
Maar nu moeten we even voorzichtig zijn: L, H, en S zijn té nauwe familie van
elkaar om als dooddoeners te mogen dienen. Het is niet voldoende dat we toevallig
drie handschriften uit eenzelfde traditie hebben, om die samen te doen opwegen tegen
zeven andere handschriften, waarvan ieder misschien een verschillende Vorlage had.
Als we bv. ooit van de versie Ups, of U, andere exemplaren vinden, welke conclusie
moet dan getrokken worden?
Ik meen dat we de vraag over de oorspronkelijke compositie maar in het midden
moeten laten: het antwoord ligt in één van de geuite veronderstellingen, zekerheid
bestaat niet.
Bij de verdere bespreking van de inhoud volg ik de tekst van Ups op de voet.
Na in het kort de verschillende onderwerpen te hebben vermeld die zullen
behandeld worden (5-22), verwittigt de dichter nadruk-
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kelijk de lezer ervan dat de inhoud zeer veel inspanning en concentratie van hem zal
vergen (23-32).
Het eigenlijke onderwerp wordt dan aangesneden:

I. De planeten:
- opsomming van de 7 planeten, met enkele algemene opmerkingen (279-372);
- alle planeten gaan van het westen naar het oosten, tegen het firmament in
(373-414);
- de afstand tussen de aarde en elke planeet (415-496);
- afstand aarde-sterren (497-510);
- over de namen der maten die in deze hoofdstukken gebruikt worden (511-540);
- de grootte van iedere planeet, in verhouding tot de aarde (541-562);

II. Sterren, en ander vuur in de lucht:
- de grootte der sterren (563-590);
- kometen: wat ze zijn, en wat ze betekenen (591-630);
- vallende sterren, fakkels en bliksem = brandende lucht, waarover meer volgt
(631-642);
- hoe de lucht ontbranden kan, met verklaring van de genoemde verschijnselen
(642-708);
- niet alleen de brandende lucht maakt vuur, ook duivels kunnen dit doen
(709-730);
- donder en bliksem (731-788);
- bij onweer varen er in de lucht duivels (789-802);
- weerlegging van een andere verklaring van de donder (803-818);

III. Natuurverschijnselen:
-

de wind (819-872);
hagel, regen en sneeuw (837-872);
waarom de zon groter lijkt in het oosten of westen dan in het zuiden (873-888);
bijzonnen (889-900);
de regenboog (901-918);
de lichtkring om de maan (maanrad) (919-958);
de maanvlekken (959-988);

IV. De dierenriem en de invloed van de hemellichamen:
-

algemeen (989-1012);
Ram (1013-1036);
Stier (1037-1044);
Tweeling (1045-1050);
Kreeft (1051-1062);

De natuurkunde van het geheelal

23
-

Leeuw (1063-1076);
De hondsdagen (1077-1096);
Maagd (1097-1104);
Weegschaal (1105-1112);
Schorpioen (1113-1122);
Schutter (1123-1128);
Steenbok (1129-1145);
Waterman (1146-1152);
Vissen (1153-1160);
de invloed van abnormaal weer op de gezondheid (1161-1242);
een geneesheer moet op de hoogte zijn van de sterrenkunde (1243-1286);
de invloed van elke planeet (1287-1398);

V. Maan, zon, aarde in onderling verband:
-

maansverduistering (1447-1484);
zonsverduistering (1485-1586);
de aarde is rond (1587-1660);
de aarde is het centrum van het heelal (1661-1676);
de omtrek der aarde (1677-1684);
de doorsnee der aarde (1685-1700);
de hel ligt in het centrum van de aarde (1701-1708);

VI. Aardbeving:
-

de oorzaken: damp, wolken en mist (1717-1726);
de voornaamste oorzaak = de droge wasem (1727-1750);
alles is poreus (1751-1758);
ook de aarde (1759-1766);
hoe wasem wind kan worden en aardbevingen veroorzaakt (1767-1824);
waar dit meest gebeurt (1825-1832);
wanneer dit meest gebeurt (1833-1842);
de voortekenen en omstandigheden (1843-1870);
hoe lang een aardbeving kan duren (1871-1874);

VII. De winden:
- 16 winden: hun naam en herkomst (1875-1888);

VIII. Kerkelijke computus:
- hoe men de paasdatum berekent m. b. v. het gulden getal (161-176);
- hoe men de advent berekent (79-88);
- wanneer we een schrikkeljaar hebben (89-96);

IX. Astronomische computus:
- hoe men de ouderdom van de maan berekent, op een bepaalde voorbije dag
(193-212);
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- hoe lang de maan op een bepaalde nacht schijnt (213-264);
- ebbe en vloed (265-270);
- de ouderdom van de maan op een bepaalde toekomstige dag (177-192).

Nu volgt in het kort wat Ups niet heeft (nogmaals: misschien terecht), sommige
handschriften wèl. Deze verzen werden in het variantenapparaat ingelast:
- heiligenkalender, maand per maand, met onder iedere maand een Mnl.
Cisiojanus;
- hoe men de quatertemper berekent;
- id. de vigiliën;
- id. Kerstmis, vastenavond, zondagsletter (met behulp van de uitvinding van G.
van Leenhoute) (98-160).

Zoals men ziet is de volgorde in het Natuurkunde-gedicht methodisch; de
verschillende problemen worden uitvoerig besproken en logisch met elkaar verbonden:
Na allerlei wetenswaardigs over de zeven planeten (I), wordt gezegd dat er ook
nog andere dingen in de lucht zijn: niet alleen sterren, maar ook verhevelingen,
bliksem, donder en duivels (II). Andere natuurverschijnselen, zoals wind, hagel,
regen en sneeuw worden alle veroorzaakt door dampen. Om diezelfde reden lijkt de
zon soms groter dan ze is, of zien we bijzonnen; ook de regenboog is een lichteffect
waarbij de dampen een rol spelen, evenals de lichtkring om de maan, waarin we
soms vlekken zien (III). Verder is er aan het firmament een dierenriem, waarvan
ieder teken een enorme invloed op de mensen uitoefent. Als we in een jaargetijde
niet het normaal verwachte weer hebben, dan is dat de schuld van een of andere
combinatie planeet-dierenriemteken, en het gevolg is ziekte: daarom moet een
geneesheer volkomen op de hoogte zijn van de sterrenkunde.
De invloed van iedere planeet is als volgt, en bovendien zijn de zeven dagen van
de week elk naar een planeet genoemd (IV). De maan, de zon en de aarde staan in
zeer eng onderling verband: zo krijgen we maans- of zonsverduistering als de ene
vóór de andere komt te staan. De zon verdwijnt 's nachts, maar dat betekent niet dat
het dan overal donker is: de aarde is rond, en de zon staat gewoon aan de andere
kant, waar het dag is. Dus is de aarde het centrum van het heelal en kan men ze in
principe omwandelen: maar dat zou lang duren, want haar omtrek is zus, en haar
doorsnee zo. In het centrum ligt de hel (V). Nu we
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het toch hadden over wat er in de aarde ligt, moeten we nodig over de aardbeving
spreken: de oorzaken daarvan zijn de verschillende wasems, maar vooral de droge.
Aangezien alles poreus is, zelfs de stenen en onze huid, is het niet moeilijk te begrijpen
dat ook de aardkorst vol holen is, waar die droge wasem, wind geworden, in kruipt.
Daar komt natuurlijk een heel ondergronds oproer van, dat de aarde doet beven. Ook
de zon speelt hierbij een rol (VI). En nu nog even de namen en de herkomst van de
16 winden, en dan is ongeveer alles verklaard (VII).
Het ziet er zo nonchalant geïmproviseerd uit, maar dat is slechts een indruk die we
vaak opdoen bij het lezen van Middeleeuwse handschriften: alles volgt
ineengedrongen op elkaar, zonder duidelijke indeling, meestal zonder leestekens; op
het eerste gezicht lijkt zo'n tekst maar wonderlijk aaneengeflanst. Sinds de
systematisering van de scholastiek (13e-14e eeuw, met Albertus Magnus, Thomas
van Aquino, e.a.) begonnen de schrijvers of copiisten zelf ook behoefte te krijgen
aan een indeling die duidelijker was; zo kwamen de inhoudsopgaven (rubrieken) en
de gerubriceerde aandachttekens meer en meer in gebruik. De eerste zijn in de
Natuurkunde kennelijk op initiatief van afschrijvers ingelast, komen slechts in enkele
hss. voor (Ups, L, U en O), verschillen van elkaar en staan - wat erger is - niet steeds
op hun plaats.
Nog even een woord over de manier waarop de tekst behandeld werd, en over het
soort van boek dat we hier hebben.
De Natuurkunde behoort tot de categorie van de ‘encyclopedieën’. Het spreekt
vanzelf dat deze term niet al te precies moet opgevat worden: een Middeleeuwse
encyclopedie hoefde niet noodzakelijk te handelen over de hele wetenschap, in de
ruimste zin. M. de Boüard schreef een zeer interessant artikel over ‘Encyclopédies
médiévales sur la connaissance de la nature et du monde au moyen âge’, waarin hij
twee groepen onderscheidt:
1) de moraliserende, allegorische encyclopedie, ‘[qui] ne voit dans l'univers qu'un
ensemble de symboles dont la compréhension est propre à élever l'âme vers Dieu’
(p. 264), en waarvan het doel niet is te onderrichten, maar te stichten;
2) de wetenschappelijke, ‘[qui] s'efforce d'étudier objectivement le monde; [elle] a
pour fin l'instruction des lecteurs’ (ib.).
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Welnu, de Boüard zegt met nadruk dat de eerste godsdienstige, en geen
wetenschappelijke werken zijn. Zo hebben we bv. Neckam, die nog moraliseert,
voortdurend toespelingen maakt op de klassieke mythologie en een soort van
overgangsfiguur is. Bij Bartholomeus Anglicus komen nog moralisaties voor, maar
los van de tekst, als iets bijkomstigs, telkens voorafgegaan door een ‘Nota illud’;
bovendien experimenteert hij.
In de 13e eeuw krijgen we dan het hoogtepunt van de ‘encyclopedie’, door de
triomf van het Aristotelisme op het Augustinisme, zelfs indien Aristoteles niet altijd
orthodox en zelfs apocrief wordt geciteerd.
De Natuurkunde moet zonder de minste twijfel in de tweede categorie worden
ondergebracht. Het is een wetenschappelijk werk, met als enige bedoeling de burger,
‘de leek’ in het algemeen, iets te leren. Daarom is het natuurlijk nodig geweest tot
het peil van dat onwetende publiek af te dalen, en alles te mijden wat het niet zou
kunnen begrijpen.
Afgezien van de weinige passages, waarin bijgeloof aan de dag treedt, is de stof
rationeel behandeld; God komt er niet vaak bij te pas; alles heeft een logische,
wetenschappelijke verklaring. En dat is dan toch zeker één van de grote verdiensten
van de anonieme schrijver, zelfs indien de theorieën oorspronkelijk niet uit eigen
brein kwamen: hij heeft zijn landgenoten een boek geschonken, waarin een voor die
tijd bijna zuiver wetenschappelijk standpunt wordt ingenomen, en waarin hij naar
beste vermogen een antwoord heeft willen geven dat beredeneerd en niet dogmatisch
is.

AANTEKENINGEN BIJ DE INHOUD
De bedoeling is vooral, in aansluiting op het voorgaande hoofdstuk, en als
voorbereiding op het Bronnenonderzoek, enkele technische inhoudsverklaringen te
geven en eventueel te wijzen op overeenkomst met andere werken die meestal niet
als (directe) bron hebben gediend. Het is echter mogelijk dat sommige besprekingen
uiteraard wel eens op het hoofdstuk ‘Bronnen’ vooruitlopen.
Titel: Alleen Ups heeft een titel: Dit boec is van astronomien ende van naturen Ende
van den .vij. planeten.
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De astronomie kwam op de zevende plaats van de ‘artes liberales’, als laatste van
het quadrivium. Onder astronomie werd verstaan: meteorologie, astrologie en allerlei
geheimzinnige wetenschappen, zoals kennis van de toverkrachten. Of, zoals Daniel
de Morley het in zijn ’Liber de naturis inferiorum et superiorum’ zegt (pp. 34-35):
Utilitas vero astronomie non minima perpendi debet. Astronomus namque, cum
futuros rerum eventus prescierit, poterit eorum noxa repellere, vel evitare, ut sunt
bellum publicum, generalis fames, universalis terre motus, exustiones, eluviones,
communis hominum seu bestiarum pestilencia. Si vero ista penitus effugere nequeat,
provisi tamen eventus, tolerantia multo levior est previdenti quam ignorantibus, quos
improvisus atque repentinus percutit terror. Hec ideo interponenda erant, ut hominum
astronomiam calumniantium destruerentur errores.
De sterrenkunde (in de zin van ‘cosmografie’) hoorde onder de geometrie, evenals
de landmeetkunde en de aardrijkskunde. De eigenlijke natuurkunde werd niet
beschouwd als een kunst. Vandaar het onderscheid dat door de opsomming in de
titel gemaakt wordt:
Dit boec is

1) van astronomien
2) ende van naturen
3) Ende van den .vij. planeten.

16 en volgende: het geloof aan de invloed van de planeten op het lichamelijk en
zedelijk lot van de mensen is afkomstig uit Mesopotamië, vermoedelijk 3e eeuw v.
Chr. De Grieken, via de Egyptenaren, systematiseerden de astrologie tot een
combinatie van wetenschap en godsdienst. De naam die het allereerst voor vermelding
in aanmerking komt, is die van Claudius Ptolemaios, een Grieks sterrenkundige uit
de 2e eeuw na Chr., schrijver van de Μεγαλη συνταξις της αστρονομιας, meer bekend
in de Arabische bewerking, in de 12e eeuw in het Latijn vertaald, en ‘Almagest’
geheten.
Ptolemaios wordt herhaaldelijk door de Natuurkunde-dichter geciteerd.
De Romeinen namen, na enkele moeilijkheden en tegenstribbelingen, de
astrologische theorieën van de Grieken min of meer gewijzigd over.
Eigenaardig genoeg kende het planeten-determinisme, dat toch rechtstreeks in
tegenspraak was met de Christelijke leer, in de
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Middeleeuwen een buitengewoon succes in onze Westerse wereld, ondanks
verschillende Concilie-veroordelingen. De invloed van de Islam kon deze
belangstelling alleen maar heviger doen oplaaien. Tot de 12e eeuw was in onze streken
de astrologie uitsluitend gebaseerd op Romeinse werken, o.m. die van Macrobius.
De Arabieren nu brachten de oude Griekse teksten, o.a. die van Ptolemaios en
Avicenna, in Arabische of Hebreeuwse versie naar Europa, waar ze op gezag van
Alfons X van Castilië door bekeerde Joden weer vertaald werden in het Spaans, en
vandaar in het Latijn.
Een van de meest beroemde vertalers is Gerard van Cremona, die de Almagest in
het Latijn bewerkte.
Het assimileren van de astrologische principes gebeurde echter niet
onvoorwaardelijk. Herhaaldelijk kwam er reactie vanwege de Kerk, maar veel baatte
dit niet. Sommige Pausen ten slotte geloofden zelf ten stelligste aan de invloed van
de planeten. Julius II, Paulus III en Leo X raadpleegden geregeld astrologen, o.m.
voor het kiezen van hun kroningsdag of het uur waarop het Consistorium zou plaats
vinden, en Leo X richtte zelfs een cursus in de astrologie op aan de pauselijke
universiteit te Rome.
Isidorus de Sevilla beweerde dat de astrologie voor een groot gedeelte
‘natuurkunde’ was, en maakte slechts een licht voorbehoud voor enkele bijgelovige
elementen:
Astrologia vero partim naturalis, partim superstitiosa est (Etym. 3, 27).
De sterrenwichelarij werd hoe langer hoe belangrijker, en speelde van de 13e tot de
17e eeuw een enorme rol in onze beschaving; slechts door de Aufklärung kwam er
een einde aan de bloeiperiode van de astrologie. Zie tevens hierover ‘Belang’, sub
B, p. 50 vv.
285 en volgende: dit is het geocentrische stelsel van Ptolemaios, waarin tussen de
aarde en het firmament met de vaste sterren (= 8e cirkel) zeven planeten elk hun
eigen kringloop beschrijven. Hun volgorde is, vanaf de aarde: maan, Mercurius,
Venus, zon, Mars, Jupiter, Saturnus. Hoewel dit systeem ‘Ptolemeïsch’ genoemd
wordt, hadden ook Pythagoras, Archimedes, de Chaldeeërs, Cicero, Plinius en een
gedeelte van de Arabische geleerden dezelfde opvatting.
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Plato, Aristoteles en enkele minder bekenden plaatsten de zon onmiddellijk na de
maan, dus: aarde, maan, zon, Mercurius, Venus, enz...
Het duurde tot in 1781 eer men een achtste planeet ontdekte: Uranus, en sindsdien
is het aantal belangrijk groter geworden.
Het Ptolemeïsche stelsel bleef bij de meeste leken in zwang tot in de 17e eeuw; zo
o.m. bij C. Huygens (cf. P.E.L. Verkuyl, Sterren-konst-licht bij Huygens-lectuur, in
N. Tg. 58 (1965), 234-243).
385 en volgende: Cf. Ptolemaios, I, Cap. VII; ook bij Plato, in zijn Timaios, vinden
we de theorie van het firmament dat van het O. naar het W. draait en de planeten in
deze beweging meetrekt. De planeten hebben echter ook een eigen omwenteling van
het W. naar het O.
De vergelijking met vliegen komt voor bij Thomas Cantimpratensis, Lib. XVII,
Cap. 2:
Hae [planetae] immensa celeritate ab oriente in occidentem raptantur:
tamen naturali cursu contra mundum ire comprobantur; sicut musca si
in rota molendini circumfertur, ipsa tamen proprio motu contra
relevationem ejus ire videtur.
Of Thomas de eerste was die deze vergelijking gebruikte, weet ik niet1. Wèl wordt
ze daarna geregeld teruggevonden, o.m. bij Brunetto Latini (Livres dou Tresor, p.
95):
que lor aleure est samblable au frommis quant il vait a l'encontre d'une
grant roe torniant,
en bij Gossouin (2014-5).
Ook Lk. Sp. I, XI, 47-53:
Aldus, in deser vouden,
Staet aertrike stille ghehouden
Bi des firmaments crachte,
Alsoot die wijsheit Gods wrachte.
Merct ofte een cloot hinghe,
Die menighe vlieghe omme ghinghe
Boven, bisiden ende onder.

409-414: Dit is de theorie van de periodiciteit van het heelal, die aan Plato wordt
toegeschreven maar in werkelijkheid veel

1

Zie ook ‘Bronnen’.
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ouder is. Men geloofde dat het firmament, ondanks de remmende werking van de
planeten (die in de tegenovergestelde richting draaien: zie vv. 385 en volgende),
iedere 100 jaar één graad opschoof, d.i. één dag. Na 36.000 jaren was een volledige
omwenteling voltrokken en het heelal op zijn uitgangspunt teruggekomen. Men
noemde zulk een periode ‘het grote jaar’. Albertus Magnus geeft een samenvatting
van de verschillende bewegingen (De Coelo et Mundo, Liber 2, Tract. 3, Cap. 11):
sunt autem deprehensi tres motus in sphaera stellarum fixarum quorum
unus est motus diurnus ab Oriente in Occidentem super polos mundi,
completus in viginti quatuor horis. Et alter est motus stellarum fixarum
ab Occidente in Orientem in omnibus centum annis per unum gradum,
completus in omnibus triginta sex millibus annis. Tertius autem motus est
accessionis et recessionis.
Voor Alexander Neckam, zie ‘Bronnen’.
415 vv.: In v. 423 worden Ptolemaios en Alfarganus als bronnen vermeld voor deze
passage, waarin de afstand van iedere planeet tot de aarde opgegeven wordt.
Alfarganus geeft inderdaad berekeningen hierover, maar Ptolemaios bespreekt in
zijn werk alleen de afstanden aarde-maan en aarde-zon, die voor het eerst door
Aristarchos (3e eeuw v. Chr.) berekend werden.
431-438: Afstand maan-aarde: 109.037 1/2 mijl: dit klopt precies met de gegevens
van Alfarganus.
439-444: Afstand Mercurius-aarde: 208.548 mijl = Alf.
445-454: Afstand Venus-aarde: 542.750 m. = Alf.
455-464: Afstand zon-aarde: 3.640.000 m. = Alf.
465-474: Afstand Mars-aarde: 3.965.000 m. = Alf.
475-484: Afstand Jupiter-aarde: 28.847.000 m. = Alf.
485-496: Afstand Saturnus-aarde: 45.816.250 m. = Alf.
497-510: Afstand firmament-aarde: 65.357.500 m. = Alf.
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515: De mijl van 2.000 schreden, of ‘grote mijl’, was bij ons en in Frankrijk in
gebruik, zoals trouwens bevestigd wordt (met een zekere weifeling) door Brunetto
Latini (p. 94):
por ce que un millier de terre sont .m. pas, et chascuns pas contient .v.
piés, [......] mais la liue franchoise est bien .ii. tans u .iii. tans ke le millier
n' en est.
De mijl van 1.000 schreden is de Romeinse maat. Maerlant heeft het over beide,
zonder op het onderscheid te wijzen:
Rijmbijbel 6575:
Als .viij. stadien doen die mile (ook Al. G. 7, 1090 en 10,373).

Een stadium bevatte 125 schreden; dus 1 mile = 1000 schreden = Romeinse mijl.
Maar Rijmbijbel 16.698 heeft hij het over een mijl van 16 stadiën, dus de onze,
2000 schreden groot.
524-528: Een cubitus meet volgens onze dichter anderhalve voet; volgens Rabanus
Maurus 9 voet, wat door Maerlant overgenomen wordt, in Rb. 1119:
elc cubitus in geometrie
hevet .ix. voete vrie

Dit is weer gewoon een regionaal verschil, zoals bij de mijl.
529-534: I.v.m. de maten van Noachs ark is Maerlant in tegenspraak met de
Natuurkunde. Rb. 1119 vv.:
hare ghescep dat was aldus
Lanc was soe .ccc. cubitus
[....]
.L. cubitus was soe hooch
screef Moyses diere niet omme looch.
dertech cubitus was soe wijt

De Natuurkunde, en niet Maerlant, heeft de juiste versie: cf. Genesis VI, 15:
‘En aldus is het, dat gij haar maken zult: drie honderd ellen zij de lengte der ark,
vijftig ellen hare breedte, en dertig ellen hare hoogte’.
537-540: inderdaad hadden de maten een verschillende lengte, zoals we reeds zagen
voor de mijl en de cubitus, naargelang van het land, of zelfs de wetenschap waarvoor
ze gebruikt werden.
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544-546: zon is 166 × groter dan de aarde (= Alfarganus; ≠ Ptolemaios: 300; in
werkelijkheid: 1.300.000).
547-550: aarde = 39 × maan (= Alf.; ≠ Ptolemaios: 30 ×; in werkelijkheid: 48 ×).
551-554: aarde = 22.000 × Mercurius (= Alf.).
555-556: Venus = 37 × aarde (Alfarganus: moles Veneris pars una est de Terrae
partibus 37, dus nèt het omgekeerde).
Er scheen trouwens een algemene onenigheid te heersen over de grootte van Venus.
Pierre d'Ailly zegt dat ze 27 of 20 maal groter was dan de aarde.
557-558: Mars = 1 1/2 + 1/8 deel van de aarde (= Alf.).
559-560: Jupiter = 95 × aarde (= Alf.).
561-562: Saturnus = 91 × aarde (= Alf.).
563-566: iedere grote ster = 100 × aarde (Alf. heeft nu eens 100, dan weer 107; Pierre
d'Ailly koos 107).
567-570: iedere kleine ster = 18 × aarde (= Alf.). De maten stemmen dus, op een
enkele na, volkomen overeen met de berekeningen van Alfarganus, Cap. XXII.
Boendale spreekt terloops over de grootte der sterren, en blijft zeer vaag:
I, X, 82
Al schijnt daer sulke cleyn ende smal
Si is also groot, weet dat wale,
Alse aertrike altemale

579-584: cf. Sidrac, nr 191:
ende die ons clene duncken sijn grootere
vele dan die ons meere duncken, ende daer
omme scinen sy clene omme dat sy sijn in
hogeren firmamente.
586-590: cf. Lk. Sp. I, X, 85-90:
Die ware daer die sterren staen,
Aertrike zoude hem, zonder waen,
Also cleine duncken wel,
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Alse een note van enen hasel,
Ofte cleinre, dats zeker waer:
So verre ist van hier totte daer.

591-597: cf. Lk. Sp. I, X, 59-65:
Voort so suldi weten,
Datmen eenrehande cometen
Sulcstont an die lucht ziet;
Die en staen an tfirmament niet,
Ende is ghedaen alse een sterre,
Ende gaet uut herde verre
Een staert, dicke ende groot

605-609: dat de kometen ontvlamd vuur zijn, en door samengedrongen wasems
ontstaan, wordt inderdaad door Aristoteles in zijn Μετεωρολογικα I, Cap. 6, verteld.
Ptolemaios spreekt niet over staartsterren.
De cosmografie in de Natuurkunde is zuiver Ptolemeïsch; de meteorologie
daarentegen (waarmee alle natuurverschijnselen bedoeld worden) is uitsluitend
Aristoteliaans.
610-622: ook het geloof aan de nefaste invloed van de kometen is zeer oud. Beda
(De nat. rer., Cap. XXIV) schrijft:
Cometae sunt stellae flammis crinitae, repente nascentes, regni
multationem, aut pestilentiam, aut bella, vel ventus aestusve protendentes,
wat door Rabanus Maurus bijna woordelijk wordt overgenomen (Liber de computo,
Cap. LII). Zie in dit verband ook de voorstelling op het tapijtwerk van Koningin
Mathilde, te Bayeux. Cf. Lk. Sp., I, X, 65-69:
Een staert, dicke ende groot,
Die bediet princhen doot,
Dier tijt, ofte ander plaghen,
Die daer na comen in corten daghen
Gherne pleghen te ghesciene

669-696: ook dit werd weer uit Aristoteles geput (Μετεωρολογικα, I, Cap. 4). De
‘kersen’ waarover sprake zijn ofwel de δαλοι (Lat. faces, Fr. torches) of de αιγες
(Lat. caprae, Fr. chevrons).
709-732: Er werd algemeen geloofd dat een onweer uitbrak wanneer duivelen zich
met bliksem en donder mengden, om nog meer kwaad te kunnen stichten. Cf. Sidrac,
nr 138:
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dat derde sijn die ingelen die uten hemele waren gheworpen alsoet God
woude dat sy som bleven in de locht, som in berge ende som in die helle.
Want die ghene die bleven in de locht willen selc stont clemmen in de locht
ten firmamente met hare subtijlheit ende soe comen dingele Goids ende
slaense met viere ende iagense in dafgront der hellen daer dander sijn,
enz...
Ook Thomas Cantimpratensis, in het Bieënboek, hs. A, fol. 198d:
die duvels, die uut verhengenisse der wrake Gods hem mengen mitten
onweder ende mit den donre ende daer mede die menschen ververen ende
doen hem scaden ende dodense,
en zelfs Luther (Tischreden, Cap. 24, 107):
Der Teufel macht solche Wetter, aber die guten Winde machen die guten
Engel. Denn Winde wären nichts anders, denn gute oder böse Geister.
753-758: De bron hiervan is Aristoteles (De Anima), overgenomen door Beda, 29,
de fulminibus:
sed sonitum tardius aures, quam fulgorum oculos penetrare.
Cf. Brunetto Latini, p. 81, na eenzelfde verklaring van donder en bliksem als in de
Natuurkunde:
Et se aucuns me demandoit por quoi on voit plus tost l'espars ke le
tonnoire, je diroie, por ce ke le veoir est plus prest ke l'oïr.
Ook Sidrac, nr 119:
Die dondere ende die blixeme comen uter locht vander grooter cracht der
winde die ontmoeten in die locht ende herdelijc hem onderslaen; daer af
comt die donder vanden herden slagen die soe hert sijn datter claerheit
ute blijct als een vier. Ende die claerheit baert hare eer ter erden dan de
donder, alsoe alse een steen daer men vier ute hebben wille; die slach
moet daer eer sijn dan dat vier. Alsoe es die donder ere de blixeme want
die blixeme compt uten slaghe.
De oorzaak van donder en bliksem, t.w. het ‘ontmoeten van de winden’, wordt in de
Natuurkunde met kracht, en terecht, tegengesproken in de vv. 805-818.
767-770: Vincentius Bellovacensis geeft hetzelfde voorbeeld (Liber IV, Cap. LXII:
De miraculis operationum fulminis), zonder bronnenopgave:
Caeterum mira fulminis si intueri velis sunt opera, huius enim quadam
subtili potentia loculis integris, et illesis, conflatur argentum, manente
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fracto quoque dolio vinum stat, nec ultra triduum ille perdurat rigor.
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Vlak daarna citeert hij Guillaume de Conches, die alhoewel bondiger, hetzelfde
vertelt en dus wel Vincents bron zal geweest zijn.
827-828: dit is bijna woordelijk wat Vincentius Bellovacensis aanhaalt uit de Imago
mundi:
Ventus enim est aer commotus, et agitatus, et nihil aliud, quam flatus aeris.
(Speculi Maioris, Liber IV, Caput XXVI: De Ventis).
Hetzelfde verspaar komt nog eens terug in 1765-1766.
837-872: als rechtstreekse of onrechtstreekse bron heeft ook hier weer Aristoteles
gediend. Het (door de Mnl. dichter?) ingelaste voorbeeld van de pot water op het
vuur is niet duidelijk en illustreert niet precies de woorden van de Stagiriet
(Μετεωρολογικα II, Cap. 4), die ik in de Franse vertaling van Tricot citeer:
‘Mais il y a dans la Terre une grande quantité de feu et beaucoup de
chaleur, et le Soleil, non seulement attire l'humide qui se trouve à la surface
de la terre [= exhalaison vaporeuse], mais encore dessèche, en la chauffant,
la Terre elle-même [c.à.d. exhalaison fumeuse, puisque la terre est imbibée
d'eau de pluie]. Par conséquent, l'exhalaison, ainsi que nous l'avons dit,
étant de 2 espèces, l'une de nature vaporeuse, et l'autre de nature fumeuse,
il faut nécessairement que l'une et l'autre soient engendrées. De ces 2
exhalaisons, celle dans laquelle la quantité d'humide prédomine est la
source de l'eau de la pluie, comme nous l'avons expliqué plus haut, tandis
que l'exhalaison sèche est la source et la substance de tous les vents.’
889-900: cf. Aristoteles, Μετεωρολογικα, I, Cap. 7:
de wasem is de werkelijke oorzaak, niet alleen van de kometen, maar ook
van de kring rond zon of maan. Door het lichteffect zien we soms twee
zonnen (Nat., v. 890 heeft vele sonnen).
915-918: inderdaad zegt Aristoteles, Μετεωρολογικα III, 2, dat er nooit méér dan
twee regenbogen tegelijk zichtbaar kunnen zijn, en, zoals in v. 917: hij seit d' meer
toe, d.w.z. allerlei meetkundige berekeningen i.v.m. de regenboog, die in de
Natuurkunde worden overgeslagen.
1089: hondsdagen: of dagen waarin Sirius (= hondster) samen met de zon opgaat.
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Volgens Strubbe en Voet (p. 453) werd de begindatum in de vroege middeleeuwen
gesteld op 6 juli, later op 10 of 14 juli. In de Natuurkunde wordt 7 juli opgegeven,
waar we helaas niets mee kunnen aanvangen: deze datering geschiedde niet volgens
precieze berekeningen zoals nu.
1170: onder de derde tijd worden verschillende begrippen ondergebracht:
1) van oudsher noemde men zó een periode zich ongeveer uitstrekkende van Abraham
tot de 14e generatie na David. Beda, De temporibus Liber, Cap. XVI, De mundi
aetatibus:
Tertia ab Abraham usque ad David generationes XIV, annos vero
DCCCCXLII continens, en ook Cap. XIX, De tertia aetate: Tertia aetas
continet annos DCCCCXLII.
2) de derde tijd kon eveneens op de mens betrekking hebben: het was de volwassen
leeftijd, tot aan de dood, waarna de vierde tijd begon.
3) hier is het het derde seizoen dat volgt op het abnormale jaargetijde: als de winter
droog en heet is, komen er ziekten in de zomer, enz...
1173-1174: cf. H.d.H. 1177:
Winter es coud ende nat

1181: cf. H.d.H. 1083:
Die lentin es warem ende nat

1187: cf. H.d.H. 1115:
Die zomer es heet ende droghe

1193: cf. H.d.H. 1153:
Herfst es droghe ende coud

1247-1286: er wordt in de middeleeuwse teksten herhaaldelijk op aangedrongen dat
een geneesheer ook in de sterren moet kunnen lezen. Zo was Thomas Pisan tevens
de lijfarts en astronoom van Karel VI van Frankrijk; Pieter Haschaert van Armentiers,
medecijn ende chirurgijn, verdedigde in zijn ‘Clippeus astrologicus’ (1552) hevig
de astrologische geneeskunde.
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Padua en Bologna hadden een leerstoel voor astrologie, en de geneesheren waren
verplicht dit vak te bestuderen.
Bartholomeus Anglicus schrijft (Boek 8, Cap. 18):
waer om dat die medicus en mach niet volcomeliken onderscheyden die
verwandelinghe der suucten die de werken der manen inden lichaem niet
en keerde waer af dat ypocras seyt int beghin vanden prenostiken dat is
van te voer weten van enen sieken hoe dat hi varen sal sprekende vander
manen aldus. Het is eenrehande hemelsche sterre inder welcker die
medicus hem versien moet wes voersienlicheyt wonderlic is ende te
verwonderen.
Item galienus seyt die medicus sal aensien dat zeker dinc die astrologi van
egipten leerden dat si eynden totten goeden ouermits der coniunctien des
lichaems vander manen mitten gefortuneerden sterren ende die contrarie
mitten contrarien als totten quaden ende daer om nader lere van ypocras
soe sal een beheyndich ende een volcomen medicus aensien deerste maen,
enz.
Nog een ander, later, voorbeeld uit een wandkalender anno 1525 (cit. Wiechmann,
Mecklenburgs altniedersächsische Lit. III, 124):
Darumme secht Ipocras dyt bescheit
Eyn arste de de astrologien nicht weit
Is gelyck einem oge sunder macht

en iets verder:
Eyn arste de astrologien gelert
Is aller ere vnde laues wert.

In de Renaissance bleef het geloof aan de enge band tussen genees- en sterrenkunde
rotsvast, getuige Melanchton (Oratio de dignitate astrologiae, anno 1535):
Es wird wohl niemand so abergläubisch sein, dass er den Nutzen der
Gestirnbeobachtung für die ärtzliche Tätigkeit ableugnen möchte.
Het is op zijn minst komisch voor ons - maar hoe typisch voor de tijd! -, dat
Melanchton bijgelovig noemt wie niet aan astrologie gelooft!
Paus Sixtus V (einde 16e eeuw!) maakte in zijn bul ‘Dialogus creaturarum’, gericht
tegen de astrologie, een uitzondering voor de astroloog-geneesheer.
1297-1303: cf. Lk. Sp. I, X, 51-58:
Smenschen gheboorte, alsmen seecht,
Aen die planeten vele leecht,
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Weder hi gheval ofte ongheval,
Of gheluc of ere hebben zal,
Of ghehaet sijn ofte lief,
Of ghetrouwe sijn ofte dief,
Ofte cort of langhe sal leven,
Het wort al vanden planeten ghegheven

1304-1360: zoals gezegd, was het onvoorwaardelijk geloof aan de planeten-invloed
strijdig met de Christelijke leer, zoals ook later in de Kerk conflicten ontstonden
door de predestinatietheorie. De dichter van de Natuurkunde komt op tegen de almacht
die door velen aan de planeten wordt toegeschreven, en stelt een compromis voor
waarbij de godsdienst en de vrije wil niet in het gedrang komen.
Zo ook Dante, Louteringsberg XVI:
Gij levenden schrijft iedere oorzaak steeds
Den Hemel toe omhoog, alsof hij alles
Uitsluitend door noodzakelijkheid bewoog.
Indien 't zoo waar, de VRIJE WIL ware ook
In u vernietigd, en geen recht zou 't zijn,
Na 't goede vreugd, na zonde smart te ervaren.
De hemel geeft den stoot aan uw bedrijven.
'k Zeg niet aan allen; doch, gesteld ik zeide 't:
Tot goed en kwaad is u een licht gegeven,
En ook een vrije die, houdt hij stand
In d' eersten kampstrijd tegen 's hemels invloed,
Bij krachtsontwikling 't al zal overwinnen.

De dichter van de Roman de la Rose heeft zich ernstig en uitvoerig met het probleem
beziggehouden; de volgende citaten zijn slechts uittreksels:
17059 Si dit l'en que les destinees
Leur orent teus morz destinees
E tel eür leur ont meü
Des lors qu'il furent conceü
E qu'il pristrent leur nacions
E teles constellacions
Que par dreite necessité
Senz autre possibilité
C'est senz poeit de l'eschever
Combien qu'il leur deie grever
Leur couvient tel mort receveir
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17093 Car autrement peut il bien estre
Que que facent li cors celestre
Qui mout ont grant poeit senz faille
Pour quei Raison encontre n'aille
Mais n'ont poeir contre Raison
Car bien set chascuns sages on
Qu'il ne sont pas de Raison maistre
N'il ne la firent mie naistre.

Na eindeloos gepolemiseer heeft de Scholastiek een oplossing gevonden die, zeer
kort samengevat, op het volgende neerkomt: God weet van tevoren wat er gaat
gebeuren; het is echter niet de toekomst die deze goddelijke vóórkennis bepaalt, maar
omgekeerd.
Ook in de Lk. Sp. I, X, 4-5, wordt met een enkel zinnetje het hele probleem
opgelost:
Want si [= die planeten] die werelt regeren,
Also die wille is ons heren.

Luther zei, in de Tischreden:
Astra inclinant, sed non necessitant.

1351-1374: cf. H.d.H., 1649-1660:
Een coninc hadde twee sonen,
Die hie ter wiseit wilde wonen.
Deen verstont aldat men hem leerde;
Maer waer toe men den andren keerde,
Daer wijsheit an was anscine,
Dat was al verlorne pine.
Die coninc, die hem dies scaemt,
Send sinen sone, als hem betaemt,
Achter lande met groten heren,
Maer dats om niet: hine mach niet leren
Sonder allene smede ambacht;
Dat condi wel al sonder cracht.

1385-1398: cf. Sidrac, nr 284:
In allen steden sijn duvele die onder hem hebben vele duvele die hem
onderdanich sijn, die anders niet en doen dan sy die zielen bedrieghen.
Ende al dat quaet dat de mensche doet dat vertellen sy haren meester;
ende gevalt dat enich van hem verwonnen wert van enegen goeden mensche
soe nemen sij dien [....] enz...
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1401-1426: cf. Lk. Sp. I, X, 11-27:
Die heydine liede plaghen
Wileneer, in ouden daghen,
Haer ghelove te ghevene
Aen dese planeten zevene,
Ende waenden al openbare,
Dat elc van hem een God ware,
Om dattie meestren in haren zin
Die macht kenden van hin;
Ende daer omme daden si heten
Die zeven daghe na die planeten
Also si noch gheheten sijn,
[......]
Die sondach heet na der zonnen,
Ende, also wijt ghemerken connen,
Heet die maendach na der mane, enz...

1449-1484: cf. Sidrac, nr 137, waar dezelfde verklaringen gegeven worden, te
uitvoerig om hier te kunnen geciteerd worden. Ook in Al. G. III, 1290-1300:
Waerbi die mane verliest haer lecht.
Soe en vervaert te ghere stont,
sonder dat soe es al ront.
Alse die sonne onder gaet
Entie mane risen bestaet,
So es deerde daertusscen recht;
Dus verliest die mane haer lecht,
So welctijt dat al dus ghesciet,
No min no me, no anders niet.
Hier bi eest, in minen wane,
Dat dus donker es die mane.

Ook in de Lk. Sp. I, IX, 54-74, waar de eerste twee verzen trouwens zeer sterk op
die van de Nat. lijken:
Die mane heeft haer licht al
Vander zonnen diet haer gheeft enz...

1470: Drake: hiermee worden bedoeld de Caput et Cauda Draconis, waarover
Alfarganus spreekt in Cap. XXVIII, ed. Golius. Zie ook Clarisses Breedere
Aantekeningen, p. 266 vv.

De natuurkunde van het geheelal

41
1485-1528: cf. Al. G., III, 1257-1274:
Waerbi so de sonne vervaert,
Dat seghic u, hoort harewaert:
Men leest dat seven hemele staen,
Daer die planeten binnen gaen,
Ende elc boven den anderen gaet.
In den nedersten so staet
Die mane, die nu es vervaren.
Vier hemele bat up te waren
Steet die sonne, die den dach
Int eertrike gheven mach.
So die mane meer lichts hevet,
So die sonne meer beghevet,
Ende so weltijt dat soe ontfanghet,
So machmen merken dat soe hanghet
Vor die sonne ende soe ontfaet,
Ane tlicht, dat vander sonnen slaet.
Alsoe tusscen ons staet enter sonnen,
Eest dat wi iet merken connen

1489-1490: woordelijke overeenkomst met Lk. Sp. I, IX, 35-36:
Dattie mane comt gheronnen
Tusschen ons ende der zonnen

1539-1542: Maerlant slaakt dezelfde verzuchting, o.m. in de Proloog tot de Sp. Hist.:
den leeken eist te swaer.

Hier gaat het over de plaatsen aan het firmament waar zon of maan soms vertoeven,
en waardoor een normaal verwachte eclips niet plaats vindt (cf. commentaar v. 1470).
Dit wordt door Alfarganus t.a.p. grondig verklaard, maar de hele passage is inderdaad
een zware brok voor een niet-ingewijde.
1558-1564: hier wordt maar één onnatuurlijke zonsverduistering vermeld, t.w. bij
Christus' dood. In Sidrac (137) worden er twee besproken, die reeds plaats vonden
bij de watervloed en de kruisiging; één eclips staat ons nog te wachten, bij de geboorte
van de valse profeet.
1615-1623: cf. Brunetto Latini, p. 88:
ke s'il n'eust sus la face de la terre nul enpechement, si ke on peust aler
partot, certes il iroit tot droitement environ la terre tant k'il revenroit au
leu meisme dont il estait esmeus,
en zie ook Gossouin, 1774-7, 1795-1805.
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1639-1646: het is interessant met deze verzen, waar het bestaan der tegenvoeters
wordt beschreven, de volgende tekst van Maerlant (Sp. Hist. I1, 29, vv. 62-66) te
vergelijken:
Hier af teltmen redene blint,
Dar daer liede sijn, sonder waen,
Dat haer voete jegen donse gaen,
Ende men heetse Antypodes;
Maer wet wel dat dit favele es

en ook Maerlant, Al. G. III, 313-316:
die sterren die hier boven liden,
die wi sien te haren tiden,
ende die ooc onder ons staen,
die noit man en sach sonder waen

De Natuurkunde-dichter was dus van de dingen waarover hij schreef beter op de
hoogte dan zijn illustere meester. Ook Boendale geloofde eraan (Lk. Sp. I, Cap. 11),
alsmede Brunetto Latini (p. 98):
D'autre part, se mon occident est le orient a ceaus ki abitent encontre mes
piés.
Cf. Lucretius, De natura rerum, I, 1058 sqq.
1662-1668: de vergelijking van de aarde met een eierdooier schijnt algemeen verspreid
te zijn geweest. Wie ze echter voor het eerst gebruikte, weet ik niet. De oudste bron
waarin ik ze tot nu toe vond is Honorius Augustodunensis (12e eeuw), in zijn
Philosophia Mundi, 1, en in de Imago Mundi I, 1. Ook bij Brunetto Latini, p. 86: Et
est autresi au monde comme l'eschaille de l'œf, ki enclot et ensierre ce ki est dedens;
in het Mnl. nog bij Boendale (Lk. Sp. I, XI, 11-16):
Bi enen eye moghedijt merken wale:
Die hemel dat is die scale,
Twitte dat is tfirmament,
Dat altoos loopt omtrent,
Die doder dat is aertrike

en Sidrac, nr 112.
1701-1708: de hel werd sinds onheuglijke tijden in het centrum van de aarde geplaatst.
De Griekse filosoof Philolaus (5e eeuw v. Chr.) geeft misschien wel de oudste
bewijsplaats: volgens hem is het centrum van het
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Heelal een vuur, dat Hestia wordt genoemd. De Pythagoriërs nemen deze voorstelling
min of meer gewijzigd over, tot ook Dante zijn Inferno in het middelpunt van de
aarde plaatst.
Zie ook Brunetto Latini, p. 88:
Et la plus basse chose et la plus parfonde ki soit au monde est li poins de
la terre, c'est le mileu dedans, ki est apelés abisme, la u infier est assis,
en Gossouin, Image du Monde, 1767 vv.
1732-1814: de verklaring van de aardbeving vertoont een grote gelijkenis met die
van Beda:
Cap. 49. De terrae motu: Terrae motum vento fieri dicunt, ejus visceribus
instar spongiae cavernosis incluso, qui hanc horribili tremore percurrens,
et evadere nitens, vario murmure concutit, et se tremendo vel dehiscendo
cogit effundere. Neque enim fiunt, nisi coelo marique tranquillo, et vento
in venas terrae condito. Et hoc est in terra tremor, quod in nube tonitruum:
hocque hiatus, quod fulmen. Fiunt simul cum terrae motu et inundationes
maris, eodem videlicet spiritu infusi vel residentis sinu recepti.
Beda heeft, evenals de Natuurkunde-dichter, deze opvatting van Aristoteles
overgenomen. In de Μετεωρολογικα II, 7 en 8 vinden we inderdaad alles wat het
Mnl. heeft: de oorzaak der aardbeving is de ανα-θυμιασις (= wasem o.i.v.
zonne-warmte); meestal beeft de aarde 's nachts (1815-1824), in de lente en in de
herfst (1833-1842); storm op zee kan een voorteken zijn van aardbeving (1799-1814),
die ook kan plaats vinden bij maansverduistering (Natuurkunde: zonsverduistering,
1859-1870).
1875-1888: het is opvallend hoe vlug de Mnl. dichter zich van zijn laatste onderwerp
heeft afgemaakt. Het is hem zelfs te veel de verschillende winden op te sommen, we
moeten maar kijken naar de windroos, die nota bene in verschillende handschriften
ontbreekt. Had hij er werkelijk genoeg van, of beperkt hij zijn uitleg om de reden
die Brunetto Latini aanhaalt (p. 92):
Mais des nons et de la diversité des vens ne dira ore plus li mestres, por
ce ke les gens du monde changent et devisent les nons selonc les usages
et selonc la diversité des langages?
Hierop volgt, in Ups, en enkele andere hss., de computus.
Reinherus de Paderborn (1171), wiens computus door W.E. Van Wijk werd
uitgegeven, geeft de volgende bepaling:
Compotus est scientia inveniendi quibus diebus et feriis annua festa
redeant.
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Na 1200 kreeg het woord, volgens Van Wijk (p. 72), de betekenis van ‘Manuel de
chronologie technique’, zoals de titel van Sacrobosco's werk aanduidt:
Compotus est scientia considerans tempora ex solis et lunae motibus,
alsook de Latijnse tekst in hs. W.
Het ware misschien wel aardig de definities van Bacon, Grosseteste en Alexander
de Villa Dei te laten volgen, hoewel ze in wezen weinig verschillen:
Bacon:
Sciencia de tempore est sciencia distinccionis et numeracionis temporum,
exteriorum corporum motibus et ex humanis legibus nascencium. Et hec
vocata est compotus ab autoribus, quasi compotus a computando dictus,
eo quod docet tempora computare per partes ejus, quarum divisio et
annotacio tripliciter invenitur; quedam enim a natura, quedam auctoritate,
quedam solo usu et voluntate in compotis auctorum designantur.
(Compotus, ed. Steele, p. 2).
Grosseteste:
Compotus est scientia numerationis et divisionis temporum. Numerantur
enim tempora et signantur et dividuntur per signationes et differentias
quas dant eis motus celestium corporum, et iterum per signationes et
differentias quas dant eis cultus regionum, et in hiis duobus modus
numeracionis et divisionis temporum completa est scientia que Compotus
nominatur. (Compotus, ed. Steele, p. 213).
Alexander de Villa Dei:
Compotus est scientia distinguendi tempus certa racione. Et dicitur
Compotus a computando, non quia computare docet, set quia computando
docetur. Et notandum quod est duplex; compotus philosophicus, scilicet,
et vulgaris sive ecclesiasticus. (De Massa Compoti, 11 vv.)
161-176: om de voorgeschreven berekening te kunnen uitvoeren, moet men een
eeuwigdurende kalender hebben (die in de 11e eeuw door een onbekende computist
werd uitgevonden). Hierop staan de 235 nieuwe manen van een volledige, 19-jarige
maancyclus aangeduid met het ‘Gulden Getal’. Daar de lunatie van het eerste
cyclus-jaar op 23/1 valt, staat naast deze datum het gulden getal 1. Bovendien krijgen
de dagen ieder een letter, van a tot g, waarvan één dan telkens het hele jaar door de
Zondagsletter is en met een hoofdletter wordt aangeduid (in de eeuwigdurende
kalender is dat onveranderlijk A).
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Om Pasen te vinden, diende men het gulden getal te kennen, dat men opzocht in de
kalender bij de gegevens over maart, na de nonas. Men voegde er dan 14 dagen bij
(= volle maan), en met behulp van de Zondagsletter vond men de daaropvolgende
Zondag, waarop Pasen viel.
Rubriek Ups en U na 161: De dichter bedoelt dat men Pasen moet berekenen met
behulp van het gulden getal (toude ghetal vander mane) in een (eeuwigdurende)
kalender (zie boven). Reeds in de 6e eeuw had Dionysius Exiguus een middel
ontworpen om het optreden van nieuwe manen, en dus ook van Paas-vollemaan, te
berekenen, om niet meer afhankelijk te zijn van directe waarneming aan de hemel.
Zijn berekening ging ervan uit, dat 19 zonnejaren overeenkomen met een geheel
aantal lunaties, die hij zó over de jaren verdeelde, dat een zo eenvoudig mogelijke
berekening van de Paas-volle-maan werd verkregen.
Maar de duur van de dag, de gemiddelde duur van een lunatie en die van een jaar
zijn nu eenmaal niet commensurabel. Iedere cyclus, hoe vernuftig ook gevonden,
bevat dus een fout. Dit geldt dus zowel voor de vastgestelde duur van een jaar (365,
25 dag) als voor de Paascyclus.
Die fouten, vooral die van de duur van een jaar, worden met het voortschrijden
van de eeuwen regelmatig groter; er treedt dus een zeker verloop op. Het verschil in
de duur van het jaar was reeds opgemerkt door Beda Venerabilis in de eerste helft
der 8e eeuw. Maar ook de kleinere fout in de 19-jarige cyclus bleef niet onopgemerkt
en is in de eerste helft der 14e eeuw vrij algemeen bekend geworden, mogelijk aan
anderen reeds belangrijk vroeger.
De copiisten van U en Ups willen dus zeggen dat de datum van Pasen berekend
wordt met het gulden getal (want paesken wasser na gheset), hoewel er nu een verloop
is van enkele dagen tussen het optreden van de berekende Paas-volle-maan of terminus
paschalis en de werkelijk optredende (al ist nv uerlopen). Daarom was een
kalender-hervorming zo hard nodig, en het is pas aan Paus Gregorius XIII gelukt die
in te voeren, in 15821.
Deze passage, waarin een manier aan de hand wordt gedaan om Pasen te berekenen
volgens een methode die sinds de eerste

1

Ik dank van ganser harte Mr. W. Downer, te Leiden, die zo vriendelijk was mij deze uitvoerige
inlichtingen te verschaffen.
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helft der 14e eeuw algemeen als ongeldig werd beschouwd, is van belang voor de
approximatieve datering van het gedicht. Het spreekt vanzelf dat een dichter,
schijnbaar zeer goed op de hoogte van chronologische problemen, in zijn werk geen
berekening gaat voorschrijven, waarvan hij zeker weet dat ze niet meer opgaat.
227-228: een ‘punt’ is een kwartier van het zonnenuur; het maanuur daarentegen
bevatte vijf punten. Cf. Sacrobosco in Libellus de Anni ratione: Punctus [...] in solari
computatione, est quarta pars horae unius: in lunari vero, quinta (niet gepagineerde
uitgave; volgens onze telling: p. 4).
Zoals Gailliard en De Vreese terecht zeggen (Dietsche kalenders, 1914, p. 52)
moet het Mnl. W. 6, 512 in die zin worden aangevuld.
250-251: zie bovenstaande commentaar. De twee (punten) die over blijven na de
aftrekking (32-30) zijn ± 1/2 uur; om precies te zijn 2/5.
215-264 en 177-192: de berekeningen zijn eenvoudig, de tekst is duidelijk en behoeft
geen verdere verklaring.
Men kan zich echter afvragen: wat is het nut van deze wetenschap, waarom diende
men de ouderdom van de maan te kennen, of het aantal uren dat ze 's nachts scheen?
Dit alles staat rechtstreeks in verband met de astrologie, en vooral met de
geneeskunde.
Arvid Lindhagen schreef hierover een merkwaardig artikel: ‘Länge und Alter des
Mondes in den Kalendarien des Mittelalters’, waaruit ik citeer: ‘Wenn man bedenkt,
welch grosse Rolle der Aderlass in der Heilkunde und der Gesundheitslehre
vergangener Zeiten gespielt hat, wird man sich nicht wundern, dass die
Lunarbuchstaben sich einer entsprechenden Popularität erfreut haben’ (p. 10).
De grote verantwoordelijke was in ieder geval Ptolemaios, die in het Centiloquium
al deze raadgevingen in zeer strenge regels boekstaafde.
Misschien is het wenselijk enkele woorden te zeggen over de in Ups ontbrekende
(?) gedeelten:
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275-276: (zie p. 614) Dat bij het wassen van de maan wonden kunnen opgelopen of
verergerd worden, vinden we ook in Wolfram von Eschenbachs Parzifal IX, 489, 37
vv:
unt des mânen wandelkêre
schadet ouch zer wunden sêre

97-160: (zie p. 602 vv.)
De betekenis van deze verzen, die na een inleidende gebruiksaanwijzing het
fameuze Latijnse gedicht van Geraert van Leenhoute bevatten, is duidelijk uiteengezet
door Clarisse, pp. 236-241. De bedoeling van 131-134 bekende hij echter niet te
begrijpen (zie verder).
Om in het kort een denkbeeld te geven van deze vernuftige uitvinding: de tekst
bestaat uit 99 Latijnse woorden, totaal zinledig aaneengeflanst. Ieder woord stelt een
jaar voor, gaande van 1273 tot 1371.
1) het aantal letters van ieder woord geeft het aantal weken tussen Kerstmis en het
einde van de besloten tijd;
2) doet men daar drie weken bij, dan heeft men de grote vastenavond;
3) ieder woord dat op o eindigt, is een schrikkeljaar;
4) de eerste letter is de Zondagsletter van dat jaar;
5) ieder schrikkeljaar-woord heeft twee Zondagsletters: aan het begin van de eerste
en de tweede syllabe;
6) om de maancyclus te berekenen, neemt men het eerste woord dat met een
hoofdletter begint: daar begint de 19-jarige maancyclus; de volgende vangt aan bij
het volgende woord met initiale hoofdletter, enz...
Zoals men merkt zal het opstellen van deze Latijnse hexameters heel wat
hoofdbrekens gekost hebben aan Geraert van Leenhoute. We hoeven dan ook niet
verbaasd te zijn over 's dichters naïeve, grondeloze bewondering:
beter vers ne vant nie sin (vers 145).

131-134: die Clarisse toegaf niet te verstaan, evenmin als Bilderdijk, zijn a.v. te
verklaren: er werd in de voorgaande verzen gezegd dat in het schrikkeljaar twee
Zondagsletters in een woord gebruikt worden. Daarop volgt heel normaal 131-134:
om de tweede Zondagsletter te vinden, voegt men bij de eerste die letter die in het
alfabet daarop volgt. Bv. is B Zondags-
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letter, dan zal in een schrikkeljaar de tweede letter C zijn. Maar om Kerstmis te
vinden, moet men in het woord alleen de eerste Zondagsletter gebruiken. Het
verspringen van de Zondagsletter gebeurt nl. pas na einde februari; Kerstmis valt
daarvóór, en daarom is de eerste Zondagsletter dan nog van toepassing.
Er dient nog even te worden opgemerkt dat S (en H) en U een zeer corrupte versie
hebben, terwijl L voor éénmaal zuiverder is.
35-50: (zie p. 617 vv.)
Hoe men de vier quatertemperdagen berekent, waarop gevast moest worden. De
tekst is duidelijk.
51-78: (zie p. 618 vv.)
Om de vigiliën te vinden, die ook vastendagen waren. Ook hier is verder niets aan
toe te voegen.

2. Belang
Onder ‘belang’ wordt tweeërlei verstaan: de intrinsieke waarde van de tekst en zijn
betekenis op cultuurhistorisch gebied.
Over de tekst ‘in se’ is het moeilijk een degelijke studie te maken als men niet van
het vak is. Wordt een werk als dit uitgegeven door een wetenschaps-historicus, dan
gaat die, en dat is normaal, alles concentreren op zijn specialiteit. De filologie legt
er het loodje bij neer: zelfs indien bepaalde richtlijnen gevolgd worden om de
taalkundige waarde van de uitgave zoveel mogelijk te vrijwaren, dan nog blijft de
filoloog sceptisch tegenover het materiaal dat hem voorgelegd wordt; dat is niet
alleen zijn recht, maar zelfs zijn plicht.
Gaat anderzijds een filoloog hier aan het werk, dan kan hij, waar het op wetenschap
aankomt, hoogstens een paar gemeenplaatsen aanhalen.
Dus - en dit adagio hoort men sinds jaren in allerlei toonaarden - ‘collaboratie is
de enige juiste methode’.
Iedereen is het roerend hiermee eens. Maar samenwerking is helaas meestal een
utopie.
Voorlopig zullen we ons maar moeten tevreden stellen met éérst de filologen hun
werk te laten doen, t.w. een betrouwbare
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tekst in het bereik van het belangstellend publiek te brengen, en dán kan de
wetenschapsman aan het werk. Liefst niet omgekeerd.
Dit alles is natuurlijk, zoals de lezer vermoedt, een uitvoerige verontschuldiging
voor het ontbreken van een speciale studie over de wetenschappelijke waarde van
de Natuurkunde-inhoud. Ik ben daartoe onbevoegd. Hier en daar wordt wel een
bepaald punt besproken, vooral in de ‘Aantekeningen bij de Inhoud’, terloops in de
‘Filologische en Kritische Commentaar’, bij het onderzoek naar de ‘Bronnen’, e.a.
Het probleem is des te neteliger, daar we slechts zéér ongeveer het ontstaan van
het werk kunnen situëren, en dus moeilijk kunnen uitmaken in hoever de schrijver
op de wetenschap van zijn tijd en zijn land vooruit was. Ook is er in de Nederlanden
zelf weinig materiaal ter vergelijking.
Er zijn heel wat positieve argumenten die pleiten voor het belang van deze tekst, en
de uitgave ervan:
A. Het onderzoek van de geschiedenis der wetenschap staat bij ons nog ongeveer in
de kinderschoenen. Af en toe heeft zich wel eens een medicus beziggehouden met
het bestuderen en uitgeven van een van onze geneeskundige handschriften; P. Van
der Wielen interesseerde zich vooral voor de farmaceutiek, A.J.J. Van de Velde
behandelde de natuurwetenschappen en de geneeskunde, alsook F. Sano en G.
Schamelhout, en onlangs verscheen van de hand van W. Daems de uitgave van het
‘Boec van Medicinen in Dietsche’ (diss. Leiden), vooral farmaceutisch en botanisch
belicht. Maar van een werkelijk systematische studie over de stand der wetenschappen
in de Middeleeuwen is weinig sprake. Aan onze universiteiten wordt, - in twintig
lesuren en als keuzevak! - de hele geschiedenis van de wetenschap gedoceerd.
In Duitsland daarentegen heeft deze specialiteit sinds tientallen jaren zulk een
enorm succes, dat het onmogelijk is alle namen te citeren die bekendheid verwierven.
De meeste kan men vinden in de Bibliografie, maar ik wijs vooral op Mayerhöfers
Lexikon der Geschichte der Naturwissenschaften, met verschillende medewerkers,
waarvan tot nu toe 5 afleveringen verschenen (tot en met ‘Daniel von Morley’). De
Duitsers zelf hebben trouwens het gebrek aan voldoende belangstelling bij ons
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gemerkt, en enkelen zijn gaan grasduinen in de Middelnederlandse wetenschappelijke
literatuur, of betrokken ze bij hun onderzoek: E. Zinner, W. Schuster, K. Sudhoff,
en anderen.
Er is gelukkig reden om aan te nemen dat de toestand langzaam aan het veranderen
is, en dat stilaan de geschiedenis van de wetenschap meer en meer adepten zal vinden
bij ons. We moeten hier vooral wijzen op het verdienstelijke werk van G. Sarton,
met de door hem uitgegeven tijdschriften Isis en Osiris. Sinds 1959 verschijnt in
Antwerpen driemaandelijks een zeer interessant tijdschrift: Scientiarum historia, met
in ieder nummer een bibliografie van de geschiedenis der geneeskunde, wiskunde
en natuurwetenschappen.
De Natuurkunde van het Heelal blijkt in dit verband van het allergrootste belang
te zijn, omdat het het enige gespecialiseerde werk is dat tamelijk volledig het
wereldbeeld van onze doorsnee Middeleeuwer beschrijft.
B. Wat de wetenschaps-mens in zijn onderzoek met minachting als ‘bijgeloof’ terzijde
zal schuiven, heeft niettemin een eigen waarde (Zie ook in de ‘Aantekeningen bij de
Inhoud’). Wat Fr. Boll schreef i.v.m. de Griekse astrologie blijft ook hier van
toepassing:
‘Das allein schon müsste uns zwingen, uns mit ihrer Geschichte und ihrem System
zu befassen; denn es ist klar, dass eine Weltauffassung von solchem Einfluss und
solcher Dauer nicht ignoriert werden kann, ohne dass uns für unzählige
Gedankengänge, für eine Fülle von literarischen- und monumentalen Ueberlieferungen
der Schlüssel fehlen müsste. So wird das Studium dieses Weltbildes, das Religion
und Wissenschaft als ihr missgestaltet [sic] Zwitterkind zwischen sich gehegt haben,
zur unabweisbaren Notwendigkeit’ (Vom Weltbild der griechischen Astrologen, in:
Süddeutsche Monatshefte 7 (1910), 524).
We hebben het recht niet de Middeleeuwer om zijn bijgeloof te misprijzen: hij
sloot in zijn opvattingen aan bij het prestige van de overleveringen der klassieke
oudheid. Door hun opmerkingsgave en zeer precieze, ingewikkelde berekeningen
hadden de ouden de grootste bewondering afgedwongen, en men geloofde
onvoorwaardelijk alles wat ze verkondigden, ook het wetenschappelijk minder soliede,
dat trouwens vaak apocrief was.
De astrologie maakt zulk een belangrijk integrerend deel uit van de levensopvatting
van de Middeleeuwer, dat het onmogelijk is met dit aspect geen rekening te houden:
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‘Grosseteste accepts astronomy and astrology as the supreme science and says in his
treatise on the liberal arts that natural philosophy needs its aid more than that of the
others. There is scarcely any operation whether of nature or of men, such as the
planting of vegetables, or transmutation of minerals or cure of diseases, which can
dispense with astronomical assistance. For inferior nature does not act except as
celestial virtue moves and directs it’ (Thorndike, History II, 445). Niet alleen Robert
Grosseteste, maar al de anderen (op een enkele uitzondering na), al de ‘groten’, de
toonaangevenden, de onbetwistbare autoriteiten hielden er dezelfde mening op na.
‘After such an exhibition as this of what a commonplace and matter-of-course
affair astrological theory was in the 13th century, how impossible it is to have the
least sympathy with those specialists in medieval learning who would have the work
of Daniel of Morley shunned like the pest because of its astrological doctrine, or
account for Bacon's imprisonment in 1278 by his astrological doctrine, or deny that
Albertus Magnus could have written the Speculum Astronomiae with its astrological
doctrine’ (Thorndike, o.c. II, 419).
Deze mening van één van de beste kenners der Middeleeuwse wetenschappelijke
teksten, is ook van toepassing op de misprijzende beschouwingen die over de
Natuurkunde in omloop werden gebracht. Velen hadden in hun oordeel, om zeer
bekrompen redenen, slechts kennelijk één doel voor ogen: het hele werk definitief
als kolder de doek om te doen. Om dit doel te bereiken, gewagen ze met geen woord
van de wetenschappelijke waarde, en halen onveranderlijk als enig citaat de verzen
709 en volgende (over de luchtgeesten) uit de doos. Ik denk o.m. aan J. De Vries
(Proeve I, 12); J. Stecher (Histoire, p. 124); J. Van Mierlo (Beknopte geschiedenis,
p. 114), die echter een totaal tegenovergestelde mening te kennen geeft in zijn
Letterkunde van de Middeleeuwen (I, p. 331); J. Van Vloten (Schets, p. 9; Beknopte
Geschiedenis, p. 134); P.G. Witsen Geysbeek (Biographisch, anthologisch en critisch
Wdb., p. 374), e.a.
Bovendien is zelfs dit bijgelovige van belang voor de wetenschap. Het kan niet
bondiger en krachtiger gezegd worden dan in dit citaat: ‘An der Wiege der modernen
Astronomie steht die Astrologie, an der der Chemie die Alchimie’ (A. Hauber,
Planetenkinderbilder und Sternbilder, p. 238).
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C. De Natuurkunde is, na de grote klassieke encyclopedieën uit de 13e eeuw met een
overvloed aan wetenschap, maar bondig en droog van stijl, de allereerste
overgangsvorm naar een eeuwenlange traditie, die zelfs in de twintigste eeuw nog
voortleeft: de ‘Volksalmanak’. Hierin komt van meet af aan een kalender voor, liefst
een eeuwigdurende, met allerlei inlichtingen over de heiligenfeesten, de veranderlijke
feestdagen, de stand van zon en maan het hele jaar door, hun eventuele eclipsen,
allerlei astrologische raadgevingen en horoscopen, de invloed van de planeten,
meteorologische voorspellingen en verklaringen, gezondheidsregels, enz...
Het is overbodig uit te weiden over het succes van deze volksliteratuur. Toen
Napoleon aan Jean-Marie Nisard vroeg wat het volk las, beantwoordde deze de vraag
met zijn bekende werk ‘Les Livres populaires’, waarin hij beweert dat de almanak,
na de Bijbel, het oudste en meest gelezen boek is.
We vinden er de weergave in van een typische mentaliteit, een geestesstroming,
een beschaving, een levensopvatting die ons des te meer interesseren moet, daar ze
die van onze voorouders is, en haar stempel op het volk heeft gedrukt, zodat we zelfs
nu nog sporen ervan terugvinden in folklore, volksgeloof en -traditie.
In het Nederlandse taalgebied hebben wij door de eeuwen heen een zeer rijke oogst
opgedaan aan almanakken, die vooral onmiddellijk na de uitvinding van de
boekdrukkunst voor een ruime verspreiding in aanmerking kwamen1. Ik vermeld hier
slechts de Scaepherders Kalengier, de Bredaesche Almanac van Jan van Vliet, De
vermeerderde wijse Jaer-beschrijver, Dat Groote Planeten Boeck, enz...
Geen enkele almanak kan het in ouderdom halen bij de Natuurkunde, al weten wij
dat er vermoedelijk vroegere bestaan hebben: C.R. Hermans geeft een (18e-eeuwse?)
copie uit van een almanak uit 1252 (Geschiedkundig Mengelwerk over de Provincie
Noord-Brabant II, 116-121).
Het is allerminst de bedoeling te beweren dat de Natuurkunde een oorspronkelijk
werk is; we zullen integendeel verder zien dat

1

A. HAUBER (Planetenkinderbilder und Sternbilder, p. 268) komt voor de wiegedrukken tot
een totaal van 30 % astronomisch-astrologische werken. Sommige planetenboeken haalden
een oplage van 230 exemplaren, wat enorm is!
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de dichter louter gecompileerd heeft, zoals bijna alle didactische schrijvers in die
tijd. Verschillende verzen vinden we, min of meer woordelijk, in andere werken
terug, o.a. bij Maerlant, Boendale, en anderen. Maar terwijl daar die problemen
meestal slechts toevallig ter sprake komen, of in een ander verband ingelast worden,
is er in de Natuurkunde een selectie gemaakt, met uitsluiting van ieder allegorisch
of episch element.
En het is juist deze vrijwillige beperking van de stof, samen met de manier waarop
ze behandeld werd, die van de Natuurkunde de voorloper van de zo populaire
volksalmanak maakt.
Zelfs indien oorspronkelijk de kalender met de computus er niet in thuishoorden,
dan is dat nóg een argument: we hebben dan nl. het bewijs dat de interpolator(s) dit
als een gebrek voelde(n) in wat blijkbaar als een ‘almanak’ werd beschouwd (alhoewel
het woord toen nog niet gebruikt werd).
Bij het ontbreken van oudere testimonia is de Natuurkunde van het Heelal het
uitgangspunt van een zeer belangrijke vorm van onze volksliteratuur, en dus tevens
een aspect van onze beschavingsgeschiedenis.
D. Wat eveneens de Natuurkunde-tekst zo waardevol maakt, is zijn enorme
verspreiding, in de tijd en in de ruimte. We kunnen niet loochenen dat dit werk een
geweldige populariteit heeft gehad, als we zien dat er thans tien handschriften van
bekend zijn, om niet te spreken van de nog niet ontdekte. Voor hoeveel
Middelnederlandse teksten kunnen we bogen op zulk een aantal afschriften? Tien
codices in 1968: met welk getal moeten we vermenigvuldigen om tot een
approximatief aantal copieën in de Middeleeuwen te komen? De uitkomst van de
som zal wel indrukwekkend zijn, nu we te weten komen wat er zoal allemaal met
onze handschriften door de eeuwen heen gebeurde.
We mogen bovendien niet uit het oog verliezen dat de oorspronkelijke tekst
Oostvlaams was, dat er geen enkele zuiver-Vlaamse copie is overgebleven, dat we
anderzijds in Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Limburg afschriften
vinden. Welk een verspreiding, welk een succes!
En niet alleen in de ruimte, ook in de tijd blijft de tekst belang inboezemen. De
autograaf dateert vermoedelijk uit het einde der 13e eeuw; de jongste bekende
afschriften zijn uit de tweede helft van de 15e eeuw! Dus ongeveer twee eeuwen
populariteit, die er waarschijnlijk alleen maar het leven bij inboette door
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de boekdrukkunst. Deze bracht soortgelijke, maar ‘gemoderniseerde’, meer
astrologische werken op de markt.
Een boek dat over ons hele spraakgebied verspreid was, en twee eeuwen lang stand
hield, voorzag in een behoefte en heeft onbetwistbaar een zeer grote invloed gehad.
E. En, last, but not least, moet ook nog gewezen worden op het filologische belang
van de Natuurkunde. Dit kan hier zeer beknopt gebeuren; voor verdere details wordt
verwezen naar de Filologische en Kritische Commentaar. Niet alleen bevat de tekst
talrijke unieke varianten van reeds bekende woorden, maar ook verschillende hapaxen.
Verdam heeft trouwens in het Mnl. W. ruimschoots gebruik gemaakt van het materiaal
door Clarisse uitgegeven.
Ook als dialect-geografisch materiaal is de waarde ervan niet te onderschatten:
we hebben hier tien afschriften van eenzelfde tekst; verschillende zijn gelocaliseerd
en gedateerd, en vormen dus een goede basis voor een vergelijkende synchronische
en zelfs diachronische studie.
F. Wat nu ten slotte de literaire waarde betreft, het spreekt vanzelf dat dit gedicht
geen meesterwerk is.
Maar vooraleer hierop verder in te gaan, dient even gewezen te worden op een
eeuwenoud misverstand dat nog steeds niet uit de weg geruimd is: wat heeft tot nu
toe de meeste critici bezield om deze verzen naar esthetische maatstaven te
beoordelen? Het komt toch in niemands hoofd op bv. economisch proza te meten
naar de stijl van een romanschrijver! Hoe is het mogelijk niet opstandig te worden
als vooringenomenheid, kwade trouw en eenzijdigheid iemand zó doen overdrijven:
‘[...] des traducteurs par douzaines [...]; des rimeurs de chroniques, les plus plats des
hommes, [...] des faiseurs et des faiseuses de poèmes didactiques qui compilent des
vers sur l'éducation des faucons, sur les armoiries, sur la chimie; des rédacteurs de
moralités qui inventent pour la 100e fois le même songe, et se font enseigner par la
déesse Sapience l'histoire universelle. Ces gens ne songent qu'à transcrire, à compiler,
à abréger, à mettre en manuels, en mémentos rimés l'encyclopédie de leur temps’
(Taine, Hist. litt. angl. I, 227).
Over de Natuurkunde werden de meest uiteenlopende oordelen geveld: sommigen
vinden de stijl los en krachtig, licht en duidelijk
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(Bilderdijk, Verslag, 80, 93), anderen kennen het niet de minste waarde toe (zelfs
wetenschappelijk!).
Het spreekt toch vanzelf dat we hier geen literatuur hebben, net zo min als in de
didactische werken van Maerlant, Boendale, en anderen. Dan heeft ten slotte de
Natuurkunde op Maerlant nog dit voor: zijn onbetwistbare wetenschappelijke
kwaliteit.
Neen, de Natuurkunde is géén poëzie; het is in verzen geschreven omdat dat nu
eenmaal traditie was; alleen over de techniek die hierbij te pas kwam kan geoordeeld
worden. De schrijver heeft nooit de bedoeling gehad een kunstwerk te maken.
Het heeft dus geen zin over de literaire waarde van deze tekst te spreken: hij heeft
er geen, maar dit mag niet als een verwijt worden beschouwd. De technische en
stilistische kwaliteiten horen op een ander plan thuis, en worden zonder esthetische
appreciatie in Deel IV besproken.

3. Schrijver, oorsprong, datum
Vanaf het begin van de 18e eeuw wordt er over de auteur van de Natuurkunde
geredetwist, verondersteld, geconcludeerd, gespeculeerd, de grootste nonsens verteld
of zijn de voorzichtigste hypothesen geopperd: het opsporen van zijn naam en
ouderdom heeft velen geboeid.
Niettemin staan we nog altijd even ver. Sommige vermoedens worden nu wel
algemeen en definitief verworpen, maar er is niet veel positiefs voor in de plaats
gekomen.
Zo werd het gedicht door Adriaan Verwer (1709), de eerste die er gewag van
maakt, toegeschreven aan ‘Broeder Thomas’, anno 1300. A. Kluit (1763) nam dit
klakkeloos over, waarna Broeder Thomas min of meer uit de circulatie verdween.
Toen het mode werd alle didactische verzen als het werk van Maerlant te
beschouwen, bleef Jacob Visser, de 18e-eeuwse bezitter van handschrift H, hierbij
niet ten achter. Clignett en Steenwinkel (1784) gingen in die richting verder, maar
komisch genoeg was volgens hen hs. U daarentegen het werk van ‘Broeder Gheraert’,
uit Gent, einde 13e eeuw. Door een ongelooflijke lichtzinnigheid hadden ze gewoon
niet gemerkt dat beide codices dezelfde tekst bevatten; alleen begint H met vers 1,
en U met vers 279. Zo kwam dan ‘Broeder’ Gheraert ter wereld, wie een lang en taai
leven beschoren zou zijn.
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B. Huydecoper (1791) komt daarna roet in het eten gooien in de vorm van een stoffige,
terloops opgedolven Broeder Thomas voor hs. U, terwijl Broeder Gerard de dichter
van H, S en L is.
Ondanks de verstandige tussenkomst van Bilderdijk en anderen (waarover straks
meer), die van geen Geraert, monnik of niet, weten willen, beperken velen er zich
niet toe hem als auteur te erkennen, maar geven bovendien blijk van rijke verbeelding,
armzalige eenzijdigheid of onweerstaanbare copieerlust (wat men ook eufemistisch
‘belezenheid’ kan noemen). Zo krijgen we achtereenvolgens:
A. YPEY (1812): Gheraert, einde 13e eeuw.
J.F. WILLEMS (1820): Broeder Gheraert, Vlaming, Gent. (In 1837, na de
ontdekking van hs. B, doet hij alsof hij dit nooit geschreven had, en maakt ervan:
onbekende Brabander, geneesheer of geestelijke, misschien wel Hein van Aken!).
P.G. WITSEN-GEYSBEEK (1822): Broeder Gheraert, kloostergeestelijke te Gent,
die in de 13e eeuw bloeide, en door anderen Thomas genoemd wordt.
Catalogus Meerman (1824): Broeder Gerard van Gend, dichtte in het jaar 1300.
M. SIEGENBEEK (1826): de gewoonlijk vermelde Broeder Thomas is niet de
schrijver, wel Gheraert van Lienhout.
Catalogus Musschenbroek (1826): Broeder Gerard.
Catalogus Leiden (1829): Broeder Thomas of Broeder Gheeraert.
Ph. BLOMMAERT (1835): Broeder Gheraert, 13e e., Gent.
J. DE VRIES (1836): Broeder Thomas of Gheraert.
L.Ph.C. VAN DEN BERGH (1846): Broeder Geraert, begin 14e eeuw.
L.G. VISSCHER (1854): Gerart Lienhout, Gentenaar.
W.J.A. HUBERTS (1858): Geeraert Lienhout van Gent, laatst 13e eeuw.
D. BUDDINGH (1859): door Bilderdijk (!) toegeschreven aan Broeder Gheraert,
‘zoo men wil Gheraert van Lienhout’, geneesheer te Gent. [Of: Hoe men een
schrijver zich in het graf doet omdraaien!!]
Fr. VAN LELYVELD (1873): Broeder Gerard, ‘door anderen kwalijk Broeder
Thomas genaamd’.
G.D.J. SCHOTEL (1873): Broeder Gheeraerdt, einde 13e, begin 14e eeuw.
Allgemeine deutsche Biographie (1878): Bruder Geraert van Lienhout, Gent.
Biographisch Wdb. der N- & Z- Ndl. Letterk. (1878): Broeder Gheraert,
kloosterbroeder uit Gent, 13e eeuw.
J. STECHER (1883): Gérard van Lienhout, moine gantois, 13e siècle.
Biographie nationale (1883): Broeder Gheraert, geneesheer te Gent, 13e eeuw;
is niet dezelfde als Gerard van Lienhout, 13e eeuw, Brabander, auteur van de
Latijnse verzen in de Natuurkunde (!!).
W.J.A. JONCKBLOET (1885): Broeder Geraert.
W. EVERTS (1890): Gentenaar Geeraert van Lienhout.
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N. DE PAUW (1891): Gentse 14e-eeuwse dichter Broeder Gheeraert.
P. ALBERDINGK THIJM (1893): Broeder Gheeraert.
W.E. VAN WIJK (1936): Broeder Gheraert ‘nous communique des vers de Van
Lienhout’ [!].
J. VAN MIERLO (1949): Gentenaar, ‘Gheraert van Lienhout of Linchout (?)’,
misschien nog einde 13e eeuw.
Ul. CHEVALIER (1960): Gérard van Lienhout, poète flamand, 13e siècle.

Toch waren er ook enkelen die twijfelden:
HOFFMANN VON FALLERSLEBEN (1830): ‘Quis auctor fuerit, incertum manet’.
In U noemt zich wel een zekere Broeder (!) Gheraert VAN LIENHOUT, maar dat
kan best een interpolator zijn.
Ph. BLOMMAERT (1861): is niet meer zo zeker als in 1835 (zie boven). Geeraert
van Lienhout maakte slechts de Latijnse verzen. Of de elders vermelde Geraert
de dichter is, is lang niet bewezen.

Dan is er nog de reeks voorzichtigen, die het veel meer bij het rechte eind hebben,
en het werk als anoniem beschouwen. Het komt Bilderdijk toe als eerste met kracht
dit standpunt te hebben verdedigd, in 1813: het gedicht is niet van Gerard van
Lienhout, die slechts interpolator was; en hij vraagt zich af, óók voor het eerst!,
waarom er toch zo hardnekkig ‘gebroederd’ wordt. Daarna volgen:
F.A. SNELLAERT (1830): hoe de schrijver ook mag heten, hij was Brabander en
geneesheer, leefde in de laatste helft 13e eeuw.
C.A. SERRURE (1855): de Natuurkunde werd lang ten onrechte aan Gheraert
van Lienhout toegeschreven; het is het werk van een Vlaming: cf. Gent.
J. TE WINKEL (1877): onbekende Gentse dichter.
J. VAN VLOTEN (1879): een ‘ongenoemde’.
J. TEN BRINK (1897): onbekende Gentse dichter, die uit het Latijn vertaalde.

Ten slotte zijn er zoekers geweest, die zich niet konden of wensten tevreden te stellen
met al dat tegensprakerig geharrewar. Met een Sherlock-Holmes-complex gewapend
togen zij aan het werk.
J.H. Bormans (1850) bracht de eerste steen aan het rollen: hij vraagt zich af of
Broeder (!) Gheraert van Lienhout geen schrijffout zou kunnen zijn voor Linchout
(= Limburgs dorpje). In dat geval zou hij best identiek kunnen zijn met de Broeder
(een échte, ditmaal) Gheraert van de Levens van Ludgardis en Christina.
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Na Clarisses uitgave te hebben gelezen, besluit hij echter dat de teksten niets gemeen
hebben, maar ... dat in de Natuurkunde wellicht tóch zijn eigen Limburgse Geraert,
uit pure beroemdheid!, geïnterpoleerd werd.
Op de aanvankelijk voorgestelde conjectuur ‘Linchout’, borduurt S. Dirks (1885)
dan verder: hij vond in een Keuls kloosterregister, anno 1304, vermelding van een
Gerardus a Pomerio. Lat. pomerium = ‘espace libre planté d'arbres ou non, aux
confins d'un lieu habité’, wat, vertaald in het Mnl., linc (= ‘frange, lisière’) + hout
(= ‘bois’) geeft. Ook het tijdstip klopt: begin 14e eeuw.
Deze theorie wordt enkele malen door anderen aangehaald, maar heeft ten slotte
niets positiefs opgeleverd.
En zo is de toestand nu.
Laten we eerst in het bovenstaande elimineren wat tot het rijk der fantasie behoort
of minder zeker is.

1) Thomas:
Hier is, om het zacht uit te drukken, misverstand in het spel met de schrijver van het
proza-tractaat over Natuurkunde, dat in hs. U volgt op het gedicht, en waar we nu
niet verder op in hoeven te gaan.

2) Maerlant:
Het is ondenkbaar dat Maerlant de auteur zou zijn van de Natuurkunde, om allerlei
redenen, waarover Clarisse reeds meen zei in zijn Naschrift. Maerlants versbouw is
verschillend; de Natuurkunde is niet het ontbrekende vervolg op Der Nat. Bl., vertaald
naar Thomas Cantimpratus; het is een Oost- en geen Westvlaams werk.

3) Geraert van Lienhout (of Leenhoute):
Nergens wordt gezegd dat hij een monnik is; er is dus niet de minste reden om van
Broeder G. te spreken.
De naam komt alleen voor in de eng samenhangende codices S, H en L, in v. 143,
waar gezegd wordt:
Noch ander vroetscepe vele
Weetmen bi desen worden wele
Die van lienhout gheraert
Ons nu hier openbaert
Beter vers ne vant nie sin

Met deze regels hebben ook wij, voor het Middelnederlands, een
ci falt la geste que Turoldus declinet.
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Na lang wikken en wegen kunnen we het alleen maar met Bilderdijk en Clarisse eens
zijn: het is eventueel nog mogelijk dat een dichter in de derde persoon over zichzelf
spreekt (Maerlant doet dat ook), maar niet dat hij zijn eigen maaksel met zulk een
superlatief gaat aanprijzen. Dit is totaal in tegenspraak met de middeleeuwse geest
waar de cultus van het individu ondenkbaar is. Bovendien is ‘ons’, i.p.v. het overal
gebruikte ‘di’ moeilijk aanvaardbaar.
Geraert van Lienhout, of Leenhoute, wordt eerlijkheidshalve door de dichter
aangehaald als bron, zoals hij elders Aristoteles, Ptolemaios, Alfarganus en Beda
citeert.
Er is nog een ander argument om Geraert alleen maar verantwoordelijk te stellen
voor de Latijnse verzen: we vonden bij Grotefend I, p. 145, s.v. Osterkerze, het
volgende:
‘Hiernach sehen wir, dass auch Andreas li Muisis, der Abt von St. Martin
zu Tournai, in seiner Chronica die Ueberschrift des Jahres 1348 mit ihren
vielen chronologischen Kennzeichen aus der Osterkerze copirte (Collection
des chroniques belges VI, 292, hier richtig interpungirt und verbessert:
[de ‘titulus cerei’ luidt gedeeltelijk a.v., na vermelding van het jaar 1348:]
Anno illo fuit indictio prima, epacta decima octava, concurrens secundus;
in tabula que incepit ‘algedo’ fuit a nativitate domini incipiens, dictio
‘flietro’ ubi invenietur in versu, et fuit dominicalis littera E, in tabula littera
L prepunctata [...]’ (cursivering van mij).
In een voetnoot gaat Grotefend verder:
‘1348 war Schaltjahr, Flietro zeigt den Sonntagsbuchstaben an = F; E ist
der Sonntagsbuchstabe des Osterjahrs, da es nach dem Schalltage begann.
Vermutlich gilt auch das E der zweiten Silbe in FliEtro für den zweiten
Sonntagsbuchstaben, dann würde AlGedo das siebenzehnte Jahr eines
Sonnencyclus bedeuten. Die Tafel ist mir nicht bekannt.’
De tabel die Grotefend niet kende is het gedicht van Geraert. FliEtro staat daar
inderdaad voor het jaar 1348; AnGendo (en niet AlGedo, maar dit is gewoon een
corrupteel meer in de zeer verbasterde versies) duidt het begin van een zonnecyclus
aan, nl. het jaar 1324. Waarom Grotefend daarvan het 17e jaar van zo'n cyclus wilde
maken, is me een raadsel.
We zien dus dat m. b. v. deze vernuftige tabel door de Kerk officieel en zelfs
plechtig gedateerd werd, tot in Doornik. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat de
tekst van dit gedicht
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uitsluitend via de Natuurkunde bekend en in gebruik zou zijn geraakt, hoewel het
mogelijk blijft. Veel aannemelijker lijkt dat Geraerts uitvinding ten minste in het
bisdom Doornik algemeen verspreid was. Toen de dichter of een copiist aan de
rijmkalender werkte, vond hij het zeer nuttig de Latijnse tabel, met enige verklaring,
in te lassen en noemde hij zijn bron.
Nu kan men opwerpen dat de naam Gheraert (zonder meer) nog op één andere
plaats vermeld wordt, in U, v. 1716:
Bidt ouer Gheraert diet sullen horen.

Het antwoord is eenvoudig, maar ik veroorloof me eerst ter wille van de duidelijkheid
een kort overzicht te geven van wat de verschillende handschriften op de besproken
plaatsen bevatten:
1) de Latijnse verzen, met voorafgaande verklaring (97-160):
S, H, L:

met de naam Gheraert van
Lienhout/Leenhoute (143)

U:

met overslaan van de twee regels waar
de maker genoemd wordt (143-144).

Ups, O, B, W, M en M' hebben de verzen 97-160 overgeslagen (behalve misschien
het fragmentaire M'). De eventuele reden van dit uitlaten komt straks ter sprake.
2) vers 1716:
S, H, L:

ontbreekt

U:

Gheraert

Ups:

den dichter

B:

mi

O:

my

W en M' breken vroeger af; in M missen we jammergenoeg de folio's met de vv.
1130-1771, zodat we niet weten hoe 1716 opgesteld was.
We komen nu terug bij U, de enige die Gheraert als de dichter vermeldt. Maar uit
bovenstaand overzicht blijkt ook dat U, helemaal alleen, wèl de Latijnse tabel, maar
niet de naam van de auteur ervan opneemt. Het ligt voor de hand dat de copiist van
U, of diens Vorlage, precies geïnterpreteerd heeft als heel wat latere lezers: Gheraert
was voor hem de dichter van het hele werk.
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Practisch stel ik het me zó voor: bij vers 1716 gekomen, waar iets stond als ‘bid voor
mij’ of ‘bid voor de dichter’, vond de afschrijver dat het duidelijker (en misschien
ook eerlijker) zou zijn de man bij zijn naam te noemen. Er was metrisch echter alleen
plaats voor ‘Gheraert’, en dat was in de middeleeuwen ook ruim voldoende voor een
auteur.
Waarom sloeg hij dan die naam iets verder over? Ofwel vond hij dat het zó al goed
genoeg was, ofwel vond hij dat opschepperige beter vers ne vant nie sin lang niet
stichtelijk.
Hoewel dit nu secundair wordt, kunnen we ons afvragen wie die Gheraert van
Leenhoute was. Zó bijkomstig leek dit trouwens in het begin niet, want als we nu
tóch eens ergens die naam vonden, als auteur van een astronomisch werk?
In dit onderzoek is enorm veel tijd gekropen. Om te beginnen was er een
indrukwekkend aantal oude Catalogi, Inventarissen en Biografieën, voor het grootste
deel niet alfabetisch gerangschikt, zonder register en zeer volumineus, waaronder
de voornaamste waren: Miraeus, Trithemius, Leander, Sanderus, Andrea, Foppens,
Gottlieb, Meinsma, Paquot, Pars, Quétif en Echard, Saxus, Van den Hecken
(manuscript), Sweertius, Backmund, enz...
Er kwamen een massa Gerarden voor de dag, die in de gevraagde tijd leefden:
tweede helft 13e eeuw (de Latijnse tabel vangt aan met het jaar 1273, gaat tot 1372,
maar is zeker niet retrospectief opgemaakt, zoals Bilderdijk en Clarisse beweren)1.
Maar helaas geen Leenhoute! Zelfs een ‘Dirkse’ Pomerium zou ons al met vreugde
vervuld hebben: die schijnen echter allemaal een zwak voor de voornaam Henricus
gehad te hebben. (De Keulse Gerardus a Pomerio van Dirks komt natuurlijk niet in
aanmerking.)

1

Het zou inderdaad totaal onbegrijpelijk zijn, zoals ook Leendertz zegt voor het
Zutfens-Groningse Handschrift (Ts. 14, p. 269): ‘Wij zijn het volkomen met L[ulofs] eens
wanneer hij vraagt, waartoe toch wel iemand met zoo groote zorgvuldigheid en netheid
tabellen zou vervaardigen, loopende over een verleden tijd.
Dat uit dergelijke tabellen een besluit mag worden getrokken omtrent de ouderdom van het
Hs. wordt ook betoogd door Piper, Karls des Grossen Kalendarium und Ostertafel, bl. 96
vlgg. Zoo ook zegt Campbell, Annales no 1064, van een kalendarium: la première année de
l'almanach étant de 1495, la date de l'impression doit être fixée soit à 1494, soit à 1495’.
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Het is onbegonnen werk onder al die Gerards (met of zonder toenaam) de onze te
gaan zoeken. Zelfs Alva maakte zich hier vrolijk over:
Alva in suo Pleytos de los libros p. 127 nostros ridet quod tam multos
eadem aetate eademque regione florentes proferant scriptores ejusdem
nominis Gerardi’ (Quétif & Echard I, 2, 725a).
Na een eerste eliminatie blijven er ten slotte twee candidaten over, die weinig serieus
lijken: een mysterieuze Gerlandus, voor wie nóch een nationaliteit, nóch een datering,
hoe vaag ook, vermeld wordt, maar die de schrijver is van een Compotus; en
anderzijds een Gerardus Teuto, ord. pred., die rond 1296 leefde, ‘ergens’ in
Vlaanderen prior was, maar zonder opgave van eventuele werken.
Een andere Gerardus was van 1279 tot 1284 abt in Drongen, en die laten we
voorlopig nog niet los.
Het resultaat van dit tijd-verslindende en lang niet altijd boeiende werk is dus
vrijwel nul.
Toen hebben we het anders aangepakt: Leen- of Lienhout is een toponiem. Het
zou dan wel niet zo lastig zijn te ontdekken wáár dat precies lag. En wie weet, via
registers of oorkonden zouden we de onvindbare Gerard misschien tóch op het spoor
komen. Na raadpleging van alles wat maar over moderne en Middeleeuwse toponymie
handelde, tot zelfs Duitse historischgeografische werken, na een vruchteloze
correspondentie met M. Gysseling, was het resultaat nog steeds negatief. Zou
Leenhout dan tóch een verbasterde vorm zijn?
Toen kwamen de Cartularia er bij te pas, en dáár vonden we eindelijk het bewijs,
niet alleen dat Leenhout bestaan had, maar zelfs in de buurt van Gent had gelegen.
Er kwam wel geen Gerard bij ter sprake, maar dat was ten slotte niet zo erg. Hier
volgen de drie desbetreffende citaten:
J. Béthune, Cartulaire du Béguinage de Sainte-Elisabeth à Gand, p. 71:
1320 (v.s.) 24 mars - Achat de biens à Assenede.
Voert kende ende verliede Jan vorseid dat hi haere hadde vercocht drie
scelghe parisise siaers euwelike, staende op een bunre lands dat Willem
Langhacker ende sine kindre houdende waeren, dat nu houdt der Jan van
Leenhoute, de pape. (Arch. du Béguinage, no 57).
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J. Vuylsteke, Gentsche Stads- en Baljuwsrekeningen 1280-1336, p. 823, 8:
It. [ghaven] dontfangers den here Franchois Pile [...] den here Janne van
Leenhoute [...] te hare tere [....] ende van ere maeltijt, die si te Dornicke
ghaven [...] ende vander trompeneren solarisse, die si met hem voeren van
Ghent [...].
[Sept. 12-15, 1332.]
p. 834, 31:
It. den here J. van Leenhoute, die voer in sente Michiels avonde tAelst
inde bederve vander stede, te siere tere dat hi ute was 2 dage, 8 lb.
[Sept. 28-29, 1332.]
En hoewel wat nu volgt louter hypothetisch blijft, meen ik dat de op p. 75 vermelde
Gerard, abt in Drongen, goed in ons kraam te pas komt. De datum klopt prachtig: in
1279 werd hij prior; zijn Latijnse tabel stelde hij vermoedelijk vóór die datum op,
als eenvoudige monnik. Drongen hoorde bij het bisdom Doornik: ook in deze stad
werd zijn systeem gebruikt.
De Natuurkunde werd in de omstreek geschreven: niet alleen de taal, maar vooral
de kalender1 en het herhaaldelijk noemen van Gent bewijzen dit onomstotelijk.
Drongen nu had pastorieën tot in Zeeland:
Curias possedit canonia in Nevele, Hengstdijk, usque 1645 [....]. In
Neerlandia: Pauwelspolder, Hulsterloo et Hengstdijk. (Backmund,
Monasticon Praemonstratense II, p. 409).
En hier ligt misschien de sleutel voor de verspreiding van deze tekst in het Utrechtse
Bisdom: de zoëven genoemde pastorieën in de Vier Ambachten hoorden onder het
bisdom Utrecht, hoewel de connectie met Gent zeer eng was. Van daaruit kon de
Natuurkunde zijn veroveringstocht (want dat is het ten slotte geworden: alleen B is
Zuidnederlands) in het Noorden aanvangen.
Nu we toch aan het veronderstellen zijn, kan ik niet langer een m.i. zeer
verleidelijke hypothese weerstaan: we vinden in de kalenders en Cisiojani van S, H,
L en W een mengsel van Vlaamse

1

Prof. Dr. Eg. STRUBBE was zo vriendelijk mijn conclusies over de kalender te bevestigen.
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(Gentse) en Utrechtse heiligen. De verklaring hiervoor leek mij tot nu toe
vanzelfsprekend: een Vlaamse kalender, afgeschreven in een ander bisdom kan
natuurlijk tamelijk verward lijken.
Maar als nu eens Geraert afkomstig was uit de streek van de Vier Ambachten, uit
één van die kloosters of pastorieën die afhingen van Drongen (Bisdom Doornik),
maar territoriaal tot het bisdom Utrecht behoorden? Als hij nu tóch niet alleen de
Latijnse verzen, maar ook de kalender met Cisiojanus opgesteld had, vóór hij abt
werd in Drongen, dan zou de vermenging van de twee heiligen-eigens oorspronkelijk
zijn; dan hoeven we ook niet meer te zoeken hoe het komt dat Zuid-Hollandse
copiisten Utrechtse heiligen inlasten, maar de Gentse lieten staan, want dan hebben
ze gewoon de kalender overgeschreven zoals hij in hun Vlaamse Vorlage stond; dan
hebben we een verklaring voor het Zeeuwse silt (rijmend op Verilt) in de Cisiojanus!
Hoe verlokkelijk dit ook klinke, we mogen echter niet vergeten dat we niet het
minste bewijs hebben.

4) De dichter:
Er is helaas niet veel over hem te vertellen: zijn naam is onbekend, hij leefde in de
omgeving van Gent, en door het niet moraliserende, haast ongodsdienstige karakter
van zijn tekst zouden we geneigd zijn te veronderstellen dat hij een leek was. Is dit
zo, dan ben ik er helemaal van overtuigd dat kalender en computus in één van de nog zuidelijke - copieën werd ingelast en het werk is van een geestelijke of monnik.
Een leek gaat zich daar niet mee bezig houden.
Op grond van de vv. 1248 en volgende, waar met nadruk wordt gezegd dat een
goed medicus volkomen op de hoogte moet zijn van de astronomie (lees: astrologie),
hebben enkelen beweerd dat de dichter een geneesheer was. Dat dit argument
onvoldoende is, hoeft niet betoogd te worden.
Wat nu het tijdstip van ontstaan van het werk betreft, we hebben alleen de computus
die ons min of meer helpen kan. Dat het in twijfel wordt getrokken dat die er
oorspronkelijk bij hoorde, doet niet veel aan de argumenten af. Alleen wordt de
periode iets ruimer.
De rijmkalender, zoals we zagen, is vermoedelijk op zijn laatst enkele jaren na
1273 geschreven. Niet alleen de begindatum van
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het Latijnse vers duidt daarop, maar het jaartal wordt uitdrukkelijk vermeld in vers
105.
Op de ouderdom van deze tabel kunnen ook de punten wijzen die de Latijnse
woorden scheiden in H, S, L, U, zoals dat in oudere hss., die niet altijd een
tussenruimte lieten tussen de woorden, gebruikelijk was. Dit vermoeden wordt
geopperd door J. Greidanus (Beginselen, p. 121). Bovendien is van de uitvoerig
besproken Paasberekening (vv. 164-176) begin 14e eeuw algemeen bekend dat ze
niet meer geldig is: ze werd dus vóór die tijd opgesteld.
Of nu rijmkalender en gedicht één werk zijn of niet, een feit is dat ze, waarschijnlijk
vanaf het begin, naast of bij elkaar hebben bestaan, getuige de inhoud der meeste
handschriften.
En dan is er maar één conclusie mogelijk: de Natuurkunde is een tijdgenoot van
de rijmkalender.
Wat zien we trouwens in de jongere handschriften: Ups, O, M? Die hebben het
hele Latijnse vers met inleiding en alles weggelaten, omdat het niet het minste belang
meer had. Bovendien hebben Ups en U in een rubriek bij 164 doen opmerken dat
ook die berekening niet meer geldig was, maar nog approximatief kon dienen.
Hoe komt het dan, kan men vragen, dat S, H, L en U zóveel later gedateerd worden
en tóch de Latijnse tabel bevatten?
Voor U is dat geen probleem: het is waarschijnlijk een met opzet archaïserend
handschrift, om het prestige, of een andere reden: p.m. het apocriefe jaartal 1300.
H en L blinken niet uit door schranderheid: het waren domme of goede copiisten,
naargelang van het standpunt dat men inneemt. Hun doel was louter en alleen
‘afschrijven’, en de inhoud drong niet tot hen door.
Waarom ten slotte S, dat volgens de Bouwstoffen op ± 1375 gedateerd wordt? Ik
weet het werkelijk niet. Heeft de copiist niets gemerkt? Was ook hij een automaat?
Wilde hij opzettelijk ouder doen? Is in werkelijkheid het handschrift minder jong?1
Naast de overvloedige negatieve elementen, is de ontegensprekelijk positieve
oogst tamelijk schraal, en daarom wens ik die, alvorens te eindigen, nog even samen
te vatten:

1

Zie voor de datering, p. 159.

De natuurkunde van het geheelal

66
Het werk werd geschreven in Gent of omstreken, door een anonieme dichter,
vermoedelijk einde 13e eeuw; Geraert van Leenhoute is slechts de maker van de
Latijnse verzen, en eventueel van de kalender met Cisiojanus.

4. Bronnen
Bij het zoeken naar eventuele bronnen moeten we natuurlijk in de eerste plaats bij
de dichter zelf terecht. Als we de tekst aandachtig lezen merken we dat hij bijna
zeker naar het Latijn gewerkt heeft: de dierenriemtekens krijgen meestal eerst hun
Latijnse naam, waarna de dietsche volgt; zo zegt hij ook:
Cauernen heten si in latijn Dat willen in dietsche holen zijn (1829); venus
Dats auonts sterre in duytsche woert (300); Lucifer ic seg v hoe Dats licht
dragher (304); Dan heet si vesperus in latijn (309).
Dat deze bewerking vrij was, leiden we af uit talrijke persoonlijke opmerkingen,
waar bv. de stad Gent als vergelijkingspunt gebruikt wordt t.o.v. Rome, of waar de
dichter ons zegt dat zijn bronnen meer vermelden dan hij in 't dietsch kan vertellen
(917-918), of dat hun tekst te moeilijk is in verhouding tot de opzet van zijn werk
(1535-1536 en 1539-1540). Ook:
Pine sal icker an legghen Eer ict in rime sal ghesegghen (429-430).
Verder mogen we terecht veronderstellen dat de Natuurkunde niet vertaald werd naar
één Latijnse compilatie, maar dat de dichter op eigen initiatief gecompileerd heeft.
Deze overtuiging kreeg ik niet op grond van de talrijke bronnen die vermeld worden:
we zouden immers die opgaven reeds in een eventueel Latijns voorbeeld kunnen
hebben.
Als we echter lezen:
een boec doet mi weten (610), in boeken oec ic vinde (805), als mi die
lettere verstaen doet (526), als mi leren die scrifturen (1164), enz...
dan is hier niet een vertaler, maar een zelfstandige compilator aan het woord, en wel
om de volgende reden: het schermen met namen als Aristoteles, Ptolemaios,
Alferganus, e.a. had in de Middeleeuwen meestal maar één doel: de lezer zand in de
ogen te strooien, hem gunstig te beïnvloeden en de indruk te geven dat hij een
standaard-werk in handen had waarin het ‘nec
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plus ultra’ bijeengebracht was. (De vlag dekte trouwens lang niet altijd de lading.)
Welnu, zelfs indien hij vrij zijn bron bewerkte, zou een vertaler die vage,
nietszeggende verwijzingen naar anonieme werken zonder autoriteit niet zo talrijk
overnemen. Zij verhoogden de geloofwaardigheid of de intellectuele standing van
zijn werk niet. En als men meent dat het wellicht zijn bedoeling was belezen te ‘doen’,
als men de dichter dus a priori een (trouwens typisch Middeleeuwse) oneerlijkheid
op de hals wil schuiven, dan zou hij zeker (nu hij tóch aan het fantaseren was) de
aangehaalde passages eerder aan een of andere beroemdheid hebben toegeschreven.
Juist het anonieme karakter van de bronnenvermelding is een waarborg voor zijn
goede trouw.
De vertalende dichter is dus tevens compilator voor eigen rekening, en daarmee
mogen we alle hoop laten varen één enkele bron te ontdekken.
Wie zijn, naar eigen opgaven, 's schrijvers zegslieden? Geen Middeleeuws
didactisch werk of één van de meest geciteerde bronnen is Aristoteles, apocrief of
niet. Het vermelden van zijn naam is magisch en verleent aan om het even welke
bewering de kracht van een dogma. Wat echter de dichter van de Natuurkunde aan
de Stagiriet toeschrijft is inderdaad ook van hem. Op een enkel misverstandje na,
heeft hij de Aristoteliaanse theorieën goed begrepen, er het essentiële van onthouden
en dit op zeer eenvoudige en bevattelijke wijze in het Middelnederlands omgezet.
Aristoteles wordt met name genoemd in de verzen 607, 623, 819, 837, 870, 917,
1815, 1825 en 1874. Zijn œuvre was slechts bekend in de Latijnse bewerking van
o.m. Willem van Moerbeke (± 1204-1280), die door zijn commentariërende parafrasen
Aristoteles' natuurhistorie ter beschikking van alle geleerden stelde. Misschien
gebruikte de dichter het ‘Simplicii commentum in libros Aristotelis de coelo et
mundo’, waarvan M. Jourdain (Recherches critiques sur l'âge et l'origine des
traductions latines d'Aristote, p. 70) zegt: ‘Bunder nous apprend qu'elle existait sous
le nom de Guillaume1 dans un monastère près de Gand (Index man. libr. belg.)’. Deze
vermelding hebben we niet kunnen terugvinden.
Een andere vaak geciteerde naam is die van Ptolemaios (vv. 423, 550, 575, 1689),
zonder wiens autoriteit geen astro-

1

D.i. Guillaume of Willem de Moerbeka.
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nomisch werk denkbaar was. Claudius Ptolemaios was een Griekse astronoom uit
de 2e eeuw na Chr., auteur van een Γεωγραφικης εφηγησεως, in 8 boeken, die ons
verder niet interesseert, en een Μεγαλη Συνταξις της 'Αστρονομιας, in 13 boeken. Dit
laatste werd, zoals zoveel andere Griekse teksten, in het Arabisch bewerkt (tussen
833-844) door een zekere Ahmad ibn Mohammed ibn Kathir, of Muhammed filius
Ketiri Ferganensis, in de wandeling Alfraganus of Alfarganus. Hij gaf aan het werk
van Ptolemaios de naam ‘Almagest’ (Arab. lidw. al + Gr. μεγιζη), waaronder het
beroemd werd en bleef. In de 12e eeuw werd het door Iohannes de Sevilla in het
Latijn vertaald, en wijd en zijd verspreid. Het succes werd nog groter toen er in de
13e eeuw een tweede vertaling kwam van Gerard van Cremona. De bewerking van
Alfarganus werd, in het Latijn en voorzien van commentaar, gedrukt tot op het einde
van de 17e eeuw! Er was dan ook geen 13e-, 14e-eeuwse bibliotheek van enig belang
of Ptolemaios, alias Alfarganus, was er vertegenwoordigd.
Terloops moeten we Ups rectificeren, die het telkens over Affricaen heeft. De
copiist verwarde met een andere auteur: Constantinus Africanus (+ 1087), die o.m.
tweemaal in de Cyrurgie van Yperman genoemd wordt (cf. Van Leersum, p. 225).
Deze Salernitaanse leraar werd vooral bekend door zijn Latijnse vertalingen van
Arabische werken.
Opvallend is de nauwkeurigheid waarmee onze dichter uit zijn bronnen aanhaalt:
de talrijke berekeningen, door hem aan Ptolemaios en Alfarganus toegeschreven,
maar in werkelijkheid van Alfarganus alleen, kloppen precies met de oorspronkelijke
getallen. Dat hij meestal beide schrijvers in één adem citeert, mag hem niet verweten
worden: het was voor de Middeleeuwse lezer onbegonnen werk uit te maken waar
Ptolemaios en waar Alfarganus aan het woord kwam. Bij wijze van uitzondering
vermeldt hij in v. 550 Ptolemaios alléén i.v.m. de grootte van de maan: de gegeven
berekening is ook daar weer van Alfarganus.
Ook Rabanus Maurus wordt genoemd (v. 527), maar zó terloops dat die kennelijk
niet als directe bron gebruikt werd. Men veroorlove mij hier even vooruit te lopen
op wat volgt, en meteen Rabanus Maurus geheel uit te schakelen; want hoewel deze
auteur in het ‘Liber de Computo’ en vooral in het ‘De Universo’ dezelfde stof
behandelt als de Natuurkunde, is het
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psychologisch onaanvaardbaar dat de Middelnederlandse dichter die werken zou
geraadpleegd hebben. Immers, Rabanus wordt bij name genoemd i.v.m. een tamelijk
onbenullig detail over de cubitus. Waarom zou hij dan in andere passages, indien hij
die geïnspireerd had, niet vermeld worden?
Verder worden nog terloops, ter illustratie en beslist niet als bron, aangehaald:
Jeronimus (1423), Beda (ib.), Sint Denijs (1565) en Paulus (1579).
Ten slotte nog verscheidene anonieme vermeldingen: die lettere (526), grote
clercken (535), een boec (610), boeken (805), scrifture (998, 1015, 1094, 1164, 1564,
1661, 1703, 1882, 18, 66) en die kalendier (1036, 1044).
Het laatste citaat dient soms als argument om de computus als een onderdeel van
de Natuurkunde te beschouwen. Dit is beslist niet afdoende: een schrijver kan gerust
naar de kalender verwijzen zonder dat die noodzakelijk in zijn werk opgenomen was:
Maître Gossouin, om er maar één te noemen (met opzet trouwens, zoals later blijken
zal), heeft het ook over de kalender:
si comme li kalendiers le nous ensaingne (II, Cap. XVIII),
en nochtans gaat die niet aan zijn werk vooraf. Het beste argument zijn nog de
verschillende Natuurkunde-handschriften zonder kalender: Ups, B, O, U, W, M en
M'.
Het opsporen van de werken die onder die verschillende referenties schuil gaan,
staat gelijk met het zoeken naar een naald in een hooiberg. We hebben getracht zoveel
mogelijk de in de Middeleeuwen gangbare astronomische encyclopedieën te
onderzoeken: de meeste schrijven elkaar af en bevatten dus bijna alle dezelfde stof
met dezelfde verklaringen.
Het was dan ook veel gemakkelijker aanvankelijk eliminerend te werk te gaan en
geen overeenkomst, maar tegenspraak als criterium te doen optreden. Zo zijn alvast
uit te schakelen Albertus Magnus en Roger Bacon. De ‘doctor universalis’ beweert
nl. in zijn ‘De coelo et mundo’ dat de aarde beweegt, en in het ‘Liber meteorum’ dat
de kometen géén dampen zijn, en geen oorlog of tirannen aankondigen. De ‘doctor
mirabilis’ doet, evenals Albertus Magnus - dus beiden als voorlopers van Copernicus
-, de aarde om haar as wentelen. Zijn berekeningen kloppen evenmin met die van de
Natuurkunde: de zon is bv. bij hem 170 maal groter dan de aarde (Natuurkunde: 166
maal = Alfarganus).
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Een ander zeer verspreid werk was dat van Helpericus, ‘Liber de Computo’ (IIe
eeuw), dat o.m. reeds voorkomt op de 12e-eeuwse boekenlijst van de abdij van Rolduc.
Ook dit gaat meestal rechtstreeks in tegen de beweringen van de Natuurkunde: de
planeten en het firmament bewegen niet in tegengestelde richting; de zon is achtmaal
groter dan de aarde, enz...
Het ‘Poeticon astronomicon’ van Hyginus komt af en toe voor in de
kloosterinventarissen. Er is veel tegenspraak tussen beide werken. Eén voorbeeld
volstaat: Hyginus beschouwt maan en zon niet als planeten, waardoor iedere
vergelijking van tevoren uitgesloten is.
Isidorus de Sevilla in zijn ‘Etymologiae’ geeft aan enkele planeten een andere
naam dan de gebruikelijke, en is vaak heel bondig waar de Natuurkunde uitvoerige
commentaar geeft.
De ‘Astronomica’ van Manilius handelt vooral over de dierenriem en over sterren,
planetenhuizen, e.d. waarvan in de Natuurkunde met geen woord gerept wordt; de
vermelde afstanden kloppen helemaal niet; voortdurend worden toespelingen gemaakt
op de Romeinse mythologie en geschiedenis.
Alexander Neckam (‘De Naturis Rerum’) komt tot een totaal van 16 grote sterren,
waaronder de 7 planeten: de aarde is de zevende ster, Venus de achtste, de maan de
negende en Mercurius de tiende. Bovendien is bij Neckam het weinige
wetenschappelijke slechts een voorwendsel om onmiddellijk en uitvoerig aan het
moraliseren te gaan. Zijn werk is vóór alles godsdienstig, en hoort beslist niet thuis
in de categorie van de wetenschappelijke encyclopedieën. In ‘De laudibus divinae
sapientiae’ worden de meeste verklaringen uit de ‘De Naturis Rerum’ herhaald.
Thomas Cantimpratensis (‘Liber de Nature Rerum’), reeds door Clarisse onderzocht
en ‘te licht bevonden’ (pp. 459-472), toont meer overeenkomst met Helpericus en
de proza-Natuurkunde dan met de berijmde versie. Ook Clarisse kwam dan, met enig
leedwezen en misschien niet categorisch genoeg, tot een negatieve conclusie. Hij
had nl. gehoopt op een eventuele invloed van Thomas om het Natuurkunde-gedicht
aan Maerlant te kunnen toeschrijven, als een vervolg op Der Naturen Bloeme.
Daniel de Morley (‘Liber de naturis inferiorum et superiorum’); Martianus Capella
(‘De Astronomia’, Liber octavus van het ‘De Nuptijs Philologie et Mercurij’); Alanus
ab Insulis
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(‘Liber de Planctu Naturae’ en ‘Anticlaudianus’); Lambertus de Audomaro (‘Liber
Floridus’); Pierre d'Ailly (‘Ymago Mundi’) en anderen, verschillen werkelijk te veel
om ook maar enigszins in aanmerking te kunnen komen.
Het is, meen ik, overbodig met deze opsomming verder te gaan: men kan de
geraadpleegde werken vinden in de Bibliografie.
Inmiddels waren er natuurlijk ook schrijvers te voorschijn gekomen die misschien
wel als gedeeltelijke bron konden gediend hebben. Hier moet echter de grootste
voorzichtigheid aan den dag gelegd worden, want zoals reeds gezegd schreven ze
elkaar maar gewoon over. De stof, grotendeels afkomstig van Ptolemaios of
Aristoteles, is vanzelfsprekend identiek. Zo konden in aanmerking komen:
Bartholomeus Engelsman (of Anglicus), ‘Van de eygenscappen der dingen’; Beda
Venerabilis, ‘De Natura Rerum Liber’; Guillaume de Conches, wiens werken door
Migne erratim aan Honorius Augustodunensis toegeschreven werden, ‘De philosophia
Mundi’, ‘Summa de questionibus naturalibus’, ‘De Naturis Rerum’, ‘Phisica’, ‘De
Imagine Mundi’; Iohannes de Sacrobosco, alias John Holywood, ‘Sphaera’; Robert
Grosseteste, ‘De Sphaera’; Vincent de Beauvais (of Vincentius Bellovacensis),
‘Speculum Naturale’.
Ieder van hen kon voor het een of andere gedeelte voor de Natuurkunde gediend
hebben. Daar de stof zelf, d.i. de behandelde onderwerpen en de gegeven verklaringen,
geen keuze toelieten, moest er op een andere manier verder geëlimineerd worden,
m.a.w. bepaalde details, vergelijkingen, interpolaties zouden als criterium moeten
gebruikt worden.
Inderdaad, af en toe schemert er in de Natuurkunde een meer persoonlijke noot
door, maar helaas levert ook dit niet veel op: ofwel blijkt de gebruikte vergelijking
helemaal niet persoonlijk, maar gemeengoed te zijn (o.m. het beeld van het draaiende
wiel met de vliegen; de voorstelling van de aarde als een eierdooier, enz...); ofwel
komen ze nergens voor.
Zelfs al werd er dus gedeeltelijk geput uit één van de bovenstaande werken, dan
nog blijft ten minste één bron zoek.
Daar die niet te vinden bleek onder de min of meer voor de hand liggende Latijnse
tractaten en encyclopedieën, zijn we in het Middelnederlands zelf gaan kijken.
In U volgt op de Natuurkunde een proza-verhandeling over hetzelfde onderwerp.
Meermaals werden deze twee teksten met
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elkaar in verband gebracht. Oppervlakkige onderzoekers beweerden dat het proza
een uitbreiding was van het gedicht, of omgekeerd wel de bron ervan zou kunnen
zijn.
Vooral deze laatste stelling moeten we onmiddellijk verwerpen: er zijn hier en
daar enkele punten van overeenkomst, maar niet méér dan we ook elders aantreffen:
- de hel bevindt zich in het centrum van de aarde (36r);
- tegenvoeters (36r);
- de omloopsduur van maan en andere planeten (39r);
- maaneclips (40r);
- schrikkeljaar (42r);
- de planeten lopen tegen het firmament in, als vliegen op een wiel (47v);
- donder: theorie van Aristoteles (64v).
Hoewel dus een en ander met het gedicht overeenstemt, is de gelijkenis te algemeen
en te vaag om ernstig aan een bron te doen denken.
In de rest van de proza-tekst (het overgrote deel!) wordt trouwens totaal van het
gedicht afgeweken: er wordt gesproken over dieren, metalen, de twee polen, de zeven
artes liberales, enz... Ernstiger is rechtstreekse tegenspraak, o.m. waar beweerd wordt
dat de zon slechts 8 maal groter is dan de aarde, de maan het 50e deel van de aarde,
enz... (38v).
De proza-tekst is m.i. een bewerking van Thomas Cantimpratensis, en deze indruk
wordt hoe langer hoe sterker. Ik meen echter dat dit hier niet ter zake doet, temeer
daar ik van plan ben in een aparte studie een speciaal onderzoek aan dit onderwerp
te wijden.
In het Mnl. is er verder, tot nog toe, geen enkele tekst waarmee we rekening kunnen
houden als eventuele bron van de Natuurkunde. Hoogstens vinden we hier en daar
een parallel, waarop gewezen werd in de Aantekeningen bij de Inhoud.
We hebben er dan enkele Franse soortgelijke werken bij gehaald, zoals Jean de
Meung ‘Le Roman de la Rose’; Brunetto Latini, ‘Li Livres dou Trésor’; ‘Le Livre
de Sidrac’; Leopold de Austria, ‘Li compilacions de la science des estoilles’. Maar
alleen weer af en toe viel een louter traditionele overeenkomst aan te tonen.
Eén belangrijk werk ontbrak aan deze reeks: het bij R. Bossuat (pp. 271-2) vermelde
‘Image du Monde’ van Maître Gos-
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souin, waarvan de eerste redactie in 1246 geschreven werd.
In de haast onvindbare uitgave van de proza-redactie (ed. O.H. Prior) troffen
onmiddellijk vele passages, die soms woordelijk overeenstemmen met de
Natuurkunde. Ik denk aan de inleiding, de opsomming van de planeten, de omgang
van de aardbol, die ze beide exclusief gemeen hebben. Bovendien zijn er nog andere
overeenkomsten die echter ook elders voorkomen.
De berijmde versie is nog steeds onuitgegeven, hoewel uitvoerige citaten in artikels
en studies verspreid staan. We konden ons met die uittreksels niet tevreden stellen
en moesten dus een handschrift raadplegen. Maar daar werd de keuze erg moeilijk:
er bestaan 70 manuscripten van de Image du Monde en geen twee daarvan bevatten
helemaal dezelfde versie. De copiisten hebben voortdurend geïnterpoleerd,
weggelaten, geborduurd, gewijzigd, kortom: het is onmogelijk, tenzij er jaren aan te
besteden, uit te maken welke tekst formeel en ‘inhaltlich’ het dichtst bij die van de
Natuurkunde staat. Daarvoor zouden de 70 onuitgegeven teksten stuk voor stuk
moeten onderzocht en geclassificeerd worden.
Ik heb me er dan ook toe moeten beperken twee handschriften te copiëren (Arsenal
3167 en 3516) en in andere gevallen, waar dit wenselijk leek, gebruik te maken van
Priors uitgave van de proza-redactie en van de verschillende brokstukken uit de
berijmde versie, gepubliceerd door A. Hilka, P. Meyer, E.-D. Grand en C. Fant.
Boven ieder citaat wordt de bron vermeld.
Natuurkunde

Image du Monde
de Maître Gossouin1

23 - 32

Ms. Harley, Proloog
(ed. P. Meyer)

Merct hoe ic dit sal beghinnen

Qui or vuet aprendre et oïr
Dont il ce porra esjoïr

Verstatet wel in uwen sinnen

Ce lise ou oie entendanment

Want wildi emmer lesen voert

Par chapitles ensuanment.

Eer ghi wel verstaet elc woert

Si q'il ne oie riens apréz

Van dien dat ghi hier sult horen

C'il n'entent ce devant adéz

Vwe pine is dan verloren

Autrement petit li vaudra

1

Ik dank hier nogmaals van ganser harte Prof. Dr. P. RUELLE, die me voor de Oud-Franse
teksten met raad en daad heeft bijgestaan.
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Quant q'en ceste partie orra
Dit en slacht anderen boeken niet

Ment sont qui tantost oïr veulent
La fin des choses dont il suelent
Sovent mentir car nuls n'entent
Nule fin sanz conmencement
Qui droit vuet aprendre nul bien

Want elc woert datmen hier siet

Il n'i doit ja trespasser rien

Moetmen onthouden ende verstaen

Q'il n'entende partout adés

Eer men voert sal lesen gaen

Ce devant ainz q'il lise aprés

283 - 300

Ars. 3167, fo 27v

Ende vanden vij planeten

De ces vij estoilles qui sont

Willic v rechte voert doen weten
Haer loep is onder tfirmament

Ou firmament, qui lor tor font,
Dont noz avons parleit devant

Ende gheen en isser so wel bekent

Ne cognoist l'en communement

Als die sonne ende die mane

Fors les .ii. qui aperent miaz:

Dese kent elc wel als ic wane

Ce est la lune et li soloialz.

Die ander viue altemale

Les autres ne connoist l'en mie

Die en kent men niet so wale
Ten si dat astronomie doet

Se dont n'est par astronomie.

Si kennessen diere of sijn vroet
Ende ic salse v noemen alle

Mais toute voie les nommons

Na dien dat elc sijn stede valle

Por ceu que parleit en avonz.

Van desen seuenen sijnre twee

De celles at .ii. sor la lune,

Bouen der manen min noch mee
Die een bouen die andre gheset

L'une sor l'autre, dont chascune

Ende elc ghift propre cracht dat wet

At en terre propres vertus:

In aertrike dats marcurius

C'est Mercures et puis Venus.

Ende daer bouen loept venus
311 - 319

(vervolg)

Bouen dese drien planeten

De sus ces .iii. est li soloilz,
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Ic heb v gheseyt hoe si heten
So loept die sonne die es so claer

Qui tant est cleirs et purs et nes

Dat sijt al verclaert haerentaer

Que clarteit rent par tout le mont

Die bouen desen iij so hoghe es

Et est si haut assis amont

Dat haer cirkel gheloeft mi des

Que ses clers est plus grans

Wal twalef weruen also groot si

Que cilz a la lune cent tans1

1

Het getal ‘cent’ is corrupt, lees: ‘douze’, zoals in de Natuurkunde. Cf. de proza-redactie van
Maître GOSSOUIN, II, Cap. XVIII: ‘que son cercle est douze tans plus grant que cil de la
lune’.
C. FANT, die een zestigtal handschriften van de Image du Monde onderzocht, bevestigt
speciaal voor deze tekst, wat we al lang weten voor andere: ‘Il n'y a rien que les copistes
traitent avec autant d'insouciance que les chiffres, ils les changent plus ou moins consciemment
sans s'en faire la plupart du temps le moindre scrupule, et pour ce qui concerne notre poème,
cela ne ressort nulle part avec plus d'évidence que dans les chapitres 15 à 17 du 3e livre, où
les calculs et les chiffres abondent et pour lesquels il n'y a presque pas deux manuscrits qui
soient parfaitement d'accord’ (p. 6).
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Als der manen dat segic di
Die haren loep binnen xxx daghen doet Que son cors en .xxx. jors fait.
329 - 345

(vervolg)

Mer veel hogher is der sonnen stede

Mais li soloilz, qui plus loing vait

Daer si loept bouen al aertrike

De la terre, met a son cors

Si loept omme sekerlike
In CCC daghen tfirmament

.CCC. et .lxv. jours

Ende lxv al omtrent

Duret tant plus et .i. jour outre

Als ons toghet tkalendier

Si comme li kalendiers demoustre

vj wilen comen ouer hier

Et le quart d'un jor et .vij. hores.

Ende om dattet iaer en heuet niet

Mais por ceu que devisement

Dan een beghinsel als men siet

N'eüst li ans commencement

Ende tene iaer bi daghe beghint

Li uns de jor, l'autres de nuit,

Ende tander bi nachte als men wel kint

Car a plusors gens fust anuit

So sijn die vj wilen ghenomen

Fust cilz quans dou jor atorneis

Dus dat iiij iaer te gader comen

A ce qu'a .iiii. ans est sor neis.

xxiiij wilen heeft meer daer
Dats een dach ic seg v waer

Uns jors outre qui nommeis est

Dus heeft dat iaer enen dach meer
Dan ic v seyde voert eer
353 - 357
Daer om heet dat vierde iaer

Bisextes, qui en .iiij. ans nest

Scrickeliaer ic seg v waer

Une fois, dont l'en met par us

Ende het tellet iiij der iaren

De .iiij. ans en autres .i. jor plus.

Scrickeliaer want dan gheuaren

Car lors est en son premier point

Die sonne comt ter eerster stede

Li soloialz revenus a point.

363 - 372
De volgende verzen uit Arsenal 3167, fo 27v, kunnen vergeleken worden, wat de
inhoud betreft, met vv. 363-372:
Sor le soloil at .iii. estoilles
Cleires luisans comme chandoilles.
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L'une desous, l'autre desus:
Mars, Jupiter et Saturnus,
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Qui est tant plus haute des .vij.
Que .xx. ans a son cercle met.
Et ces .iii. lor vertus retienent
En chozes que sains1 aviennent.
Comment l'une sor l'autre vait
Regardeir poeis par ces .vij.
373 - 402
De volgende passage stemt grotendeels, zij het dan niet overal woordelijk, met
vv. 373-402 overeen:
Arsenal 3167, fo 13v:
Et par ce le puet l'en savoir
Que tost convient le ciel mouvoir,
Car faire li convient son tor
Entor la terre chascun jor
Si comme aperchevoir poons

In de Natuurkunde wordt als

Par le soleil que nous veons

bewijs de maan aangehaald.

Au matin leveir vers oriant
Et couchier, devers occidant
Et puis aprés au lendemain
Le reveons nous au main,
Car lors at il parfait .i. tor
Que l'en claimme natureil jor,
Qui jor et nuit en li contient.
Ensi vait le soleil et vient
Qui ja d'aleir n'avrat repos.
Avec le ciel si guie li clos
Qui fichiés est en une roie
Et torne quant elle tornoie.
Mais por ce qu'il at movement
Contre le tour dou firmament,
Si dirons une autre raison.
S'une mosche aloit environ
1

Nat.: 7 vliegen

sains = sa jus (ici bas).
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Une roie qui torniast
Si que la mosche entors alast,
La roie avec li l'en menroit,
Qu'anchois maint tor faire porroit
Que la mosche eüst fait .i. tor
Et qu'elle euist aleir entor
La roie jusqu'a premier point
Le soleil aleir et la lune
Par une voie commune
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As .vij. planeteis c'ou ciel sont
Que tuit par celle voie vont
Tout adés devers orient.
Et li ciel tornet en occidant
Si comme sa nature le guie.
415 - 421
Vergelijk eveneens vv. 415-421 en het volgende citaat:
Ars. 3167, fo 28v:
Mais puis quant cest secont escrit
Avons le firmament descrit,
Si dirons aprés d'aucuns cas
Qui aviennent en halt ou en bas
Et dou firmament la mesure
Por meuz entendre la faiture
De ceu qu'est sor le firmament.
511 - 516

Arsenal 3167, fo 38v

Nv wil ic v vroet maken dan
Hoe veel een mile heuet an

Dont la mile selonc lor us

Een screde dat sijn voete viue

Contient .m. pas dont .i. pas tient

Beyde van manne ende van wiue

.v. piés dont chascuns des piez tient

Twee dusent screden dats een mile

.xii. poces en la longor.

Van groten voeten sonder ghile
541 - 550
Bij Gossouin (Arsenal 3167, fo 38v) is de zon eveneens 176 maal groter dan de
aarde (cf. Natuurkunde 541 vv.), die op haar beurt 39 maal groter is dan de maan
(Nat. 547 vv.).
567

Arsenal 3167, fo 38v

Vander minster sterre elke

Des estoilles dou firmament,
Dont tant y at, vos di briefment,
Que toutes ont une haltesce,
Mais ne sont pas d'une grandesce,
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Si convenroit longement lire
Qui de chascune voldroit dire
Le grant. Por ce nous en tenrons1.
Mais au mains tant vous en dirons

1

Pour cela nous nous en abstiendrons.
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571 - 574
Ende daer en es sterre ne ghene

Qu'il n'i at nulle si petite,

Dat si nummer es so clene

Qui por veoir y sont eslite,

Viel si si en soude bedecken

Que molt plus grant ne soit sens doute

Aertrike ende ouerstrecken

Que la terre et l'yauwe toute.

583 - 590

Ars. 3167, fo 13r

Hier toe seg ic andwoerde goet

Or oiez aprés, s'il vous plaist,

Haer gote hoecheit dat al doet

Comment la terre reonde est.

Want weet dat seker ouerwaer
Hinghe een ant firmament ende daer

Qui tant porroit en halt monter

Liet sijn oghen nedersinken

En l'air qu'il peuist esgardeir
La terre par val et par plaingnes,
La hautesce des grans montaignes
Et les grans valees et parfondes,
Les flos de meir et les grans ondes,

Hem soude al aertrike denken

Il li sambleroit tout de voir
Envers la terre mains paroir

Niet also groot alst tscarpste es

Que ne feroit uns cheveux d'omme

Van eenre naelde sijt seker des

Sor son poing ou sor une pomme.

Hetzelfde beeld komt iets verder terug: fo 13v:
S'uns hons estoit ou ciel lassus
Qui regardast vers terre jus
Et la terre fust toute ardant
Entor comme .i. charbons ardant,
Plus petite li sambleroit
Que la menre estoile qu'il voit
Ou ciel de terre sa aval.
631 - 636

Ars. 3167, fo 26v

Voert v dunket dat sterren scieten

De sor, el aire, voit on souvent

Ende sterre ghescot vallen lieten

De cleir aire aucunes stiencelles
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Qui samblent estoilles isnelles,
Dont la gent dient que ce sont
Estoilles qui courant s'en vont
Et se remeuvent de lor leus,
En sien gherechte sterren niet

Mais non sont, ains est aucuns feus

Die men also scieten siet
Hets die lucht die onsteken es

Qui en l'air nest dune vapor.

Ic salt v vroet maken des
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Alles wat volgt, fo 26v en gedeeltelijk 27r, is in andere bewoording een samenvatting
van de verzen 634-708.
709 - 710

Proza-versie II, Cap. XIV
(ed. O.H. Prior)

Dvuelen die sijn in die lucht

De cel air prennent leur habit

Ende den mensche dicke doen vrucht

es cors si maligne esperit.

723 - 728

Proza-versie II, (vervolg)

Minne dit sien duuelen alle

C'est anemis qui se met en samblance

Die ons gherne brochten te valle

d'aucune chose lors quant il se peut

Die duuel peynst nacht ende dach

aparoir en aucun lieu

Hoe hi ons verlistighen mach

pour decevoir aucun homme

Ende vten gheloue bringhen

ou pour faire issir de son sens

Ende proeft ons met menighen dinghen dont il est aucune fois puissanz
745 - 746

Ars. 3167, fo 26r

Int sceden si dan luyt gheeft

Mais a l'estraindre qu'il fait lors
En la nue nest .i. sons fors:

Donrelslach het name heeft

Cest la tonnoire que l'en doubtet.
(3 verzen)

753 - 758
Nochtans so sien we tfier voren

Mais li espars apert anchois

Eer wi den slach moghen horen

Que dou tonnoire oie l'en la vois,

Onse horen dat comt bi dien

Car li veoirs est plus soutis

Es niet so scerp als onse sien

De l'omme que n'est li oirs,

Wi sien vorder dan wi horen

Si comme quant on voit de loing.

Beyde achter ende voren
805 - 808
Maer in boeken ic noch vinde
Dat donre coemt van vier winde
Daer si te gader comen al
Dits loghen als ic v toghen sal
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Hoewel de Natuurkunde hier rechtstreeks het Image du Monde tegenspreekt, is er
een negatief aanknopingspunt. De ‘boeken’ waarin de Mnl. dichter de volgens hem
terecht verkeerde theorie over de donder vond, kunnen best het werk van Maître
Gossouin, of liever diens bron, zijn:
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Proza-versie II, Cap. XV (ed. O.H. Prior):
‘Car tonnoires et esparz nest que deboutement de venz qui sentrecontrent
desus les nues si durement que en leur venue naist souvent aucuns feus en
lair Et ce est foudre qui chiet en main lieu que li vent destraingnent si
durement que les nues en fendent et derrompent et fait tonner et espartir
Et chiet aval par tel force pour le vent qui le destraint si durement que il
confont quanquil ataint si que il ne dure riens contre lui’
Ik heb althans nergens anders een dergelijke verklaring van de donder aangetroffen.
1385 - 1398

Ms. Harley, 271 - 280
(ed. P. Meyer)

Die viant weet alle nature

Por ce li diables por voir

Ende is bi ons alle vre

Nos fait covoitier teil avoir

Den mensche doet hi dicke sneuen

Qui a neant revient toz tens,
Dont a meins troble si les sens

Ende iammerlijc verliesen tleuen

Que rien n'entendent vers lor mort.

God onse here ghehenghet dicken
Dat gheuallen dese sticken
In sinen handen esset al
Ionc ende out groet ende smal
Menich bi sijnre naturen soude

Maint sont ore dampné et mort

Qualiken termen al sijn oude
Ten waer datten god daer wt keert

Qui peüssent estre salvei

Eer sine quaetheyt wort ghemeert

S'il entendissent veritei,

Menich verhaest sijn doet dicke

Mais clergie perit si toute

Ieghens nature bi enighen sticke

Que les genz ne voient mais goute.

1401 - 1402

Arsenal 3167, fo 28r

Om dat die heyden lieden saghen

Si comme li anciens sages

Eens iaers die astronomie plaghen

L'en cerchierent par lor usage.

1409 - 1419

(vervolg)

Ooec die daghe vander weke

De ces .vij. planeteis demaine

Hieten si na hem waerlike

Prennent li jors de le semaine
Lors nons si com voz orois chi,
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Na die sonne hiet si sondach ane
Enten manendach na die mane

Car lune si ait le lundy,

Na maers den dinxsdach hieten si dus

Mars le mardy par teil nature
Et le merquedi at Mercure,

Den woensdach na mercurius

De Jupeiter est li jeusdis

Den donredach na Iupiterre
Om dat hijt donren dede verre
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Na venus noemden si den vridach

Et de Venus li venredis,

Om datmen dan te vrien plach
Den saterdach na saturnus

Li semedis est de Saturne

1427 - 1428

(vervolg)

Den sonnendach hieten si endeleke

Et li sains diemenges s'atorne

Den eersten dach vander weke

Au soloil qui est li plus bialz.
Por ceu valt li diemenges mialz
Que nulz des jors de le samaine.

1447 - 1484
In hs. Arsenal 3167, fo 27r en gedeeltelijk 27v, is de verklaring van de
maansverduistering, hoewel niet woordelijk identiek, toch zeer verwant met passus
1447-1484. Over de maanvlekken wordt in de Image du Monde iets meer uitgeweid;
we krijgen namelijk drie verklaringen, waarvan de laatste op theologische gronden
steunt.
1449 - 1466

Arsenal 3167, fo 29v

Die mane ghene claerheyt heeft

Puisque jor et nuit entendez,

Sonder die haer die sonne gheeft

Aprés, de la lune veez

Haerre gheen niet stille en staet

Comment elle rechoit lumiere

Als die mane an die sonne ontfaet

Del soleil en yteil maniere

Haren wech si vaste gaet dan

Qu'ades est, queil part qu'elle sort,

Ende emmer clarende meer an

La moitié plaine ensi endroit

Tusschen dien dat si comt gheronnen
Rechte daer ieghen der sonnen

Com lors que plainnel l'apellons

Dan isse vol ter seluer tijt

Com plus reonde la veons.

Verstaet dit dat ghijs wel seker sijt

Mais com plus loing est dou soloil
Tant y voit l'en plus d'aparoil
Et quant elle est tout droit desous
Lors n'apert elle point a nous

Als daerde tusschen dese twee

Car lors est elle entre la terre

Es dan recht min noch mee

Et le soloil qu'elle vait querre,

So bedecket aertrike dan

Si qu'elle est cleire par dela

Die sonne dat si niet bescinen en can

Et oscurre vers noz de cha
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Et por ce ne veons noz point.
Die mane dus moet si gaen

Puis va elle tant point a point

Met groter donckerheyt bevaen

Qu'en sus dou soloil se remuet.

In die scade van aertrike
Tent si wt comt ende blike

Lors apert sa clarteit cornue.

1477 - 1478

Ars. 3167, fo 29v

So ist ghemeen ouer al aertrike

La lune souvent avient

Dat si veruaert ende niet en blike

Que clarteit perdre li convient.
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1485 - 1494

Ars. 3167, fo 30r
Dou soloil qui pert sa splendor

Die wil weten hoe veruaert

Aucune fois en mi le jor

Die sonne hi sie harewaert

Et vait ausi comme aclin

Als die mane is donker al

C'on appelle eclypse en latin.

Ende si an die sonne ontfaen sal

Ceste defaute de lumiere
Avient en yteille maniere

Tusschen aertrijc e der sonnen

Que, quant la lune vait desous,

Comt dan die mane gheronnen

Vient entre le soloil et nos

Die herde donker es dan

Tout en droit en la ligne droite,

Went dat haer claerheyt comet an

Si convient qu'elle nous retiegne

Der sonnen claerheyt decket so

La clarteit dou soleil en hault

Dat si ons niet en comet toe

Si qu'il nous samble qu'il nous faut.

1549 - 1552

Ars. 3167, fo 30r

Stonde hier ene kaerse nv

Tout ausi com d'une chandoille

Die mi lichte ende v

Qui loing sor nostre esgart seroit,

Ende dan yet vore quame

Puis tendissiez la palme endroit
La chandoille en vostre esgart

Dat ons dat scone licht bename

Que point n'en verrois celle part.

1560 - 1580

Arsenal 3167, fo 30v

Dat was doe god ant cruce sterf

Quant Jhesu Crist morut en crois,

Haer licht verloes si al doe

Que li clarteit del jor fallit
Si comme entre noinne et mydi
Et si estoit la lune ensus
Dou soloil si comme pooit plus
Com celle qui painne estoit
Et desous terre demoroit,

Ende wert puyr donker toe

Alors en fut li jors oscurs
Com nuit quant plus dut estre purs.

Bi mirakel niet bi naturen
Als mi toghen die scrifturen
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Dat tot athenen stont sent denijs

Dont saint Denis, c'or est en France,
Qu'an Grece estoit en grant doutance

Die van sterren was herde wijs

Com paiens et grans clers estoit
Et d'astronomie savoit,

Die sonne hi veruaren sach

Quant il vit ceste oscurteit grant

Ende verdonkeren den dach
Hi wist wel dat niet en mochte sijn

Si le merveillant durment,

Want der manen manescijn

Et trova par astronomie

En was mer viertien daghe out

Que ce ne pooit estre mie

Des hadde hem wonder menichfout

Par nature ne par raison
Qu'eclypse fust en teil saison.
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Doe sprac hi god der naturen

Lors dist une parole oscure
Ou li deus fist il de nature

Ghedoecht nv tot deser vren

Soffret grant laidure a grant tort

Sinen onwille of al aertrike

Ou toz li mondez si estort

Wert nv te stoert sekerlike

Et se desjoint por defallir
Comme cilz qui doit defenir1

Dit was ene ware tale
Nochtans en kende hi gode niet wale

Et penssat ains grans deus estoit
Qui sor toz grant pooir avoit,
Com cilz qui creioit plusors deus
Lonc sa loy est en plusors leus.
Lors fist .i. auteil molt ensus
Darriere toz les autres ou nus
N'aprochoit, fors il seulement,

Wanten paulus sint bekeerde

Tant que saint Polz celle part vint
Com cilz qui a grant clerc le sot,

Ende tgheloue hem leerde

Dont il le conviertit plus tost
Par miracle et par clergie
Si comme il le conte en sa vie.

1618 - 1619

Ars. 3167, fo 12r

Want die hadde goede vaert

Ausi poroit par tout le monde

Hi soude al omme gaen aertrike

Uns hons tant comme la terre dure
Aleir tout entour par nature.

1629 - 1638

(vervolg)

So soude hi comen daer ghegaen

Si que, quant desous venroit,
Il li sambleroit tout adroit
Que non fussiens tres desous li
Si comme il nous feroit de li,

Dat sine voeten souden staen

Car ses piés viers les nos tenroit

Recht ieghen der gheenre voete
Alsof hi soude doen ghemoete
1

Et la teste vers le ciel droit

mourir.
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Ter stede daer hi vte teerst

Ansi com nos faisons yci

Begonde te gaen alre eerst

Les pies sus vers enmi.

Ende in also langhen tiden

Et s'il aloit adés avant

Soude hi gaen an dander side

Drois devant li, il yroit tant

Ende comen ter seluer stede in

Qu'il revenroit au leu premier

Daer hi wt ghinc noch meer noch min

Dont il se prist a esloignier.

De natuurkunde van het geheelal

84

1659 - 1666

Ars. 3167, fo 11v

Dit doet dat aertrike is ront

Deus format tout reont le monde

Als ic v hebbe ghemaket cont

Comme une pelotte reonde.

Want scrifture ons dat seghet

Le ciel reont de toutes pars
Qui en tour la terre est espars,
Entierement sen desevraille

Ghelike dat die doder leghet

Tout autressi comme l'escaille

Recht int midden vanden witten

De l'euf qu'entor l'abun se donne,

Metten scalen diere an sitten
Also scrijfmen dat is aertrike

Tout ausi le ciel environ ne.

Recht in midden sekerlike
1701 - 1706:
De hel is het centrum van de aarde, zo ook bij Gossouin (proza-versie II, Cap.
VIII; ed. O.H. Prior):
‘Tout ausi a dedenz la terre .i. lieu qui a non abisme et terre de perdicion’,
en in Arsenal 3167, fo 22v wordt gezegd dat de hel het zwaarst van alles weegt, en
daarom het centrum van de aarde, en dus tevens van het heelal, moet zijn.
1776 - 1795

Proza-versie II, Cap. XII
(ed. O.H. Prior)

Die wasem die in die hole gaen

Et ce avient par les granz yaues

Ende deen iaecht ende dander vliet

qui vont par dedenz la terre

So worden si wint ende el niet

si que par deboutement des granz ondes

Die wint als ghi hebt ghehoert

naissent aucun vent

Loep in die hole der aerden voert

es cavernes qui sont souz terre

Die aerde verroert bouen ende beeft
Om dat si den wint binnen heeft

et li airs qui se serre dedenz

Diese also dueren rent

qui est enclos en grant destroit

In alle die hole ommetrent
Die aerde gaet op ende neder
Om dat hi loept haer ende weder
Waer die aerde dan es dinne

se la terre est la endroit foible

Daer breect si ende vallet inne

que ele ne le puisse retenir
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Ende maect daer een diepe dal

si s'uevre et fent la terre

Ende enen herden groten wal
Groot wint ende starc daer wt dan vaert pour l'air qui s'efforce a issir hors
Ende gaet climmende opwaert
Stoeder oec dorp of enich poert

dont il est souvent avenu que viles

Daer dit gheviel dat ghi hier hoert

et citez

Het most algader daer versinken

en sont fondues en abbysme
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We zien dus een bijna woordelijke gelijkenis in de volgende passages: 23-32, 283-300,
311-319, 329-345, 353-357, 571-574, 631-636, 745-746, 753-758, 1560-1580,
1629-1638, 1776-1795. Tussen 758 en 1560 is er een vrij groot hiaat, en in de tekst
tussen 808 en 1385 is zelfs niet de minste overeenkomst te bespeuren, zodat daar
wel degelijk door de Natuurkunde-dichter uit andere bronnen geput werd.
Aangezien het nu zo goed als zeker is dat het Middelnederlandse gedicht niet naar
het Frans, maar naar het Latijn bewerkt is (cf. p. 66), is het van het grootste belang
de Latijnse bronnen van Maître Gossouin te ontdekken. Volgens Prior zijn dat vooral
Neckam (die boven reeds geëlimineerd werd) en Honorius Augustodunensis (lees:
Guillaume de Conches: cf. p. 71). Alleen de laatste kan dus in aanmerking komen.
Ik heb de indruk, - wil hier echter niemand zonder verdere bewijzen beschuldigen
-, dat het bronnenonderzoek van de Image du Monde tot nu toe niet al te grondig
verricht werd. Zoals gezegd is het niet moeilijk een zogenaamde (Latijnse) bron voor
de hier behandelde stof te vinden. Alleen moet men zich ervoor hoeden niet de eerste
de beste gelijkende tekst als voorbeeld te beschouwen. Ik vrees min of meer dat dit
het geval geweest is bij Fritsche en Prior, die, verleid door een relatieve overeenkomst,
misschien wat voorbarig besloten dat Guillaume de Conches door Gossouin als bron
gebruikt werd. Inderdaad zijn er verschillende punten van overeenkomst, maar hun
aantal is minder groot dan dat tussen Gossouin en de Natuurkunde, waar niet alleen
de gedachtengang maar vooral de bewoording een treffende gelijkenis vertoont.
We staan voor een gesloten deur waarvan de sleutel zoek is: het Middelnederlands
en het Frans hebben onder meer één Latijnse bron gemeen die nog onbekend is, en
die vermoedelijk een bewerking is van de Imago Mundi en de Philosophia Mundi
van Guillaume de Conches.
Tot nu toe hebben we ons alleen bezig gehouden met het wetenschappelijk deel
van het gedicht. Ook voor de computus, of die nu al dan niet bij de Natuurkunde
hoort, zijn bronnen of identieke redacties te vinden.
Zo is er in de eerste plaats de Middelnederlandse Cisiojanus, die in 3 handschriften
onder iedere kalendermaand staat (H, S, L) en die in W in de proloog werd ingelast.

De natuurkunde van het geheelal

86
In hs. Arsenal 3516, 2v, staan naast de kalender die voorafgaat aan deze zeer
volumineuze codex (357 folio's, groot formaat en klein beschreven), enkele
computus-regels die, hoewel in proza, treffend lijken op die uit de Natuurkunde.
Hoewel uit deze gelijkenis geen overhaast besluit mag getrokken worden, daar de
formulering van éénzelfde manier van berekenen noodzakelijkerwijze steeds ongeveer
eensluidend is, laat ik hier de Middelfranse tekst (het hs. is uit de 13e eeuw) volgen.
Van alle tijdsberekeningen, proza of rijm, die ik tot nu toe onder ogen kreeg (en dat
was héél wat), is deze tekst inderdaad de enige die zó dicht bij die van de Natuurkunde
staat dat ze best mogelijk op eenzelfde bron teruggaan:
Se tu vels savoir Paskes, pren+
garde por le nonas de march
et conte la prime lune aprés le
nonas de march dusque .xiiii. jors.
Le primerain diemenche aprés
ces .xiiii. jors est le jors de Paskes.
Se tu ses Paskes, tu dois bien
legierement savoir tot l'autre,
qar .vi. semaines devant le
Paske est li jors de bohordis
et .ix. semaines devant Paskes
kiet li alleluye dont ne poet
on marier. Contes aprés le jor
de Paskes .v. semaines et .iiij.
jors: c'est li jors d'Acencion. Le
secont diemenche aprés, c'est
li jors de Pentecouste.

+

Cf. 161-176

Qi velt savoir quant advens+
entre quiere la feste saint Andrieu:
advens entre tos dis le diemence
plus prochain.

+

Cf. 79-84

Bysex chiet tot dis de .iiii.+
ans en .iiii. ans et c'est quant
on puet les ans del incarnation
conter et sevrer en .iii. ewles
parties et lors conte on la letre.
La sus il chiet .ii. jors et il
chiet tot dis sor le jor saint
Mathieu, el mois de fevrier.
Il sont .iiii. quatuors tempres.+
En l'an li premiers chiet le

+

Cf. 89-96

+

Cf. 37-50
(Varianten, p. 617 vv.)
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merkedi aprés le jor des chendres.
Li secons est le merkedi aprés Pentecouste. Li tiers est le merkedi
aprés sainte Crois aprés aoust
et li quars est le merkedi aprés
sainte Lucie devant Noel.
Lors doit en geuner les merkedis et les venredis et les
samedis, et ces samedis poet
on faire ordenes de prestres
et d'autres.

Tot besluit vatten we al deze bevindingen even samen: als onrechtstreekse bronnen
hebben gediend Aristoteles, Ptolemaios en Alfarganus, wier theorieën via een Latijnse
bewerking werden overgenomen;
als rechtstreekse bronnen: o.m. het Latijnse werk (< Guillaume de Conches?) dat
tevens Maître Gossouin inspireerde, en één of meer van de Latijnse encyclopedieën
die na eliminatie nog overbleven (zie p. 71).
De dichter is dus zowat overal gaan halen en vinden. Zijn originaliteit en grote
verdienste ligt in de manier waarop hij uit zijn bronnen kiest, de geselecteerde stof
ontwikkelt, indeelt, illustreert en presenteert. Hij is een uitstekend pedagoog, gaat
eclectisch te werk, verkiest meestal één rationele verklaring boven een
encyclopedische verzameling van gegevens (zoals bv. Isidorus of Vincentius
Bellovacensis), begint niet te pas en te onpas te moraliseren maar blijft in de eerste
plaats een wetenschapsmens, geeft uitstekende voorbeelden en vergelijkingen,
waarvan verschillende tot nu toe oorspronkelijk lijken, helpt - waar het nodig is een algemeen verspreid waanbeeld de wereld uit, en vertelt op een heldere, duidelijke
en bondige wijze aan een niet ingewijd publiek het essentiële over een vaak moeilijk
toegankelijke discipline.
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Hoofdstuk III
De verschillende handschriften
1. Beschrijving
Enkele codices waren reeds, zij het dan niet zeer uitvoerig, beschreven, o.m. door
Verwijs (Nat. Bl.) en van Leersum (Cyrurgie). Het was geen gebrek aan
bescheidenheid deze beschrijvingen opnieuw te ondernemen, noch mijn bedoeling
ze te verbeteren. Ik wilde ze op enkele verwaarloosde punten aanvullen, maar vooral
wenste ik systematisch voor alle handschriften dezelfde werkwijze te volgen.
De dateringen die bij de titels worden opgegeven, (teneinde de hss. onmiddellijk
te kunnen situeren in de tijd), worden in de alinea ‘Herkomst en geschiedenis’
verantwoord. Zo niet, dan werd de datum uit de Bouwstoffen overgenomen.
In de geciteerde Incipits en Explicits (alinea ‘Inhoud’) werden ontwijfelbare
afkortingen zonder meer opgelost, daar zij t.a.p. nóch filologisch, nóch paleografisch
belang hebben.
De bespreking van Schrift, Abbreviaturen, Formaat en Illustratie werd vooral
afgestemd op het gedeelte dat de Natuurkunde-tekst bevat. Van ieder hs. wordt een
fotocopie bijgevoegd, behalve van Ups (zie deel II).
Al de tien handschriften heb ik zelf in handen gehad; voor de beschrijving ervan
heb ik slechts 'n enkele maal een beroep gedaan op de B.N.M., en dit t.g.t.
nadrukkelijk vermeld.

Ups.: 1400-1429
Bewaarplaats en signatuur:
Upsala, Universitetsbiblioteket, MS De la Gardie 56.

De natuurkunde van het geheelal

89

Herkomst en geschiedenis:
Het boek behoorde in 1429 toe aan een zekere Bertolomeus, filius Lauretis1, pastoor
van de parochiekerk te Monster, volgens de tekst op fo 67r:
Notum sit universis tenore cum presenti quod ego bertolomeus filius
Lauretis presbiter curatus ecclesie parrochialis in monster feci tres
proclamaciones debitas et consuetas tribus diebus festivis a se invicem
distantibus de matrimonis contracto inter ihohannem ysbrandi et
Katherinam lamberti super quibus nullum repperi impedimentum quare
dictum matrimonium legitime possit impedire In cuius rei testimonium
sigillum meum presentibus est impressum.
datum anno domini MoCCCCXXIX feria quarta post pasche.
Volgens Prof. G.I. Lieftinck, die mij met zeer veel bereidwilligheid in dit en ander
verband hulp verleende, is het bovenstaande de gebruikelijke verklaring, die thans
nog bij de Burgerlijke Stand in zwang is. Wij noemen dat ‘aantekenen’. De ouderwetse
term is: ‘onder de geboden zijn’. D.w.z. het echtpaar heeft het voornemen te kennen
gegeven in het huwelijk te treden. De pastoor heeft op drie niet opvolgende feestdagen,
dus zo dat iedereen in de gelegenheid is geweest er kennis van te nemen, dit
voornemen bekend gemaakt. Er is van geen enkele zijde bezwaar gemaakt in verband
met huwelijksbeletselen en de pastoor geeft een sanctie aan het huwelijk door aan
een stuk met deze inhoud zijn zegel te hechten.
De pastoor gebruikte wellicht de opengebleven plaatsen in het boek voor
formulierteksten die hij nodig kon hebben. Welnu, ik ben ten zeerste geneigd om
deze pastoor als de afschrijver te beschouwen. Het acteschrift van de formule op fo
67r is niet met volkomen zekerheid te identificeren met de hand van de
Natuurkunde-tekst, maar toch is daar veel voor te zeggen. Het gebeurt heel vaak dat
een afschrijver mét het genre ook van stijl verandert, daarmede een afstand scheppende
tussen tekst en toevoegsel, of gewoonweg omdat hij zich veel meer toelegt op
‘schoonschrift’ voor het eigenlijke boek. De vorm van de

1

Is dit de Bartholomeus van wie sprake is in het Archief van de O.L.V.-Abdij te Middelburg
(Fruin, R. 805), in dato 4/8/1460, en die toen reeds overleden was: Schepenen van Middelburch
oorkonden, dat Pieter Hugen zoon erkent van Onsse Vrouwen klooster te Middelburch niets
meer te vorderen te hebben wegens het bewind, dat wijlen heer Bertelmeeus Lauwerey's
zoon, zijn oom en voogd, over zijn goederen heeft gevoerd?
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p, b, l, g, d vooral lijken bedrieglijk veel op elkaar. Ook de data stemmen goed
overeen: als Bartholomeus in 1460, - misschien al een paar jaartjes! - overleden was,
kan hij best het boek in zijn jonge jaren hebben overgeschreven. Prof. Lieftinck was
zo goed mij in een brief, dd. 29/11/1960, het volgende te schrijven: ‘Welnu, dit is
ook duidelijk een boekje dat gemaakt moet zijn door een pastoor of in ieder geval
door een wereldgeestelijke of klerk [...]’.
Op fo 38r staat eveneens, maar dan in een beslist andere hand, een Latijnse
aantekening die vermoedelijk, ook al zijn alle details, zoals naam e.d., hier ingevuld,
als mnemotechnisch formulier dienst deed:
Domine reverende rogo vos amicabiliter ut cytetis petrum dictum cuper
ad feriam secundam proxime venturum in ecclesia[m] hagensi post
summam missam precise, mihi super obicienti responsorum.
Zou dit wellicht ook op een ceremonie voorafgaand aan het huwelijk kunnen slaan?
Het zou dan protocolair het briefje kunnen zijn dat de bruid zendt aan de pastoor,
waarin zij hem vraagt op de gezette tijd, na de afkondigingen, haar bruidegom na de
hoogmis in de Haagse kerk (Den Haag ligt vlak bij Monster in het Westland) te
ontbieden, om haar plechtig te verzekeren dat hij haar tot vrouw zal nemen. Een
kenner van het canonieke recht weet zeker wat deze tekst betekent.
Op fo 1r stond waarschijnlijk nog een andere, 17e-eeuwse bezitter vermeld. De
formule is totaal onleesbaar op het eerste woord na:
‘Dit [...]’. E. Rooth (in een brief - aan De Vreese? - dd. 29/9/1927, die ik in een
BNM-map vond) kon toen nog een paar woorden méér lezen: ‘Dit boec is [...]’.
Onder ultraviolette belichting werd de tekst gedeeltelijk duidelijker: ‘Dit boeck hoort
[+ één woord]’.
In 1669 werd de Codex aan de Universiteitsbibliotheek te Upsala geschonken door
graaf Magnus Gabriel de La Gardie (samen met o.m. de Codex Argenteus). Misschien
heeft de La Gardie dit handschrift op één van zijn talrijke reizen in Nederland gekocht.
Rooth schrijft in de boven geciteerde brief het volgende: ‘Ueber die Provenienz weiss
ich nichts ausser dass M. de la Gardie die Hs. wohl in Holland gekauft hat’.
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Materiaal:
Perkament en papier, regelmatig afwisselend. Wat de sexternen betreft:
buitendubbelblad1: =
perkament

bv.

fo 1 en 12

2 volgende
dubbelbladen:
papier

=

fo 2, 3 en 10, 11

1 dubbelblad:
perkament

=

fo 4 en 9

1 dubbelblad:
papier

=

fo 5 en 8

binnendubbelblad: =
perkament

fo 6 en 7

of in de volgorde, bladgewijs:
1 perk., 2 pap., 1 perk., 1 pap., 2 perk., 1 pap., 1 perk., 2 pap., 1 perk.
Wat de quinternen betreft:
buitendubbelblad:
perkament

=

bv.

4
=
binnendubbelbladen:
papier

fo 1 en 10
fo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9

of in de volgorde, bladgewijs:
1 perk., 8 pap., 1 perk.
Het perkament is zeer goedkoop materiaal geweest: dik, ruw, gerimpeld, met gaten
(bv. fo 9: aan onderkant gat van ± 3,5 cm ). Wel lijkt het alsof de rimpels er
oorspronkelijk niet allemaal in waren, want het schrift en de tekeningen lopen in de
plooien vaak regelmatig verder, alsof er bij het schrijven geen hindernis ontmoet
werd. Het papier is dik, soms ook ietwat gerimpeld, maar hier dan oorspronkelijk.
Het zit vol grote bruine vocht- en watervlekken aan de drie buitenranden, en is
tamelijk beduimeld.
5 verschillende watermerken komen voor:
1) plantenfiguur, niet verder te bepalen; ontbreekt in Briquet;
2) niet te herkennen tekening; misschien deel van een vogel (eend, zwaan?). Id.
als voor 1).
1

Met een ‘dubbelblad’ wordt, van hieraf aan, een diploma bedoeld.
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3) Boog: dit merk is zo verspreid dat geen definitieve conclusie mogelijk is. Bij
Briquet komt het niet voor, maar het kan als een variant beschouwd worden van de
nummers 802 en 803, in dokumenten uit resp. 1404-1416 en 1419-1427. Dit papier
is waarschijnlijk herkomstig uit Champagne.
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4) basiliscus: kan vergeleken worden met Briquet 2707, 2708 en 2709. Herkomstig
uit Champagne. De zeer talrijke varianten dateren alle uit de periode tussen 1400 en
1429.
5) kroon of berg met kruis: dit merk ontbreekt in Briquet. Wel is er iets dat er vaag
op lijkt (5645), uit het begin van de 15e e1.
De tekst is het hele handschrift door zeer goed leesbaar. Op fo 12v is er met de rode
inkt een ongeluk gebeurd: een grote veeg maakt een of twee woorden onduidelijk.

Schrift:
Littera cursiva libraria, ongeveer in de manier van de administratieve stukken van
omstreeks 1400. Op het einde der regels heeft de n nog een 14e-eeuws haaltje, maar
aan de andere kant hebben v, w, b, d, toch bepaald geen vroeg karakter.
Het huwelijksformulier op fo 67r zou best van dezelfde hand kunnen zijn. Het
formulier op 38r daarentegen, in een veel spichtigere schrijfstijl, is werkelijk van een
andere hand.
Boven i en j staat meestal een dun schuin streepje; op y een kordate stip. De
Romeinse cijfers staan tussen isoleringspunten, die in de meeste gevallen door de
rubricator in het rood overgetekend werden, of ingevuld indien vergeten. De r is
recht, behalve soms na o en v, en in de auslaut zelfs na andere, niet geronde letters
(cf. o.m. vers 475). De t wordt meestal afgewerkt met een schuin sierstreepje; s schijnt
regelmatig lang vooraan en in het midden, rond aan het einde; het woord Iaren, met
varr., heeft bijna steeds een eerste letter, waarvan moeilijk uit te maken is of het om
een hoofdletter I of J gaat. De verbinding ct en tt is niet makkelijk te onderscheiden,
soms zelfs helemaal niet. In een voetnoot wordt twijfel aan een juiste interpretatie
vermeld. Ook wens ik er op te wijzen dat het lastig is steeds zeker te zijn of de copiist
een e of o schreef.
Als leestekens hebben we een enkele maal een punt, midden in de zin:
v. 401 Dat die planeten. e tfirmament
v. 778 E dicwile men oec. siet

en éénmaal bij een enjambement:
v. 215 Die mane scinet. haer outhede

1

Een gedeelte van deze inlichtingen heb ik te danken aan Dr. M. WITTEK.
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(zie voor de volledige zin de tekst). Verder zijn er nog paragraaftekens.
De rubrieken zijn met rode inkt, in dezelfde hand. De copiist was dus tevens
rubricator, maar hij liet niet altijd de nodige plaats open voor de in te vullen
inhoudsopgaven. In dat geval werden ze er in margine bijgeschreven. De beginletters
van ieder vers werden met een rood streepje gerubriceerd. De rode lombarden van
een nieuw hoofdstuk beslaan de hoogte van 2 regels en springen naar links soms wel
één cm. uit. Meestal zijn er representanten, in bruine inkt. De paragraaftekens zijn
rood; als representante ervoor werden 2 schuine streepjes gebruikt. Op fo 7r gebeurde
er een vergissing: de representante staat vóór vers 494, het paragraafteken werd vóór
v. 493 geplaatst. Op fo 21v en 36r werd de representante niet vervangen.
De custoden werden door de rubricator doorgestreept. De correcties geschiedden
zonder veel zorg: o.m. door het doorschrappen met rode inkt als er iets teveel staat.
Door de copiist zelf werd hier en daar, bij het schrijven, een synoniem gezet boven
een woord dat hem moeilijk te verstaan leek, maar toch behouden moest blijven om
rijm of maat:
vrucht:

anxt

godelinghe:

wichte

natheit:

of wacheyt

maren:

nachtmerien

enich:

menich [ter aanduiding van twijfel aan de
juistheid van de legger?]

weke:

of natte

wachede:

of nathede.

Dit wordt, in de filologische commentaar, verder besproken. Ook boven de
Nederlandse namen van de maanden werd de Latijnse vertaling geschreven.
Afkortingen: zie lijst p. 163.

Foliëring:
Recent met potlood gefolieerd: 1-68. Het voorste schutblad (papier), dat samen met
de binnenspiegel één dubbelblad vormt, en blanco gebleven is, werd niet mee
gefolieerd, wat wèl het geval is op het einde van het boek (fo 68, eveneens blanco).
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Het blad tussen fo 55 en 56 is weggesneden. Er valt niet uit te maken of daardoor
iets in de tekst ontbreekt. Op de laatste blz. van ieder katern staan reclamen.
De volgende foliëringen werden verbeterd uit een vroegere potlood-foliëring:
61 uit 56
62 uit 57
63 uit 58
64 uit 59
66 uit 60
68 uit [?].
De samenstelling van het handschrift is a.v.: 1 schutblad (blanco, niet gefolieerd)
+ 4 VI (48) + (V-1) (57) + V (67) + 1 blanco schutblad (68).

Formaat:
Bladgrootte: 202 × 140 (de perkamenten bladen zijn telkens iets kleiner, met zeer
onregelmatige afmetingen). Bladspiegel van de Nat.: 135 × 83 (bij de rubrieken
wordt dit formaat absoluut niet in acht genomen).

Inrichting:
Verzen: per bladzijde één kolom van 23 à 26 regels. Ieder vers begint op een nieuwe
regel. De vellen werden klaargemaakt vóór het schrijven: eerst met gaatjes, daarna
met lijnen met een bruinachtig stift, dat op het papier soms alleen maar een blinde
lijn achterliet. Een apart kolommetje van 4 mm. werd voorbehouden voor de
hoofdletters.
Vanaf fo 22r heeft iemand recent met potlood af en toe de verzen genummerd:
1161, 1164, 1173, 1180, 1195, 1212, [...] tot 1373. In 1936 was die nummering nog
niet aangebracht, behalve op 25v. Ze stemt niet overeen met die van Clarisse: 1169,
enz.
Tussen de verzen zijn rubrieken aangebracht, soms ook in margine, met een korte
inhoudsopgave.

Illustratie:
34 astronomische pentekeningen met, in het algemeen, 2 tekeningen per bladzijde.
Ook hier werden de bladspiegels afgelijnd met loodstiftlijnen, zodat er verticaal twee
vierkanten
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ontstonden, gescheiden door een tussenruimte van ± 1 cm. In die vierkanten werden
met een blinde passer cirkels getrokken en daarna (zéér slordig) met inkt
overgetekend. De verdere aanduidingen en de erbij behorende tekst werden
willekeurig met rode en bruine inkt geschreven.
Twee tekeningen, die van het heelal (fo 1v) en die van de hel (46v), staan alléén op
een bladzijde.
De eerste beslaat het hele blad (er is aan de linkerkant klaarblijkelijk een reepje
perkament afgesneden, zodat de woorden god en noord zijn weggevallen), de tweede
slechts de helft.
De tekeningen staan niet, zoals in andere hss., bij het erop slaande hoofdstuk, maar
paarsgewijze gegroepeerd tussen de vv. 1888 en 161.
Op fo 2r is de initiaal I (9 regels lang) met rood en bruin pennewerk versierd, tot
bijna onderaan het blad (even voorbij het laatste vers).

Band:
Perkamenten band, 17e-eeuws. Op het voorplat: gouden ovaal, waarin, onder
gravenkroon en omkranst, de initialen MDLG (= Magnus De La Gardie).
Daaronder: N: 56. Op het achterplat: idem, zonder nummer. Op de rug staat niets.
Binnenspiegel voorkant: zelfde papier als het ms., waarop in potlood: De la Gardie
56 (bovenaan links). Onderaan links, met rosse inkt: 56.
Het schutblad is blanco en niet gefolieerd.
Binnenspiegel achterkant: zelfde papier als het ms., blanco; het achterste schutblad
is fo 68.

Inhoud:
fo 1r: penneprobeersels en een zeer korte, gedeeltelijk onleesbare inscriptie (zie
Herkomst en geschiedenis).
fo 1v: tekening van het Heelal.
fo 2r-38r: verzen: Natuurkunde van het Heelal:
Inc.
Dit boec is van astronomien
ende van naturen
Ende van den .vij. planeten
Expl.
Gaet toter spera die dit ghetal
in heeft .xxxiij.

De natuurkunde van het geheelal

96
fo 38v-46v: astronomische tekeningen.
fo 47r-49v: verzen: Computus, horende bij de Natuurkunde:
Inc.
Te soeken paeschen inden kalendier na toude ghetal vander mane
dat in alden kalendiere staet
want paesken wasser na gheset
al ist nv uerlopen
Expl.
Maer dat moeti verstaen
Als het bouen xxx sal gaen
Dortich men wech werpen sal
Ende houden an tander ghetal

fo 50r-51v: Astrologisch en meteorologisch proza:
Inc.
Van die quade daghen die weder
naturen sijn
Expl.
Als dat nuwe jaer comt opten
saterdach dan salt een mistich winter
wesen ende een windighe vasten
ende een droech zomer ende een
spade oest ende luttel wijns ende
alle anders dinghes ghenoech ende
veel husen sullen bernen int jaer
Deze teksten staan in zeer nauw verband tot een Mnd. handschrift uit het begin der
15e eeuw, dat zich in de Landesbibliothek te Gotha bevindt: het zgn ‘Gothaer
Arzneibuch’ (kl. fol. nr. 980). Daar worden nl. op fo 142b-146a ook de kwade dagen
van het jaar opgesomd:
An jeweliken jare sint twe vnde druttich schedelike dage, also de meystere
to paris gevunden hebben.
Het proza op fo 168a-172a gaat zonder twijfel terug op dezelfde bron als de tekst in
Ups., fo 51 r en v; ja, misschien mag zelfs verondersteld worden dat het Mnd. de
vertaling is van een Mnl. voorbeeld.
Ter illustratie de beide Incipits:
Ups.
Als dat nuwe Iaer comt opten
sonnendach dan selt een
groot winter wesen Ende een
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windighe vasten ende een
starc zomer ende droghe Ende
een goet oest ende veel
scapen ende alles dinghes
ghenoech
Gotha
Wanner dat des hilgen nygen
jars dach kumpt vp den sondach,
de winter wert hart,
de lenthe wert windich, de
samer droge, der wyn wasset
wol, de schape wasset,
honninges wert vele, de vrede
wert gud, de olden lude steruen
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Ook in een Aardenburgs handschrift (‘Den boek met den knoop’) staat een dergelijke
tekst, uitgegeven door J.H. Van Dale, Fragment van een onuitgegeven rijmwerk uit
de eerste helft der XIVde eeuw, naar wie ik citeer:
p. 56:
Als van den jare den eersten dach
comt upten zondach,
so es die winter laeu bi stonden.
herest e zomer worden vonden
moeyelic van groten winde.
goede tijt zal men vinden
e oec alrande coren.
die terwe bliuet verloren.
die winghaert wort welgheraect,
maer die oeuchstvrucht wort mesraect.
jongheliede zullen steruen ze'e.
rudd'r zullen cōmen die eere
torienten, e orloghen zee' vele.
e die dieue zullen stelen.
vele niemaren salmen bringhen
van princen e van coninge.

fo 52r-55v: proza: medische recepten:
Inx.
Hier beghinnen die medicinen repercussyf simpel ende componeert
Expl.
Als ghi wilt matureren soe suldi
teersten die stede fomenteren met
lawen water daer in gesoden sijn
maturative crude als malva bismalva
peritaris [= paritaria?] ƒ ende alzo
lange fomenteren dat die stede roet
gemaect si ende dan tmaturatijf op
leggen warme ende eens des dages te
vernuwen
M.i. hebben we hier afwisselend 3 verschillende handen: één daarvan zou wel die
van de Natuurkunde kunnen zijn. Het schrift in de recepten is veel cursiever, zodat
identificering moeilijk is.
fo 56r-60v: blanco. Op fo 57v en 58v (perkament) werden inscripties uitgeschrapt; op
58v staat nog één woord: mandabo.
fo 61r-64v: proza: medische recepten:
Inc.
Hier beghint capittel vanden mundificatiuen
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Expl.
Dit selve ungentum heet men oec
litergirum nutritum
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Beurtelings van verschillende handen.
fo 65r-66r: blanco. Op 66r bovenaan enkele verbleekte (uitgeradeerde?) krabbels.
fo 66v: 5 Latijnse versjes. De titels zijn:
-

Septem sunt genera stultorum
Septem curialitates mundi
Septem incurialitates mundi
Cyprianus
Salomon

fo 67r: 3 aantekeningen:
1)
Notum sit [enz..]:
zie Herkomst.
2)
dicitur et multus
sors est contraria
stultus
3)
post tedit cristum
mundum
dum penitet istum
De Latijnse spreuken (penneprobeersels?) zijn van dezelfde hand (verschillend van
1)?).
fo 67v-68v: blanco.

Uitgaven1:
A. Van Loey, Middelnederlands Leerboek, pp. 22-24: de verzen 1161-1242 uit de
Natuurkunde.

M: begin 15e eeuw (Bouwstoffen)
Bewaarplaats en Signatuur:
1

Bij gebrek aan een uitvoerige referentie wordt automatisch verwezen naar de Speciale
Bibliografie, pp. 253-272. Als regel worden geen uittreksels vermeld, tenzij nog geen editie
in extenso verscheen.
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Maastricht, Rijksarchief, nr 1673-14a.

Herkomst en Geschiedenis:
Deze fragmenten werden in 1856 gevonden in het schutblad van een register der
Schepenbank van Opcanne, uit het jaar 1572. De vinder was waarschijnlijk Mr. G.D.
Francquinet
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FIG. 1. M. fo 16r
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(cf. M. De Vries, Mededeelingen. In: N.R. Werken Mij Leiden, 1856, 191-217).
Tot 1953 bevonden zich ongeveer een dozijn registers van deze Schepenbank in
het Rijksarchief van Nederlands Limburg. In Augustus van dat jaar werden ze, in
het kader van een uitwisseling van archiefstukken tussen België en Nederland, naar
het Rijksarchief van Hasselt overgebracht.
In 1942 waren de fragmenten zoek (cf. Bouwst.).
In 1951 werden ze teruggevonden door J. Deschamps, in het magazijn van het
Rijksarchief.
In de 19e eeuw werd de Natuurkunde gecopieerd door dezelfde onbekende die ook
het Maastrichtse fragment van de Spiegel Historiael afschreef. Deze copie werd door
Verdam met het origineel gecollationeerd, en bevindt zich nu in Leiden: U.B., Letterk.
1745.
Dit afschrift geeft heel wat meer dan het erg gehavende fragment, misschien omdat
het hs. toen minder geschonden was dan nu. Huiverig tegenover alles wat niet
gecontroleerd kan worden, heb ik besloten geen rekening te houden met de
aanvullende (of aangevulde?) woorden uit het afschrift.
In 1954 werden de fragmenten gefotocopieerd (B.P.L. 2485, en niet zoals in de
Addenda en Corrigenda bij de Bouwst., Ts. 72, 1954, p. 40: B.P.L. 2586)1, alvorens
in hetzelfde jaar, op het Alg. Rijksarchief, grondig gerestaureerd te worden.

Materiaal:
Zeer dik, vezelachtig papier, dat uit twee lagen schijnt te bestaan. Op verschillende
plaatsen is één van de 2 lagen gedeeltelijk losgeraakt en verdwenen, en heeft de 2e
laag (verso) duidelijk de tekst bewaard.
De fragmenten zijn in een deerlijk gehavende toestand, weliswaar gerestaureerd,
maar heel wat stukken en hoeken ontbreken. Eigenlijk zijn alleen maar de volgende
bladzijden totaal ongeschonden gebleven: 5r, 5v, 6r, 9r, 10r, 11v, 17r, 17v, 18r, 18v,
19r, 19v, 20r, 21v.
Van fo 15 blijft slechts een 5cm-brede strook over, de rest is weggesneden.

1

Deze correctie wordt trouwens, zoals mij later bleek, door LIEFTINCK zelf gemaakt in Ts. 75
(1957) p. 155.
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De inkt is rossig bruin.
Er blijven nog talrijke fragmenten van verschillende watermerken zichtbaar, maar
het bleek jammer genoeg niet mogelijk deze kleine stukjes te identificeren met wat
dan ook. Vermoedelijk is het watermerk van fo 12 een anker, te oordelen naar de
schacht met bolvormig uiteinde.

Schrift:
Littera cursiva libraria, alles in dezelfde hand, die op sommige blzz. een min of meer
slordige indruk maakt, vooral wat de correcties betreft: drie- à viermaal doorgekraste
letters of woorden, doorgestreepte zinnen.
Vergeten letters worden boven de regel bijgeschreven, met een inlassingsteken
onder de regel.
Verkeerde volgorde wordt verbeterd met 2 inlassingstekens, of de letters a en b.
Behalve de paragrafen komen geen leestekens voor. Vóór en na Romeinse cijfers
een isoleringspunt.
Op i en j staat gewoonlijk een schuin streepje. Auslaut-t, -r of -c worden wel eens
afgewerkt met een schuin streepje, -n met een gekruld haaltje onder de lijn. De tekst
loopt aan één stuk door, (ieder vers op een nieuwe regel) zonder alinea's of speciale
hoofdletters. Geen rubricatie. Deze was, meen ik, echter wel voorzien: af en toe staat
er een kleine representante voor een lombarde die niet werd ingevuld, en waarvoor
een ruimte van 2 regels hoog op ± 15 mm werd opengelaten (cf. Variantenapparaat).
Afkortingen: zie lijst p. 163.

Foliëring:
Het hs. is twee keer met potlood gefolieerd, één keer verkeerd (waarschijnlijk vóór
de restauratie), nl. één blz. te vroeg. Dus bv. op 1v staat 2, enz., tot op 5r de nummers
plots samenvallen.
Na de restauratie werd het opnieuw gefolieerd: 1-24 (M' inbegrepen). Hierbij valt
nog op te merken dat op 23v: 24 staat!
Over de oorspronkelijke samenstelling van het hs. kunnen we niets mededelen,
aangezien bij het restaureren de fragmenten op nieuwe vellen werden geplakt en als
volgt ingenaaid:
VII (14) + IV (21) + 1 dubbelvel (24: lees 23v).
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Formaat:
Bladgrootte: ook hier is het onmogelijk iets over de oorspronkelijke afmetingen te
zeggen, gezien de gehavende toestand der bladen. Huidige bladgrootte: 205 × 143.
Bladspiegel: maximum 155 × 85. Minimum van de hoogte is door beschadigingen
moeilijk aan te geven, terwijl door het ontbreken van een achterkantlijn (de versregels
zijn alle van verschillende lengte) ook de minimumbreedte moeilijk opgegeven kan
worden.

Inrichting:
Eén kolom verzen per blz., van 26 regels (24 voor 1r). Fo 12r en 13v lijken eigenaardig
gerestaureerd: het eerste vertoont sporen van 28 regels, het tweede van 27. Volgens
de inhoud moeten het er ook daar maar 26 zijn.
Ik kan niet meer uitmaken of de vellen gelinieerd werden. Wèl is hier en daar een
kolomafbakening links te zien, waarachter de hoofdletters staan, die slechts met een
krul of een lus deze lijn naar links overschrijden.

Illustratie:
De initiaal op 1r was vermoedelijk drie regels hoog, maar er is niets van overgebleven.
Ook twee van de drie astronomische tekeningen zijn er lelijk aan toe. Ze staan in
margine, zijn slordig, met bruine inkt getekend, door de copiist zelf.

Band:
Zoals gezegd, werden deze fragmenten als losse bladen teruggevonden in het kaft
van een register. Ze werden in 1954 gerestaureerd en in een kaftje gebonden.
Op het schutblad, voorkant, staat:
‘Fragment van Natuurkunde van het Geheelal door broeder Gheraert verzen
247-296 [dit is natuurlijk niet juist]. Uitgave: Werken der Mij van Ned.
Letterkunde N.R. 4o deel 1874 [deze datum moet 1847 zijn, en zal op mijn
verzoek verbeterd worden]. Gevonden in het schutblad van een register
der schepenbank van Opcanne 1572. Rijksarchief in Limburg.
Gerestaureerd Alg. Rijksarchief 1954’.
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Inhoud:
Schutblad: zie beschrijving band.
fo 1r-21r: verzen: De Natuurkunde van het Geheelal.
Inc.:
[G]eerne soudic doen verstaen
Hoe dat ene vinden mach
Ende merken wel sonder waen
Expl.:
Hier mede ist ghedaen
Die loep van eertrike aen

fo 21v: een cirkelvormige, astrologische tekening, met in vakjes letters van het alfabet.
Daaronder:
Wie wilt weten wie eerstwerf steruen
sal van man of van wijf die rekent
bi die abc so mochdi die rechte waer
heit weten telt ho menich litter dair
men hair namen mede spelt so deilt
bi ix is dat ghelic so sel die man
langher leuen ist onghelic so sel dat
wijf langher leuen
Ongeveer dezelfde nonsens vond ik in Dat Groote Planeten Boeck (incunabel of
postincunabel?), op fo 39v, waarvan ik voor de aardigheid de tekst laat volgen:
Dat vierthiende Capittel. Een ABC.
Van twee Echte Luyden, welcke het eerste sterven sal. Neemt haer beyder
Doopnamen, ende die Mans name het eerste, ende set eenen yegelicken
Boeckstaven zijnen Tal toe, als hier na in desen ABC. Volcht ende doet
den Tal met 7. af wanneer ghy niet meer dan 7. vint ende blijft ghelijck
soo overleeft den Man die Vrou. Desgelijcken doet oock met der Vrouwen
naem, doet den Tal oock af met 7.
ende wanneer ghy niet meer dan 7. aftrecken kont, ende daer blijft eenen
onghelijcken Tal over, soo overleeft die Vrouwe den Man.
Daarop volgen twee rijen cijfers en letters.
In hetzelfde werk, vijftiende Capittel,
Volcht een practica Burchardi Ristachs op twee Eluyden wie het eerst
sterven sal,
maar hier gaat het erom vocalen te tellen1.
1

Dergelijke onomatomantische formules waren zeer in zwang in de Middeleeuwen. G. EIS
wijdde er een artikel aan: Probleme der mittelalterlichen Onomatomantie. In: Atti e Memorie
del VII Congr. Internaz. di Scienze Onomastiche. Firenze-Pisa, 1961, pp. 153-159.
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M': begin 15e eeuw (Bouwstoffen)
Bewaarplaats en Signatuur:
zie M.

Herkomst en Geschiedenis:
zie M.

Materiaal:
zie M.

Schrift:
Twee handen werkten aan dit zéér korte fragment, beide in een littera cursiva libraria
(tenzij dezelfde copiist na een poosje veel cursiever en slordiger aan het schrijven
ging).
1) de hand van M: fo 22r, 22v, en de eerste zes verzen op 23r.
2) een lossere, cursievere hand ging verder. Dit tweede schrift is minder regelmatig
en werkt met veel grotere krullen (bv. onderaan de y, soms twee regels lang).
Ook spichtiger, dunner geschreven.
Weer geen rubricatie. Op 23r werd een tweeregelig plaatsje opengelaten voor een
initiale A, waarvoor zelfs geen representante staat.
Sporadisch een punt na een Romeins cijfer; geen paragraaftekens.
De i van int wordt regelmatig hoofdletter I geschreven (niet j). Terwijl hand 1
volgens zijn gewoonte verder gaat een schuin streepje op i en j te plaatsen, gebeurt
dit bij het tweede schrift niet: slechts één- of tweemaal staat er een boogje boven de
i.
Correcties komen in dit korte stukje niet voor. Alles wijst in het tweede gedeelte
op haast en spoed.
Afkortingen: zie lijst p. 163.

Foliëring:
zie M.
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Formaat:
zie M.

Inrichting:
zie M.

Illustratie:
Op 24 (lees 23v) wordt de opengebleven plaats onder de 4 verzen ingenomen door
de grote (slordige) heelal-tekening. De verwachte A-initiaal op 22r, waarvoor drie
regels werden opengelaten over een breedte van ± 2 cm, werd niet ingevuld.
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Band:
Zie M.

Inhoud:
Zie M, en verder:
fo 22r-24 (= 23v): fragment van de Natuurkunde.
Inc.:
[A]ldus si is hemelrike
ghecepen ende eertrike
Ende allegader tfirmamente
Expl.:
Want Int wa[a]ssen [sic] die hersene drinten
Ende Int waenen sij dan neder dranten

daarop volgt de heelal-tekening.
N.B. Het ziet er werkelijk naar uit alsof M' verkeerd gerestaureerd is:
fo

22r
} vv. 279-332
22v

fo

23r
} vv. 245-278.
23v

Op zichzelf is er niets abnormaals aan een gewijzigde volgorde der verzen. Een
blik op de Compositie-tabel der verschillende handschriften is méér dan overtuigend.
Maar hier hebben we niet zo maar een gewone omzetting van twee hoofdstukken:
vers 332 is het begin van een zin die niet beëindigd wordt.
Ofwel moet dus fo 23 vóór fo 22 komen, waardoor de verzen aansluiten, maar we
problemen krijgen door de verschillende handen, die dan beurtelings zouden
geschreven hebben; ofwel ontbreekt tussen fo 22 en fo 23 de hele Natuurkunde-tekst,
die dan zou besloten worden met vers 278, en de daarop volgende tekening, net zoals
in O.

L: ± 1375 (Bouwstoffen)
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Bewaarplaats en signatuur:
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, B.P.L. 14A (olim Hs. XVIII).
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FIG. 3. - L. fo 21r
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Herkomst en geschiedenis:
Deze kostbare codex, of liever een deel ervan: Der Naturen Bloeme, werd vervaardigd
voor een van de Heren van IJsselstein, wier wapen viermaal afgebeeld wordt (cf.
Verwijs, Nat. Bl., p. LV). Vermoedelijk verbleef de maker dus in de buurt van Utrecht.
Wat de kalender betreft, deze bevat een mengelmoes van Vlaamse en Utrechtse
heiligennamen, terwijl soms typische feestdagen ontbreken. Hij is zéér waarschijnlijk
het werk van een leek, waardoor de vergissingen in data en het overslaan van aan
Utrecht of Doornik eigen heiligenfeesten verklaard wordt.
Vooral Utrechts zijn (cursieve namen staan in het rood):
14/1

Pontianus

6/3

Victor

17/3

Gertrudis

9/4

Maria Egyptiaca

5/5

Hilarius

13/5

Servatius

19/5

Pontianus, die op 17/5 gevierd wordt

12/6

Odolf

13/7

Margaretha

4/10

Apollinaris, die op 5/10 gevierd wordt

10/10

Victor

6/11

Leonardus

12/11

Lebuinus.

Naar het bisdom Doornik wijzen:
4/1

Verilde (= Pharaïldis: typisch Gentse
heilige)

10/1

Antonius

22/1

Vincentius

9/2

Aubert: wordt op andere dagen gevierd

19/2

Julianus: wordt op 13/2 gevierd

6/3

Victor

17/3

Gertruidis

25/4

Marcus

9/5

Macharius: Gent, Antwerpen, Brugge

6/6

Gudwalus: typisch Gentse heilige
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Amalberga: vooral Gent
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27/7

De 7 slapers

1/10

Bavo: Gent en Brugge.

De kalender was dus zeker oorspronkelijk Vlaams; een Utrechtse afschrijver
voegde er enkele heiligen bij. Wèl vergat hij, en dit is zeer eigenaardig maar kan
misschien verklaard worden als de copiist een leek was, op 25/8 Radbodus en op
7/11 Willibrordus.
Ik vermoed dat de Natuurkunde oorspronkelijk niet in deze codex thuis hoorde:
de band is tamelijk recent (zie verder); de Christoffel-miniatuur en de wapens op de
eerste folio's van Der Nat. Bl. wijzen m.i. erop dat dit de eerste bladzijden waren van
het boek; het schrift is verschillend voor de twee gedeelten; ook de inrichting is
anders.
In 1724 werd de codex verkocht op de veiling George Bruyn, te Amsterdam, voor
46 gld.1
De koper was Is. Lelong, uit wiens nalatenschap hij in 1744 aangekocht werd door
de U.B. te Leiden, voor 27 gld. Cf. Auctiecatalogus Lelong:
Libri manuscripti; in Folio, 28: Der Naturen-Bloeme, vergadert door
Broeder Albrecht van Ceulen / genaamt Magnus; in dicht gebragt / door
Jacob van Maerlant; ten versoeke en opgedraagen aan Nicolaas Cats,
Voogt van Floris V. Graaf van Hollandt Ao. 1273 met een Kalendier in
Veerssen / door Gherard van Leenhoute. N.B. Dit exemplaar is geschreven
voor Heer Gysbert van Amstel, wiens waapen hier viermaal gesien wordt;
toon Hooveling van den Graaf / en alsoo voor Ao. 1296. Als wanneer hij
verdreven / en 't Waapen vernietigt wierdt. Extra raar. Verciert alom met
Goude Voorletters / en eenige hondert Miniaturen, van Menschen / Beesten
/ Voogelen / Visschen / Boomen / Gewassen / etc. Konstig met allerley
Couleuren geteekent en afgeset.

Materiaal:
Fluweelzacht, soepel kalfsperkament (vellum) werd voor dit prachtexemplaar gekozen.
Op fo 14va zijn later, bovenaan, twee inktvlekken gemaakt. Hetzelfde gebeurde op fo
15rb. In fo 19 en 23 werd een scheur dichtgenaaid, vóór het beschrijven.
1

Deze inlichting werd mij vriendelijk verstrekt door de Heer F. VAN DEN BOSCH
(assistent-bibliothecaris van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des
Boekhandels, in Amsterdam), volgens een MS aantekening in Catalogus Le Long. Ik twijfel
eraan of het hier om een Natuurkunde-hs. gaat. De beschrijving in Catalogus Bruyn klopt
niet, tenzij in die tijd, in de vroegere band, een ander hs. of een thans ontbrekend blad
voorafging, waardoor het opgeven Incipit kan verklaard worden. Ziehier hoe de codex
beschreven wordt bij Bruyn, onder Boeken in Quarto Nr. 159: Een zedelijk werk in
Rijm/geschreven op perkament met verscheide miniaturen/vergulde letters, beginnende met
Onder alle Creaturen Heeft die meester der Nature, etc... en het jaar 1374. Dit is het begin
van de Dietsche Doctrinael.

De natuurkunde van het geheelal

107

Schrift:
Twee handen hebben aan deze codex gewerkt: 1) de Kalender, de Natuurkunde en
het daarop volgende mystieke gedicht; 2) Der Naturen Bloeme.
De Natuurkunde-tekst werd in een zeer verzorgde littera textualis formata
uitgevoerd. Slechts een héél enkele maal, en alleen maar in de verklarende woorden
bij de tekeningen, komt er een cursieve lus aan een letter. Boven i en j staat vaak een
schuin streepje, boven y meestal een stip. Romeinse cijfers staan tussen
isoleringspunten; iedere rubriek en iedere versregel wordt met een punt afgesloten.
De rubrieken zijn in dezelfde littera textualis formata, maar met rode inkt geschreven.
De lombarden van ieder hoofdstuk, twee regels hoog, zijn met bladgoud ingelegd,
en met witte hoogsels en wijnrankornamenten versierd. De A van v. 279: Aldus,
beslaat een hoogte van 4 regels. Ieder vers begint met een hoofdletter. Er is geen
spoor meer van representanten1.
Correcties geschiedden zeer zorgvuldig door expungeren. r is recht, behalve na
een naar rechts geronde letter (o, d, v, p). Op fo 8r is later de datum 1273 onderstreept,
alsook de naam van leenhoute gheraerde.
De verbeteringen op fo 9v (in margine: vij) en die op 10v (ib.: velghen) lijken niet
van de copiist, alhoewel toch van een vrij oude hand.
Op fo 17v (vers 1280) zijn de laatste drie woorden uitgekrast, maar nog leesbaar.
In margine staat héél dun het juiste woord dat ervoor in de plaats moest komen:
meerde, maar dat niet ingevuld werd.
Afkortingen: zie lijst p. 163.

Foliëring:
Recente potloodfoliëring: 1-141. Op fo 22 en 23 staan in de rechterbovenhoek resp.
de cijfers 16 en 17, met inkt, 19e-eeuws.

1

Af en toe komen de Meyerse ‘Buchstabenverbindungen’ voor: cf. de e van reden en woorde
(fotocopie: 1e regel), die vastgehecht is aan de ronding van de d, elders aan de b. Ook met
o is dit soms het geval.

De natuurkunde van het geheelal

108
Op fo 23 werd door diezelfde hand, boven het rechtse kolommetje, bestemd voor de
beginletters, de maat van dit kolommetje met inkt geschreven: 0,8.
De samenstelling is a.v.:
3 bladen papier, niet gefolieerd, door de latere binder ingelast + 2 IV (16) + (IV
+ 1) (25) + (IV - 1) (31) + 8 IV (96) + (IV - 1) (103) + 4 IV (135) + (IV - 2) (141)
+ 2 niet gefolieerde bladen papier, bij de band horend.
Signaturen staan op ieder nieuw katern, in de linkerbovenhoek, met Arabische
cijfers, terwijl onderaan ieder blad Romeinse cijfers genoteerd werden: i, ii, ..., die
bijna alle werden weggesneden. Ook de custoden zijn slechts bij uitzondering blijven
staan, de meeste vielen weg onder het mes.
Tussen fo 29 en 30 ontbreekt een blad, waardoor de verzen 526 tot 681 van Der
Nat. Bl. verdwenen. Dit staat trouwens met inkt vermeld onderaan fo 29v, door een
19e-eeuwse gebruiker.
Tussen 96 en 97 viel ook een blad weg. Dezelfde 19e-eeuwse hand, die zo vaak
in het hs. aan het werk was, heeft hier aan het overgebleven reepje perkament een
blad papier geplakt, geprikt en gelijnd zoals het perkament. Daarop copieerde hij de
tekst van het verdwenen blad, en liet zelfs de nodige ruimten open voor de tekeningen.

Formaat:
Bladgrootte: 310 × 233.
Bladspiegel van de Natuurkunde: 238 × 185.

Inrichting:
2 kolommen van 38 regels, behalve waar illustraties in de tekst voorkomen. Ieder
vers begint op een nieuwe regel. De bladen werden zorgvuldig geprepareerd: 4
vertikale afbakeningen voor de 2 tekstkolommen, en 38 horizontale lijntjes voor de
tekst. Tussen de verzen staan rode rubrieken. De Natuurkunde werd met loodstift
gelinieerd, Der Nat. Bl. met inkt. Aan de 4 kanten werden gaatjes geprikt; die van
de 3 buitenkanten vielen, op enkele uitzonderingen na, weg.

Illustratie:
Over de miniaturen in de kalender en die van Der Naturen Bloeme: zie Byvanck en
Hoogewerff, p. 3; reprod. pll. 61 en 62.
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De prachtige St.-Christoffelminiatuur (fo 25v) werd uitvoerig beschreven door Verwijs
(Nat. Bl., pp. LII-LIII). De Natuurkunde bevat zeer verzorgde toelichtende tekeningen,
in verschillende kleuren. Hun diameter varieert van 48 tot 70 mm. Ze werden in de
tekst ingelast bij het betr. hoofdstuk, en zijn uitsluitend cosmografisch of
natuurkundig. Zo werden bv. de hemeltekens niet geïllustreerd (deze komen echter
voor in de kalender, fo 1v-7r).
Na iedere rubriek, dus bij het begin van een nieuw hoofdstuk, hebben we een met
bladgoud ingelegde letter, beurtelings met rode of blauwe hoogsels en
wijnrankornamenten versierd.
De Natuurkunde heeft geen bizondere initiaal, de tekst sluit werkelijk aan bij de
kalender. Der Naturen Bloeme daarentegen heeft een eerste bladzijde, die helemaal
omrankt is met takken, bloemen en gouden lovertjes, vogels en andere dieren. Het
uitgangspunt van deze klimplant-versiering is de gehistorieerde I-initiaal, waarin op
gouden achtergrond een naakte mannenfiguur afgebeeld staat. Op deze bladzijde
komt tweemaal in de middenruimte, tussen de kolommen, het wapen IJsselstein voor.
De twee versierde lombarden die, nog steeds op dezelfde blz., in de tekst volgen
op de I-initiaal, hebben in het oog resp. een klauwende leeuw en een arend. De
volgende hebben slechts louter decoratieve hoogsels.

Band:
19e-eeuwse lederen band, bruin marokijn. De rug heeft vijf compartimenten, waarvan
4 met gouden fleurons versierd, de tweede heeft met gouden letters: Maerlant. Naturen
Bloeme. 1273. Rode zijden binnenspiegels en gouden binnenrand-decoratie in de
vorm van gestyliseerd loofwerk. Op het voorplat een gouden rechthoek, met dubbele
lijn getrokken, de buitenste enigszins breder dan de binnenste.

Inhoud:
fo 1v-7r: Kalender voor het Bisdom Utrecht (? zie Herkomst).
fo 7v-22r: verzen: Natuurkunde van het Geheelal.
Inc.:
Van hier vorwaert
Es ons gheopenbaert
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Expl.:
Die wynde haer name naer
Haer name ende hoe si staen
Siet hier in deze figure zaen

fo 22v-23v: Mystiek gedicht.
Inc.:
Een bloyende boom in goods eren
Sijn telghe vol doochden des regneren
Sal te rechte elc goet mensce prisen
Hijs wortel hijs boom in sinen risen
Expl.:
Dit dit proyel dus heeft verscoont
Wie dat wel weet dies onghehoont
Wel weten is de hoochste raet
Elken dat dezen boom dus staet.

fo 24r-25r: blanco.
fo 25v: miniatuur van de H. Christoffel.
fo 26r-141: verzen: Maerlants Naturen Bloemen.
Inc.:
Iacob van maerlant die dit dichte
Omme te sendene terer gichte
Wille datmen dit boec noeme
In dietsche der naturen bloeme
Expl.:
Doe voer den ghenen sijn ghebede
Die dit selue dichten dede
Ende oec mede ouer dient dichte
Dat got alle zielen uerlichte
Ende si ghenadich ende uerlene
Dat liif daer doet es an en ghene. Amen.

gevolgd door een Latijnse spreuk.

Uitgaven:
- Natuurkunde:
J. Clarisse (als variant).
- Naturen Bloeme:
E. Verwijs, Jacob van Maerlant's Naturen Bloeme. Uitgegeven door. (Bibliotheek
van Middelnederlandsche Letterkunde.) Groningen, Wolters, 1878. 2 dln.
L is basis-handschrift.
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Bewaarplaats en signatuur:
Utrecht, Universiteitsbibliotheek, hs. 1328 (5F5, olim Eccl. 483, antea 278 n).
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FIG. 4. - U. fo 9v
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Clarisse (p. 7) vermeldt nog andere signaturen, waarvan ik de juistheid niet kon
nagaan: Codd. Mss. recent. No 13 (olim 237/278).

Herkomst en geschiedenis:
Dit handschrift was, samen met H, het eerst bekende bij literatuurhistorici en filologen
en heeft steeds in het brandpunt gestaan. Het werd vermoedelijk afgeschreven in
Utrecht.
De datum 1300 komt enkele malen voor in verband met de Proza-Natuurkunde:
op fo 1r en 127v is hij echter apocrief, en uit de tekst blijkt duidelijk dat niet de codex,
maar de legger, in 1300 geschreven werd (fo 44r):
want dit boec wert ghemaect int iaer ons heren dusent driehondert van
brůeder thomaes als voerscreuen is inden beghinsel.
Bij de berekening van de kortste en langste dag van het jaar wordt gezegd dat deze
iedere 120 jaar één dag vroeger vallen. Er komt een hele interpolatie bij te pas van
Aernt, de eerste copiist/bewerker: in 1300, toen Broeder Thomas dit boek schreef,
ontbraken er 20 jaren om de zonnewenden op de 11e dag vóór Kerstmis en Sint Jan
te doen vallen, maar:
nu is tghetal vanden elften dach ende meer verwlt
(fo 44r), zodat we alvast als terminus a quo mogen aannemen: 1320.
Ook op 52v worden een paar gegevens verstrekt, bij het berekenen van de omloop
van Saturnus. Deze planeet voltrekt zijn cyclus in 29 jaar en 6 maanden:
Na ons heren ihesu xristi gheboert dusent tweehondert ende
vierendetachentich iaer was verwlt die omganc der planeten die men heyt
saturnus ende dan voert binnen eenendedertichste halue iaer was efter
verwlt saturnus omganc.
Waaruit we afleiden dat dit na 1314 (om precies te zijn: na 1313 en 6 maanden)
geschreven werd, maar tevens vóór de volgende omwenteling die in 1344 zou voltooid
zijn.
Houden we nu rekening met de paleografische conclusies, die verder onder het
‘Schrift’ besproken worden, dan hebben we hier niet de autograaf van Broeder Aernt
in handen, maar
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het werk van een volgende copiist die slaafs overschreef. Ik zie het dan zo:
1) eerste versie van Broeder Thomas: 1300;
2) ‘bewerkte’ copie van Broeder Aernt: na 1320 maar vóór 1344;
3) ongewijzigde copie (wat de inhoud betreft althans): na 1344 en eerder laatste kwart
14e eeuw.
Veel weten we niet over de lotgevallen van dit handschrift, dat herhaaldelijk
gecopieerd werd.
Het behoort sinds eeuwen toe aan de Stadsbibliotheek (later
Universiteitsbibliotheek) te Utrecht, die in 1634 gesticht, en voor het grootste deel
bevoorraad werd door de in beslag genomen boekerijen van allerlei abdijen en
kloosters.
Vermoedelijk is de codex afkomstig uit het klooster der Minderbroeders te Utrecht,
want hoewel op fo 35v staat:
ic brůeder aernt leese meyster der minre brueder tutrecht
weten we nog niet of de eigenlijke copiist (in de veronderstelling dat dit niet Aernt
was) daar ook thuishoorde1.
Op de voorste binnenspiegel staat een aantekening van een vroegere eigenaar,
waarvan alleen nog duidelijk de datum te lezen is: 1636. De rest werd zwaar met
inkt doorgekrast zodat in dit geval een belichting met de kwartslamp niets opleverde.
Nu is 1636 de stichtingsdatum van de Utrechtse Universiteit. Toeval? Of niet?
Rond 1760 wordt het afgeschreven door A. Kluit, gedeeltelijk althans: vv. 279-454
(Hs. Leiden, U.B., Ltk. 212, olim 20, 48). In 1812 schrijft Tydeman aan Bilderdijk
dat van Wachendorff in 1811 een afschrift maakte van de Natuurkunde, met een
uitvoerig voorbericht, in het totaal 217 blzz. In de catalogus C.A. van Wachendorff
blijkt noch op het door Tydeman geciteerde nummer (no 451, bl. 25), noch elders,
een vermelding van het afschrift te staan.
In 1824 duikt een ander ouder afschrift op, in Catalogus Meerman IV, 1052:

1

Al de archieven en registers van het Utrechtse Minderbroeders-klooster zijn helaas verdwenen,
en daarmee ook de mogelijkheid langs die weg Thomas of Aernt te identificeren.
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Verhandeling over de Natuurkunde of physica langs het gantsche heelal,
in rijm gesteld in het jaar 1300, vermoedelijk door eenen Broeder Gerard
van Gend (afgeschreven uit een H.S. op perkament van de Utrechtsche
bibliotheek); benevens eenige excerpten van oude woorden, en
grammaticale gebruiken, uit de verklaring van Broeder Arent van Utrecht,
op de verhandeling van Broeder Thomas, over hetzelfde onderwerp, en
uit het boek der medicijnen getrokken uit Galenus en Avicenna (uit
hetzelfde H.S.), met een register en verklaring der woorden. Voor ieder
dezer stukken gaat eene aantekening over dezelver schrijvers en inhoud.
h.e.b. bis, met eene andere hand geschreven. h.e.b.
Verkocht voor 10 gld. aan Van Cleef, die op deze veiling voor diverse Academies
en Instellingen in Nederland en België bood, en deze copie waarschijnlijk aankocht
voor de Kon. Bibl., Den Haag, waar ze zich thans bevindt, onder sign. 128 E 23 (olim
no 1253, 4o). Ze werd gebruikt door Bilderdijk, aangezien het hs. in die tijd zoek was.
Hij noemde dit afschrift
reeds vrij oud, doch (zoo altijd gereekend is) zeer naauwkeurig.
(Bild., Versl. p. 74). Vooraan in dit afschrift staat met potlood het volgende:
Vroeger van Clignett?
In 1826 vinden we weer het afschrift van v. Wachendorff in Catalogus
Musschenbroek, p. 174:
126. Broeder Gerards Natuurkunde op rijm, volg. het Hdschr. op de
Utrechtsche Stads-Bibl. gecopieerd door C.A. v. Wachendorff, 90 bladen;
benevens een voorberigt door denzelven van 11 bladz. en aanteekk. van
P.v.M., die deze copie met een ander MS. op perg. vergeleken heeft. h.e.b.
Verkocht voor 59 gld aan Richard Heber (De prijs is enorm!).
Een vierde (?) afschrift in 1859, in Catalogus L.G. Visscher p. 127, nr 5045:
Gerard Lienhout, Natuurkunde van 't heelal. Uit de 13. eeuw, Afgeschreven
naar het origineel in de Bibl. der Utrechtsche Academie; Roman van
Ferguut, Afschrift naar het oorspronkelijk op de Bibliotheek der Maatsch.
v. Nederl. Letterk. 4to.

Materiaal:
Dik, hobbelig perkament, met ontbrekende hoekstukken (o.m. fos 31, 57, 65, 78),
naden, gaatjes, weren, e.d. De lijm, gebruikt voor het vastkleven van de
binnenspiegels, heeft
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donkerbruin, mauve-achtig afgegeven en de vlekken zijn aan beide kanten enkele
folio's doorgedrongen. Vochtvlekken in de beide Natuurkunden (aan de buitenkant,
verticaal), waarvan geen spoor in het Boec der Medicine!

Schrift:
De kleine littera textualis waarin de hele codex geschreven is heeft al heel wat
hoofdbrekens gekost aan de specialisten Het schrift blijkt inderdaad zeer moeilijk
met enige zekerheid te dateren, en als grenzen werden aanvankelijk opgegeven:
1320-1440.
In de Bouwstoffen dateert De Vreese ± 1440, in de BNM echter 14e eeuw. De
Vooys, in Ts. 62 (1943) p. 127, heeft het over ± 1325, en zegt dat ook Hulshof en
Lieftinck van mening zijn dat het uit de eerste helft van de 14e eeuw dagtekent. De
laatste echter betwijfelt sterk, in zijn Addenda op de Bouwstoffen, onder nr 1500,
dat het lang vóór 1400 zou geschreven zijn.
Toch is Prof. Lieftinck aan periodieke twijfel onderhevig. In 1961 schatte hij het
(mondeling) op ± 1325, maar beweert. niet zeker te kunnen zijn1.
Alvorens verdere details te beschrijven, o.m. de leestekens, wens ik hier met veel
nadruk de volgende opmerking te maken: op verschillende plaatsen werd dit hs. door
een 18e- of 19e-eeuwse bezitter of gebruiker met inkt ‘bijgewerkt’: op de i's werden
punten gezet, bij thans gediftongeerde i een j gevoegd, c in bv. lanc, ganc, dach in
g veranderd, aan de j vanonder een krulletje toegevoegd, hoecheyt (folio 7) gewijzigd
in hoegheyd, t ter onderscheiding van c met een vertikaal streepje naar boven toe
verlengd, hoofdletters in de mate van het mogelijke gemoderniseerd, woorden
onderstreept, een enkele aantekening in margine gemaakt, de i van iaren in j verbeterd,
e.d. In het algemeen zijn deze ‘correcties’ duidelijk herkenbaar aan de donkerder
inkt en de fijnere pen, maar dit neemt niet weg dat de twijfelgevallen over de
ouderdom van een punt of een streepje te talrijk zijn om vergissingen uit te sluiten.
Onder dit beperkte voorbehoud bespreek ik dan verder het uiterlijke aspect van de
tekst:

1

Nu (d.i. einde 1965) helt Prof. LIEFTINCK echter sterk over naar zijn eerste schatting, t.w.
iets vóór 1400.
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Als leesteken vinden we heel uitzonderlijk een punt (fo 12r: van. diuerser naturen;
fo 5r: daer si. ten naesten); isoleringspunten vaak vóór, soms ná een Romeins cijfer,
en zelfs enkele malen bij het pronomen v.
Boven i staat:
1) meestal niets;
2) in enkele gevallen, na m, vóór n, maar vooral ná n: een halfrond streepje of boogje.
Dit is altijd het geval bij niet. Het doel is verkeerde lezingen te voorkomen en we
moeten dit diacritische teken dus goed onderscheiden van:
3) een punt, op i vóór j (nooit op y), en dit met vaste regelmaat: tijt, sijn (poss.), kijnt,
enz. Deze enkele punt op ij heb ik elders nooit aangetroffen.
u heeft af en toe, zeer wisselvallig, een o superscriptum: vůl, hůer, půnct; r is steeds
recht, ook na o en e; t en c zijn vaak niet te onderscheiden; i, e en zelfs de unciale a
zijn meestal vastgehecht aan een voorafgaande ronde letter, met de zgn.
Buchstabenverbindung: cf. dan (fotocopie: 5e regel). De lange s is van onder naar
rechts gerond en soms lijkt het wel alsof de letters van een woord aan elkaar
geschreven zijn: cf. dit (fotocopie: 1e regel). Af en toe is de l op weg een cursieve
lus te krijgen: cf. mile (fotocopie: 5e voorlaatste regel).
Tekst en tekeningen zijn met rosbruine inkt geschreven; de rubrieken, van dezelfde
hand, in het rood, alsook de bijschriften bij de tekeningen. Ik geloof niet dat
oorspronkelijk (alle) rubrieken in de Vorlage stonden. In het begin werd duidelijk
een plaats ervoor opengelaten, en werden ze tussen de tekst ingevuld, maar zeer vaak
worden ze daarna in margine erbij geschreven. Op fo 15r begint de opsomming van
de dierenriem: een rubriek, in de tekst, kondigt het eerste teken aan. Bij de volgende
tekens verwachten we dus telkens weer een rubriek, die er niet staat, zelfs niet in de
marge. Het ligt voor de hand dat de eerste opgave vol goede wil door de copiist
ingelast werd, en dat hij deze uitstekende bedoeling op het volgende folio alweer
vergeten was. Bovendien scheen de schrijver slechts af en toe zijn rode inkt ter hand
te nemen (cf. de representanten onder of naast de rode lombarden).
Hoe komt het dan dat hij voor de rubrieken (rood) geen representanten nodig had?
Dit is te verklaren wanneer wij
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aannemen dat hij ze onmiddellijk, onder de tekst door, opschreef. En dat kán niet,
doordat verschillende rubrieken in margine zijn moeten komen staan. Dan blijft
alleen deze oplossing over: de copiist was niet de rubricator, zoals De Vreese
beweerde in de BNM, maar vulde wèl zelf de rubrieken in, waarvoor hij hier en daar
een plaats openliet, elders weer niet.
De tekeningen werden gemaakt vóórdat de rubrieken werden ingelast; het bewijs
daarvoor vinden we op fo 20r: de plaats van de rubriek in margine wordt ingenomen
door de tekening; de inhoudsopgave komt dan daarboven te staan, dus tamelijk ver
van de erbij horende tekst, en wordt met een streep verbonden aan het eerste vers
waar het op slaat.
De nieuwe hoofdstukken vangen aan met een rode lombarde, de beginletter van
ieder vers werd rood doorstreept. De lombarden hebben vaak, maar niet altijd, een
hoogte van twee regels, en een kleine representante, ofwel links van de in te vullen
letter, ofwel op de opengelaten plaats.
Een enkele keer wordt de foutieve aanloop van een woord gewoon doorgehaald,
en éénmaal wordt een vergeten syllabe met het traditionele inlassingsteken boven
het woord geplaatst.
Afkortingen: zie lijst p. 163.

Foliëring:
De Natuurkunde-verzen werden met inkt gepagineerd (18e eeuw): 1-66; de
proza-Natuurkunde daarentegen apart gefolieerd: 1-36, alsook het Boec der Medicine:
1-56. Daarna werd de hele codex opnieuw met potlood gefolieerd: 1-127, waarbij
het voorste papieren schutblad (zonder watermerk) niet inbegrepen is.
Er zijn geen oude signaturen, maar wel regelmatig custoden, en in de Natuurkunde
wordt hiervoor de hele versregel gebruikt. Slechts in het Boec der Medicine werden
zij in het rood doorgestreept.
Samenstelling:
1 papieren schutblad + 2 IV (16) + V (26) + 5 IV (66) + (IV - 3) (71) + 7 IV (127).

Formaat:
Bladgrootte: ca. 210 × 156.
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Bladspiegel van de Natuurkunde: ca. 160 × 75.
De rubrieken en tekeningen in margine zijn hier niet inbegrepen.
Bladspiegel van de prozateksten: ca. 160 × 115.

Inrichting:
Verzen: één kolom per blz., van 28 regels. Ieder vers begint op een nieuwe regel. De
vellen werden geprikt en gelinieerd: verticaal links een kolommetje voor de
beginletters en een afbakeningslijn rechts; horizontaal: 28 lijnen (ook voor het proza).
Hier en daar werden de verzen met potlood genummerd door een latere gebruiker
(o.m. 6v, 7r). Deze nummering stemt niet overeen met die van Clarisse. Tussen de
verzen, en vaak ook in margine, staan rubrieken.

Illustratie:
Op 1v de traditionele grote tekening van het heelal, waarmee ongeveer ieder hs.
aanvangt, en die de hele blz. beslaat ( 130). Verder wordt de tekst in margine
geïllustreerd met 36 astronomische tekeningen, waarvan de cirkels met de passer
getrokken werden, maar de details zéér slordig zijn ( ca. 50).
Dit alles in bruine en rode inkt, met in- of bijgeschreven teksten in rode inkt, van
de hand van de copiist.
Zoals gezegd bij de bespreking van het Schrift, werden deze tekeningen uitgevoerd
vóór het aanbrengen van de rubrieken, wat doet vermoeden dat deze laatste slechts
bij het overlezen van de tekst werden ingevuld.
De 36e tekening, de windroos, fo 30v ( 60), staat niet in margine, maar onder de
kolom verzen, en beslaat iets meer dan 8 regels. De 35 overige zijn telkens precies
8 regels hoog.
Initialen of versierwerk komen niet voor. Alleen de I wordt bij het begin van een
hoofdstuk met grof pennewerk versierd en krijgt een staartvormig verlengstuk van
enkele regels.

Band:
De oude schaapsleren band is zonder versiering, en het oorspronkelijke slot is
verdwenen. Vier ribben op de rug, waar het leer tot op de touwen toe is afgeschaafd.
Onder het leer zitten 6mm-dikke houten borden.
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Inhoud:
Binnenspiegel (perk.) voorkant: een onleesbare inscriptie, met de datum 1636.
Op een voorin gevoegd blad papier, uit het begin van de 18e eeuw:
Dit boek behelst eene volslagen verhandeling wegens de Natúurkúnde ofte
Phijsica, lanx het gansche Heel-al op rijm, in veersen van 4 voet; naar de
trant vandie eeuwen:
't is in rijm geschreven in 't jaer 1300, bij eens broeder Thomas. 't roert
aen het jaer 1273, folio penultimo - 't is in prose vervolgens uitgebreid bij
broeder Arent, Lees-meister der minnebroeders t' Uitregt; in 't selfde jaer
1300.
Dan volgt daer agter een Medicijn-boek getrokken uit de schriften van
Galenús de Avicenna: daer aen't eind staet, dat het mede vandenselven
broeder Thomas gemaekt sou wesen.
Daaronder staat met dezelfde (latere) hand die het hele hs. gepagineerd en gefolieerd
heeft:
Dit is getrokken úit A. Verwers brief aan A. Reland bl. 20 achter Hoogstr.
geslachts. 3den dr. op bl. 474 van den 4den dr.
fo 1r: m.ccc. en daaronder 2 oude signaturen: no 237; no 278.n. (met andere hand en
ink).
fo 1v: tekening van het Heelal.
fo 2r-34v: rijm-Natuurkunde.
Inc.:
Aldus is hemelrike
Ghescepen ende aertrike
Exc.:
amans. gfo. Effert. dogma.
cremans. Bliaro. grex. faftus. eorem.

fo 35r-70v: proza-Natuurkunde.
Inc.:
Brůeder thomas die dit boeke maecte
seghet. is enich ghebrec in desen
boeke dat is mi leet ende soe wye dat
ghebrec verbeteren wille dat is mi lief
Expl.:
Ende hier is op dese tijt ghenoech
vanden hemel gheseghet.
De lege ruimten onder en bovenaan werden gebruikt voor latere penneprobeersels.
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fo 71r: blanco.
fo 71v: proza: een recept, cursief:
nemet newe viroc ende orpois ende was ende roet bolum ende suinen smout
ende sulphur ende stampent ende wallent altegadir ende ghetent

De natuurkunde van het geheelal

t.o. 119

FIG. 5. - S. fo 18v
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in enen erden pot ende dan sael men dien woet medie saluen ende houden
die woet medie droghe
fo 72r-127v: Proza: Boec van medicine.
Inc.:
Maria coemt tot minen beghin
Hier gaet medicine in dietsche in
Hier beghint een nuttelike cort boec
van medicinen ghemaect in dietsche,
dat ghetoghen es ende ghecopuleert
wt galienus boeken ende auicenne
Expl.:
Item men sal niet zeer noch menigherhande
dranc ouer een maeltijt drincken
Men sal niet drincken tuschen eten
nochtans als een tebedde
[daaronder, duidelijk apocrief:]
Breůder Thomas het dit boecke gemaekt anno 1300 T'Utrecht
In de rechter-benedenhoek een custode:
sal gaen Ende wantmen,
zodat de tekst hier ontijdig is afgebroken.

Uitgaven:
- Natuurkunde:
L.G. Visscher (als variant).
J. Clarisse (idem).
- Proza-Natuurkunde:
L.G. Visscher (zie p. 271).
- Boec van medicine:
W. Daems, Het Boec van Medicinen in Dietsce. Diss. Leiden. Leiden, Brill,
1967.

S: ± 1375 (Bouwstoffen)1
1

Prof. LIEFTINCK wenst het hs. nu (21/10/66) liever op ca. 1350 te dateren.
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Bewaarplaats en Signatuur:
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Hs. Kon. Ned. Ak. van Wetenschappen, nr.
XVI, in bruikleen gegeven aan de Kon. Bibliotheek te 's-Gravenhage.
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Herkomst en Geschiedenis:
De kalender is niet met zekerheid te localiseren, alhoewel we gerust een Vlaams
substraat mogen aannemen. Zo worden de volgende heiligen vooral in het bisdom
Doornik vereerd en/of gevierd (het cursieve staat in het hs. in het rood):
2/1

Verilde (= Pharaïldis): vooral in Gent,
maar dan op 4/1

17/1

Antonius: wordt op 13/1 gevierd

22/1

Vincentius

9/2

Aubert: wordt op andere dagen gevierd

19/2

Julianus: wordt op 13/2 gevierd

25/4

Marcus

6/6

Gudwalus: typisch Gentse heilige

10/7

Amalberga: vooral in Gent

20/7

Margaretha

27/7

De 7 slapers.

Naar het bisdom Utrecht wijzen:
6/3

Victor

9/4

Maria Egyptiaca

5/5

Hilarius

17/5

Potentiana: wordt op 19/5 gevierd

13/7

Margaretha

4/10

Apollinaris: wordt op 5/10 gevierd

16/10

Gallus

7/11

Leonardus: wordt op 6/11 gevierd.

De talrijke afwijkingen of vergissingen in de data kunnen slechts aan een leek
toegeschreven worden. Volgens P. van Musschenbroek was het hs. afkomstig uit
Schonauwen, bij Utrecht (cf. Bild., Verslag p. 76).
Mone beweerde dat Le Long één van de eigenaars geweest was: ‘Eine Hs. besass
Clignett, die früher dem Le Long gehörte [...]’ (Uebers., 512,8).
Ik vermoed dat hij verwart met L.
Vóór 1804 is het in het bezit van Clignett.
Vóór 1812 doet deze het over aan Steenwinkel, zoals we lezen in een brief aan
Willems (Bols, nr 112, dd. 8/8/1825): ‘de extracten [...] welke laatste genomen zijn
uit het Hs., destijds mijn eigendom, doch op stellig verzoek naderhand aan den
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Hr. Steenwinkel overgedaan, en na diens overlijden, ni fallor, bij het Kon. Inst.
aangekocht’.
± 1812, wordt het door P. v. Musschenbroek aangekocht voor het Kon. Inst.
Vóór 1821 heeft Jer. De Vries een afschrift van de Nat. gemaakt, met varr. uit U.
De handschriftencollectie van de Kon. Ned. Akademie (vroeger: Kon. Inst.) wordt
in 1937 als bruikleen overgebracht naar de Kon. Bibl., Den Haag.
In 1960 werd het tentoongesteld in het Rijksmuseum, ter gelegenheid van de
expositie: ‘Gedrukt in Nederland’.

Materiaal:
Middelsoort perkament, zacht en tamelijk wit, waarvan heel wat versleten of
oorspronkelijk schuinlopende hoeken gerestaureed werden door het inzetten van een
stuk perkament.
Op fo 100 werd één van de miniaturen uit het hs. geknipt, en in het daardoor
ontstane gat een stukje perkament geplakt. De sporen van slijtage zijn legio. Af en
toe zit er wel eens een vel tussen met een naad of een gaatje, maar in het algemeen
is de kwaliteit normaal, en het handschrift in zeer goede staat.
Wormgaatjes, vooral langs het onderste touwtje. Verschillende restauraties onderaan
de bladen dateren vermoedelijk van de oude binder; op de ingezette strookjes staan
Latijnse (kerkelijke?) teksten, die bij doorschijning duidelijk leesbaar zijn.

Schrift:
De hele codex is van dezelfde hand.
Na veel aarzeling tussen de littera textualis formata en de littera textualis, meen
ik toch te moeten besluiten tot de eerste. We hebben hier een prachtige regelmatige
letter, misschien niet zo ‘getekend’ als bij de formata meestal het geval is, maar toch
zeer verzorgd.
Boven de i staat telkens een fijn s-vormig krulletje; z, y, h, t, ronde r, bij de
Romeinse cijfers: x, m en de laatste i, alsmede n op het einde van een vers worden
afgewerkt met een dun haakje onder de regel; g en lange s staan op de regel. Na o,
d, b, v, soms na e en p, is de r rond, en soms hebben we een lange s
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aan het einde van een woord. Ook hier is vooral d met volgende e of o aaneengesmeed.
Leestekens komen niet voor (tenzij de paragrafen), wèl isoleringspunten vóór en
na de Romeinse cijfers, en een soort van punt-komma na het cijfer c.m. op fo 11v,
waar volgens onze begrippen niets zou horen.
Kleine representanten staan links van de in te vullen lombarden. Deze zijn
beurtelings blauw en rood, twee regels hoog, en met veel rankvormig penwerk regels
ver naar boven en naar onder versierd. Paragraaftekens komen slechts voor op fo 12r,
24r en 24v, met als representanten twee schuine streepjes, die we ook op 7r en 11v
vinden, maar waar ze niet vervangen werden.
Steeds in hetzelfde woord: jaren heeft j geen punt of krulletje boven de regel.
Correcties geschiedden door expungering.
Heel wat latere, ik zou zelfs zeggen recente gebruikers hebben met inkt en potlood
een of ander aangetekend, genoteerd, genummerd, e.d., in Der Naturen Bloeme.
Afkortingen: zie lijst p. 163.

Foliëring:
De codex werd recent met potlood gefolieerd: 1-163. Aan het einde van ongeveer
ieder katern staan custoden, zoals gewoonlijk in de rechter onderhoek.
In Der Nat. Bloeme komen, naast de custoden, signaturen voor van de copiist:
Romeinse cijfertjes ii tot en met xv.
De samenstelling is a.v.:
schutblad + III (6) + 3 IV (30) + (IV - 1) (37) + 3 IV (61) + (IV - 1) (68) + 4 IV
(100) + (IV - 1) (107) + 7 IV (163) + schutblad.
Tussen 31 en 32 ontbreekt een blad, maar geen tekst. Tussen 62 en 63 gebeurde
hetzelfde, maar hierdoor viel tekst weg, t.w. de vv. 2511-2642 van Der Nat. Bl.;
tussen 102 en 103 idem, waardoor ook weer een deel van Der Nat. Bl. verloren ging.

Formaat:
Bladgrootte: 276 × 207.
Afgeschreven bladspiegel Natuurkunde: ca. 210 × 137. Deze afmeting is zeer
wisselend door de tekeningen: soms één kolom tekst, soms twee.
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Inrichting:
Voor de Natuurkunde: willekeurig twee kolommen of één kolom per bladzijde, van
ca. 38 regels. Tussen de 2 kolommen is er ± 28 mm. tussenruimte. Ieder vers begint
op een nieuwe regel. Voor het proza en Der Nat. Bl.: telkens 2 kolommen.
De vellen werden gelinieerd: horizontaal één lijn per vers, vertikaal vier lijnen per
kolom: een kolommetje van 2 mm. voor de hoofdletters, 5 mm. verder een lijn als
ruimtebeperking voor de lombarden van iedere alinea, en 6 cm. verder de afbakening
van de hele kolom, waar de regel normaal moet ophouden. Practisch loopt de tekst
meestal een beetje over die grens heen.
Onder iedere tekening van de dierenriem staat een korte Latijnse tekst.
De verschillende hoofdstukjes of alinea's werden met potlood genummerd tot en
met 12 op fo 8v.

Illustratie:
De gehistorieerde initiaal van de Natuurkunde (fo 7r) is een gouden, geronde V, 5
regels hoog. In het oog van de letter zien we het hoofd van een gebaarde man, naar
rechts kijkend, met een soort puntige blauwwitte tulband, op groene achtergrond.
Het bladgoud van de initiaal steekt af tegen een blauwe en sepia grond, gevuld met
witte hoogsels. Op fo 9: de grote tekening van het Heelal ( ± 187), met bruine inkt.
Verder vinden we naast de tekst (in dat geval meestal 1 kolom verzen per blz.), of
tussen de tekst door, 33 cirkelvormige astronomische tekeningen, waarvan slechts
17 voltooid werden. De overige missen ofwel de erbij horende tekst, ofwel ieder
detail, en bestaan slechts uit één of meer lege cirkels. De is zeer willekeurig, meestal
52 mm.
Van fo 17v tot 19v staan tussen de tekst een twaalftal miniaturen, voorstellende de
tekens van de dierenriem. Ze worden beschreven bij Byvanck en Hoogewerff, p. 4
(reprod. pl. 121). De afmetingen zijn ± 60 × 35; of ± 57 × een hoogte die varieert
van 45 tot 55. In haar geheel is de illustratie van dit hs. zéér verzorgd afgewerkt.
Der Nat. Bl. vooral is rijkelijk geïllustreerd, en het bladgoud werd kwistig gebruikt.
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Band:
Volgens De Vreese (BNM) is de band oorspronkelijk. Prof. G.I. Lieftinck vindt dit
zeer onwaarschijnlijk (mondelinge mededeling). De band is in ieder geval oud en
geschonden, bestaat uit twee eikenhouten borden met leer overtrokken, met 5 koperen
knoppen op het voorplat, en 4 (één van de 5 is verdwenen) op het achterplat. De
hoeken en de rug zijn verstevigd met koperen banden.
De twee sloten zijn eveneens van koper. Het leer is helemaal weggesleten op de
rug (5 ribben) en een groot gedeelte van voor- en achterplat, waar nog iets van de
oorspronkelijke gouden versieringen zichtbaar blijft. Op het voorplat staat nog te
lezen: Ghedenct den doot des Heeren.
Op het achterplat: H.P.V.D.H.
Twee binnenspiegels (voor en achter) van perkament, waarop vóóraan een Latijnse
bijbeltekst staat, volgens Prof. Lieftinck uit de tweede helft der 13e eeuw, met initialen
die wijzen naar Noord-Frankrijk of België; achteraan één van de prologen van
Hiëronymus.

Inhoud:
Voorste binnenspiegel: Latijnse bijbeltekst; schutblad: niet gefolieerd, blanco;
fo 1r-6v: kalender.
fo 7r-25va: verzen: Natuurkunde.
Inc.:
Van hier vortwaert
So is ons gheopenbaert
Expl.:
Beneden dit scrift ter goeder vre
Daer vintstu staende die scrifture

fo 9v is blanco.
fo 25vb-28r: verzen: Heynric van Hollant, Die cracht der Mane.
Inc.:
Ic bidde gode dat hi minen sin
verlichten moete dat miin begin
Te goeden ende moete comen1
Expl.:
God gheue hem tewelike leuen
Ende hem allen diet horen lesen
Amen ic staes of met desen
1

Jan DE WEERT begint zijn Nieuwe Doctrinael met ongeveer dezelfde formule:
Gode so biddic in mijn beghin
Dat hij verlichte mijnen sin.
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fo 28r-34r: Een astrologische tafel, waarna: prozastukken, meest van astrologische
aard: 1e en 2e Boec der Aspecten van de maan.
Inc.:
Dit es ene tafle daer men bi mach
weten hoe menige wardicheit oft
macht elke planete heuet
Expl.:
Twalefste huus es der ghevanghene.
ende bedie karker putte Ende alle
ghebonden stucke ende verdroeuenesse.
fo 34r-37r: proza: Boec vanden 4 Complexien:
Inc.:
Hier beghint die boec van den iiij
complexien.
So wie wille weten die nature ende die
maniere vanden luden. Als ons seghet
meester ypocras ende galyen
Expl.:
Ende wes ghanc traghe es ende
nauwe of cort hi is bedrustich ende
twiuelich ommachtich in allen stucken
ende van quaden wille. Nota.
fo 37v: blanco.
fo 38r-163: verzen: Der Naturen Bloeme, van J. van Maerlant.
Inc.:
Jacob van marlant die dichte
Om te sendene teere ghichte
Wille dat men dit boec noeme
In dietsch der naturen bloeme
Expl.:
Dat god alre sielen verlichtere
Ende oec mede vorden dichtere
Hem si ghenadich ende verleene
Dat liif daer doot es ne gheene
Amen Amen

Achterste binnenspiegel: Latijnse proloog van Hiëronymus.

Uitgaven:
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- Natuurkunde:
J. Clarisse (als variant).
- Heynric van Hollant, Die Cracht der Mane:
M. de Vries, in: Versl. Ber. Vereeniging ter bevordering der Oude Nederlandsche
Letterkunde 4 (1847), 5-22.
- Naturen Bloeme:
E. Verwijs (zie hs. L).

De natuurkunde van het geheelal

126

H: 2e helft 15e eeuw (Bouwstoffen)1
Bewaarplaats en signatuur:
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 76 E 4 (olim Ms. Y 134 (726); Toonkast 9).

Herkomst en geschiedenis:
Dit hs. is een rechtstreekse copie van S, wat elders verantwoord wordt (Filiatie).
Ook hier wijst de kalender, zonder typisch te zijn, naar het Zuiden, maar met
Utrechtse elementen. Hij is ongeveer identiek met die van S, behalve voor de volgende
heiligen, die door een latere hand werden ingelast:
14/6

Cunera: vooral in Utrecht gevierd, maar
op 12/6

25/6

Lebuinus: typisch voor Utrecht.

Aan de andere kant ontbreken twee specifiek Gentse heiligen, die in S wèl vermeld
worden, en die de copiist als hem onbekend zijnde, wegliet:
2/1

Verilde (= Pharaïldis, eigenlijk op 4/1)

10/7

Amalberga.

Het hs. was, nog in 1799, in het bezit van Mr Jacob Visser (Collectie J. Visser, no
168) (door Bilderdijk passim verkeerd Visscher gespeld): cf. Van Wijn, Hist. en
Letterk. Avondst. IV, p. 302.
In de veilingscatalogus J. Visser (La Haye, Scheurleer, 16/12/1811) komt echter
onder nr. 168 in geen der afdelingen een Natuurkunde voor. Wellicht had Visser zelf
zijn collectie genummerd en nog tijdens zijn leven dit handschrift aan de Kon. Bibl.
verkocht (of geschonken), zodat het op de auctie niet meer vermeld kon worden.
Vóór 1812 komt het terecht in de Kon. Bibl., Den Haag.
Vóór 1825 wordt het door Bilderdijk afgeschreven, met varianten uit U, L, S (Den
Haag, Hs. Kon. Ak. XXV).

Materiaal:
Perkament van een middelsoort-kwaliteit, met eerder negatieve kenmerken: geen
schuin lopende randen, geen naden, en slechts

1

Laatste datering van Prof. LIEFTINCK (21/10/66): ca. 1400.
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FIG. 6. - H. fo XVIIr

De natuurkunde van het geheelal

127
hier en daar een gaatje. Het is niet al te dik, meestal zéér vergeeld, glazig aan de
randen en rimpelig.
Voor- en achteraan zitten 2 bladen papier, door de binder in de 18e eeuw ingelast.
Het watermerk van dit papier is een druiventros, met de naam H. Durandan, en nog
een hele regel hoofdletters, waarvan de betekenis niet duidelijk is.

Schrift:
De codex is geschreven, door één hand, in wat eigenlijk een littera textualis formata
zou moeten heten, was er niet het cursieve karakter van de a. Andere cursieve
kenmerken ontbreken beslist: s en f staan op de regel, afgerond naar rechts aan de
basis, geen lussen aan de schachten boven de regel; g en s hebben niet de
vereenvoudigde cursieve vorm. Op i en j staat meestal een héél fijn puntje of een
schuin streepje, zó dun dat het soms nauwelijks zichtbaar is. Het loopt ook vaak in
elkaar met het krulletje van een naburige letter.
De t heeft een streepje, vanaf het horizontale lijntje tot onder de regel.
Na o steeds ronde r; boven de rechte r staat geregeld een zéér fijne lus. Ook de l
heeft bovenaan een fijn haakje. De ronde eind-s gaat met een streepje schuin naar
boven. e na d wordt aan de ronding vastgehecht. Leestekens trof ik niet aan; hier en
daar een willekeurige isoleringspunt voor of na (of beide) Romeinse cijfers.
In de kalender heeft een andere hand (ik citeer uit de BNM) ‘ca. 1530
bijgeschreven: 14 Juni: lunere virginis; 25 Juni: Lebuini confessoris; 1 Juli: Onser
vrouwen dach visitationis. Door nog een andere hand is boven elke maand de Lat.-Ndl.
naam geschreven: januarius, etc. october, november, dessember’. Op 14 juni staat
echter: CunereVirginis (en niet zoals De Vreese las: lunere virginis).
De letters KL bij iedere kalendermaand zijn blauw, de eenvoudige lombarden (2
regels hoog) van de nieuwe alinea's in de Natuurkunde afwisselend blauw en rood,
met een kleine representante. De beginletters van ieder vers zijn gerubriceerd, alsmede
de letter volgend op een lombarde.
De tekst is overal zeer duidelijk. Vergeten woorden worden ingelast boven de
regel, met het gebruikelijke inlassingsteken.
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Andere correcties komen niet voor, tenzij in margine een kleine a en b bij een verspaar
in verkeerde volgorde.
Slechts zelden custoden.
Afkortingen: zie lijst p. 163.

Foliëring:
1) paginering met inkt: I-LXVII (= kalender, Natuurkunde, Cracht der Mane,
astrologisch proza); daarop volgt een paginering, met inkt: 1-236 (Naturen Bloeme).
2) foliëring, met potlood: I-XXXIV (= idem), waarna een aparte foliëring voor Der
Naturen Bloeme, met potlood: 1-118. Hierbij is het laatste blad perkament, dat blanco
bleef, niet inbegrepen.
Samenstelling: 2 bladen papier (18e eeuw) + III (VI) + 7 V (42) + (V + 1) (53) + 6
V (113) + III (119 = blanco, niet gefolieerd blad perkament) + 2 bladen papier (18e
eeuw).

Formaat:
Bladgrootte: ca 290 × 209.
Bladspiegel van de Natuurkunde: ca. 222 × 67. Dit geldt voor de bladzijden,
waarop 2 kolommen afgeschreven werden. Voor de enkele blzz. waarop slechts één
kolom tekst staat, is de bladspiegel moeilijk op te geven, daar de tekeningen in
margine het formaat steeds wijzigen.

Inrichting:
In het algemeen twee kolommen per blz. De uitzonderingen hierop zijn: I-VI (de
Kalender): één kolom, met lange regels; en de folio's IXv, Xr, Xv, XIr, XIIIv, XIVr,
XIVv, en XVr die, terwille van de tekeningen, slechts één kolom verzen hebben.
Daarna worden de tekeningen tussen de tekst ingelast.
Ieder vers begint op een nieuwe regel. Het aantal verzen per kolom varieert, is
meestal 41 à 42. De afgeschreven breedte voor de kolommen is 75 mm.
De bladen zijn gelinieerd geweest: hier en daar is er nog vaag een lijntje zichtbaar.
Ook werd een kolommetje van 6 mm.
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afgeschreven voor de beginletters, waarna een kleine ruimte openbleef.

Illustratie:
De gehistorieerde initiaal, waarmee de Natuurkunde aanvangt, wordt in de BNM
beschreven a.v.: ‘Gouden V, in een gedeelde omlijsting, blauw en karmijn
overhoeksch, met witte biesjes en trifolia op de kleur. In het oog: een koningshoofd,
naar links, tegen blauwen achtergrond’. Ik zou hier alleen aan willen toevoegen dat
het hoofd niet naar links, maar naar rechts gekeerd staat, d.w.z. heraldisch links.
De 33 astronomische tekeningen werden, zoals gezegd, soms in margine, soms
tussen de tekst aangebracht. De diameter gaat van 45 tot 62 mm. Ze werden uitgevoerd
met inkt, maar zijn slechts gedeeltelijk voltooid (: 17 ervan, cf. hs. S). De grote
tekening van het heelal ontbreekt ook hier niet ( 184).
Bij het bespreken van de dierenriem krijgen we, net zoals in S, tussen de tekst
door, miniaturen van de 12 tekens, waaronder telkens een korte Latijnse tekst staat.
De miniaturen lijken artistiek van minder waarde dan die van S, waarnaar ze
gecopieerd werden. De afmetingen variëren: 51 × 64, 40 × 65, 33 × 65.
Deze miniaturen werden met een zeer oude hand (16e eeuw?) genummerd, met
inkt, van 1 tot 12. In Der Naturen Bloeme gaat deze nummering verder van 13 tot
462.

Band:
De kalfsleren band, gespikkeld, dateert waarschijnlijk uit de 18e eeuw. Op de rug:
zes vergulde compartimenten met fleurons en rood titelschild (2e compartiment),
waarin staat:
J: V: Maerlant
Die natuur des bloemen
De snee is gemarmerd.

Inhoud:
Op het 2e blad papier, vooraan, verso, bovenaan, staat een eigenhandige inscriptie
van J. Visser:
Der Naturen Bloeme door Jacob van Maerlant. dit Rijmwerk is het oudste
dat in de Hollandsche taal over de natuurlijke Historie
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geschreven is, handelende over de Vogelen, Visschen, Bloemen, planten,
Boomen, gesteentes, vier voetige dieren etc. alles met afteekeningen in
goud en couleuren, geschreeven op pergament in twee columnen, in de
XIV eeuw. dit exemplaar word breeder beschreeven in de voorrede voor
de Spiegel Historiael of Rijmkroniek van J.v.M. door de HH. Clignett en
Steenwinkel, pag. 39 seqq. volgens mijnen opgaaf aan haar E. gedaan.
fo I-VIv: Kalender.
fo VIIr-XXIIv: verzen: Natuurkunde.
Inc.:
Van hier vortwaert
So is ons gheopenbaert
Expl.:
Beneden dit scrift ter goeder vre
D' vintstu staende die scrifture

fo XXIIIr-XXVr: verzen: Heynric van Hollant, Die cracht der mane.
Inc.:
Ic bidde gode dat hi minen sin
Verlichten moete dat mijn begin
Te goeden ende moete comen
Expl.:
Dit makede van hollant heynric
Die daer omme wakede een stic
Eer hijt in duutsche dus heeft bescreue
God gheue hem tewelike leuen
Ende hem allen diet horen lesen
Amen ic staes of met desen

fo XXVr-XXXIr: proza: 1e en 2e Boec der aspecten van de maan, beginnende met
een astrologische tekening.
Inc.:
Dit es ene tafle daermen bi mach weten hoe menighe wardicheit oft macht
elke planete heuet in elc tekijn
Expl.:
Twalefste huus es der gheuanghene ende bedie karker putte Ende alle
ghebonden stucke ende verdroeuenesse.
fo XXXIr-XXXIVr: proza: Boec vanden 4 Complexien.
Inc.:
Hier beghint die boec vanden iiij complexien. So wie wille weten die nature
ende die maniere vanden luden also ons seghet meester ypocras ende
galyen
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Expl.:
Ende wes ghanc traghe es ende nauwe of cort is bedrustich ende twiuelich
ommachtich in allen stucken ende van quaden wille Nota.
fo XXXIVv: blanco.

De natuurkunde van het geheelal

t.o. 131

FIG 7. - B. fo 4v
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fo 1r-118v: verzen: Jacob van Maerlant, Naturen Bloeme.
Inc.:
Jacob van maerlant die dichte
Om te sendene teere ghichte
Wille dat men dit boec nome
In dietsch der naturen bloeme
Expl.:
Hem si ghenadich ende verleene
Dat lijf daer doot es ne gheene
Amen ihesus maria.

Uitgaven:
- Natuurkunde:
1) L.G. Visscher (basis-handschrift).
2) J. Clarisse (idem).
- Heynric van Hollant, Die Cracht der Mane:
M. De Vries (zie hs. S).
- Naturen Bloeme:
E. Verwijs (zie hs. L).
J.H. Bormans, Der Naturen Bloeme van Jacob van Maerlant. Met inleiding,
varianten van hss., aanteekeningen en glossarium, op gezag van het
Gouvernement en in naem der Koninglijke Akademie van Wetenschappen,
Letteren en Fraye Kunsten voor de eerste maal uitgegeven door -.
Brussel, Hayez, 1857. Eerste deel. [Niet verder verschenen.] (H =
basis-handschrift).

B: ca. 1351
Bewaarplaats en signatuur:
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 15624-41 (Bibliotheca Hulthemiana).

Herkomst en geschiedenis:
Eén van de teksten is gedateerd anno 1351 (fo 21v) en de afschrijver van de codex
maakt zich bekend op fo 28r: Johannes de Altre, zodat we gerust mogen aannemen
dat het hele werk rond de jaren 1351 gecopieerd werd.
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Op fo 148r staat een 16e-eeuwse aantekening van een vroegere eigenaar: Godefridus
Leonijs, notarius en aromatarius te Mechelen (zie Inhoud).
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In 1818 wordt het hs. door de Londense bibliofiel Richard Heber verkocht aan Van
Hulthem (cf. Van Leersum, De cyrurgie, p. XXV).
Bij diens dood, in 1837, wordt het door de Staat aangekocht voor de Boergondische
Bibliotheek (thans K.B.).
De Natuurkunde werd afgeschreven door J.F. Willems: Leiden U.B. hs. 214. Deze
copie werd door Clarisse voor zijn uitgave gebruikt.

Materiaal:
Perkament van een goedkope soort, in het algemeen niet te dik, maar met gaten,
rimpels, weren, hobbelige randen, naden, e.d., en sporadisch enkele zachte, dunne
vellen. De randen zijn beduimeld. Vele folio's zijn in hun geheel lichtbruin verkleurd.
Vooral de eerste vier folio's zijn erg bevlekt.

Schrift:
Het lijkt op het eerste gezicht alsof er twee handen aan deze codex hebben gewerkt:
één voor de verzen, en één voor het proza. Toch mogen we met zekerheid zeggen
dat alles door dezelfde copiist geschreven werd, die van stijl veranderde. Hij noemt
zich op fo 28r Johannes de Altre en dateert zijn werk op fo 21v: anno 1351. Het proza
is cursiever, met meer lussen, ook dikker geschreven, maar de gelijkenis is treffend:
unciale a, sierstreepje aan eind-t, krulletje aan rechte r, de vorm van de g, de schuine
streepjes op ij, het interpunctiesysteem. Als we ten slotte kijken naar de kleine teksten
die bij het proza geregeld in margine voorkomen, dan is alle twijfel uitgesloten (cf.
61v), en mogen we gerust besluiten dat ook de Natuurkunde werd afgeschreven door
Johannes de Altre, rond 1351. Voor de verzen gebruikte hij een fijnere pen en een
cursiva, voor het proza een pen die makkelijker over het perkament gleed, met een
iets bredere punt, en een meer lopende cursiva.
In de verzen hebben we een zeer kleine, regelmatige, ietwat spichtige littera cursiva.
Hierbij dient echter terstond opgemerkt dat de a steeds zijn unciale vorm behoudt,
en dat v, w, d, l, h, b, k meestal geen lus hebben.
i, j, ii, ij krijgen, óók als Romeinse cijfers, zeer vaak een soort van accent, en dit
zonder uitzondering waar verkeerd lezen mogelijk is, vooral in verbinding met m of
n; y heeft één punt.
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Na rondingen: ronde r; c en e zijn niet altijd makkelijk te onderscheiden; de auslaut-t
wordt steeds afgewerkt met een sierlijk, schuin streepje; en auslaut-r met een opwaarts
krulletje. De tekst is overal zeer goed leesbaar.
Signaturen komen niet voor. Op het einde van de katernen staan regelmatig
custoden.
De lombarde van een nieuw hoofdstuk is rood en beslaat willekeurig één of twee
regels hoogte. Links daarvan, dus buiten de hoofdletter, staat steeds een kleine
representante. Na het rode paragraafteken (representante: 2 schuine streepjes1) volgt
een met rood doorstreepte hoofdletter. De verzen beginnen niet telkens met een
hoofdletter; wèl zijn de eerste letters van ieder vers met een vertikale rode lijn
verbonden. Waar een punt als aandachtteken werd gebruikt (zie verder), begint het
vers bijna altijd met een hoofdletter; ook daar waar volgens de copiist een nieuwe
zin begint. Bij enjambementen wordt geregeld een punt geplaatst na het
overspringende deel van de zin.
Het paragraafteken is rood, maar in de paragraaf zelf wordt hier en daar als
aandachtteken een punt (bruine inkt) in margine geplaatst, daar waar, ook volgens
onze gevoelens, een nieuwe alinea zou beginnen. Isoleringspunten vóór en na
Romeinse cijfers; af en toe een punt op het einde van een vers, als de zin uit is, of
waar wij komma, puntkomma of dubbelpunt zouden gebruiken. Deze interpungering
is interessant, omdat zij ons soms een ondubbelzinnig inzicht geeft in de constructie,
en de eventualiteit van een verkeerde interpretatie uitschakelt.
Bv. op fo 3v:
Dnegende heet sagitaris
in dietsche scuttre dat is
dan sciet ons vore winters coude
met snee met hagle menichuoude
na alder heilegen misse half maent
gaet de sonne in dat. men waent
Tiende teken heet capricornus

Verder vind ik éénmaal, aan het einde van het vers, en tevens dat van de zin, twee
parallele, schuine streepjes.
De copiist gaf met deze schuine streepjes aan waar een paragraafteken moest
komen. Waar hij een stip in de marge of in

1

Tenzij deze 2 streepjes een aanwijzing waren voor de rubricator, i.v.m. de volgende
hoofdletter.
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de tekst zet, rekent hij op een rood doorstreepte hoofdletter. De rubricator volgt de
aanwijzingen voor hoofdletter en paragraafteken op, maar verwaarloost de stippen.
Daartegenover maakt hij zelf op eigen houtje de rubricerings-lijnen, die alle eerste
letters tot hoofdletters promoveren. Daardoor ging de oorspronkelijke frasering
verloren. Zie bv. op de foto de punten 1e kolom (r.9 v.o) bij N, 2e kolom (r.6 v.o) bij
M, 3e kolom (regel 5) bij De.
De laatste twee verzen (fo 6r):
Die ic hier niet en wille scriuen \vacant
Ic hebber so vele laten bliuen /

werden met rood doorstreept (ook het woordje vacant), waarmee bedoeld wordt dat
deze regels niet meer tot de tekst behoren.
Fouten werden met zorg weggeschrapt; een verkeerd terechtgekomen vers wordt
naar zijn plaats verwezen door de lettertjes b en a, links van de tekst, twee keer zelfs
met een wijzend handje ernaast (fo 5r). Op fo 2v begint een vers met God, en vroom
tekende de copiist in de linkse marge een kruisje ernaast.
Godefridus Leonijs heeft met inkt enkele kanttekeningen gemaakt, vooral in de
Herbarijs: fo 7v; 93v: sundeg[...]; 94r: scorfte [bis]; 101v: Mariscus ./. biesloeck; 105r:
goutbloemen; 106r: een heel recept beginnende met Valeriaen water.
De drie aantekeningen en de talrijke onderstrepingen in de Cyrurgie zijn van
Verdam: 108v, 113r, 115r, 116v, 120r, 122r, 123r, 123v, 124r, 137v, 139v. Alsook de
vele potloodstreepjes in de marge (en de nummers bij de verzen in de
Maerlant-fragmenten?). Het hs. moet lange tijd in Leiden geweest zijn voor Van
Leersum en zijn leerlingen, en Verdam citeert er regelrecht naar.

Foliëring:
De hele codex werd tamelijk recent met potlood van 1 tot 147 gefolieerd, en met inkt
op het laatste blad: 148. In deze foliëring zijn niet inbegrepen: het schutblad (papier)
van de nieuwe band, een blad (papier) met 19e-eeuwse aantekeningen over de inhoud,
een perkamenten blad dat blanco bleef, en een dito met penneprobeersels. Deze twee
bladen waren aan elkaar gelijmd, en werden later losgemaakt. Fos. 147v-148v waren
oorspronkelijk blanco.
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De samenstelling van de codex is a.v.: (de 2 papieren bladen worden buiten
beschouwing gelaten)
2 schutbladen + IV (8) // + (VII - 1)1 (21) // + 2 VI (45) + IV (53) // + 2 V (73) //
+ 2 IV (89) // + 3 VI (125) + (VI - 1) (136) + VI (148).
Vermoedelijk hebben we hier dus een verzameling katerntjes, die pas later verenigd
zijn. Andere argumenten zijn: de invocaties in de bovenmarge van fos. 9r, 22r, 54r,
en de datum op fo 21v.

Formaat:
Bladgrootte: 218 × 145 (zeer approximatief, want verschillende bladen zijn kleiner
door een onregelmatige onder- of zijkant).
Bladspiegel van de Natuurkunde: 160 × 127/110.

Inrichting:
Verzen: 3 kolommen per blz.; proza: 2 koll.; voor beide: 50 (uitzonderlijk 52) regels
per kolom.
In de vellen werden gaatjes geprikt aan zij- en onderkant, en met potlood 50
horizontale lijnen getrokken, vier vertikale voor het proza, zes voor de verzen. Ieder
vers begint op een nieuwe regel.

Illustratie:
De initiale A van de Natuurkunde (tevens die van de codex) is groter dan de lombarden
der hoofstukken (4 regels hoog x ± 12 mm), met rode inkt getekend, opengewerkt,
maar zeer elementair versierd. De initialen van andere teksten werden iets meer
verzorgd (fo 9r, 22r, 28v, 45r, 48r, 54r, 91r, 107r) zwart en rood, met hoogsels, 8 regels
hoog.
Op fo 78v werd het opengebleven gedeelte van een verskolom gevuld met drie
eenvoudige tekeningen, zonder zorg uitgevoerd in bruine inkt, t.w. drie vierkanten,
waarvan twee met een gestyliseerd bladmotief en één gewoon verdeeld in ruitjes.
De tekeningen die bij de Natuurkunde-tekst horen, ontbreken alle. Toch kwamen
ze voor in de legger, zoals blijkt uit de laatste verzen van het gedicht, gedachteloos
overgeschreven:

1

of is het: (VI + 1)? Dat is niet altijd uit te maken.
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hare namen ende hoe si staen
siet hier in ene figure saen

waarna de copiist er zelf twee verzen aan toevoegde om het ontbreken van de
aangekondigde tekening te rechtvaardigen:
Die ic hier niet en wille scriuen
Ic hebber so vele laten bliuen

Band:
Moderne band (karton) met kalfsleren rug, gemarmerd voor- en achterplat, en twee
bladen papier voorin (zie Foliëring).

Inhoud:
2 niet gefolieerde perkamenten bladen: het eerste is blanco, het tweede staat vol met
penneprobeersels.
fo 1r-6r: verzen: Natuurkunde van het Heelal.
Inc.:
Aldus soe es hemelrike
Ghescapen. ende al erterike
Expl.:
hare namen ende hoe si staen
siet hier in ene figure saen
Die ic hier niet en wille scriuen \vacant
Ic hebber so vele laten bliuen /

fo 6v-8v: proza: Recepten van waters en oliën.
Inc.:
Aqua vite. dats water des leuens. of leuende water ende dat maect men
aldus
Expl.:
daer na wint v cleet om v ansichte. ende gaet also te bedde
liggen sweeten. ende doet dit aldus .4. werf of viue
¶ het sal sconen
De tekst is hier afgebroken. Daaronder en daarnaast, waarschijnlijk niet veel later
ingevuld, op de opengebleven plaats: twee Latijnse recepten: Oleum de cinamomo
[sic] en Oleum de terabintina.
Dan volgt een korte prozatekst:
Inc.:
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Dit siin tekene daer men den veygen mede kent.
Expl.:
Nem sinen orine ende gietse sauons op netelen. siin se smorgens valu dats
vrese. m' bliuense groene dats goet
Hierna volgen nog twee recepten in het Latijn, waarvan het laatste eindigt met de
niet-compromitterende voorspelling:
si potum retinet viuet si non morietur.
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fo 9r-21v: (op fo 9r, in de bovenmarge: Sancti spiritus assit nobis gracia). proza: Mnl.
vertaling van het Antidotarium Nicolai.
Inc.:
Dese boec heet nicholaus. ende oec so heeft hi enen andren name als
antidotarius in den wellinc siin geordineert vele manieren van confexien
Expl.:
Ende dit suldi altoes doen met wijsheiden ende met bescedenheiden
Op fo 21v leest men:
Explicit antidotarius scriptus anno Domini 1351 in die beati ypoliti martiri
Finito libro sit laus et gloris Christo Dexteram scribentis benedicat lingua
legentis.
fo 22r-28r: (op fo 22r, in de bovenmarge: zelfde invocatie als op 9r). proza: Leering
van Orinen.
Inc.:
Dese leringe van orinen bescrijft ons meester gielijs van salerne. ende
nam sine materie vut ysaacs boeke
Expl.:
es dorine geuarwt alse vlas .b. dat dwijf niet en mach genesen Ende hier
met si ons nv gnouch van orinen Deo gracias per Johannem de altre
fo 28v-45v: proza: De geneeskunde van Avicenna.
Inc.:
Dits die tafele van avicenna omme elke ziecheit te vindene biden getale
datter op staet
Expl.:
Of men neme hage bladre ende wegebrede. bergen smout ende stampt te
gadre ende maect d' af ene zalue ende d' met bestriken die gaten enten
canker ende daers te doene es
(de tekst breekt ontijdig af).
fo 46r-47r: proza: Die nature ende maniere van alle lieden.
Inc.:
Die wille weten die nature ende die maniere van alle lieden also ons seyt
meester ypocras ende galienus. hi versta dit
Expl.:
Ende so sal elc mensce van node hem houden na sire complexien. Wilt hi
leuen na besceedenheit der naturen.
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fo 47v-48r: proza: Gelaatkunde.
Inc.
Meester ypocras hiet sinen discipulen dat si hem souden wachten iegen
die gene die hebben naturlike bleecheit.
Expl.:
Die donkerswart es of eerdachtech. bediet heldende ten gebreken ende ter
luxurien sonderlinge
fo 48r-51v: proza: Leering van Orinen.
Inc.:
Dese leringe van orinen bescriuen dese meestren alse meester gielijs van
saleerne. ende ysaac. ende theophilus
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Expl.:
Orine gedronken es goet den genen die enen swere hebben ane die ribben
binnen. Ende si doet oec walgen
fo 52r-52v: proza: De 24 tekenen des doods.
Inc.:
Dit siin .24. tekene der doot die ypocras met hem dede grauen
Expl.:
Ende dese .24. tekene waren vonden in ypocras graf in .i. yuoren busse.
Deo gratias
fo 52v-53v: proza: Latijnse recepten.
Inc.:
Ad laxandum ventrem
Expl.:
alterat enim qualitatem morbi minuendo calorem. et siccitatem frigiditate
et humiditate
fo 54r-73r: (op fo 54r, in de bovenmarge: zelfde invocatie als op 9r). proza: Boec der
Medicine.
Inc.:
Desen boec spreect van medicinen ende ten iersten sal men oppenbaren
van cortsen ende reden. ende voren van enen cortse die effimera heet
Expl.:
Explicit medicina magistri iohannis dcī ypermans. deo gratias amen
Op 73r b volgt dan een index bij deze tekst.
fo 73v: blanco.
fo 74r-75r: poëzie: uittreksel uit Maerlants H.d.H.
Inc.:
Die behouden wille sine gesonde
Twee dinge merke talre stonde
Deen es dat hi in elker wise
Nutte sulken dranc ende spise
Expl.:
ende oftu sies tijd ende stat
doe hem laten die mediane
Want dbloet doet na minen wane

fo 75-77r: verzen: uittreksel uit Maerlants Nat. Bl.
Inc.:

De natuurkunde van het geheelal

In die mage van sugenden dieren
vint men libbe van goeder maniren
Expl.:
Mensche wes fier in dinen moet
daer die worme die siin onreine
di verteren die siin dus cleine

fo 77v-85r: verzen: Heimelijkheid van Mannen en Vrouwen.
Incl:
God enich vader ende here.
Sonder beghin ende emmermere
Sonder ende wesen sal.
Hem beuelic groet ende smal
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Expl.:
Ic hadder wel meer af geseit
M' ic laet hier al dus bliuen
ende wilre nemmeer af scriuen.
Expliciunt mulierum secreta

fo 85r-88v: proza: Chiromantie.
Inc.:
Sequitur sciencia cyromantica verbis teutonicis compilata. Dese scientie
es vander hant ende heet in latiin cyromanchia
Expl.:
Ende dit is dende vanderre scientie. Explicit. Expliceat scriptor lusum
erat. qui scripsit scripta sua dextra sit benedicta. Dexteram scribentis
benedicat lingua legentis.
Hieronder en hiernaast is de opengebleven plaats door dezelfde copiist gebruikt voor
een prozatekstje over de zeven zonden tegen de H. Geest, dat met een Latijnse zin
begint, en in het Mnl. voortgaat.
Inc.:
Nota septem peccata in spiritum sanctum. Incredulitas. desperacio.
Expl.:
Ende dese en wort niet vergeuen in dese werelt noch in de toecomende.
want of men gode niet ne bidt wat sal hi vergeuen
fo 89r-89v: verzen (over 2 kolommen): Geestelijke minne.
Inc.:
Hoe mochtic dat gelaten jn souden
leeren kinnen heme die jn den cruce
ommi starf van minnen
Expl.:
Drie persone den vader den sone. den
heiligen gheest een. wille .i.
minne .i. wesen .i. kinnen .i. vrienscap meest

Dit gedicht is volgens R. Lievens (Leuv. Bijdr. 47, 1958) uit de school van Hadewijch.
fo 90r-90v: blanco.
fo 91r-107r: proza: Herbarijs.
Inc.:
Hier salmen verstaen in desen boec die leringe van dyascorides den wisen
meester. ende van circumstanse [?] den wisen meester. welke desen boec
gemaect hebben. die geheten es herbarijs.
Expl.:
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Ende gesoden in wine suuert vule apostemen ende vule wonden. ende
heilste daernaer. Explicit.
fo 107r-147v: proza: Cyrurgie van Jan Yperman.
Inc.:
Dits de tafele van meester jan ypermans surgie. dewelke heeft in .7. boeken.
Dit is een register; de eigenlijke tekst begint op 107v.
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Expl.:
Waerbi dat ic v segge. Al siedi enen meester die niet en w't verheuen. en
laet v niet uerwonderen daer af. maer van desen namen die si gecregen.
dat mach wel heten geluc sonder recht ende sonder redene.
fo 147v: korte inscriptie van G. Leonijs:
Laus [.?.] sit Christe
qu[..] labor explicit iste.
fo 148r:
Scriptor qui scripsit cum Christo vivere possit
Cum nomine aptum Godefridus Leonijs
Sit sic vocitatum notarius et
Aromatarius Mechlinensis.
fo 148v:
staat kriskras vol met allerlei recepten:
Voer de lusen, e.a., haast alle van de hand van G. Leonijs.

Uitgaven:
- Natuurkunde (fo 1r-6r):
J. Clarisse (als variant, naar een copie van J.F. Willems).
- Recepten (fo 6v-8r):
L.J. Vandewiele, De eerste publikatie in het Nederlands over Alkohol.
In: Pharmaceutisch Tijdschr. voor België, april 1964.
- Antidotarium Nicolai (fo 9r-21v):
W.S. van den Berg, Eene Middelnederlandsche vertaling van het Antidotarium
Nicolai (Ms. 15624-15641, Kon. Bibl. te Brussel).
Leiden, Brill, 1917.
- Lering van Orinen (fo 22r-28r):
J. Munk, Een Vlaamsche Leringe van Orinen uit de veertiende eeuw. Proefschrift
Leiden.
Leiden, Sijthoff [1917].
- De geneeskunde van Avicenna (fo 28v-45v):
L.J. Vandewiele, De ‘Liber Magistri Avicenne’ en de ‘Herbarijs’,
Middelnederlandse handschriften uit de XIVe eeuw (Ms. 15624-15641 Kon.
Biblioteek te Brussel). Uitgegeven en gekommentarieerd door -. Eerste deel:
Liber Magistri Avicenne.
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(Verh. Kon. Vl. Ac., Klasse der Wetenschappen, XXVII, 1965, nr 83.)
Brussel, Paleis der Academiën, 1965.
- De nature ende maniere van alle lieden (fo 46r-47r); Gelaatkunde (fo 47v-48r):
L.J. Vandewiele, Een Middelnederlands traktaat over Fysiognomiek.
In: Scientiarum Historia 6 (1964), 49-65.
De Gelaatkunde was reeds uitgegeven door:
J.F. Willems, Over de Gelaetkunde, een tractaetjen van omtrent het jaer 1351.
In: Belg. Mus, 3 (1839), 231-235.
F.A. Snellaert, Gelaetkunde.
In: Belg. Mus. 10 (1846), 285-289.
- De 24 tekenen des doods (fo 52r-52v):
L.J. Vandewiele, Dit siin.24. tekene der doot die Ypocras met hem dede graven.
In: Biologisch Jaarboek Dodonaea 32 (1964), 393-401.
- Boec der Medicine, van Jan Yperman (fo 54r-73r):
C. Broeckx, Traité de Médecine pratique de Maître Jehan Yperman, publiée
pour la première fois d'après la copie flamande de la Bibliothèque Royale de
Bruxelles.
Anvers, MDCCCLXVII.
L. Elaut, De Medicina van Jan Yperman.
(ter perse).
- Maerlant, Heimelijkheid der Heimelijkheden (fo 74r-75r):
A.A. Verdenius, Jacob van Maerlants Heimelijkheid der Heimelijkheden.
Amsterdam, Kruyt, 1917.
(De uitgaven van J. Clarisse en Ed. Kausler houden geen rekening met hs. B.)
- Heimelijkheid van Mannen en Vrouwen (fo 77v-85r):
Nap. de Pauw, Der Mannen en Vrouwen Heimelijkheid. in: Mnl. Ged. en Fr.,
I, 121-190.
- Chiromantie (fo 85r-88v):
[J.F. Willems], Chiromantie of Handwaerzeggerij.
In: Belg. Mus. 10 (1846), 266-284.
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- Geestelijke minne (fo 89r-89v):
R. Lievens, Een nieuw Mengeldicht uit de school van Hadewijch.
In: Leuv. Bijdr. 47 (1958), 65-85.
- Herbarijs (fo 91r-107r):
L.J. Vandewiele, De ‘Liber Magistri Avicenne’ en de ‘Herbarijs’,
Middelnederlandse Handschriften uit de XIVe eeuw (Ms. 15624-15641 Kon.
Biblioteek te Brussel). Uitgegeven en gekommentarieerd door -. Tweede deel:
Herbarijs. (Verhand. Kon. Vl. Ac., Klasse der Wetenschappen, XXVII, 1965,
nr 83.)
Brussel, Paleis der Academiën, 1965.
- Cyrurgie van Yperman (fo 107r-147v):
J. Carolus, La Chirurgie de Maître Jean Yperman, le père de la chirurgie
flamande, mise au jour et annotée par -. (Annales de la Société de Médecine.)
Gand, 1854 (= Franse bewerking).
E.C. van Leersum, De ‘Cyrurgie’ van Meester Jan Yperman.
Leiden, Sijthoff, [1912].

N.B. Bij de edities behoort ook het Mnl. W. vermeld te worden: op sommige plaatsen
citeert Verdam nl. naar het hs., terwijl van de desbetreffende passage nog geen uitgave
bestond /bestaat.

O: vóór 1435-1436
Bewaarplaats en signatuur:
Oudenaarde, Stadsarchief, 5556/13.

Herkomst en geschiedenis:
In dit handschrift staan heel wat persoonlijke aantekeningen, ik zou haast willen
zeggen: té veel. De aanvankelijk hopeloze pogingen uit deze warboel een duidelijke
voorstelling te halen hebben ten slotte tot twee hypothesen geleid, waarover straks
meer.
Eerst de feiten:
1) Op fo 179v is, na de vv. 1419-1426 van de Natuurkunde, om de een of andere
reden de rest van de bladzijde onbeschreven gebleven. Wat deze reden geweest is,
kan ik niet vermoeden.
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De open ruimte werd nadien, door de copiist zelf, gebruikt voor een geboortelijst.
Tussen de verzen en deze opsomming staat:
Hic nichil deficit quamvis locus vacatus Deo Gratias etc.
De tekst gaat inderdaad verder op fo 180ra met vv. 1427 en vv.
Hier volgt een afschrift van de geboortelijst, waarin de abbreviaturen stilzwijgend
werden opgelost:
Item dirck erat natus Anno domini mo cccc xxvj des sesten dags in
nouember opten guedensdach opten auont bij horam septimam opten
souenden dach vander manen
Item henrick erat natus Anno domini mo cccco xxviij op sunte victors dach
op enen sonnendach bijden auont inter sextam et septimam hora 2a die
lune
Alit
Item Mechtelt1 erat nata Anno domini mo cccco xxxo op sunte crispinus
ende crispinianusdach opten woensdach hora xja ante bij2 meridie opten
achten dach vander manen
Item margareta erat nata Anno domini m cccco xxxjo feria sexta vridach
post festum sancti marci et festum sancti mertini erat opten sonnendach3
inter viij et ix hora ante meridie xija die lů e
Item mechtelt erat nata m cccc xxij op sunte Cunibertus dach est trepasse
Item petrus erat natus Anno domini m cccc xxxiiij inden sporkel op sunte
peter ad Cathedram opten manendach hora tertia voerden middach opten
xiijste lůne
Item mechtelt erat nata in sporkel op sunte Mathijs auont opten
guedensdach ante meridie [sic] inter tertia et quarta hora opten xxvo
die lune Anno xxxvo
Item Elisabeth erat nata [verbeterd uit: natus] Anno domini m cccc xxxvj
den anderen dages post festum sancti margariti opten saterdages inter xj
et x hora ante meridie prima die lune.
In margine bij deze laatste twee meldingen werden, waarschijnlijk door de copiist
zelf, de Arabische jaartallen 1434 en 1436 genoteerd.
Deze lijst verschaft ons twee belangrijke gegevens: een terminus ante quo en een
zeer plausibele hypothese betreffende de copiist.
Het staat zo goed als vast dat alle namen (behalve misschien de laatste) op hetzelfde
ogenblik in het boek werden genoteerd:

1
2
3

Mechtelt: doorgehaald.
bij: doorgehaald.
sonnendach: doorgehaald.
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in 1430 wordt per vergissing een Mechtelt vermeld, die eigenlijk pas in 1432 geboren
werd. De copiist heeft de naam doorgehaald en er Alit bovengeschreven. Een
dergelijke vergissing is natuurlijk pas mogelijk als de lijst a posteriori opgemaakt
werd, of liever: gecopieerd, want het is totaal uitgesloten dat de schrijver, al was hij
de vader zelf, zich jaren nadien het uur en de dag herinnert, waarop ieder van zijn
acht (!) kinderen geboren werd.
Ik stel het me zó voor: deze lijst wordt aangelegd door de vader of iemand die de
familie goed kende. Hij schrijft uit het geheugen de naam van de kinderen, en
raadpleegt voor de verdere details, uur, datum, en zo, een register of dergelijke. (Een
gewone copieerfout lijkt uitgesloten: zóveel regels slaat men niet over zonder een
speciale reden, die hier niet aanwezig schijnt.) Als derde kind herinnert hij zich een
Mechtelt, die pas op de vijfde plaats moest komen. Deze misgreep wordt
psychologisch verklaarbaar als we zien dat er niet alleen acht kinderen zijn, maar
dat de Mechtelt van 1432 intussen gestorven was (est trepasse) en er ook nog in 1435
een andere Mechtelt vermeld wordt. We kunnen dus best begrijpen dat de volgorde
wat in het gedrang kwam, op voorwaarde dat de lijst ten minste enkele jaren na de
dood van de eerste Mechelt opgemaakt werd. Deze overleed vóór 1435, waar een
ander kind haar naam krijgt.
Hierdoor hebben we een tamelijk precieze terminus ante quo: de aantekening werd
op zijn vroegst in 1435-1436 gemaakt, toen het boek reeds af was. Want hierop wijst
het Hic nichil deficit.
2) Verder vinden wij op fo 189v een lijst met schulden, van de hand van de copiist,
waarin de volgende toponiemen voorkomen:
Crevelt

(= Krefeld)

Bacheraf

(= Bacharach)

Koeff

(= Kaub)

Sunte gueer

(= Sanct-Goar)

Boberden

(= Boppard, ± 20 km. ten Z. van Koblenz)

Laensteen

(= Lahnstein, bij Koblenz)

Kouelens

(= Koblenz)

Ingers

(= Engers)

Lijns

(= Linz, tussen Bonn en Koblenz)

Bon

(= Bonn)
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Soens

(= Zons, tussen Düsseldorf en Keulen)

Duceldarp

(= Düsseldorf)

Keysers Weerde

(= Kaiserswerth, bij Düsseldorf)

Orsoy

(= Orsoy, tussen Rheinberg en Ruhrort)

Barck

(= Borg)

Burick

(= Büderich, bij Wesel)

Lobit

(= Lobith, grens Nederland-Duitsland).

3) Op de binnenspiegel achterkant stond een aantekening, die nu totaal onleesbaar
geworden is door het reagens dat De Vreese gebruikt heeft. Ik kan dan ook alleen
maar aanhalen wat ik, van zijn hand, in de BNM-map ‘Oudenaarde, Stadsbibliotheek
13’ vond, en dat door Verdam overgenomen werd in de Spiegel der Sonden II, p.
LXXX:
Dit boeck is ende hevet ... dese .g...ck [gaatje]eff meester Slotellbuyger tot
Nymegen ende oft afhendich gemaeckt worde so salment geven meister
Johan Neve Canonick ende Scolastre tot Nijmegen d... t.. op den banne
die des niet en dede.
De vetgedrukte woorden kon ik met de kwartslamp (ultraviolette belichting) nog
lezen.
4) Op de binnenspiegel vooraan een om dezelfde redenen onleesbare inscriptie, die
ik eveneens uit de BNM citeer:
Dit boeck hoirt toe her Jan Neve Scolaster tot Nijmegen ende so .........
niet en is der [?] suster ende op ..... In ..... sinen ....... tot Nijmegen.
De Vreese schreef naast 3) en 4): ‘ik wanhoop niet die beide aanteekeningen nog
beter te lezen’. Dit is niet gebeurd, en wij mogen nu wél wanhopen er ooit nog maar
iets van te kunnen lezen.
Aanvankelijk had ik het over twee hypothesen die steunen op wat voorafgaat. Ze
hebben allebei hun voor- en nadelen:
I. Aantekeningen 1) en 2) zijn van dezelfde hand: die van de copiist, 3) waarschijnlijk
(door het weinige dat ervan overblijft is dit zeer moeilijk uit te maken). In dit geval
weten we heel wat over de man die dit boek afschreef: hij heette Slotellbuyger,
woonde in Nijmegen, werd begin 15e eeuw geboren, had in 1436 acht kinderen, was
een koopman die geregeld de Rijn afvoer om handel te drijven, en kende zelfs een
beetje Latijn.
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Het hoeft ons niet te bevreemden dat de copiist van dit lijvige, bijna uitsluitend
godsdienstige boek een koopman was: er waren in het jaar zeker genoeg weken en
misschien zelfs maanden waarin storm of vriesweer hem beletten de Rijn af te varen,
en die hij dan doorbracht met schrijven, om de tijd te korten.
Ook aantekening 4 kan verklaard worden (ik kon niet uitmaken wie die schreef):
de kanunnik was een familielid aan wie hij het boek later overmaakte.
II. Ten tweede kunnen we veronderstellen dat kanunnik Jan Neve in Nijmegen de
copiist was, volgens de aantekening op de binnenspiegel voorkant, waar normaliter
de naam van de eerste bezitter zou moeten staan. Hij heeft een neef of schoonbroer
(de zoon of de man van de zuster, van wie sprake is in aantekening 4?) en hij besluit
hem dit boek te schenken, nadat hij op een open plaats de geboortedata van diens
kinderen uit het kerkregister heeft overgeschreven. Daarna schrijft hij achterin
aantekening 3 (volgens De Vreese dezelfde hand als de tekst) en specifieert dat het
boek bij eventueel verlies bij hem moet worden teruggebracht. Hij heeft tegen
oneerlijke vinders nl. een wapen, waarmee zijn neef of schoonbroer niet kan dreigen:
de banvloek. Nu kan ban ook wel betekenen: straf of boete, maar ik weet niet of een
dergelijk dreigement veel effect zou hebben. In werkelijkheid is hier sprake van een
conventionele waarschuwing, een anathema.
Wat bij deze interpretatie hindert, is inlassing 2 (de lijst met schulden), die zonder
de minste twijfel van de copiist is.
Ik voel ten slotte veel meer voor de eerste veronderstelling, al vind ik het
eigenaardig dat een koopman Latijn kent, hoe weinig dan ook.
Op fo 57r werd met inkt, in een eind-15e-eeuwse hand (?), zonder verdere reden,
naast de laatste regel van kolom b de naam heren heldrich de mel geschreven. De
Vreese en De Pauw lazen allebei: heren heldrich de mol, maar ik kan er met de beste
wil van de wereld geen mol, met o, van maken.
Op fo 189r vinden we de naam van een latere bezitster:
Dyt boeck hoert toe geertken lauerens die dit wyndet dye ghewet hoer
weder om gads wyl n Anno domini dusent vyff hondert.
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Deze tekst is zeer duidelijk, tot waar de datum begint. Het verknoeien van jaartallen
is helaas een klassiek vandalenwerk in oude hss. Door de vlekken heen blijven de
letters echter voldoende leesbaar.
Daarna duurt het tot 1849 eer we weer een spoor vinden van dit hs. Volgens De
Pauw (Mnl. Fr. en Ged., I, p. 203) werd het in dat jaar door Jules Ketele op een
Gentse veiling gekocht voor de Stadsbibliotheek te Oudenaarde. Herhaaldelijk - en
vergeefs - navragen bij de huidige Stadsarchivaris, zoeken in veilingscatalogi brachten
me niet verder. Tot ik in de B.N.M. de volgende aantekening van De Vreese vond:
‘De verkooping bedoeld door De Pauw is waarschijnlijk die geweest van L.J. Petit,
Med. Doct. te Ellezelle, den 22 Januari 1849 vlgg. gehouden te Gent. Onder nr 774
van den Catal. wordt beschreven een ‘manuscrit ascétique in -4 sur papier’. Dit is
het eenige nummer van alle Gentsche verkoopscatalogussen uit het jaar 1849, hetwelk
op dit hs. toepasselijk is’.

Materiaal:
Nogal zwaar papier, behalve de 3 dubbelbladen: 136-149, 137-148, 138-147, die
lichter zijn.
Watermerken:
1) verschillende varianten van het anker, een typisch watermerk voor de 1e helft der
15e eeuw.
a) fo 107, 106, 105, 104, e.a.: een variëteit die bij Briquet het meest verwant is met
de nummers 348 en 351-355, volgens deze op papier afkomstig uit Champagne
(misschien Troyes), en voorkomend in Leiden (1410), Baarle-Hertog (1420) en in
Noord-Holland (1445).
b) anker met kruis: fo 112, 114, 156, 163, e.a. Het lijkt vooral op Briquet nr 389 (anno
1418-1426), en is van Franse oorsprong (Champagne, Troyes, Lorraine).
c) fo 104, 95, e.a.: een variant van het anker, die ik niet bij Briquet heb kunnen vinden.
2) een klimmend hert: fo 136, 137, 138 en 148 (= lichter papier).
Dit komt overeen met Briquet 3296, is van Italiaanse oorsprong, wordt gebruikt
tussen 1400-1418. Cf. Sotheby: p. 71-72: 1390-1420 (allereerste begin) op Italiaans
papier.
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Het hele handschrift door is de tekst goed leesbaar. Hier en daar is het papier
beduimeld; vochtvlekken vooral in de linkerbovenhoek vanaf ± fo 179; sommige
scheuren werden recent gerestaureerd; op bladz. 188v werd onder het geneeskundig
recept een rechthoekje van ± 5 × 1 cm. uitgesneden, gelukkig laag genoeg om op
188r niets aan de tekst te ontnemen. Stond daar een datum, een eigendomsmerk?
Op fo 102v werd de pot met rode inkt over het blad omgegooid; de copiist heeft
getracht er het beste van te maken, wat geradeerd en de reeds geschreven tekst hier
en daar opgehaald, maar alles is zeer leesbaar gebleven.
De folio's 16 en 17, die losgeraakt waren, werden m.b.v. een strookje papier weer
vastgelijmd.

Schrift:
Een zeer regelmatige, vaste littera cursiva libraria. Het hele handschrift is van dezelfde
hand.
Boven de i staat zelden een punt, een schuin streepje of een soort van haakje;
boven j of y nooit. y en ij worden trouwens vaak door elkaar gebruikt: cf. fo 169va:
Alst is dat ic sal slaepen mijn herte dat moet waken ende here dijn engel
moet my behoeden [...] die myne ziel ende mynen licham behoede [...] In
woerden in werken ende in mynen gedachten veel sijn mijnre sunden [...]
got moet mijns ontfermen [...]
Als leestekens hebben we, in het proza vooral, het schuine streepje dat de voorloper
is van de komma, en de paragrafen.
Er bestaat geen verschil tussen j en hoofdletter i; u en n; vaak c en t, b en v. Vóór
of na (of beide) een Romeins cijfer staan uitzonderlijk isoleringspunten.
Bij de aanvang van ieder werk staat een grote rode lombarde (4 regels hoog),
zonder versiering. Af en toe wordt bij een nieuw hoofdstuk een kleinere rode lombarde
gebruikt (2 regels of 1 regel hoog). De beginletters der verzen, en meestal de
hoofdletters in de tekst, zijn rood doorstreept, de paragraaftekens helemaal rood, de
rubrieken met rode inkt onderstreept. Representanten zijn hier en daar nog zichtbaar.
Fouten worden verbeterd door over de verkeerde letter heen te schrijven, door
expungeren of doorhalen, of beide, waarna de
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vervangende letter of het vervangende woord volgt of boven het geannuleerde staat.
Inlassingen staan boven de regel met een omgekeerde V, of worden naar hun juiste
plaats verwezen met de lettertjes a en b. Een enkele maal zijn twee aan elkaar
geschreven woorden door een vertikaal streepje gescheiden. Ik kan niet uitmaken of
dit het werk is van de copiist of van een latere hand. Van de o superscriptum (ook
soms boven n en v!) komt soms alleen maar de onderste helft uit de pen, is daar dus
een soort van boogje geworden. Waarschijnlijk was het Geertken Lauerens, (die in
1500 het boek in haar bezit had), die enkele malen een paar woorden bij of in een
tekening schreef: 175r, 183v, 184r. Deze zijn zo goed als onleesbaar.
Een veel latere hand, vermoedelijk die van De Pauw, heeft met potlood een
ontbrekend woord toegevoegd, een verminkt rijm hersteld of een copiistenfout
verbeterd (o.m. 188va).
De Natuurkunde werd met inkt in de 19e eeuw om de vijf verzen genummerd, tot
175.
Met potlood heeft iemand grof de watermerken overgetekend: 107v, blanco, maar
ook door de tekst heen op 148r en 139v.
Afkortingen: zie lijst p. 163.

Foliëring:
Van fo 6 tot 13 vinden we een oude foliëring, met Romeinse cijfers: ij tot ix. Op fo
13 verso (!) komt dan: x, 14v: xi, 15v: xii, 17 recto: xiii, en zo gaat het dan weer
normaal verder tot fo 23r: xx. Niet alle custoden zijn weggevallen onder het
bindersmes: o.m. 121v.
Op 21r en 22r staat, voor 17 en 18 (19?): xiiv en xiiivi.
Later werd het hele handschrift, met inbegrip van de perkamenten schutbladen,
met potlood gefolieerd: 1-189, waarschijnlijk door De Pauw, die het vóór De Vreese
en Verdam onder ogen kreeg, en zelfs tamelijk lang in zijn bezit hield. Ik vond in de
codex een brief van de toenmalige Conservator, waarin aan Verdam kort en zeer
droog meegedeeld wordt dat hij het hs. niet kan consulteren, omdat Jhr. De Pauw
het ter inzage thuis heeft.
Samenstelling:
1 perk. schutblad (1) + 5 VII (71) + 3 VI (107) + 4 VII (163) + VI (175) + VII
(189) + 1 perk. schutblad (190).
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Formaat:
Bladgrootte: 278 × 200.
Bladspiegel van de Natuurkunde: ca 200 × 162.

Inrichting:
Twee kolommen per bladzijde, zowel voor het proza als voor de verzen. De regels
zijn niet gelinieerd en hun aantal is onregelmatig: 33-39. De kolommen werden met
een blinde lijn afgeschreven: voor het proza 4 vertikale en 2 horizontale lijnen; voor
de Natuurkunde bovendien een speciaal kolommetje van 5 mm. voor de beginletters.
Ieder vers begint op een nieuwe regel. Is het vers of de rubriek te lang voor de
breedte van een kolom, dan wordt achteraan op de volgende regel (dus naast het
volgende vers) het ontbrekende erbij gevoegd, meestal met een rechthoekige haak
aan de bovenstaande tekst verbonden.
De rubrieken staan tussen de verzen in, principieel in het rood onderstreept, wat
wel eens vergeten werd.
Omgekeerd werd ook wel eens bij vergissing een vers onderstreept.

Illustratie:
35 astronomische pentekeningen, tussen de tekst ingelast, van verschillend formaat.
Slechts de tekening van het heelal beslaat een hele bladzijde (184r): 151.
In het algemeen werden ze met zorg uitgevoerd: een blinde cirkellijn werd met
inkt overtrokken; sommige details in de tekening met rode inkt, de tekst steeds met
bruine inkt, van de hand van de copiist.

Band:
Oorspronkelijke bruinlederen band, op eikenhouten borden gebonden. Binnenspiegels
en schutbladen van perkament. Op de rug: 4 ribben, zonder versiering of tekst.
Op het voorplat: in het midden een rechthoek, verdeeld in ruiten, waarin
bloemstempels. Rond deze rechthoek een rand van ca. 25 mm. breedte, waarin kleine
ruitvormige handstempeltjes, met afwisselend een gestyliseerde lelie (Fleurs de Lys)
en een bloemmotief.
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Het leer op het voorplat heeft in het midden een scheur die van links tot bijna rechts
loopt. Op het achterplat vinden we dezelfde decoratie als boven. Twee koperen sloten,
waaraan de beugels ontbreken. De snee is donkerbruin.

Inhoud:
fo 2ra-104vb: prozatekst van de Spiegel der Zonden.
Inc.:
Als lude besinct sijn in hoeren aensichte soe gaen si hoer besien in haren
spiegel ende die toent hem dan waer si besinct sijn.
Expl.:
Soe dat ic nae dit corte leuen mit v si in dat hemelrijc daer ict irst om
hebbe begonnen op uwe ontfermherticheit Amen
Explicit iste liber
Speculum peccatorum.
fo 105r-107v: blanco.
fo 108r-132vb: Proza: Geeraert van Vliederhoven, Vanden vier Utersten.
Inc.:
Memorare nouissima tua et in eternum non peccabis Dit leert ons die wise
man ende bedudet aldus in onser talen.
Expl.:
Hier gaen wt die vier wterste Als die doet dat ordel die pijn der hellen
ende die vronde des ewigen leuens.
fo 133r-156v: Proza: Bonaventura, Die vier oefeningen.
Inc.:
Hier volget nae die vier Oeffeningen der zielen Ihesus cristus onse lieue
beholder spreket
Expl.:
Des ons gonnen moet die vader die soen ende die heilige geest drie persoen
een waer got amen
Hier gaen wt die vier oefeningen.
fo 157r-163r: Proza: uittreksel uit Suso, Horologium aeternae sapientiae.
Inc.:
Hier begijt [sic] dat capittel vander doet ende hoe men steruen leert
ouermids een exempel eens steruenden jongelinckx ende is genomen wt
den boeke der wijsheit.
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Expl.:
Hier gaet wt dat cappittel vanden steruen ende is genoemen wten boeke
der wijsheit.
fo 163v-168r: proza: De spiegel des Sunders.
Inc.:
Hier begint dat spiegel des sunders ende is een zeer orberlic boecxken die
sunders mede te trecken van oeren sunden.
Expl.:
Ende mit jhesum cristum eweliken leuen Dat hij ons moet verlenen die in
ewicheit gebenedijt is Amen
Hier gaet wt dat spiegel des sunders.
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fo 168r: kort prozastukje: een gezegde van Augustinus.
Inc.:
Sunte Augustinus seet Men lese ende weder lese Al dat gedicht ende
gescreuen is.
Expl.:
Ende soe wie een een [sic] gebot gads brect die doet doetlike sunde.
fo 168r-169v: proza: een gebed.
Inc.:
Hier begijnt een guet gebet Hhere ihesu criste die in dese werlt om onsen
wille die sunders sijn quameste wt den schoet des vaders.
Expl.:
Die heer moet my vergeuen al myne sunden hier ende inder toe comender
tijt Amen.
fo 170ra-183vb: verzen: Natuurkunde van het Geheelal (vv. 279-1888).
Inc.:
Aldus is hemelrike
Gescapen ende al eertrike.
Expl.:
Die wijnde hebben haer namen d'nae
Hare namen is hoe si staen
Siet hier ene figuer zaen.

fo 184r: tekening van het heelal.
fo 184va-187vc: verzen: Die Cracht der Mane.
Inc.:
Een heilich man daniel
Seet ons dese redene wael.
Expl.:
Aldus in dit buc nů bidt alle
Dat ons got verre van ongeualle
Die gonne ons die hemelsche vader
Amen segget allegader.

fo 187va-188vb: verzen: vervolg van de Natuurkunde (vv. 37-96; 161-278).
Inc.:
Wildi die quatertempre leren
Ic leert v nů ende waent niet vergeten.
Expl.:
Want int wassende der hersenen drenten
Ende int wanen si weder prenten
Explicit hoc praesens opus Deo gratias.
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Hieronder staat een Latijns recept:
medecine
Recipe reubarbarum aloe epatici pulvis yerapigre ana dragma 1 dragme
[?]
2 dragme semis misce et fiat pulvis.
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FIG. 9. - W. fo 124r
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fo 189r: aantekening van Geertken Lauerens: zie p. 146.
fo 189v: lijst met schulden: zie p. 144 v.

Uitgaven
- Spiegel der Zonden (fo 2ra-104vb):
J. Verdam, Die Spiegel der Sonden, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde uitgegeven door -.
Leiden, Brill, 1900. 2 dln.
- Die cracht der mane (fo 184v-187v):
Nap. de Pauw, De cracht der mane. Onuitgegeven gedicht.
In: Mnl. Ged. en Fr. I, 203-218.

W: rond 1450
Bewaarplaats en signatuur:
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 18.2 Aug. 4o.

Herkomst en geschiedenis:
Vóór de Natuurkunde-tekst komen twee Cisiojani: één Nederlandse, en één Latijnse.
De Nederlandse verzen laten geen localisering toe op het eerste gezicht: ze bieden
een mengsel van heiligen uit de Utrechtse en Doornikse bisdommen. De hele tekst
werd met bruine inkt geschreven, zodat we niets weten over de verplichte feestdagen
(gewoonlijk gerubriceerd), wat de zaken nog ingewikkelder maakt. Ik ben nochtans
ten zeerste geneigd de oorsprong van deze kalender in het bisdom Doornik, en wel
in de invloedssfeer van Gent te zoeken, om verschillende redenen: de heiligenfeesten
zijn in overwegend aantal Vlaams; té typisch Utrechtse heiligen, zoals Pontianus
(14/1) en Lebuinus (25/6 en 12/11) ontbreken; enkele specifiek Gentse heiligen ten
slotte laten haast geen twijfel over: Pharaïldis (4/1), Gudwalus (6/6) en Amalberga
(10/7).
Wat nu de Latijnse Cisiojanus betreft, hier is er een duidelijke voorkeur voor de
Utrechtse heiligenkalender, hoewel ook niets
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gerubriceerd werd. Maar met een lijst, als die hier volgt, mogen we wel zeker zijn:
14/1

Pontianus

17/3

Gheertruid

12/6

Odulphus

25/6

Lebuinus

13/7

Margaretha

10/10

Victor

16/10

Gallus

6/11

Leonardus

12/11

Lebuinus.

De tegenpraak tussen beide kalenders hoeft ons niet te hinderen: de Nederlandse
is zeer moeilijk aan te passen aan een ander bisdom dan waar hij gemaakt werd. Niet
alleen is het aantal syllaben van kapitaal belang, maar bovendien mogen de rijmen
niet gestoord worden. De Latijnse Cisiojanus daarentegen heeft een enorm succes
gehad en was verspreid over heel West-Europa, in talloze aangepaste redacties. Want
hier telde alleen het aantal lettergrepen, en om het even wie kon er iets aan veranderen:
wilde men bv. een naam van 2 syllaben vervangen door een van 4, dan schreef men
van deze laatste alleen de eerste twee lettergrepen. Bovendien is het haast zeker dat
ieder bisdom zijn eigen Cisiojanus-versie bezat, zodat die ten slotte alleen maar
hoefde gecopieerd te worden. Ik heb dan ook de indruk dat in dit hs. de Latijnse
kalender voor ons meer belang heeft dan de Nederlandse, die er misschien maar voor
de aardigheid werd bijgeschreven, of omdat het overgrote deel ervan toch ongeveer
klopte met de regionale heiligenviering.
Op fo 43v wordt gezegd dat Walter van Zierixsee op 12 januari 1450 in Beirouth
verbleef, maar we mogen hier niets uit afleiden wat de datum van ons hs. betreft,
want de codex bestaat kennelijk ten minste uit twee verschillende delen, die pas later
zijn samengebonden.
In de 17e eeuw werd het hs. aangekocht door Hertog August von
Braunschweig-Wolfenbüttel voor zijn bibliotheek.
In 1825 beweert Scheller dat het in zijn bezit is (Der Laien Doctrinâl, p. XII). In
1826 bespreekt hij het echter onder de signatuur van de Wolfenbüttelse Bibliotheek
(Bücherkunde, p. 472)! De Conservator van Wolfenbüttel deelde mij mede dat het
hs. sinds de 17e eeuw de Bibliotheek niet verlaten heeft, tenzij in bruikleen. Hij vraagt
zich af of Scheller misschien een ander handschrift van de Fleubotomia [en de
Natuurkunde]
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bezat. Dit lijkt totaal onwaarschijnlijk, want de beschrijving van Scheller, alhoewel
zeer summier, klopt precies met die van W (hij spreekt o.m. over de miniaturen).
Het schrift, de miniaturen, en ook gedeeltelijk de taal wijzen duidelijk naar de 15e
eeuw (eerste helft?).

Materiaal:
Papier. De dubbelbladen 106-115 en 107-114 zijn van een andere kwaliteit dan de
rest: minder glad en regelmatig, minder blank, ook aan de buitenrand ruwer, minder
doorschijnend, het lijkt wel alsof er twee vellen tegen elkaar gelijmd werden, zonder
watermerk. Ook 153-154 verschillen in kwaliteit, maar zijn toch minder ruw. De
volgende watermerken komen voor:
1) eenhoorn (3 varianten), waarvan Briquet enorm veel vormen geeft, maar geen
enkele daarvan stemt met de onze overeen. De nummers 10.019, 10.025 en 10.043
lijken er nog het meeste op. De oudste vbb. dateren uit 1443; de jongste uit 1568.
De Stoppelaar vermeldt het vooral voor de 15e eeuw tot einde 16e, zonder verdere
gegevens.
2) ossenkop: dit is het meest verspreide watermerk, vanaf 1321 tot einde 16e eeuw.
Ontelbare varianten, waarvan geen enkele in Briquet precies die van W weergeeft.
Min of meer gelijkenis vertonen de nummers 14.232 (Brussel 1440, Utrecht 1453),
14.237 (Maastricht 1474), 14.238 (Frankrijk 1469) en 14.244 (Metz 1441-1487).
Waarschijnlijke herkomst van het papier: Champagne.
3) anker: Sotheby beweert dat dit merk oorspronkelijk Nederlands zou zijn; Briquet
protesteert: Nederland bezat geen papiermolens, en de herkomst is: Champagne. Ook
hier weer ontelbare varianten. Het in W voorkomende anker stemt vaag overeen met
Briquet 376, dat zeer verspreid was, en in Nederland gebruikt werd van 1423 tot
1470.
De codex is uitstekend bewaard, overal zeer goed leesbaar. Langs de binnenvouw
enkele wormgaatjes.

Schrift:
1) Littera cursiva libraria voor de Nederlandse tekst, in de verzen: minder sierlijk,
sneller en onregelmatiger geschreven dan Ups.
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Zo zijn bv. de haaltjes onderaan de letters z, n, y rechte streepjes geworden, die soms
heel even naar links buigen; w en v hebben geen lus boven de regel; de r is altijd
recht, maar rond na o; s is, op één enkele maal na (v. 448: als) rond in de auslaut,
lang als an- of inlaut.
2) Littera cursiva currens voor de Latijnse teksten, die zeer klein geschreven zijn, en
door de talrijke abbreviaturen slechts voor een specialist leesbaar zijn.
3) Littera hybrida, voor de rubrieken.
We bespreken verder alleen de littera cursiva libraria die voor de Natuurkunde-tekst
gebruikt werd:
Op i en j staan meestal stippen, soms een dun schuin streepje, zeer vaak ook niets.
Leestekens komen niet voor, behalve paragrafen en een enkele maal bij een
enjambement een punt (vv. 698-699): ende een sterre dair ieghen sal/comen. soe
scijnt [...]
De Romeinse cijfers M (unciaal), d en c staan meestal tussen isoleringspunten, de
andere niet. De representanten van de lombarden zijn nog goed zichtbaar. Alle
paragraaftekens en beginletters werden gerubriceerd. De lombarden van de
hoofdstukken zijn om beurten rood en blauw, en die van de Latijnse teksten werden
in de afwisseling mee opgenomen. De rubrieken zijn rood, alsmede de bijschriften
bij de tekeningen.
Correcties geschiedden zeer slordig: bv. op fo 136r en v werden de verzen 901-915
tweemaal afgeschreven, gescheiden door een tekening. Toen de copiist dit merkte,
haalde hij met één streep alle beginletters van de eerste tekst door, en zette toen nog
een dik, boos kruis door het hele blok.
Een vergeten woord wordt tussen de regels erbij geschreven, met een omgekeerde
V als inlassingsteken; een woord teveel wordt doorgeschrapt.
De pen was vaak vuil of stuk, zodat de lussen van l, h, b, d dikwijls vol zijn, en
het oogje van e, a en g in een inktmop veranderde (o.m. fo 137v en 138r). Dit scheen
de afschrijver niet zo vlug te hinderen, zodat we vaak bladzijden lang getrakteerd
worden op dit slordige schrift.
Hier zijn duidelijk twee of drie fascikeltjes bijeengebonden, met ten minste twee
verschillende handen: 1) fo 1-105; 2) fo 106-151. Wat 153-156 betreft, ik durf mij
niet stellig uitspreken. Het schrift lijkt erg veel op 2), maar is nóg cursiever. Bovendien
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loopt de oude foliëring op deze bladen niet door, werd de bladspiegel heel anders
klaargemaakt (cf. Inrichting), en is het papier van een andere kwaliteit.
Afkortingen: zie lijst p. 163.

Foliëring:
Recent met potlood gefolieerd: 1-156. Oude signaturen zijn aanwezig: de eerste zes
folio's, recto, van ieder sextern zijn met inkt genummerd: a1, a2, a3, a4, a5, a6; b1,
b2, enz...
Vanaf fo 106 begint een nieuwe nummering: a1, a2, enz... Op de laatste twee
bifolia staan geen signaturen.
Tevens vinden we, vanaf fo 106, op de eerste 6 bladen van ieder sextern, nog een
tweede reeks tautologische signaturen, in het midden, bovenkant:
fo 106: a 1
fo 107: b 2
fo 108: c 3
fo 109: d 4
fo 110: e 5 = VI - 1: 106-116;
fo 117: f 6
fo 118: g 7
fo 119: h 8
fo 120: i 9
fo 121: k 10
fo 122: l 11 = VI: 117-128;
fo 129: m 12
fo 130: n 13
fo 131: o 14
fo 132: p 15: deze p is met rode inkt geschreven, zeer diskreet (de pen was bijna
uitgedroogd); het cijfer 15 met bruine inkt.
Mogelijke conclusies: de copiist heef de verkeerde pen opgenomen (rood) of
had die nog in de hand:
1) hij nummerde zijn bladen dus stuk per stuk,
2) was zèlf de rubricator,
3) rubriceerde onmiddellijk iedere bladzijde nadat ze áf was.
fo 133: q 16
fo 134: r 17 = VI: 129-140;
fo 141: s 18
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fo 142: t 19
fo 143: 20 v: van hier af aan is de dispositie anders: de letters en cijfers staan
soms ver van elkaar, niet op dezelfde lijn, alsof ze niet bij elkaar horen.
fo 144: 21 x
fo 145: y 22
fo 146: z 23 = VI: 141-152.

Uit deze oude signaturen meen ik te mogen afleiden dat de Fleubotomia (106), met
alles wat daarop volgt (Computus, Natuurkunde, tot en met 152) als werk apart staat
van wat voorafgaat of volgt, wat reeds het schrift uitwees.
Wat echter vreemd blijft, is de doorlopende combinatie cijfers-letters. Gewoonlijk
wordt éénzelfde letter gebruikt voor een heel katern, met een normaal oplopende
cijferreeks; het volgende katern krijgt dan de volgende letter, met een nieuwe
cijferreeks, enz...
De samenstelling is a.v.: (VI - 1) (11) + 7 VI (95) + (VI - 2) (105) // + (VI - 1)
(116) + 3 VI (152) // + 2 bifolia (156).

Formaat:
Bladgrootte: 214 × 148.
Bladspiegel van de Natuurkunde: ca. 170 × 87 (zeer variërende afmetingen, wegens
de miniaturen en de Latijnse teksten, waar geen bladspiegel in acht wordt genomen).

Inrichting:
Op fo 110v-111v: 2 kolommen (Latijnse inleiding); daarna, voor de Mnl. tekst: 1
kolom per bladzijde. De bladspiegel werd slechts klaargemaakt door het trekken van
een loodstiftlijn, die soms niet afgaf, ter afbakening van de marge rechts.
Tussen de verzen zijn, tot fo 128, rubrieken aangebracht. Deze tweeregelige
inhoudsopgaven, - alleen in dit hs. in versvorm -, zijn meestal oorspronkelijk, maar
af en toe werd een verspaar uit de Natuurkunde-tekst als rubriek gebruikt. Ze springen
steeds een 2-tal cm. naar rechts in.
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Illustratie:
De grote verrassing in dit hs. zijn de prachtige afbeeldingen (19: de 7 planeten en de
12 dierenriemtekens), die ongetwijfeld het werk zijn van een rasecht kunstenaar. Het
is een raadsel hoe deze meesterwerkjes verzeild zijn geraakt in een overigens zo
slordig papieren handschrift!
De meeste miniaturen hebben een symbolische betekenis. Talrijke nasporingen
brachten me niet veel verder, in die zin dat ik nergens planetenfiguren ter vergelijking
vond, en slechts de maanfiguur in verband kon brengen met in Duitse en Franse hss.
voorkomende tekeningen van het Glücksrad, waarvan Wackernagel (Z.f.d.A., pp.
134 vv.) beweert dat het sinds de antieke oudheid gevonden wordt, en veel succes
had in de Middeleeuwen.
Het wiel van de fortuin wordt vaak geassocieerd met de maan: ‘[...] in eben dieser
zusammenstellung des glücks mit dem monde liegt auch der grund aus welchem das
glücksrad in der wirklichen ausführung wie in der beschreibung der dichter mit vier
personen pflegt besetzt zu sein: es entspricht diese zahl um so unzweifelhafter den
vier mondsvierteln, als es nach eigentlicher meinung nicht vier verschiedene menschen
sein sollten [...]’ (O.c. p. 144).
Inderdaad werden, op iedere tekening die me onder ogen kwam, vier mensen op
het gelukswiel afgebeeld. Een houtsnede in het Narrenschiff van Seb. Brant stelt
deze mensen voor met een ezelskop; in de Renart le Nouvel troont de vos boven op
het wiel. Elders vind ik geen spoor van dieren. Opmerkelijk is dat we én de ezel, én
de vos terugvinden in hs. W, maar verder gaat de gelijkenis niet.
Zonder een rechtstreeks verband te willen leggen met de afbeelding uit W, wijs
ik toch even op de prachtige miniatuur uit hs. 9510 van de Kon. Bibl. te Brussel,
waar op fo 1r een geblinddoekte jonkvrouw een gelukswiel doet draaien. Op de 4
strategische plaatsen van het wiel staat: Reyno, regnavi, sine regno en regnabo.
De afmetingen van de planeten-tekeningen zijn 110 × 110. Alleen de zon is iets
groter: 113 × 109. De dierenriem-tekens: 74 × 89 (deze afmetingen variëren wel eens
hier of daar met 1 mm. meer of minder).
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Er dient nog te worden opgemerkt dat ook de schikking van de prachtige miniaturen
met niet al te veel zorg gebeurde: er werd gewoon, zonder de minste esthetische
berekening, op de plaats waar ze volgens de tekst moesten ingelast worden, een
ruimte opengelaten. Daar de illustraties blijkbaar groter uitvielen dan de copiist eerst
vermoedde, had hij niet genoeg plaats voor de bijschriften, die dan maar op de
volgende bladzijde, boven de tekst (en dus buiten de normale bladspiegel) kwamen
te staan. Zo bv. de Jupiter-tekening (fo 126r): bijschrift op 126v; Saturnus (126v):
bijschrift op 127r.
Verder bevat het hs. nog 18 cosmografische tekeningen (waarvan één onvoltooid:
o
f 138v) die, louter decoratief en zonder de minste wetenschappelijke waarde of
bedoeling, de tekst niet illustreren, zoals dat wel het geval is in andere hss. De
achtergrond van deze versieringen is telkens kobalt, en de hoofdkleur goudgeel.
Op fo 119r staat een inkttekening van het heelal ( 100), met Latijnse inscripties.
Ze stelt de 13 sferen voor (één onbeweeglijke, één beweeglijke, één kristallijnen, 7
voor iedere planeet, één voor het vuur, één voor het water, één voor de lucht, met in
het centrum de onbeweeglijke aarde).
fo 121: astrologische tekening, met verschillende kleuren en inkt: een cirkel (
100), in twaalf segmenten verdeeld, waarvan ieder een hemelteken voorstelt, met
Latijnse tekst. Dergelijke tekeningen komen meer voor, vooral in Duitse handschriften,
maar in W is er geen enkel verband met de voorafgaande of volgende astronomische,
absoluut niet astrologische tekst.
De eenvoudige inkttekening op fo 122v: een vierkant van 74 × 74, waarin de 12
Planetenhuizen afgebeeld staan, slaat op de voorafgaande Latijnse tekst.

Band:
Perkamenten band, die enkel bestaat uit een stijf, dik stuk perkament, zonder
binnenspiegels. Op voor- en achterplat staat niets. Op de rug, met inkt, waarschijnlijk
17e-eeuws:
1. Descriptio de tota terra Promissionis cum Jerusalem: Fr. Oderici de
Foro Julii Fr. Marthisimus de Bexidon Ord. Frat. Minor. quam addidit
quae audivit ab Oderico.
2. De Fleubotomia vene incisione et sanguinis moderata effusione Latinè
et Germanicè.
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FIG. 10.1

1

De afbeelding hiernaast is die van de C-initiaal, waarmee de Latijnse Computus aanvangt.
Prof. LIEFTINCK was zo vriendelijk mij de toelating te verlenen hier op zijn gezag te verklaren
dat het liggende hondje (?) een Utrechts sjibboleth is.
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3. Computus, est scientia considerans tempora distincta, secundum motum
et .
4. Eine Teutsche astronomey, rythmisch geschrieben mit lateinischen
Commentatiunculis.
18.
M

Z
ſ.

Op de binnenspiegel (d.i. de haarkant van de band), voorkant, 19e-eeuwse inscripties,
van de hand van de Wolfenbütteler conservator Carl Philipp Christian Schönemann:
1. Oderici de Foro Julii (+1331) Peregrinatio s. Itinerarium XVI annor.
in fine huj. cod. vocatur Descriptio de vitibus hominum et conditionibus
huj. mundi.
V. Waddingii Annal. Minor. T. III ad ann. 1331 n. 11 et Acta SS. Ian. I p.
986-991 et Apr. I p. 52 sqq.
2. Niederländ. Reim-Calender mit fünf [sic!] gemalten Bildern. Voran
latein. Aderlassmann ů Computus - hinterher lat. Recepte.
Op binnenspiegel achterkant (d.i. eveneens de haarkant van de perkamenten band):
vier inscripties van elk ± 4 regels, totaal onleesbaar (uitgeschrapt, + reagens?), alleen
de grote krullen van de 4 hoofdletters zijn nog zichtbaar.

Inhoud:
fo 1r-43r: proza (Latijn): Willem Walter van Zierixsee, Beschrijving van het Heilige
Land:
Inc.:
Descriptio de tota terra promissionis cum Jherusalem. Quia vidi quosdam
affectos
Espl.:
Anno Dom.m.ccċc io, xii die mensis januarii intravit Berutum que est portus
Damasci. Orate pro eo.
fo 43r-105r: proza (Latijn): reisverhaal van Odericus:
Inc.:
Oderici de Foro Julii vel de Portu Naonis peregrinatio sive itinerarium
xvi annorum
Expl.:
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omnia quae hic scripsi aut propriis oculis vidi aut a maiori parte fide
dignorum hominum haec audivi. Multa caetera alia vidi et non scripsi.
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(De folio's 70r tot 71v zijn klaargemaakt, maar blanco gebleven.)
fo 105v: bladspiegel klaargemaakt, maar onbeschreven.
fo 106r-110v: proza: Fleubotomia.
Inc.:
Fleubotomia est vene recta incisio sanguinis moderata effusio
Op 109r gaat de tekst verder in het Mnl.:
Inc.:
Goede tijt van latene is dat sake dat hem die mensche doe laten opten
tienden dach van maerte opten vij dach in dent rechten arm
Expl.:
Item die mane out v.x. xv. xx. xxv. xxx. in desen en salmen niet laten
fo 110r: tekening van de Aderlaatman, in kleuren.
fo 110v-112r: proza (Latijn): Computus.
Inc.:
Computus est sciencia considerans tempora distincta secundum motum
solis et lune
Expl.:
nam maledicti sunt isti dies ut supra hic nichil deficit
fo 112v-115r: Een verzameling van computistische mnemotechnische verzen en
middeltjes, Latijnse en Nederlandse door elkaar.
Inc.:
Die wil weten sonder boec
Die misdage alle e sonder soec
Te tellen an die hant sine
Bider herten sonder pine
Expl.:
Adam degebat ergo tifos adrifex
Te querens sero.

fo 115r-115v: vv. 9-1160 van de Natuurkunde + ingelast: astrologisch gedicht over
de invloed van de maan, en Latijnse teksten.
fo 152r en v: blanco.
fo 153r-156r: proza: Latijnse medische recepten.
fo 156v: proza: een Latijnse tekst over Hoofdletters, komma, punt, paragraaf en
andere leestekens.
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Uitgaven:
- Reisverhaal van Odericus:
Bollandus, Acta Sanctorum, 14 Ian. I, 986-992.
Waddingius, Annales Minorum T. III, 1331, 11.
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- De Middelnederlandse Cisiojanus (112v-114r):
P. Leendertz Jr., Een Middelnederlandsche Cisiojanus.
In: Oud-Holland 16 (1898), 112-120.
- In de Natuurkunde ingelast gedicht over de dierenriem:
P. Leendertz Jr., Het Zutfensch-Groningsche handschrift. f. Van der Manen
Zeden.
In: Ts. XVI (1897), 129-141.
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2. De Taal van de handschriften
Bij de bespreking van de taal der handschriften werd a.v. te werk gegaan:
- Alleen die vormen (afwijkend van de ‘algemene’ of niet) die regionaal of
chronologisch relevant waren, werden opgenomen. Het daarbij gevolgde schema is
min of meer dat van de Mnl. Spr. van A. Van Loey.
- De localisering geschiedde op gezag van verschillende syn- en diachronische
studies, o.m. die van A. Van Loey, J.H. Kern, B. Van den Berg, A. Weijnen, H.
Vangassen, Schönfeld, de taalatlassen, en talrijke andere werken die in de bibliografie
opgenomen worden.
- Alle vindplaatsen konden niet steeds worden vermeld, omdat ze vaak te talrijk
waren.
- Huiverig tegenover de filologische waarde van rijmwoorden (vooral in
afschriften!), alhoewel ze een negatief belang kunnen hebben, heb ik telkens het
versnummer van de vindplaats-inrijmpositie gecursiveerd. Klopt de spelling van het
voorbeeld met die van het rijmende woord, dan wordt daar verder niets aan
toegevoegd. Is het rijm echter ook maar enigszins afwijkend, zij het maar voor het
oog, dan volgt na het gecursiveerde versnummer het tweede deel van het rijmpaar.
Met een voorbeeld wordt dit onmiddellijk duidelijk: warf (1274) = het rijmende
woord eindigt eveneens op -arf; dair (315: claer); warf (1289: sterf) behoeven geen
van beide commentaar.
- De klankleer werd zo volledig mogelijk behandeld; voor de vormleer, en meer
speciaal flexie en syntaxis, was het onbegonnen werk even diep te willen ingaan op
de taal van liefst 10 handschriften. Ik moest me daar tevreden stellen met enkele
steekproeven.
- Het spreekt vanzelf dat hs. Ups een bizondere beurt kreeg, en ook hs. U, gezien
de onzekerheid van zijn datering. In dit laatste hs. heb ik vooral getracht behalve het
regionale, ook het chronologische aspect te belichten, in de hoop hierdoor de
paleografen in hun onderzoek een handje toe te steken.
- Het filiatie-teken > mag niet al te letterlijk worden opgevat. In verschillende
gevallen bestaat er eerder een parallel
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FIG. 11. - Ups. fo 1v.
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tussen twee vormen, en er wordt dus niet altijd beweerd dat de tweede klank ontstaan
is uit de eerste. Deze werd eerder gekozen als een soort van classificerings-criterium
uit de ‘algemene literatuurtaal’, zoals trouwens ook Verdam in zijn Mnl. Wdb. als
lemma bij de woord-bespreking de meest gebruikte, liefst ‘kleurloze’ vormen heeft
aangehaald.
- Na de bespreking van klank- en vormleer volgt telkens een kort stukje
‘Woordgeografie’. Ik heb nl. voor enkele vaak in de tekst gebruikte woorden of
vormen mijn bevindingen willen mededelen, zonder natuurlijk een definitief besluit
te kunnen trekken. Toch leek het interessant te zien hoe sommige hss. systematisch
een synoniem verkiezen, een of andere vorm weren, een bepaalde voorkeur schijnen
te hebben. Voor woorden, die slechts één- of tweemaal voorkomen, was dit natuurlijk
niet de moeite waard: een dergelijke frequentie is totaal onvoldoende. Bij andere,
zoals nat en wac, kunnen de constateringen, vergeleken met andere gelocaliseerde
teksten, stellig iets positiefs leveren.
- Verder wens ik er met veel nadruk op te wijzen dat het soms zéér moeilijk is,
speciaal in een literaire tekst, een precieze localisering van het dialect te geven.
Verschillende kenmerken hebben geen ‘exclusieve typeringswaarde’: ‘alleen een
complex van vele kenmerken is typerend’ (V.L.II, p. 123).
Welnu, in de meeste gevallen hebben we niet steeds die overvloed van
karakteristieke vormen die ons moet toelaten op wetenschappelijke gronden de
bakermat van een handschrift te situeren.
Het geografische probleem is oneindig ingewikkeld door de interpenetratie, en
het weinige dat we op dit ogenblik met zekerheid weten. Daarenboven wordt de
moeilijkheid nog groter bij een tekst in verzen waar ritme en rijm de dichter tot veel
in staat stelden, zoals Maerlant trouwens grif toegaf.
Ten slotte zou ik hier nog aan willen toevoegen dat mij zonder de minste twijfel
vormen ontgaan zijn die ik had moeten opmerken, maar die, thans nog in gebruik in
het ABN, te ‘normaal’ leken. Ik wens me hiervoor te verontschuldigen.
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HS. UPS.
KORTE KLINKERS
1.

ă

A.

ă + r + cons.

O-Vl., (Geld., Limb.), Kust
+ Zeeuwse eilanden1

scarp (589)
starc (662, 764, 782, 1025,
1791)
arch (766, 769)
warf (235, 269)
B.

ă + r + cons. > ĕ

Brab., Limb.

werf (218, 317, 326, 390,
478, 487, 501, 545, 555,
560, 561, 565, 569, 1559)
herde (580, 602, 663, 678,
785, 924, 927, 1174, bis,
1227, 1274, 1357, 1491,
1566, 1699, 1730)
scerp (756)
verwe (911, 914)
sterck (1039)
sterf (3 s. praet.) (1560)
C.

Vl., Holl., Brab.

ă>ŏ
ghedochte (subst.) (1697)
brochten (3 pl.) (724)

2.

ĕ

A.

ĕ / ă + r + cons. > ae

W-Vl., Z-Holl., ook O-Vl.

gaern (1844)
kaersen (637, 670, 672,
690)
paerde (675, 1624)
staerten (594)
1

Heeroma, Holl. Dialektstudies, krt 8.
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aertrike (11, 280, 299, 331,
419, 427, 433, 437, 453,
463, 483, enz...)
swaerde (767)
maers (= Mars) (363, 367,
466, 472, 1413)
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B.

ĕ + r + cons. > ă

Vl., Holl.

marcurius (299, rubriek na
438, 553, 1214)
artrike (557)
C.

steeds met, nooit mit.

D.

ĕ+n>ĭ

vooral Br., ook oostel.

kinne (1 s.) (1744)
kint (3 s.) (340)
bringhen (727)
ghedinken (3 pl.) (1796)
Dus uitsluitend in het rijm.
E.

nummer

oostelijk? (cf. p. 175)

éénmaal: 572
F.

N-Br., Zeel., Z-Holl.

ĕ>ŏ
dorden (382, rubriek na
1160, 1170)
dortich (191, 209, 233,
256, 548, 555)
(maar 208: dertighen)
vorder (= verder) (757)

G.

ĕ + n + cons. > ei

N-O-Br., Geld., ookVl.

peynst (3 s.) (725)
3.

ĭ

A.

ĭ+n>ĕ

O-Vl., Limb.

anders sends (411)
(ver)drencken (1320, 1321,
1326, 1331)
ghens (= ginds) (1734)
B.

O-Vl., Limb., Br.

ĭ>ĕ
mest (3 s.) (268, 908)
lecht (= lux) (972: slecht)
maar: 981 licht: slicht
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hette (= hitte) (indien niet
uit Germ. * χaitiþô-) (1038,
1076, 1260, 1839, 1861)
4.

ŏ
of/af

of = westelijk
af = niet W-Vl.

Steeds of, zonder
uitzondering
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5.

ŭ

A.

sulc

Wmnl.

592, 922, 977, 1332, 1341,
1831
B.

Ingweoons

ŭ>ĭ
stick(en) (1284, 1367,
1390, 1398)
dinne (1787, 1803)
Alleen in het rijm.

LANGE VOKALEN
6.

ē en ê

A.

ê > ie

Holl. (kust), Z-Br.

hiet(en) (= nomen
habe(n)t) (rubriek na 590,
rubriek na 958, 1113, 1129,
1410, 1411, 1413, 1427,
1429)
twie (en samenstellingen)
(253, 1045, 1046, 1050,
rubriek na 1360, 1729)
B.

Limb., Kust-Wvl. en
-Holl.1

ê > ei
Niet-umlautfähig:
breyt (1721)
Umlautfähig:
teyken (rubriek na 944)
Daarentegen herhaaldelijk:
teken heylighen (1127,
1696).

7.

î

1

Cf. VAN LOEY, VMVA 1967, Afl. Afl.1-2-3-4, 31-85.
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Vooral in het ww. sijn (=
esse, inf. en 3 pl.) spelling
ie, (naast vormen met -ij-):
1210, 1212, 1645, 1796,
enz...
Vooral in Frans- en W-Vl.,
Z-Br., Limb. 13e en 14e
eeuw.
8.

ie
ie/uu

ie = Kustmnl., Vl., Br.
uu = oostel., Limb.,Holl.

vier (654, 658, 659, 693,
696, 700, 711, 721, 749,
753, enz...)
liede(n) (rubriek na 772,
795, 1157, 1258, 1323,
1401, 1539, 1641, 1651,
1796)
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dietsche (918, 963, 1124,
1147, 1540, 1830)
bedieden (3 s. en inf.)
(1434, 1540)
lude(n) (rubriek na 630,
676, 1311, 1647)
duytsche (301)
9.

ō en ô
palatalisatie

Ingweoons

dueren (bijw.) (1783)
Misschien ook, (voor zover
de o superscriptum geen
bizondere kleur aan de
klank geeft):
duer (741, 882)
10.

oe
met spelling o: most(e)

Holl., Br.

1314, 1324, 1795.
11.

uu

A.

spelling uy

vnl. 15e eeuw.

duytsche (301)
(ghe)luyt (745, rubriek na
1842)
suyt (878, 997, 1083, 1883)
puyr (1562)
huyt (1757)
B.

spelling uu in gesloten
syllabe

14e, vooral 15e e.: Vl.,
Brab.

gheluut (1843)
12.

Lange (?) vocalen met
enkele spelling:
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terste (1013)

DE VOCAAL IN ONBEKLEMTOONDE LETTERGREEP
13.

Sonorisatie van sjwa:
wasom (821, 823, 824, 831, O-Brab.
835, 866, 867, 877, 879)
(naast wasem)
vtor (= uter) (865)

O-Brab.

tekijn, tekine (1001, 1005,
1013, 1016, 1045, 1051,
1063, 1079)
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DE CONSONANTEN
14.

epenthetische h
threchte (= het rechte +
subst.) (1031)
Maar: 509 trechte

15.

-ft/-cht

-ft = N- en Z-Holl., N-Br.,
oostel.
-cht = zuidelijk

Steeds -cht-vormen,
behalve:
crafte (748, 1026, rubriek
na 1286)
after (rubriek na 414)
16.

Dissimilatie
somne (= somme) (1677)
(of sonme?)
omne (= omme) (1678) (of
onme?)

17.

t-apocope (assimilatie)1
aerbevinghe (1799, rubriek
na 1824, rubriek na 1832)
tonstekene (= gerund.)
(648)

18.

-sch/-sk

-sk = N-Holl.

viske (pl.) (1806)
paesken (rubriek na 1888,
161)

1

Volgens T. VAN VEEN (Utrecht tussen O. en W.): t-apocope in Den Haag, Rotterdam + verder
oostelijk (krt 4).
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VORMLEER
19.

t-apocope:
die wint [...] loep in die
hole (1780)

20.

umlaut van e: 3 s. st. ww.
ind. praes.

Limb., ook Holl.2

ghif (298)

2

Volgens T. VAN VEEN (Utrecht tussen O. en W., krt 4) niet in Holland, maar wèl in
Kromme-Rijngebied, Z. van Utrecht en N-Br., terwijl Daan en Heeroma (Zuidh., p. 12, krt
2b) een kaart geven van geeft/gift in Zuid-Holland!
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21.

het ww. sullen

A.

sullen

Vlaams, maar ook sporad.
Holl., Br., Limb.

3 pl. (622, 1286)
B.

Limb., Holl.

sollen
3 pl. (399)

C.

N-Holl., maar ook sporad.
Utr., Brab.

sellen
3 pl. (1542)
3 s. (1810, 169, 218)
2 pl. (231, 236)
2 s. (173)

22.

horen (adj. poss.)

schijnt vooral Br. te zijn

424, 576
23.

soe = zij (fem. s.)

Vlaams

303, 436, 1493 (so: toe))
24.

-scap/-scep

-scep = Vl., Zeel., Holl.

lantscep (1831)
maar: lantscap (612, 1615)
25.

hemlieden

Wmnl.

1651
26.

Vormen van het type ‘entie’ Vlaams
haerentaer (314)
entie (539, 617, 795, 1211,
1295)
enten (1412)

27.

Nom.-Acc. pl. 1e flexie op Vl., Brab.: vooral 15e eeuw
-n
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voeten (517)
duuelen (709, 723)
dagen (rubriek na 1426)
lieden (1401)
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holen (1830)
enz...
28.

stoet (praet. staan)

Vl.

stoeder (1793)
29.

Acc. gebruikt in 1e casus
den reghenboghe [...] en es
el niet (901)
hoe den viant den mensche
doet quaet doen (rubriek na
1834)

30.

begonde (praet. beginnen) Vl., Holl.
1634

31.

worden (inf. en ind. praes.) 15e eeuw
inf. (1162)
ind. praes. (643, 749, 957,
1069, 1165, 1317, 1329,
1346, 1357, 1495, 1512,
1524, 1610, 1737, 1778,
80, rubriek na 96)
Maar: ind. praes. wert
(945, 1118, 1298)

32.

Eigenaardig zijn enkele
gevallen, waar het
onderwerp blijkbaar een
enkelvoudsvorm heeft, met
een ww. in het meervoud:
609 haer naem [met
e-apocope!] sijn gheheten
cometen; 1761 aertrike sijn
al vol holen.
Vermoedelijk is hier
attractie in het spel naar de
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meervoudige bepalingen:
cometen en holen.
33.

e-apocope bij de
substantieven komt slechts
zelden voor, meestal is de
oudere, volle vorm
bewaard. Ook bij de ww.,
3 s. ind. praes., werd de
oudere vorm op -et, in en
buiten het rijm, bij
voorkeur behouden.

34.

ghe- prefix
Alle participia hebben
normaal het ghe-prefix.
Ook bij infinitieven komt
het geregeld voor, met
perfectieve betekenis: de
copiist scheen hiervoor
zeer gevoelig en laste zelfs
eenmaal het prefiks boven
de regel in (349).
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Ook de substantieven en
adjectieven hebben bij
voorkeur de ghe-vorm:
gheluut, gherecht (adj.),
e.d.
Leden (part. perf.) is hierop
een normale uitzondering:
194, 205.
35.

ghevaen (1346, 1870)

Wmnl.

ontfaen (1376, 1520)
beuaen (1464)
36.

woude (praet. willen)

meer oostelijk

1340
37.

Gereduceerd gerundium

Holl.: eind 14o e., ook
Brab.

te proeuen (577)
te soeken (rubriek na 1888)
te weten (rubriek na 88, na
96, na 270)
te sijn (rubriek na 1180)
te stelen (1343)
te comen (1851)
te sien (182)
Enkele niet-gereduceerde
vormen:
tonstekene (648)
te gane (922)
te stane (961)
te doene (1072)
te siene (255)
Dus alle, op één na, in
rijm-positie.
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WOORDGEOGRAFIE
Toghen

Vlaams

10, 335, 808, 835, 974,
1168, 1206, 1316, 1348,
1548, 1564, 1670, rubriek
na 1708, 198
Wac(heit) /nat(heit)
Wac (930, 933, 938, 944,
1155, 1181, 1189, 1195,
1210)
Nat (1150, 1213, 1719)
Zelle (= februari)

Hollands

1159
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Varinghe

Vlaams

834
Sonder dat

Vlaams? (cf. Mnl. W. 7,
1544)

540

CONCLUSIE
Het is op het eerste gezicht duidelijk dat we hier westmiddelnederlands hebben. De
gegevens moeten nu verder helpen uitwijzen of het om een Vlaams of Hollands
dialect gaat.
Maar eerst even p.m. dit: indien het schrift op fo 67r dat van de copiist is, hebben
we een zeer precieze aanduiding: Monster, op een tiental km ten Z. van Den Haag.
Ook deze stad wordt in de codex vermeld, maar door een beslist andere hand. We
blijven niettemin in de buurt.
Nu is het wel heel moeilijk om, bizonder in dit handschrift, typische (lees:
exclusieve) kenmerken te vinden, van welk dialect ook. Op enkele uitzonderingen
na, zijn alle vormen mogelijk in Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland. Dat was dan
ook één van de redenen waarom deze tekst onze legger werd.
Vlaams zijn, of kunnen zijn:
1 A, C; 2 A, B, C, G; 3 A, B; 4; 5 A, B; 8; 9; 15; 21 A; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 35;
m.a.w. het leeuwenaandeel.
Maar zó eenvoudig gaat het niet, want de volgende vormen komen in Vlaanderen
normaal niet voor:
2E

nummer (1 ×):

uitgesproken oostelijk (?)

2F

ĕr > ŏr:

N-Br., Zeel., Z-Holl.

6A

ê > ie:

Holl. (kust), Z-Br.

8

uu:

Holl., Limb., oostelijk

9

o superscriptum (2 ×):

oostel., maar kan ook in
Holl. voorkomen

10

moste:

Holl., Brab.

13

wasom:

O-Brab.

15

-ft (4 ×)

N- en Z-Holl., Utr., N-Br.,
oostel.

18

-sk:

N-Holl.
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ghift (1 ×):

Limb., ook Z-Holl.

21B

sollen:

Holl., Limb.
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21C

sellen:

N-Holl. (ook Brab.)

37

geruduceerd gerund.:

Holl., ook Brab.

Uit dit overzicht blijkt dat, ondanks het overwegend Vlaamse element, de copiist
geen Vlaming was. Uit de opgesomde afwijkingen blijkt een duidelijk Z.-Hollandse
tendens, en een licht Brabants tintje. De meer noordelijke vorm -sk (18) werd, en
wordt nog, gebruikt tot aan Scheveningen, in wat Van Ginneken het ‘Strand-hollands’
noemt1.
Wat nu met de enkele Brabantse vormen? Bij Van Ginneken (Handboek I, p. 98)
lezen we: ‘Voor het Zuid-oost-Hollandsch hebben wij zoowel overeenkomst met het
Strand-Hollandsch als met het Brabantsch en West-Vlaamsch te constateeren’. Dit
kan best voor heel Zuid-Holland waar zijn geweest.
Nummer komt meermaals voor bij Breero (o.m. Klucht van de Koe, 289); zie ook
Nauta § 11. Eveneens bij Huygens: Trijntje Cornelis 1329, 1330: ummers (in de
mond van Trijntje!). Van Helten citeert (§ 34, opm. 2) verschillende vindplaatsen,
waaronder Vlaamse.
Heeroma (Daan en Heeroma, Zuidhollands, p. 41) ziet er zelfs een Ingweoons
substraat in: ‘Stellig oud en waarschijnlijk heenwijzend naar de Ingweoonse taallaag
zijn de vormen ûrgens, umment, ummers en neuit voor ‘ergens’ ‘iemand’ ‘immers’
en ‘nooit’, [...] van oorsprong [zijn ze] alle samenstellingen met het bijwoord io (uit
êo uit germ. aiw) [...] het 1e element van deze tweeklank [heeft] het tweede
gepalataliseerd’.
Hieruit blijkt wel dat deze vormen niet zo maar definitief als ‘oostelijk’ mogen
beschouwd worden.
Tot besluit meen ik te mogen zeggen dat we hier, op een paar uitzonderingen na, een
tekst hebben die zeer dicht bij het Vlaams staat, maar afgeschreven door een
Zuid-Hollander (Hagenaar?), die slechts hoogst zelden, en dan nog meestal in de
rubrieken, zijn eigen streektaal even laat doorklinken.

1

Bij HEEROMA, Holl. Dialektstudies, krt. 10, wordt hij vermeld voor héél Holland.
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HS. M.
KORTE VOCALEN
1.

ă

A.

ă + r + cons. > ĕ

Brabants, Limburgs

herde (580, 262)
sterk (1039, 782)
B.

ă + r + cons.

O-Vl., Geld., Limb.

harde (663, 678, 700)
starc (764, 1025)
scarp (589, 756)
varwe (914)
C.

ă/ĕ + r + cons. > ae

W-Vl., Z-Holl.

waerpt (3 s.) (781)
waert (3 s.) (651, 749)
waerven (911)
2.

ĕ

A.

ĕ + r + cons. > ă

Vlaams, Hollands

marcurius (299, 359, 440,
444)
barnet (687)
start (1115)
Meestal echter e-vormen.
B.

Brab., Holl., verder oostw.

ĕ>ĭ
wilke (568: elke)
him (pron. pers.) (958")

mit (173, 361, 389, 396, Holl, Noordel., ook N-O.
594, 653, 684, 736, 742,
970, 977, 986, 1042, 1115,
1126, enz...) De vorm met
komt ook voor, maar
minder.
C.

ĕ+n>ĭ

Brab., oostel.
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bringhen (alle vormen)
(413, 727, 730', 775:
bezenght)
bekinnen (568)
ghedincken (1796:
verdrincken)
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D.

ĕ > ŭ: nummer

oostelijk, ook Holl. (cf. p.
175)

nummermeer (667).
Meestal wordt ymmer
gespeld: 614, 743, 866,
1851.
E.

Rekking van ĕ
eende (= finis) (351)

Limburgs en Brabants

deerde (= 3e) (617:
onvrede, 1045)
F.

ĕ + r + cons. > ae

WVl., Z-Holl., ook O-Vl.

aerde (737)
aertrike (299, 433, 437,
427, 588)
Meestal echter ĕ-vormen.
Zie ook 2 A.
3.

ĭ

A.

ĭ>ĕ

O-Vl., Limb., Brab.

ghewes (570)
clemmen (859, 1053, 1792)
bames (1121)
hette (1038, 1861) (indien
niet uit Germ. *χaitiþô-).
N.B. ĭ-vormen komen ook
voor, zelfs in het rijm:
268 mist: west
908 mist: west
B.

ĭ+n>ĕ

O-Vl., Limb.

vent (3 s.) (410) (zie echter
commentaar)
henghe (586, 672)

Holl., N-O.

renc (929: ginc)
C.

Rekking van ĭ + n + cons. Brab., Limb.
vienden (1882: enden)
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(tenzij kruising in spelling
van vinden en venden).
D.

Rekking van ĭ
liecht (305)

oostelijk

vieschen (= vissen) (1806) Brab., Limb.
hietten (= hitte, hette)
(1076)
4.

ŏ

A.

ŏ > ŭ:

B.

Brab., Limb.

summe (398: omme)

W-, O-Vl., Holl. (kust)

af/of:

of = westel; af = niet W-Vl.

of (174'', 191, 292, 386,
676, 681, enz...) Eén
enkele uitzondering: 1818
af
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5.

ŭ

A.

ŭ>ĭ

Ingw.

dincken (alle vormen) (588,
631)
dinne (1787: inne; 1803:
inne)
sticke (1814: dicke; 1872:
dicke)
B.

Brabants

selc
674, 841, bis, 845, 1004
Sulc komt vaker voor:

Wmnl.

323, 592, bis, 674, 714,
842, bis, 356, 922, 977,
1083, 1831.
C.

oostmnl.

ů
marcůrius (440)
lůcht (678)
důůelen (709, 716)
vlůcht (748)
důs (751, 777)
Ook op u = v: důůelen
(709, 716)
gheůallet (1074)

6.

Rekking (?) van korte
vocalen:
Behalve de reeds
aangehaalde:
coert (776) coertelic (58)
}
waecheit (606) (?) }

meest in Limburg, ook
Brab.

ghewaech (43: dach) (?) }
heet (= pron. het) (883) (?)
haelf (1095) }

meest in Limburg, ook
Brab.
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LANGE VOCALEN
7.

ā en â

A.

umlaut

Oostelijk, Brabant

twelf (317, 369)
weyt (3 s. waeyen) (817,
830)

Holl., Limb., Oostbr.

maar: wayt, drayt, wayen
(1835, 1836, 1841)
B.

spelling ai

Limb., Brab., Geld., (Holl.)

dair (601: claer, 688, 763,
779, 862, 1032: tiaer,
1052: waer, 1787, enz...)
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hair (688: claer, 1003,
1818, 215)
wair (733, 811, 232, 1797,
1799)
wair (conj. van sijn 3 s.)
(1844)
C.

no = na

Limburg

1110
8.

ē en ê

A.

ê > ei

Limb., Kust-WVl.,
Kust-Holl.1

Niet-umlautfähig:
heiten (alle vormen) (303,
309, 312: planeten, 353,
356, 609, 715, 722, 750,
enz...)
weit (3 s.) (891)
eyn (436)
meister (623)
gheine (766)
Umlautfähig:
teyken (775, 1005, 1013,
1016, 1037, 1045, 1051,
1063, enz...)
deilen (subst. pl.) (999)
vleisch (h, cf. III, p. 616)
cleyn (580: ghien, 616:
ghemien, 572: gheen,
1029)
B.

Hollandse kust, Z-Br., ook
Limb.

ê > ie
ghemien(like) (75, 616:
cleyn)

1

Cf. VAN LOEY, VMVA 1967, Afl. 1-2-3-4, 31-85.
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twie (443, 450, 661 twien:
een, 663, 781: wee, 915:
mere, 1046, 1050, 250)
ghien (579: cleyn, 595,
768, 773, 859, 984, 1842)
clien (596)
ierste (615)2
stien (655)
hiet (3 s.) (1045, 1063,
1081, 1097, 1113, 1129)
ic mienne (374)
Deze vormen wisselen af
met e(e)-vormen; het rijm
is niet steeds zuiver.
C.

ē/[ø:]:

Brabants, Hollands, N-O.

voele (728)

2

Cf. J. FRANCK, Mnl. Gr. § 75, Anm. 1: Ablaut.
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9.

ie

A.

ie > ē

Kustmnl., Holl.,
Oosten en Limb.

lede (676)

W-Vl.

stremen (977)
B.

ie/uu

ie = Kustmnl., Vl.,
Brab.

dietsche (301, 918,
963, 1124)
vier (600, 643, 654,
658, 659, 693, 696,
700, 711, 721, 749,
753, 850, 857,
enz...)
liede (795, 1075,
1796)
lude(n) (290, 66,
370)

uu = Limb., oostel.,
Holl.

beduden (629)
10.

ô
oostelijk

Spelling oi
hoirt (imper.) (599)
beduden (629)
11.

oe met spelling o

Zeel., Vl., Holl.

nomen (293)
(be)prouen (425,
428, 577)
vloyen (266)
ho (= hoe) (178,
242)
beduden (629)
12.

Enkele spelling van
lange (?) klinker
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wy sin (= videmus) [ie]
(379)

Limb., Br.,

maniren (608,
1006)

[ie]

Limb., Br.,

vlighen (subst.)
(394, 398)

[ie]

Limb., Br.,

virde (353)

[ie]

Limb., Br.,

tfir (753, 850)

[ie]

Limb., Br.,

schiren (= schier)
(904: manieren)

[ie]

Limb., Br.,

driw'f (218, 235)

[ie]

Limb., Br.,

schint (3 s.) (215)

[î]

sin (3 pl. esse)
(958')

[î]

hants wil (404)

[î]

nord (626)
sten (657)
wet (3 s.) (298, 660)
erste (299, 380)
ghen (306, 987)
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twen (366)
ontstect (3 s.) (736)

Brabant

wassem, wassen (= wasem)
(739, 744)
ens (= eens) (889)
brect (3 s.) (955, 1788,
1804)

Brabant

dar (= daar) (437, 980)
twellinc (1045)
het (= adj. heet) (1065)
vort (1780: ghehoort)
wanner (245)
warheit (1874)
dagraet (1823)
Allerlei factoren spelen
hierbij een rol: e-syncope,
e-apocope, verdubbeling
van consonant, e.d.

DE VOCAAL IN ONBEKLEMTOONDE LETTERGREEP
13.

Sonorisatie van sjwa:
twiuoudoghe (1046)

Brab., Limb. (?)

bliximt (783)
14.

Svarabhakti:
ellic (288, 294, 375, 894,
1001)
ghelas (979)

CONSONANTEN:
15.

H-prothesis:

Vlaams
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hymmer (207)
16.

-ft

-ft = N-en Z-Holl., Utr.,
N-Br., oostel.
-cht = zuidelijk

after (83)
In alle andere gevallen:
-cht-vormen (171, 298,
347, 749, enz...)
17.

scl:
sclach (746, 754)

18.

Limburgs
t-apocope of
-hypercorrecte toevoeging:
luch (601, 793, 927)
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nach (165)
dinck (3 s.) (631)
Soms met verbetering in de
tekst:
{lan[t]sheren (619)
{nache[t]n (1060)
snachs (720, 1817, 1824) } assimilatie?
hon daghen (=
hondsdagen) (1087)

} assimilatie?

dinct (= ding) (649: ghinc)
hier oft (871)
dat segt ic (168, 186)
nu hebt ic v al vercallet
(998)
19.

w=v
wliet (828, 1777)
twijfte (1063)
woren (1086)
waren (ww. varen) (798)
weel (= veel) (1796, 1821,
1875)
wischen (= vissen, subst.
pl.) (1809)
wriest (1841)
ewangelist (63)
v=w
vel (711)
vallet (1073, 1075)

20.

k > ch-spelling

A.

maechter (= maakt er)
(1800)

Vl. en Br.

B.

ich (43)

oostelijk (Duitse invloed)
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21.

Verdubbeling van
consonanten

(vooral) Limburgs

ic mienne (= mene) (374)
twiellinc (1050)
twellinc (1045)
kerssen (670, 672, 690,
enz...)
wa(e)ssem (737, 739, 744,
enz...)
wanttet (= want het) (703)
watt (339)
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22.

Segmentatie:
nempt (694)
compt (733: noempt)
noempt (734: compt)

23.

Metathesis:

Limburgs

dorne (= donre) (734)
ghewarcht (1048: cracht)
(?)
drop (= dorp) (1793)

VORMLEER:
24.

oostelijk

di
art. (781, 885, 1085, 1842,
1846, 1849)
rel. (930)

25.

Brab., oostel.

et
208

26.

27.

hoer, horen (adj. poss.)

schijnt vooral in Brabant

285, 424

voor te komen (?)

soe = zij (fem. s.)

vnl. Vlaams

Alleen in het rijm,
tweemaal: 436, 447.
28.

da = daar; hy = hier

oostelijk

da (843) hy (393)
29.

entie, e.a.

Vlaams

entie (287, 678, 768, 1060)
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haer entaer (314)
enten (1865)
30.

zullen

A.

soelen wi (69)

oostelijk

B.

Tweemaal sullen (3 pl.)
(399, 622)

Vlaams, maar ook sporad.
Holl., Brab., Limb.
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31.

Twisken

N.-Holl.1

437, 453, 661, 702, 787,
789, 1863.
32.

Ny(w)e:

Omnl.

174' epyphanie, 379.
33.

ic seiden

oostelijk

346
34.

Part. perf.:
gheleden (205)
maar: venijnt (1092)
Nom.-Acc. pl. op -n, 1e
flexie

35.

Vlaams; Brab.: vooral 15e
e.

duuelen (709, 723, 716,
790)
winden (1886)
vieschen (en varr.) (1806,
1809)
36.

Ghescapen

Brabants

(part. perf. sceppen) (280)
Maar: ghescepen (688)
37.

umlaut 3 s. ind. praes. st.
ww.

Limburg, ook Holl.

brict (1856)
38.

ten laesten

Holl.

654

1

Volgens HEEROMA, Holl. Dialektstudies (krt 10): westelijk in Holland.
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39.

acc. mv. si

oostmnl.

582: men si niet ghesien

WOORDGEOGRAFIE
-

M is het enige handschrift,
waarin de vorm nochtien
gebruikt wordt, en dit zelfs
met uitsluiting van iedere
variant: 399, 409, 701, 753,
856, enz...
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-

nat(heit) /wac(heit)
nat(heit) (897, 899, 933,
938, 944, 882)
wa(e)c(heit) (606)

-

bachten
Slechts éénmaal (1026),
waar de andere hss. achter
/after hebben.

-

Vlaams

toghen
198, 808, 974
maar: in vers 644 werd het
vervangen door bewisen.

CONCLUSIE
De taalvormen in dit handschrift zijn zeer uiteenlopend en lijken op het eerste gezicht
een onmogelijke warboel. We hebben dan om te beginnen de kenmerken per streek
gegroepeerd:
Limb. en oostel.:

2C; 3D; 5C; 6; 7A, B, C; 10; 12
(gedeeltelijk); 18; 20B; 21; 23; 24; 28;
30A; 32; 33; 37; 39.

o.m. Limburgs:

1A, B; 2D, E; 3A, B, C; 8A, B; 9A; 16;
25.

Vlaams:

1C; 2A, F; 4A; 5B; 11; 15; 27; 29; 30B.

Brabants:

5B; 12 (gedeeltelijk); 36.

o.m.Brabants:

2B; 8C; 9B; 20A; 26; 35.

N-Hollands:

31.

Hollands:

38.

De oostelijke (en Limburgse) kenmerken halen het met enkele lengten op de andere.
De Brabantse vormen zijn bovendien in Limburg best mogelijk. Er blijven dan nog
talrijke Vlaamse eigenaardigheden, alsook enkele (Noord-)-Hollandse.
Ik meen de volgende conclusie te mogen trekken: M is de Limburgse copie van
een (Noord-)Hollandse Vorlage, waarin duidelijk een Vlaams substraat zichtbaar is.
Ofwel heeft de afschrijver van M gewerkt met twee leggers, wat wel voorkomt, en
waarvan we dan een bevestiging zouden vinden in M', gedeeltelijk (?) door dezelfde
hand geschreven, maar kennelijk naar een andere Vorlage dan die van M.
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HS. M'.
Dit fragment bevat slechts 84 verzen, zodat het haast onmogelijk is een gegronde
opinie te formuleren over de taal. Enkele kenmerken zijn niet voldoende om enig
houvast te bieden, maar wijzen toch in een bepaalde richting:

KORTE KLINKERS
1.

ă
ă + r + cons. > ĕ

Brab., Limb.

werf (317)
herde (276)
2.

ĕ

A.

ĕ+n>ĭ

vooral Br., ook oostel.

brinct (3 s.) (252)
B.

Holl., Noordel., ook N-O.

ĕ>ĭ
mit (272)

C.

met rekking
gheseit (part. perf. setten;
tenzij verwarring met
segghen) (297: wet)

D.

ĕ + r + cons. > ă + r +
cons.

Vlaams, Hollands

marcurius (299)
3.

ĭ

A.

ĭ>ĕ

O-Vl., later Limb.

decke (270)
B.

met rekking

oostelijk

liecht (= lux) (305)
4.

ŏ
af

niet W-Vl.

(292)
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LANGE VOCALEN
5.

ā en â
spelling ai

Geld., Limb., Brab. (Holl.)

hair (285, 316)
clair (313: entaer)
wair (330)
dair (246)
N.B. gheet (3 s.) (264)
6.

ē en ê

A.

ê > ie

Holl. (kust), Z-Br.

twie (295)
B.

Limb., Kust-WVl. en
-Holl.1

ê > ei
heyt, heit (= nomen habet)
(302, 309)
weycke (= weke, adj.) (273)

C.

ē met ronding

Brab., Holl., N-O.

voele (258)
7.

ie
dietsche (300)

8.

Kustmnl., Brab., Vl.

oe
Spelling o

Zeel., Vl., Holl.

nomen (293)
vloyen (266)

CONSONANTEN
9.

f-syncope
1

schijnt eerder Br. en oostel.
te zijn

Cf. VAN LOEY, VMVA 1967, Afl. 1-2-3-4, 31-85.
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hoet (= hoofd) (275)
10.

v=w
veruen (= werven) (317)
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11.

zuidelijk

-cht
cracht (298)

VORMLEER
12.

13.

horen (adj. poss.)

schijnt vooral in Br. voor

319

te komen (?)

et (pron.)

Brab., oostel.

271
14.

entaer

Vlaams

314: clair.

CONCLUSIE
M' is, althans voor het begin, het werk van dezelfde copiist als die van M, zodat we
natuurlijk hetzelfde superstraat zullen vinden. En alhoewel naar alle waarschijnlijkheid
de legger niet dezelfde was voor beide hss., komen we toch ongeveer tot een identieke
conclusie.
Behalve de te verwachten Vlaamse vormen, hebben we ook hier talrijke oostelijke
kenmerken.
Ik waag het niet een definitieve conclusie te trekken wat de legger betreft, maar
meen er wel zeker van te mogen zijn, dat de copiist een Limburger was.

HS. L.
KORTE KLINKERS
1.

ă

A.

ă + r + cons.

O-Vl., Geld., Limb.

warf (478, 487, 501, 569,
1380, 1559)
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harde (580, 663)
scarp (589, 756)
starc (764, 782, 1392)
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varwe (911)
arch (769)
starf (1560)
B.

ă + r + cons. > ĕ

Brab., Limb.

werf (317, 326, 545, 555,
559, 561, 565)
herde (700, 1274)
verwe (914)
C.

ă/ĕ + r + cons. > ae

W-Vl., Z-Holl., ook O-Vl.

kaersen (637, 670)
aerdrike (299, 433, 437,
453, 463, 543, 556, 737,
865, enz...)
maers (= Mars) (363, 367,
1413)
2.

ĕ

A.

ĕ/ĭ

Brab., Holl., verder oostw.,
ook éénmaal in W-Vl.
(Oudste Mnl. O.).

wilke (486, rubriek na 752)
B.

Holl., Noordel., ook N-O.

mit
Slechts uitzonderlijk: 361,
396, 1330
Meest met.

C.

ĕ+n>ĭ

vooral Brab., ook oostel.

kint (3 s. kennen) (340)
bringhen (727)
in (= negatie en) (958)
omtrint (1035: bekent)
D.

ĕ + r + cons. > ă

Vlaams, Holl.

marcurius (299, 359)
Meestal: mercurius
ardrike (331, 419, 493,
507, 551, 574, 839, 1461)
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barnet (3 s.) (687)
bescarm (3 s. conj. pr.)
(1798)
3.

ĭ

A.

rekking van ĭ + n + dent.

Geld., W-Overijss.,
Utrecht, NO-Brab.

wijnt (781, 818, rubriek na
818, 820, 826, rubriek na
828, 836, 1764, 1765,
1774, enz...)
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wijnter (812, 1030, 1125,
1139, rubriek na 1172,
1173, 1192, rubriek na
1198, 1203, 1237, 1240,
enz...)
kijnt (1298, 1301, 1331,
1361, 1370, 1382)
pijnster (= Pinkster) (54)
B.

ĭ+n>ĕ

O-Vl., Limb.

henghe (3 s.) (586, 672)
(ver)drenken (1320, 1321,
1326, 1331)
send (= sinds) (1430)
gens (= ginds) (1734)
C.

O-Vl., Limb., Brab.

ĭ>ĕ
blessene (= bliksem) (732,
734, 797)
blessemt (3 s.) (783)
hette(n) (= hitte) (1038,
1076, 1260, 1861) (indien
niet uit Germ. * χaitiþô-)
clem (3 s.) (1720
apelle (= april, met
waarschijnlijk vergeten rafkorting) (1043)

D.

Vl., Brab.

ĭ>ŭ
lucht (= lux) (987)

4.

ŏ

A.

ŏ>ŭ

W- en O-Vl., ook Holl.
(kust)

wl (= vol) (1099)
B.

of/af

of = westelijk;
af = niet W-Vl.

of: 16, 386, 676, 681, 696,
714, 826, 832, 844, 846,
862, enz...
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af: 292, 733, 1078, 1384,
en enkele andere.
5.

ŭ

A.

sulc

Wmnl.

592, 922, 977, 1341, 1831.
B.

Ingweoons

ŭ>ĭ
dinken (588, rubriek na
630, rubriek na 636)
stick(en) (1284, 1367,
1398)
Maar: dunne (1787: inne)
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LANGE VOCALEN
6.

ē en ê

A.

ê > ie

Holl. (kust), Z-Br.

dielt (3 s.) (260)
hieten (alle vormen) (309,
353, 527, 715, 722, 723,
750, 963, 1013, 1037,
1045, enz...)
ghien (1625)
stien (1671: een)
B.

Limb., Kust-W-Vl.,
Kust-Holl.1

ê > ei
Niet-umlautfähig:
weit (3 s.) (891)
heit (= nomen habet)
(1097)
Umlautfähig:
heylighe (66, 1127, 1696)
teiken (1079, 1234)

C.

ai (= ê) > ā

Holl.

nauegaer (645)
7.

ie

A.

ie/uu

ie = Kustmnl., Vl., Brab.

Zonder uitzondering ie:
dietsche (301, 918, 963,
1124, 1147, 1540, enz...)
vier (654, 658, 659, 693,
696, 700, 711, 721, 749,
753, enz...)
liede (676, 795, 1157,
1311, 1323, 1390, 1401,
1539, enz...)
bedieden (1540)
1

Cf. VAN LOEY, VMVA 1967, Afl. 1-2-3-4, 31-85.
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B.

W-Vl., Zeel., Holl., Oosten
en Limb.

ie > ē
wel (= wiel, indien niet
corrupt) (393)
lede (1258) (of: =
ledematen?)
drewarf (218)

C.

ie > spelling ei (= ē ?)

W-Vl., Zeel., Holl. oosten
en Limb.

neit (= niet) (29: seit, 337:
seit)
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D.

ie met spelling ij
nijt (= niet) (1501)

8.

ō en ô
spelling oo in gesloten (ook Vl., Holl., 2e helft 14e en
vroeger open) syllabe
15e eeuw
De oo-vormen zijn te
talrijk om ze volledig op te
sommen; hier volgen er
enkele:
groot (317, 421, 542, 549,
558, 581, enz...)
voort (346, 591, 631, 1400,
1431, 1442, enz...)
loopt (3 s.) (300, 313, 327,
331, 332, enz...)
coomt (3 s.) (357, 457, 475,
476, 495, 1516, enz...)
ooc (360, 541, 578, 591,
637, 639, 641, enz...)
oost (377, 381, 384, 388,
395, enz...)
hooch (419, 455, 462, 472,
474, 482, enz...)
mooch di (579)
moocht (1351)
(and)woorde (583, 1350,
1399, 1693, enz...)
root (593, 678, 912)
hoort (3 s.) (599, 1680,
1708, enz...)
noord (626, 996, enz...)
boort (imper.) (645)
hooft (1134, 1342)
altoos (776, 799, 883,
1347, 1723, enz...)
door (882, 976, 982, enz...)
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enz...
9.

oe

A.

spelling o

Zeel., Vl., Holl.

nomet (3 s.) (734)
B.

moste (3 s. moeten, praet.) Holl., Brab.
rubriek na 1242, 1314,
1324, 1823

10.

Lange (?) vocaal met korte
spelling
ghen (286)
vlighe (subst.) (395)
wet (2 pl.) (1219)
driuoud (246)
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DE VOCAAL IN ONBEKLEMTOONDE LETTERGREEP
11.

Sonorisatie van sjwa
tekijn (1001, 1005)
wolkijn (1858)
kersauant (349)

CONSONANTEN
12.

v=w
tve (515, 552)
tuintich (559)
ghevracht (1048)

13.

s of t + h
sesh (336, 341, 459, 545)
comethen (609, 626)

14.

-ft/-cht

-ft = N- en Z-Holl., Utr.,
N-Br., oostel.
-cht = zuidelijk.

craft (1026)
after (1026)
Anders steeds -cht.
15.

Auslaut-d
Opmerkelijk is in dit hs. de
vaste, haast beredeneerde
spelling van eind-d (naar
de regel van de
gelijkvormigheid in onze
moderne spelling), waarop
noch de fonetiek, noch het
rijm-voor-het-oog invloed
schijnen uit te oefenen.
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Hier volgen slechts enkele
vbb.:
woord (26, 301, enz...)
auond(s) (301, 307, 380,
381, 382, enz...)
ardrike, aerdrike (zie 1 C
en 2 D)
coud (1155: menichfout,
1210)
zuud (1883)
driuoud (246)
oud (180)
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noord (626, 996)
dood (1178, 1397)
enz...
16.

t-syncope door assimilatie
onsteken (635, 648, 665,
667, 687)
onbliuen (686)
ombeiden (958)
hondage (rubriek na 1076)

17.

-sk/-sch

-sk = N-Holl.

Meestal spelling tusscen
(437, 702, 787, 1455, 1459,
1466, 1590, 1863). Daar
we echter éénmaal tusken
(463) vinden, ben ik
geneigd dit te beschouwen
als een fonetische spelling,
zodat ook bij de boven
geciteerde vormen [sk] zou
mogen gelezen worden.
Ook: vissce (1806, 1809).

VORMLEER
18.

zullen

A.

sullen (3 pl.)

Vlaams, maar ook sporad.
Holl., Brab., Limb.

399, 622, 100
B.

N-Holl., ook sporad. Utr.,
Brab.

sellen
2 pl. zelt (22, 216)
3 s. sel(t) (1345, 1368, 169,
219)
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19.

seghen
579, 607, 1815

20.

et (pron.)

Brab., oostelijk

815, 817, 776, 933, 1115,
1141, 1312, 1341, 1569,
1611, 1697, enz...
21.

Vlaams

conen
rubriek na 1242
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22.

Limburgs

di
art.: di wasem (744)
pron. rel.: 1109

23.

de (art. en pron. rel.)
Zéér vaak: ± 250 maal:
18, 287, 297, 302, 308,
310, 313, 321, enz..., enz...

24.

Vormen van het type ‘entie’ Vlaams
entie (828, 836, 1848)

25.

woort (= 3 s. werden)

schijnt o.m. O-Vl. te zijn

1096, 1396
26.

hem lieden

Wmnl.

1651, 1658.
27.

Nom.-Acc. pl. 1e Flexie op Vlaams
-n
goden (1405)
e.a.

28.

part. perf. zonder
ghevallen (675)

Holl.

WOORDGEOGRAFIE
Wac(heit)/nat(heit)
weec(heit) (877, 882, 938, 944, 1195)
wechede (897, 899, 933)
wac (606, 1150, 1155, 1181, 1189, 1210)
nat (1719)

De natuurkunde van het geheelal

Vlaams

Toghen
335, 664, 808, 974, 1168, 1206, 1548,
1670, 198.

CONCLUSIE
We constateren dat de meeste vormen westelijk zijn, of kunnen zijn, en meer bepaald
Vlaams, Hollands, Zeeuws. Vlaams is
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de tekst zeker niet, omdat er teveel karakteristieken zijn die in het Vlaams niet
thuishoren. We zullen dus iets meer noordelijk moeten zoeken: Zeeland of
Zuid-Holland zouden eventueel in aanmerking kunnen komen (vooral wegens 6A,
7C, 9B), maar er zijn dwingende criteria die nog iets meer naar boven op de kaart
wijzen: 17 -sk, 18B: sellen; ook meer oostelijke vormen komen voor: 1B, 20: et, 24:
di.
In de Bouwstoffen wordt van L gezegd dat het in de buurt van Utrecht geschreven
is. Dit lijkt inderdaad mogelijk, als we die ‘buurt’ niet al te eng beperken, en de taal
niet als ‘Utrechts’ gaan bestempelen.
De kalender is, zoals in de andere hss., van Vlaamse oorsprong, maar met
toevoeging van verschillende Utrechtse heiligen (zie Beschrijving).
De talrijke Vlaamse vormen komen natuurlijk ook hier voor rekening van de
legger. Wát in de taal van hs. L wijst nu naar een andere streek dan Vlaanderen?
1B

ar + cons. > er + cons.

Brab., Limb.

2A

wilke

Br., Holl. → oostw.

B

mit

Holl., N., ook N-O.

C

ĕ + n > ĭ (1 ×)

Br., ook oostel.

3A

rekking van ĭ + n + dent.

Geld., W-Overijss., Utr.
N-O-Brab.

6A

ê > ie

Holl. (kust), Z-Br.

C

nauegaer

Holl.

9B

moste

Holl., Brab.

14

-ft (2 ×)

N- en Z-Holl., Utr., N-Br.,
oostel.

17

-sk

N-Holl.

18B

zel(t)

N-Holl., ook Utr., Brab.

20

et

Brab., oostelijk

22

di

Limb.

28

part. perf. zonder ghe- (1
×)

Holl.

Verschillende van deze vormen zijn inderdaad o.m. in Utrecht gebruikelijk:
2A, B; 3A; 14; 17 (tusscen wordt ook in Utrechtse teksten gevonden); 18 B;
enkele andere zijn eerder Brabants, of komen uit het oosten:
1B; 2C (één vorm); 4B; 20; 22;
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andere weer horen o.m. in het Hollands thuis:
6A (ook Z-Brab.), C; 9B (ook Brab.); 28.
Daar talrijke Brabantse en verder oostelijke kenmerken ten enenmale ontbreken,
er aan de andere kant toch onloochenbaar invloed van merkbaar is, en ten slotte het
grote aantal westelijke karakteristieken ons niet toelaat te ver uit de buurt te gaan,
meen ik wel dat dit handschrift inderdaad in de omgeving van Utrecht (misschien
ten westen) kan geschreven zijn.

HS. U.
KORTE KLINKERS
1.

ă

A.

ă + r + cons.

O. Vl., Geld., Limb.

warf (317, 326, 478, 487,
501, 545, 559: kerf, 561,
565, 569)
harde (580, 663, 700,
1174, bis)
starc (764, 782, 1039)
arch (766, 769)
varwe (911, 914)
B.

ă + r + cons. > ĕ

Brab., Limb.

scerp (589, 756)
2.

ĕ

A.

ĕ/ĭ

ĭ = Holl., Noordelijk, ook
N-O.

mit (361, 389, 396, 594,
651, 684, 728, 742, 796,
970, 976, enz...)
licken (1867: trecken)
B.

ĕ+n>ĭ

Brab., Holl.

brinct (3 s.) (1330)
C.

ĕ > ŭ: ummer

Gelders, N-O.
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743, 785, 858, 1303
D.

N-Br., Zeel., Z-Holl.

ĕ>ŏ
korsauont (349)

E.

ĕ + n + cons. > ei

N-O-Brab., Geld., kan ook
Vl. zijn

eynde (1117, 1394, 1427,
1885)
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F.

ĕ + r + cons. > ă

Vl., Holl.

marcurius (359, 440, 444,
553, 1214, enz...)
artrike (1483, 1665)
De vorm die echter meest
voorkomt is:
G.

ĕ/ă + r + cons. > ae

W-Vl., Z-Holl., ook O-Vl.

aertrike (280, 299, 331,
419, 427, 433, 437, 453,
463, 483, 493, enz...)
paerde (1624)
maers (= mars) (363)
3.

ĭ

A.

rekking van ĭ + n + dent.

Geld., W-Overijss., Utr.,
NO-Br.

kijnt (718, 1298, 1301,
1317, 1329, 1361, 1370,
1382, enz...)
wijnt (780, 781, 806
wijnde: vinde, rubriek na
818, 820, 826, 827, 832,
834, 954: beghint, 1731:
twint, enz...)
wijnter (1139, 1173, 1192,
rubriek na 1198, 1203,
1237, 1240, enz...)
B.

ĭ+n>ĕ

O-Vl., Limb.

(ver)drencken (1320, 1321,
1326, 1331)
4.

ŏ

A.

ŏ/ă

af = niet W-Vl.
of = westelijk

of (832, 871, 1366, 1384,
1556, 1731, 1818, 1858)
Meestal echter af.
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brochten (3 pl. praet.)
(724)}

W-Mnl. → Brab.

ghedocht (subst.) (1697)} W-Mnl. → Brab.
B.

waert (= woord)

Brab. Limb.

1147: behoert (!)
5.

ŭ

A.

Spelling ů

oostelijk

orcůnde (550)
duncken (631, 926, 1604)
lůcht (635, 816)
vůl (1099)
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hůer (= pron. poss.) (1134)
verrůert (1781)
půnct (225, 227)
sůldi (236)
B.

Wmnl.

sulc
steeds: 592, 922, 977,
1341, 1831.

C.

Ingw., kan ook Limb. zijn

ŭ>ĭ
dincken (588)
sticke (1284, 1367, 1390,
1398)
Alleen in het rijm.

6.

Rekking van vokaal:

Limb., Brab.

eent (= eindigt) (1799)
saelt (3 s. zullen, met
enclise) (1321)
eest (3 s. zijn, met enclise)
(468, 517, 764, 1017, 1067,
1351, 1477, 1479, 1513,
1555, 1567, 1802, 93)

LANGE VOCALEN
7.

ē en ê

A.

ê > ie

Holl. (kust), Z-Br.

ierst (346, 357, 615, 1013,
1344, 1346, 1349, 1428,
1634: teerst, enz...)1
twilinc (1045, 1050)2
twiuoudighe (1046)2
B.

ê > ei
1
2
2

Cf. J. FRANCK, Mnl. Gr. § 75, Anm. 1 (Ablaut).
Cf. Etym. Wdb. (vgl. twi-sken; hd. Zwilling): Ablaut?
Cf. Etym. Wdb. (vgl. twi-sken; hd. Zwilling): Ablaut?
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Niet-umlautfähig:

Limb., Kust-WVl.
en-Holl.3

heit (= nomen habet) (353,
1037, 1097)
weit (3 s.) (891, 1132)
heitte (= hitte) (1038, 1076,
1839) (?)
meyster (1247, 1374)
Umlautfähig:
cleyne (1364)

3

Cf. VAN LOEY, VMVA 1967, Afl. 1-2-3-4, 31-85.
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teyken, teykijn (1001, 1005,
1013, 1016, 1037, 1045,
1051, enz...)
deylen (92, 220, 237, 260)
gereit (1721)
heylighe (1127, 1696)
8.

ie

A.

ie/uu

uu = oostel., Limb., Holl.
ie = Kustmnl., Vl., Brab.

vier (654, 658, 659, 693,
696, 700, 711, 721, 749,
751, 753, enz...)
liede (676, 1157, 1258,
1539)
dietsche (1124, 1147)
bedieden (1540)
duutsche (301, 918, 963,
1540, 1830)
lude (794, 1311, 1323,
1401, 1641, 1647, 1796)
9.

oe

A.

palatalisatie

Oostmnl. en Brab.

verrůert (3 s.) (1781)
B.

spelling o

Zeel., Vl., Holl.

nomen (3 pl.) (1015)
prouen (1699)
10.

uu
Spelling uu in gesloten
syllabe

14e, vooral 15e e.: Vl., Br.

scriftuur (1015)
natuur (1019: vre, 1116,
1359, 1376, 1382, 1398,
1404: vre, 1275, enz...)
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cruus (1560)
puur (1328, 1562, 1680)
luut (= geluid) (1843)
suut (1883, 1083)
11.

Enkele spelling van lange
(?) vocaal:
vor(-) (465, 626, 643, 779)
nasten (485)
orcůnde (550)
strimen (977, 986)
twalf (999)
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spelemant (= -maand)
(1111)
brect (3 s.) (1804)

Brabants

heft (= habet) (1828)
wet di (162)
veertinnacht (165)

DE ONDUIDELIJKE VOKAAL:
12.

Sonorisatie van sjwa:
blixom (rubriek na 732,
734, 750, 760, 774, 803,
809, enz...)

O-Brab.

wasom (737, 739, 744, 821, O-Brab.
823, 824, 831, 835, enz...)
blixomet (3 s.) (783)

O-Brab.

wolkijn (= pl.) (1725)
teykijn (1005, 1016)

DE CONSONANTEN
13.

Metathesis
herfts (= herfst) (1109)

14.

Segmentatie
coempt (rubriek na 818,
833, 1714)

15.

t-apocope
men leer (1372)

} kan ook conj. zijn

doe hi (1182)

} kan ook conj. zijn

hire niet en coem an (1356) } kan ook conj. zijn
twiele ga (396)

} kan ook conj. zijn

De natuurkunde van het geheelal

16.

auonsterre (301, 310)

} assimilatie

sauons (380)

} assimilatie

lanscap (537)

} assimilatie

onsteken (601, 665, 667,
687)

} assimilatie

v=w
tvehondert (478)
tue (515)
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17.

-ft/-cht

-ft = N-en Z-Holl., Utr. ook
oostel., N-Br.

craft (298, 748, 1026,
1028, 1029: macht, 1289:
macht, 1501: nacht, 1516:
nacht, 1771)
after (1026, 1086, 1446)
graft (1439)
Af en toe ook -cht-vormen.

VORMLEER
18.
A.

Vlaams, maar ook sporad.
Holl., Brab., Limb.

zullen
(3 pl.) (622, 1223', 1542,
1716, 100)

B.

N-Holl., ook sporad. Utr.,
Brab.

zellen
(3 pl.) (1286)

19.

et

A.

pronomen

Brab., oostelijk

348, 358, 410, 635, 735,
764, 805, 817, 933, 944,
984, 1115, 1118, 1141,
1150, 1167, 1188, 1327,
1330, 1338, 1341, 1357,
1364, 1368, 1373, 1472,
1524, 1552, 1569, 1605,
1643, 1697, 1795, enz...)
Zeer zelden: het.
B.

lidwoord

15e eeuw (oudste
vindplaats: 1370)

1037 et tander
1045 et terde
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1051 et vierde
1063 et vijfte
1097 et tseste
1105 et tseuende
1113 et achtende
1119 et coude
1123 et neghende
1129 et tiende
1146 et elfte
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1153 et twaelfte
1446 et afterste
20.

de
795, rubriek na 918, 1053.

21.

adj. poss. hoer

schijnt vooral in Brab. voor
te komen

hoer(en) (424, 584)
huer (988)
hŭer (1134)
22.

soe = zij (fem. s.)

Vlaams

436: toe
23.

vormen van het type ‘entie’ Vlaams
ente (1060)

24.

Nom.-Acc. pl. 1e flexie op Vl., Brab.: vooral 15e eeuw
-n
voeten (513)
duuelen (709, 723)
iaren (nom. pl.) (342)

25.

te + inf. gereduceerd

Holl.: eind 14e eeuw

te gaen (432)
te staen (961)
te doen (1072, 1266)
te sijn (rubriek na 1180)
26.

e-syncope
Zéér vaak, ook buiten het
rijm: leeft, heeft, gheeft,
enz...
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27.

e-apocope

A.

in de vervoeging: (>
versritme?)

algemeen oostelijk

Vaak: ic meen (517)
ic heb (892, 1007, enz...)
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B.

bij substantieven (ook
deflexie):
die maen (nom.-acc. s.)
(321, 378, 439, 549, 921,
939, enz...)
die son (nom. s.) (330, 357,
enz...)
een planeet (1215, 1235,
1243, 1262, 1268, enz...)
mit recht (1237)
natuer (988, 1019: vre,
enz...)
som (398: om)
cruus (1560)
scriftuur (1015)

WOORDGEOGRAFIE
Tuschen

zeldzaam

Steeds: 433, 437, 453, 463,
483, 702, 787, 789, 1455,
1459, 1489, 1590, 1710,
1863.
Wac(heit)/nat(heit)
wac (877, 933, 938, 944)
nat (880, 930, 1150, 1155:
onghemac, 1174, 1181:
onghemac, 1195, 1210,
1213, 1719)
vuchticheyt (606)

} waar de andere hss. wac
of nat hebben

wasom (882, 897, 899)

} waar de andere hss. wac
of nat hebben

U heeft dus een duidelijke
voorkeur voor nat, zelfs
waar dit het rijm stoort.
Toghen:

Vlaams

De natuurkunde van het geheelal

335, 664, 808, 974, 1168,
1206, 1548, 1670, 198.
Varinghe:

Vlaams

834

CONCLUSIE
Het Vlaamse substraat behoeft ook hier geen verder betoog of uitgebreidere
commentaar. De kenmerken, door de copiist, of diens Vorlage, ingevoerd, zijn:
1B

ar + cons. > er

Brab., Limb.

2A

mit

Holl., N, ook N-O.

B

brinct (één vorm)

Brab., Holl.
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C

ummer

Gelders, N-O.

D

er > or

N-Br., Zeel., Z-Holl.

E

eynde

N-O-Br., Geld., ook Vl.

3A

rekking van ĭ + n + dent.

Geld., W-Overijss., Utr.,
N-O-Br.

4A

brochten, e.d.

W-Mnl. → Brab.

B

waert

Brab., Limb.

5A

ů

oostelijk

6

rekking van vocaal

Brab., Limb.

7A

ê > ie

Holl. (kust), Z-Br.

B

ê > ei

Limb., Kust-W-Vl. en Holl.

8A

uu

oostel., Limb., Holl.

9A

palatalisatie van oe

oostmnl. en Brab.

12

sonorisatie van sjwa

O-Br.

17

-ft

N-en Z-Holl., Utr., oostel.,
N-Br.

18B

zellen

N-Holl., Utr., Brab.

19A

et

Brab., oostel.

25

gereduceerd gerund.

Holl.

We zien duidelijk de overwegend Brabantse en oostelijke elementen, alhoewel er
in deze lange lijst eigenlijk maar één vorm is, waar we iets precies aan hebben: 12
wasom, blixom, e.d., uitsluitend in O-Brabant te localiseren.
Ik vraag me dan ook af, of we de oorsprong van dit hs. niet eerder in N-O-Brabant
zouden zoeken, dan in Utrecht.
Vooraleer hierop verder in te gaan, wens ik te verklaren waarom Utrecht als
alternatief te berde gebracht wordt. De proza-natuurkunde werd geschreven door
Aernt, Minder-broeder en lector te Utrecht, rond 1300 (zie Beschrijving, p. 110 vv.)
Deze datum klopt niet, het handschrift is kennelijk jonger. Dus schreef een copiist
én de Natuurkunde-in-verzen, én het prozawerk van Broeder Aernt af, onder
vermelding van diens naam en opgegeven datum. Dit betekent in ieder geval dat de
Vorlage van U Utrechts was, zeker voor de proza-natuurkunde, en naar alle
waarschijnlijkheid voor de verzen ook. Maar dat wil nog niet zeggen dat de laatste
copiist (die van U) een Utrechtenaar was. Hij kon dus aan de Vlaams-Utrechtse tekst
nog eigen dialect-eigenaardigheden toevoegen.
We moeten hier dus rekening houden met:
1) een Vlaamse onderlaag
2) Utrechts gekleurd door een eerste copiist
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3) waarboven we de nog te definiëren streektaal van de tweede copiist krijgen (tenzij
deze ook een Utrechtenaar was).
Verschillende vormen wijzen uitdrukkelijk naar Brabant en het oosten, en ik herinner
hier terloops aan het exclusief Oostbrabantse -som-suffiks, Brabants waert (= woord),
oostelijk af, oostelijk ů, rekking van vocaal, palatalisatie van oe, pronomen et.
De in Brabant gewone vorm met is zonder uitzondering mit, wat eerder naar het
Noorden wijst, zoals ook zellen, en de rekking van ĭ + n + dentaal.
Bij het wikken en wegen van wat Utrechts en/of N-O-Brabants kan zijn, slaat m.i.
de balans toch door in het voordeel van het laatste.
Dit handschrift zou best kunnen geschreven zijn in een centrum als
's-Hertogenbosch, maar vraagtekens blijven hierbij hoogst noodzakelijk.
Wat nu het chronologische probleem betreft, we mogen niet vergeten dat het zeer
moeilijk is in verzen, waar de traditie veel vaster geankerd zit, op zoek te gaan naar
jongere strekkingen. Toch meen ik wel enkele kenmerken te hebben gevonden, die
erop wijzen dat handschrift U eerder op het einde van de 14e eeuw zou geschreven
zijn:
19B

lidwoord et (= het) komt voor in de 15e
eeuw; de oudste vindplaatsen, vermeld
in het Mnl. Wdb. zijn: 1370 (Noordholl.),
1380 (Zuidholl.-Utr.), ± 1390 (Stoke).

25

te + gereduceerde infinitief: dateert
eveneens uit het einde der 14e eeuw.

10

spelling uu in gesloten syllabe: wordt wel
gevonden in de 14e eeuw, maar behoort
toch vnl. tot de 15e eeuw. In U schijnt dit
gebruik reeds goed ingeburgerd: de
copiist spelt uu in een groot aantal
woorden.

Deze bevindingen zijn natuurlijk op zichzelf onvoldoende om een handschrift te
dateren, maar waar de paleograaf twijfelt tussen begin 14e of einde 14e eeuw, kunnen
ze toch wel een nieuw licht werpen op het probleem.
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HS. S.
KORTE KLINKERS
1.

ă

A.

ă + r + cons.

O-Vl., Geld., Limb.

warf (218, 235, 257, 269,
317, 478)
scarp (589, 756)
starc (764, 782)
arch (766, 769)
varwe (914)
B.

ă + r + cons. > ĕ

Brab., Limb.

werf (501, 545, 555, 559,
561, 565, 569, 1559: starf)
C.

ă + s + cons. > rekking

Brab.

aestronomien (33)
2.

ĕ

A.

ĕ + r + cons. > ă

Vl., Holl.

marcurius (359, 440, 444,
1214)
karsauont (97, 349)
karsdach (133)
tarde (= 3e) (617, 1045)
varre (700: sterre)
Op deze uitzonderingen na,
wordt uitsluitend de
algemene er-vorm gebruikt
B.

ĕ/ă + r + cons. > ae

W-Vl., Z-Holl., ook O-Vl.

staert (594)
aerde (865)
waerf (487)
maerct (23)
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maers (= Mars) (363, 367,
472)
C.

Holl., Noordelijk

ĕ>ĭ
mit (361, 594, 684, 728,
736, 742, 796, 986, 1115,
1126, bis, 1216, 1330,
1436, enz...)
De vorm met komt ook
voor, maar minder.
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D.

ĕ+n>ĭ

Brab., Holl.

kint (3 s. kennen) (340)
bringhen (alle vormen)
(463, 727, 775, 1330)
besinghet (3 s.) (776)
minghen (796)
E.

ĕ+r>ŏ

N-Brab., Zeel., Z-Holl.

bornt (3 s. bernen) (671,
687)
worpt (3 s. werpen) (781)
3.

ĭ

A.

ĭ+n>ĕ

O-Vl., Limb.

venden (1882)
B.

O-Vl., Limb., soms Brab.

ĭ>ĕ
blexem(e) (734, 750, 760,
797, 803, 809)
blexemt (3 s.) (783)
clemmen (alle vormen)
(858, 859, 1053, 1732)
mest (3 s.) (268, 908)
lecht (= lux) (972)
messe (= missa) (1127)

4.

ŏ

A.

ŏ/ŭ

ŭ = W-en O-Vl., Holl.
(kust)

up (6, 592, 675, 705, 786,
821, 833, 840, 858, 866,
930, 1033, 1134, 1299,
1437, 1589, 1603, 1720,
1785, enz...)
vul (1099, 1761)
B.

of/af

of = westelijk; af = niet
W-Vl.
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Meestal of, alhoewel af
voorkomt.
5.

ŭ

A.

sulc

Wmnl.

592, 977, 1341, 1831
B.

Ingweoons (volgens Kern
ook Limb.)

ŭ>ĭ
dinken (alle vormen) (588,
631, 712, 926, 1604)
stic(ken) (1284, 1368,
1390, 1398)

De natuurkunde van het geheelal

209

LANGE VOCALEN
6.

ē en ê

A.

ê > ie

Holl. (kust), Z-Br.

hieten (alle vormen) (527,
1129, 1410, 1413, 1427)
twilinc (1045, 1050)1
twiuoudighe (1046)1
B.

ē: ghone (ō, eu)

Vlaams

ghone(n) (1511, 1700)
ghore (1631)
C.

ē en ê > ei

Limb., Kust-WVl. en
-Holl.2

weit (3 s.) (891, 1132)
heit (= nomen habet)
(1829)
steict (imper.) (646) (< ē:
vnl. Z-W. van W-Vl.)
breict (3 s.) (1788) (< ē:
vnl. Z-W. van W-Vl.)
D.

ê: spelling ee in open
syllabe

Vlaams

Komt zeer vaak voor:
gheene (306, 518, 571,
649, enz...)
meene (1 s.) (374, 517)
leeren (418, 732, 1164)
meere (468, 553, 882,
enz...)
ghemeene (615)
steene (660)
heeten (750)
seere (795)
deelen (220, 237)
1
1
2

Cf. Etym. Wdb.: Ablaut?
Cf. Etym. Wdb.: Ablaut?
Cf. VAN LOEY, VMVA Afl. 1-2-3-4, 31-85.
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Eigenaardig is dat clene
steeds met één e gespeld
wordt, zelfs in het rijm:
571 } gheene: clene
579 } gheene: clene
595 } gheene: clene
7.

spelling ii

ouder

S heeft haast uitsluitend
spelling ii in gesloten
(soms vroeger open)
syllabe:
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siin (= esse) (8, 12, 292,
295, 310, 341, enz..., enz...)
tiit (306, 592, 603, 1170,
enz...)
viiftich (451, 491)
schiint (611, 875, 921,
enz...)
wiif (784)
lentiin (= lente) (1181,
1197, 1833)
tekiin (1216)
quansiis (1221, 1317)
wiis(heit) (1297, 1566)
heidiin (1401)
riist (3 s.) (1854)
8.

ie
ie/uu

uu = oostel., Limb., Holl.
ie = Kustmnl., Vl., Brab.

vier (600, 643, 654, 658,
659, 693, enz...)
dietsche (918)
duutsche (301, 963, 1124,
1147, 1540, enz...)
lude (676, 795, 1157, 1258,
1311, 1323, 1401, 1539,
enz...)
beduden (1540)
9.

ō en ô
Spelling oo voor ô:

Vl., Holl., 2e helft 14e, 15e
e.

loop (subst.) (285, 319)
loopt (3 s.) (300, 313, 327,
331, 332, 363, 365, 370,
enz...)
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ghelooft (3 s.) (316)
groot (317, 421, 542, 549,
558, 581, 589, enz...)
noort (626, 996)
doot (1178, 1332, 1363,
1397)
verloos (1561)
loof (= subst.) (810)
rooc (= subst.) (860)
root (= adj.) (678, 912)
scoot (praet. scieten) (700)
10.

oe

A.

spelling ou

Vlaams

gheuoucht (403)
slouch (praet. slaan) (1363)
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B.

spelling o

Zeel., Vl., Holl.

nomen (inf.) (293)
nomet (3 s.) (734)
wonsdach (42, 44, 47, 49)
11.

uu
spelling uu in gesloten
syllabe

Vl., Brab.; 14e, vooral 15e
eeuw

duutsche (301, 963, 1124,
1147, 1540, 1830, enz...)
luut (1843)
suut (1883)
12.

Korte spelling van lange
(?) vocaal:
dor (= voorz.) (138, 741,
878, 882, 1724, 1740,
enz...)
hir (90, 198, 694: vier,
1010, 1015: dier, enz...)

Limb., Brab.

(be-) (ge-)hort (35, 108,
238, 500, 599, 1146, 1148,
1191, enz...).
vor (= voorz.) (308, 898,
964, 979, 1125, enz...)
bort (= imper.) (645)
gheborte (= subst.) (1319)
bekerde (= praet.) (1579:
leerde)

Brab.?

Dus uitsluitend vòòr r, die,
zoals bekend, een
verlengende invloed heeft.
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DE VOCAAL IN ONBEKLEMTOONDE LETTERGREEP
13.

Svarabhakti
erefst (= herfst) (1109,
1185, 1193, 1833)

14.

Sonorisatie van sjwa
teki(i)n(e) (948, 1001,
1005, 1013, 1016, 1037,
1045, 1051, 1079, 1097,
1105, 1123, enz...)
ghodoghet (1574): in
vóórtonige positie (tenzij
prolepsis in de spelling).

CONSONANTEN
15.

-ft/-cht

-ft = N- en Z-Holl., Utr.,
N-Br., oostel.
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after (123, 171, 347, 654,
758, 1026, 1056, 1086,
enz..., enz...)
craft (298, 742, 748, 1026,
1289: macht, 1771, enz...)
16.

h-procope of -prothesis

Vlaams

alf (525, 1023, 1043, 1049,
1061, 1104, 1111, 1121,
1127, enz...
hoest (= oogst) (1104)
erefst (= herfst) (1109,
1185, 1193, 1833)
hout(hede) (= oud) (178,
180, 187, 204, 215, 231,
245, 1571)
vut (= huid) (1757)
hebbe (= ebbe) (268)
si hiis (= is) (230)

VORMLEER
17.

Vlaams, maar ook sporad.
Holl., Brab., Limb.

sullen
100

18.

et (pron.)

Brab., oostelijk

735, 776, 1124, 1141, 1552
19.

de
42, 769, 804, 811, 901,
1077, 1377, 1447, 1449,
1450
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20.

hore(n) (adj. poss.)

schijnt vooral in Brab. voor
te komen (?)

136, 437, 576, 1134, 1244
21.

sijn (adj. poss. fem. s.)

Vlaams

1056: sinen voet (: crabbe,
fem. s.)
22.

Nom.-Acc. pl. 1e flexie op Vl., Brab.: vnl. 15e e.
-n
clercken (535)

23.

Vormen van het type ‘entie’ Vlaams
entie (13, 287, 1295)
hare entare (314)
enter (787, 789, 1489)
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enten (1179)
entien (1865)

WOORDGEOGRAFIE
Wac(heit)/nat(heit)
Wac (606, 877, 897, 899,
930, 933, 938, 944, 1150,
1155, 1181, 1189, 1195,
1210)
nat (1719)
wasem (882)
Toghen

Vlaams

335, 644, 1168, 1206,
1548, 1670,
Maar:
808: tellen
974, 1564: segghen.

CONCLUSIE
Op het eerste gezicht kunnen we onmiddellijk zeggen dat dit hs. in het westelijk deel
van het Mnl. taalgebied geschreven werd. Er zijn onmiskenbare Vlaamse kenmerken:
6B; 10A en 16.
Toch mag er geen ogenblijk aan getwijfel worden dat de copiist géén Vlaming
was:
2C

overwegend mit (naast met) Holl., N. en N-O.

2E

-or

N-Br., Zeel., Z-Holl.

6A

ê > ie

Holl. (kust), Z-Br.

8

de tientallen uu-vormen

oostel., Limb., Holl.

15

de uitsluitende voorkeur N-en Z-Holl., Utr., N-Br.,
voor -ft, zelfs waar dit het oostelijk
rijm verknoeit

18

et

Brab., oostelijk
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Nemen we nu even aan dat de taal van de afschrijver Utrechts was, dan vinden
we daar een verklaring èn voor de westelijke (die wel uit de Vorlage zullen stammen),
èn voor de Brabantse en oostelijke elementen. De kalender die aan de tekst voorafgaat
en, zoals gezegd, duidelijk van Vlaamse (Gentse?) oorsprong
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is, vermeldt verschillende uitheemse heiligen, die eerder in het Utrechtse diocees
thuishoren.
En tóch is het juist deze kalender die ons ertoe zal nopen de eerste hypothese (t.w.
Utrecht) te verwerpen: té belangrijke Utrechtse heiligen ontbreken. Musschenbroek
beweerde wel dat dit hs. afkomstig was uit Schonauwen (cf. p. 120), vlak bij Utrecht,
maar wat bedoelt hij met ‘afkomstig’?
Ook mogen we niet uit het oog verliezen dat er een zeer enge binding is met het
Vlaams. Dit kan natuurlijk grotendeels uit de Vorlage zijn overgenomen, maar de
copiist scheen toch niet veel graten te vinden in werkelijk zéér typisch Vlaamse
eigenaardigheden.
Ergo zijn er m.i. maar twee mogelijkheden:
ofwel heeft een Zuid-Hollandse afschrijver naar een Utrechtse copie gewerkt;
ofwel moeten we de taal van de copiist situeren op de grens van het Zuid-Hollands
en het Stichtse, naar het Zuiden toe.

HS. H.
Zoals reeds gezegd, is H een slaafse copie van S, ook wat de taal-vormen betreft, op
een gering aantal uitzonderingen na, die hier besproken worden. Wat niet vermeld
wordt, hebben beide dus gemeen. De nummers verwijzen naar de indeling bij S.
Nu is het interessant te zien hoe een veel jongere copiist te werk gaat met een oude
Vorlage. Niet zozeer wat hij daaruit overneemt, is van belang, want we weten dat
archaïsmen wel worden overgeschreven, maar wat hij gaat wijzigen. Want dan staan
we bijna zeker voor vormen die, volgens de normen van de tijd of de regionale
schrijftraditie, niet meer, of moeilijk, door de beugel konden.
1.

ă

C.

ă + s + cons. > rekking:
niet in H

4.

ŏ
op/up
H heeft enkele malen op,
waar in S up staat: 705,
858, 1589, 1603, enz...
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7.

î
De oudere spelling ii van S
wordt steeds gewijzigd in
ij. Hierop slechts één
uitzondering:
tiide (1255)

12.

Enkele spelling van lange
(?) vocaal:
Niet zo systematisch
doorgevoerd. Zo hebben
we steeds hier, i.p.v. hir.
Ook: behoert (35)
bekeerde (1579)
en enkele andere.

14.

Sonorisatie van sjwa
i.p.v. teki(i)n(e) steeds
tekijn(e) (zie ook 7)
ghodoghet (1574) werd
overgenomen.
Bovendien: voortonigheid
(?) in hebi si (675).

15.

-ft/-cht
H heeft vaker -ft dan S,
o.m.
1028, 1029: macht enz...

19.

de
Minder dan in S. Die i.p.v.
de in:
42, 769, 804, 811, 985,
1449.
Assimilatie:
H is gevoeliger voor
assimilatie dan S:
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corste (= cortste) (1141)
ast si (= als het zij) (432)
ter nedester (= ter
nederster) (446)
Inf. met n-apocope:

Br., Limb., Holl., Utr.

1041 ere
1060 lange

BESLUIT
Het verschil is dus wel zéér gering, en van taalkundig standpunt haast irrelevant. De
copiist van H was, wat men in die tijd
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zonder twijfel een goed ‘scriver’ noemde: hij ging bijna mechanisch te werk en
wijzigde niet alleen niets aan de tekst of de indeling ervan, maar ook niet aan de taal.
Toch spreekt het vanzelf dat deze ongeveer met zijn taalgevoel overeenstemde, anders
zouden we meer afwijkingen vinden.
Welnu, de enkele vormen waar een persoonlijke toon doorklinkt, bieden ons niet
veel houvast. Eén ding is zeker: hij kan de spelling ii voor î niet met zijn
copiisten-geweten overeenbrengen. Synchronisch helpt ons dit niet, hoogstens hebben
we hier een diachronisch gegeven.
Af en toe ontvalt hem een op, waar de Vorlage up heeft, die i.p.v. de, -ft i.p.v. -cht.
Schraal is de buit, en het ware dan ook roekeloos definitieve conclusies te gaan
zoeken. Ik zou alleen, zéér voorzichtig, willen opperen dat we misschien de bakermat
van H mogen zoeken in een streek dicht bij S, maar iets noordelijker.

HS. B.
KORTE KLINKERS
1.

ă

A.

ă + r + cons. > ĕ

Brabants, Limburgs

werf (390, 478, 487, 501)
kerf (560)
herde (1802)
De voorbeelden zijn
tamelijk schaars: B
gebruikt meestal het
afkortingsteken '. Toch zijn
er enkele a-vormen, zij het
dan sterk in de minderheid:
B.

ă + r + cons.

O-Vl., Gelders, Limburgs

tsarpe (= tscarpe) (589)
starc (764)
arch (766, 769)
warf (1559)
starf (1560)
harde (1174, bis)
C.

ă + umlaut > e (ĕ of ē?)

Oosten en Brabant
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tweleuen, twelefste (999,
1153)
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2.

ĕ

A.

met: overal, op één
uitzondering na: 389 mit

B.

ĕ + n + cons. > ĭ

Brabants, oostelijk

kint (3 s.) (340)
bekinnen (568)
bringhen (alle vormen)
(413, 727, 775, 801, 1330,
enz...)
besinget (3 s.) (776)
mingen (796)
lingen (1060, 1143)
gehingt (3 s.) (1389)
inden (subst. pl.) (1881,
1885)
C.

ĕ + r + vel., lab., dent. > ă Vl., Holl.
marcurius (299)
Meestal heeft B hier de
gerekte e-vorm: cf. 6

D.

Wel
steeds wel, en slechts een
enkele maal wale, waar dit
voor het rijm nodig was:
290, 660, 1106, 1578.

E.

ĕ/ă + r + cons. > ae

W-Vl., Z-Holl., ook O-Vl.

maers (= mars) (466)
paert (1624)
3.

O-Vl., Limb., Brab.

ĭ>ĕ
clemmen (alle vormen)
(738, 856, 858, 1136, 1720,
1730, 1732, 1792, enz...)
gewes (862)
mest (3 s.) (908)
scepman (tenzij scēpman?)
(956)
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lecht (= lux) (972)
4.

of/af

af = niet W-Vl.

Steeds af (voorz.), op één
uitzondering na, in het
rijm: 1858 of: grof
5.

ŭ

A.

selc

Brabants

Steeds selc, zonder
uitzondering: 592, 603,
922, 977, 1083, 1341,
1481, 1482, 1831, 1873.
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B.

Brabants

ŭ>ŏ
Ook hier weer, zonder de
minste uitzondering:
locht (601, 627, 635, 638,
639, 643, 650, 661, 665,
667, enz...)
vrocht (640, 710, 1102)
vlocht (668, 748)
drocht (684, 736)

C.

Ingw.

ŭ>ĭ
Zelden, alleen in het rijm:
dinken (558)
sticke (1284, 1390, 1398)

6.

Gerekte klinkers:
B heeft een voorkeur voor
de gerekte enclitische vorm
eist: 438, 452, 468, 517,
603, 662, 764, 1017, 1035,
1067, 1132, 1232, enz...
Verder:
fiermament (281, 285, 327,
333, 365, 368, 371, 387,
401, 406, enz...)
saelt (= salt, 3 s.) (500,
1321, 1368)

Brab., Limb.

hieten (= hitte) (1076) (of
< ê?)
eertrike (551, 556, 557,
560, 566, 570, 453, 463,
483, 493, enz...)
steert (594, 605)

LANGE KLINKERS
7.

ê en ē

A.

ê > ie

Holl. (kust), Z-Br.
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ierste (346, 357, 615, 1013,
1346, 1349, 1428, 1633,
1634, enz...)1
hieten (alle vormen) (527,
715, 1410, 1411, 1413,
1417, 1427, enz...)
B.

ê en ē > ei
Niet-umlautfähig:

Limb., Kust-Wvl. en
-Holl.2

leiken (= adj.) (1539)
weit (3 s.) (891)

1
2

Cf. J. FRANCK, Mnl. Gr. § 75, Anm. 1: Ablaut.
Cf. VAN LOEY, VMVA 1967, Afl. 1-2-3-4, 31-85.
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Umlautfähig:
meine (1 s.) (374)
deilt (3 s.) (551, 1000,
1884)
gemeine (615, 1477)
cleine (616, 1029, 1364,
1626)
8.

î
Voorkeur voor spelling ii
in gesloten (soms vroeger
open) syllabe:
ouder
siin (3 pl. en inf. ‘esse’)
(292, 310, 341, 419, 477,
542, enz...)
latiin (309)
siin (pron. + en) (580)
siin (adj. poss.) (587)
sciint (3 s.) (690, 875, 882,
886, 904, enz...)
tiit (1093)
veniin (1115)
enz...

9.

ie

A.

ie/uu

ie = Kustmnl., Vl., Brab.

dietsche (301, 918, 963,
1124, 1147, 1540)
vier (654, 658, 659, 693,
696, 700, 711, 721, 749,
753, 850, enz...)
liede (676, 795, 1157,
1258, 1311, 1323, 1401,
1539, 1641, enz...)
bedieden (1540)

De natuurkunde van het geheelal

B.

Kustmnl., Oosten en Limb.

ie > ē
stremen (977)

10.

oe

A.

umlaut van oe > uu

Oostmnl. en Brabants

duet (3 s.) (649, 770, 774,
1769)
gruene (912)
sute (949)
verruert (1781)
goet wordt nooit
gepalataliseerd
B.

oe met spelling o

Zeel., Vl., Holl.

nomt (3 s.) (734, 1880)

De natuurkunde van het geheelal

220

11.

Enkele spelling van lange
(?) vokaal:
dire (= diere, pron.) (449) Limb., Brab.
vire (= 4) (1505, 1884)

Limb., Brab.

maniren (608, 1645, 1729, Limb., Brab.
1732)
sciren (1730, 1506)

Limb., Brab.

vor, vort (302, 308, 511,
591, 779, 959, 964, 979,
enz...)
plegt (3 s.) (432)

Brab.

viftech (451, 491)
hort (3 s. en imper.) (500,
599, 631, 1146, 1148,
1328, enz...)
gehort (partic.) (1191)
wet (imper. + 2 pl.) (585,
660, 929, 1219, 1304,
enz...)
nort (626, 996, 1883)
stect (imper. + 3 s.) (646,
687, 736, 749, 825, 850)

Brab.

nemt (3 s. + imper.) (694, Brab.
975, 1139, 1217)
dor (741, 878, 882, 1723)
brect (3 s.) (826, 955,
1788, 1856)

Brab.

wort (subst.) (960, 1147,
1399, 1693)
magt (virgo) (1097)
dragt (3 s.) (1098)
mact (3 s.) (1182)
mort (subst.) (1186)
mester (1247, 1283, 1374)
dogt (virtus) (1290)
gebornisse (1319)
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tstelne (= te stelen) (1343)
lerde (3 s. praet.) (1364,
1372)

Brab.?

lert (3 s.) (1367)

Brab.?

har (pron.) (1451)
clarheit (1493)
hir (1514)

Limb., Brab.?

port (1608, 1795)

DE VOCAAL IN ONBEKLEMTOONDE LETTERGREEP
12.

Svarabhakti

Brab.?

ellec (941)
gelas (975)
wollic (1858)
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CONSONANTEN
13.

Segmentatie
nember, ember (572, 667,
908, 1102, 1324, 1380,
1454, enz...)
dondre (806, 809, 1415)
elder (1554)
verden (1707)

14.

v = w; w = v
tuelefste (1153)
waren (= ww. varen) (798)

15.

assimilatie
pilijchede (772)
auons (381, 382)

16.

-cht/-ft

-cht: zuidelijk

Steeds -cht-vormen.
Bovendien: ochte (= sive)
(672, 921, 1231, 1472,
1531, enz...)
17.

Verdubbeling van
consonant
oppenbaren (378, 720, 942,
998, 1197, 1444, 1476,
1543, 1548, enz...)
kerssen (637, 670, 690)

VORMLEER
18.

di (art. masc.)

oostelijk

di viant (1385)
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19.

de
B toont een voorliefde voor
het artikel de, in alle
naamvallen enkelvoud.
Meestal echter bij
vrouwelijke substantieven,
hoewel zonder regelmaat.
De komt ongeveer 200
maal voor:
287, 296, 302, 308, 313,
321 ', 327, 330, 363, 422,
439, enz...
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20.

heren (adj. poss. fem.)

Brabants

1137
21.

soe = zij (fem. s.)

Vlaams

Alleen in het rijm: 303,
436.
22.

Vormen van het type ‘entie’ Vlaams
hare entare (314)
enter (1489)
enten (1865)

23.

zullen
selen (3 pl.) (399, 622,
1286, 1542)

Brabants

ghi selet (647)

Brabants

seldi, ghi selt (422, 895,
982, 1002, 1172, 1480)

Brabants

selt (3 s.) (1716)

Brabants

De beide laatste vormen
zijn vermoedelijk met ē te
lezen: cf. 11. Geen enkele
maal sullen, of een andere
u-vorm.
24.

Nom.-Acc. pl. 1e flexie op Vl., Brab.: vnl. 15e eeuw.
-n
planeten (401)
en enkele andere.

25.

Ghescapen (part. perf.
sceppen)

Brabants

208
Daarentegen: gescepen
(688)
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26.

hemlieden

Wmnl.

1651

WOORDGEOGRAFIE
Toghen

Vlaams

644, 1168, 1206, 1316,
1548
Het werd vaak vervangen
door een synoniem:
335, 808, 974, 1670, enz...
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Onghemac
Het subst. onghemac wordt
stelselmatig vermeden:
1156: v'noy
1182: leet
1190: (het hele vers werd
hier vervangen)
Wac(heit)/nat(heit)
Wac werd haast overal
vervangen door nat: 606,
897, 899, 933, 938, 944,
1155, 1181, 1189, 1195,
1210, 1719
Soms werd het gewijzigd
in versch(eide): 877, 882,
930.

CONCLUSIE
Naar Brabant wijzen in de eerste plaats de verzen waar Gent stelselmatig gewijzigd
werd in Brussel en Brabant (1588, 1592, 1596, 1598, 1601, 1609).
Typisch Brabants zijn: 5A, B; 20; 23; 25.
Limburgs of oostelijk: 18.
Brabants kunnen zijn: 1A, C; 2B; 3; 7A, B; 9A; 10A; 14; 24.
Limb. of Oostel. kunnen zijn: 1B; 4; 9B.
Vlaams, Hollands: 2C, E; 10B; 21; 22.
Als we echter deze laatste vormen van dichterbij bekijken, blijft er niet zo heel
veel van over:
2C

twee ăr-vormen, die ook in Brabant
kunnen voorkomen.

2E

twee aer-vormen.

10B

tweemaal nomt in het rijm.

21

tweemaal soe in het rijm.

22

3 × entie.

Het Brabants en Limburgs hangen zeer nauw samen, zodat de o.m. Limburgse
vormen geen beletsel zijn om te besluiten tot een Brabantse oorsprong van het
afschrift.
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We hebben hier dus het werk van een Brabantse copiist (W-Brab.), naar een
Vlaamse Vorlage, waaruit enkele karakteristieken (maar dan ook slechts enkele)
overgenomen werden.
Er is echter iets dat de zaken ingewikkelder doet schijnen: de copiist noemt zich
‘Johan de Altre’, dus afkomstig uit Aalter, arr. Gent.
Ik kan slechts één verklaring suggereren: de naam duidt enkel op de bakermat van
de familie, die zich in Brabant vestigde, zodat het taaleigen van Johannes het Brabants
was, of werd.
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HS. O.
KORTE KLINKERS
1.

ă

A.

ă + r + cons.

O. Vl., Gelders, Limburgs

warf (317, 326, 478, 487,
545, 555, 565, 569, 1274,
enz...)
scarp (589)
starf (praet.) (1560)
harde (1174)
starc (764)
varwe (914)
arch (766, 769)
B.

ă + r + cons. > ĕ

Brabant, Limburg

werf (501, 559, 561)
herde (580, 700, 927, 1246,
1802)
sterc (782, 1025, 1039)
C.

Umlaut van ă

Oosten en Brabant

techterst (654)
twelff, twelfte (317, 999,
rubriek na 1152, 1153)
D.

ă + r + cons. > ae

W-Vl., Z-Holl., ook O-Vl.

haerde (663)
2.

ĕ

A.

ĕ>ŭ
nummer, ummer (572, 667) Gelders, N-O.

B.

sunte (349, 1121, 81, 85)

vooral oostel., ook Holl.

ĕ>ŏ

oostelijk

ommer (614, 743, 858,
1303, 1324, 1454, 1513,
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1617, 1745, 1851, 207,
enz...)
C.

ĕ + n + cons. > ei

N-O-Brab., Geld., kan ook
Vl. zijn.

eynden (1881: vijnden,
1885), maar ook ende
(1117, 1427)
teyns (342)
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D.

ĕ+n>ĭ

vooral Brab., ook oostel.

lijnte (met rekking, zie 6)
(1031, 1181, 1197, 1833,
enz...)
minsche (640, 770, 800,
1070, 1179, 1309, 1352,
1387, 1646, enz...)
gint (= Gent, tenzij hier
misverstand bij de copiist
in het spel is) (1588, 1596,
1598, 1601, 1609: bekent)
E.

oostelijk (Limburg)

ĕ>ĭ
kircke (1430)
beschirmen (882)
ylfste, ilfste (rubriek na
1145', 1146)

F.

Wel/wael
Zeer opmerkelijk is dat O
overal wael heeft (zelfs in
het rijm: 1040: vele; 829:
fel; 1307: el, enz...)
Op een 50-tal vbb. zijn er
slechts drie wel-vormen,
waarvan twee in het rijm:
425: el; 373: el, en één in
de tekst: 1266.
De geografische (en ook
chronologische)
verspreiding van deze
vormen is nog niet
bestudeerd.

G.

Holl., noordelijk, ook N-O.

mit
geregeld (361, 389, 396,
651, 684, 728, 742, 796,
798: bet, enz...), zelfs waar
het rijm gestoord wordt.

H.

ĕ + r + dent., lab. of vel. > Vlaams
ă
dartichste (548)
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3.

ĭ

A.

Rekking van ĭ + n + dent. Gelders, W-Overijss., Utr.,
N.O-Br.
begijnt (339, 1851, 1866,
1871, 162)
wijnt (630, 780, 781, 811,
818, 820, 826, 827, 832,
834, 954, enz.)
vijnden (647, 805, 1882:
eynden, 161, 805: dingen)
kijnd, kijnt (718, 1298,
1301, 1361, 1370, 1382)
wijnter (812, 1125, 1139,
1173, 1192, 1203, 1237,
1240, 1837, enz...)
lijnten (= lente) (1031,
1181, 1197, 1833)
twijnt (1732, 1841)
Voorts (tenzij veeleer
grafisch onderscheid van i
door ij vóór nn):
mijn(ne) (= minder) (323,
414: in, 863)
sijnne (= zin) (324, 1736,
1752, 234)
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hijngen (897: gingen, 586)
dijnne (= dun) (1787: ynne)
bijnnen (rubriek na 327,
328, 1735, 1782)
ijnne (1753)
B.

ĭ > ŭ: ducke

oostelijk

407, 637, 656, 770, 772,
778, 809, 1178, 1271,
1283, 1387, 1389, 1397,
1731, 1804, 1813, 1871,
201, 212. Zonder
uitzondering.
4.

ŏ

A.

smergens
593, 720

B.

af(f)/of

af = niet-WVl.

Steeds, zonder
uitzondering, af, zelfs in
het rijm: 1858 aff: groff
5.

ŭ

A.

ŭ>ĭ

Ingweoons

Eénmaal, waarschijnlijk
omwille van het rijm:
dijnne (1787: ynne), terwijl
1367 stuck: ic.
B.

Brab., Omnl., maar niet
Gelders.

ŭ>ŏ
locht (601, 627, 635, 638,
643, 650, 661, 665, 667:
vlucht, 669, 671, 678, 683:
vrucht 709: vrucht, 735:
droecht, enz... zonder
uitzondering);
daarentegen echter, ook als
het rijm in het gedrang
komt:
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vlucht (668: locht)
vrucht (684: locht, 710:
locht, 747: locht)
C.

Oostmnl.

ŭ
Ontelbare malen o
superscriptum boven u:
394, 416, 418, 452, 458,
511, 525, 538, 540, 551,
588, 599, 600, 624, 644,
664, 682, 709, 815, enz...)
maar ook boven u = v:
428 průůen
513 vijůe
577 proůene
1246 diůeers
1668 eůen
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D.

Wmnl.

sulc
(592, rubriek na 918, 922,
1341, 1481, 1482, 1831,
1873)

6.

Gerekte klinkers
Vooral eest (is het) (377,
468, 1017, 1067, 1232,
1333, 1351, 1391, 1477,
1479, 1513, 1515, 1555,
1567, 1802, 93, enz...)
eertrike (280, 331, 299,
433, 437, 453, 463, 419,
427, 483, 493, 507, 543,
enz..., enz...)
keersen (637, rubriek na
668, 670, 672, 690, enz...)
haerde (663, 1174)

westelijk

waes (3 s. praet. zijn)
(1571)

Limburgs, Brab.

peerde (675)
Slechts een enkele maal
een niet-gerekte (?) vorm:
stert (605, 621)
kerse (690)
swert (767)

LANGE VOCALEN
7.

ā en â

A.

â + umlaut

Oosten en Brabant

verclert (3 s.) (314)
ic weent (506)
Verder geregeld geet en
steet, éénmaal ontfeet (3.s):
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396, 847, 850, 1032, 1041,
1043, 1058, 1079, 1103,
1128, 1136, 1140, 1266,
1299, 1451, enz...
B.

(Holl.) Geld., Limb., Brab.

ai
dair (1263)
jairen (342)

8.

ē en ê

A.

ê > ei

Limb., Kust-WVl.
en-Holl.1

Niet-umlautfähig:
heiten (3 s. en pl., inf.)
(963, 1013, 1063, 1081,
1097, 1113, 1123, 1829,
1878, enz...)
meister (1815, 1247, 1283,
1374, 623)

1

Cf. VAN LOEY, VMVA 1967, Afl. 1-2-3-4, 31-85.
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Umlautfähig:
cleine (1029, 1364, 580:
gheen, 616, 572: gheen,
596: gheen, 1626)
heilige (1696)
deilen (3 s. en pl., inf.)
(1884, 92, 237, 260, 551,
999)
teyken (948, 1013, 1016,
1029, 1037, 1045, 1051,
1063, 1153, enz...)
gemeine (1477, 615)
meine (1 s.) (374, 517:
geen)
beteykent (3 s.) (629)
B.

ennich, mennich

schijnt, volgens de vbb.,
vooral Brabants, Limburgs
en oostelijk te zijn; 15e e.

Bijna uitsluitend: 411, 554,
613, 702, 833, 843, 899,
900, 955, 1070, enz...
C.

Holland (kust), Z. Br.

ê > ie
irste (cf. 13) (346, 615,
1013, 1346, 1349, 1428,
1446, 1633, 1634, 1747,
166, enz...)1
hieten (527, 1411, 1413,
1429)
N.B. ierste komt ook in
Limburg voor.

D.

ē > eu

N-O

soven (398, 542, 1003,
1089, rubriek na 1104,
1105, 1205, rubriek na
1398)
voel (714, 1483, 1875, 235)
9.

ie
1

Cf. J. FRANCK, Mnl. Gr. § 75, Anm. 1: Ablaut.
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A.

ie/uu

uu = oostel., Limb., Holl.

lude(n) (244: bescriuen;
676, 795, 1157, 1311,
1323, 1401, 1539, 1641,
1647, enz...)
duytsche (918, 963, 1124,
1147, 1540, 1830)
beduden (1540)
vůer (600: hier, 643: hier,
rubriek na 642, 647, 654,
658, 659, 693: hier, enz...)
ongehure (1066: diere)
N.B. de uu-vorm wordt
zonder uitzondering
gebruikt, zelfs zeer vaak
ten koste van het rijm.
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B.

Kustmnl., Oosten, Limb.

ie > ē
stremen (977)

10.
A.

Gelders en N-O.

ō>ā
apenbaren (378, 720, 942,
998, 1197, 1444, 1476,
1543, 1548, 1581, 1860,
168)
gade (1405, 1421, 1578)
gebade (1406)
dader (= dooier) (1662)
baert (= boort) (645)

B.

spelling oi

oostelijk

vorvoits (779)
11.

oe

A.

palatalisatie van oe

Oostmnl. en Brabants

guet (577: vroet, 583: doet,
718, 1248, 1253: vroet,
1272, 1283, 1291: doet,
1300, 1618, 1699: vroet,
enz...)
suet (860: doet)
průuen (428, 884)
verrůert (1781)
Daarentegen overal doet.
B.

oe met spelling o

Zeel., Vl., Holl.

nomen (alle vormen) (293,
1015)
hi motene (729)
proůene (577)
C.

oe > diftong

Limburgs, O-Br.

schouwe (= scoe) (767:
joue) (zie echter Filol.
commentaar)
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12.

uu met spelling uy

vnl. 15e eeuw

sůyt (997, 876, 1083, 1883,
265)
duytsche - (918, 963, 1124,
1147, 1540, 1830)
hůyt (1757)
uyt (639: ontsiet, 1844)
luyt (1843)
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13.

Enkele spelling van lange
(?) vocaal
irste (346, 615, 1013, 1346, Limb., Br.
1349, 1429, 1446, 1633,
1634, enz...)
wile (= wiel) (393)

Limb., Br.

stiren (= stier) (1042)

Limb., Br.

wart (= ware het) (408)

Brab.

stect (3.s) (825)

Brab.

brect (3.s) (826, 955, 1788, Brab.
1804)
suet (= zweet) (1758:
gereet)

DIFTONGEN
14.

aei
wait (3 s.) (809, 779, 817,
830)
drait (3 s.) (810, 780)

15.

ou > ol

Gelders en N-O.

twiuoldige (1046)
colde (1157)
mennichfolde (1158)
solt (ww.; tenzij < soelen,
cf. 26) (1172, 1749)

VOCALEN IN ONBEKLEMTOONDE SYLLABEN
16.

e-syncope

Zuid-oostelijk

werlt (405, 1033, 1435,
1640, 1642, 1643)
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17.

Svarabhakti

Brabants

blaesballich (1769)

CONSONANTEN
18.

auslaut-ff

Omnl.

aff (= ab) (292, 676, 681,
696, 714, 733, 826, 832,
844, 862, 871, enz...)
twelff (317)
warff (317, 390, 487, 545,
555, 565, 569, 269, 235)
werff (559, 561)
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kerff (559)
off (= sive) (672, 875, 921,
1086, 1231, 1264, 1331,
1624)
wijff (784)
halff (1023, 1043, 1049,
1061, 1095, 1104, 1111,
1159)
gaff (1277, 1497)
dieff (1339, 1342)
starff (1560)
groff (1857)
19.

auslaut-ll

Omnl.

sall (458, 682, 948, 974,
1112, 1133, 1162, 1168,
1206, 1316, enz...)
all (510, 723, 774, 807,
973, 1012, 1042, 1111,
1134, 1161, 1167, 1205,
enz...)
small (697, 1392)
vall (1790)
dall (1644, 1789)
20.

t-apocope

Limburgs

ende steel al (3 s.) (1343)
kijnsche (= kindse) (1382)
(assimilatie?)
21.

-ft/-cht

-ft = N-en Z-Holl., N-Br.,
Utr., oostel.
-cht = zuidelijk

after (1086)
In al de andere, talrijke
gevallen: -cht.
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22.

g

A.

g-syncope

Brab., Limb.

seet (528, 607, 623:
waerheit, 820, 837, 917,
1815, 1825, 1874:
waerheide, enz...)
geseet (510, 803: waerh[t],
892, 1161, 1721)
leet (887: waerheit, 1741,
1748)
geleet (1722)
pleet (961)
B.

g + vokaal:
Zowel vóór e, i, sjwa, als
o, a, u steeds g, zeer zelden
gh.
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23.

w
goensdach (1414)
tvelinc (1045)
suet (= zweet) (1758:
gereet)
suert (= zwaard) (767)

VORMLEER
24.

et (pron.)

Brabants en oostelijk

(355, 410, 577, 703, 764,
815, 817, 1524, 1847,
enz...)
25.

oer, oen, hore, hoer
oer (319, rubriek na 1398, Gelders
1650)
oen (1655)

Noord-oosten

hore, hoer (1056, 391, 424) schijnt vooral in Brab. voor
te komen (?)
26.

zullen = soelen

oostelijk

399, 622, 1716
solt (1172, 1749) (tenzij uit
sout: cf. 15)
Eenmaal een pluralis-vorm: Vl., maar ook sporad.
Holl., Br., Limb.
sullent sijt (1542)
27.

Nom.-Acc. pl. op -n, 1e
flexie

A.

dagen (1059)

Vl. 13e eeuw, Br. vnl. 15e
eeuw

voeten (517)
clercken (535)
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staerten (621)
visschen (1809)
B.

meisteren (1247)

Brab., Limb.

28.

3.s. met pluralis-vorm

Oostelijk

hi plagen (922)
dander [...] en leerden
(1364)
onse hoeren [= inf.] [...] en
sijn niet also scerp (755)
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29.

Ghescapen (part. perf.
sceppen)

Brabant

280
daarentegen: gescepen
(688)
30.

allet (989)

oostelijk

31.

hauestu (2 s. hebben)

oostelijk

1684
32.

Umlaut bij st. ww. 3 s. ind. Limburgs, ook Holl.
praes: ĕ > ĭ
stict (742)
sprict (1538)

WOORDGEOGRAFIE
-

Het Vlaamse ww. toghen werd telkens
vervangen door tonen, seggen, of
synoniemen (644, 808, 974, 1168, 1206,
1316, 1548, 1564, 1670, enz...)

-

Geregeld vinden we de aan O eigen vorm
nochtant (391, 399, 409, 735, 769, 855,
1278, enz...)

-

O verkiest klaarblijkelijk wac en wacheit
boven nat en natheit

wac:

606, 877, 882, 897, 899, 930, 933, 938,
944, 1150, 1155, 1181, 1195, 1210, enz...

nat:

1189, 1719.

CONCLUSIE
De taal in hs. O wijst overwegend naar het Oosten (Gelderland en Limburg):
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1A, B, C; 2A, B, C, D, E, G; 3A, B; 4B; 5B, C; 7A, B; 8A, B, D; 9A; 10A, B;
11A, C; 15; 16; 18; 19; 20; 22A; 24; 25; 26; 28; 30; 31; 32.
Er komen echter ook Brabantse kenmerken in voor: 8A, C; 12; 17; 27A, D.
In de codex wordt enkele malen Nijmegen vermeld (zie Beschrijving), en deze
localisering past dan wel heel goed bij onze bevindingen wat de taal betreft. Nijmegen
ligt in Gelderland ongeveer op de grens van Brabant en Limburg. We mogen
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dus met een gerust hart het grens-dialect van dit hs. met de zeer precieze term
‘Nijmeegs’ bestemepelen.
Er zitten echter een paar vreemde eenden in de bijt, waarvan sommige misschien
minder vreemd zijn dan ze op het eerste gezicht lijken:
1) Vlaams: 2H: één vorm.
2) Kustmnl.: 5A: één vorm, in het rijm.
3) Hollands (kust) en Z-Br.: 8C.
Hier zou ik echter willen opmerken dat irste een zéér gewone vorm is in Limburg,
en daar volgens Kern (L.S., p. 41) oorspronkelijk ook thuishoorde.
Hieten (4 × voorkomend) kan ook in het Limburgs gevonden worden, zij het dan
niet vaak.
4) Vl. en Z-Holl.: 1D: één vorm.
6) Westmnl.: 5D: sulc.
Het spreekt vanzelf dat de Vlaamse vormen uit het oorspronkelijke werk overgenomen
werden. Ik zeg hier niet, zoals bij de overige handschriften: uit de legger, want ik
ben er haast zeker van dat de Vorlage van O niet alleen niet zuiver Vlaams geweest
is, maar zelfs reeds zeer oostelijk gekleurd. Het is haast niet mogelijk dat een copiist,
tenzij hij uitzonderlijk snugger is, zó weinig ‘steken’ laat vallen.
Ten slotte hebben we hier in een ‘literair’ werk de toch belangrijke bevestiging
van wat Tille opmerkte voor de oorkondentaal: ‘Bedeutendster Treffpunkt und
Umladeplatz ist da Nijmegen, das von jeher eine Sonderstellung einnimmt. Schon
in früher Zeit finden sich Belege für seine grosse Bedeutung als Handelsstadt. [...].
Rheinaufwärts hat es Handelsfreiheit bis Koblenz und Mainz. [...]. Interessant ist es,
wie sich diese Mittelstellung Nijmegens in seiner Urkundensprache ausprägt.’ (Zur
Sprache, p. 12).

HS. W.
Bij het bespreken van de taal van dit hs. werd ook rekening gehouden met enkele
relevante vormen die voorkomen in de ingelaste verzen, o.m. Der Manen Zeden. De
verwijzing hiernaar gebeurt dan a.v.:
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M.Z.

=

Manen Zeden

r.

=

regel

III

=

deel III, waarna de
bladzijde vermeld wordt.

KORTE KLINKERS
1.

ă

A.

ă + r + cons. > ĕ

Brab., Limb.

werf (218, 235, 248, 257,
269, 317, 326, 390, 569)
sterc (782, 1039)
verwe (911, 914)
B.

ă + r + cons.

O-Vl., Geld., Limb.

arch (766, 769)
warf (487, 501, 545, 555,
559, 561, 565)
scarp (589, 756)
harde (663, 678, 700, 756,
927)
starc (1025)
2.

ĕ

A.

ĕ>ĭ
wilker (468, rubriek na
192)

Brab., Holl., verder oostw.

mit (361, 389, 396, 651, Noordel., ook N-O.
684, 728, 736, 742, 1126,
enz...)
Maar: ook talrijke malen
met.
B.

ĕ+n>ĭ

vooral Brab., ook oostel.

Slechts éénmaal, in het
rijm: bringet (775)
C.

oostelijk

ĕ>ŏ
ommer (614)
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Ook: ymmer (743, 858)
D.

ĕ + r + cons. > ă

Vlaams, Holl.

marcurius (299, 359, 440,
444, 553, enz...)
market (imper.) (848)
warpt (3 s. ind. praes.)
(781)
E.

ĕ + r + cons. > ae

W-Vl., Z-Holl., ook O-Vl.

aertrike, aerde (11, 419,
427, 433, 437, 453, 463,
483, 493, 508,
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543, 546, 547, 551, 556,
557, 560, 566, 570, enz...,
zonder uitzondering)
staert (605)
kaerse (637, 670, 672, 690)
swaert (767)
F.

ĕ + n + cons. > ei

N-O-Brab., Geld., kan ook
Vl. zijn

eynde (1117)
G.

ĕ > ŭ vòòr l + cons.

Brab., ook Holl.

zulver (M.Z. r. 4: III, p.
529)
3.

ĭ

A.

rekking van ĭ + n + dent.

Geld., W-Overijss., Utr.,
NO-Br.

viinden (647)
wijnt (630, 779, M.Z. r. 6:
III, p. 528)
kijnder (718)
wijnt (3 s. winnen) (M.Z.
r. 5: III, p. 513; M.Z. r. 7:
III, p. 527)
Ook in andere positie:
mijn (= minder) (323)
sijn (subst.) (324, 88: in,
234: min)
somwijl (674, bis)
scrijfturen (1094)
B.

O-Vl., Limb., soms Brab.

ĭ>ĕ
blexem(e) (639, 732, 734,
750, 760, 761, 774, 797,
803)
blexemen (ww.) (783)
mest (3 s.) (908)
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gemest (part. perf.) (268:
west)
lecht (= lux) (972, 984)
bamesse (1121)
4.

ŏ

A.

ŏ>ŭ

W- en O-Vl., Holl. (kust)

up (738, 822, 833, 840,
858, 866, 874)
Meestal echter: op.
versturmet (793)
durren (3 pl.) (958)
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summe (219)
cunste (subst.) (M.Z. r. 2:
III, p. 510)
B.

of: af

of = westelijk
af = niet W-Vl.

Slechts zelden of (292, 696,
714, 805, 826, 844, 846,
862, 1078)
5.

ŭ

A.

sulke

Wmnl.

steeds: 592, 922, 977.
B.

Ingweoons

ŭ>ĭ
Dinken (inf.) (588)
dinct (3 s.) (926)
sticken (92)

C.

u met een kleine v
superscriptum

oostelijk

d nct (631)
phtolome s (423)
m echdi (829)
n ese (M.Z. r. 17: III, p.
513)
6.

Rekking van korte (?)
vocalen:
weert (3 s. werden) (749)
weest (= west,
windrichting) (W' 907:
mest)

} Limb., Brab.

sael (3 s.) (954)

} Limb., Brab.

eexempel (974)

} Limb., Brab.

eest (= is het) (764)

} Limb., Brab.
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LANGE VOCALEN
7.

ā en â

A.

umlaut op â

oostelijk, Brab.

leechsten (456)
B.

spelling ai

Geld., Limb., Brab., (Holl.)

dair (322, 326, 329, 334'',
353, 369: naer, 386, 394,
399, 421, 439, 442, 444,
446, 454, 456, 476:
ouerwaer, 602: claer,
enz...)
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iair (180, 184, 187, 354,
rubriek na 167: ouerwaer,
enz...)
wairheit (884, 888)
wair (1038)
8.

ē en ê

A.

ê > ie

Holl. (kust), Z-Br.

hieten (alle vormen) (527,
722)
twiuoldige (1046)1
twilinc (1045, 1050)1
B.

Limb., Kust-WVl. en
-Holl.2

ê > ei
meyster (rubriek na 414)
heit (= nomen habet) (750,
963)
weit (3 s.) (891)

9.

î
spelling ii

ouder

tiit (1101)
siin (= esse) (1155)
Ook in de auslaut: sii
(pron. 3 pl.) (846); hii (785,
852)
Ook korte i: viinden (647)
10.

ie
ie/uu

uu = oostel., Limb., Holl.
ie = Kustmnl., Vl., Brab.

dietsche (301, 918, 1147)

1
1
2

Cf. Etym. Wdb.: Ablaut?
Cf. Etym. Wdb.: Ablaut?
Cf. VAN LOEY, VMVA 1967, Afl. 1-2-3-4, 31-85.
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vier (600, 643, 654, 658,
659, 693, 700, 711, 721,
749, enz...)
liede(n) (1157)
lude(n) (66, 795, 640)
duutsche (1124)
11.

eu

A.

met spelling, afwijkend van
o
moelen (782)
duer (= voorz.) (878, 881,
976, 984)
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voeren (= bijw.) (882,
1048)
muecht (2 pl.) (rubriek na
34, 239, rubriek na 274,
1154)
muechdi (24, rubriek na
320, 829)
moeghdi (579, 599)
B.

ontronding

westelijk

euel (M.Z. r. 12: III, p.
524)
12.

ō en ô

A.

ô>a

Gelders, N-O.

vertaghet (3 s.) (611)
B.

spelling oi

oostelijk

voir (302, 964, 1125, 1131)
13.

oe met spelling o

Zeel., Vl., Holl.

noomt (3 s.) (1015)
done (inf.) (1072: pusoene)
prouen (inf.) (884)
14.

Enkele spelling van lange
(?) vocaal
heft (3 s. hebben) (746:
gheeft; bijschrift bij
tekening Venus; 1001,
1010: leeft; M.Z. r. 4: III,
p. 510; M.Z. r. 25: ib.;
1019, 1026, 1029)
brect (256, 955)

Brabants

vort (bijw.) (1028)
ghen (286)
nem (imper.) (M.Z. r. 17:
III, p. 522)

De natuurkunde van het geheelal

tempest (957)
wet (imper.) (298)
15.

Eigenaardige spelling van
sommige lange klinkers
cooemt (3 s.) (659, 681,
683, 733, 824)
nooemt (3 s.) (734)
rooet (912')
dooet (3 s. doen) (938)
voirwaeer (964:
leidergheer)

De natuurkunde van het geheelal

240

DIFTONGEN
16.

ou

A.

met spelling u

(O-)Vl., Holl.

truwen (bijw.) (718:
vrouwen)
truwen (inf.) (M.Z. r. 13:
III, p. 522: scuwen)
B.

ou > ol

Gelders, N-O.

twiuoldige (1046)
17.

aei + umlaut

Holl., Limb., O-Br.

meyen (M.Z. r. 4: III, p.
527: saeyen)

DE VOCAAL IN ONBEKLEMTOONDE LETTERGREEP
18.

e-syncope

Zuid-oostelijk

werlt (1033, M.Z. r. 17: III,
p. 510)
19.

Sonorisatie van sjwa (of:
vocaalharmonie?1)
dagharaet (593)

} natonig; Brabants

tachtarst (654)

} natonig; Brabants

tsomorgens (720)

} voortonig

te bistierren (M.Z. r. 19:
III, p. 510)

} voortonig

CONSONANTEN
20.

Segmentatie
coempt (357, 639)
1

Cf. W. BRAUNE, Ahd. Gr. § 67.
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neempt (694)
21.

v=w
vallet (3 s. wallen) (1073,
1075)
w=v
ewangeliste (63)

22.

-ft/-cht

-cht = zuidelijk

Steeds, zonder één
uitzondering, -cht-vormen.
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23.

Verdubbeling van
consonant

oostelijk

kaerssen (637, 670, 672,
690)
menssche(n) (770, 800,
1070, enz...)
gheenne (1098)
duuell (725)
all (947: sal, 1012)
will (3 s.) (M.Z. r. 12: III,
p. 522)

VORMLEER
24.

sullen

A.

seldi (234)

Brab., Holl.

B.

sullen (3 pl.) (399, 622)

Vlaams, ook sporad. Holl.,
Brab., Limb.

25.

hoer (adj. poss.)

schijnt vooral in Br. voor
te komen (?)

20, 78, 215, 230, 231, 285,
417, 536, 576, 584, 1134
26.

bruchten: (3 pl.) (722)

27.

inf. zonder n

Limb., Brab.: 14e e.

crige (748)
28.

3 s. zonder t, ind. praes.

Limburgs

doe (773, 782)
29.

soe = zij (fem. s.)

Vlaams

303: hoe
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30.

Nom.-Acc. pl. 1e flexie op Vl., Brab.: vnl. 15e eeuw.
-n
clercken (535)

WOORDGEOGRAFIE
Toghen
10, 448, 644, 808, 888, 974 Vlaams
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Wac(heit/nat(heit)
wac (270, 606, 877, 897,
899, 933, 938, 944, 1155)
nat (1150)
Creeft i.p.v. crabbe
Systematisch: 1052, 1055,
1062
Vlaams

Varinghe
834

CONCLUSIE
Bij een eerste schifting in dit zeer gemengde dialect krijgen we twee groepen:
1) Brabantse en meer oostelijke vormen, waaronder vooral belangrijk zijn:
3A:

rekking van ĭ + n + dentaal

5C:

v superscriptum

7A:

i-umlaut op â

B:

spelling ai

12B:

spelling oi

16B:

-old

18:

e-syncope

23:

vormen als all, will, e.d.

2) aan de andere kant typisch westelijke kenmerken (waarbij Brabant niet werd
inbegrepen). Van belang zijn:
4A:

ŏ>ŭ

5A:

sulke

B:

ŭ>ĭ

11B:

ontronding van eu

16A:

-ouw, met spelling -uw.

In andere gevallen wisselen de oostelijke en de westelijke vorm af: 4B: of/af; 10:
ie/uu.
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Ik meen dat we hiermee voor een eerste globale keuze staan, maar vooraleer daartoe
over te gaan, wens ik nog even terug te komen op de kalenders, besproken in de
Beschrijving. We hebben gezien dat de Latijnse Cisiojanus eerder in het bisdom
Utrecht thuishoorde.
Ook mogen we de initiaal van de Computus, een duidelijk Utrechts sjibboleth,
niet uit het oog verliezen.
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Niet alleen hierom, maar ook omdat ze minder talrijk en minder overtuigend zijn,
zou ik de Vlaamse en westelijke kenmerken voor rekening van de Vorlage willen
laten. Na deze eliminatie echter is de taal van de copiist nog zeer onvoldoende
gelocaliseerd, en daarom gaan we alles, wat niet Vlaams of westelijk is, nogmaals,
maar van dichterbij bekijken:
exclusief N-O.:

16B -old

oostelijk:

10 de uu-vormen

oostelijk:

5C

oostelijk:

23 dubbele consonant

Utr., NO-Br., Geld., West-Overijssels:

3A rekking van ĭ + n + dent.

Brab., Holl.:

24A seldi.

Het Gelderse en verder Noordoostelijke mogen we wel uitschakelen: teveel
kenmerken ontbreken daarvoor, zoals a = o, nummer, e.d. Ook het Limburgse mag
geëlimineerd worden: geen spoor van o.m. anticiperende assimilatie, t-apocope of
hypercorrecte paragoge.
Eigenlijk is er niet veel dat ons toelaat de streek van de copiist enger te begrenzen.
We moeten in Noord-Nederland zoeken, naar het oosten toe, dat staat vast. Het N-O.
en het Gelders komen niet meer in aanmerking. Daar we in de buurt moeten blijven,
kunnen we denken aan het Utrechts of Noord-Brabants.
In het N-Brabants zouden we bv. or- i.p.v. er- verwachten, terwijl in W geregeld
kersdach, derde, e.d. gevonden worden; ook u + cht werd nooit -ocht.
Van het Utrechts weten we positief slechts één ding: het was een menggebied. In
Utrechtse documenten werden de volgende vormen gevonden1, die we ook in W
hebben:
of:

4B

zel:

24A

mit:

2A

ĕ = ĭ:

2A.

Dit is natuurlijk véél te schraal om de taal van handschrift W definitief als Utrechts
te bestempelen. Houden we echter

1

Cf. A. VAN LOEY, Een en ander met betrekking tot de Taal van het Zutphens-Groningse
Handschrift (passim).
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rekening met uitwendige criteria, zoals de kalender en de Utrechtse initiaal, dan zijn
we toch wel haast gedwongen de bakermat van dit hs. te zoeken in Het Sticht,
misschien iets ten oosten van Utrecht, naar de Veluwe toe.

3. Filiatie
Na eindeloze berekeningen kwam ik tot de ontmoedigende conclusie dat het een
utopie is, een volledig stemma te willen opmaken van onze tien handschriften.
De prachtige stamboom, waar ik van droomde, is ondanks de allerbeste zorgen
niet hoger opgeschoten dan een schriel, stekelig kamerplantje. Met optimisme
bekeken, is het resultaat toch niet uitsluitend negatief.
Vooraleer een eerste poging tot classificeren te wagen, wijs ik er nogmaals met
nadruk op - en het is werkelijk van groot belang, wil men een objectieve kijk hebben
op de compositie der verschillende hss. - dat de nummering der verzen arbitrair is.
Clarisse, die geheel te goeder trouw te werk ging, beschikte over 5 hss., waarvan 3
(H, S, L) een soort van proloog bevatten, 278 vv. lang. Hij beschouwde de andere
twee (U en B) ‘dus’ als onvolledig, en gebruikte als legger natuurlijk een hs. met
integrale tekst. Hij koos daarvoor H (zonder deze keuze te verantwoorden) en
nummerde de verzen van 1 tot 1890.
Zo komt het dat, volgens dit systeem, bij hem U en B met v. 279 aanvangen. Voor
B was er trouwens geen probleem: de tekst eindigt bij v. 1890. Maar in U was er iets
dat Clarisse ten zeerste verwonderde: na vers 1888 volgden gedeeltelijk de verzen
1 tot 279, maar in totaal verschillende volgorde (zie Inhouds-tabel). Clarisse besloot
daaruit dat de copiist van U, om allerlei redenen, zeer grillig met de oorspronkelijke
tekst had omgesprongen. Dat dit inderdaad vaker voorkomt, weet iedereen, en wij
zijn het retrospectief helemaal eens met de redenering van de vorige uitgever.
Sindsdien echter zijn er nog 5 andere handschriften komen opduiken, en helaas,
de compositie wordt er niet uniformer op!
In het licht van al deze verschillende versies moeten we ons nu wel afvragen: hóe
zag de oorspronkelijke tekst eruit, waarmee ik bedoel: wat is in werkelijkheid vers
nr één geweest? Het antwoord daarop blijven we natuurlijk schuldig, maar het
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stellen van de vraag betekent dat we het niet noodzakelijk ééns moeten zijn met
Clarisses nummering, destijds zeer logisch maar nu niet meer zo vanzelfsprekend.
We zijn gedwongen ze over te nemen, en dat schept een psychologisch klimaat
waartegen ik wilde waarschuwen. Het is niet omdat we thans aan het eerste vers van
een hs. bv. nummer 279 of 37, of wat ook, geven, dat er aan deze tekst iets ontbreekt.
Waarom zou bv. U niet de juiste volgorde kunnen hebben, of Ups?
We moeten dit indachtig blijven, nu we eerst de hss. zullen trachten te groeperen
volgens hun compositie.
1) 4 hss. vangen aan met v. 279: U, B, M' en O. Voor M' meen ik een voorbehoud
te moeten maken, want ik heb de indruk dat een eventuele verkeerde restauratie ons
hier parten zou kunnen spelen (zie Beschrijving). Voorzichtigheidshalve laten we
M' dus buiten beschouwing, des te meer daar we, in sommige verzen, een frappante
gelijkenis vaststellen tussen H, S en M', zoals bv. 286, 302, 303, e.a.
Er lijkt dus wel op het eerste gezicht een band te bestaan, hoe vaag dan ook, tussen
U, B en O. Voorlopig leggen we deze hss. even in hetzelfde laatje opzij.
2) 4 hss. beginnen met een kalender: H, S, L en W (hoewel in dit laatste alleen de
cisiojanus-kalender voorkomt, maar ten slotte is dit slechts een verschillende manier
van presenteren).
Na de kalender komt dan de ‘integrale’ tekst, d.w.z. vanaf v. 1 (in W: v. 9).
Dus weer een schijnbaar homogene groep.
3) Er blijven dan nog twee hss. over, waar we niet goed raad mee weten: Ups en M.
M is eigenlijk een fragment, waarvan we echter ruimschoots begin en einde hebben,
zodat de compositie van de tekst duidelijk genoeg is. Welnu, M vangt aan bij v. 37.
Ups. is ook weer een geval op zichzelf: het eerste vers is nummer 5, maar na v.
34 volgen 279 sqq.
Ook de verdere indeling, waarover dadelijk meer, noopt ons deze beide hss, die
ook met elkaar absoluut geen verband hebben, apart te behandelen.
1) Laten we nu de eerste groep onder het vergrootglas nemen: U, B, O.
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B heeft zeker niet als Vorlage gediend voor U of O: dit is om interne redenen niet
mogelijk: in B geen tekeningen, de tekst houdt op bij v. 1890. Toch had hij een
uitvoeriger voorbeeld, getuige zijn eigen woorden bij het besluit: ic hebber so vele
laten bliven.
In U en O daarentegen hebben we èn tekeningen, èn na v. 1888 verschillende delen
uit wat we traditioneel maar verder de ‘proloog’ zullen blijven noemen, t.w. vv.
1-279. Deze zijn in beide hss. noch dezelfde, noch komen ze in dezelfde volgorde.
O kan evenmin de legger van U zijn geweest, èn om chronologische redenen, èn
omdat heel wat hoofdstukjes ontbreken, die in U wèl voorkomen.
Ook U kan niet als Vorlage hebben gediend: noch voor B, dat ouder is; noch voor
O, dat na v. 1888 en het gedicht over De Cracht der Mane, enkele gedeelten inlaste,
die niet volledig in U voorkomen:
37 - 96

(U: 89 - 96)

161 - 278

(U: 161 - 264).

Bovendien vermoed ik dat O een reeds oostelijk gekleurde Vorlage had (zie Taal).
Toch mogen we het verband tussen deze 3 handschriften zomaar niet ontkennen:
waarschijnlijk behoren ze tot eenzelfde traditie en gaan ze alle 3 terug op eenzelfde
legger, met ontbrekende tussenschakels.
U, B en O zijn misschien wel familie van elkaar, maar de graad van verwantschap
is moeilijk te bepalen.
B en O zijn soms sterk verwant: in de tekst hebben ze vaak samen dezelfde versie,
tegenover de andere hss. in globo. Ik haal slechts enkele vbb. aan:
436 B, O:

dusentich

// dus

446 B, O:

naesten

// nederste, laechste

449 B, O:

v.m.

// vijfhondert dusent

536 B, O:

gewerken

// werken

545 B, O:

100 + 60

// 100 + 66; 100 + 56

1241 B, O:

staen

// gaen

1269 B, O:

so, soe

// si, hi

1297 B, O:

vroetscap

// wijsheit, en varr.

1342 B, O:

groet dief(f)

// hooft dief, gouwe dief
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1723

}

totaal andere verzen dan de
overige hss.

1724

}

totaal andere verzen dan de
overige hss.

1725

}

totaal andere verzen dan de
overige hss.

1751 B, O:

v mach

// het mach v, ghi moghet

1757 B, O:

gereet

// sweet

1773 B, O:

en wech

// wech.

Daar door beider inhoud reeds voldoende blijkt dat O niet rechtstreeks op B kan
teruggaan, en staving naar verdere interne criteria overbodig is, haal ik slechts 2 vbb.
aan, waar B een foutieve versie heeft, en daarmee alleen staat:
552 B:

2.000

// O: 22

555 E:

27

// O: 37.

Het is nutteloos van dergelijke verschillen een lange lijst op te maken.
Anderzijds is er ook vaak overeenkomst tussen O en U (en soms B):
552 U, O:

22

// 22.000, 2.000

1084 U, B, O:

pinct

// pijnt

1553 U, B, O:

claer

// daer

1740 U, O:

moghedi

// andere zinswending.

moechdi
Bovendien zijn in U en O de volgende verzen min of meer identiek: 435, 475,
481, 530, 552, 555, 560, 1084, 1328, 1373, 1383, 1517, 1553, 1615, 1654, 1665,
1700, 1729, 1740, 1748, 1757, 1790, 1794, 1801, 1802, 1839, 1866, 1876, 1879.
Veel is dat niet, maar alles tezamen genomen, meen ik wel voldoende overtuigend
de betrekkingen tussen deze 3 hss. te hebben aangetoond, alsook hun verschillen.
2) De tweede voorlopige groep bevatte hss. H, S, L en W. En hier moet onmiddellijk
gezegd worden dat H een rechtstreekse copie is van S: woordelijk, en op enkele
uitzonderingen na zelfs letterlijk, stemmen ze overeen. De gelijkenis is zó
buitengewoon, dat zelfs een kind ze zou kunnen zien. Dat is dan ten minste één filiatie
waar we zeker van zijn. H is het soort van copiist ‘à la lettre’, die slaafs overschrijft,
zelfs de fouten. Zo hebben we in S 664 [s]onderlinghe; H zag natuurlijk niet de
expungering en schreef:
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sonderlinghe, wat geen zin heeft; idem voor v. 779: S es [bekent] reet > H es bekent
reet.
Voor v. 865 had H zijn bril opgezet: S altoes [ga] slaet > H altoes slaet, waaruit we
mogen opmaken dat de expungering in S door de copiist werd aangebracht.
Wat nu met L en W?
W heeft natuurlijk niet als Vorlage kunnen dienen, voor welk van de 9 hss. ook:
de tekst houdt op bij v. 1160, en de compositie staat helemaal apart door de ingelaste
en weggelaten stukken. Ook kleinere afwijkingen bewijzen dit:
V. 311

W:

2

// 3

308

na

// voor

366

4

// 2, of 9

435

30

// 37

469

30 × 100.000

// 39 × 100.000

475

ten versten

// ten naesten

481

45.000

// 47.000

530

400

// 300

enz...
En L? Een eerste vaststelling: de Vorlage van L was een hs. waar sommige cijfers
voluit geschreven waren, in o.m. de volgende verzen:
21 L seluen, i.p.v. 7. De vergissing is alleen verklaarbaar als de legger seuen had.
Maar 469 L xxxix ende dertich duzent: 470 [...] lich: het rijm is niet juist, de legger
had cijfers.
Hiermee kunnen we natuurlijk geen Vorlage vinden, maar dit kan wel negatieve
diensten bewijzen.
H, S en L hebben zéér vaak samen, maar niet exclusief, dezelfde versie:
zo o.m. in vv. 289, 311, 435, 446, 449, 552, 555, 560, 561, 728, 1064, 1145, 1253,
1257, 1269, 1286, 1316, 1323, 1377, 1616, 1617, 1624, 1709-1716, 1729, 1751,
1794, 1799, 1801-1802, 1806, 1823, 1851, 1852, 1866, 1867, 1876-1879, 165, 169,
173, 97-160, 194, 220, 225, 245, 246, 256, 259.
Deze lijst mag niet te veel indruk maken, want ook andere hss. uit de eerste of
derde groep hebben deze verzen gemeen.
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Exclusief voor H, S, L zijn:
1145 (ontbr.), 1257, 1316, 1323, 1378 (ontbr.), 1709-1716 (ontbr.), 1801-1802
(ontbr.), 1852, 1866.
Wat vooral deze 3 aan elkaar bindt, is de vermelding van Geraert van Leenhoute,
in v. 143, en het ontbreken van de vv. 1145, 1378, 1709-1716, 1801-1802.
L kan niet als Vorlage hebben gediend voor S: de tekst van het Leidse hs. is
werkelijk té corrupt, er ontbreken verzen in, die wèl in S voorkomen:
490, 595-596, 651, 780, 877-878, 994, 1050, 1293, 1499, 1596, 66.
Heeft omgekeerd S dan misschien gediend bij het afschrijven van L? Ook dit
schijnt moeilijk aanvaardbaar: in S ontbreken de vv. 260-263, 470, 584, 1721-22.
We kunnen dit eventueel wèl veronderstellen, als L met een tweede Vorlage werkte,
waaruit hij aanvulde. Toch kan ik moeilijk aanvaarden dat L de ontbrekende verzen
elders ging opzoeken, en anderzijds zoveel nieuwe gapingen maakte (of liet bestaan).
Ik meen dan ook eerder dat ze beide naar eenzelfde Vorlage werden afgeschreven.
Ik heb niet het minste vermoeden wat we met W moeten aanvangen: alles in dit
hs. is uitzonderlijk: de miniaturen, de Latijnse teksten, de ingelaste Mnl. verzen, het
onvolledige Natuurkunde-gedicht, bepaalde reeds vermelde afwijkingen. De
overeenkomsten met de andere hss. uit groep 2 zijn niet kenmerkend genoeg om
aangehaald te worden. Liever formuleer ik het zó: W stemt met H, S en L vaker
overeen, dan dat het ervan afwijkt.
Maar vóór we de derde groep gaan bespreken, lijkt het me noodzakelijk op het
verband te wijzen tussen groep 1 en 2, afwisselend via U, S, L en O. De overeenkomst
is nl. te frappant om ze over het hoofd te zien:
U is het enige hs., met L, H en S dat het gedicht van Geraert bevat (vv. 145-160),
maar in U ontbreken de twee verzen (143-144) waarin de auteur genoemd wordt.
Een tabel zal in dit geval veel duidelijker de gelijkenis tussen de zoëven vermelde
handschriften doen uitkomen, t.w. U, S en dus ook H), L en O:
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U=S, L, O
435

U=S, L
446

U=S
450

U=L
382

475

449

542

456

745

1232

481
530

545

1354

1331

555

1253

1519

1341

560

1269

1551

1342

1615

1751

1654

1370

1729

1799

1665

1588

1876

1867

1748

1680

1879

165

1804

1695

173

1837

1721

97-160

1722

194

1742
1797
1884

U=O

L=O

U=L, O

S=O
382

552

450

1328

469
1447

1084

728

1383

1462

1373

745

1517

1474

1553

11451

1700

1654

1654

1169

1839

1665

1665

1286

1748

1740

1346

1808

1748

1377

1884

1757

1384

221

1790

1394

1794

1612

1801

16161

1
1

betekent: ook S en H.
betekent: ook S en H.
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16171

1866

16241
18231
1826
1835

Al deze overeenkomsten hebben natuurlijk niet ieder dezelfde waarde, maar er
schijnt toch een zekere interpenetratie te bestaan tussen de eerste en tweede groep
handschriften. Een eventuele Vorlage kan slechts in 1) gezocht worden, maar die
bevindt zich niet onder de ons bekende hss. H, S, L en W.
3) En nu komen we aan de twee zorgenkinderen Ups en M toe, die samen werden
gegroepeerd, niet wegens hun verwantschap, maar omdat geen van beide in 1) of 2)
thuishoorde.

1
1
1

betekent: ook S en H.
betekent: ook S en H.
betekent: ook S en H.
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Groep 3 is dus eigenlijk een soort van weeshuis.
Ik heb werkelijk alles geprobeerd wat maar mogelijk was, om steeds als in een
kringloop tot dezelfde vaststellingen terug te komen:
a. Ups staat helemaal apart (in sommige varianten zijn 9 hss. het roerend eens
tegenover dit éne). Er schijnt een zeker verband te bestaan, zeer vaag, nu eens met
U, B of O, dan weer met L en W. En daar ligt dan misschien de verklaring voor de
enkele Brabantse (Utrechtse?) vormen, die in Ups voorkomen: nl. als de Vorlage
een soort van kruising zou geweest zijn tussen groep 1 en 2. Wáár de vertakking
echter plaats vond, kan ik niet uitmaken.
b. M had een onbekende Noord-Hollandse Vorlage, en komt op sommige plaatsen
overeen met O.
Als er dan, daar dit het overzicht ten goede komt, een tekeningetje bij moet, dan
gelieve men vooral te letten op het waarschuwende bordje: ‘Dun ijs!’.
N.B. - Van een autograaf is hier natuurlijk geen sprake: zó ver wagen we ons niet.
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Bij ‘Utrechts’, ‘Noord-Hollands’ en ‘oostelijk’ dient begrepen te worden: ‘- gekleurd’;
de onderlaag blijft onmiskenbaar Vlaams.
Dat hieraan een indrukwekkend aantal vertakkingen en tussenschakels ontbreekt,
behoeft geen betoog. Maar wat me héél erg spijt is, dat niet alleen W en M', maar
vooral onze legger Ups. er niet in kon worden ondergebracht.

Inhoudstabel der verschillende hss.
Ups
5-34

U
279-680

H-S
1-259

L
1-1888

279-1888

709-732

264-1890

161-176

681-708

79-96

733-1888

193-270

265-278

177-192

89-96

B
279-1890

161-264
97-142
145-160
M
37-88

M'
279-332

O
279-1888

W
9-78

161-456

245-278

Cr. d. Mane

89-92

562-1129

37-96

79-88

1772-1890

161-278

177-1160

Aantal ontbrekende (?)
verzen:

Ups.

: 122

U

: 203

H, S

: 20

L

: 26

B

: 279

O

: 114

W

: 884

M, M'

: fragmenten.
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Uitgaven en literatuur over tekst, hss. en schrijver1
ALBERDINCK THYM P., Kalender en gezondheidsregels. (Kon. Vl. Ac. Taal- en
Letterkunde.) Gent, Siffer, 1893.
Vergelijking tussen een tekst met voorschriften voor de verschillende maanden,
en citaten uit de Natuurkunde-kalender (p. 40). Op p. 48 worden de
heiligendagen-versjes uit deze kalender besproken.
Allgemeine Deutsche Biographie [...], herausgegeben durch die Historische
Commission bei der Königl. Ak. der Wissenschaften. Leipzig, Duncker & Humblot,
1878.
VIII, p. 715 wordt G. van Lienhout vermeld als Gents dichter van de Natuurkunde.

BEETS A., Rijmkalenders. In: Ts. XI (1892), p. 243.
S. vergelijkt de mnemotechnische versjes uit de kalender met de ‘Pratique om den
kalendier up de hant te wetene’ (Uitg: Belg. Mus. 6, 319-322).
BILDERDIJK W., Natuurkunde van het heelal (gelijk de oude opschriften 't noemen).
Hs.: Den Haag, K.B., Hs. Kon. Ak. XXV.
Afschrift van H, met varianten uit U, L, S.
[BILDERDIJK W.] BOSSCHA H.W., Brieven van Bilderdijk aan Petrus van
Musschenbroek. In: Folium librorum vitae deditum. Band V, 1957.
Over het auteurschap, al dan niet toe te kennen aan Geraert (pp. 154, 157).
BILDERDIJK W., Geslachtlijst der Nederduitsche Naamwoorden, op stellige
taalgronden gevestigd. Amsterdam, Sepp, 1822.
I, p. 327: verklaring van ludeger of ludegaar, dat volgens Bilderdijk ‘Luikenaar’
betekent.
BILDERDIJK W., Verklarende geslachtlijst der Nederduitsche naamwoorden, op
stellige taalkunde gevestigd. Amsterdam, Immerzeel, 1832.
II, p. 198: i. v. ludeger of ludegaar: zelfde verklaring als boven.
BILDERDIJK W.], Brieven van Mr. Willem Bilderdijk. Amsterdam, Messchert, 1836.
Hier en daar komt een korte vermelding voor van één der hand-of afschriften (pp.
217-219, 221, 234).

1

Waar dit wenselijk en mogelijk was, werden de verschillende uitgaven van een werk
geraadpleegd.
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BILDERDIJK W., Verslag van verschillende handschriften van het oude Rijmwerk,
des Natuurkunde des Heelals. In: Taal- en Dichtkundige Verscheidenheden IV (1823),
71-96.
Zeer verdienstelijke, maar niet feilloze studie. S. begint met een bespreking van
de 4 hss. die hij kende: U, H, S, L; ontkent het aan Maerlant toegeschreven
auteurschap; vergelijkt de taalvormen der hss.; bespreekt dan grondiger ieder hs. en
probeert te dateren; betwist het auteurschap van Geraert.
Biographie nationale, publiée par l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et
des Beaux-Arts de Belgique. Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1880-1883.
J. Stecher, steunend op Clarisse, houdt G.v.L. voor een 13e-eeuwse Brabantse
dichter, die slechts verantwoordelijk is voor de Latijnse verzen. Het Mnl. gedicht is
echter het werk van Broeder Gheraert, een 13e-eeuwse Gentse geneesheer (!) (T. 7,
p. 637).
BLOK P.J., Verslag aangaande een onderzoek in Duitschland en Oostenrijk naar
Archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. 's-Gravenhage, Algemeene
Landsdrukkerij, 1888.
S. signaleert in de Wolfenbütteler Landesbibliothek een ‘Reimcalender, Niederd.
Holl., met fraaie figuren’ = ons hs. W. (I, 252).
BLOMMAERT Ph., De nederduitsche Schrijvers van Gent. Gent, van Doosselaere,
1861.
Op pp. 20-21 wordt Geeraert vermeld als de vermoedelijke schrijver van de Nat.,
en het werk besproken.
BLOMMAERT Ph., Geschiedenis der Nederduitsche dichtkunst in België. In:
Nederduitsche Letteroefeningen, 1834, 124-136.
In de tabel, op p. 126 (‘Belgische Dichters. XIIIe eeuw’), wordt Broeder Gheraert
genoemd als auteur van de Nat.
BOLS L., Brieven aan Jan-Frans Willems. Toegelicht door -. (Kon. Vl. Ac. Taal- &
Letterk.). Gent, Siffer, 1909.
Op pp. 104-105: brief van Clignett, over hs. H.
BORMANS J.H., Leven van Sinte Christina de Wonderbare, in oud-dietsche rijmen,
naer een perkementen handschrift uit de XIVde of XVde eeuw. Gent,
Annoot-Braeckman, 1850.
S. komt terug op wat hij in De Middelaer verklaarde, en vraagt zich af of de beide
Geraerts toch niet één en dezelfde dichter zouden zijn. Stelt voor Linchout te lezen
(een dorp in Limburg), i.p.v. Lenhout.
BORMANS J.H., Nadere beschrijving en een paar uittreksels van 't HS. bevattende
de levens der HH. Lutgardis en Christina. In: De Middelaer I (1840-41), 185-200.
p. 191: De schrijver van de levens der beide heiligen is niet de Broeder Gheraert
van de Natuurkunde.
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BORMANS J.H., Thomas de Cantimpré indiqué comme une des sources où Albert le
Grand et surtout Maerlant ont puisé les matériaux de leurs écrits sur l'Histoire
naturelle. Bull. Ac. R. Belg. XIX 1 (1852), 132-159.
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S. citeert verscheidene malen de Nat., in verband met het 20e boek van het Liber de
naturis rerum (pp. 134, 135, 138, 150, 153-154, 154-155).
BRUINS J.A., Nog eens: volksliedjes en volksspelen. In: Driemaandelijksche Bladen
(uitgegeven door de Vereeniging tot onderzoek van taal en volksleven in het oosten
van Nederland) 8 (1908), 86-90.
Op p. 89 haalt S. een verklaring aan, van het woord ‘laiterwolf’, die anoniem
verscheen in het Nieuwsblad van het Noorden. In de bespreking van het boven
aangehaalde woord worden i.v.m. ‘lodegeer’ de verzen uit de Natuurkunde geciteerd.
BUDDINGH D., Dietsche Taal en Poëzij, met betrekking tot de algemeene, kerkelijke
en staatkundige gesteldheid des tijds gedurende de middeleeuwen. Gorinchem, Van
der Mast, 1859.
Op p. 324 wordt de Nat. vermeld als nauw aansluitend bij de Naturen-Bloeme.
BUDDINGH D., Verhandeling over het Westland. Leyden, Arnz., 1844.
I.v. Luchtgeesten (pp. 102-103), worden de vv. 789-802 en 709-728 geciteerd
(zonder onderbreking, alsof ze zo op elkaar volgden) met daarop volgende
verklaringen; id. op p. 110: vv. 720-721; id. pp. 254-255; vv. 591-630, echter als
citaat uit De kracht der mane!
BYVANCK A.W. en G.J. HOOGEWERFF, Noord-Nederlandsche miniaturen in
handschriften der 14e, 15e en 16e eeuwen. 1 dl tekst en 2 dln platen. 's-Gravenhage,
Nijhoff, 1922-1925.
Hss. L en S worden tamelijk uitvoerig beschreven (dl I, pp. 3-4). Reproducties uit
L: pl. 61, 62.

(Catalogus Bilderdijk). Catalogus eener merkwaardige verzameling van Boeken en
Handschriften, [...] alles nagelaten door [...] Mr. Willem Bilderdijk [...]. Amsterdam,
Immerzeel, 1832.
Op p. 108, nr 14 staat een afschrift van Bilderdijk, dat voor fl. 15,50 aangekocht
werd door de U.B. Leiden, en vermeld in de Catalogus Leiden 1847, I, p. 58.
(Catalogus Brussel.) Cf. Catalogus Van Hulthem.
(Catalogus George BRUYN). Lijst der boeken van wylen den heere George Bruyn,
welke verkogt zullen werden in Amsterdam, [...], den 3. en 4. April 1724. [...]
Zie beschrijving hs. L., alinea Herkomst en geschiedenis.
(Catalogus Damen). Catalogue d'une très belle collection de livres [...] délaissé par
[...] P. Damen. La Haye, 1815.
Op p. 63, quarto, nr 450, wordt een handschrift vermeld, dat best een Natuurkunde
kan zijn, maar waarvan het verdere lot onbekend is: ‘Verhandeling over de hemel
en aardglobe etc., 3 stukken, mss.’
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(Catalogus Kon. Ak.). TER HORST D.J.H., Catalogus van de handschriften der
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, in bruikleen in de Koninklijke
Bibliotheek, bewerkt door -. 's-Gravenhage, Alg. Landsdrukkerij, 1938.
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Uitvoerige beschrijving van S en vermelding van Bilderdijks afschrift.
(Catalogus Leiden). Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden. S.l., 1829.
p. 147: copie van Kluit.
(Catalogus Leiden). Catalogus van de Bibliotheek der Maatschappij van
Nederlandsche Letterkunde, te Leiden. Leiden, Luchtmans, 1847, 2 dln.
I, p. 10: Afschrift van Kluit (die de Nat. toeschrijft aan Broeder Thomas); met
verwijzing naar Bilderdijk en Hoffmann.
I, p. 58: Afschrift van Bilderdijk van de proza-natuurkunde en het Boec der
Medicine.
II, p. 478: Collatie van een fragment van Thomas' Natuurkunde, van de hand van
Bilderdijk.
(Catalogus Leiden). Catalogus Librorum Manuscriptorum qui inde ab Anno 1741
Bibliothecae Lugduno Batavae accesserunt. Descripsit Jacobus Geel. Leiden, Brill,
1852.
p. 195: hs. L.
(Catalogus Leiden). LIEFTINCK G.I., Codices Manuscripti. V. Codicum in Finibus
Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in bibliotheca universitatis
asservantur. Leiden, Brill, 1948.
p. XVIII: copie van Kluit.
(Catalogus Lelong). Bibliotheca selectissima, sive Catalogus Librorum, plurimum
rarissimorum in omnibus Facultatibus, Scientiis ac Linguis [...]. Amsterdam, Salomon
Schouten, 1744.
‘Libri manuscripti, in Folio, 28’: hs. L.
(Catalogus Maastricht). Alphabetische Catalogus van de handschriften berustende
op het Rijksarchief in Limburg. (Machineschrift, z.j.)
Op p. 7 (met de hand erbij geschreven) vermelding van M.
(Catalogus Martins). Catalogue des Livres de la Bibliothèque de feu Monsieur
Abraham Martins. Den Haag, 1798.
Onder nr 6197 (p. 343, manuscripts, in octavo) een hs. waarvan verder niets bekend
is: ‘Verhandeling over de Hemel en Aard Globe, h.b.’
(Catalogus Meerman). Bibliotheca Meermanniana sive Catalogus Librorum [...]
Leiden, Luchtmans; Den Haag en Amsterdam, Van Cleef; Den Haag, Scheurleer,
1824.
IV, 1052: anonieme copie van U (Den Haag, K.B., hs. 128 E 23).
(Catalogus Musschenbroek). Bibliotheca Musschenbroekiana, sive catalogus librorum
[...]. Leiden, Luchtmans, 1826.
p. 174, nr 126: copie van Wachendorff.
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(Catalogus Utrecht). [TIELE P.A. en A. HULSHOF], Catalogus Codicum manu
scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. Utrecht, Kemink; Den
Haag, Nijhoff, 1887.
p. 315: hs. U.

De natuurkunde van het geheelal

257
(Catalogus van Hulthem). Bibliotheca Hulthemiana ou Catalogue méthodique de la
riche et précieuse collection de livres et de manuscrits délaissés par M. Ch. van
Hulthem. Gand, Poelman, 1837.
Vol. VI, Manuscrits, no 193: uitvoerige beschrijving van B, door J.F. Willems.
Catalogus Van Hulthem). Karel VAN HULTHEM, Tentoonstelling georganiseerd ter
gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van Karel Van Hulthems geboorte,
5 september-4 october 1964. Brussel, K.B., 1964.
Op pp. 269-270, onder nr 107, beschrijft J. Deschamps hs. B, met vermelding van
de Natuurkunde en uitgave Clarisse.
(Catalogus Visscher). Catalogus der Bibliotheek van [...] L.G. Visscher. Utrecht,
Kemink, 1859.
Op p. 127, nr 5045, wordt een anoniem afschrift vermeld van hs. U.
(Catalogus Wolfenbüttel). VON HEINEMANN O., Die Handschriften der herzoglichen
Bibliothek zu Wolfenbüttel. Beschrieben von -. Wolfenbüttel, Zwissler, 1888-1900.
2. Abt., IV, pp. 236-237, sub 3133: beschrijving van hs. W.
CELSIUS O.O., Bibliothecae Upsaliensis Historia. Upsala, 1745.
Op p. 110, over de donatie De La Gardie, wordt hs. Ups. vermeld.
CHEVALIER Ul., Répertoire des sources historiques du Moyen Age. Biobibliographie.
Nouvelle édition refondue, corrigée et considérablement augmentée. New York,
Kraus, 1960.
S. vermeldt Geraert van Lienhout als Vlaams dichter uit de 13e eeuw.
CLARISSE J., Sterre- en natuurkundig onderwijs, gemeenlijk genoemd: Natuurkunde
van het Geheel-Al, en gehouden voor het werk van zekeren Broeder Gheraert. Een
Nederduitsch oorspronkelijk leerdicht uit het laatst der XIIIe of het begin der XIVe
eeuw. Uitgegeven naar vijf zeer oude handschriften, met gebruikmaking van vier
latere maar zeer naauwkeurige afschriften, met eene inleiding en aanteekeningen
door-. (Nieuwe Reeks van de Werken van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden. Vierde deel.) Leiden, Luchtmans, 1847.
CLIGNETT J.A., Voorrede tot de Uitgave van de Teuthonista of Duytschlender van
Gherard van der Schueren, door C. Boonzajer. Leiden, Herdingh & du Mortier,
1804.
S. spreekt, in verband met de Nat. Bl., op p. LXXVIII, over hs. S, dat hem
toebehoort.
CLIGNETT J.A., en J. STEENWINKEL, Spiegel Historiael of Rijmkronijk van Jacob
Maerlant. Met aanteekeningen. Leiden, De Does, 1784-85. 2 dln.
Beschouwen, samen met Visser, Maerlant als de schrijver van de Nat. (XLII).
Even verder (pp. LXVII-LXX) wordt Gheraert de auteur genoemd van de Natuurkunde
uit Hs. U., zodat volgens de SS. beide werken niet identiek waren.
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Computus est scientia considerans tempora distincta. Hs.: Oxford Corpus Christi
College, Mss. 293 B, 13-15c, ff. 215r-223r.
Latijnse tekst, zeer nauw verwant aan die van hs. W.
Compotus est scientia considerans tempora distincta secundum motum solis et lune.
Hs.: Brugge, Stadsbibliotheek, 524. Microfilm: Brussel, K.B., 1021.
Idem als voorgaand hs.

DAEMS W., Boec van Medicine in dietsche. Diss. Leiden. Leiden, Brill, 1967.
In hoofdstuk 2 wordt, in verband met hs. U, ook de Natuurkunde besproken.
DE BRUIN C.C., Bilderdijk en de studie van het Middelnederlands. In: N. Tg. 48
(1955), 1-14.
Wijst op de grote belangstelling die Bilderdijk steeds voor de Natuurkunde aan
den dag gelegd heeft (p. 4).
DE BUCK H., De studie van het Middelnederlandsch tot in het midden der negentiende
eeuw. Proefschrift Groningen. Groningen - Den Haag, Wolters, 1930.
Over uitgave Clarisse (p. 151), citaten uit diens Inleiding (p. 153) en over Visschers
uitgave (p. 154).
DE JAGER A., Latere verscheidenheden uit het gebied der Nederduitsche Taalkunde.
Deventer, Ter Gunne, 1858.
S. citeert uit de Nat., i.v.m. verschillende Mnl. woordverklaringen.
DELEPIERRE O.Ll.D., A Sketch of The History of Flemish Literature and its celebrated
Authors from the twelfth century down to present time. London, Murray, 1860.
Op p. 49: vermelding van de Nat., toegeschreven aan de Brabander G. van Lienhout.
DE PAUW N., Bijdragen tot de geschiedenis der Middelnederlandsche Letterkunde
in Vlaanderen. Gent, Hoste, 1879. Ook in: Ned. Mus. II (1879), 129-176.
S. vermoedt in het testament van Jan Wasselins (no 1388) een vermelding van de
Nat.
DE PAUW N., Middelnederlandsche gedichten en fragmenten. Gent, Siffer, 1893-1914.
2 dln.
I, pp. 203-204: vermelding, met commentaar, van de Natuurkunde in hs. O.
DE PAUW N., Ontdekking van een onbekend Middelnederlandsch Gedicht. ‘Spiegel
der Sonderen’. In: V. Med. Kon. Ac., 1891, pp. 471-483.
Op p. 471: vluchtige vermelding van de Nat. uit hs. O; op pp. 473-480: beschrijving
van hs. O.
DE PAUW N., Mededeeling van jhr. - In: V. Med. Kon. Ac., 1891, pp. 390-405.
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Op p. 401, 3o kondigt S. aan, te willen overgaan tot de uitgave van de Natuurkunde
uit hs. O.
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DESCHAMPS J., De catalogus van de Middelnederlandse handschriften van de
Koninklijke Bibliotheek van België. In: Hand. 24e Vl. Fil. Congres (1961), 457-464.
S. bespreekt op p. 459 o.m. de aankoop van hs. 15624-41, zonder uitdrukkelijk
de Natuurkunde te vermelden.
DESCHAMPS J., De Limburgse Aiolfragmenten. In: Sp. d. Lett. I (1956-1957), 1 vv.
Over de uitwisseling van hss. Hasselt - Maastricht, waarbij hss. M en M' betrokken
waren.
DE VOOYS C.G.N., Broeder Thomas' traktaat over natuurkennis. In: Ts. XXXVII
(1918), 271-277.
Vestigt de aandacht op de tekst, en onderzoekt hem woordgeografisch, na scherpe
kritiek op de uitgave van Visscher.
DE VOOYS C.G.N., Middelnederlandse woordgeografie en woordchronologie. In:
Ts. 58 (1939), 39-60.
Vermeldt even de Nat., i.v. smout.
DE VOOYS C.G.N., Pharmaceutische vaktaal uit het begin van de veertiende eeuw.
In: Ts. LXII (1943), 127-134.
De copiist van het Boec der Medicine (U) heeft ook de Nat. gecopieerd, naar een
zuidndl. voorbeeld.
DE VREESE W., Bibliotheca Neerlandica Manuscripta. Hs.: Leiden, U.B.
Beschrijvingen van en bibliografie over verschillende hss. van de Nat.
DE VRIES J., Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde. Amsterdam,
Joh. Allart, 18101. - Amsterdam, Meyer Warnars, 1835-18362, 4 dln.
Tijdsbepaling onzeker, schrijver is Thomas of Gheraert; citeert vv. 709-715 (I,
12).
DE VRIES M., Der Leken Spieghel, Leerdicht van den jare 1330, door Jan Boendale,
gezegd Jan de Clerc, schepenklerk te Antwerpen. Leiden, du Mortier, 1844-1848.
S. haalt in zijn woordenlijst passim verklaringen aan van Clarisse, uit diens
Natuurkunde-uitgave.
DE VRIES M., Die cracht der mane, door Heynric van Hollant, naar een afschrift
van Prof. J. Clarisse, uitgegeven door -. In: Versl. en Berigten uitgegeven door de
Vereeniging ter bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde, 4 (1847), 5-22.
Vluchtige vermeldingen van de Nat.
DIRKS S., Histoire littéraire et bibliographique des Frères Mineurs de l'Observance
de St. François en Belgique et dans les Pays-Bas. Anvers, Van Os-De Wolf [1885].
Verwijst naar de theorie van Bormans (Lienhout = Linckhout) en wil identificeren
met Gerardus a Pomerio (± 1304).
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DOLS W., Een handschrift-fragmentje van een middelnederlandsch dichtwerk over
‘menschkunde’. In: Leuv. Bijdr. 34 (1942), 110-115.
S. vergelijkt zijn fragment ter identificatie met o.m. de Nat., maar komt tot een
negatieve conclusie.
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ELAUT L., Van smeinscen lede. Een middelnederlands geneeskundig geschrift; zijn
betekenis in het raam van de medische literatuur der dertiende eeuw.
Akademisch proefschrift ter verkrijging van de graad van geaggregeerde van het
hoger onderwijs te Gent. Sint-Niklaas, Scheerders van Kerchove, 1956; Gent, bij de
auteur, 1958.
Kent een accent van ‘persoonlijke eigenheid’ toe aan Broeder Gheraert (p. 77).
EVERTS W., Geschiedenis der Nederlandsche Letteren. Amsterdam, Van
Langenhuysen, 18904.
Vermeldt op p. 84 de Nat.

FRANCK J., Alexanders Geesten van Jacob van Maerlant. (Bibliotheek van
Middelnederl. Lett.) Leiden, Sijthoff [1882].
Haalt enkele malen een verklaing aan uit Clarisse, o.m. p. 434, e.a.
FREDERIKS J.G. en F.J. VAN DEN BRANDEN, Biographisch Woordenboek der Noorden Zuidnederlandsche Letterkunde. Amsterdam, L.S. Veen, s.d. Tweede, omgewerkte
druk.
p. 272, i.v. Geraert: korte aantekening.

GREIDANUS J., Beginselen en Ontwikkeling van de interpunctie, in 't biezonder in de
Nederlanden. Zeist, Vonk, 1926.
Onderzoek van de interpunctie in de Nat. (hss. L en U) (pp. 121, 128, 134, 176).
GRIMM J., Deutsche Mythologie. Vierte Ausgabe, besorgt von Elard Hugo Meyer.
Gütersloh, Bertelsmann, s. d.
Een tiental malen over de Nat., i.v. m. woordverklaring.

HALBERTSMA J.H., Aanteekeningen op het vierde deel van den Spiegel Historiael
van Jacop van Maerlant. (Tweede Klasse v.h. Kon. Ndl. Inst. Wet., Letterk., Schone
Kunsten.) Deventer, De Lange, 1851.
Cit. vv. 967-970, i.v. luderen.
HEGMAN W.E., Ontwikkeling en stand van de Middelnederlandse Handschriftkunde.
In: Wetensch. Tijdingen (1951) 306-318, 345-359, 348-391 en (1952) 6-19.
Schrijft overtollige uitweidingen en fouten in Clarisses edities toe aan invloed van
klassieke filologie (p. 17 van de overdruk).
HELLMANN G., Denkmäler mittelalterlicher Meteorologie. (Neudrucke von Schriften
und Karten über Meteorologie und Erdmagnetismus, herausgegeben von -. No. 15,
Schlussheft.) Berlin, Asher, 1904.
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Als voornaamste bron wordt vermeld (p. 34): Thomas de Cantimpré's De Naturis
Rerum, en verder Aristoteles, Albertus Magnus, ‘und andere’. Ook nog commentaar
op pp. 27 en 33.
Van p. 194 tot 199 worden de verzen 643-988 en 1875-1890 geciteerd.
HINLOPEN N., cf. HUYDECOPER, VAN LELYVELD.
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HOFFMANN VON FALLERSLEBEN H., Horae Belgicae. Vratislavia, Grass & Barth,
1830.
I, p. 118: 4 hss. van de Nat.; cit. vv. 709-724.
p. 122: over hs. W., zonder vermelding van de Nat.
HOFFMANN VON FALLERSLEBEN H., Horae Belgicae. Uebersicht der
mittelniederländischen Dichtung. Hannover, C. Rümpler, 18572.
Korte vermelding van de Nat., onder nr. 482.
HOFFMANN VON FALLERSLEBEN H., Over de Hollandsche letterkunde, beredeneerde
opgave van de bouwstoffen daartoe strekkende. In: Alg. Konsten Letterbode,
1821-1822.
p. 373 (1821): over hs. H., i.v.m. Nat Bl.
p. 92 (1822): over hss. U, H, S, L, i.v.m. Nat.
HOOGSTRATEN: cf. VERWER.
HUBERTS W.J.A., Chronologische Handleiding tot de beoefening van de geschiedenis
der Nederlandsche Letterkunde. Dordrecht, Lagerweij, 1858.
Volgens S. schreef Geeraert Lienhout van Gent zijn Natuurkunde op het laatst der
13e eeuw, waarschijnlijk voor Gijsbrecht van Amstel. De inhoud wordt tamelijk
uitvoerig opgegeven en de uitgave van Clarisse vermeld. S. vindt de
prozaverhandeling van Thomas veel duidelijker en uitgebreider.
HUBERTS W.J.A., W.A. ELBERTS en F.J.P. VAN DEN BRANDEN, Biographisch
Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterkunde. Deventer, van den
Sigtenhorst, 1878.
Gheraert is een Gentse kloosterbroeder uit de 13e eeuw, en schrijver van de
Natuurkunde.
HUIJBEN J., O.S.B., Bartholomaeus Anglicus O.F.M. en zijn invloed in de
Nederlanden. In: Ons geestelijk Erf 1 (1927) 61-79, 158-179.
Vraagt zich af of er invloed was op o.m. de Nat., maar blijft het antwoord schuldig
(pp. 158-159).
HUYDECOPER B., Proeve van Taal- en Dichtkunde; in vrijmoedige aanmerkingen
op Vondels vertaalde Herscheppingen van Ovidius. Tweede uitgave door wijlen F.
VAN LELYVELD [en N. HINLOPEN]. Leiden, Honkoop, 1782-1791, 4 dln.
Verscheidene korte citaten uit de Nat. (i.v.m. woordverklaring) waarvan nu eens
als schrijver Gerard, dan weer Thomas genoemd wordt.

JONCKBLOET W.J.A., Geschiedenis der Middennederlandsche Dichtkunst. Amsterdam,
Van Kampen, 1851-18541, 3 dln.
Zoals hieronder, met andere woorden.
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JONCKBLOET W.J.A., Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Groningen,
Wolters, 1868-18721; 1873-18742; 18853 (derde, geheel omgewerkte uitgave); 18924
(herzien en tot den tegenwoordigen tijd bijgewerkt door C. Honigh).
Wijst op het ethisch belang van de Nat., maar ontkent iedere litteraire waarde (deel
II).
JONCKBLOET W.J.A., en M. DE VRIES, Overzigt van verspreide Middelnederlandsche
gedichten, fragmenten en letterkundige mededeelingen.
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In: Verslagen en Berigten uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der oude
Nederlandsche letterkunde, 3 (1846), 5-62.
Bibliografie van de tot dan toe verschenen besprekingen van de Nat. (vier:
Bilderdijk, Buddingh, Niermeyer, von Soltau). Op p. 40 komt de Computus van
Wolf. ter sprake, met bronvermelding: Mones Anz., maar natuurlijk zonder vermelding
van de Nat.-tekst.
KLUIT A., Aanteekeningen van den maker, op de bespiegelingen bij 's Heilants
Hemelvaart. (in onze vorige XIXe Bijdrage). In: Maendelijksche Bij-dragen ten
opbouw van Nederlands Tael- en Dicht-Kunde (1760) I, nr. 20, 363 vv.
Af en toe terloopse vermelding van de Nat., met als auteur: broeder Thomas.
KLUIT A., (Broeder Thomas), Physica of Natuerkunde van het Heelal. Afschrift van
de zes eerste bladen, of 169 eerste verzen, door A. Kluit, met verschillende lezingen
en verklaringen. Met drie teekeningen van den loop der hemellichamen, 4o.
Hs.: Leiden, U.B., Ltk. 212. Bedoeld wordt hier de rijm-Natuurkunde.
KLUIT A., Eerste vertoog over de tegenwoordige Spelling der Nederduitsche taal,
vergeleken met de Spelling der Ouden, en uit dezelve ene soort van evenredigheit
opgemaakt. In: Nieuwe Bijdragen tot opbouw der Vaderlandsche Letterkunde (1763)
I, 290 vv.
S. citeert de vv. 279-285, met commentaar; als auteur wordt genoemd Broeder
Thomas.
KRUITWAGEN B., O.F.M., Laat- middeleeuwsche paleografica, paleotypica, liturgica,
kalendalia, grammaticalia. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1942.
Op p. 166 wordt over de kalender uit hs. L. gesproken, met verwijzing naar
Clarisses uitgave.

LAMPEN W., O.F.M., Aanteekeningen omtrent Nederlandsche, Middeleeuwsche
theologen uit de Minderbroedersorde. In: Historisch Tijdschrift 5 (1926), 149-162.
I.v.m. een Gerard de Pomerio maakt S. gewag van de theorie van Dirks.
LEENDERTZ P. Jr., Een Middelnederlandsche Cisiojanus. In: Oud-Holland, zestiende
jaargang (1898), 112-120.
S. geeft de Cisiojanus uit het hs. W., en wijst even op de versjes van de
Natuurkunde-kalender.
LEENDERTZ P. Jr., Het Zutfensch-Groningsche handschrift. f. Van der Manen Zeden
In: Ts. XVI (1897), 129-141.
Uitgave van de tekst over de dierenriemtekens uit het Gron.- Zutfense hs., met de
varianten uit hs. W.S. heeft de codex uit Wolfenbüttel nooit in handen gehad, en
werkte met een afschrift van Heinemann, dat uitsluitend de bovengenoemde verzen
bevatte. Toch wist hij dat in dit hs. ook de Nat. voorkwam.

De natuurkunde van het geheelal

LIEVENS R., Een nieuw Mengeldicht uit de school van Hadewijch. In: Leuv. Bijdr.
47 (1958), 65-85.
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Het mystieke gedicht uit hs. B., waarvan terloops de inhoud ter sprake komt, wordt
hier uitgegeven en besproken.
LEMMENS P.L., O.F.M., Das Pilgerbuch des Franziskaners Wilhelm Walter von
Zierickzee. In: Franziskanische Studien 6 (1919), 262-266.
Over hs. W, zonder expliciet van de Nat. te gewagen.
LIEFTINCK G.I., Bouwstoffen van het Middelnederlandsch Woordenboek: Addenda
en Corrigenda. In: Ts. LXXII (1954), 39-42.
Uitvoerige bespreking van de teruggevonden Maastrichtse fragmenten, onder nr
1509 (867).

Maastrichtse fragmenten der Natuurkunde van het Geheelal. Afschrift, met het hs.
vergeleken voor Verdam. Amsterdam, 31-12-1886.
Hs.: Leiden U.B., Letterk. 1745.
MAC LEAN J., De kleurentheorie in West-Europa van ca 600 - 1200. In: Scientiarum
Historia 7 (1965), 213-218.
S. haalt (uit Visschers uitgave!) de verzen aan waarin over de vier kleuren van de
regenboog sprake is, zegt dat de dichter de meteorologie van Aristoteles blijkbaar
kende en via Vincent van Beauvais door Thomas van Cantimpré beïnvloed werd.
Maendelijksche Bijdragen: cf. KLUIT.
MAXIMILIANUS P., Bij het Sint Franciscus' Leven van Maerlant. In: T.T.L.24 (1936)
5-50, 89-118, 161-162.
Steunende op hs. U, waar na het gedicht van de Gentse Geraert het werk volgt van
de Utrechtse Broeder Aernt (proza-Natuurkunde), wenst S. een nadere bestudering
die het verband tussen de Minderbroeders van Gent en Utrecht zou preciseren (pp.
41-42). Verder vermeldt hij de uitgaven van Visscher en Clarisse, de hypothese van
Bormans (Lienhout = Linchout), en die van Dirks (a Pomerio).
MONE Fr. J., Uebersicht der Niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit. Tübingen,
Fues, 1838.
Onder nr 513 worden de hss. U, L, S en H besproken, met bibliografische gegevens;
nr 514 behandelt apart, alsof het een andere tekst betrof, hs. B met opgave van Incipit
en Explicit. Hs. W wordt, onder nr 517, ‘Compotus von Clayskyn’ genoemd, maar
S. rept met geen woord over de Natuurkunde.
MUNK J., Een Vlaamsche Leringe van Orinen uit de veertiende eeuw. Proefschrift
Leiden. Leiden, Sijthoff, [1917].
Uitgave van een gedeelte uit hs. B., waarvan de inhoud zeer schematisch vermeld
wordt.
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NIERMEYER A., Verhandeling over het Booze Wezen in het bijgeloof onzer Natie.
Ene bijdrage tot de kennis onzer voorvaderlijke mythologie. Rotterdam, Wijnands,
1840.
Citeert vv. 709-724.

OUDEMANS A.C. Sr., Bijdrage tot een Middel- en Oudnederlandsch Woordenboek.
Arnhem, Van Marle, 1870-1880.
I.v. luderghere, citaat van vv. 959-963.
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PETIT L.D., Bibliographie der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Leiden,
Brill, 1888-1910, 2 dln.
Zoals in dit werk gebruikelijk is, worden de verschillende hss. opgesomd, de
uitgaven en literatuur vermeld. Hs. W wordt ‘De Computus’ genoemd, zonder
vermelding van de Nat. (I, p. 147, nr 568) en hs. O staat onder de benaming ‘Cracht
der Mane’ (II, p. 83, nr 1551).
Pratique om den kalendier up de hant te wetene. Hs.: Brussel, K.B., 837-845, fo 162v
en 163r.
Vijfde bekende redactie van het kalendervers dat voorkomt in hss. H, S, L, en W.
PRINSEN J.J. Lzn., Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis.
's-Gravenhage, Nijhoff, 19202; 19283.
Zonder enige verdere commentaar worden van de Nat. de titel en de uitgave van
Clarisse opgegeven (p. 86).

RÖHRICHT R., Bibliotheca Geographica Palaestinae. Chronologisches Verzeichniss
der auf die Geographie des Heiligen Landes bezüglichen Literatur von 333 bis 1878,
und Versuch einer Cartographie. Berlin, Reuther, 1890.
S. bespreekt vnl. de Latijnse werken van Wilhelm Walter de Zierixsee, uit hs. W,
zonder expliciet de Natuurkunde te noemen.
ROOTH E., Medelnederländska Trubadurdikter funna i Universitetsbiblioteket i Lund.
In: Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, Årg. XIV (1927), 142-146.
S. bespreekt o.m. hs. Ups., dat volgens hem een volledige zelfstandige waarde
heeft en op vele plaatsen dichter bij de oorspronkelijke tekst schijnt te staan dan de
andere versies.

SANO F. en G. SCHAMELHOUT, Vlaamsche geneeskundige literatuur vóór de XIXe
eeuw. Antwerpen, Nederlandsche Boekhandel, 19112.
[Dit artikel verscheen voor het eerst in V.N.S. 1898.] Over hs. B, zonder direct de
Nat. te vermelden.
SCHELLER K., Bücherkunde der Sassisch-Niederdeutschen Sprache, hauptsächlich
nach den Schriftdenkmälern der Herzogl. Bibliothek zu Wolfenbüttel. Braunschweig,
1826.
Hier wordt voor het eerst hs. W betiteld als ‘Claeskyn's Compoten of Astronomia
ende Fleubotomia’, wat door alle latere auteurs klakkeloos wordt overgenomen.
Volgens de S. staat de taal ervan dichter bij het Hollands dan bij het Sassisch, ‘ist
aber desshalb von Bedeutung für die letzte, weil soviel technische Ausdrücke, die
beide Mundarten gemein haben, hier in der Bedeutung erläutert werden’ (p. 472, nr
1847).
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SCHELLER K.F.A., Der Laien Doctrinâl, ein altsassisches gereimtes Sittenbuch.
Braunschweig, 1825.
S. beweert persoonlijk in het bezit te zijn van ‘Claeskyn's Fleubotomia, ende
Compoten (Astronomie)’, dat hij kritisch wil uitgeven. In het voorgaande werk echter
(één jaar later verschenen) zegt hij
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dat het origineel zich in de Herzogl. Bibl. bevindt. De Conservator te Wolfenbüttel
deelde mij mede dat dit hs. nooit heeft toebehoord aan Scheller, en vraagt zich af of
er geen twee verschillende hss. met dezelfde tekst in het spel zijn. Dit lijkt mij zeer
onwaarschijnlijk.
SCHMITZ W., O.F.M., Het aandeel der minderbroeders in onze middeleeuwse
literatuur. Inleiding tot een bibliografie der Nederlandse Franciscanen.
Nijmegen-Utrecht, Dekker & Van de Vegt en Van Leeuwen, s.d.
In hs. U. van de Nat. vindt S. het eerste spoor van een ‘nederlands schrijvend
minderbroeder’ (= Broeder Aernt).
Verder krijgen we, i.v.m. de Broeder Geraert van de heiligenlevens, een korte
samenvatting van de pogingen tot identificatie met de Geraert van de Nat., door
Bormans en Dirks.
SCHNEIDER, L., Geschichte der niederländischen Literatur. Mit Benutzung der
hintergelassenen Arbeit von Ferdinand von Hellwald. (Geschichte der Weltlitteratur
in Einzeldarstellungen. Band IX.) Leipzig, Friedrich, s.d.
Op. p. 135 vermeldt S. de Natuurkunde, met uitgave van Clarisse.
SCHOTEL G.D.J., Vaderlandsche Volksboeken en Volkssprookjes van de vroegste
tijden tot het einde der 18e eeuw. Haarlem, Kruseman, 1873.
pp. 105-106 (over de gevolgen van een komeet) citeert S. Thomas Cantimp. en
‘broeder Gheeraerdt’ (einde 13e, begin 14e e.), en haalt vv. 591-630 aan.
SCHUSTER W., Das Planetenbuch. In: Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche
Sprachforschung, XLVII (1921), 1-12.
S. vergelijkt het Nederduitse hs. (Gotha Nr. 980), qua inhoud, taal, rijmen en
verstechniek met verschillende Mnl. hss., en o.m. met de Natuurkunde, waaruit hij
trouwens de vv. 279-284 citeert. Zijn conclusie is dat beide teksten waarschijnlijk
naar een zelfde Latijnse bron zijn bewerkt.
SERRURE C.A., Geschiedenis der Nederlandsche en Fransche letterkunde in het
Graefschap Vlaenderen, van de vroegste tijden tot aen het einde der regering van
het huis van Burgondie. Gent, Duquesne & Geiregat, 1855.
Serrure schrijft schaamteloos, in bijna dezelfde bewoording, Snellaert na (in diens
Verhandeling). Intussen heeft S. echter, dank zij de uitgave van Clarisse, een en
ander kunnen verbeteren en bijvoegen, wat Geraert betreft. Hij citeert de vv. 789-792
(pp. 218-219).
SERRURE C.A., Letterkundige geschiedenis van Vlaanderen. Eerste deel.
Nederlandsche en Fransche letterkunde tijdens de XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen. Gent,
De Busscher, 1872.
De tekst is, met lichtelijk gemoderniseerde spelling, dezelfde als die in het hiervoor
geciteerde werk (pp. 369-370).
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SIEGENBEEK M., Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Haarlem,
Erven Bohn, 1826.
Zeer korte, maar heldere bespreking van de Nat. (pp. 27-28).
SNELLAERT F.A., Gelaetkunde. In: Belg. Mus. 10 (1846), 285-290.
S. geeft op p. 289 een beschrijving van hs. B, van de hand van Willems, die ±
overeenkomt met de beschrijving in Cod. Hulth.,
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maar veel korter. Er wordt niet expliciet over de Nat. gesproken.
SNELLAERT F.A.. Schets eener geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Gent,
Hoste; Utrecht, Beyers, 18664.
Korte vermelding van de Nat., met uitgave Clarisse (pp. 56-57).
SNELLAERT F.A., Verhandeling over de Nederlandsche dichtkunst in België, sedert
hare eerste opkomst tot aen de dood van Albert en Isabella. In: Mémoires couronnés
par l'Ac. Roy. des Sc. et B.L. de Bruxelles. Tome XIV, 1re partie (1838), 3-289.
Maakt van Gheraert een Brusselse geneesheer, noemt zijn werk allerbelangrijkst
voor de geschiedenis der wetenschap, citeert (uit hs. B) vv. 709-724; 789-792;
1329-1350 (pp. 140-142).
STECHER J., Histoire de la littérature néerlandaise en Belgiques. Bruxelles, Lebègue,
(1887?].
Tendentieuze bespreking van de Nat., waar S. uitsluitend de nadruk legt op het
(nochtans zeer geringe) bijgelovige gedeelte.
SUDHOFF K., Tradition und Naturbeobachtung in den Illustrationen medizinischer
Handschriften und Frühdrucke vornehmlich des 15. Jahrhunderts. In: Studien zur
Geschichte der Medizin I (1907).
Tafel XI: afbeeling van het Aderlassmännchen uit de Computus (fo 110) van hs.
W.

Tael- en Dichtkundige Bijdragen: cf. KLUIT
TEN BRINK J., Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Amsterdam, Elsevier,
1897.
De Nat. werd door een onbekende Gentse dichter uit het Latijn vertaald (p. 191).
TER LAAN K., Letterkundig Woordenboek voor Noord en Zuid. 's-Gravenhage, Van
Goor, 19522.
Broeder Geraert wordt genoemd, als schrijver van de Nat., met opgave van Clarisses
editie.
TE WINKEL J., De ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde. [II.]
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde van Middeleeuwen en Rederijkerstijd.
Haarlem, Erven Bohn, 19222.
S. schijnt de Nat. naar waarde te schatten, en bespreeekt tamelijk uitvoerig en
kritisch de inhoud (pp. 44 vv.).
TE WINKEL J., Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Haarlem, Erven Bohn,
1887. 2 dln.
De tekst is in globo dezelfde als die in het voorgaande werk.
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TE WINKEL J., Maerlants werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw.
Leiden, Brill, 1877.
S. vermeldt even de Nat., i.v.m. de tegenvoeters.
TYDEMAN H.W.T., Briefwisseling van Mr. W. Bilderdijk met de hoogleeraren en
Mrs. M. en H.W. Tydeman. Gedurende de jaren 1807 tot 1831. Sneek, Van Druten
& Bleeker, 1866.
In een aantal brieven (waarvan er slechts 3 gepubliceerd werden), uit 1812, wordt
haast uitsluitend over de Nat. en de auteur ervan gesproken (I, 354-356, 369).
Tydeman scheen goed op de hoogte van wat er zoal over deze tekst verschenen was.
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VAN DALE J.H., Fragment van een onuitgegeven rijmwerk uit de eerste helft der
XIVde eeuw, beschreven en toegelicht door -. In: Bijdr. tot de Oudheidk. en Gesch.,
inz. v. Zeeuwsch-Vlaanderen 1 (1856), 45-76.
De Natuurkunde, aan Broeder Thomas toegeschreven, wordt vermeld als werk
waarin sprake is van de invloed van de maan.
VAN DEN BERG B., haymanoth ‘hooimaand’. In: N.Tg. 59 (1966), 117-119.
I.v.m. de etymologie van ‘wedemaand’, wijst S. op de tekst in hss. L en U: ‘waarvan
het laatste widemaent heeft’. Helaas, deze vorm bestond slechts in de verbeelding
van Clarisse!
VAN DEN BERG W.S., Eene Middelnederlandsche vertaling van het Antidotarium
Nicolaï (MS. 15624-15641, Kon. Bibl. te Brussel). Leiden, Brill, 1917.
Uitgave van het Antidotarium uit hs. B, met zeer schematische inhoudsopgave.
VAN DEN BERGH L.Ph.C., Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer,
verzameld en opgehelderd door -. Utrecht, Altheer, 1836
S. citeert vv. 709-724 (pp. 190-191), zonder vermelding van schrijver, en bespreekt
de genoemde geesten.
VAN DEN BERGH L.Ph.C., Proeve van een kritisch woordenboek der Nederlandsche
mythologie. Utrecht, Bosch, 1846.
Op p. 133, i.v. maan citeert S. de Nat., als het werk van Broeder Geraert (begin
14e e.), en bekent het woord lodegeer en varr. niet te kunnen verklaren, tenzij het
terug zou gaan op Ludeger, geloofsprediker in Friesland.
Op p. 156 worden de vv. 709-724 aangehaald.
VAN DER WIELEN P., De Pharmacie in Nederland gedurende de middeleeuwen. In:
Pharmaceutisch Weekblad voor Nederland 37 (1900), nrs 26-34.
S. geeft een overzicht van de inhoud van hs. B. Vervolgens komt hs. U aan de
beurt, met citaten: vv. 1248-1251, vv. 1243-1286.
VAN DER WIELEN P., Een middeleeuwsch Nederlandsch Kruidenboek. In:
Pharmaceutisch Weekblad voor Nederland 53 (1916), 818-821.
Bij de inhoudsopgave van hs. U worden de vv. 279-282 aangehaald.
VAN DE VELDE A.J.J., Zuid- en Noord-Nederlandsche Bibliographie over Natuuren Geneeskunde tot 1800. In: Versl. Med. Ac. 1937, 255-301, 425-487, 658-700.
Korte vermelding van hs. B (p. 274).
VANDEWIELE L.J., De ‘Liber Magistri Avicenne’ en de ‘Herbarijs’,
Middelnederlandse Handschriften uit de XIVe eeuw (MS. 15624-15641 Kon.
Biblioteek te Brussel). Uitgegeven en gekommentarieerd door -. (Verh. Kon. Vl.
Ac., Kl. der Wetensch. XXVII, 1965, nr 83.) Brussel, Paleis der Academiën, 1965.
In II, p. 167 wordt impliciet beweerd dat de Natuurkunde nog nooit is uitgegeven;
p. 505 en vv. wordt in extenso Willems' beschrijving van deze codex aangehaald,
zodat ook de Natuurkunde ter sprake komt.
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VAN HELTEN W.L., Middelnederlandsche Spraakkunst. Groningen, Wolters, 1887.
S. gebruikt meermaals vormen uit de Nat. als bewijsplaats, die hij trouwens als
bron citeert op p. VI.
VAN LEERSUM E.C., De ‘Cyrurgie’ van Meester Jan Yperman. Leiden, Sijthoff
[1912].
Op p. XXV wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van hs. B.
VAN LELYVELD Fr., Aanteekeningen op Balthazar Huydecoper, Proeve van Taalen Dichtkunde. Nieuwe uitgave. [Postuum voltooid door N. Hinlopen.] Leyden, 1783.
S. komt op tegen de benaming ‘Broeder Thomas’ voor de auteur van de Nat.,
noemt hem Broeder Gerard, en maakt talrijke taalkundige opmerkingen, verspreid
doorheen het werk.
VAN LOEY A., Middelnederlands Leerboek. Antwerpen, De Sikkel, 1947.
Eerste uitgave van een gedeelte uit hs. Ups. (vv. 1161-1242), op pp. 22-24.
VAN LOEY A., Sandhi-verschijnselen in het Nederlands. In: Versl. Med. Vl. Ac.
1956, 21-40.
Op p. 29 wordt tac als voorbeeld van sandhi aangehaald uit de Natuurkunde, 765
(lees: 766).
VAN MIERLO J., Beknopte geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche
Letterkunde. Antwerpen, Standaard; 's-Hertogenbosch, Malmberg; 19301; 19332;
19413; 19424; 19465; 19546.
S. spreekt tamelijk minachtend over de Nat., waaraan hij noch een letterkundige,
noch een wetenschappelijke waarde wil toekennen (p. 114, nr 66). In al de
verschillende uitgaven is de tekst dezelfde, alleen de verwijzingen naar enkele artikels
worden aangevuld.
VAN MIERLO J., De Letterkunde van de Middeleeuwen. (Gesch. v.d. Letterk. der
Nederlanden, Deel I, 2e herziene en vermeerderde druk, met een inleiding van Prof.
Dr. Fr. Baur.) 's-Hertogenbosch, Teuling; Brussel, Standaard, 19492.
Zeer eigenaardig, met het oog op het voorgaande werk, is wat hier van de Nat.
gezegd wordt: ‘Nog het meest aanspraak op wetenschap, en mede op kunst, kan
maken een werk, gewoonlijk geheten Natuurkunde des Geheel-als [...]’ (p. 133).
VAN MIERLO J., De letterkunde van de Middeleeuwen. 2e herziene en vermeerderde
druk met een inleiding van Prof. Dr. Fr. Baur. Brussel, Standaard; 's-Hertogenbosch,
Malmberg, 19492.
De tekst (I, p. 331) is dezelfde als in het voorgaande werk.
VAN MIERLO J., Geschiedenis van de oud- en middelnederlandsche letterkunde.
Antwerpen, Brussel, Leuven, Standaard, 1928.
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S. vermeldt de Nat. alleen ‘volledigheidshalve’, onder de werken die ‘nog minder
[...] tot de literatuur [behoren]’, dan de daarvóór geciteerde didactische litteratuur
(p. 175).
VAN PANTHALEON VAN ECK - KAMPSTRA A., Jacob van Maerlant's ‘Der Naturen
Bloeme’. Twee notities over handschriften. In: Het Boek 3, XXXVI (1962-63),
222-232.
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Bij bespreking van de codices H, S, L en B wordt de Natuurkunde vermeld. Verder
wordt vooral aandacht geschonken aan het prioriteits-probleem van H en S:
vermoedelijk, zegt Schrijfster, was S de legger van H en niet omgekeerd.
VAN VLOTEN J., Beknopte geschiedenis der Nederlandsche Letteren, van de vroegste
tijden tot op heden. Een lees- en handboek voor Hoogere burgeren andere scholen,
en alle verdere belangstellenden. Tiel, Campagne, 1871. Tweede, veel vermeerderde
en verbeterde druk.
Na een korte uiteenzetting, worden de vv. 709-724 aangehaald.
V[AN VLOTEN J.], Boekaankondigingen. Beknopte geschiedenis der Nederl. Letterk.,
door Prof. L.G. Visscher. 1ste Deel. Utrecht, Dannenfelser & Doorman, 1851. In:
Algemeene Konst- en Letterbode voor het jaar 1851, nr 17, p. 261.
In deze afbrekende recensie wordt uitvoerig aandacht besteed aan de Nat. en wat
Visscher hierover schrijft.
VAN VLOTEN J., Schets van de geschiedenis der Nederlandsche Letteren, van de
dertiende tot de negentiende eeuw. Tiel, Campagne, 18711; 18792 (tweede, herziene
en vermeerderde druk).
S. legt de nadruk op het dooreenhaspelen van Germaans en Christelijk bijgeloof,
en zegt dat de auteur een ‘ongenoemde’ is (p. 9).
VAN WIJK W.E., A late 12-th Century Table for the Intervallum Minor. In: Med.
Kon. Ak. Wet., Afd. Letterk., N.R., Deel 15, Nr 7.
S. verwijst (p. 217) naar de Latijnse verzen van ‘Van Lienhout’, en de daarin
toegepaste methode.
VAN WIJK W.E., Le Nombre d'Or. Étude de chronologie technique suivie du texte
de la Massa Compoti d'Alexandre de Villedieu, avec traduction et commentaire. La
Haye, Nijhoff, 1936.
Verscheidene malen bespreekt S. de Natuurkunde-kalender (pp. 43-44), en op pp.
108-109 wordt het Latijnse gedicht van G.v. Lienhout overgedrukt, met commentaar.
VAN WIJN H., Bericht omtrent Hss. over de Natuurkunde. Vierde avondstond. In:
Historische en Letterkundige Avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der
Nederlanden; [...], I (1800), pp. 301-307.
S. kende de hss. U en H, vergelijkt ze, en bespreekt uitvoerig de inhoud, met
talrijke citaten (o.m. vv. 709-724).
In deel II, pp. 173-174, onder de titel Bijvoegsels en Verbeteringen, zet hij enkele
vergissingen recht die hij beging in deel I.
VERDAM J., Die Spiegel der Sonden, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde uitgegeven door -. Leiden, Brill, 1900, 2 dln.
Uitvoerige beschrijving van hs. O, van de hand van W. De Vreese. In verband met
de Nat., wordt in een voetnoot gewezen op de Maastrichtse fragmenten.
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VERDAM J., Kleine Middelnederlandsche overblijfselen. In: Ts. XI (1892), 299-305.
Onder de titel Een onbekend gedicht over de hemelteekenen publiceert S. 167 vv.
die een gelijksoortige inhoud hebben als de Nat.,
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doch anders bewerkt. Het lijkt hem waarschijnlijk dat beide werken naar dezelfde
Latijnse tekst vertaald werden.
VERDAM J., Sporen van volksgeloof in onze Taal en Letterkunde. In: Hand. Med.
Mij. Leiden 1897-1898, 33-86.
In de commentaar op de uitdrukking ‘onder een (on-)gelukkig gesternte geboren
zijn’, worden de Lekenspiegel en de Natuurkunde aangehaald, en uit de laatste de
vv. 15-21 geciteerd (p. 51).
VERDENIUS A.A., Jacob van Maerlants Heimelijkheid der Heimelijkheden.
Amsterdam, Kruyt, 1917.
Herhaaldelijk wordt de Nat. ter vergelijking aangehaald.
Verhandeling over de Natuurkunde of physica langs het gantsche heelal, in rijm
gesteld in het jaar 1300, vermoedelijk door eenen Broeder Gerard van Gend
(afgeschreven uit een H.S. op perkament van de Utrechtse Bibliotheek); benevens
eenige excerpten van oude woorden, en grammaticale gebruiken, uit de verklaring
van Broeder Arent van Utrecht, op de verhandeling van Broeder Thomas, over
hetzelfde onderwerp, en uit het boek der medicijnen getrokken uit Galenus en
Avicenna (uit hetzelfde H.S.), met een register en verklaring der woorden. Hs.: Den
Haag, Kon. Bibl., Hs. 128 E 23 (olim no 1253, 4o).
Anoniem afschrift, verkocht op de veiling Meerman (zie diens Catalogus), en
gebruikt door Bilderdijk.
Verslag over den toestand der Koninklijke Bibliotheek in het jaar 1892. 's-Gravenhage,
Algemeene Landsdrukkerij, 1893.
Hs. H werd tentoongesteld in één van de zalen.
[VERWER A.], ANONYMUS BATAVUS, Brief aen den Heere Professor Adriaen Reland,
Professor der Oostersche Talen in de Academie tot Uitregt, vanden Schrijver der
Linguae Belgicae Idea Grammatica; etc. tot rekenschap van de Aenmerkingen vanden
Heer Arnold Moonen, op dezelve Idea; en voor 't richtig Nederduitsch, zooals door
onze Hooge Overheid gebruikt is in Hare nieuwe overzettinge des Bybels. t'Utrecht,
Broedelet, 1709.
S. heeft hs. U in handen gehad, en geeft er de inhoud van (p. 19).
VERWIJS E., Jacob van Maerlant's Naturen Bloeme. (Bibliotheek van
Middelnederlandsche Letterkunde.) Groningen, Wolters, 1878.
S. tracht hs. L te dateren, met behulp van de Natuurkundekalender, en bespreekt
uitvoerig hss. H en S (pp. LIII-LVII).
VERWIJS E. en J. VERDAM, Middelnederlandsch Woordenboek -. Voltooid door F.A.
Stoett. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1885-1829. 9 delen.
De uitgave van Clarisse werd als bron gebruikt. De citaten zijn niet altijd accuraat.
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ID., Deel X: Tekstcritiek van J. Verdam en Bouwstoffen eerste gedeelte (A-F) door
W. De Vreese, ib., 1927-1941.
Bouwstoffen tweede gedeelte (G-Z) door G.I. Lieftinck. ib., 1941-1952.
VISSCHER L.G., Beknopte geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Utrecht,
Dannenfelser & Doorman, 1851-1957. 2 dln.
S. bespreekt de inhoud van de Nat., en houdt Geerart Lienhout voor de schrijver
(pp. 37-38).
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VISSCHER L.G., Bijdragen tot de oude letterkunde der Nederlanden. Utrecht, Bosch,
1835.
pp. 204-218: uittreksel uit de Nat., vv. 279-864.
VISSCHER L.G., Bijdragen tot de oude letteren der Nederlanden. Utrecht, Bosch,
1839.
Cit. vv. 279-864 (pp. 204-218).
VISSCHER L.G., Bloemlezing uit de Nederlandsche dichters en Proza schrijvers.
Leuven, Michel, 1828.
Een vijfhonderd-tal verzen uit verschillende hoofdstukken worden aangehaald.
VISSCHER L.G., Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
Utrecht, Dannenfelser, 1854.
Na een korte inleiding over Gerart Lienhout, citeert S. ± 100 vv. uit verschillende
hoofdstukken.
VISSCHER L.G., Natuurkunde van het Heelal, door Geerart Lienhout. Benevens eene
verhandeling over hetzelfde onderwerp, door Broeder Thomas. Utrecht, Bosch &
Zoon, 1840.
Een uniek (onvolledig) exemplaar van deze uitgave berust in de U.B. te Leiden:
1125 A 41. Verder bestaan er twee copieën in machineschrift, waarvan één in de
Stadsbibliotheek te Rotterdam en één in de B.N.M. (= exemplaar van De Vreese).
Deze uitgave is, door slordigheid en onnauwkeurigheid, een voorbeeld van ‘hoe het
niet moet’. Zonder dat dit ergens vermeld wordt, is H het basis-hs., en zijn de
rubrieken en varr. afkomstig uit U. Het glossarium, waarnaar verwezen wordt,
ontbreekt.
VOGELSANG W., Holländische Miniaturen des späteren Mittelalters. Strassburg,
Heitz, 1899.
I.v.m. de miniaturen, worden hss. L, H en S vermeld; bij het bespreken van hun
inhoud wordt de Nat. een ‘carmen ineditum’ genoemd. S. tracht ook terloops de
kalenders te localiseren, slaagt daar echter niet in voor H en S.
VON SOLTAU, In: Anzeiger für Kunde der teutschen Vorzeit, IV (1835), 203-204.
Onder verwijzing naar Scheller en Hoffmann, geeft S. een inhoudsopgave, met
citaten, van hs. W. Hij heeft het hs. waarschijnlijk nooit gezien, want van alles wat
aan de Fleubotomia voorafgaat, wordt niet gesproken.

WILLEMS J.F., [Afschrift van de Natuurkunde uit hs. B.] Hs.: Leiden, U.B. nr 214.
WILLEMS J.F., cf. Catalogus Van Hulthem.
WILLEMS J.F., Oude Rijmalmanak. In: Belg. Mus. VI, 307-322.
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Onder de titel ‘Pratique om den kalendier up de hant te wetene’ (pp. 319 v.), wordt
de Mnl. Cisiojanus uit hs. Brussel, K.B. 837-845, fo 162v en 163r, uitgegeven. Het
was Willems niet bekend dat dit gedicht hetzelfde is als dat uit hss. H, L, S en W.
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WILLEMS J.F., Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde, opzigtelijk
de Zuydelijke Provintien der Nederlanden. Antwerpen, Schoesetters, 1820-1824. 2
dln.
S. kende nog niet het bestaan van hs. B, vermeldt alleen hss. U en S, verwijst naar
Van Wijn, en citeert vv. 1647-1654 (I, p. 170).
WITSEN GEYSBEEK P.G., Biographisch, Anthologisch en critisch woordenboek der
Nederduitsche dichters. Amsterdam, Schleyer, 1822.
I.v. Gheraert (Broeder), wordt hs. U besproken, naar Van Wijn verwezen en
worden de vv. 709-724 aangehaald.
WOLF J.W., Wodana. Museum voor Nederduitsche Oudheidskunde. Uitgegeven door
-. Gent, Annoot-Braeckman, 1843.
In een artikeltje, getekend F.L., op p. XXVI, 2. Maen, worden uit Van Wijn de
verzen aangehaald over de ‘ludergheer’, zonder bronvermelding nóch wat het hs.,
nóch wat Van Wijn betreft.

YPEY A., Beknopte geschiedenis der Nederlandsche tale. Utrecht, van Paddenburg,
1812.
Zeer terloops wordt op de Nat. gewezen (p. 346).

ZINNER E., Ueber die niederländische Astronomie am Ende des Mittelalters. In:
Naturforschende Gesellschaft Bamberg, Sonderdruck 37 (1960) 12 vv.
S. verwijst naar het artikel van Leendertz in Oud-Holland, bespreekt de miniaturen
in hs. W, vermoedt Italiaanse invloed en interesseert zich vooral voor de maanfiguur
(p. 13). De Maan- en Saturnus-miniatuur worden gereproduceerd (pll. 2 en 3).
ZINNER E., Verzeichnis der astronomischen Handschriften des deutschen
Kulturgebietes. München, Beck, 1925.
Onder nr 5996 wordt een Latijns-Nederduits [sic] hs. vermeld, met als titel ‘Joh.
Klauschen. Zeitrechnung’, in de Landesbibliothek te Wolfenbüttel (thans
Herzog-August-Bibliothek). Bij navraag bleek hier hs. W bedoeld te zijn! Zinner
vertaalde voor eigen rekening de in de Computus genoemde Claiskijn.
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Deel II
Tekst
Cod. Ups. Dg. 56
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+

Dit boec is van astronomien ende van
naturen ende van den .vij. planeten.
5 Icsal v segghen in vrae en rimen,
Elc gheset op sine linien,
Om dat ghijt te bet onthouden sult
Ende niet daer in en sijt verdult.
(5) Ander dinc sal ic v segghen toe
10 Ende toghen v allen, hoe
Aertrijc ende tfirmament
Sijn ghescepen al omtrent,
Ende die sonne ende oec die mane
(10) Hoe dat si pleghen te gane,
15 Ende die ander planeten mede,
Daer elc mensche of heeft sijn sede,
Sine conplexie, sine nature.
Want dat seghet ons die scrifture,
(15) Dat elke creatuer die leeft
20 Haer nature van bouen heeft
Al vanden .vij. planeten.
Ghi sult horen hoe si heten.
Merct hoe ic dit sal beghinnen.
(20) Verstatet wel in uwen sinnen,
25 Want wildi emmer lesen voert,
Eer ghi wel verstaet elc woert,
Van dien dat ghi hier sult horen,
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28 +Vwe pine is dan verloren.
(25) Dit en slacht anderen boeken niet,
30 Want elc woert datmen hier siet
Moetmen onthouden ende verstaen,
Eer men voert sal lesen gaen.
Die cracht van astronomien ic sal
34(30) Ende van naturen v segghen al.
279 Aldus so is hemelrike
280 Ghescepen ende aertrike,
Ende algader tfirmament,
Als ghi hier siet ende bekent.
(35) Ende vanden .vij. planeten
Willic v rechte voert doen weten.
285 Haer loep is onder tfirmament
Ende gheen en isser so wel bekent
Als die sonne ende die mane.
(40) Dese kent elc wel als ic wane.
Die ander .viue. altemale
290 Die en kent1 men niet so wale,
Tensi dat astronomie doet:
Si kennessen2 diere of sijn vroet.
(45) Ende ic salse v noemen alle,
Na dien dat elc sijn stede valle.
295 Van desen seuenen sijnre twee
Bouen der manen, min noch mee,

1
2

t verbeterd uit n?
vermoedelijk werd uitgangs-n bij het overlezen ingelast.
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297 +Die ene bouen die andre gheset,
(50) Ende elc ghift propre cracht, dat wet,
In aertrike: dats Marcurius
300 Ende daer bouen loept Venus,
Dats auonts sterre in duytsche woert.
Si comt voer die sonne voert.
(55) Som wijl is gheheten soe
Lucifer, ic seg v hoe:
305 Dats licht dragher. Dese .ij. namen
Ne heeft si gheen tijt te samen,
Want, als si tsauonts west op gaet,
(60) Ende si voer die sonne staet,
Dan heet si1 Vesperus in latijn,
310 Dat wil auont sterre sijn.
Bouen dese drien planeten,
Ic heb v ghese t hoe si heten,
(65) So loept die sonne, die es so claer,
Dat sijt al verclaert haerentaer;
315 Die bouen desen .iij. so hoghe es
Dat haer cirkel, gheloeft mi des,
Wel twalef weruen also groot si
(70) Als der manen, dat segic di,
Die haren loep binnen .xxx. daghen doet,
320 Als ic v allen sal maken vroet.
Als die mane an die sonne ontfaet,

1

si voorafgegaan door doorgehaald hi.
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322 +Wel .xxx. daghe si daer na gaet,
(75) Som wile meer som wile min.
Dit merc elc wel in sinen sin.
325 Eer si ter sonnen weder comen can
Ende anderwerf ontfaen daer an,
Dus loept si omme tfirmament
(80) Binnen .xxvij. al omtrent
Daghen ende .viij. veilen mede.
330 Mer veel hogher is der sonnen stede,
Daer si loept bouen al aertrike.
Si loept omme sekerlike
(85) In .CCC. daghen tfirmament
Ende .lxv. al omtrent,
335 Als ons toghet tkalendier.
.vj. wilen comen ouer hier
Ende, om dattet jaer en heuet niet
(90) Dan een beghinsel, als men siet,
Ende tene jaer bi daghe beghint,
340 Ende tander bi nachte, als men wel kint,
So sijn die .vi. wilen ghenomen
Dus, dat .iiij. jaer te gader comen.
(95) .xxiiij. wilen heeft meer daer:
Dats een dach, ic seg v waer.
345 Dus heeft dat jaer enen dach meer,
Dan ic v se de voert eer.
Dien dach setmen achter dan.
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348(100) +Dede mens niet, het soude saen
Kersauont sinte Ians misse ghevallen,
350 Dat soude wonderen ons allen,
Als in seuen hondert jaeren
Ende .xxvij. daer toe twaren.
(105) Daer om heet dat vierde jaer
Scrickeliaer, ic seg v waer,
355 Ende het tellet .iiij. der jaren,
Scrickeliaer, want1 dan gheuaren
Die sonne comt ter eerster2 stede
(110) Ende het effent dan al mede.
Venus ende Mercurius
360 Lopen omme oec aldus
Metter sonnen den seluen ganc,
Euen cort ende euen lanc.
(115)
Bouen der sonnen so loept Maers,
Cond wil ic v maken haers.
365 Si loept omme tfirmament
In .ij. jaren al omtrent.
Bouen Maers Iupiter gaet
(120) Tfirmament omme, dat verstaet,
In .xij. jaren, ende daer
370 Bouen loept Saturnus naer
In .xxx. jaren tfirmament
Al omme ende omme, dat bekent.

Warwaert die planeten gaen.

*
1
2

355 Lees (met L, U, H, S, B, O): Ende hets telken vierden jare.
n verbeterd uit e.
corster? cf. 362.
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*
373(125) +Verstaet dit ganselike wel
Dat ic mene, ende niet el:
375 Elke der planeten ganc,
Es hi cort of es hi lanc,
Es van westwaert tot oestwaert:
(130) Dat an die mane wel openbaert.
Want wanneer dat si heeft ontfaen,
380 Tsauonts sie wise west dan staen;
Des anders auonts noch oest bet an;
Des dorden auonts bet oestwaert dan.
(135) Hier bi machmen wel verstaen,
Dat si oestwaert wille gaen.
385 Also doen die ander sesse,
Daer ic of segghe dese lesse.
Want dat snelle firmament,
(140) Dat van oesten den westen rent,
Trecse met hem teerre somme
390 Elkes daghes eenwerf omme.
Nochtans haren ganc si gaen,
Als ic v sal doen verstaen.
(145)
Mict dat hier1 een wiel rent
Daer seuen vlieghen crupen omtrent.
395 Die vlieghen crupen alle oestwaert,
Ende twiel gaet met snelre vaert
Westwaert, ende trect omme
(150) Die seuen vlieghen teenre somme.

*
1

388 den westen: lees (met de varr.) ten westen.
na r volgt nog een haaltje.
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399 +Nochtans sollen si daer ieghen gaen.
400
Aldus doe ic v verstaen
Dat die planeten ende tfirmament
Die ene ieghens dander rent.
(155) Enne haddet god niet also gheset,
In eenre hantswile, dat wet,
405 Soude die werelt1 niet gheduren,
Want tfirmament, in corter vren,
Soude dicke te sere gaen,
(160) Ne ware dat sijt al weder staen.
Nochtans, en connen si tfirmament
410 So niet ghehouden, het ne rent
Ouer anders sends enen graet
In hondert iaren, dat verstaet.
(165) Die graet brenct enen dach in,
Luttel meer of luttel min.

Texempel hier of soect hier after in
die eerste spera dat dit ghetal .I. in staet.
Hoe hoghe dattet es van aertrijc
tot elker planete.
415 Alden ganc vanden planeten
Heb ic v nv laten weten;
Nu wil ic haer hoechede
(170) Altehant oec leren mede.
Hoe hoech si sijn van aertrike
420 Sal ic v segghen sekerlike,
Ende daer na hoe groot elc es.

1

met tussen e en t ingelaste l.

De natuurkunde van het geheelal

fo 5 ro

+

288

De natuurkunde van het geheelal

289
*
422 +Die waerhe t suldi horen des,
(175) Als Tholomeus ende Affricaen
In horen boeken doen verstaen,
425 Diet bi redene proeuen wel,
Die fine waerhe t ende niet el.
+
Bi der dicken van aertrike
(180) Proeuen sijt al sekerlike.
Pine sal icker an legghen,
430 Eer ict in rime sal ghesegghen.

fo 5 vo

+

noa

+

Hoe hoech die mane ten naesten is aertrijc.
Ic wil beghinnen ander mane.
Als si naest pleghet tegane
(185) Aertrijc, so es daer tusschen dan
.C.m. ende .ixm. milen an,
435 Ende .xxxvij. milen daer toe,
Ende een halue, dus loept soe
Dat tusschen haer ende aertrike
(190) Ten naesten dus veel es sekerlike.

Gaet hier achter toter ander spera die
dit ghetal in heeft: .ij.
Hoe hoech Marcurius is van aertrike.
Daer die mane ten naesten es,
440 Mercurius es ten versten1 des
.CC.m. milen ende .viij. dusentich,
Ende vijf hondert2 daer toe, sich,
(195) Ende .xlij. milen mede.

*
1
2

439 ten naesten: lees ten versten.
440 ten versten: lees ten naesten.
v (+ geschrapte onduidelijke letter) + ersten, d.w.z. verbeterd uit veersten?
voorafgegaan door doorgehaald vc.
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444 +Mercurius es daer ter naester stede.
fo 6 ro

+

Gaet toter spera die dit ghetal in
heeft: .iij.
Hoe hoech Venus es ten naesten.
445 Daer hi ter hoechster stede staet,
Venus daer ten nedersten gaet,
Ende dus vele isser toe,
(200) Als ic v sal segghen hoe:
Vijfhondert .m. milen teere stede,
450 Ende .xlij.m mede
Seuen hondert milen ende vijftich.
Aldus vele ist, nv sich,
(205) Tusschen aertrike ende Venus,
Daer si ten naesten comet dus.

Gaet toter spera daer ghi vint staen .iiij.
Hoe hoech die zonne ten naesten es aertrijc.
455 Daer daer si ten hoechsten staet,
Die sonne daer ten nedersten gaet.
Dus vele comet int ghetal,
(210) Als ic v nv segghen sal:
.xxxvi. hondert dusentich
460 Milen, ende daer toe licht
.xl. dusent milen mede.
Dan hebstu der sonnen hoechede,
(215) Die tusschen aertrike staet,
Daer ons die sonne ten naesten gaet.
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*
+

Gaet toter spera die dit ghetal
in heeft .v.
Hoe hoech Maers ten naesten es.
465 Daer die sonne ten versten1 es, dats waer,
Maers hi es ten naetsten daer.
Nu verstaet wel mine lere:
(220) Dus verre ist, noch min noch mere,
.xxxix. hondert dusentech
470 Milen, ende daer toe lecht
.lxv. dusent milen an.
Maers hoechede heefstu dan,
(225) Als hi naest ter aerden gaet.
Maer als hi alre hoechste staet,

Gaet toter spera die dit ghetal in
heeft: .vi.
Hoe hoech Iupiter ten naesten es aertrike.
475 Iupiter comt ter naester stede daer.
Der aerden comet hi niet naer.
Dan esser toe, alle wilen,
(230) Twee hondert werf hondert dusent milen,
Ende .lxxxviij. hondert dusentich
480 Milen, ende daer toe licht
.xlvij. dusent milen an.
So heefstu die hoeche t dan
(235) Tusschen der aerden ende Iupiterre.
Maer daer hi noch meer is verre,

*
1

463 Die tusschen aertrike: 1. die tusschen haer ende aertrike (zoals in L).
verbeterd uit veersten? cf. v. 440.
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+

Gaet toter spera die dit ghetal in heeft:
.vij.
Hoe hoech Saturnus ten naesten es aertrijc.
485 Daer comt ten naesten1 Saturnus,
Der welker hoecheit is aldus:
Vierhondert werf hondert dusentech2
(240) Milen, ende daer toe lecht
.lxviij. hondert dusent milen an,
490 Ende .xvi. dusent milen dan,
Ende twee hondert ende vijftich.
Dits Saturnus hoeche t, sich,
(245)
Als die naest aertrike gaet.
Maer als hi ten hoechsten staet,
495 So comt hi an tfirmament,
Daer die sterren staen omtrent.

Gaet toter spera die dit ghetal in
heeft: .viij.
Dit is die hoeche t toten firmamente metten sterren.
Wiltu weten die hoecheyt des,
(250) Die toten firmamenten es,
Daer die sterren alle in staen?
500 Nu hoert hier, ic segdi saen.
.vi. hondertwerf hondert dusentech
Milen, ende daer toe lecht
(255) .liij. hondert dusent milen an,
Ende .lvij. dusent dan,

1
2

na van naesten verbeterd uit?
verbeterd uit dusentich.

De natuurkunde van het geheelal

+

fo 7 ro

296

De natuurkunde van het geheelal

297
505 +Ende daer toe milen vijfhondert.
Ic waen, di dit algader wondert.
Dit es die hoecheyt van aertrike
(260) Toten sterren, sekerlike,
Noch meer noch min. Na trechte ghetal
510 Hebic v hier gheseyt die waerhe t al.

Texempel hier1 of bewijst die spera
daer .ix. staet.
Hoe vele dat hier of een mile an heeft.

(265)
515

(270)
520

(275)
525

Nv wil ic v vroet maken dan,
Hoe veel een mile heuet an.
Een screde, dat sijn voete viue,
Beyde van manne ende van wiue.
Twee dusent screden, dats een mile
Van groten voeten, sonder ghile.
Grote voeten sijnt dat ic mene,
Die men nv en vint neghene.
Maer die mile na astronomie
Es niet aldus, ghelouet mie.
Want si hout vier dusent cubitus2,
Ende eens jaers mat men aldus
Vanden ellenboghe toter hant:
So is een cubitus ghenant.
Ende hi hout anderhalf voet,
Als mi die lettere verstaen doet.
Maer een philosoof, heet Rabanus,

1
2

verbeterd uit daer.
tussen i en t stond nog een letter.
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*
528(280) +Seit, dat ix voet heeft cubitus.
Noe die arke aldus mat:
530 .CCC. cubitus was lanc dat vat,
Ende vijftich cubitus wijt,
Ende .xxx. hoech, des seker sijt,
(285) .C. screden ende viuentwintich
Ouer een ghemet, dat sich.
535 Aldus setten grote clercke
Ouer al in haren werke.
(290)
Maer elcs lants zede ende wet
Heeft ander mate nv gheset,
Entie milen na haren sede,
540 Sonder dat alleens es die screde.

fo 8 ro

+

Hoe groot die zonne es ieghens aertrijc.
Nv wil ic v oec doen weten,
Hoe groot sijn die .vij. planeten
(295) Elke ieghen al aertrike.
Die sonne, si es sekerlike
545 Hondertwerf ende lxvi
Meerre dan al aertrike, sic.

Hoe groot die mane is ieghens aertrijc.
Nv mic van aertrijc al gheheel
(300) Dat neghendedortichste deel:
Also groot1 die mane es,

*
1

535 setten: l. (met B, O, W) settent.
of groet?
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550 +Orconde Tholomeuse des.
fo 8 vo

+

Hoe groet Mercurius es ieghens aertrike.
Nv deelt aertrike echt
In .xxij. dusent recht:
(305) Marcurius es meerre niet
Dan enich deel dat ghi daer siet.

Hoe groot Venus is ieghens aertrijc.
555 Seuenendortich werf sekerlike
Es meerre Venus dan aertrike.

Hoe groot Maers is ieghens aertrijc.
Anderhalf artrike gheheel
(310) Es Maers groot, ende tachdende deel.

Hoe groot Iupiter es ieghens aertrijc.
Ivpiter es meerre dan aertrike
560 .xxv. werf sekerlike.

Hoe groet Saturnus es daer ieghen.
Een ende tneghentichwerf aldus,
So es oec meerre Saturnus.

Hoe groet elke grote sterre es.
(315) Ende elke grote sterre es
Int firmament, sijt seker des,
565 Hondert weruen meerre, dan
Al aertrike heuet an.

Hoe groet elke cle ne sterre es.
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*
567 +Vander minster sterre elke,
(320) Diemen bekennen can die welke,
.xviij. werf si meerre es
570 Dan aertrike, sijt seker des.
Ende daer en es sterre ne ghene,
Dat si nummer es so clene,
(325) Viel si, si en soude bedecken
Aertrike ende ouerstrecken.
575
Affricaen ende Tholomeus
Segghen in horen boeken dus,
Ende het es te proeuen goet
(330) Die van astronomien es vroet.
Nu moghedi segghen: daers en ghene
580 Sterre, si en scijt herde clene.
Hoe mochten si so groot wesen dan,
Ende mense niet meerre sien en can?
(335)
Hier toe seg ic andwoerde goet:
Haer grote hoecheit dat al doet.
585 Want weet dat seker ouerwaer:
Hinghe een ant firmament, ende daer
Liet sijn oghen neder sinken,
(340) Hem soude al aertrike denken
Niet also groot als tscarpste es
590 Van eenre naelde, sijt seker des.

Vanden sterren die staerten hebben
ende hieten cometen.

*

578 Die van astronomien es vroet: 1. (met O) Die van astronomien sijn vroet.
580 scijt: lees scijnt.

De natuurkunde van het geheelal

fo 9 ro

+

304

De natuurkunde van het geheelal

305
591 +Voert so suldi dat verstaen,
Dat men sulke tijt siet op gaen,
(345) Des morghens inder dagheraet,
Sterren met staerten; dat verstaet,
595 Dat vanden planeten es en ghene,
Noch vanden sterren, groot noch clene,
Die inden firmamente staen.
(350) Beneden der1 manen si al gaen.
Wat dat es, nv hoert al hier:
600 Het en es el niet dan vier.
Ene lucht es ontsteken daer,
Ende hanct ende bernet herdeclaer.
(355) Som tijt ist vander naturen
Dattet langhe moet gheduren.
605 Mer die staert, die daer of2 strecket,

(360)
610

(365)
615

Dats die natheit[of wache t], die daer toe trecket,
Dat seit Arestotiles.
Vijf manieren van desen es.
Haer naem sijn gheheten cometen,
Ende een boec doet mi weten:
Alser ene3 in enich lant scijnt,
Dat dat lantscap wort ghepijnt,
Want ene plaghe van drien
Moet hem emmer dan ghescien.
Die eerste es sterfte ghemene,

1
2
3

voorafgegaan door doorgehaald den.
f verbeterd uit?
ene ingelast boven doorgehaald enich.
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616 +Van out, van jonc, grooet ende clene;
Dander hongher, jaer, entie derde
(370) Manslachte ende onvrede
Van lantheren onderlinghe.
620 Nu besiet, dit sijn drie dinghe.
+
Darwaert dat die staerte staen,
So sullen dese plaghe gaen.
(375)
Mer Aristotiles die se t,
Dat ic oec houde voer waerheit,
625 Dat in die somersche dagheraet
Die comete noertwaert staet,
Ende es een luchte claer,
(380) Ende hanghet ende vlammet daer,
+
Ende betekent ons tempeeste
630 Ende wint, inden zomer meeste.

Gaet toter spera dat bewijstet daer
dit ghetal in staet: .x.
Vanden sterren die den luden dunken scieten.
Voert v dunket dat sterren scieten,
Ende sterre ghescot vallen lieten.
(385) En sien gherechte sterren niet,
Die men also scieten siet.
635 Hets die lucht, die ontsteken es.
Ic salt v vroet maken des.

Vanden kaersen die men siet scieten in die lucht.
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637 +Kaersen sietmen oec dicwile
(390) In die lucht ouer een mile.
Die blixem comt oec vter lucht,
640 Die menighe mensch doet grote vrucht[anxt].
Nu willic v allen vroet maken
Van algader desen saken.

Hoe dat die lucht wort vier.
(395) Die lucht wort opter stede vier,
Als is segghen sal al hier.
645 Boort wel seer een nauighers gat;
Vwen vingher steect in dat.
Ghi sult daer in vinden heet,
(400) Ende tonstekene bereet.
Dat en doet el ne ghene dinc
650 Dan die lucht, diere in ghinc,
Die bedrucket wart met dien,
Ende niet wt en mochte vlien,
(405) Ende verhit haer seluen dan:
Ten lesten so comt haer vier an.

Waen dat vier comt in den steen.
655 Ant stael ende anden steen
Machmen dit sien allen1 een.
Als men stael anden steen slaet,
(410) So sietmen datter vier wt gaet.
Dat vier en comt niet vten stale,

1

verbeterd uit alleen.
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660 +Noch wt den steen, dat weetmen wale,
Maer die lucht, die tusschen tween
Also starc es al van een.
(415) Daer die twee herde dinghe
Also horten onderlinghe,
665 Die lucht moet ontsteken dan,
Want si niet ontvlien en can.
Nemmermeer ontstake die lucht,
(420) Mochte si ghecrighen vlucht.

Waen dat kaersen branden ende walme comen in die lucht.
Aldus in die lucht men siet
670 Kaersen, ende dat en es el niet
Dan lucht, diere bernet claer
Als of kaersen hinghen daer
(425) Ende si also vielen neder,
Somme herwaert, somme weder.
675 Op paerde, op graue scinen si vallen.
Die lude daer of wonder callen.
Walme ende brant groot,
(430) Ende die lucht herde root,
Dit heeft men in die lucht ghesien,
680 Ende ander wonder oec ghescien.

Dit exempel bewijst die spera daer
dit ghetal in staet: .xi.
Dit is die reden waer of dat vier comt in die lucht.
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681 +Waer of dat dit comet al,
Ic v hier nv segghen sal.
(435) Als comet ene droghe lucht,
Ent se een ander met groter drucht
685 Iaghet ende bedrucket dan,
Ende si niet ontvlien en can,
So ontsteect si ende bernet clare.
(440) Ghescepen na die vorme hare
Es die lucht lanc ende ront;
690 Ene kaerse scijnt te diere stont,
Also dicke ende also breet,
Ghelike den walme, god weet.
(445) Want wi sien dat onse vier
Neemt sceppenesse hier
695 Na dien dat sien1 die saken,
Daer wi onse vier of maken.

fo 11 vo

+

Gaet toter spera daer dit ghetal in staet:
.xij. dats exempel
Vanden sterren die v dunken scieten.
Es die lucht lanc ende smal,
(450) Ende ieghens ene sterre al
Coemt, so scijnt dat die sterre
700 Dat vier scoet, sonderlinghe verre.
Nochtans esser alle wile
Tusschen menich dusent milen,
(455) Want het beneden der mane es,

1

of siin?
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704 +Als ic v vroet maecte des.
705
Als des yet gheuallet op den dach,
Die sonne doet, dat men nemach
Dese dinghen niet ghesien,
(460) Dat si dus in die lucht ghescien.

Gaet toter spera daer dit ghetal in staet: .xiij.
Vanden nacht ridderen, ende van anderen
duuelen, die in die lucht maken vier.
Dvuelen, die sijn in die lucht,
710 Ende den mensche dicke doen vrucht.
Die connen oec wel maken vier,
Dat ons walme duncket hier
(465) Dat si scieten onderlinghe.
Men se ter of vele dinghen.
715 Nacht ridders, so heten si,
Ende sijn duuele, dat segghe ic di,
Haghetissen, ende varende vrouwen,
(470) Godelinghe[wichte] oec, en trouwen,
Cobboude, nickers, aluen, maren[nacht merien],
720 Die hem tsmorghens openbaren,
Ende connen wel halen vier.
Nacht merien heten wise hier.
(475)
Minne1, dit sien duuelen alle,
Die ons gherne brochten te valle.
725 Die duuel pe nst nacht ende dach,
Hoe hi ons verlistighen mach,

1

Voor interpunctie en betekenis: zie Filol. Commentaar.
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*
727 +Ende vten gheloue bringhen,
(480) Ende proeft ons met menighen dinghen.
God die moeten so weder staen,
730 Dat hi ons niet en moete vaen.
Tot mire materie wil ic keren,
Ende v vanden blixeme leren.

[Waer af]1 dat donre ende blixem comt.
(485) Wildi weten wanen dat coemt,
Datmen donre ende blixem2 noemt?
735 Het es oec mede ene lucht,
Die ontsteket bi groter drucht.
Wasem vter aerden slaet,
(490) Die altoes climt ende op gaet.
Die ene wasem den anderen iaecht,
740 Ende op toter luchten draecht.
Die luchte si dan důer breket,
Ende met fortsen ontwee steket.
Als die lucht dan emmer moet
(495) Sceden, dat die wasem doet,
745 Int sceden si dan lu t gheeft.
Donreslach het name heeft.
Ende om dat dan die lucht
(500) Bi crafte moet hebben vlucht,
Ontsteect si thant ende wort vier,
750 Dat wi blixem heten hier.
Dus es die slach eer al daer,

*
1
2

740 Versta: Ende opdraecht toter luchten.
moeilijk leesbaar.
verbeterd uit blixen.
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*
752 +Ende die lucht ontsteect daer naer.
fo 13 ro

+

Welc wi eerst sien van desen tween.
(505) Nochtans so sien wi tfier voren,
Eer wi den slach moghen horen.
755 Onse horen, dat comt bi dien,
Es niet so scerp als onse sien:
Wi sien vorder dan wi horen,
(510) Beyde achter ende voren.
+
So die luchte drogher was,
760 Die blissem es de roder das.
+
Waer dat die blixem vallet so,
Hi vallet toten gronde toe.
(515) Daer en mach gheen dinc wederstaen,
Hoe starc het is, tmoet ontwee gaen.
765 Want kepers si ontwee brac,
Ende gheen arch en hadde tac;
Swaerde, die waren inden scoen,
(520) Heuet si oec ontkeren doen.
Nochtans en hadde gheen arch die scede.
770 Si doet den mensche dicke lede,
Ende veruaernisse groet,
Ende slaten dicke ter doot.

Wat die liede slaet, so die blixem, so die donre.
(525) Die donreslach doet gheen ongheual,
Maer die blixem doetet al.

*

762 Hi (van de bliksem), maar si 765, 768, 770!
766 tac: versta: 't dac.
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775 +Scoen litteken1 si mede brenct,
+
Want het es altoes besengt,
Daer dusdanighe dinc ghesciet.
(530)
Ende dicwile men oec siet,
Dattet voervoets daer mede wae t,
780 Ende die wint oec sere drae t,
So dat die wint wel werpt ontwee
Starke molen, ende doet hem wee.
(535) Alst aldus blixemet dan,
So ne es wijf nochte man,
785 Hi en wort herde seer vervaert,
Ende en dar niet sien opwaert.
Tusschen ons ende der manen, siet,
(540) Dese dinc altemael ghesciet.

fo 13 vo

+

noa

+

Van den duuelen, die in die lucht sien ende in
onwedere quaet doen bi goods ghehenghenisse.
Nv sien, tusschen ons ende die mane,
790 In die lucht, duuele, als ic wane.
Si weten wel al die nature,
Ende si connen alle scrifture.
(545) Als si die lucht verstoert dus sien,
Ende dit wonder al ghescien,
795 Entie liede hem seer ontsien,
So menghen si hem mettien,
Ende varen in die blixem met,
(550) Om dat si quaet moghen doen te bet.

1

of licteken? ct en tt zijn vaak niet te onderscheiden, in dit hs. vooral.
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799 +Want die viant es bereet,
800 Alst die mensche niet en weet,
Hem te brenghen te vallen.
Dies bescerme god ons allen!

fo 14 ro

+

Wanen donre comt na anderen boeken.
(555) Vanden blixem heb ic v ghese t,
Na mijnre machte, die waerhe t.
805
Maer in boeken ic noch vinde,
Dat donre coemt van vier winde,
Daer si te gader comen al.
(560) + Dits loghen, als ic v toghen sal.
Donre ende blixem dicke drae t,
810 Dat een loef an bomen niet en wae t.
Waer die wint sake van desen,
+
So sout meest inden winter wesen.
(565) Maer hier ieghens, wi alle sien
Inden zomer dit meest ghescien,
815 Want het es dan smout weder,
In die lucht hoech ende neder,
+
Maer het wae t gherne naer,
(570) Want die wint hi wasset daer.

Waen dat wint comt ende waer of hi wast.
In sinen boeken Aristotiles
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820 +Seit, dat wint el niet en es
Dan droghe wasom, die op slaet,
Ende in die lucht dan gaet.
(575) Als een droghe wasom dan
Enen anderen wasom comet an,
825 Die iaecht den anderen ende steect:
Dats die wint, diere of breect.
Want wint, dat1 en es el niet,
(580) + Dan dene iaecht ende dander vliet.

fo 14 vo

+

noa

+

Hoe dat die reghen stilt den wint.
Hier bi moechdi dan merken wel,
830 Alst seer wae t, ende tweder es fel,
Dat vele droghes wasoms daer
Es, daer wint of volghet naer.
(585) Coemt daer op dan een reghen,
Die wint es varinghe gheleghen,
835 Die droghe wasom wort dan nat,
Ende die wint moet vallen om dat.

Wat2 haghel, snee ende reghen comt.
Dat se t oec Aristotiles,
(590) Dat haghel, snee ende reghen es
Wasem, die vten aertrike
840 Opslaet elker daghelike,
Somme droghe, somme nat,
Som cout, som heet, ende om dat

1
2

dat: met inlassingstekens boven de regel.
tussen Wat en haghel: spatie. Daartussen stond snee, dat uitgeschrapt werd. De eerste h van
haghel loopt over de laatste e van snee.
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843(595)
845

(600)
850

(605)
855

(610)
860

(615)
865

++

So ist van menigher naturen.
Dat daer of wasset tallen vren,
Som licht, som zwaer,
Nature heeftet1 daer of maer.
Daer gaet oec toe der sonnen hitte,
Na dien dat si werct an ditte.
Exempel wilic v gheuen hier.
Set enen pot op dat vier:
Die wasem diere wt slaet
An dat decsel het daer gaet;
Die wasem gadert al an dat;
Als hi dan es zwaer ende nat,
So moet hi emmer vallen neder;
Nochtan climter ander weder.
Tfier gheeft oec wasem2 ende roec,
Die emmer climmet opwaert oec.
Daer elc niet hogher climmen moet,
Daer wasset bitter ende soet.
+
Na dien dat die wasem es,
So waster dinc of, sijt seker des.
Aldus so wast, noch min, noch meer,
In die lucht haghel, reghen ende snee.
Want vtor aerden altoes gaet
Wasom, die vast opwaert slaet.
Die sonne trect oec wasom an,

1
2

doorgehaald e .
wasom?
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868(620) +Die si verteren niet en can.
An die lucht hi hanghende blijft,
870 Als Aristotiles bescrijft.
Daer of haghel, reghen ende snee
Wast, ende ander dinc oec meer.

fo 15 vo

+

Waer bi die sonne meer scijnt: int
oest of int west, dan int suyt.
(625) Nv wil ic v segghen saen,
Als ghi die sonne int oest siet staen,
875 Of int west, so scijnt die stede
Meerre, dan si int su t dede.
(630)
880

(635)
885

(640)

Die weke[of natte] wasom dat al doet,
+
Daer men die sonne doer sien moet.
Want die wasom is daer nat;
Die sonne1 trecten an om dat.
Ende die dinc, diemen moet sien
Důer tnatte, scijnt meerre in dien
+
Dan si altoes van haer2 seluen es.
Die waerhe t moechdi proeuen des:
Een penninc die le t in de gront,
Hi scijnt meerre talre stont
Dan als hi daer buten le t.
Hi bi so proefdi die waerhe t.

Texempel hier of bewijst die spera, daer dit ghetal in staet: .xiiij.

1
2

met eindhaal aan de eerste n.
boven doorgehaald hem.
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*
889 +Het gheuiel op enen dach,
890 Datmen te gader veel sonnen sach.
Dat was al bi dien, god weet,
Als ic v nv hebbe ghese t.
(645)
Doet water in enich[menich] vat,

fo 16 ro

+

Ende in die sonne so set dat:
895 Die sonne suldi in elc vat sien.
Also mochtet wel ghesciet,
Dat vele wacheden hinghen
(650) Voer die sonne ende ghinghen:
Also menich wache t, als daer hinc,
900 Also menich sceen der sonnen rinc.

Gaet toter spera, daer in staet: .xv.
Daer vindi hier of exempel.
Waer of die reghenboghe comt.

(655)
905

(660)
910

*

Den reghenboghe, die men siet
In die lucht, en es el niet
Dan wolken, in menigher manieren,
Daer die sonne op scijnt sciere.
Want die reghenboghe gaet
Recht ieghen daer die sonne staet:
Is si oest, so staet si west.
Dit is dinc, die niet en mest,
Want die rae e vander sonnen
Moeter ieghen comen gheronnen.
Vier verwen so gheeft ons dit:
Roet, groen, ghelu ende wit.

896 ghesciet: l. ghescien.
907 Is si oest: l. Is hi (cf. L. Essi; U. Es hi).
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*
913(665) +Na dien dat die wolken sijn,
Ontfaet hi verwen ant sonnen scijn.
915
Te gader reghenboghe twee
Mach men sien, ende niet meer.
Aristotiles setter mee toe;
(670) In dietsche1 en mach men niet segghen hoe.

Texempel bewijst hier of die spera,
daer .xvi. in staet.
Waen die ommerinc comt, die omtrent die mane gaet.
Wildi oec weten die dinc,
920 Wanen dat coemt die ommerinc,
Die scijnt of hi om die mane
Sulke tijt plaghe te gane?
(675) Hi scijnt herde groot ende wijt,
Mar ouer waer, des seker sijt,
925 Dat hi beneden der manen es,
Al en duncket v niet des.
Want die lucht es herdeclaer,
(680) Bouen bi der manen daer.
Weet ghi wat dan es die rinc?
930 Wac wasem, die al daer op ghinc,
Ende daer te gader cleuet,
Ende den ronden cirkel gheuet.
(685) Het en es niet dan grote wachede[of nathede],
Die daer hanghet op die stede.

*
1

917 Aristotiles setter: l. (met de varr.) seiter.
met onduidelijke laatste e.

De natuurkunde van het geheelal

fo 16 vo

+

334

De natuurkunde van het geheelal

335
*
935

+

Alle dinghen, bi naturen,
Trecken teenre gheliker figuren,
Ende vander manen oec dat scijn
(690) Doet, dat die wacheit ront moet sijn.
Want die mane is selue ront,
940 Ende bi naturen talre stont
So maect elke dinc na hare
Ghelike, dats wel openbare.
(695) + Der manen scijn mocht sijn so heet,
Het teerde die wacheyt al ghereet.

fo 17 ro

+

noa

+

Gaet ter figuren, daer xvij in staet.
Wat te ken men neemt int breken
van desen ringhe, ende waen die wint comt.
945 Als wert te niete desen rinc,
Die sceen dat hi om die mane ghinc,
Dats teken dat wesen sal,
(700) Euen varinghe ouer al,
+
In die lucht soete weder,
950 Be de hoech ende neder.
Als men an deen side breken siet,
Ende an dander side niet,
(705) Dar waert dat hi dan breken beghint,
Van danen so sal comen die wint.
955 Als dus breket te menigher stat,
So weet die scipman wale dat
Dat tempeest wort in die zee,

*

947 948: L., met de varr., deze verzen in de volgorde 948-947.
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958(710) +Ende en dar daer niet ontbe den meer.
fo 17 vo

+

Texempel hier of van deser materi bewisen .ij. circulen of speren die beyde .xviij. in hebben.
Vander figuren diemen in der mane
siet staen, diemen louderec hiet.
Nv wil ic v vroet maken voert,
960 So ic best mach, in corte woert,
Wat dat es, dat pleecht te stane
Recht in midden vander mane,
(715) Dat men in dietsche heet loudegheer.
Onthout dit wel vorwaert meer.
965
Die mane is tot eenre stede
Slecht ende effen mede,
(720)
970

(725)
975

(730)

noa In anderen steden so es si ru
Ende onneffen, dat segghe ic v,
Als dinc, die roestich is ghedaen,
Met donkeren aderen beuaen.
Datter effen es ende slecht,
Vander sonnen ontfaet dat lecht,
Ende tander blijft donker al.
Exempel ic v toghen sal:
Neemt een glas, dat es beuaen
Met adere, diere dore gaen,
Ende met striemen, in sulker stede
Onneffen en doncker mede.
Voer v oghen hout dat glas:
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980 +Ouer al, daert effen was,
Daer doer suldi sien licht,
Scoen, claer, ende slicht.
(735) Ende daert die donker aderen heeft,
Ghene claerhe t het1 daer en gheeft.
985 Aldus is die mane beuaen
Met donkeren striemen, diere in staen,
Die gheen licht moghen ontfaen.
(740) Haer nature es so ghedaen.

Gaet toter spera, die dit ghetal in
heeft: .xix.
Vanden circulen daer die .xij. tekene in staen.
Nv heb ic v al vercallet,
990 Dat in die luchte gheuallet.
Nu wil ic ten firmamente gaen,
Daer alle die sterren in staen.
(745)
Leert hier ene scone dinc.
Ant firmament so es een rinc,
995 Diet firmament al omme vaet.
Die ene side noertwaert slaet,
Dander zide draecht zu twaert.
(750) Scrifture dit al openbaert.
In .xij. delen desen cirkel
1000 Deelt men effen ende wel:
Elc deel heet een tekijn,
Dies ghi noch vroeder sult sijn.

1

het: met inlassingstekens boven de regel.
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1003(755) +Die .vij. planeten haren ganc,
Somme cort, somme lanc,
1005 Lopen omme dese tekine,

fo 18 vo

+

Elc na der maniere[naturen] sine,
Als ic v hebbe doen verstaen
(760) Hoe si tfirmament omme gaen.
Elke creature, die leeft,
1010 Haer nature si hier of heeft.
Tide corte ende langhe
Verwandelen bi desen ganghe.

Gaet toter spera, daer xx in staet.
Daer vindi besce t hier of.
Dit is die kennesse vanden eersten teken.
(765) Terste tekijn heet Aries:
Dats een ram, sijt seker des.
1015 Aldus noemt die scrifture hier
Elc tekijn na een dier.
Daer om en ist niet ghedaen,
(770) Dat diere an tfirmament et staen,
Maer die tijt heeft sijn nature
1020 Na dien dieren, alle vren,
Als die sonne daer in gaet,
Dats recht daer onder, dat verstaet.
(775)
Na half maerte so comt saen
Die sonne inden ram ghegaen.
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1025 +Die ram hi es starc voren,
Achter heeft hi die craft verloren.
Also es die sonne dan,
(780) Want haer cracht, die wast haer an.
Si heeft ghehadt clene cracht
1030 Inden winter ende macht.
Die lenten ende threchte jaer
+
Na astronomien gaen in daer.
(785) Die werelt was oec op die tijt
Ghemaket, des seker sijt.
1035
Euen nacht eist daer ommetrent:
Die kalendier doet v bekent.

fo 19 ro

+

noa

+

Vanden anderen teken.
Tander teken dat heet een stier,
(790) Want dan die hetten meret hier,
Om dat die stier es sterker vele
1040 Dan die ram, so seyd men wele.
Men gaet dan eren berch ende dal
Metten stieren ouer al.
(795)
Na half april gaet in den stier
Die sonne naden kalendier.

Vanden derden teken.
1045 Dat derde tekijn heet twilinc:
Dat es twiuoudighe dinc.
Dubbel is dan der sonnen cracht
(800) Ieghen dat heeft si ghewracht.
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1049 + Na half meye die sonne gaet
1050 Inden twilinc, dat verstaet.

(805)
1055

(810)
1060

fo 19 vo

+

Dat vierde tekijn, dat is waer,
Heet crabbe, want als die sonne daer
Comt, si niet meer climmen can
+
Ende moet nederwaerts gaen dan,
Ghelijc dat die crabbe doet,
Die achterwaerts set haren voet.
Die somer na astronomie
Gaet daer wt, ghelouets m e.
Die daghe gaen daer corten dan,
Ende die nachte langhen meer an.
Na half wedemaent[Iunius], dat verstaet,
Die sonne in die crabbe gaet.

Vanden vijften teken.
(815) Dat vijfte tekijn heet lybaert:
Die heeft enen fellen aert.
1065 Heet es hi bouen alle diere,
Ende fel ende onghehiere.
Also ist mede vander sonnen.
(820) Als si daer in comt gheronnen,
Die tijt wort droghe ende heet,
1070 Ende doet menighen mensche leet.
Laten, ende nemen pusoene,
Es al quaet dan te doene.
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1073(825) +Ghelijc dattet water wallet
Ouer tfier, also gheuallet
1075 + Dat tsmenschen bloet wallet dan,
Van hetten, die hem comet an.

fo 20 ro

+

noa

+

Waer of die honde daghe comen.
Het is dan in die hontdaghen.
(830) Daer willic v nv oec1 of saghen.
In desen tekine lybaert
1080 Staet een sterre, diet al verclaert,
Ende die sterre heet hont.
Seer pijnlic is si talre stont.
(835)
Su twaert si som wile staet,
Ende pijnt seer, ende slaet.
1085
Als die sonne is daer bi,
Voren of achter, dan segghen wi,
Dattet in die hont daghen es dan.
(840) .xl. daghe hebben si an.
Opten seuenden dach in hoe maent
1090 Gaen si in, dat men wel waent.
Ghelike dat die verwoede hont
Es ghevenijnt2 in alre stont,
(845) Also pijnlic es dan die tijt.
Bider scrifturen weten wijt.
1095
Na half hoeymaent[Iulius] dan so vaert

1
2

oec: met inlassingstekens boven de regel.
v verbeterd uit u?
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1096 +Die sonne inden l baert.
fo 20 vo

+

Dat seste teken.
Dat seste teken dat heet maghet:
(850) Ondrachtich, die niet en draghet,
Vol van gestadicheden,
1100 Ende oec van ripen seden.
Also es rechte die tijt dan,
Want die vrucht wast niet meer an,
(855) Maer si gaet ripen alle tijt.
Dits na half oest, des seker sijt.

Vanden seuenden teken.
1105 Dat seuende dats die waghe scale.
Want men weet dan altoes wale,
+
Dat die dach es euen lanc
(860) Ieghens den nacht in den ganc.
Die herfst hi gaet oec dan inne,
1110 Na der astronomien sinne.

noa

+

Na half spelemaent[september] es dit al,
Dat het dus gheuallen sal.

Vanden achtenden teken.
(865) Dat achtende teken hiet scorpioen.
Verstaen wil ic v hier dat doen.
1115 Metten staerte venijn het gheeft:
Die tijt oec die nature heeft,
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1117 +Want int ende vanden daghen
(870) Wertet cout dan alle slaghen.
Die coude is dan der naturen
1120 Groot venijn tot alre vren.
Na half die maent tsinte bauen mis
Die sonne inden scorpioen is.

Vanden neghenden teken.
(875) Dat neghende teken heet sagittarijs:
In dietsche een scutter dat is.
1125 Die sciet ons vore des winters coude,
Met haghel, met snee, also houde.
Na alre heylighen misse half maent
(880) Gater die sonne in, als men waent.

Vanden tienden teken.
Dat tiende teken hiet capricornus:
1130 Dats een dier, ende heet aldus.
Achter serpent, ende voer een gheet
Esset, datment wale weet.
(885) Als hi die gheet heten sal,
Heft hi sijn hoeft op al.
1135
Also doet die sonne dan,
Want si gaet vast climmen voert an.
Maer achterwaerts haer felle staert
(890) Van couden elken mensche daert.
Die winter neemt daer sijn beghin,
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1140 +Ende gaet na astronomie daer in.
Het is daer oec die cortste dach.
Daer bi datmen wel sien mach,
(895) Dat die daghe gaen langhen1 daer.

fo 21 vo

+

half slachmaent[december], dat es waer,
1145 Die sonne gaet in capricornus voert.

Vanden elften teken.
Dat elfte teken is, nv hoert,
Aquarius, dats in dietsche woert
(900) Gote, want si ten watre behoert.
Als die sonne comet in dat,
1150 Het reghent dan ende es nat.
Na half loumaent[Ianuarius] so gaet dus
Die sonne in aquarius.

Vanden twaleften teken.
(905) Dat twalefste teken visch es,
Ghi moghet mi2 ghelouen des,
1155 Dat si cout sien ende wac.
Die tijt doet oec groet onghemac
Den lieden, van reghen ende van coude,
(910) Ende anders pine menichfoude.
Na half zelle die zonne gaet
1160 In die vissche, dat verstaet.

Hoe ziecheit wast inden menschen, als
die tijt niet ghetempert en is, daer si
se in ontfaen, ende hoet die mensch ter dorder
tijt becoept.

1
2

doorgehaald voert.
of nu?
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1161 +Nv heb ic v ghese t al,
Hoe dat die tijt worden sal
(915) Van alden jare bi naturen,
Als mi leren die scrifturen.
1165
Ende als dus niet ne wort die tijt,
Als ghi hier voren gheleert sijt,
Ende het contrari werket al,
(920) Als ic v nv toghen sal,
Grote ziecheden comen dan
1170 Inden dorden tijt daer an.
Exempel gheue ic v, om dat
Ghijt onthouden sult te bat.

fo 22 ro

+

Vander naturen des winters.
(925) Die winter, die wesen soude
Herde nat ende herde coude,
1175
Es hi droghe ende heet,
So wassen ziecheden ghereet,
+
Die men inden zomer heeft.
(930) Die doot her oec dicke gheeft,
Beyde menschen ende beesten,
1180 Ia, den minsten ende den meesten.

noa

+

Hoe die lenten sculdich is te sijn bi naturen.
Lentijn hi es heet ende wac;
Doet hi anders, dats onghemac.
(935) Want es hi droghe ende cout,
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1184 +So wassen ziecten menichfout,
1185 + Die inden herfst comen voert
Ende maken grote moert.

fo 22 vo

+

noa

+

Van des zomers nature.
Die zomer es droghe ende heet;
(940) Dede hi anders, dat waer ons leet.
Want waer hi cout ende wac,
1190 Zieche t ende onghemac
Quaem ons, als ghi hebt ghehoert.
Te winter souden si comen voert.

Van des herfst nature.
(945) Die herfst es droghe ende cout;
Datmen wel sien mach int wout.
1195
Als hi es wac ende heet,
Ziecheden wassen dan ghereet,
Die inden lenten openbaren.
(950) Menighen doen si dan veruaren.

Waer bi een zomer cout is ende die winter heet.
Nv heb ic v ghemaket cont,
1200 Hoe tjaer wedert alle stont;
Nu moechdi mi vraghen des,
Waer bi een somer cout es,
(955) Ende een winter som wile heet.
Dit es contrarie, god weet.
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1205

+

Die .vij. planeten doen dit al,
Als ic v nv toghen sal.
Saturnus es bi naturen
(960) Droghe ende cout tallen vren;
Die mane ende Venus
1210 Sien cout ende wac aldus;
Maers entie sonne, als ic weet,
Sien beyde droghe ende heet;
(965)
Iupiter es heet ende nat;
Marcurius ghetempert van al dat.

Waer bi dat die tijt wort contrari.
1215 Als een planete comt gheronnen
In een teken, metter sonnen,
Die tijt neemt sijn nature
(970) Vanden planeten, talre vre.
Exempel wil ic dat ghi wet,
1220 So moechdijt onthouden te bet.
Quansijs die sonne ende Saturnus
Comen in die crabbe dus.
(975) Dats daer die somer in sal gaen,
Als ic v hebbe doen verstaen.
1225 Met rechte sout dan wesen heet,
Maer Saturnus, als ict best weet,
Die herde droghe is ende cout,
(980) Doet, dat bi siere ghewout
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1229 +Die tijt es dan beuaen met coude,
1230 Meer, dan hi te rechte soude.
Esser die maen oec1 bi, of Venus,
Te meer couden esser dan dus.
(985) Ouer al moet men vroet sijn des,
Als die sonne in een teken es,
1235 + Esser enighe planete bi,
Den tijt daer na so hebben wi.
Die winter, die met rechte soude
(990) Sijn beuaen met groter coude,
Comt Maers der sonnen yewer an,
1240 + Heten winter so heb wi dan.
Also langhe, als si te gader gaen,
So es die tijt also ghedaen.

Gaet tot dien
twe circulen, daer xxj ende xxij in staen. Si horen
beyde op dese materi.
Waer bi dat een recht fisiker emmer astronomie connen moet.
(995) Omdat ghene planete stille staet,
Mer elc haren ganc hene gaet,
1245 Daer bi so moet al na desen
Planeten die tijt diuerse wesen.
Hier bi en soude gheen meester sijn,
(1000) Wilde hi wesen goet phisicijn,
Hi en soude van astronomien leren.
1250 So mocht hi vrouwen ende heren
Seker cureren, ende ghenesen.
Ander sins en macht niet wesen.

1

oec: met inlassingstekens boven de regel.
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+

Welc dat een goet fisiker es.
+

fo 24 ro

1253(1005) Maer dat is een phisicijn goet,
Die van astronomien es vroet,
1255 Die dese tide can versien,
Wat vanden planeten sal ghescien,
Weder cout of weder heet,
(1010) Ende hi sijn liede dan ghereet
Wel daer na can altoes houden
1260 Ieghens hetten, ieghens couden.
Ende als hem ziecheyt comet an,
Wat planete regneert dan,
(1015) Daer bi so mach hi weten al
Of hi ghenesen of steruen sal.
1265
Sal hi hem oec gheuen pusoene,
So staet hem wel oec dit te doene:
Dat hi die wile wel versie,
(1020) Wat planeten, ende wie
Hi es, ende regneert dan.
1270 Doet hijt, so es hi een vroet man.
Want wi dicke hebben ghesien,
Dat wel een goet phisicien,
(1025) Als hi tot sinen sieken quam,
Die ziecheit hi herde wel vernam;
1275 Des gheens nature kende hi mede,
Ende vander zieche t oec die stede;
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1277 +Gherecht pusoen hijr hem ieghen gaf:
(1030) Nochtan en batet niet een caf.
Maer den zieken hi verseerde
1280 Ende sijn zieche t hi oec meerde.
Dit mach wonderen seer v allen,
Hoe dese dinc dus mach gheuallen.
(1035)
Het dolen goede meesters dicken;
Dit comt al bi desen sticken:
1285 Dat si niet ne connen merken,
Wat die planeten sullen werken.

Die craft van elker planete.
Hier of laet ic die tale bliuen,
(1040) Ende wil v noch voert scriuen
Vanden planeten hare cracht,
1290 Hare doecht, ende hare macht.
Jupiter ende Venus sijn goet,
Ende alle dinc, die elc doet;
(1045)
Maers ende Saturnus sijn quaet,
Ende also es al haer daet;
1295
Marcurius, die sonne entie mane
Sijn hier of tmiddel, dat ic wane.

Hoe elc mensche neemt sijn nature ende
sijnre gheboerte van eenre planete.
Hier moghedi grote wijshe t horen:
(1050) Als een kint wert gheboren,
Die planete, die dan oest op gaet,

*

1278 batet: versta: baatte 't.
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1300 +Weder si goet es ofte quaet,
+
Dat kint heeft sijn nature
Na die planete alle vre,
(1055) Ende trecter emmer naer.
Maer weet dat seker ouer waer,
1305 Dat dit die nature wel ontleert1
+
Bi dinghen, daer men toe keert.
Hier bi so moechdi weten wel
(1060) Dat loghene sijn, ende niet el,
+
Als een mensche stelen gaet,
1310 Ende men hanghet, als men vaet,
Dat die lude segghen dan:
Het es hem gheboren an;
(1065) Waer hi besloten in een mure,
Hi moste doen sijn nature.
1315
Dits loghen, ende teghens tgheloue al,
Also als ic v toghen sal.
Hier wort gheboren een kint quansijs,
(1070) Int lant daer gheen water en is,
Ende sijn gheboernesse dat doet
1320 Dattet int water verdrencken moet:
Hoe salt verdrencken, segghet mi,
Want daer en is gheen water bi!
(1075) Waert also, als die liede callen,

1
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1324 +So most emmer also gheuallen:
1325 Al sout ouer .m. milen gaen,
Het soude lopen verdrenken saen.
Het sijn loghelike woert.
(1080) Die fine waerhe t hier nv hoert:
Als een kint wort gheboren,
1330 Ende brenghet met hem voren
Dattet sal drenken of verhanghen,
Alsulker doet macht wel ontghanghen;
(1085) Mer dats aldus te verstane,
Dattet ter dieft eer trecket ane,
1335 In dien dattet hadde die stade,
Dant tot anderen dinghen dade.
Ghinct oec met dieften omme meer,
(1090) Het worde verhanghen veel de eer
Dan een ander dief soude.
1340 Men mochtet sien, diet merken woude.
Want het leeft sulc .xl. jaer,
Ende is een hoeft dieft ouerwaer,
(1095) Ende steelt al dat hi te stelen siet;
Nochtans en hangt men ten eersten niet.
1345 Een ander comt, ende sal stelen gaen,
Ende wort ten eersten gheuaen.
Een vecht wel als een deghen,

*

1342 dieft: 1. dief.
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1348(1100) +Nochtan wort hi niet versleghen;
Een ander in sire eerster1 betali
1350 Wert versleghen, sonder fali.

fo 26 ro

+

Gaet toter spera, daer .xxiij. in staet.
Hoe een mensch ghern trect na sijnre nature.

(1105)
1355

(1110)
1360

Aldus ist, als ghi moecht horen,
Daer een mensche mede wert gheboren,
Daer toe draecht hem sijn nature,
Ende hi begheertet talre vre.
Ontwennen mach hijs hem nochtan,
In dien dat hire niet comet an.
Maer het wort hem herde sure,
Leert hi yet ieghens sijn nature.
Ende leert hi dat hem nature gheeft,
Groten spoet hi daer toe heeft.

Exempel van twien kinderen, hoe si
wel sijn versce den van naturen,
van des hem nochtans nature gheeft.
Doet twee kinder ter scolen gaen,
Dat een sal wel leren ende verstaen;
(1115) Dat ander, al sloechment ter doot,
Het en leerde cleen, noch groot.
1365
Trect men dan vander scole,
Daert of sere was in dole,
Ende men hem lere een ander stic,

1

met, tussen e en s, boven de regel ingelaste r.
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1368(1120) +Het salt wel leren, dat weddic,
Draechter sijn nature an.
1370
Neemt dat ander kint oec dan,
Dat daer wel ter scolen ghinc,
Ende men leer hem die selue dinc,
(1125) + Het blijft sauentire van desen,
Ende tander salre meester of wesen.
1375
Hier bi so moechdi verstaen,
Nature, die men dus heeft ontfaen,
Dat si den mensche ghereder gheeft
(1130) Teenre dinc spoed, dan diese niet en heeft.
Daer bi so ne gheuallet niet
1380 Dattet emmer also ghesciet.
Daer om so moechdi hier merken an,
Die eens kints nature wiste dan,
(1135) Waerse goet, deedse hem leren,
Waer si quaet, deder hem of keren.

Hoe den viant den mensche doet quaet
doen ende hoe hijt dan wijt sijnre naturen.
1385 Die viant weet alle nature,
Ende is bi ons alle vre.
Den mensche doet hi dicke sneuen
(1140) Ende iammerlijc verliesen tleuen.
God onse here ghehenghet dicken,
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1390 +Dat gheuallen dese sticken.
In sinen handen esset al,
Ionc ende out, groet ende smal.
(1145)
Menich bi sijnre naturen soude
Qualiken termen al sijn oude,
1395 Ten waer datten god daer wt keert,
Eer sine quaethe t wort ghemeert.
Menich verhaest sijn doet dicke
(1150) Ieghens nature bi enighen sticke.

fo 27 ro

+

Hoe die daghe vander weke haer namen eerst hadden vanden planeten.
Hier of laet ic dese woert,
1400 Ende wil v segghen voert.
Om dat die he den lieden saghen
Eens jaers, die astronomie plaghen,
(1155) Dat vanden planeten talre vre
Elke dinc ham haer nature,
1405
Doe seyden si, het waren gode,
Ende helden van hem ghebode,
Ende maecten elken een outaer,
(1160) Ende anebedense daer.
Ooec die daghe vander weke
1410 Hieten si na hem waerlike:
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1411
(1165)
1415

(1170)
1420

(1175)
1425

+

Na die sonne hiet si sondach ane,
Enten manendach na die mane,
Na Maers den dinxsdach hieten si dus,
Den woensdach na Mercurius,
Den donredach na Iupiterre,
Om dat hijt donren dede verre,
Na Venus noemden si den vridach,
Om datmen dan te vrien1 plach,
Den saterdach na Saturnus.
Dese name gauen si hem dus
Om dat sise ouer gode hilden,
Ende hem daer om eer doen wilden.
Mer Iheronimus ende Beda,
Die sint langhe waren daer na,
Verkeerden alle dese namen,
+
Die van den heyden voertijts quamen.

fo 27 vo

+

noa

+

Hoe die daghen waren uerwandelt haer namen.
Den sonnendach hieten si endeleke
(1180) Den eersten dach vander weke;
Den anderen hieten si manendach.
1430 In die kerken men oec dies plach.
Also salmen tellen voert an,

1

doorgehaald: dac.

De natuurkunde van het geheelal

378

De natuurkunde van het geheelal

379
1432 +Tot datmen den saterdach comt an.
(1185)
Die weke en es verwandelt niet,
Want saterdach ruste bediet:
1435
Doe god die werelt hadde ghewracht
Met sire godliker cracht,
Doe ruste hi opten saterdach;
(1190) Hi ruste oec tsaterdaghes, daer hi lach
Int graf, ende om dese saken
1440 Wilden si hem ghenen andre namen maken.
Hier wil ic nv dit laten staen,
Ende wil v voert segghen gaen,
(1195) Hoe sonne1 ende mane veruaren.
Dat sal ic v al openbaren,
1445 Ende daer toe noch ander dinghen,
Ende tachterste vander aertbeuinghe.

Hoe dat die mane taent ende veruaert.
Die wil weten, hoe die mane
(1200) Veruaert, hi sie dit teken ane:
Die mane ghene claerhe t heeft,
1450 Sonder die haer die sonne gheeft.
Haerre gheen niet stille2 en staet3.
Als die mane an die sonne ontfaet,
(1205) Haren wech si vaste gaet dan,

1
2
3

de 2 lettergrepen zijn gescheiden door een gaatje in het perkament.
i verbeterd uit e.
verbeterd uit staen.
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1454 +Ende emmer clarende meer an,
1455 Tusschen dien, dat si comt gheronnen,
Rechte daer ieghen der sonnen;
+
Dan isse vol ter seluer tijt.
(1210) Verstaet dit, dat ghijs wel seker sijt.
Als daerde tusschen dese twee
1460 Es dan recht, min noch mee,
So1 bedecket aertrike dan
Die sonne, dat si niet bescinen can
(1215) Die mane; dus moet si gaen,
Met groter donckerhe t beuaen,
1465 In die scade van aertrike,
Tent si wt comt ende blike.
Daer sijn steden int firmament,
(1220) Daer die mane moet sijn omtrent,
+
Of daer in, dats recht daer onder;
1470 Drake heten si, hebts gheen wonder.
in

Si moeter bi[ ] sijn, als si veruaren,
Often gheuallet niet, ontwaren.
(1225) Anders gheuelt in elc manescijn,
En waret oec niet, ten mocht niet sijn.
1475
Als die mane aldus veruaert,
Als ic v hebbe gheopenbaert,
So ist ghemeen2 ouer al aertrike,
(1230) Dat si veruaert ende niet en blike.

*
1
2

1471 als si veruaren: 1. (met varr.) sal si veruaren.
doorgehaald bedette (bedecte?).
m verbeterd uit en.
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1479 + Mer vander sonnen ist also niet,
1480 Als ghi suit horen hoet ghesciet.
Som tijt veruaert die mane al gheheel,
Ende som tijt oec mer een deel:
(1235) + Also vele als dan aertrike
Bedecket,1 veruaert si sekerlike.

Gaet toter spera, daer .xxiiij. in staet.
Daer vindi texempel
Vander zonne, hoe si taent ende veruaert.
1485 Die wil weten hoe veruaert
Die sonne, hi sie harewaert.
Als die mane is donker al,
(1240) Ende si an die sonne ontfaen sal,
Tusschen aertrijc ende der sonnen
1490 Comt dan die mane gheronnen,
Die herde donker es dan
Went dat haer claerhe t comet an.
(1245)
Der sonnen claerhe t decket so,
Dat si ons niet en comet toe.
1495 Dan wordet donker sekerlike
In dat deel van aertrike,
Daer die sonne gaf den dach,
(1250) Als ic v hier segghen mach.
Daer die sonne haer licht gheuet,

1

doorgehaald si

De natuurkunde van het geheelal

fo 29 ro

+

noa

+

384

De natuurkunde van het geheelal

385
1500 +Den sconen dach men daer heuet;
Ende daer niet scijnt der sonnen cracht,
Daer so moetet dan wesen nacht.
(1255)
Want die sonne al aertrike
Omme lopet, sekerlike,
1505 In .xx. wilen ende viere
Metten firmamente sciere,
Ende darwaert dat si comet toe,
(1260) Te daghen het beghint daer vroe,
Ende hoe si meer comet an,
1510 Te meer beghinnet te lichten an,
Ende den ghenen die si ontgaet,
Dien wordet dan nacht, dat verstaet.
(1265) Dus, so ist emmer erghent1 dach,
Als men hier nv verstaen mach.
1515
Ende int contrari esset nacht:
Dit comt al bider sonnen cracht
Datmen dus den dach heuet,
(1270) Bider sonnen, diene gheuet.
Als die mane dan comt ghegaen
1520 Ende sal an die sonne ontfaen,
So bedect si die sonne dan,
Dat si niet bescinen can
(1275) Te vollen, als si nv daer dede.

1
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1524 +Het wort seer donker te dier stede,
1525 Ende wonderlijc ghedaen,
Went dat die sonne es ontgaen,
Ende si daer claerhe t gheuen mach,
(1280) Ende weder maken dach.
Steden oec ant firmament oec staen,
1530 Daer die sonne moet ieghens gaen,
+
Of si en mach niet veruaren.
Anders so gheuiele twaren
(1285) Dat selue in elc manenscijn.
Maer dat en mach daer om niet sijn.
1535
Vanden steden seyde ic v wel saen,
Mer ghi en souts niet verstaen:
Astronomie, die is so zwaer,
(1290) Die vanden steden spreket daer;
Men mach oec niet wel leken lieden
1540 In dietsche ghene dinc bedieden:
Men machse tasten metten dume,
Nochtans sellent sijt uerstaen cume!
(1295)
Nu heb ic v gheopenbaert,
Hoe dat die sonne veruaert.
1545 Al es dat sake, dat dit ghesciet,
Die sonne wort selue donker niet,
Mer si bliuet euen claer,
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1548(1300) +Als ic v hier toghe openbaer.
Stonde hier ene kaerse nv,
1550 Die mi lichte ende v,
Ende dan yet vore quame,
Dat ons dat scone licht bename,
(1305) + So bleue nochtan die kaerse daer,
Elwaer lichtende, dat es waer.
1555
Aldus ist mede vander sonnen,
Daer ic dit of hebbe begonnen.
(1310)
1560

(1315)
1565

(1320)
1570

fo 30 vo

+

noa

+

Die sonne, die[si] lichte o t,
+
Ende si en verdonkerde no t
Selue, meer dan een werf:
Dat was, doe god ant cruce sterf.
Haer licht verloes si al doe,
Ende wert pu r donker toe,
Bi mirakel, niet bi naturen.
Als mi toghen die scrifturen,
Dat tot Athenen stont sent Denijs,
Die van sterren was herde wijs,
Die sonne hi veruaren sach,
Ende verdonkeren den dach.
Hi wist wel dat niet en mochte sijn,
Want der manen manescijn
En was mer viertien daghe out.
Des hadde hem wonder menichfout.
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1573(1325)
1575

(1330)
1580

(1335)
1585

+

Doe sprac hi: ‘god der naturen
Ghedoecht nv tot deser vren
+
Sinen onwille, of al aertrike
Wert nv te stoert sekerlike.’
Dit was ene ware tale;
+
Nochtan en kende hi gode niet wale,
Wanten Paulus sint bekeerde,
Ende tgheloue hem leerde.
Nu heb ic v gheopenbaert,
Als die sonne hier veruaert,
Dat si nochtan elwaer gheeft
Claerhe t, daer men den dach of heeft.
Ende dat comt al bi haren gane,
Ende dat mense dwers siet ane.

Gaet toter spera dat dit ghetal in
heeft: .xxv. Daer vindi texempel hoe die sonne uervaert.
Hier bi so moechdi weten dan,
(1340) Dat Ghent ende Rome niet sien an
Alleens die sonne op1 ene wile,
1590 Want daer is tusschen menighe mile.
Ende het niet euens2 eens dach
Te Rome ende te Ghent, want men mach
(1345) Den dach hier in een stede versien
Ende si gaen ieghens onse kn en.

*
1
2

1586 dwers: 1. diuers (en vgl. L 1246).
Tussen op en ene: beginhaal van w, van wile.
met eindhaal aan n.
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1595 +Die grote hoeche t dit al gheeft,
Die Rome bouen Ghent heeft.
Want Rome so hoghe es
(1350) Bouen Ghent, sijt seker des,
Stonden si tsamen in ene stede,
1600 Ende Roem1 hadde die hoechede
Diet heuet bouen Ghent nv,
Niemene, dat seg ic v,
(1355) Soude opwaert dorren sien,
Want Rome soude dunken dien,
1605 + Dattet in die lucht hinghe
Ende toten hemele ghinghe.
Aldus moechdi micken voert,
(1360) Wildi anders enighe poert
Bet neder weten ieghen Ghent,
1610 Dat selue wort v hier bekent.
Dat comt bedi, dat si v cont,
Dat aertrike is al ront.
(1365) Al ronde dinc en mach niet staen,
+
Teen en moet bouen den anderen gaen.

fo 31 vo

+

noa

+

noa

+

Texempel van deser materi, dat soect
in die spera daer .xxvi. in staet.
1615 Dvs segghic dan dat elc lantscap staet
Bouen tander, ende gaet

1
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1617 +Emmer climmende opwaert.
(1370)
Want die hadde goede vaert,
Hi soude al omme gaen aertrike
1620 + In vijf jaren sekerlike,
Ende in .xviij. ende twee hondert
Daghen, ic waen v dit wondert,
(1375) .x. milen ouer die dachuaerde,
Wil hi te voet, wil hi te paerde.
1625 + In dien dat1 gheen wederstoet
Hem en lette, cleen noch groet,
Tot sinen derden haluen jare
(1380) .C. daghen ende neghen daer nare,
So soude hi comen daer ghegaen,
1630 Dat sine voete souden staen
Recht ieghen der gheenre voete,
Als of hi soude doen ghemoete
(1385) Ter stede, daer hi vte teerst
Begonde te gaen alre eerst.
1635 Ende in also langhen tiden
Soude hi gaen an dander side,
Ende comen ter seluer stede in,
(1390) Daer hi wt ghinc, noch meer, noch min.
Hier bi so sijt seker des,
1640 Dat ghene ander werelt es.

1
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1641 +Die liede wanen dat hier onder
Een werelt es, ende hebbens wonder.
(1395) Het es ene werelt al,
Onder, bouen, berch ende dal.
1645 Daer in sien menighe manieren
Van menschen ende van dieren.

Die spera, daer .xxvij. in staet, bewijst texempel hier of.
Wat lude hier onder ons wonen,
(1400) Wi gheweten niet en connen,
Want also wel segghen si,
1650 Dat onder haer voeten sien wi,
Als wijt van hem lieden segghen
Om dat wi voet ieghens voet legghen.
(1405) Also wel hebben si tfirmament
Bouen hem, alst ons is omtrent.
1655
Ende alst hem is middernacht,
So hebben wi meest der zonnen cracht.
Ende dan ist1 onse middach recht,
(1410) Ende hem contrari echt.
Dit doet dat aertrike is ront,
1660 Als ic v hebbe ghemaket cont,
Want scrifture ons dat seghet.

1

i verbeterd uit e.
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1662 +Ghelike dat die doder leghet
(1415) Recht int midden vanden witten,
+
Metten scalen diere an sitten,
1665 Also scrijfmen dat is aertrike
Recht in midden sekerlike
Vanden firmanente al omme,
(1420) Euen recht ende euen cromme,
Ende hanct in hem seluen al,
1670 Also als ic v toghen sal:
Ghi weet wel hoe dat die zeylsteen
Die naelde an hem trect, al van een;
(1425) Also trect oec dat firmament
Tot hem aertrike al omtrent.
1675 Dus moetet1 in midden stille staen:
Het en mach vallen, noch vergaen.

Die spera, daer .xxviij. in staet, bewijst
hier of besce t.
Hoe menighe mile aertrijc heeft ommegancs.
Wildi nv weten teenre somne,
(1430) Hoe menighe mile heeft al omne
Aertrike gaens, ic segghet v.
1680 Hoert hier die pure waerhe t nv:
Mile .xx. dusentich
Ende vier hondert doe toe licht,
(1435) Ende .xxix. milen daer an.

1

verbeterd uit moeten.
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1684 +Den ommeganc so hebstu dan.
fo 33 vo

+

Gaet toter spera, daer .xxix. in staet.
Daer vindi dit exempel
Hoe dicke dat aertrike es.
1685 Die dicte van al aertrike
Hoert hier oec mede sekerlike:
.vi. dusent milen ende vijfhondert.
(1440) Ic wane, v dit sere wondert.
Tholomeus ende Affricaen
1690 Doen onse al dese dinc verstaen.
Si maecten die astronomie,
Ende consten alle philosophie;
(1445) Bi reden proefden si hare woert,
Ende al dat ghi hier hebt ghehoert,
1695 So wat dat si oec consten meest,
Hadden si van den heyligen gheest.
Het wonderde1 v licht in tghedochte
(1450) Hoe datmen dit weten mochte:
Het is te proeuen herde goet,
1700 Die et van deser dinc sijn vroet.

Gaet ter spera, daer xxx in staet. Die bewijstet,
Tot welker stede die helle staet.
Nv wil ic v doen ghewach
Waer die helle wesen mach.
(1455) Bi scrifturen so proefment wel,
1704 Dat si en is niewer el

1

het lijkt wel of de de van wonderde uitgeschrapt werd.
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1705 +Dan int middel van aertrike,
Dats in centro, sekerlike.
God moet ons verden van hare,
(1460) Amen segt, ende hoert hier nare.

fo 34 ro

+

Gaet toter spera, die xxxi in heeft,
die toecht besce t hier of.
Nv heb ic v allen doen bekent
1710 Wat gheuallet tusschen tfirmament
Ende hier neder in aertrike.
Nu wil ic v segghen sekerlike
Al dat behoert der aerden toe,
(1465) Waen dattet al comet ende hoe.
1715
Die aertbeuinghe seg ic voren.
Bidt voer den dichter, diet horen.

Waer of wolken ende mist comt.
Wasem es menigherhande,
(1470) Die comt van water ende van lande,
Droghe, nat, cout ende heet,
1720 Ende opwaert climt si al ghereet.
In die lucht wasser of wolken bre t,
Als ic v hier voer hebbe ghese t.
(1475)
Die lucht soude altoes sijn claer
Enne1 dede die wasen die hanghet daer.
1725 Daer of wolken ende mist comt,

1

doorgehaald: dese.
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1726 +Als dene op den anderen dromt.
Alrehande wasem1 latic bliuen
(1480) Ende wil van den droghen scriuen.

fo 34 vo

+

Die droghe wasem, waen hi comt ende hoe.
Die wasem is van twie manieren:
1730 Dene climt opwaert herde sciere,
Daer of so wasset dicke groot wint;
Dander manier sine climmet twint,
(1485) Mer si slaet in daerde neder,
+
Ende loept ghens ende weder.
1735 Holachtich es aertrike binnen,

(1490)
1740

(1495)
1745

(1500)

Die wasem loept dan in tallen vinnen[
Slubbrich2 wort hi dan daer in saen,
Om dat hi niet weder wt mach gaen,
Ende blijft in daerde so gheuaen.
Exempel suldi hier of verstaen.
Als men deech in den ouen le t,
Droghe wasem gater in ghere t,
Slubbrich wort hi dan daer inne,
Want hine mach niet wt, als ict kinne,
Ende emmer gaets daer toe in mee
Ende drinc3 so, dattet breect ontwee.
Maer men gatet teersten bouen,
Eer dat ment doet inden ouen,

1
2
3

noa

+

gaten

].

m verbeterd uit n.
l verbeterd uit s.
kan ook zijn: drint.
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1749 +El sout werpen grote clouen.
1750 Vraghets, so moechdijs ghelouen.

fo 35 ro

+

Hoe dat elke dinc heeft clene gatelkine.
Het mach v wonderen in uwen sin,
Hoe comt dat die wasem comt daer in.
(1505) Elke dinc heeft gate subtile,
Daer1 wasem in gaet elke wile.
1755
Exempel sie wi al in een,
Want water gaet wel doer den steen;
Doer hele hu t comt oec wel zweet
(1510) Wt ghedronghen al ghereet.

Hoe dat aertrike is vol hole.
Die wasem, die in aertrike
1760 Neder slaet elke daghelike,
Aertrike sijn al vol holen,
Daer loept hi in met grote scolen.
(1515)
Deen wasem iaecht den anden2 daer,
Daer of wort groot wint, dats waer.
1765 Want wint, dat3 en es el niet,
Dan dene iaecht ende dander vliet.

Gaet toter spera, die xxxij in heeft.
Daer vindi texempel.
Scoen exempel hoe dat wasem wert wint.

1
2
3

er verbeterd uit n.
l. den andren.
dat: met inlassingstekens boven de regel.
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1767 +In enen blaesbalch moech wijt sien.
(1520) Die wasem, die men trect in dien,
Als men den blaesbalch doet toe,
1770 Die wasem, diere in ghinc doe,
Hi moet bi crachte vte gaen.
Die een iaecht den anderen voren saen.
(1525) Daer deen den anderen dus wech dromt,
Dat is wint diere of comt.
1775
Aldus doe ic v verstaen.
Die wasem, die in die hole gaen,
Ende deen iaecht ende dander vliet,
(1530) So worden si wint ende el niet.
Die wint, als ghi hebt ghehoert,
1780 Loep in die hole der aerden voert.
Die aerde verroert bouen ende beeft,
+
Om dat si den wint binnen heeft,
(1535) Diese also dueren rent
In alle die hole ommetrent.
1785 Die aerde gaet op ende neder,
Om dat bet [..]1 hi loept2 haer ende weder.
Waer die aerde dan es dinne,
(1540) Daer breect si ende vallet inne,
Ende maect daer een diepe dal
1790 Ende enen herden groten wal.

1
2

tussen dat en hi staat boven de regel een woord, waarvan alleen de eerste drie letters leesbaar
zijn.
doorgehaald; op.
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1791 +Groot wint ende starc daer wt dan vaert,
Ende gaet climmende opwaert.
(1545) Stoeder oec dorp of enich poert,
Daer dit gheuiel, dat ghi hier hoert,
1795 + Het most algader daer versinken.
Want liede sien, dies noch ghedinken,
Daer dese dinc is gheuallen.
(1550) God bescerme hier of ons allen.
Die aerbeuinghe si ent meest
1800 In die zee ende maect daer tempeest.
Dat doet die wint, die daer so liep
In die aerde, al is die zee diep.
(1555) Die aerde si es daer wel dinne,
+
Bi dien breect si daer dicke inne.
1805 Groet storm wast daer of alle stont.
Die viske die zwemmen opten gront,
+
Si vlien op ende doen niel el.
(1560) Dan so weet die scipman wel,
Als hi die vreemde vissche siet,
1810 Dattet stormen sel ende hi vliet.
Die storm es quaet alle stonde,
+
Die comt beneden vten gronde.
(1565) Die scepe1 verderuer in dicke:
Dat comt bi dustanighe sticke.

1

scope?
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+

Wat Aristotiles hier of se t.
+

fo 36 vo

1815 Dit se ter of Aristotiles,
Dat aertbeuinghe meest es
+
Tsnachts, om dat dan der sonnen
(1570) Scijn daer of elwaer is gheronnen.
Want die sonne soude verteren
1820 Den wasem wel en verweren,
Ten waer dats te veel in ghinghe,
So quamer wel of aertbeuinghe.
(1575) Maer die moest in die dagheraet
Wesen, of auonts, dat verstaet.

noa

+

Tot wat steden aerbeuinghe meest valt.
1825 Aristotiles seit oec dit mede,
Dat aertbeuinghe ghern es tier stede,
Daer die zee altoes bi rent,
(1580) Want die aerde heeft daer omtrent
Cauernen, heten si in latijn,
1830 Dat willen in dietsche holen sijn.
+
Sulc lantscep is daer aertbeuinghe
Elke weke is, sonderlinghe.

In wat tiden aerbeuinghe meest valt.
(1585) In den herfst ende in die lentijn
Alre meest aertbeuinghe sijn,
1835 Om dat dan meer reghent ende wae t
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1836 +Ende die wint sere drae t.
Te winter ende te somer met
(1590) Gheuallen si selden, dat wet,
Want grote hetten ende coude
1840 Benemen den wint also houde.
Alst sere vriest, so ne wae tet twint:
In daerde en mach dan sijn geen wint.

Wat dinghen of ghelu t datter comt
voer die aertbeuinghe.
(1595) Voer die aertbeuinghe comt een gheluut,
Dats die wint, die waer gaern wt.
1845 Ene grote soghinghe
Hoert men voer die aertbeuinghe,
Dat is wint ende el niet,
(1600) Dene iaecht ende dander vliet,
Die daer in daerde was besloten,
1850 Vaerter doer met groten roten.
Daer hi dan te comen beghint,
Die zoghinghe gheeft daer dan dien wint.

Waer bi die sonne nader aertbeuinghe rijst met wolken.
(1605) Als die sonne na die aertbeuinghe
Rijst, so vallen dese dinghe,
1855 Dat si met dicken wolken es beuaen,
Want, daer die aertbeuinghe breect saen,
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*
1857 +Daer slaet wt wint ende wasem grof,
(1610) Daer die1 sonne heeft wolken of.

fo 37 vo

+

Waer bi aertbeuinghe gheualt somtijt als die sonne veruaert of taent.
Somtijt als die sonne veruaert,
1860 Aertbeuinghe dan openbaert,
Om dat die hetten vander sonnen
Ter aerden toe niet comt gheronnen.
(1615)
Want die mane esser tusschen dan
Ende doet dat die sonne niet ne can
1865 Verteren den wasem ende den wint,
Daer die aertbeuinghe of beghint.
En dede die mane, si soude oplecken,
(1620) + Ende tot haer in die luchte trecken.
Mer nv moet hi in die aerde slaen,
1870 Daer hi also in blijft gheuaen.

noa

+

Hoe langhe dat die aertbeuinghe duret.
Aertbeuinghe gheduret dicke
.xx. daghe tot enen sticke2,
(1625) Ende somtijt een jaer, dits waerhe t.
Aristotiles het oec mede se t.

Vanden .xvi. winden. wanen si comen
ende hoe si heten.
1875 Om dat ic veel hebbe ghecallet

1867 si soude oplecken:

*

versta,

of lees,

1
2

met H:

soudet

met B:

sout

met L:

souden

met O:

soudene.

die: met inlassingstekens boven de regel.
Eerst stond er stucke.
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*
1876 +Wat vanden winde gheuallet,
Daer om wil ic v leren al,
(1630) Hoemen elken wint heten sal.
Van danen dat hi gheronnen coemt,
1880 Den wint men altoes daer na noemt.
Aertrike heeft vier enden,
Als wijt in der scriften vinden:
(1635) Oest, west, zu t ende noert.
In vieren deeltmen dese woert.
1885
.xvi. enden so heeftmen daer,
Die winden hebber1 haer namen naer.
Hare namen ende hoe si staen
1888(1640) Siet hier in ene figure saen.

Gaet toter spera, die dit ghetal in
heeft: .xxxiij.

*
1

1884 woert: 1. (met de varr.) voert.
verbeterd uit: hebben.
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Te soeken paeschen inden kalendier
na toude ghetal vander mane, dat
in alden kalendiere staet, want paesken
wasser na gheset, al ist nv uerlopen.
161 Te vinden paesken die wil sijn vroet,
Weti hoe hijt beghinnen moet?
Soeke in maerte nonas snime,
Daer na, waer die mane is prime.
165(1645) Viertien nacht so telle daer na,
Die naeste sonnendach, dat versta,
+
Es paesdach. Ende scrickeliaer,
Dat segic v al ouer waer,
(1650) So selmen tellen .xv. daghe,
170 Dit en es oec ghene saghe.
Gheualt oec die achterste dach
Der rekeninghe op dien sonnendach,
Dan so seltu met haeste
Nemen, diere comet naeste.
175(1655) Daer na vijf weken ende twee
176 Ist pinxster dach, min noch meer.

Om te weten den aduent.
79 Die wil weten den aduent1,
80 Hoer hier na, hi worts bekent.

1

e verbeterd uit?
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81 +Sinte Andries dach hi besie,
(1660) Den naesten sonnendach, dat is die
Achter of voren doet verstaen,
Daer die aduent in sal gaen.
85 Gheualt die dach oec sinte Andries
Des sonnendaghes, twiuelt niet dies,
(1665) Die aduent sal daer gaen in.
Onthout dit vast in uwen sin.

Te weten scrickeliaer.
Die wil weten scrickeliaer
90 Onthoude dit, ende hoerre naer.
Als men Incarnacio
(1670) In vieren mach delen, so
Dat effen is, so es en twaren
Scrickeliaer. Dats in vier iaren,
95 Want telken vier jaeren es
96 Scrickeliaer, des sijt ghewes.

Te weten hoe out die mane wort
tander iaer op desen dach of op terde
jaer.
193(1675) Wildi1 der manen outheden
Vanden iaren die sijn leden
195 Weten op enighe tijt,
Die outhe t, dier ghi seker sijt,
Doeter neghentien daghe toe,

1

doorgehaald: weten.
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198(1680) +Als ic v hier toghe hoe.
Ghi hebbet dan die outhede
200 Die si des anders jaers tier stede
Hadde, ende also dicke als ghi
(1685)
205

(1690)
210

fo 48 ro

+

Neghentien doet daer bi[daertoe],
Van also menighen iaren hebdi
Die outhede, ghelouets mi,
Van1 dien iaren die sien leden,
Rechte tote deser steden.
Maer dat emmer wel verstaet,
Als het bouen dertighen gaet,
Dortich salmen laten gaen
Ende tander daer bouen ane vaen.
Somme tijt misset enen dach,
Dat es niet dicke, dat letten mach.

(1695) Wildi weten in v ghedachte,
Hoe menighe wile alle nachte
215 Die mane scinet, haer outhede
Suldi tellen daer ter stede.
In dien dat si es int wassen,
(1700) Driewerf so veel selmer toe passen.
Dan so salmen dat ghetal
220 Te gader delen in viuen al.

1

doorgehaald: den.
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221 +Also menighe viue alst heeft an,
So menighe wile licht si dan.
(1705) Ende1 also menighe een, als daer
Ouer die viuen comen naer,
225 Also menich po nt scijnt si
Ouer die wilen, ghelouets mi.
Ende vijf poynten altoes sijn
(1710) + Ene wile int manenscijn.
Als ghi dit micket vander manen,
230 Ende si es in haer wanen,
So seldi hare outhede
Altoes micken voervoets mede.
(1715) Ende dat van dorteghen is min,
Suldi micken in uwen sin.
235 Drie warf also vele dan
Seldijr mede toe doen an,
Ende delent in viuen voert,
(1720) Als ghi int wassen hebt ghehoert.
Dus moechdi weten alle nachte,
240 Sonder besien, in v ghedachte,
Oec waer dat ghi siet ouer al,
Hoe langhe die mane scinen sal.
(1725)
Exempel wil ic v bescreuen
Hier van desen beyden gheuen.

1

fo 48 vo

+

noa

+

Ende: in margine bijgeschreven.
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245 +Wanneer die mane is acht daghe out,
So meert noch1 dat ghetal drieuout:
Twee ende dertich so hebdi dan,
Die ses viuen hebben an,
(1730) Ende maken ses wilen daer.
250 Die twee, die daer ouersien naer,
Een halue wile, luttel min,
Als ic v leerde, brenghen si in.
(1735) Als si heeft twientwintich daghe an,
So is si in haer breken dan.
255 Hier op staet v wel te siene:
Van dortighen ghebreecter tiene.
Tot dien tienen doet drieweruen toe
(1740) So vele, als ic v leerde hoe.
Dan so hebdi veertich daer,
260 Die deelt voert2 in viuen naer,
So hebdi die wilen saen.
Nu moet ghi dit al wel verstaen.
(1745)
Die mane ten vijftienden daghe
Gaet si breken alle slaghe.
265 Als die mane int suden staet,
Die zee dan vloeyen gaet,

1
2

noch: met inlassingstekens boven de regel.
r verbeterd uit?
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267 + Ende als si staet oest of west,
(1750) Der ebben ghi dan niet en mest.
Tweewarf elker daghelike
270
Gheuallet dit in aertrike.

fo 49 vo

+

Te weten, hoe out die mane is, als ghi
se weet op enen dach, tander jaer op dien
seluen dach of opt terde jaer.
177 Qvansijs ghi weet nv die mane
Hoe out si is van dien ontfane,
(1755) Wildise also weten al
180 Hoe out si tander jaer wesen sal
Op desen seluen dach hier,
Sonder te sien in kalendier,
Elf daghe doeter toe an.
(1760) Tander jaer hebdise dan.
185
Also menighe elue, als ghi
Daer toe doet, dat seg ic vri,
Haer outhede also menich jaer
Hebdi op dien dach daer.
(1765)
Maer dat moeti verstaen,
190 Als het bouen xxx sal gaen,
Dortich men wech wer1 pen sal,
(1768) Ende houden an tander ghetal.

1

De twee lettergrepen zijn gescheiden door een gat in het perkament.
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vv. 1-4, aangehaald uit S:
1
2
3
4

Van hier vortwaert
So is ons gheopenb't
Vele dinghē indē kalendier
Nv wil ic v vort seggē hier

Varianten uit H en L:
1
2
3
4

5

6

7

8

L.

vorwaert;

H.

-

L.

= so - Es - gheopenbaert;

H.

gheopenbaert;

L.

dinghes in dien;

H.

dingen;

L.

voort al hier;

H.

Nu - = v;

L.o

In verse ende in frayen
rime;

H.o

In versen e in warē rime;

S.o

In versen e in warē rime;

L.

+ E - line;

H.

vp sinen lime;

S.

vp sinen lime;

L.

= om - zult;

H.

zult;

S.

ghiit - zult;

L.

= en - sijn;

H.

= en - sijn;

S.

= en - siin;

W begint met 2 oorspronkelijke verzen:
Ic wil v seggē mit mijnre macht
Van compoten die meeste cracht

9

L.

= v;

H.

-
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10

11

12

13

14

15

16

17

S.

-

W.

= segghen;

L.

al;

H.

-

S.

-

W.

+ seggen - = allen;

L.

Eertrike;

H.

Eertrike;

S.

Eertrike;

W.

Aerdrike;

L.

-

H.

-

S.

Siin;

W.

gescepen;

L.

zonne - = oec;

H.

= oec - entie mane;

S.

= oec - entie mane;

W.

Ende hoe - = oec;

L.

= dat;

H.

plegen;

S.

-

W.o

Bi naturen plegen te gane;

L.

vijf;

H.

vij;

S.

.vij.;

W.

andre;

L.

mensch - zijn;

H.

= mensche - heuet sine;

S.

D' - = mensche - heuet
sine;

W.o

Waer af elc mensche heuet
sede;

L.

complexie ende zijn;

H.

complexie;

S.

complexie;
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19

20

21

W.

Sijn complexie e sijn;

L.

zeghet - de;

H.

-

S.

-

W.

Want ons seget;

L.

elc creature - leuet;

H.

creature - leuet;

S.

creature - leuet;

W.

creature - leuet;

L.

nature - heuet;

H.

Sine nature - heuet;

S.

Sine nature - heuet;

W.

Hoer nature - heuet;

L.

seluen;
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22

23

24

25

26

27

28

1

H.

-

S.

-

W.

Algader - seuē;

L.

zelt weten;

H.

sultse;

S.

sultse;

W.

+ noch - hoerē - sij;

L.

ict;

H.

Maerct - ic v - = dit;

S.

Maerct - ic v - = dit;

W.

Mercket - = dit;

L.

Verstaet - so moghedi
winnen;

H.

Verstaet - so mogedi
winnen;

S.

V'staet - so mogedi
winnen;

W.

Verstaet - soe muechdi
wīnē;

L.

= emmer;

H.

suldi - = emmer - vort;

S.

suldi - = emmer - vort;

W.

= emmer - + altoes;

L.

= wel - woerd;

H.

= wel - een wort;

S.

= wel - v'staet - een wort;

W.

= ghi;

L.

= dat;

H.

= dien;

S.

= dien;

W.

sult hier hoerē;

L.

dan[ne]1;

H.

V - + al;

[ne]: bovendien nog doorgehaald.

De natuurkunde van het geheelal

29

30

31

32

33

34

Rubriek

S.

V - + al - v'loren;

W.

+ al;

L.

woerden neit;

H.

ne - andren boerdē;

S.

ne - andren boerdē;

W.

andren;

L.

woerd - seit;

H.

wort;

S.

wort;

W.

-

L.

kauwen;

H.

Moetmen kennen;

S.

Moetmen kennē - v'staen;

W.

seker sijn;

L.

-

H.

Eermen vort;

S.

Eermen vort;

W.

-

L.

-

H.

-

S.

aestronomiē;

W.

astromien;

L.

naturen;

H.

naturen - seggen;

S.

naturē;

W.

naturē - seggē;

W.

Hier muecht ghii m'kē e
v'staē
Hoe die planetē omme
gaen

279

M.

-

L.

es;

U.

= so;
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280

281

H.

es;

S.

es;

B.

soe es;

M'.

-

O.

= so;

W.

= so;

M.

Ghescapen - + al - ertrike;

L.

+ al - eertrike;

U.

-

H.

+ al - erdrike;

S.

+ al - erdrike;

B.

Ghescapē - + al - erterike;

M'.

Ghecepen - eertrike;

O.

Gescapen - + al - eertrike;

W.

Gescepen;

M.o

E daer toe aldat
firmament;

L.

-
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282

283

284

U.

-

H.

-

S.

-

B.

tfiermament

M'.

allegad';

O.

allegad';

W.

-

M.o

Als ic v hier doe bekent;

L.o

Alse ic v hier doe bekent;

U.o

Als ic v hier doe bekent;

H.o

Als ic v hier doe bekent;

S.o

Als ic v hier doe bekent;

B.o

Als ic v hier doe bekent;

M'.o

Als ic v hier doe bekent;

O.o

Als ic v doe bekent;

W.o

Als ic v sal doen bekent;

M.

=E ;

L.

= E - zeuen;

U.

= E - seuen;

H.

= E - dien;

S.

= E - dien;

B.

= E - seuen;

M'.

= E - zeuen;

O.

= E - souen;

W.

= E - seuē;

M.o

Wil ic v nv doen weten;

L.o

Wil ic v nv doen te weten;

U.o

Wil ic v nu doen weten;

H.o

Wil ic v nv doen weten;

S.o

Wil ic v nv doen weten;

B.

v oec latē weten;
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285

286

287

288

M'.o

Wil ic v nv doen weten;

O.o

Wil ic v nů doen wetē;

W.o

Wil ic nv laten weten;

M.

Hoer;

L.

loop;

U.

-

H.

loop es;

S.

loop es;

B.

es - tfiermament;

M'.

Hair - ond';

O.

Harē loep loept;

W.

Hoer;

M.

-

L.

isser wel bekant;

U.

+ en - soe;

H.o

Als ic v hier doe bekent;

S.o

Alsic v hier doe bekent;

B.

negheen nesser;

M'.o

Alse ic v hier doe bekent;

O.

en geen - soe wael;

W.

Mer ghen - = en - soe;

M.

entie;

L.

Alse de zonne;

U.

-

H.

Also - entie;

S.

Also - entie;

B.

Alse de - de;

M'.

Alse - sonnen - of;

O.

-

W.

-

M.

ellic na minē wane;

L.

Deze - in minen wane;

U.

in minē wane;
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289

290

291

H.

betekenen elc na minē
wane;

S.

betekenen elc na minen
wane;

B.

ī minē wane;

M'.

na sine wane;

O.

wael na mynē waen;

W.

na minē wane;

M.o

Dand' viue als ic wane;

L.

-

U.

Dander - altemael;

H.

Dander v;

S.

Dander .v.;

B.

Dand';

M'.

Dande xvj;

O.

Dander vijve;

W.

Dandre;

M.o

Kōnen luttel lude hen op
v'staen;

L.o

Diene kē[n]nen niet so
wale;

U.

soe wael;

H.

bekent - also;

S.

bekent - also;

B.

ne;

M'.

Diene;

O.

= Die - alsoe wael;

W.

soe;

M.

+ hem - astronomiē;

L.

En si;

U.

En sij;

H.

-

S.

-
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292

293

294

B.

-

M'.

-

O.

-

W.

Het en sij - astromie;

M.

kēnen se wel die d' - siin;

L.

kennense - die daer af zijn;

U.

Sijn kennisse hier af;

H.

kennesse - af;

S.

kennesse - af siin;

B.

kennēse die d' af siin;

M'.

dier af;

O.

Die kennēse die d' aff;

W.

Sij kennense wel dier;

M.o

E wil se v nv a[b]lle
no[a]men;

L.o

E salse noemen alle;

U.

= v - al;

H.

= v - nomen;

S.

= v - nomen;

B.

-

M'.

= v - nomē;

O.

hi sal se nomē;

W.

wil v;

M.

ellic - ghevalle;

L.

sine - gheualle;

U.

-

H.

sine stade;

S.

sine stade;

B.

elkē sine;

M'.

-

O.

Nae - dat die stede
gevallen;

W.

Nae;
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295

296

297

298

M.

vij siin nv twe;

L.

dezen seuen - twe;

U.o

Vanden seuen sijnder twe;

H.

vij;

S.

.vij. siinre;

B.

esser;

M'.

zeuen sinre twie;

O.

souē isser twe;

W.o

Vanden isser twee;

M.

d' - no meer;

L.

no me;

U.

+ no - no;

H.

no;

S.

no;

B.

de mane - no;

M'.

Tusschē sōne e mane me;

O.

die maen noch - meer;

W.

no;

M.o

E elc boue and' gheset;

L.

De - den anderen;

U.

Deen - dander;

H.

Deen - den anderē geset;

S.

Deen - den anderē;

B.

Deen - + es - dand' geset;

M'.

Deen - denan d'n gheseit;

O.

Deen is - dander geset;

W.

Deen - den andre;

M.o

Elc heeft sond'linghe cracht
dit wet;

L.

gheeft - proper - ende wet;

U.

= E - gheeft - craft;

H.

gheuet proper craft twet;

S.

gheuet proper craft twet;

B.

heeft pper - e ;
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300

301

M'.

= elc - gheuē proper - e ;

O.

geeft - weet;

W.

= E - heeft proper;

M.

die erste is marcuri

L.

aerdrike;

U.

aertriken;

H.

eerdrike - saturnus;

S.

eerdrike - saturnus;

B.

erterike;

M'.

eertrike;

O.o

In eertrike dat een is
mercuri ;

W.o

Der mane naest marcurius;

M.

ven ;

L.

loop;

U.

-

H.

loopt;

S.

loopt;

B.

-

M'.

= E - Dair;

O.

-

W.

dair - + soe;

M.

auont - dietsche;

L.

auond - dietsce woord;

U.

Dat auonsterre - duutsche;
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302

303

304

1

H.

auont - duutsche wort;

S.

auont - duutsche wort;

B.

auont - dietsch wort;

M'.

dietsche;

O.

die auontst're - dietsche [of
dietscche?];

W.

dietsche;

M.

-

L.

comet voor de zonne
voord;

U.

comet - der sonnē;

H.

na der sonnen vort;

S.

na der sonnē vort;

B.

vor de - vort;

M'.

comē na d' sōnen;

O.

-

W.

coemt voir;

M.o

Somtijt so heit si soe;

L.o

Somwile so heet si;

U.o

Som wile dat heet soe;

H.o

Somwile heet si soe;

S.o

Somwile heet si soe;

B.

Somme - dan heet soe;

M'.

wile heit si soe;

O.o

Somwilen dan heitse
lucifer1;

W.

dan heet;

M.

-

L.

segget di - = hoe;

U.

segghe;

H.

-

S.

-

lucifer: doorgehaald.
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306

307

308

B.

segge;

M'.

segghe;

O.

-

W.

-

M.

liecht - manē;

L.

deze;

U.

-

H.

-

S.

-

B.

lichtdrag'e;

M'.

liecht - name;

O.

lichtdragere - twe;

W.

drager dees;

M.

En - ghen;

L.

En heuet - tezamen;

U.

En - sij en gheen;

H.

heuet - gheenē;

S.

heuet - gheenē tiit;

B.

En - genē;

M'.

En - ghene;

O.

En heeftse genē - tsamen;

W.

= Ne - ghene;

M.

sauonts;

L.

alsi auonds;

U.

sij sauonts;

H.

alsi sauons;

S.

alsi sauons;

B.

alsi sauonts;

M'.

sauonts;

O.

des auonts;

W.

sij auonts west wert staet;

M.

Eer;

L.

voor de zonne;

U.

-

H.

vor;
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310

S.

vor;

B.

vor de;

M'.

voere;

O.

se;

W.o

E na der sonnen ghaet;

M.

heitsi;

L.

hiet - latine;

U.

sij;

H.

int latijn;

S.

int latiin;

B.

latiin;

M'.

heyt;

O.

heitse;

W.

sij - int;

M.

-

L.

+ de - auond - sine;

U.

wille auonsterre;

H.

+ die;

S.

+ die - siin;

B.

wilt - siin;

M'.

+ die - auonts;

O.

die auontsterre;

W.

die auontsterre;
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311

312

313

314

M.

desen drie;

L.

dezen;

U.

desen;

H.

desen iij;

S.

desen .iij.;

B.

planeeten;

M'.

desen iij;

O.

drie;

W.

desen tween;

M.

Heb ic gheseit - heiten;

L.

ghenoemt;

U.

gheseghet - sij;

H.

hebbe - geseit;

S.

hebbe - gheseit;

B.

hebbe - gesegt - heetē;

M'.

gheseit - = si;

O.

geseet - heitē;

W.o

Die bouē der manē sijn
gesetē;

M.

is;

L.

loopt de zonne si is;

U.

Soe - is - = so;

H.

loopt - clare;

S.

loopt - clare;

B.

de - clare;

M'.

Soe - is - clair;

O.

Soe - is claer;

W.o

Loept die sonne sekerlike;

M.

= al - v'claert haer entaer;

L.

= al - v'claret haer ende
daer;

U.

sij - = al - haer e daer;

H.

Datsi - = al - harentare;
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315

316

317

S.o

Datsi v'claert harentare;

B.

si - = al - v'claerd hare
entare;

M'.

al - v'claert entaer;

O.o

Datse verclert hare entare;

W.o

Si verlicht al aertrike;

M.

E - drien;

L.

E - dezen drien hoech;

U.

E - drien soe;

H.

E - hoge;

S.

Ende;

B.

E - dese - hoge;

M'.

E - drien;

O.

E - dese drie soe hoge is;

W.

= Die - den drien soe hoge
sij [eerst volgde dan: is,
veranderd in es];

M.

-

L.

des sijt ghewes;

U.

-

H.

ghelooft;

S.

ghelooft;

B.

geloeft;

M'.

hair;

O.

geloeft;

W.

geloeft;

M.

= Wel - Twelfw'f al so
groet;

L.

= Wel - Twaelf werf so;

U.

= Wel - xijc warf alsoe
groet;

H.

= Wel - xij warf;

S.

= Wel - .xij. warf;

B.

= Wel - xij - groet;

M'.o

Xij also groot is veruen
si;
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319

320

O.

= Wel - Twelff warff alsoe
groet;

W.o

Twaelf werf alsoe groet is
sond' waen;

M.

d' - seit men mi;

L.

Alse;

U.

maen - segghe;

H.

Alse;

S.

Alse;

B.

Alse - = dat - seggic;

M'.

Alse;

O.

Alse die mane - seg ic;

W.o

Als die cirkel vander maen;

M.

ī - dagφ;

L.

loop;

U.

haer;

H.

loop in;

S.

loop in;

B.

= harē loep - dagē;

M'.

horen - in .iij.;

O.

oerē - bijnnē - dagē;

W.o

Die in xxx dage haerē loep
doet;

M.

Dies wil ic v;

L.

= allen - zal;
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Rubriek

U.

= allen;

H.

= v allen sal;

S.

= v allen sal;

B.o

Harē loep des wordi vroet;

M'.

= allen;

O.

= allen;

W.

= allen;

W.

Hier muechdi weten sonder
waen
Hoe aen die sonne ontfanct
die maen

321

322

323

M.

an d' mane;

L.

+ E - de - zonne;

U.

maen aen;

H.

-

S.

-

B.

de - de;

M'.

Alse - van d';

O.

[ontbreekt]

W.

-

M.

-

L.

-

U.

-

H.

-

S.

d';

B.

dertich dage - d';

M'.

dair;

O.

[ontbreekt]

W.

dage sij dair na;

M.

e sulc tijt;

L.

me;
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325

326

U.

mee;

H.

-

S.

-

B.

-

M'.

-

O.

Somwilen - somwilē;

W.

somwijl mijn;

M.o

Onthout dit wel in uwe sin;

L.

Dat;

U.

= wel;

H.

mercke;

S.

merke - sinē;

B.

m'ke;

O.

merke - wael - sine sijnne;

M'.

Dat merke - = wel;

W.

= wel - sinē sijn;

M.

= weder;

L.

zonnen;

U.

kan;

H.

-

S.

co ;

B.

-

M.

-

O.

= weder - kan;

W.

sij - = weder;

M.

And'w'f ontfangφ dan;

L.

ander werf - dan;

U.

anderwarf - dan;

H.

anderwerf - dan;

S.

ander w'f - dan;

B.

dan;

M'.

and'w'f - dan;

O.

= E - Een and' warff - dan;

W.

dair;
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M.o

Voerwaer si loept dat
firmament;

L.o

Daer si loopt tfirmament;

U.o

Mar soe loept tfirmament;

H.

Waer si loopt int;

S.

Waer si loopt int;

B.

loept de mane om
tfiermament;

M'.o

M' si loept tfirmamēt;

O.o

Mer si loept om
tfirmament;

W.o

Hets waer sij loept
tfirmament;

Rubriek

O.

Bijnnē xxvij dagē loept die
mane om tfirmament

328

M.

In seuen e twintich - = al;

L.

= al - + daghen;

U.

-

H.

+ daghē;
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S.

+ daghen;

B.

xxviij;

M.'

+ daghē;

O.

Bijnnē - dagē1;

W.

+ dage - = al;

Rubriek

L.

In hoe langhe de mane
omme gaet tfirmament

329

M.o

E in .viij. daer toe mede;

L.

Daghe;

U.

Daghe;

H.

= Daghen;

S.

= Daghen;

B.

Dagen;

M'.

= Daghen;

O.

Dagen - vi;

W.

= Daghen - + dair toe;

Rubriek

O.

In hoe langhe die sonne om
geet

330

M.o

M' die sōne die in so
hogher stede;

L.o

Waer die sonne in so hoghe
stede;

U.o

Mar die son die in soe
hoghe stede;

H.o

Waer die sonne in so hogh'
stede;

S.o

Waer die sonne in so hogh'
stede;

B.o

Maer de sōne die ī so hoge
stede;

1

dagē: doorgehaald.
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M'.o

Wair die sonne in so hoghe
stede;

O.o

Mar die sonne in die hoge
stede;

B.o

Die sonne die loept dat
waerhede;

M.o

Loept bouē ons e ertrike;

L.o

Loopt bouen ardrike;

U.o

Lopet bouen aertriken;

H.o

Loopt bouen al erdrike;

S.

= Daer si - Loopt - erdrike;

B.

= Daer si - = al - erterike;

M'.o

Loept bouen al eertrike;

O.o

Loept bouē eertrike;

W.

[ontbreekt]

M.

-

L.

looptet;

U.

om;

H.

loopt;

S.

loopt;

B.

-

M'.

zekerlike;

O.

[ontbreekt]

W.

[ontbreekt]

Rubriek

L.

In hoe langhe de sonne
omme gaet

333

M.

drie hond't daghe;

L.

-

U.

cc[c]c;

H.

-

S.

-

B.

dagen tfiermament;

O.

dagen;

331

332
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W.

dage;

M.

ī vijf e xl. omtrent;

L.

+ daghe - = al [xlv
doorgehaald, en in margine
vervangen door lxv];

U.

-

H.

-

S.

-

O.

-

W.

-

4, alleen maar in W voorkomende verzen:
334'

E van eenē dage tfierdendeel

334''

Dat houdewij stille tes wij geheel
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334'''

Een dach cōnen gemakē dair naer

334''''

Dit is altoes int vierde iaer

335

336

337

338

M.

betughet;

L.

de kalendier;

U.

die calendiere;

H.

-

S.

-

B.

Alse - toent die kalēgier;

O.

toent die kalendier;

W.

[ontbreekt]

M.

Zes - ou';

L.

Sesh - + al;

U.

Ses;

H.

-

S.

-

B.

-

O.

-

W.

[ontbreekt]

M.

dat iaer - heeft;

L.

omme dat iaer - = en - neit;

U.

dat - heeft;

H.

= om - dat claerne - = en;

S.

dat tIaer ne;

B.

dat diaer;

O.

dat tjaer;

W.

[ontbreekt]

M.

Als eens - dit besiet;

L.

Al eens - ment seit;

U.

Al eens - seyt;

H.

Al eens beginsel;

S.

Al eens;

B.

Al eens beghinsele;
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340

341

342

O.

Al eens begijnsel;

W.

[ontbreekt]

M.

Watt ten iaer;

L.

een iaer;

U.

een iaer - beghinnet;

H.

een iaer - begint;

S.

een iaer - begint;

B.

.l. iaer;

O.

een - dagen begijnt;

W.

[ontbreekt]

M.

= E - nacht - = wel - vint;

L.

= E - Dat;

U.

= E - bij nacht dat mē kent;

H.

=E ;

S.

=E ;

B.

= E - Dand' - dat - = mē;

O.o

Dander bi nacht dat wael
kent;

W.

[ontbreekt]

M.

-

L.

zijn - sesh;

U.

Soe - ses - ghenoemen;

H.

comen;

S.

siin - comen;

B.

siin - genomen;

O.

Soe - genomē;

W.

[ontbreekt]

M.

vier iaer te gad';

L.

iaer;

U.

vier iaren;

H.

Tusschen - iaer tsamē;

S.

Tusschen - iaer tsamē co ;

B.

Tote - iaer;

O.

Teyns dat die vier jairē [?];
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344

345

W.

[ontbreekt]

M.

sijn dan daer;

L.

heuet me;

U.

men;

H.

heuet men;

S.

heuet men;

B.

mē;

O.

mē;

W.

[ontbreekt]

M.

-

L.

-

U.

segghe;

H.

-

S.

-

B.

segge;

O.

-

W.

[ontbreekt]

M.

iaer een;

L.

heuet - iaer;

U.

heuet iaer een;

H.

heuet - iaer;

S.

heuet - iaer;

B.

iaer .i.;

O.

Ald ;

W.

[ontbreekt]
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M.

seiden ten eersten eer;

L.

zeide voort;

U.

tiersten eer;

H.

seide vort;

S.

seide vort;

B.

seide tierstē eer;

O.

seide tirsten eer;

W.

[ontbreekt]

M.

-

L.

daen;

U.

dane;

H.

after;

S.

after;

B.

-

O.

[ontbreekt]

W.

doetmē achter staen;

M.o

Dade mens niet als ic
merken kan;

L.

Deed - zaen;

U.

Dade - et;

H.

Dademens - san;

S.

Dademens - san;

B.

En dademens;

O.

-

W.

En daet - noch gaen;

M.o

Kersdach soude comen
sinte johās daghe;

L.o

Kersauant tsente ians misse
gheuallē;

U.o

Korsauont tot sente ians
misse uallen;

H.o

Karsauont tsint ians misse
vallen;

S.o

Karsauont tsint ians misse
vallē;
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352
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O.

+ te - sunte - mis geuallē;

B.o

K'sauont tsente ians misse
vallen;

W.o

Kersdach in die meeste
dage;

M.o

Also vele sout ou' lanc
v'draghe;

L.

-

U.

-

H.

wondrē;

S.

wondren;

B.

wondrē;

O.

-

W.o

Dat weet ic wel sonder
sage;

M.o

Ia ten eende van vijfhond't
iaren;

L.

iaren;

U.

.vi[c]j. iaren;

H.

Al - iii jaren;

S.

Al - iij jaren;

B.

Alse - iaren;

O.o

Alse in dcc jaren;

W.

[ontbreekt]

M.

+ int - xviij - = daer toe;

L.

achtentwintich toe in;

U.

xviij - = daer;

H.

xviij - = daer - te waren;

S.

xviij - = daer - te waren;

B.

xxxiiij te waren;

O.

+ in - xxxiij toe te waren;

W.

[ontbreekt]

M.

Hier - heit men - virde iaer;

L.

hiet - iaer;

U.

heit - iaer;

H.

ōme;
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355

356

S.

D'ōme;

B.

ōme - iaer;

O.

heit;

W.

Dair - iaer;

M.

segt voer waer;

L.

-

U.

-

H.

Lopeliaer;

S.

Lopeliaer;

B.

segge;

O.

Scrickel jaer;

W.

Scrickel iair;

M.

comt tot elkē iiij iaren;

L.

het is telken vier iaren;

U.

telken vier jaren;

H.

es telken iiij jaren;

S.

es telken .iiij. jaren;

B.

es telkē vier iaren;

O.

et is telken vierdē jaren;

W.

[ontbreekt]

M.o

E sulc heiten lopel iaer
twaren;

L.

ghevaren;
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Rubriek

359

U.

van dien;

H.

Lopeliaer - gevaren;

S.

Lopeliaer - gheuaren
[verbeterd uit: ghebaren];

B.

geuarē;

O.

Scrickel jaer - = dan geuaren;

W.

[ontbreekt]

M.

So comt die sōone;

L.

zonne coomt - steden;

U.

son coemt - yerster;

H.

-

S.

-

B.

t' ierst';

O.

taldφ irst';

W.

Coempt die sonne;

M.o

Dus ist al gheeffent hier
mede;

L.

= het;

U.

et;

H.

-

S.

-

B.

al daer;

O.

et;

W.

= dan - al dair;

L.

In hoe langhe venus ende
mercurius omme gaen

U.

In hoe langhe tijt venus e
marcurius om gaen

O.

In hoe lang' tijt ven e
mercuri om gaen
tfirmament

M.

marcurius;
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362

Rubriek

L.

marcurius;

U.

marcurius;

H.

marcurius;

S.

marcurius;

B.

-

O.

-

W.

marcurius;

M.

Loepen oec om;

L.

ooc;

U.

om;

H.

-

S.

-

B.

Loepen - beide;

O.

Loepē om beide - = oec;

W.

Loepen;

M.

Mitt';

L.

Mitter - zeluen;

U.

Mitter;

H.

Mitter - dien;

S.

Mitter - dien;

B.

M der;

O.

Mitter - ganck;

W.

Mitter;

M.

Effen - effen;

L.

-

U.

-

H.

-

S.

-

B.

-

O.

lanck;

W.

-

L.

In hoe langhe mars omme
gaet
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364
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U.

In hoe langhe tijt mars
omgaet

O.

In hoe lange mars om geet

M.

d'

L.

zonnē - loopt;

U.

soe;

H.

sonne loopt;

S.

sonne loopt;

B.

de - mars;

O.

die sonne soe - mars;

W.

sonne soe;

M.

Voert;

L.

-

U.

Cont;

H.

Cont;

S.

Cont;

B.

Cont willic;

O.

Cont;

W.

Cont;

M.

al;

L.

loopt - dat firmament;

U.

om;
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368

H.

loopt;

S.

loopt;

B.

Hi - tfiermament;

O.

om;

W.

Sij;

M.

twen jaren;

L.

iaren - [in margine: ix];

U.

twe iaren;

H.

iaren;

S.

iaren;

B.

tween iarē;

O.

twe jaerē;

W.

vier iarē;

L.

In hoe langhe iupit' omme
gaet

U.

In hoe langhe tijt jupiter
omgaet

O.

In hoelange Jupit' om geet

M.

+ E - Jupit';

L.

-

U.

[ontbreekt]

H.

-

S.

-

B.

mars - iupit';

O.

mars - Jupit';

W.

-

M.o

Jupit' ōme loept dat v' staet;

L.

= omme;

U.

[ontbreekt]

H.

-

S.

ōme - v'staet;
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B.

Tfiermament - + al v'staet;

O.

al om - v'staet;

W.

[v'staen, verbeterd in:]
v'staet;

M.

twelf iaren;

L.

iaren;

U.

[ontbreekt]

H.

iaren;

S.

iaren;

B.

iarē;

O.

jaerē;

W.

twaelf iarē - dair;

M.

sat2n ;

L.

loopt;

U.

[ontbreekt]

H.

loopt;

S.

loopt;

B.

-

O.

-

W.

-

Rubriek

O.

In hoe lange saturn om
geet

371

M.

dertich iare dat firmament;

L.

iaren;

U.

[ontbreekt]

H.

iaren;

S.

iaren;

B.

iarē - tfiermament;

O.

jaerē;

W.

iarē;

M.o

Gaet sat'n al omtrent;

L.o

Saturnus al omtrent;

369

370

372
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Rubriek

373

374

U.

[ontbreekt]

H.o

Saturnus al omtrent;

S.o

Saturnus al omtrent;

B.o

Saturnus al omtrent;

W.o

Soe loept hijt al omtrent;

O.o

Loept saturn al omtrent;

L.

Werwaert die planeten
gaen

O.

Werwart die planetē gaen

H.

V'staet - ganseliken;

L.

ganseliken;

U.

-

H.

-

S.

-

B.

redelike;

O.

redeliken ēn wael;

W.

[ontbreekt]

M.

Wat - miēne;

L.

Wat;

U.

Wat;
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375

376

377

378

H.

Wat - meene;

S.

Wat - meene;

B.

Wat - meine;

O.

Want ict meyne e niet el;

W.

[ontbreekt]

M.

Ellic van desen;

L.

Elker;

U.

Elcker deerre;

H.

Elken d';

S.

Elken d';

B.

Elker derre;

O.

dierrē;

W.

Elker deser;

M.

Is - coert - is si;

L.

-

U.

is;

H.

-

S.

Is;

B.

-

O.

Is - ofte lanc;

W.

Is hij - is hij;

M.

den west ten oesten waert;

L.

westen oost waerd;

U.

westen oestwaert;

H.o

Ist van westen oestwaert;

S.o

Ist van westen oestwaert;

B.

westē tē oestē waert;

O.

Eest - westē ten oestēwart;

W.

weste ten oestē waert;

M.

ons - name - openbaer;

L.

-

U.

aen - maen;
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380

381

382

1

H.

-

S.

openb't;

B.

oppēbaert;

O.

aen - maen wael apenbaert;

W.

= wel;

M.o

Want als wy sin die nywe
mane;

L.

alsi heuet;

U.

als sij;

H.

alsi heuet;

S.

als si heuet;

B.

alsi;

O.o

Want alse heeft ontfaen;

W.o

Want als sij is oest ontfaen;

M.o

Ten ersten auonts bet
oestw't an;

L.

Des auonds;

U.

Sauonts siet mense;

H.

Sauons sien;

S.

Sauons sien;

B.

Sauonts - = dan;

O.o

Soe si wise west tsauonds
staen;

W.

Auonts sien - west wert
staen;

M.

[ontbreekt]

L.

auonds - oost;

U.

Sanders;

H.

Sanders;

S.

Sanders;

B.

Sanders auons - w't;

O.

anderē - aen;

W.

aen1;

M.

[ontbreekt]

L.

derden auonds - oost;

de e van aen: doorgehaald.
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384

U.

Sderden - noch oest bet
dan;

H.

Sanders;

S.

Sanders;

B.

Des derts auons noch;

O.

Sanders;

W.o

Dit mach merkē wijf of
man;

M.o

So lanc so meer dus moghē
wi v'staen;

L.

= wel;

U.

bij - = wel;

H.

= wel;

S.

= wel - v'staen;

B.

-

O.

= wel;

W.

machmē;

M.

ten oesten wel;

L.

+ dan - oost waerts willen;
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385

386

387

388

U.

+ ten - willen;

H.

willen;

S.

Datsi - w't willen;

B.

ten oestē w't willē;

O.

ten oestē w't wilt;

W.

sij ten oestē willen;

M.

anderen - + alle;

L.

de;

U.

Alsoe;

H.

-

S.

-

B.

Al soe - andre;

O.

Alsoe - ande';

W.

Alsoe - andre;

M.

-

L.

segge deze;

U.

af;

H.

D' - segge;

S.

D';

B.

af segge;

O.

[ontbreekt]

W.

Dair ic af segge;

M.

M';

L.

Waer;

U.

Mar;

H.

Mer;

S.

M';

B.

Maer - fiermament;

O.o

Waer dat wil tfirmament;

W.

En waer;

M.

+ den - ten;

L.

oostwaert ten;

U.

oestwaert ten;
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391

392

H.

oestw't ten westē;

S.

oestwaert ten;

B.

= den - west w't;

O.

ten;

W.

ten;

M.

Trectse mit hem tot eenre;

L.

hem ter zonnen;

U.

mit hem tere sommen;

H.

hem ter sonne;

S.

hem ter sonne;

B.

mit hem tere;

O.o

Treckense mit hem teenre
sōmen;

W.

Het trectse mit hem;

H.

w'f;

L.

ene warf;

U.

Elcs - warf;

H.

Elker dages ene warf;

S.

Elker - ene warf;

B.

dages;

O.

Elcx dagφ een warff;

W.

Elcs daechs;

M.

Nochtan;

L.

Nochtan;

U.

Nochtan;

H.

Nochtan;

S.

Nochtan;

B.

Nochtan;

O.

Nochtant hoerē;

W.

Nochtan haerē - sij;

M.

wille - v'staen;

L.

-

U.

-

H.

-

S.

v'staen;
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394

1

B.

-

O.

-

W.

-

M.o

Ghelijc als hy een wieghel
rent;

L.

wel;

U.

Micket daer - wile;

H.

Micket;

S.

Micket;

B.

-

O.

wile;

W.

-

M.

zeuē vlighen;

L.

Dat1;

U.

-

H.

D' vij vliegen;

S.

D' .vij.;

B.

vij vliegē;

O.

vij vliegen crůpē;

W.

Dair - vliegē;

Onder de e van vlieghen staat een puntje. In margine, met latere hand: velghen.
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396

397

398

M.

-

L.

vlighe crupet - = alle oostwaert;

U.

= alle;

H.

vliegen - = alle;

S.

= alle;

B.

vliegē - = alle;

O.

vliegē - = alle - oestwart;

W.

Die vij vliegen - = alle oestwert;

M.

Dat rat dat - mit;

L.

mit;

U.

twiele ga mit;

H.

-

S.

-

B.

dat wiel;

O.

dat rat geet mit;

W.

mit;

M.o

Ten westen w't het trectse
ōme;

L.

Ten westen - trecse;

U.

+ Ten - treckese om;

H.o

Ten westē waert e trec so
ōme;

S.

Ten westen waert - trecso;

B.o

Tē westē w't het treck
ōme;

O.o

Ten oestē wart het trecse
ōme;

W.o

Ten westen waert het
trecket ōme;

M.

zeuē vlighen - sūme;

L.

tot ere somme;

U.

Dese - tere som;

H.

vij vliegen - tere;
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402

S.

.vij. - tere;

B.

vliegen tere;

O.

souē vliegē - sōmen;

W.

vij vliegē tot eenre;

M.

Nochtien sullen - = d';

L.

Nochtan sullen - hier;

U.

Nochtan suldi;

H.

Nochtan sulsi daer jegen;

S.

Nochtan sulsi - iegen;

B.

Nochtā selē sire iegē;

O.

Nochtant soelen - daer
tegen;

W.

Nochtan sullen sij dair
iegē;

M.

v'staen;

L.

-

U.

-

H.

-

S.

-

B.

ict;

O.

-

W.

-

M.

-

L.

-

U.

-

H.

-

S.

-

B.

tfiermament;

O.

-

W.

elc planete int;

M.o

Die een and' ieghen rent;

L.

een ieghen den anderen;

U.

Deen ieghen;

H.

Deen ieghen;

S.

Deen ieghen;
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404

B.

Deen iegē;

O.

een tegen;

W.

Deen iegen der ander;

M.

hadt - ald ;

L.

Ne hadde;

U.

had niet god alsoe;

H.o

En hadt niet god
gheuoucht;

S.o

En hadt god niet
gheuoucht;

B.

En hadt - geset;

O.

En hadt got - alsoe geset;

W.

En had alsoe god - geset

M.

wil niet wel bet;

L.

= in - Een hand wille - +
wel;

U.

= in - Een - + wel;

H.o

Ene hantwille dat vermoet;

S.o

Ene hantwille dat vermoet;

B.

= in - Ene hantwille;

O.o

Een hant wile dat wael
weet;
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406

407

408

W.o

Een hant wile dat wel weet;

M.

+ En - w'elt;

L.

-

U.

-

H.

geduren;

S.

geduren;

B.

+ En - gedurē;

O.

+ En - werlt - gedurē;

W.

geduerē;

M.

-

L.

-

U.

-

H.

-

S.

-

B.

tfiermament;

O.

-

W.

-

M.

dick;

L.

Souds;

U.

dic - zeer;

H.

-

S.

dicken;

B.

-

O.

ducke - ze';

W.

veel te seere;

M.

Ten waer - alle;

L.

En;

U.

En waer - wel;

H.

Ten - alle;

S.

Ten - siit - alle;

B.

M' dat;

O.

En wart;

W.

En;
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412

M.

Nochtien - = en - sij;

L.

Nochtan - + niet;

U.

Nochtan - konnen;

H.

Nochtan - = en - consi;

S.o

Nochtan consi
tfiermament;

B.

Nochtā - tfiermament;

O.

Nochtant - sij niet
tfirmament;

W.

Nocthan canse;

M.

= niet - vent;

L.o

Also ghehouden en nerent;

U.

Soe - behouden et te
nietent;

H.

= So - Ghehouden niet ten;

S.

= So - Ghehouden niet ten;

B.

gehoudē - en;

O.o

Soe gehouden en rent;

W.

Niet soe houdē - en;

M.

Ou' and' sins eenē;

L.

sins;

U.

ander sins;

H.

andersins;

S.

andersins;

B.

andersins;

O.

andersens ēnigen;

W.

sins;

M.

Binnē hond't;

L.

-

U.

.c.;

H.

C;

S.

.C. jaren;

B.

.c.;

O.

C jaerē;

W.

-
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414

Rubriek

M.

brinct eenē;

L.

brenghet - graet;

U.

brengt;

H.

brinct;

S.

brinct;

B.

brinct;

O.

brengt;

W.

Soe brenct die graet;

M.

+ Een - jof;

L.

-

U.

-

H.

Lettel;

S.

Lettel;

B.

Lettel - lettel;

O.

mijnne;

W.

-

L.

Hoe hooch het is van
eertrike tote elker planete

U.

Hoe hoeghet es van artrike
tot elcker planeten
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415

416

417

418

W.

Hoert der planetē hoecheit
als aristotiles die meyster
seit

O.

Dits hoe hoge van eertrike
tot elker planetē is

M.

-

L.

-

U.

-

H.

Aldien ghanc;

S.

Aldien ghanc - dien;

B.

-

O.

ganck vandē;

W.

ghanc der;

M.

-

L.

-

U.

nu doen;

H.

= nv - gedaen;

S.

= nv - ghedaen;

B.

Hebbic;

O.

nů laetē;

W.

-

M.

Nv - + v - haerre alre
hoechede;

L.

Nv;

U.

+ v - hoeghede;

H.

-

S.

Nv;

B.

Nv willic - + v;

O.

Nv - hoecheide;

W.

Nv - + v - hoer hoecheden;

M.o

Bewisen e doen wetē
mede;

L.

Hier nv al leren;
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420

421

422

U.

= oec;

H.

Hier nv leeren;

S.

Hier nv leeren;

B.

Hier nv al leeren;

O.

Hier nů al leren;

W.

Vallen hier nv lerē;

M.

+ elc - ertrike;

L.

hooch - in ardrike;

U.

sij;

H.

hoghe - ertrike;

S.

hoghe - siin - ertrike;

B.

hoge - siin - erterike;

O.

hoge - eertrike

W.

hoege sij;

M.

-

L.

zegghen zekerlike;

U.

-

H.

-

S.

-

B.

seggē;

O.

seggen;

W.

seggē;

M.

groet;

L.

-

U.

groet - is;

H.

d';

S.

d';

B.

got;

O.

nae - got elke is;

W.

dair nae - groet;

M.

waerheit zuldi;

L.

waerheit;

U.

zuldij;

H.

waerheit - weten;
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424

425

S.

waerheit - weten;

B.

De wareit seldi;

O.

hoerē d s [důs?];

W.

waerheit sult ghij hoerē;

M.

ptholomeus - alfragaen
[verbeterd uit: alfragraen];

L.

Alse parthome' - affragaen;

U.

ptholomeus - affraen;

H.

Alse prolomeus affragaen;

S.

Alse prolomeus affragaen;

B.

Alse - affragaen;

O.

Alse - effragaen;

W.

ptholomeüs - alphagaen;

M.

-

L.

haren - doet;

U.

hoeren;

H.

haren;

S.

haren;

B.

harē;

O.

hoerē;

W.

haerē;

M.

biredinen e beprouē;

L.

Die ic bi reden - wil;

U.

bij;
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426

427

428

429

H.

redenen;

S.

redenen;

B.

siet - redenē proeft mē;

O.

siet - redenē proeftmē;

W.

Die - redenen - [wil,
veranderd in:] wel;

M.

pure waerheit;

L.

pure waerheit;

U.

[ontbreekt]

H.

waerheit;

S.

waerheit;

B.

pure wareit;

O.

puer waerheit;

W.

puer waerheit;

M.

d' dicke;

L.

Bider dicke - eerdrike;

U.

Bij - dicte;

H.

dicke - erdrike;

S.

dicke - erdrike;

B.

erterike;

O.

Bider dicten - eertrike;

W.

Bider dicheit;

M.

Prouen - zekerlike;

L.

zekerlike;

U.

-

H.

-

S.

siit;

B.

-

O.

Prŭůē - wael;

W.

wel sekerlicke;

M.

ane;

L.

+ E - ane leggen;

U.

Pinē - aen;
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Rubriek

431

432

H.

ic daer ane leggen;

S.

ic d' ane leggen;

B.

salic er ane leggen;

O.

Pijn - aen leggen;

W.

leggē;

M.

ic - + v - segghen;

L.

zal seggen;

U.

-

H.

can gesegghen;

S.

can gesegghen;

B.o

Salict v in rime seggen;

O.o

Sal ict v in rine seggē;

W.

wel sal seggē;

L.

Hoe hoghe die mane ten
naestē is van eerdrike

U.

Die hoghet vander manen
ten naesten van artrike

O.

Hoe hoge die mane is tē
naestē eertrijc

M.

an die;

L.

an die;

U.

aender maen;

H.

+ v - die;

S.

+ v - die;

B.

wille begīnē an die;

O.

begijnnē aen die;

W.

aen die;

M.

plach;

L.

Alsi;

U.

tegaen;

H.

Ast - pleget;

S.

Alst - ghane;

B.

Alsi - plegt;
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434

435

O.

pleget - gaen;

W.

sij - pleecht;

M.

isser;

L.

Aerdrike soe ist;

U.

Aertrike - = so - is tuschen;

H.

Eerdrike - is;

S.

Eerdrike - is;

B.

Erterike - = so - esser;

O.

Eertrijc soe isser;

W.

Aertrike soe isser;

M.o

Hond't dusent e ix dusent
milen d' van;

L.

-

U.

Hondert dusent;

H.

-

S.

-

B.

-

O.

dan;

W.

.C. dusent - = e ;

M.

d';

L.

-

U.

-

H.

der;

S.

der;
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436

437

438

Rubriek

1

B.

-

O.

-

W.

xxx - = daer;

M.

eyn half so;

L.

[ontbreekt]

U.

haue - loepet;

H.

E ς dus lopet - + daer;

S.

E ς dus lopet - + daer;

B.

.i. half dusentech - = dus;

O.

ς deusentich loep;

W.

-

M.

Dat twisken d' mane;

L.

Dan tusscen - aerdrike;

U.

tuschen;

H.

hore - erdrike;

S.

hore - erdrike;

B.

Dats - hare - erterike;

O.

Dats - eertrijc;

W.

-

M.

vele is;

L.

ist zekerlike;

U.

vele is;

H.

vele is;

S.

vele is;

B.

vele eist;

O.

ald - ist;

W.

is;

L.

Hoe hoech mercurius es
van es1 van eerdrike

U.

Hoe hoghe marcurius is
van artrike

van es: doorgehaald.
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440

441

442

O.

Hoe hoge mercuri tē
naestē is

M.

Dus - die lagheste;

L.

de - vorsten;

U.

maen - vorsten is;

H.

Waer - vorsten;

S.

Waer - vorstē;

B.

de - v'stē;

O.

versten is;

W.

Dair - hoechsten;

M.

Marcůrius is d' naesten;

L.

ten naesten es;

U.o

Marcurius is ten naesten
dijs;

H.

Marcurius - naesten;

S.

Marcurius - naesten;

B.

naestē;

O.

is - naesten;

W.

Marcuri - naestē;

M.o

Twehond't e viijm tech;

L.

duzentich;

U.

T[w?]ehondert dusent - =
e;

H.

= viij;

S.

= viij;

B.

dusentech;

O.

= milen;

W.

= milen - achte;

M.

= vijf - sech;

L.

vijf duzent;

U.

viue - = hond't;

H.

.D.;

S.

.d.;

B.

.v.c. - lech;

De natuurkunde van het geheelal

443

444

Rubriek

O.

v c - sech;

W.

.vc. dair - lech;

M.

twie e xl;

L.

twe ende viertich mede;

U.

twe e veertich;

H.

-

S.

-

B.

-

O.

-

W.

-

M.

Marcuri is;

L.

is;

U.

Marcurius is;

H.

Marcurius is d';

S.

Marcurius is d';

B.

M'curi ;

O.

-

W.

Marcuri - dair;

U.

Hoe hoghe venus is
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445

M.

bouē die mane gaet;

L.

-

U.

hij - hogheste;

H.

hoghester;

S.

D' - hoghester;

B.

+ M' - d' - = stede;

O.

steden;

W.

hij;

Rubriek

O.

Hoe hoghe venus ten
naesten is

446

M.

na laechste staet;

L.

-

U.

= ten - nederste;

H.

ter nederster;

S.

ter nederster;

B.

naesten;

O.

+ si - naestē;

W.

dair ter nederstegaet [na
ter: nder1];

Rubriek

L.

Hoe hoech venus es

447

M.

hoghe is soe;

L.

-

U.

-

H.

esser;

S.

esser;

B.

esser;

O.

Aldus veel;

W.

aldus;

M.

+ nv;

448
1

nder: doorgehaald.
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450

451

452

L.

zal;

U.

-

H.

-

S.

seggen;

B.

seggen;

O.

seggen;

W.

toghen;

M.

dusent - t' stede;

L.

tot eenre;

U.

dusent - ter;

H.

.V.Cm. - ter;

S.

.V.C.m. - ter;

B.

v.m. - te dire;

O.

vm - ter;

W.

.v[c].m. - tot eenre;

M.

twie e xl.m. milen mede;

L.

twe ende viertich milen
mede;

U.

twe e veertich dusent;

H.

-

S.

-

B.

dusent - + milē;

O.

xlij milen;

W.

xlvij.m.;

M.o

E .ccc. milen e .l.;

L.

+ E - zeuen - = milen;

U.

+ E - lv;

H.

+ E - dcc - ende;

S.

+ E - .dcc. - ende viiftich;

B.

+ E - viftech;

O.

E dcc [er stond eerst: vcc]
- = milen;

W.

D.cc;

M.

nv besich;

L.

-
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U.

isset nu;

H.

-

S.

-

B.

eist;

O.

veel - nů sech [cf. 442];

W.

-

M.

Twisschen eertric;

L.

Tuschen aerdrike;

U.

Tuschen;

H.

erdrike;

S.

erdrike;

B.

eerterike;

O.

eertrike;

W.

-
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Rubriek

L.

Hoe hooch de zonne ten
naesten es

454

M.

comt ald

L.

[ontbreekt]

U.

sij;

H.

D' - te - comt;

S.

D' - comt;

B.

hi - comt - + al;

O.

comt ald

W.

Dair sij - hoechsten coemt
ald

M.

Sond' daer si ten
hoghesten;

L.

Waer si daer - hoochsten
gaet;

U.

Mer - naesten gaet;

H.

Waer datsi - gaet;

S.

Waer datsi - gaet;

B.

M' - hi - naestē;

O.

Waer dat - naestē gaet;

W.o

Waer venus ten hoechsten
gaet;

Rubriek

O.

Hoe hoge die sonne tē
naestē is

456

M.

hier na lageste staet;

L.

zonne;

U.

nederste;

H.

naesten staet;

S.

d' - naesten staet;

B.

De - d' - naestē;

O.

daer si ten naestē staet;

455
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W.

dair ten leechsten staet;

Rubriek

U.

Hoe hoghe die sonne is ten
naesten

457

L.

coomt;

U.

coemt;

H.

uele comt - getal;

S.

uele comt - getal;

B.

in tghetal;

O.

comt - getal;

W.

coemtet - getal;

L.

[mach] sal;

U.

nu;

H.

-

S.

seggen;

B.

+ hier - seggē;

O.

nů seggen sall;

W.

seggen;

L.

Sesh ende dertich - dusent;

U.

-

H.

C;

S.

.C.;

B.

dusentech;

O.

c;

W.

[niet duidelijk of het
dusentich, dan wel
dusentech is];

L.

= toe - lich;

U.

lich;

H.

d';

S.

lich;

B.

lech;

O.

= e - lech;

W.

dair - lech;

L.

-

458

459

460

461
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463

U.

-

H.

-

S.

-

B.

-

O.

dusentich;

W.

-

L.

Daer heefstu - zonnen
hoochede;

U.o

Der sonnen heefstu dan
hoechede;

H.

Der sonnen heefstu dan
die;

S.

Der sonnen heefstu dan
die;

B.

D' sonnē heefstu dan;

O.

Soe hebdi - hoecheide;

W.

soe;

L.

tusken - + haer ende aerdrike;

U.

tuschen;
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456

H.

ertrike;

S.

ertrike;

B.

eerterike;

O.

eertrike;

W.o

Dat si van aertrike staet;

L.

+ E - de zonne;

U.

+E ;

H.

+ E - d';

S.

+ Ende - d';

B.

+ E - d' - de;

O.

+ E - d';

W.o

Als si ons ten naesten gaet;

L.

Hoe hooch mars es ten
naesten

O.

Hoe hoge mars ten naesten
is

L.

zonne - vorstē is waer;

U.

ten vorsten is waer;

H.

ten vorsten - = dats;

S.

D' - ten vorstē - = dats;

B.

de - v'stē - = dats waer;

O.

naesten is - = dats waer;

W.o

Mars coemt ons ten naesten
daer;

Rubriek

U.

Hoe hoghe mars is ten
naesten

466

L.

Mars si is;

U.

Mars hij is;

H.

Maer - is;

S.

Maer - is - d';

464

Rubriek

465
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468

469

470

B.o

Daer es maers tē naestē
des;

O.o

Daer is mars ten naestē
des;

W.o

Der aerden coemt hij niet
bet naer;

L.

= Nu;

U.

= Nu - leere;

H.

= Nu - leere;

S.

= Nu - leere;

B.

= Nu - wat ic v leere;

O.

= Nu - wael dat ic v lere;

W.o

Daer en es toe alle wile;

L.

= noch - no;

U.

eest no - no meer;

H.

= noch - no meere;

S.

= noch - no meere;

B.

v're eist no - no meere;

O.

Aldus - eest mīne - meer;

W.o

.c. warf .c. dusent mile;

L.o

xxxix ende dertich duzent;

U.

dusentich;

H.o

xxxix .c.m. daer e toe
lech;

S.o

xxxix .c.m. milē e d' toe
lech;

B.

-

O.o

xxxix c m milen daer tœ
lech;

W.o

Ende xx[c]x dusentech;

L.

lich;

U.

lich;

H.

[ontbreekt]} cf. v. 469

S.

[ontbreekt]} cf. v. 469

B.

Mede - lech;
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472

1

O.

[cf. v. 469: in één vers
opgenomen]

W.

dair - lech;

L.

duzent;

U.

milen1 dusent;

H.

= dusent;

S.

= dusent;

B.

-

O.

m - ane sec;

W.

lxvij m. - mede;

L.

Haer hoochhede;

U.

Mars;

H.

hebstu;

S.

hebstu;

B.

Mars hoecheit;

O.

[ontbreekt]

milen: doorgehaald.
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473

474

Rubriek

475

W.o

Dus hebstu die hoechste
stede;

L.

Alsi;

U.

sij - der;

H.

Alsi - der andren;

S.

Alsi - der andren;

B.

d' eerden;

O.

Alse hij - eerden;

W.

[staat op de plaats van 483]
sij - der;

L.

Waer si - hoochste;

U.

[ontbreekt]

H.

alsi - hoghest;

S.

alsi - hoghest;

B.

M' - hogest;

O.

alse hij hogest;

W.

[staat op de plaats van v.
484] Mer - sij ten
hoechsten;

L.

Hoe hooch dat iupiter es
ten naesten

O.

Hoe hoge jupiter geet

L.

coomt ten naesten - =
stede;

U.

coemt;

H.

ten naesten - = stede;

S.

ten naesten - = stede;

B.

cont tē naestē - = stede;

O.

ten naestē d';

W.o

Dair si ons ten versten is
ouerwaer;
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Rubriek

U.

Hoe hoghe iupiter is ten
naesten

476

L.

en coomt;

U.

en coemt si;

H.

eerde ne comt;

S.

eerde ne comt;

B.o

Nochtā en comt hire n[t] so
naer;

O.

eerdē e comt niet bat;

W.o

Iupiter coemt ons ten
naesten dair;

L.

isser;

U.

isser - wile;

H.

isser;

S.

isser;

B.

Daer en siin tusschē;

O.

isser;

W.o

Wel soe verstaet min'e lere;

L.

Twe - warf - duzent;

U.

Tvehondert warf;

H.

warf .m.;

S.

warf .m.;

B.

-

O.

Twe .c. warff .c.m;

W.o

Dus verre ist no min no
mere;

L.

acht e tachtich - duzentich;

U.

-

H.

C dusentech;

S.

C. dusentech;

B.

dusentech;

O.

.C.m dusentich;

W.o

xxxviij .c. dusentech;

L.

= ende - lich;

477

478

479

480
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481

482

U.

sich;

H.

lech;

S.

lech;

B.

lech;

O.

= ende - lech;

W.

dair - lech;

L.

Zeuen e viertich duzent;

U.

-

H.

xlij;

S.

.m.;

B.

-

O.

m;

W.

lxv.m.;

L.

heuestu de hoocheit;

U.

Soe;

H.

heuestu - hoecheit;

S.

heuestu - hoecheit;

B.

de hoecheit;

O.

Soe hebdi - hoecheit;

W.o

Iupiter hoecheden hebstu
dan;
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483

484

Rubriek

485

486

L.

eerde;

U.

Tuschen - iupiter;

H.

erden - iupit'e;

S.

erden - iupit'e;

B.

eerdē - iupit're;

O.

eerdē - jupit're;

W.o

Tusschen der aerden e
mars; [: op de plaats van v.
473]

L.o

Waer dat hi nie noch verre;

U.

Mar - hij - ver;

H.

W' - is noch niet verre;

S.

W' - is noch niet verre;

B.

es;

O.

mē - v're;

W.o

Mer dair hij meest es verre;
[: op de plaats van [v. 474]

L.

Hoe hooch saturnus ten
naesten es

U.

Hoe hoghe saturnus ten
naesten es

O.

Hoe hoge saturn ten naestē
eertrijc is

L.

coemt;

U.

coemt - nasten;

H.

D';

S.

D';

B.

-

O.

-

W.

coemt;

L.

= Der - Wilker hoocheit;

U.

welcker hoechede;
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487

488

489

490

491

H.

D';

S.

D';

B.

Des welx - es;

O.

Den welken;

W.

wilker;

L.

warf - dusentich;

U.

Cccc warf - dusentich;

H.o

CCCC waerf C dusentich;

S.o

.CCCC. waerf .C.
dusentich;

B.

.CCCC. - .c.;

O.

Cccc warff - dusentich;

W.

cc. [?] warf .c.;

L.

lich;

U.

sich;

H.

lech;

S.

d' - lech;

B.

lech;

O.

lech;

W.

dair - lech;

L.

duzent;

U.

Lxix - = hondert;

H.

= hondert - m.;

S.

= hondert - .m.;

B.

c;

C.

Lxvij C dusentich;

W.

.c. - = dusent;

L.

[ontbreekt]

U.

-

H.

m.;

S.

.m.;

B.

-

O.

m;

W.

.m.;

L.

twe;
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492

493

494

U.

cc.;

H.

CC;

S.

.CC. - viiftich;

B.

.cc. - viftech;

O.

[ontbreekt]

W.

.cc.;

L.

Is - hoocheit - + ende;

U.

Dit is - hoechede;

H.

hoecheit;

S.

hoecheit;

B.

hoecheit;

O.

hoecheit sech;

W.

hoecheit;

L.

Alsi - ardrike;

U.

hi;

H.

Alsi - erdrike;

S.

Alsi - erdrike;

B.

hi tē naestē eerterike;

O.

Alsi ten naestē eertrike;

W.

Als sij;

L.

Waer alsi;

U.

Mer - hij - hogheste;

H.

alsi;
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495

496

Rubriek

497

S.

alsi;

B.

M'

O.

alsi;

W.

Mer - sij;

L.

coomt - ant firmament;

U.

Soe coemt - aen;

H.o

Si comt hi ant firmament;

S.

ant firmament;

B.

tfiermament;

O.

Soe - hij aen;

W.o

Soe coemt hij aent
firmamēt;

L.

-

U.

-

H.

-

S.

D';

B.

D' - st'rē;

O.

-

W.

Dair;

L.

Dit es die hoocheit toten
firmamente

U.

Dits de hoghede totten
firmament

O.

Dits hoe hoge dat is tottē
firmamēt

L.

hoocheit;

U.

hoechede;

H.

hoecheit;

S.

Wiltu - hoecheit;

B.

de hoecheit;

O.

Wiltu - hoecheit;
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W.o

Wilt ghi die waerheit wetē
des [i.p.v. de initiaal alleen
de representante];

L.

-

U.

tot den firmament;

H.

Dat;

S.

Dat;

B.

firmamente;

O.

tottē tfirmamēt [met later
(?) bijgeschreven
proclitische t] is;

W.

Hoe hoege ten;

499

L.

de - al;

499

L.

de - al;

H.

al - gaen;

S.

D' - al;

B.

= alle;

O.

al;

W.

Dair - al;

L.

Nv hoor - segget di zaen;

U.

hoer - segt di;

H.

Nv hort - = hier - seg v;

S.

Nv hort - = hier - seg v;

B.

Nv hort ic saelt v seggē;

O.

Nv - = hier - ic salt v
seggen zaen;

W.

Nv - = hier - ic salt v
seggē;

L.

Seshondert warf duzentich;

U.

Seshondertich warf dusētich;

H.

Dc - m.;

S.

.Dc. - .m.;

B.

.Dc.;

O.o

Dc dusentich;

W.

D.c. warf .c.;

498

500

501

De natuurkunde van het geheelal

502

503

1

L.

lich;

U.

lich;

H.

lech;

S.

lech;

B.

lech;

O.

lech;

W.

dair - lech;

L.

Drie en vijftich - = dusent;

U.

-

H.

C - = dusent;

S.

.C. - = dusent;

B.

.c.;

O.

Liiij m;

W.

.c. milen1 mede an;

milen: doorgehaald.
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504

505

506

507

508

L.

zeuen ende vijftich;

U.

-

H.

.m.;

S.

.m.;

B.

+ milē;

O.

+ milē;

W.

.m.;

L.

-

U.

der - = toe - vijftich
hondert;

H.

d' - .v.;

S.

d' - .v.;

B.

d';

O.

D.;

W.

dair toe sultu doen v;

L.

wane;

U.

al seer;

H.

wane v - al gadert;

S.

wane v;

B.

wane v des sere;

O.

weent [weert?] v ze';

W.

v;

L.

is de hoghe - ardrike;

U.

hoeghede is;

H.

is hoe hoghe is van erdrike;

S.

is hoe hoghe is van erdrike;

B.o

Dus hoghe es vā eerterike;

O.o

Aldus hoge is van eertrike;

W.o

Ende aldus hoege [een
alleenstaande letter
doorgeschrapt] ist
sekerlike;

L.

zekerlike;

U.

Totter - sekerliken;
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510

Rubriek

511

H.

Tot den;

S.

Tot den;

B.

-

O.

Totten;

W.o

Tottē sterrē van aertrike;

L.

No me no - dan trecht;

U.

No - no min dat rechte tal;

H.o

Meer noch dan recht tgetal;

S.o

Meer noch dan recht
tghetal;

B.

No - no - = na - tgerechte
getal;

O.

= [eerste] noch - dan recht
getal;

W.

noch min dan - getal;

L.o

Heb ic v nv ghezeghet al;

U.o

Heb ic v gheseghet hier al;

H.o

Heb ic v gheseit hier al;

S.o

Heb ic v gheseit hier al;

B.o

Hebbic v geseget al;

O.o

Heb ic v geseet all;

W.o

Heb ic v geseit hier al;

L.

Hoe veel ene mile heuet

U.

Hoe vele een mile heeft an

O.

Hoe veel een mile heeft an

W.

Nv hoert hier dan is gheen
ghile
Hoe groet dat wesē mach
een mile

L.

-

U.

-

H.

vort cont;

S.

vort cont;
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512

513

B.

willic;

O.

Nů;

W.

-

L.

ene;

U.

vele - heeft;

H.

vele ene;

S.

uele ene;

B.

vele ene;

O.

heeft aen;

W.

vele - heeft;

L.

Ene;

U.

dats voeten;

H.

dats;

S.

dats;

B.

dats;

O.

dats - vijůe;

W.

stappe;
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514

515

516

517

518

L.

Beide;

U.

mannen;

H.

Bede;

S.

Bede;

B.

Beide;

O.

Beide - wijue;

W.

Beide;

L.

Tve - ene;

U.

Tue - screde dats die;

H.

die mile;

S.

die mile;

B.

Twe - .i.;

O.

Twe - dat is;

W.

Twe - stappe;

L.

alle wile;

U.

groeten - alle wile;

H.

alle wile;

S.

alle wile;

B.

alle wile;

O.

goten - alle wile;

W.

groete - alle wile;

L.

voete zijnt;

U.

Groet voet eest - meen;

H.

Grote voete ist - meene;

S.

Grote voete ist - meene;

B.

Gote voete eist;

O.

Groete - ist - ict meyne;

W.

Groete voete;

L.

nu ne vint ghene;

U.

Diemen nu - gheen;

H.

= en;

S.

= en - gheene;
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519

520

521

522

523

B.

Dier - = en;

O.

vijnt nu en geen;

W.o

Van dien en vintmē nv en
ghene;

L.

Mar - van;

U.

Mar;

H.

wile naest;

S.

wile na[est];

B.

M' de;

O.

M' - nae astonomiē;

W.

Mer - milen nae astromyen;

L.

ghelouets;

U.

ghelouets mi;

H.

ghelouets;

S.

ghelouets;

B.

Nes - gelouets;

O.

En is - geloues my;

W.o

En sijn aldus niet des wil
ic lyen;

L.

duzent;

U.

vierhondert;

H.

iiij .m.;

S.

.iiij .m.;

B.

heu .iiij .m.;

O.

iiij m;

W.

Lanc sijn sij iiij .m.;

L.

iaers;

U.

iaers;

H.

iaers;

S.

iaers;

B.

iears;

O.

maect mēt;

W.o

Hier voermaels matmē dus;

L.

Van den ellen boghe;

U.

+ Want - totter;
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524

525

526

H.

Vandien elleboghe

S.

Vandien elleboghe;

B.

+ Wāt - ellēboge;

O.

+ Want - ellemboge tott';

W.

ellēboge terhant;

L.

Soe - = een;

U.

Soe - = een;

H.

ist - = een;

S.

ist - = een;

B.

es - = een - genant;

O.

Soe - = een;

W.o

Also ist cubitus genant;

L.

ander half;

U.

hij;

H.

houdet een alf;

S.

houdet een alf;

B.

ond'halue;

O.

hoůt and'haluē;

W.

e [: vooraan in de marge
bijgeschreven door zelfde
hand] Hij - iς;

L.

de letter;

U.

-

H.

lettre;

S.

lettre;

B.

de lett'e;

O.

Alse - lett';

W.

= mi - lettre;
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527

528

529

530

531

L.

Mar - physoph hiet
rabunus [rabimus?];

U.

Mar - philosophe;

H.

M' - philosoph hiet;

S.

M' - philosoph hiet;

B.

= Maer - philosophe hiet;

O.o

Het was een philosoph
hiet raban ;

W.o

Was een philosooph hiet
raban ;

L.

+ Hi - voete hout;

U.

Hi seghet - heuet;

H.

+ Hi - voete hout;

S.

+ Hi - voete hout;

B.

Segt - voete hout;

O.

Hi seet - hadde;

W.

voete hout;

L.

Noe de die - also;

U.

arcke alsoe;

H.

archa alsoe;

S.

also; -

B.

alsoe;

O.

alsoe;

W.

alsoe;

L.

Driehondert - = vat;

U.

-

H.

-

S.

-

B.

-

O.

cubisse;

W.

+ E - .cccc.;

L.

-

U.

.l.;

H.

.l.;
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532

533

534

535

536

S.

.l. - wiit;

B.

.l.;

O.

v. cupit ;

W.

-

L.

.xx. cubitus hooch - zeker
zijt;

U.

-

H.

hoghe;

S.

hoghe - siit;

B.

hoge;

O.

hoge;

W.

-

L.

Hondert - vijf ende
twintich;

U.

viuee twintich;

H.

xxv;

S.

xxv.;

B.

viue e twintech;

O.

xxv;

W.

stappen - vijf e twintich;

L.

-

U.

ghemeten;

H.

nv;

S.

nv;

B.

gemet - + oec - sech;

O.

ghemet ccc dat sech;

W.

gemet - lech;

L.

zetten - clerke;

U.

groet klerc;

H.

clerken;

S.

clerken;

B.

settent - clerke;

O.

settent - clercken;

W.

settent groete clerckē;

L.

haeren;
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537

538

539

U.

[ontbreekt]

H.

wercken;

S.

werkē;

B.

haer gewerke;

O.

gewercken;

W.

hoerē werkē;

L.

lantscaps wet;

U.o

Mar elc lanscap wet;

H.

elc lantscaps wet;

S.

elc lantscaps wet;

B.o

M' elx lantscaps wet;

O.

Mer - lantscaps wet;

W.

Mer - lantsceps wet;

L.

-

U.

ghemeet nu;

H.

ghemet - geset;

S.

ghemet - geset;

B.o

Heuet andre gemate geset;

O.o

Heuet ande' gemete nů
geset;

W.o

Heeft nv andre milen geset;

L.

En diē;

U.

E;

H.

Ende - hare;
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540

Rubriek

541

542

S.

Ende - hare;

B.

E - na haren sai sede;

O.

E - nae - seden;

W.

[ontbreekt]

L.o

Maer aleens die screde;

U.

Mar al eens is;

H.

Maer al eens is;

S.

Maer al eens is;

B.

M' aleens;

O.o

M' al eens is die screden;

W.

[ontbreekt]

L.

Dit es van den vijf planeten
Hoe groot dat si zijn

U.

Hoe groet die sonne is
tieghen artrike

O.

Hoe got die sonne is tegē
eertrike

L.

ooc;

U.

-

H.

= oec;

S.

= oec;

B.

willic - = oec;

O.

Nů - = oec;

W.

[als rubriek] = oec - +
voert;

L.

zijn de .v.;

U.

groet - seuen;

H.

-

S.

siin;

B.

siin;

O.

gto - souē;
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543

544

545

546

Rubriek

W.

[als rubriek] groet;

L.o

Elc ieghens aerdrike;

U.

Elc - = al - aertrike;

H.o

Elc ieghe ertrike;

S.o

Elc ieghe ertrike;

B.

= al - eerterike;

O.

tegen eertrike;

W.

= al;

L.

zonne - is;

U.

is;

H.

= si;

S.

= si - is;

B.

-

O.

is;

W.

des es;

L.

sesh e sestich;

U.

C warf - sesendetsestich;

H.

C;

S.

.C.;

B.

w'f - tsestech;

O.o

C warff e lx;

W.o

.C. warf ses e vijftich;

L.

Mere - eerdrike es;

U.

Meer - sich;

H.

Meere - ertrike es;

S.

ertrike es;

B.

= al - eerterike - sech;

O.

eertrijc sech;

W.

Meere - sich;

L.

Die groot heit der mane

U.

Hoe groet die maen is

O.

Hoe groet die maen is tegē
al eertrike
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547

548

549

L.

micke - eerdrike;

U.

micke al aertrike gheheel;

H.

micke - ertrike;

S.

micke - ertrike;

B.

eerterike - geheel;

O.

mict dan eertrike - geheel;

W.

merct van al aertrike
geheel;

L.

neghē e dertichste;

U.

Tneghende dertichste;

H.

Tneghen ende xxx;

S.

Tneghen en .xxx.;

B.

negenendertechste;

O.

negē e dartichste;

W.

lxxxix;

L.

de;

U.

Alsoe groet - maen is;

H.

-

S.

-

B.

groet de;

O.

Alsoe groet - maen is;

W.

Alsoe groet;
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550

Rubriek

551

552

553

L.

Oorconde tholomeus;

U.o

Orcůnde ptholomeus dies;

H.

prolomense;

S.

prolomense;

B.

ptholomeus;

O.

tholome

W.

ptholomeus;

L.

Hoe groot mercurius es

U.

Hoe groet marcurius is [in
margine]

L.

ardrike;

U.

-

H.

ertrike;

S.

ertrike;

B.

deilt eerterike;

O.

Nů deilt eertrike;

W.

Nu - aerdrike;

L.

tue. e twintich duzent;

U.

twe e twintich - = dusent;

H.

.m.;

S.

m.;

B.

I tween e .m.;

O.

= dusent;

W.

xij.m.;

L.

Mercurius is mere;

U.

is meer;

H.

Mercurius is meere;

S.

Mercurius is meere;

B.

Mercurius nes;

O.

Mercuri en is;

W.

meere;
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Rubriek

555

556

Rubriek

557

L.

daer zijt;

U.

ghij daer;

H.

daer;

S.

daer;

B.

-

O.

ēnich - gi;

W.

ghij hier;

L.

Hoe groot venus is

U.

Hoe groet venus is [in
margine]

O.

Hoe got venus is

L.

seuen ende dertich;

U.

Seuene dertich warf;

H.

xxxvij;

B.

.xxxvij.;

B.

Seuēentwintech w'f;

O.

xxxvij warff;

W.

E xxxvij warf;

L.

venus mere - aerdrike;

U.

mere dan venus artrike;

H.

meere - ertrike;

S.

ertrike;

B.

eerterike;

O.

meerrφ - al eertrijc;

W.

venus meere - aerdrike;

L.

Hoe groot [venus[mars]] es

U.

Hoe groet mars is [in
margine]

O.

Hoe groet mars is

L.

eerdrike;

U.

aertrike;
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558

Rubriek

559

H.

ertrike - + al;

S.

ertrike - + al;

B.o

Ond'half eerterike al
geheel;

O.o

Anderhalff eertrike al
geheel;

W.

aerdrike geheel;

L.

mars - tachtendeel;

U.

mars - = groot - tachtende;

H.

tachendeel;

S.

tachtendeel;

B.

Is mars got - dachtēde;

O.

Is mars got' - dachtende;

W.

mars groet - tachten;

L.

Hoe groot iupiter es

U.

Hoe groet iupiter is [in
margine]

O.

Hoe groet Iupiter is

L.o

Iupiter vijf ende tuintich
werf;

U.o

Iupiter vijfhondert warf;
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560

Rubriek

561

562

H.

es xcv. werf;

S.

es .xcv. werf;

B.

es viue en twintech w'f;

O.o

Iupiter is xv werff;

W.o

Iupiter xvj warf es;

L.o

Es mere dan eerdrike kerf;

U.o

Mere dan aertrike kerf;

H.o

Meerre dan al erdrike kerf;

S.o

Meerre dan al erdrike kerf;

B.o

Meerre dan eerterike kerf;

O.o

Meerre dan al eertrike
kerff;

W.o

Meere dan aerdrike geloeft
des;

L.

Hoe groot saturnus es

U.

Hoe groet saturnus is [in
margine]

O.

Hoe got sat2nus is

L.

neghentich;

U.

Elfhondert warf;

B.

Xci werf;

S.

.Xci. werf;

B.

negētich w'f al dus;

O.

Xcj werff;

W.o

Meere dan aerdrike dit
verstaet;

M.

= oec;

L.

is ooc mere;

U.

Soe is - mere;

H.

-

S.

-
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Rubriek

563

564

565

1

B.

= So - = oec;

O.o

Soe is meerre sat2nus;

W.o

Xij warf es saturn die
opperst gaet;

L.

Hoe groot elke sterre es

U.

Hoe groet elc groet sterre
is [in margine]

O.

Hoe gote elke grote st're is

M.

-

L.

-

U.

elc groet - is;

H.

-

S.

-

B.

-

O.

gote - is;

W.

groete - + die;

M.

fri1 firmament si;

L.

zeker es;

U.

-

H.

-

S.

siit [t]seker;

B.

In tfiermament siit;

O.

-

W.

-

M.

w'f meere;

L.

werue mere;

U.

warf mere;

H.

c werf;

S.

.C. werf;

B.

w'f merre;

O.

C warff;

W.

.C. warf meere;

fri: doorgehaald.
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Rubriek

567

M.o

Dan die we'lt heuet an;

L.

Als al eerdrike;

U.

-

H.

eertrike;

S.

ertrike;

B.

eerterike;

O.

eertrike;

W.

aerdrike heeft;

L.

Hoe groot elke clene sterre
es

U.

Hoe groet elc sterre is [in
margine]

O.

Hoe got vandē mīsten st'ren
is tegen al eertrike

M.

Van dien minsten sterren;

L.

Van den minsten;

U.o

Vanden minsten sterren
elc;
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568

569

570

571

H.

Van dien minsten sterrē;

S.

Van dien minsten sterren;

B.

Van dē minstē sterrē;

O.

Vandē mīsten sterrē;

W.

Vanden minsten sterrē is;

M.

bekinnē mach wilke;

L.

mach de;

U.

kan - welc;

H.

-

S.

-

B.

bekīnē can de;

O.

can die welke;

W.

mach;

M.

Achtien w'f;

L.

Achtien warue mere;

U.

warf - is;

H.

-

S.

-

B.

Achtien w'f;

O.

Xiij warff - is;

W.

Achtien weruē - meere;

M.

die w'elt des sijt ghewes;

L.

eerdrike zijt zeker;

U.

-

H.

erdrike;

S.

ertrike siit;

B.

eerterike siit;

O.

eertrike;

W.

aerdrike;

M.

ne gheen;

L.

ne is;

U.

= en - en gheen;

H.

= daer - is - gheene;
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574

575

S.

= daer - is - gheene;

B.

= en - nes st're;

O.

is - en gheen;

W.

het en is - = ne;

M.o

Die men siet also cleyne;

L.

nemmer;

U.

nemmer is soe cleen;

H.

Datsi nemmer is - cleene;

S.

Datsi nemmer is;

B.

nember nes;

C.o

Datse nūmermeer is soe
cleyne;

W.

Die hier bouē schijnt soe;

M.

Dat si viel - = en;

L.

Velle - zoude;

U.

+ al;

H.

sine - + al;

S.

sine - + al;

B.

-

O.

Vielse;

W.

si su - = en;

M.o

Al die w'elt e betrecken;

L.

Ardrike;

U.

e oec om strecken;

H.

Erdrike;

S.

Erdrike;

B.

Al erterike;

O.

Al eertrike;

W.

Al aerdrike;

M.

Alfragaen - ptholomeus;

L.

Affragaen;

U.

Alfragaen - ptholomeus:

H.

Affragaen - prolomeus;

S.

Affragaen - prolomeus;

B.

Alfragaen - ptholomeus;
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577

578

O.

Affraen;

W.

Alphagaen - ptholomeus;

M.

haren latine aldus;

L.

haren;

U.

+ Si - haren;

H.

-

S.

-

B.

Seggē - harē;

O.

Seggen - harē - aldus;

W.

Seggen - hoerē boeckē;

M.

prouen;

L.

is - + ooc;

U.

is;

H.

-

S.

-

B.

proeuene;

O.

et is - proůene guet;

W.

proeuene;

M.

-

L.

is;

U.

is;

H.

-

S.

-

B.

siin;

O.

Astronomiē sijn;

W.

astromyen;
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579

580

581

582

M.

Nv mochdi - daer en is
ghien;

L.

Hoe mooch di seghen daer;

U.

moghen wij - daer en
gheen;

H.o

Nv moegdi seggen d's ne
gheene;

S.

Nv - d's ne gheene;

B.

Nv moegdi seggē d' nes;

O.

mochti seggē dat en is en
gheen;

W.

Nv moeghdi seggē dair en
is;

M.

sine scijnt herde cleyn;

L.

sine scijnt harde;

U.

= en - scijnt harde cleen;

H.o

Sterren sine sijn clene;

S.o

Sterren sine siin clene;

B.

St're. siin scijnt h'de;

O.

schijnt - cleyne;

W.

sij - scijnt soe cleene;

M.

soudsi - groet;

L.

mocht - wezen;

U.

mocht - soe groet;

H.

mocht;

S.

mocht;

B.

mocht - got siin;

O.

machse soe groet sijn;

W.

sij groet;

M.

men si niet ghesien;

L.

mere;

U.

= sien - kan;

H.

meere ghesiē - kan;

S.

meere ghesiē - kā;

De natuurkunde van het geheelal

583

584

585

586

B.

n[t] - gesiē - = en;

O.

meerrφ gesien;

W.

meere - kan;

M.

= toe - antwoerde;

L.

seggic andwoorde;

U.

antwoerde;

H.

andworde;

S.

andworde;

B.

seggic redene;

O.

antwoerde guet;

W.

antworde;

M.

dit - = al;

L.

grootheit - = al;

U.

Hoer groet hoecheyt - = al;

H.

[ontbreekt]

S.

[ontbreekt]

B.

dit;

O.

dat - allet;

W.

Hoer - dit - = al;

M.

= dat;

L.

-

U.

= dat;

H.

+ men - = dat seker;

S.

+ men - = dat seker;

B.

wet - = dat;

O.

= dat;

W.

ic dit weet wel - = seker;

M.

Henghe - an tfirmament al
daer;

L.

Henghe ene - = e - ladaer;

U.

aen tfirmament - = e ;

H.

=e ;

S.

= e - d';

B.

Hinge .i. an tfiermament =e ;
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O.

Hijnge - aent - = e ;

W.

Hinge - = e ;

M.

Liet hi - sincken;

L.

= E - zijn - zinken;

U.

Liet hi - sincken;

H.

Liet hi - oghe;

S.

Liet hi siin oghe;

B.

Liete hi siin ogē;

O.

Liet hi sine ogē - sincken;

W.

Liet hij - = neder;

M.

= al - aertriken dincken;

L.

zoude - = al - eerdrike dan
dinken;

U.

= al - dincken;

H.

= al - erdrike dincken;

S.

= al - erdrike dinken;

B.

= al - erterike dinken;

O.

= al - eertrike důncken;

W.o

Hem en soude aerdrike niet
dinkē;

M.

groet alst scarp is;

L.

alset scarp;

U.

alsoe groet alst scerpe is;
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590

Rubriek

591

592

H.

tscarpe;

S.

tscarpe;

B.

got - tsarpe;

O.

alsoe groet - Scarpe is;

W.o

Alsoe groet alst tscarpe es;

M.

naelden;

L.

zeker;

U.

naelden;

H.

ere naelden;

S.

ere naelden siit;

B.

ere naeldē siit;

O.

naeldē;

W.

naelden;

L.

Van sterren de sterte
hebben

U.

Van sterren die stert
hebben e heten cometen
[in margine]

O.

Vandē sterrē die sterten
hebbē e heitē cometen

M.o

Nv voert wil ic v doen v'
staen;

L.

Voort - zuldi ooc;

U.

= so;

H.

Vort wilt;

S.

Vort wilt;

B.

Vort doe ic v;

O.

doe ic v;

W.

Hoert gij sult - = dat;

M.

sulc;

L.

ziet;

U.

sulc;
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596

H.

sulc - vp;

S.

sulc tiit - vp;

B.

selc;

O.

-

W.

= Dat - Men siet op sulke;

M.

Smorghens;

L.o

Smorghens inde dagheraet
root;

U.

Smorghens in die;

H.

Tsmorghens in die;

S.

Tsmorghens indie;

B.o

Smorgens in die dageraet;

O.o

Smergens in die dageraet;

W.o

Tsmorgens in die
dagharaet;

M.

Sterren [verbeterd uit:
Sterrem] mit sterten dit;

L.

sterte cleen ende groot;

U.

mit sterten;

H.

mit;

S.

mit;

B.

m steertē;

O.

mit st' ten;

W.

[ontbreekt]

M.

en is ghien;

L.

[ontbreekt]

U.

en is en gheen;

H.

vandien - is ne gheene;

S.

vandien - is ne gheene;

B.

nes ghene;

O.

is - gheen;

W.

en is;

M.

groet - clien;

L.

[ontbreekt]

U.o

No van sterren groet no
cleen;
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599

H.

= vanden - groot no;

S.

= vanden - groot no;

B.

No - no;

O.

st'ren groet - cleyn;

W.

groet - cleene;

M.

-

L.

int firmament;

U.

int firmament;

H.

int firmament;

S.

int firmament;

B.

-

O.

int firmament;

W.

ant firmament;

M.

alle;

L.

+ E - alle;

U.

-

H.

die mane - alle;

S.

d' mane - alle;

B.

mane;

O.

alle;

W.

sij alle;

M.

dattet is - hoirt - = al;

L.

is - hoort - = al;
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600

601

602

603

U.

Want daer is nu - = al;

H.

is - hort - = al;

S.

is - hort - = al;

B.

hort - = al;

O.

is nů - = al;

W.

het es moechdi hoerē - =
al;

M.

Ten is - + een;

L.

= Het - is - + een;

U.

= Het - is - = el;

H.

Ten is - + een;

S.

Ten is - + een;

B.

Ten es els - + een;

O.

Ten is niet - een vůer;

W.

+ een;

M.

Een luch is - dair;

L.

Een - is onsteken;

U.

Een licht is onsteken;

H.

Een - is - d';

S.

Een - is - d';

B.

locht;

O.

Een locht is;

W.o

Een lucht is onstekē claer;

M.

hangt - h'de;

L.

hanghet - = herde;

U.

bernt harde;

H.

hanghet - b'net - = herde;

S.

hanghet - bnet - = herde;

B.

hangt - b'n ;

O.

hangt - barnt - = herde;

W.

Die hanghet - bernet dair;

M.

van dier naturen;

L.

valt van de naturen;
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606

607

U.

naturen;

H.

Somtijt - = ist - naturen;

S.

Somtiit - = ist - naturen;

B.

Selc - eist vā dier naturē;

O.

Somtijt - naturen;

W.

van dier naturē;

M.

-

L.

duren;

U.

-

H.

Dat het - gedurē;

S.

Dat het - gedurē;

B.

Dat h lange - geduren;

O.

lange - geduren;

Wl

Dat het - mach gedurē;

M.

M' - stert diet strecket;

L.

Mar de stert de - = of;

U.

Mar - stert - = of - strect;

H.

M' - stert - neder w't;

S.

M' - stert - der ned' w't;

B.

M' - steert die hē d' -; = of;

O.

stertē - daer strecken;

W.

die soe strect [met zeer
verbleekte st];

M.

= die - waecheit diere;

L.

Dat is - de wacheit - = d';

U.

vuchticheyt - trect;

H.

wacheit diere;

S.

wacheit diere;

.B

dier toe leck ;

O.

wacheit - d' lecket;

W.

wachede diere - trect;

M.

aristotiles;

L.

zeghet aristotiles;

U.

seghet aristotiles;

H.

seghet aristotiles;
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609

S.

seghet aristotiles;

B.

segt aristotiles;

O.

seet Aristotiles;

W.

aristotiles;

M.

Dat viif maniren - is;

L.

Die manieren - dezen;

U.

-

H.

.V.;

S.

.V.;

B.

manirē - es;

O.

V - is;

W.

-

M.

Hare namē heiten;

L.

+ E - name sijn comethen;

U.

Hare name - = gheheten;

H.

Hare namē - = gheheten;

S.

Harenamen siin - =
gheheten;

B.

name es - = gheheten;

O.

name is - = gheheten;

W.

namē - = gheheten;
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610

611

612

613

M.

te weten;

L.

-

U.

-

H.

=E ;

S.

=E ;

B.

= E - + dat;

O.

= E - boeck - + dat;

W.

ons;

M.

Als een - schijnt;

L.

Alsi - = ene;

U.

Als een;

H.

Alse - schijnt;

S.

Alse - schiint;

B.

Als eneghe - sci;

O.

Alse enige - een lant
schijnt;

W.o

Als een in een lant haer v'
taghet;

M.

= Dat - lant sal w'den;

L.

wart;

U.

wert;

H.

= Dat - lant;

S.

= Dat - lant - ghepiint;

B.

w't - gepiint;

O.

= Dat - gepijnt;

W.

geplaghet;

M.

-

L.

Van ere plaphe;

U.

een;

H.

Van ere plaghen;

S.

Van ere plaghen;

B.

plage;

O.

Van ēniger plagen;
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614

615

616

617

een plage - + desen;

M.

mer daer na;

L.

-

U.

-

H.

-

S.

-

B.o

Moet dan emm' daer
gescien;

O.o

Moet ōmer daer geschien;

W.o

Moet ōmer in dat lant
gheschien;

M.

Dat ierste is - ghemien;

L.

is;

U.

Tierste is;

H.

Deerste - ghemeene;

S.

Deerste - ghemeene;

B.

Dierste - gemeine;

O.

irste is - gemeyne;

W.

is;

M.o

Van ouden ionghen groet
en cleyn;

L.

Van ouden ionghen. groot;

U.o

Van ouden ionghen groet
e cleen;

H.

Van ouden ionc groot of;

S.

Van ouden ionc groot of;

B.o

Van dē iongē got e cleine;

O.o

Van oudē grotē jongē e
cleyn;

W.

Van ouden ionc groet;

M.

Tand' - = Iaer - E dat
deerde;

L.

Dat ander - iaer ende;

U.

iaer e terde;

H.

= Iaer - e tarde mede;

S.

= Iaer - e tarde mede;
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620

B.

hong' - = Iaer - e dat;

O.

hongerich iaer e ;

W.

iaer die derde;

M.

Is slachtinghe;

L.

Is gheslachte - houerde;

U.

Is slachtinghe - onweerde;

H.

Manslacht van;

S.

Manslacht van;

B.

Es slachtinge - onurede;

O.

Is vechtinge;

W.

+ Es - onwerde;

M.

lans[t]heren ond'linghē;;

L.

lantsheren;

U.

lants he'n;

H.

lantsheren;

S.

lantsheren;

B.

lantsherē ond' linge;

O.

landsherē onderlingē;

W.

lantsheren onderlinge;

M.

= Nu - Siet - dinghē;

L.

= Nu besiet - zijn - + die;

U.

= Nu - Siet - + die;

H.

= Nu - Siet - + die - iij;

S.

= Nu - Siet dit siin die .iij.;
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621

622

623

624

1

B.o

Siet dit siin die drie dinge;

O.

= Nu - Siet dat - die drie
dingē;

W.

= Nu - Siet - die drie dinge;

M.

Daerw'ts - sterte staet;

L.

Daer wart de sterren;

U.

Warwaert - sterre;

H.

D'waert dese sterre;

S.

D'waert dese sterren;

B.

Daerw't - st'ren;

C.

Darwart die stertē dat si;

W.

Daerwert dandre sterrē;

M.

Zo - desen1 plaghē;

L.

Soe zullen deze plaghen;

U.

Soe;

H.

Sal dese plaghe seker;

S.

Sal dese plaghe sek';

B.

Selen dese plagen;

O.

Soelen die plagen;

W.

= So - dees iij cometē;

M.

Want meist' - = die - seit;

L.

Mar - = die - seit;

U.

Waer - = die;

H.

Maer - = die - seit;

S.

Maer - = die - seit;

B.

Want - = die - seit;

O.

Want - = die - seet;

W.o

Al dat aristotiles seit;

M.

E ic houdet ou';

L.

= oec - ouer;

U.

waerheyt;

H.

= oec - ouer;

n van desen: doorgehaald.
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626

627

628

S.

= oec - ouer;

B.

= oec - ou';

O.

ict hoůde;

W.

= Dat - Hout ic ouer;

M.

dese;

L.

-

U.

-

H.

-

S.

-

B.

dageraet;

O.

dageraet;

W.

somerse;

M.

cometē nord'w'ts;

L.

comethe noord waerds;

U.

vorwaert;

H.

noortwaert;

S.

noortwaert;

B.

nortw't;

O.

Een comete - wart
[verbeterd uit: want];

W.

die noertwart;

M.

is - lucht;

L.

is ene lucht;

U.

is - lucht;

H.

ene lucht;

S.

ene lucht;

B.

ene locht;

O.

is ene locht;

W.

lucht;

M.

Die;

L.

Die;

U.

Die;

H.

Die - d';

S.

Die - d';

B.

Die hang ;
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630

O.

Die hangt - vlamt;

W.o

Die hanct e bernt dair;

M.

si beduden gherne
tempeest;

L.

= ons - tempeest;

U.

tekent tempeest;

H.

= ons - tempeest;

S.

= ons - tempeest;

B.

= ons - tempeest;

O.

beteykent tempeest;

W.

= ons - tempeest;

M.o

Reghen e wint alre meest;

L.

somer meest;

U.o

E wijnt e reghen meest;

H.

somer meest;

S.

somer meest;

B.o

E wint e regē meest;

O.o

E wijnt e regen meest;

W.o

Wijnt e reghen meest;
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Rubriek

631

632

633

634

L.

Van den sterren die v
dinken scieten

U.

Van sterren die v duncken
scieten[in margine]

O.

Vandē sterren die schieten

M.o

Voert van sterren die v
dinck scietē;

L.

Voort - + die;

U.

důncket;

H.

Cort - dinct;

S.

Cort - dinct;

B.

Hort - dunct - st'rē scichte;

O.

dunct - st'ren schieten;

W.

= Voert - V dŭnct dat;

M.o

E waendi dat si sciet vallē
lietē;

L.

Die - ghescut;

U.

sterren scotte;

H.

sterrē ghescut;

S.

sterren ghescut;

B.

st'rē gescutte - lichte;

O.

st'ren gescutte;

W.

sterrē scot;

M.

Neen te sijn die rechte;

L.

sijn;

U.

sijn en gheen recht;

H.

Ten sijn;

S.

Ten siin gerechte;

B.

Hen siin gerechte st'rē;

O.

Et en sijn gerechte st'ren;

W.

Her en sijn rechte;

M.

-
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636

Rubriek

637

L.

Dat;

U.

alsoe;

H.

-

S.

-

B.

aldus;

O.

aldus schieten;

W.

alsoe;

M.

is;

L.

Her is de - onsteken;

U.

Ets - lůcht e - = die;

H.

Het es;

S.

Het es;

B.

= die - locht;

O.

Het is locht - is;

W.

Het es - onstekē;

M.

wils - wijs;

L.

zal - uroet;

U.

sal;

H.

sal;

S.

sal;

B.

sal;

O.

sal;

W.

sal;

L.

Van kersen die v dinken
scieten

U.

Van keersen die bernen in
die lucht [in margine]

O.

Van keersē die v dunckē
bernē in die locht

M.o

Want men siet oec dicwile;

L.

ziet - ooc dicke wile;

U.

Keersen;

H.

Kersen;
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638

639

S.

Kersen;

B.

Kerssen - = oec - dic wile;

O.

Keersē - = oec - ducwile;

W.

Kaerssen - dic wile;

M.

Ind';

L.

ene;

U.

-

H.

ene;

S.

ene;

B.

de locht - ene;

O.

locht;

W.

-

M.

blixen;

L.

blissem comet ooc;

U.

blixeme coemt -wt der;

H.

= oec;

S.

= oec;

B.

blixeme - wt' locht;

O.o

Die blixeme comt d' oec
vyt;

W.

blexeme coempt;
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640

641

642

Rubriek

M.

mensche - = gote;

L.

menighen mensce - = gote;

U.

menighen mensche - =
gote;

H.

Den menighen mēsche - =
gote - + si;

S.

Den menighen mensche = gote - + si;

B.

Dierē sche - menege
vrocht;

O.o

Die die mīsche seer ontsiet;

W.

Die den ludē - groetē
ducht;

M.

wil ic - al;

L.

Nv wil ic ooc - = v allen;

U.

wil ic - al;

H.

Nv wil ic - = allen;

S.

Nv wil ic - = allen;

B.

Nv - = allen;

O.

Nv wil ic - alle gad';

W.

Nv soe wil ic - = allen;

M.

dese;

L.

dezen zaken;

U.

dese;

H.

-

S.

-

B.

-

O.

alle gad';

W.

-

L.

Exempel hoe die lucht wort
vier

U.

Exempel hoe die lucht wert
vier [in margine]
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643

644

645

646

O.

Exempel hoe die locht wort
vuer

M.

is haeste;

L.

is voor voets;

U.

is vorvoets;

H.

is vorvoets;

S.

is vorvoets;

E.

locht es haestelike;

O.o

Die locht is haesteliken
vuer;

W.

is al vier;

M.

v wil bewisen hier;

L.

v toghen zal hier;

U.

v nu toghe hier;

H.

v toghe hier;

S.

v toghe hier;

B.o

Alsic v nv toghe hier;

O.o

Als ic v nů tone hier;

W.o

Als ic v sal toghen hier;

M.

Boordi zeer - nauegars;

L.

Boort zere - nauegaers;

U.

= wel - nauegars;

H.

Bort seere - naueghers;

S.

Bort se'e - naueghers;

B.

Boort sere - eggers gat;

O.

Baert zeer een effers;

W.

= wel - zeer in een auegers;

M.

Steecti uwen;

L.

steket dan int gat;

U.

-

H.

Jouwen - steict;

S.

Jouwen - steict;

B.

Wen ving' stect;

O.

vinger;
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648

649

W.

-

M.

-

L.

zult - inne;

J.

vijnden heette;

H.

sullet d';

S.

sullet d';

B.

sel d';

O.

Gij - der - vijndē vuer heet;

W.

Ghij - dair - viinden;

M.

te ontsteken sijn;

L.

onsteken ghereet;

U.

te ontstekene ghereet;

H.

ghereet;

S.

ghereet;

B.

gereet;

O.

gereet;

W.

te onstekene ghereet;

M.

= en - = ne - dinct;

L.

= ne;

U.

en gheen;
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650

651

652

653

H.

Dan - = en - gheene;

S.

Dan - = en - gheene;

B.

Dan duet - negene;

O.

doet and's geen dinck;

W.

el gheen;

M.

-

L.

ginc;

U.

luchte dier;

H.

wint die d';

S.

wint die d';

B.

locht die d' - ginc;

O.

locht die daer - ginc;

W.

-

M.

bedruct waert mettien;

L.

[ontbreekt]

U.

= Die - Bedruct wart mit;

B.

bedruct wort mettien;

S.

bedruct wort mettien;

B.

bedruct - mettien;

O.

bedruct wort mit;

W.

bedromt wort mit;

M.

= wt - mocht wed';

L.

[ontbreekt]

U.

weder mocht ontulien;

H.

ne - vte;

S.

ne - vte;

B.

niene mochte wed';

O.

= wt - wed';

W.o

E en mach niet weder
zien;

M.

+ mit arbeide;

L.

wart zelue;

U.

verheet;
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Rubriek

655

656

H.

End v'hit wort selue;

S.

E v'hit wort selue;

B.

-

O.

-

W.

-

M.

laestē - = so - d' een vier;

L.o

Tachterste coomt hier vier
an;

U.

= so - coemter vier;

H.

Taftert comter vier;

S.

Taftert comt' vier;

B.

Tachterst - = so - cōt hare;

O.

Techterst - = so - vuer;

W.

Tachtarst coemter vier;

L.

Wane tfier coomt in den
steen

O.

Wan vuer in stenē e in
stael comt

M.o

In stale e in stien;

L.

An - an dien;

U.

Aent stale - aenden;

H.

An - an dien;

S.

An - an dien;

B.

-

O.

In - inden;

W.

An;

M.

dit dicke sien - = allē een;

L.

al in;

U.

al in;

H.

al in;

S.

al in;

B.

al in;

O.

duck sien al in;
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658

659

W.

zien dit al in;

M.

tstael aen den sten;

L.

-

U.

aen den;

H.

an dien;

S.

andien;

B.

-

O.

aendē;

W.

-

M.

= So sietmen - + dan;

L.

= So sietmen - + danne;

U.

= So sietmen - Dat vier
daer dan;

H.

= So sietmen - tfier dan
vte;

S.

= So sietmen - tfier dan
vte;

B.

= So sietmen - Dat daer wte;

O.

= So sietmen - tfuer;

W.

= So sietmen - + dan;

M.

= en;

L.

coemt;

U.

= en - comte - vanden stael;
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660

661

662

663

H.

= en;

S.

= en;

B.

ne cōt - wtē;

O.

vuer - wt dē stael;

W.

cooemt - utē staele;

M.

vten steen wet dit wale;

L.

vten - = mē;

U.

wael;

H.

vtēe steene dat mict wale;

S.

vten steene dat mict wale;

B.

wtē - wet - = men;

O.

wten - = men - wael;

W.

utē - weet ic;

M.

M' - twisken twien;

L.

= die - de;

U.

Daer - so is al in een;

H.

hē tweē;

S.

hē tweē;

B.

M' - locht - hē tween;

O.

Mer - locht - hem tweē;

W.o

Waer die lucht utē tween;

M.o

Bedruct is al in een;

L.o

Also is si allen een;

U.

[ontbreekt]

H.

= starc - is al in een;

S.

= starc - is al in een;

B.o

Es. si eist al in een;

O.o

Is soe eest al in een;

W.o

Als sij is al in een;

M.o

E die twie harde dinghen;

L.

Ende die twe harde;

U.

E die twe harde;
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665

666

667

H.

Ende - h'de;

S.

Ende - h'de;

B.

E die .ij. - dinge;

O.o

E die twe haerde dingē;

W.

E - harde;

M.

hurten ond'linghen;

L.

-

U.

-

H.

horen sonderlinghe;

S.

horen [s]onderlinghe;

B.

hurtē onderlinge;

O.o

Alsoe hůrtē onderlingen;

W.o

Alsoe hurten onderlinge;

M.

-

L.

onsteken;

U.

onsteken;

H.

-

S.

-

B.

locht;

O.

locht - onsteken;

W.

onsteken;

M.

ontwiken;

L.

-

U.

gheulien - kan;

H.

gevlien;

S.

ghevlien;

B.

geuliē;

O.

gevlien - kan;

W.

sij - wel vlien - kan;

M.

Nūmermeer;

L.

onstake de;

U.

onstaec;

H.

Nemmermee;

S.

Nemmermee;
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Rubriek

669

B.

Nemb'meer - de locht;

O.

Nūmermeer - locht;

W.

onstake;

M.

Mocht;

L.

v'crighen de;

U.

Mocht - crighen;

H.

-

S.

-

B.o

Mochtse gec'gē enige
vlocht;

O.

Mocht - gecrigen;

W.

Mocht sij ghecrigen die;

L.

Wane kersen ende walme
comen in de lucht

U.

Wanen keersen comen e
brande e vlāmen in die
lucht

O.

Wan keersen e walme
ende brande in die locht
comen

M.

-

L.

-

U.

-

H.

-
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670

671

672

673

S.

-

B.

de locht;

O.

locht;

W.

inder;

M.

Kerssen - het - is;

L.

is;

U.

Keersen - is;

H.

Kersen - = dat;

S.

Kersen - = dat;

B.

Kerssen - hens el;

O.

Keersē en is anders;

W.

Kaerssen - = dat - is;

M.

+ die - die bernt;

L.

die;

U.

die daer bernt;

H.

die bornt;

S.

die bornt;

B.

die locht die b'ret clare;

O.

locht die bernt;

W.

+ die - die bornet;

M.

ofter kerssen henghen;

L.

Alof keersen henghen;

U.

Alsoe of keersen;

H.

kersen;

S.

kersen - d';

B.o

Alse ocht k'sen hingē dare;

O.

Alse off keersē hingen;

W.

kaerssen hingē dair;

M.

-

L.

-

U.

alsoe;

H.

-

S.

-
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674

675

676

677

1

B.

-

O.

alsoe;

W.

sij soe;

M.

Zulke harw'ts e ;

L.

Some harwaert some;

U.

Som harwaert som;

H.

Some daer some;

S.

Some daer some;

B.

Some herwaert some;

O.

Som harwart som;

W.o

Som wijl harwert som wijl
weder1;

M.

parden - gauen si dicke;

L.

hebbē si vallē;

U.

peerde - hebben si
gheuallen;

H.

vp graue hebi si geuallē;

S.

vp graue heb si geuallē;

B.

parde - gaue hebbē si
geualē;

O.

peerde - hebbē si gevallē;

W.

[ontbreekt]

M.

lede d';

L.

liede;

U.

liede die daer wonder af;

H.

der of;

S.

der of;

B.

liede d' af;

O.

aff - kallen;

W.

[ontbreekt;]

M.

Vlāme - groet;

L.

Walm;

U.

groet;

H.

-

S.

-

verbeterd uit: neder; ook stond er eerst 2x: wil i. p. v. wijl.
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679

B.

Vlammē - brande groet;

O.

Vlāme - brande groet;

Wo

[677 en 678 volgen na v.
680:] Walmen e wonder
groet;

M.o

Entie lůcht harde roet;

L.

harde;

U.

= die - harde roet;

H.

h'de;

S.

h'de;

B.

locht h'de groet;

O.

locht - roet;

W.

harde roet;

M.

-

L.

ghezien;

U.

-

H.

gesien;

S.

gesien;

B.

de locht gesiē;

O.

Die - locht gesien;

W.

gesien;
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680

Rubriek

681

682

M.

-

L.

ooc;

U.

-

H.

-

S.

-

B.

gescien;

O.

geschien;

W.o

Als dese saken ald
gescien;

L.

Dits reden waer of vier
comet in de lucht

U.

Waer of coemt vier in die
lucht

O.

Waer om die locht geeft
vuer

M.

mach comē;

L.

= dat;

U.

af dit coemt;

H.

= dat - comt;

S.

= dat - comt;

B.

af dat comt;

O.

aff dit comt;

W.

= dat - cooemt;

M.o

Waen ic die v segghen sal;

L.

Ict - nu - zegghen
[verbeterd uit: zeghen];

V.

+ Als - = v - nu;

H.

-

S.

seggē;

B.

seggē;

O.

Ict - nů seggen sall

W.

seggē;
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684

685

686

687

M.

comt;

L.

Alset;

U.

coemt een droeghe;

H.

Alse;

S.

Alse;

B.

Alse comt - droge locht;

O.o

Alse comt een droge locht;

W.

cooemt een droege;

M.

E - = se - mit grot' vlucht;

L.

E - = se - groter;

U.

E si - andere mit groeter
ducht;

H.

E si ene - mit grot',

S.

E si ene - mit grot';

B.

E .i. andre - drocht;

O.

E - = se - mit grot' vrucht;

W.

E - = se - mit groet';

M.

bedruct;

L.

-

U.

-

H.

bedruct;

S.

bedruct;

B.

Iag - bedruct;

O.

Iages - bedruct;

W.

Iaget - bedromt;

M.

ontflien;

L.

onbliuen;

U.

kan;

H.

ne;

S.

ne;

B.

ontfliē;

O.

kan;

W.

sij - kan;

M.

barnt claer;

L.

onsteke[n[t]] - barnet claer;

De natuurkunde van het geheelal

U.

Soe onsteket - claer;

H.

ontsteket - = si - bornet;

S.

ontsteket - = si - bornet;

B.

ontstecse - b'n ;

O.

Soe ontsteket se - claer;

W.o

Sij onsteect e bernt claer;

687'

U.o

Alse of keersen hinghen
daer

688

M.

+ dair - d' formē hair;

L.

de - haer;

U.

haer;

H.

-

S.

-

B.

Gescepē nad';

O.

Gescepen nae;

W.

vā haer;

M.

Is - oft;

L.

de;

U.

-

H.

-

S.

-

689
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690

691

692

693

B.

de locht;

O.

Is - locht;

W.

-

M.

kersse - dier;

L.

keerse - tot dier;

U.

Een keerse - tot dierre;

H.

kerse schinet tot dier;

S.

kerse schinet tot dier;

B.

k'se sciint - dier;

O.o

Ene kerse schijnt si ter
stont;

W.

Een kaersse schijnt t'
selve';

M.

Es si - = also;

L.

Alse;

U.

Esse - = also;

H.

-

S.

-

B.

M' essi - = also;

C.

Alsoe - alsoe;

W.o

E is sij dicke e breet;

M.o

So is die vlāme ghelijc
ghereet;

L.

-

U.o

Vlamme ghelijcket
godweet;

H.

Vlamme gelike;

S.o

Vlamme gelike godweet;

B.o

Vlāmē geliicse godeweet;

O.o

Walme gelike got weet;

W.

Walme gelike;

M.

-

L.

si;
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695

696

Rubriek

U.

-

H.

-

S.

-

B.

-

O.

vuer;

W.

wij - ons;

M.

Nempt ghescepen [esse];

L.

ghescepnesse;

U.

Nemet;

H.

ghesceppenesse;

S.

ghesceppenesse - hir;

B.

Nemt gesceppenisse;

O.

gescepenisse;

W.

Neempt gesceppenisse;

M.

sijn;

L.

sijn de zaken;

U.

Na die - sijn;

H.

sijn;

S.

siin;

B.

siin;

O.

Nae - sijn;

W.

Nae - sijn;

M.

wy dit;

L.

-

U.

af;

H.

-

S.

D';

B.

af;

O.

vuer aff;

W.

Dair wij sijn materie;

L.

Van sterren de scieten

U.

Redene vādē sterrē die v
dunckē scieten
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698

699

O.

Van sterren die v dunckē
schieten

M.

-

L.

de;

U.

-

H.

-

S.

-

B.

de locht;

O.

Is - locht - small;

W.

Als die lucht is;

M.

-

L.

ieghen;

U.

ieghen een;

H.

ieghen - st're;

S.

ieghen - st're;

B.

iegē - st're;

O.

tegen;

W.o

En een sterre dair ieghen
sal;

M.

Comt;

L.

Coomt;

U.

soe;

H.

Comt - schinet;

S.

Comt - schinet;

B.

Comt - st're;
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700

701

702

703

O.

Comt soe schijnt - st're;

W.

Comē. soe;

M.

Haer vier - harde v're;

L.

herde;

U.

harde;

H.

scoot herde varre;

S.

scoot h'de varre;

B.

sciet h'de v're;

O.

vuer schiet herde;

W.

Haer vier sciet harde;

M.o

Nochtien isser telker wilen;

L.

Nochtan;

U.

Nochtan;

H.

Nochtan isser - wilen;

S.

Nochtan isser - wilē;

B.

Nochtan;

O.

Nochtan;

W.

Nochtan sijnt;

M.

Twisken menighe;

L.

Tusscen - duzent mile;

U.

Tuschen menighe - mile;

H.

.m.;

S.

.m.;

B.

menech .m. mile;

O.

mēnige - mile;

W.

-

M.

Wanttet - manē is;

L.

manen;

U.

Wanttet - manen;

H.

-

S.

-

B.

-

O.

et - manē is;
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704

705

706

707

708

W.

Wantet - manē;

M.

= v - make;

L.

make;

U.

make;

H.

make;

S.

make;

B.

make;

O.

make;

W.

make;

M.

dit ghesciet alst is dach;

L.

ghevalt;

U.

-

H.

iet geualt - diē;

S.

iet gheualt vp diē;

B.

dit geualt;

O.

Alse - geualt;

W.

dit - dien;

M.

en mach;

L.

zonne - = men;

U.

en mach;

H.

ne mach;

S.

ne sach;

B.

de;

O.

en mach;

W.

dat niet en mach;

M.

-

L.

Deze dinghe - ghescien;

U.

dinghe;

H.

-

S.

-

B.

dinge - gesien;

O.

dingē - gesien;

W.

dinc wesē gesien;

M.

ind';

L.

zien;
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Rubriek

709

U.

-

H.

-

S.

gesciē;

B.o

Die ons in de locht gescien;

O.

aldus - locht geschien;

W.

sij - gescien;

L.

Van nacht ridders e van
duuelen Die in die lucht
maken vier

U.

Van nachtridders e van
ande'n duuelen die snachts
vier make[n] in die lucht
[in margine]

O.

Vandē nacht ridders e
vandē anderē duuelē die in
die locht maken vuer

M.

Důůelen - = die - ind';

L.

Duuele - zijn;

U.

Duuelen - = die;

H.

Duuele;

S.

Duuele - siin;

B.o

Duuele siin oec in de locht;

O.

Důuele - = die - locht;

W.

Duuele sijn oec inder;
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710

711

712

713

1

M.

-

L.

mensce;

U.

Die den menschen;

H.

dicken;

S.

dickē;

B.

Die dē - menege vrocht;

O.

mīschen doen gote;

W.o

E doen den menigē ducht;

M.

Si - vel m1 dus;

L.

Si - + dus;

U.

Si - + dus;

H.

Si cōmen;

S.

Si;

B.

Si cūnē - dus;

O.

Si - wael - + ald - vuer;

W.

Si;

M.

[ontbreekt]

L.

walm scinet al hier;

U.

onse vlamme scinen;

H.

vlāme dinct schinē;

S.

vlāme dinct schinē;

B.

vlammē dunkē;

O.

walmē duncken;

W.o

Dat vreselic is e onghier;

M.

-

L.

-

U.

-

H.

schieten;

S.

schieten;

B.

-

O.

schieten onderlingen;

W.

sij - onderlinge;

m: doorgehaald.
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715

716

717

M.

Sulke wilre af segghen;

L.o

Daer of so zeghet men vele
dinghe;

U.

seyder af - dinghe;

H.

D' seghet men;

S.

D' seghet men - dinghe;

B.

Wilē seide m' af - dinge;

O.o

Oec sietmenre aff voel
dingē;

W.o

Dair men of seecht vele
dinge;

M.

= so - heiten;

L.

+ E - hieten;

U.

= so;

H.

= so;

S.

= so;

B.

Nacht riddrē hietē;

O.

= so - heitē;

W.

= so - sij;

M.

Het - důůelen seit men mi;

L.

Dat - duuelen - seg;

U.

sine - seg;

H.

= dat - ic seg di;

S.

siin - = dat - ic seg di;

B.

H siin - = dat - seggic;

O.

Het - seg;

W.

Het - seg;

M.

-

L.

-

U.

Haghetessen;

H.

vowē;

S.

vowē;

B.

Hagetissē;

O.

Hertissen;

W.

-
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718

719

M.o

Naecte [Maecte?] kind' e
onghetrouwe;

L.

Godelingher ooc;

U.

Goede kijnder;

H.o

Goede kinder in goedē
trouwē;

S.o

Goede kinder in goedē
trouwē;

B.

Goede kindrē;

O.

Guede kijnd' - in;

W.

Voeden kijnder - bi truwen;

M.

Cobbouts;

L.

eluen;

U.

necker;

H.

Couboutē;

S.

Couboutē;

B.

Ruboute alue neckerē;

O.

Roubouts alue neckers;

W.

Cobbouts eluē - + e ;
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720

721

722

723

M.

snachs;

L.

smorghens;

U.

smorghens;

H.

smorghens;

S.

-

B.

hē smorgens oppenbaren;

O.

smergens apenbaerē;

W.

tsomorgēs;

M.

Si comen e halen dat;

L.

comen ende halen;

U.

comen - = wel;

H.

comen - = wel;

S.

comē - = wel;

B.

comē - = wel;

O.

comē e - = wel - vuer;

W.

comē - = wel;

M.

heitment;

L.o

Maren hieten wi dat hier;

U.

Maren - wij dat;

H.

Maren;

S.

Maren;

B.o

Marē heetē wi dat hier;

O.

Marē heitē wij dat hier;

W.

Marē hietē wij dat hier;

M.

Ic seg v dit sijn;

L.

dit hieten e zijn;

U.

dat si duuele;

H.

het sijn duule;

S.

het siin duule;

B.

siin duuele;

O.

Mijnne het sijn - all;

W.

Zeker het sijn;
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724

725

726

727

728

M.

bedrochten;

L.

-

U.

gheerne - ualle;

H.

gh'ne - ualle;

S.

gh'ne - ualle;

B.

g'ne - brachtē;

O.

brachtē - g'ne;

W.

ghaerne bruchtē;

M.

pijnt;

L.

penset;

U.

penset;

H.

penset;

S.

penset;

B.

piint;

O.

duuele;

W.

duuell pijnt;

M.

v'leiden;

L.

-

U.

hij - verraden;

H.

+ ouer;

S.

+ ouer;

B.

v'leiden;

O.

verlistigen;

W.

hij - verlistigē;

M.

wt onse;

L.

brenghen;

U.

gheloeue brenghen;

H.

vut dien;

S.

vut dien;

B.

wtē geloue bringen;

O.

wten geloue brengē;

W.

utē geloeue brenghen;

M.

Hi - voele;

L.

misseliken;

U.

proeuet - mit;
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H.

proeuet - mit misselikē
dingē;

S.

proeuet - mit misselikē
dingē;

B.

u - m menegē dingē;

O.

mit misselikē dingē;

W.

proeuet - mit warē dingē;

M.

= so;

L.

God ghi moeten voor ons;

U.

= die - moet - = so;

H.

hi moetse - = so;

S.

hi moetse - = so;

B.

hi - = so;

O.

Got hi motene - = so;

W.

= die - moetene - = so;

M.

-

L.

moghe;

U.

moet;

H.

= en;

S.

-

B.

-

O.

moet;

W.

hij;

730'

M.

E moet ons ieghens hem
v'dinghē;

730''

M.

E te sinē rike bringhen;

731

M.

Te - materien;

L.

miere materi - + nu;

729

730
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732

Rubriek

733

734

U.

Te - materien;

H.

Tote;

S.

Tote;

B.

Te - materiē willic;

O.

Te mijnre materiē;

W.

Te mijnre;

M.

+ wil - blixen;

L.

blessene;

U.

= vanden - kennen le ren;

H.

van dien blixme leeren;

S.

van dien blixme leeren;

B.

+ willu - blixemē;

O.

vand' blixemē;

W.

+ wil - vand' blexeme;

L.

Waer af donre ende
blissem comet

U.

Waen blixom coemt

O.

Wan donre e blixeme
comt

M.

wair of het compt;

L.

waer af comet;

U.

waer af coemt;

H.

Wiltu - w' of comet;

S.

w' of comet;

B.

waer af comt;

O.

waer aff comt;

W.

waer of cooemt;

M.

dorne of - noempt;

L.

of blessene nomet;

U.

blixom;

H.

of - nom ;
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735

736

737

738

S.

of blexme nom ;

B.

dond' - nomt;

O.

blixeme;

W.

blexeme nooemt;

M.

= mede;

L.

Hi is ooc - = mede;

U.

Et - = mede - een;

H.

Et - = mede;

S.

Et - = mede;

B.

= mede - locht;

O.

is - = mede - een locht;

W.

= mede - een;

M.

ontstect mit - ducht;

L.

onsteket;

U.

ducht;

H.

onsteket mit - vrucht;

S.

mit - vrucht;

B.

ontstect m - drocht;

O.

onsteect van - droecht;

W.

onsteect mit groeter;

M.

Waessem die - aerder;

L.

-

U.

Wasom wt der eerden;

H.

erde;

S.

erde;

B.

wter erdē;

O.

wter eerden;

W.

uter;

M.

-

L.

E altoes climmet;

U.

climmet;

H.

climmet;

S.

climmet;

B.

clemt;

O.

opw't gaet;
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739

740

741

W.

up clīmet - = op;

M.

wassem - iaghet;

L.

= ene - iaghet;

U.

Deen wasom - iaghet;

H.

Deen - andrē iaghet;

S.

Deen - andrē iaghet;

B.

Deen - andrē iaget;

O.

Deen - jaget;

W.

een mjst - andrē;

M.

tott' lucht draghet;

L.

totten anderen draghet;

U.

tot tere luchte draghet;

H.o

Die op dien andren
draghet;

S.o

Die op dien andren
draghet;

B.

locht draget;

O.

tott' locht draget;

W.

lucht;

M.

lucht - doer breken;

L.

lucht - dien doere breken;

U.

lucht - doer breken;

H.

lucht - danne dor;

S.

lucht - danne dor;
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742

743

B.

locht - dorbreken;

O.

locht - doer brect;

W.

lucht sij - doen breken;

M.

mit - ontwe steken;

L.

= E - fortse ende ontwe
steken;

H.

mit crafte;

S.

mit crafte;

B.

+ dā - stekē;

O.

mit fortzen dan ontwe stict;

W.

mit crachte ontween stekē;

M.

= dan - mer;

L.

Alse de - = dan;

U.

Alse - = die - = dan vmmer;

H.

Alse - = dan;

S.

Alse - = dan;

B.

Alse - locht - = dan;

O.

Alse - locht ōmer;

W.
744

745

mer;

M.

Scoren - wassen;

L.

di;

U.

wasom;

H.

Sceiden;

S.

Sceiden;

B.

wasē;

O.

-

W.

-

M.

sceiden - lwt;

L.

sceiden si de lucht gheuet;

U.

luut gheuet;

H.

sceiden - luůt gheuet;

S.

sceiden - luut gheuet;
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746

747

748

749

B.

luut geeft;

O.

sceden dat die locht geeft;

W.

= si - een luut dan;

M.

Donre slach dat die;

L.

hi die name heuet;

U.

die name heuet;

H.

hi - heuet;

S.

hi - heuet;

B.

Dond' slach hi;

O.

hij;

W.

+ Dat - die name heft;

M.

doer dat;

L.

-

U.

-

H.

omme dat;

S.

omme dat;

B.

locht;

O.

ōme - locht;

W.

-

M.

crachte - maken vlůcht;

L.

cracht;

U.

craft;

H.

-

S.

-

B.

crachte - vlocht;

O.

crachtē - vrucht;

W.

crachte - crige;

M.

+ So - = thant - waert;

L.

So onsteket ende wart;

U.

Ontsteket - = thant - wart;

H.

Ontsteket - = thant;

S.

Ontsteket - = thant;

B.

Ontstecse - = si thant word;

O.

Onsteect se - = thant - vuer;
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750

751

752

W.

Onsteect sij e weert;

M.

heiten;

L.

blissem hieten;

U.

blixom;

H.

blexem heeten;

S.

blexem heeten;

B.

blixeme;

O.

wij blixeme heitē;

W.

Datmē blexeme heit;

M.

Důs is - eer dan - = daer;

L.

Aldus;

U.

is - = die - eer vier daer;

H.

is - = al;

S.

is - = al;

B.

= al;

O.

Aldus is - = al;

W.

= al;

M.

= daer;

L.

onsteket;

U.

Ent - ontsteket;

H.

ontsteket - = daer;

S.

ontsteket - = daer;

B.

locht ontstek - = daer;

O.

locht onsteect - = daer;

W.

onsteect';
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Rubriek

L.

Wilc men voren siet

753

M.

Nochtien - = so - tfir;

L.

Nochtan - = so;

U.

Nochtan sie wi - tevoren;

H.

Nochtan - = so - + te;

S.

Nochtan - = so - + te;

B.

Nochtā sietmē;

O.

Nochtant - = so - tvuer
voeren;

W.

Nochtan zien wi;

M.

sclach connē;

L.

-

U.

-

H.

die;

S.

dien;

B.

mogē;

O.

mogē hoeren;

W.

mogē;

M.

-

L.

= dat - comet;

U.

coemt bij;

H.

= dat;

S.

= dat;

B.

= dat - bi die;

O.

hoerē - = dat - bedien;

W.

= dat - is bi dien;

M.

Is - scarp als dat;

L.

scarp so dat;

U.

soe - als;

H.

+ En - scarp - dat sien;

S.

+ En - scarp - dat sien;

754

755

756

De natuurkunde van het geheelal

757

758

759

760

B.

Nes - scarp alse - sie;

O.

En sijn - also - alse dat;

W.

En is niet soe scarp - ons
zien;

M.

voerd';

L.

-

U.

-

H.

-

S.

-

B.

-

O.

[ontbreekt]

W.

zien;

M.

Beide;

L.

Beide;

U.

-

H.

Bede after;

S.

Bede after;

B.

Beide;

O.

Beide - voerē;

W.

Bede;

M.

lucht;

L.

Soe;

U.

Soe - lucht droegher es;

H.

lucht;

S.

lucht;

B.

locht roder es;

O.

Soe - locht droger is;

W.

Soe dat die lucht droger;

M.

blixen is te;

L.

is - roeder;

U.

blixome - te roeder des;

H.

blexem - te;

S.

blexem - te;

B.

De blixeme - te roder des;

O.

blixeme is te - des;
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761

762

763

W.

Soe die blexeme roder was;

M.

= dat - blixen valt also;

L.o

Daer die blissem valt alsoe;

U.

Daer - = dat - blixeme soe;

H.

Daer - = dat - soe;

S.

D' - = dat - soe;

B.o

Daer die blixeme valt soe;

O.o

Daer die blixeme valt soe;

W.

Daer die blexeme - zoe;

M.

Daer valt si toeten;

L.

Si uallet;

U.

= Hi - totten;

H.

Het - tot den;

S.

Het - tot den;

B.

Valt si;

O.

= Hi - Valt totten;

W.

= Hi - tottē;

M.

Dair en can - dinck;

L.

-

U.

-
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764

765

766

767

H.

D';

S.

-

B.

D' - = en;

O.

Dat - geen;

W.

-

M.

So starc ten moet ontwe;

L.

Al ist starc het moet ontwe;

U.

Eest starc et moet ontwe;

H.

Ist starc het moet;

S.

Ist starc het moet;

B.

Eist starc h moet;

O.

Eest starck et moet ontwe;

W.o

Het moet al ter neder gaen;

M.

latten - ontwe;

L.

ontwe;

U.

ontwe;

H.

het;

S.

het;

B.

kepre;

O.

kopers [?] - ontwe;

W.

soe ontween;

M.o

Dat gheine deere en had
dat;

L.o

E een berch die heuettac;

U.

en gheen - die stat;

H.

arch an tac;

S.

arch an tac;

B.

negheen - dat - = tac;

O.

geen - = en;

W.

dat vat;

M.o

So doet si tzwert in die
scoe;

L.o

Sweert ooc in sinen scoen;
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769

770

U.o

Sweert ende scoene;

H.

Tswert oec indien;

S.

Tswert oec indien;

B.o

Swerde oec in den scoe;

O.o

Suert oec inden schouwe;

W.o

Tswaert oec inden scoe;

M.o

Entie scoe had ghien dere
doe;

L.

E heuet die herte;

U.

= oec - wt keren;

H.

hi - = oec - ontsteken;

S.

hi - = oec - ontstekē;

B.o

Ontwee geslegē heeft soe;

O.o

Heeft soe ontkeert joue;

W.o

Heeftet soe te brokē toe;

M.o

Dus subtijllic can sijt
sceden;

L.

Nochtan gheen arch en
hadde de;

U.

Nochtan;

H.

Nochtan - te stede;

S.

Nochtan - de stede;

B.

Nochtā gheē arch ne hadde
de;

O.

Nochtant geen arch;

W.

Nochtan gheen arch en
hadde de;

M.

+ E [twijfelachtige
restauratie];

L.

mensce ooc;

U.

-

H.

Hi - + oec - dickē;

S.

Hi - + oec - dickē;

B.

duet dē menegē;

O.

dē mīschen oec ducke;
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772

Rubriek

W.

mēssche dicwijl;

M.

+ menighe;

L.o

E met v'vaernesse groot;

U.

verwaernesse;

H.

verwaernisse groot;

S.

v'vaernisse groot;

B.o

E slaettene dicke te doot;

O.

swaernisse;

W.

vervaernisse;

M.

heeft meni[ghe] gheslagen
doet;

L.

+ ooc - toter;

U.

= ter - doet;

H.

= ter;

S.

dicken - = ter;

B.o

E doet hē pilijchede groet;

O.

slatene ducke - doet;

W.

slatene dicwijl - doet;

L.

Welc die liede slaet die
blissem so die donreslach
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773

774

775

776

M.

ghie[n];

L.

+ en;

U.

+ en;

H.

+ en;

S.

+ en - ongeual;

B.

De dond' slach - ōgeual;

O.

+ en - geen ongeual;

W.

[d van donreslach over s
heengeschreven] - en doe
- ongeual;

M.

blixen;

L.

Mer de blissem si;

U.

Mar - blixome doet dat;

H.

blixen si doet;

S.

M' - blixen si doet;

B.

de blixeme si duet;

O.

Mer - blixeme si doet all;

W.

Mar - blexeme;

M.

Want lijcteyken - brinct;

L.

Want - = scoen - brenghet;

U.

Want - = scoen - brengt;

H.

Want tliteken - bringet;

S.

Want tliteken - bring ;

B.

= scoen - bringet;

O.

= scoen - Lijtteyken;

W.

= scoen - Lyteken sij bringet;

M.

E - bezenght;

L.

et is altoos bezenghet;

U.

is al;

H.

et is altoos besinget;

S.

et is - besingh et;

B.

hets - besinget;

O.

is - besinct;
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780

1

W.

hets - besinghet;

M.

důsdanich;

L.

dus dane;

U.

-

H.

dus dane - gesciet;

S.

D' dus dane - gesciet;

B.o

D' dus gedane dīc gesciet;

O.

sulc - geschiet;

W.

Dair dusdanich - geschiet;

M.

[ontbreekt]

L.o

Dicke wile men ooc ziet;

U.

=E ;

H.

= E - ment;

S.

= E - ment;

B.

= E - ment;

O.

= E - Ducwile;

W.o

Dicwijl oecmen ziet;

M.

Dat te hants dair - wayt;

L.

v'voets - wayet;

U.

Dat vorvoets;

H.

Dat thans daer - waiet;

S.

Dat thans d' - waiet;

B.o

Dat voruoets d' na waeit;

O.

Dat vorvoits - wait;

W.o

Dat voeruoets een wijnt
waeyet1;

M.

= oec - ze' drayt;

L.

[ontbreekt]

U.

wijnt - = oec - seer drayt;

H.

= oec - drayet;

S.

= oec - drayet;

B.

= oec - draeit;

O.

wijnt - = oec - drait;

W.o

Dair mede hi zeer draeyt;

laatste e van waeyet: doorgehaald.
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M.o

E dat di wint waerpt
ontwie;

L.

wijnt warpet ontwe;

U.

E dat - wijnt warpt;

H.

Ende dat hi worpt;

S.

E dat hi worpt;

B.

E dat - wīt w'pt;

O.o

E dat die wijnt worpt
ontwe;

W.

E dat - = wel - warpt;

M.

Sterke - = hem;

L.

we;

U.

Starc - doen;

H.

bome;

S.

bome - hē;

B.

molene - hē;

O.

Stercke moelne - we;

W.

Sterke moelen - doe;

M.

bliximt;

L.

Alset - blessemt;
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784

785

786

787

U.

Alset - blixomet;

H.

blexemt;

S.

blexemt;

B.

dus blixemt;

O.

= Alst - blixemt;

W.

= Alst - blexemet;

M.

Soe - noch;

L.

en is - noch;

U.

en is - no;

H.

Sone is noch - no;

S.

Sone is noch wiif no;

B.

en - + no - no;

O.

Soe en is wijff noch;

W.

Soe en - nochman;

M.o

Sine sijn dan ze' v'uaert;

L.

wert - = herde;

U.

wart dan - = herde;

H.

Hine - dan sere veruaert;

S.

Hine - dan se'e veruaert;

B.

Hine worde sere;

O.

Hij - = herde - se' verveert;

W.

Hii - = herde - zeer
veruaert;

M.

dorr[en] - opw't;

L.

zien;

U.

-

H.

ne - vp waert;

S.

ne - vp w't;

B.

-

O.

opwart;

W.

zien opwart;

M.

Twisken - besiet;

L.

Tusscen;
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Rubriek

789

790

U.

Tuschen;

H.

enter mane mē;

S.

enter mane mē;

B.

-

O.

-

W.

nv ziet;

M.

altoes;

L.o

Alle deze dinghe ghesciet;

U.

alle;

H.

+ Dat - al;

S.

+ Dat - al;

B.

al gesciet;

O.

dinge al geschiet;

W.

al is geschiet;

L.

Van den duuelen die in die
lucht sijn

U.

Van duuelen die sijn in die
lucht [in margine]

M.

Daer sijn twisken - d'
manē;

L.

Nu sijn;

U.

sijn tuschen - der;

H.

sijn - ent';

S.

siin - ent';

B.

siin tussē - de;

O.

sijn;

W.

sijn - d';

M.

duuelen - = als;

L.

E die lucht duuelen;

U.

duuel dat;

H.

dat ic;

S.

dat ic;

B.

locht - = duuele - dat ic;
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792

793

O.

locht - = duuele - dat ic;

W.

Inder - = als;

M.

alle;

L.

alle;

U.

= die - natuure;

H.

alle;

S.

alle;

B.o

Duuele die wetē al nature;

O.o

Duuelē d i e wetē alle
nature;

W.

= wel - alle naturen;

M.

scrifturē;

L.

alle die;

U.

= si - konnen al;

H.

= si;

S.

= si;

B.

conē al;

O.

-

W.

sij - scrifturē;

M.

luch v'stormet sien;

L.

de lucht v'stoort zien;

U.

verstormt - = dus;

H.

Alsi - v'stormt - = dus;

S.

Alsi - v'stormt - = dus;

B.

Alsi de locht v'stormt - =
dus;
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794
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796

797

O.

Alsi - locht verstormē; =
dus;

W.

sij - versturmet zien;

M.

dan ghescien;

L.

dan;

U.o

Ent die lude seer ontsien;

H.

dan gescien;

S.

dan gescien;

B.

sal gescien;

O.

dan geschien;

W.

dat;

M.

E die - dat ze';

L.

E die - zeer;

U.ē

E dit wonder al ghescien;

H.

Die de lude seere;

S.

Die die lude seere;

B.

Dat die - = hem - sere;

O.

E - die lude ze';

W.

Dat die ludē zeer;

M.o

So pijndsi hem te mere ī
dien;

L.

-

U.

mit dien;

H.

minghen - mittien;

S.

minghē - mittien;

B.

mingē - hē met dien;

O.

Soe mengē - mittien;

W.o

Si menghen hē mede in
dien;

M.o

qu[..] dam moghen doen
b[..];

L.

in de blessem dan;

U.o

Om dat si quaet moghen
doen tebat;
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799

800

H.

= in - der blexeme;

S.

= in - der blexeme;

B.o

Ō datsi qe[a]t mogē doē
tebet;

O.o

Om dat si quaet mogē doen
te bet;

W.o

E coomt' blexeme met;

M.o

waren si d' bl[...] m[.]t;

L.o

Hoe si quaet doen moghen
den man;

U.o

E varen der blixeme met;

H.

te;

S.

te;

B.o

E warē [eerste haal van w
met verbleekte inkt, of
weggeradeerd?] der
blixemē met;

O.o

E varē in die blixeme mit;

W.

mogē;

M.

is ghereet;

L.

is altoos ghereet;

U.

is ghereet;

H.

bekent reet;

S.

be[kent] reet; [d.i. bereet]

B.

de - gereet;

O.

is gereet;

W.

is ghereet [met inktvlek
gedeeltelijk over eerste e];

M.

-

L.

Daert die mensce;

U.

Als;

H.

Als;

S.

Als;

B.

ne;

O.

mīsche;

W.

Als - menssche mjnst weet;
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802

Rubriek

M.

toeten valle;

L.

Dien;

U.

uallen;

H.

uallen;

S.

uallen;

B.

Dat hine brīgē moge te;

O.

brengē;

W.

brengē;

M.

behoede;

L.

Des - + amen;

U.

Des;

H.

Des bescherme;

S.

Des bescherme;

B.

D'af;

O.

beschirme got;

W.

Des;

L.

Wane donre comet na[in]
der boeke
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803

804

805

U.

Waen donre coemt na
ander boeke [in margine]

O.

Wan donre comt nae aldē
boecken

M.

ons gheseit;

L.

blissem - = v - gheseit;

U.

Vander blixome gheseghet;

H.

Van dien blexem - = v gheseit;

S.

Van dien blexem - = v gheseit;

B.

d' blixemē hebbic - geseit;

O.

Vand' blixeme - = v geseet;

W.

Vander blexeme - = v geseit;

M.

myn verstaen - waerheit;

L.

mine macht - waerheit;

U.

macht;

H.

mine macht de waerheit;

S.

mine macht de waerheit;

B.

mine macht - waerheit;

O.

Nae mynre macht waerh[t];

W.

Nae - macht - waerheit;

M.

M' - wi vinden;

L.o

In boeken ooc mede vinde;

U.

= Maer - oec ic et vinde;

H.

= Maer - oec;

S.

= Maer - oec;

B.

= Maer - + andrē - mach
mē vindē;

O.

= Maer - oec ic vijnde;
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807

808

809

810

W.o

Dat icker of in boeke
vinde;

M.

[ontbreekt]

L.

coomt;

J.

wijnde;

H.

comt - iiij;

B.

comt - iiij;

B.

dond' - iiij. winden;

O.

comt - iiij dingē;

W.

Dat die donre makē vier;

M.

te samen;

L.

Dat;

U.

-

H.

D';

S.

D';

B.

-

O.

gade' - all;

W.

Dair - gadre;

M.

Dats;

L.

loghene alsic .v.;

U.

= v;

H.

Dats - tellen;

S.

Dats - tellen;

B.

logene - tonē;

O.

geen logē - = v - tonē;

W.

Dats logene - togē;

M.

+ Want - blixen - drayt;

L.

blissem - draien;

U.

blixome;

H.

blexem dicken drait;

S.

blexem dicken drait;

B.

Dondre - blixeme - drait;

O.

ducke drait;

W.

blexeme dicwijl draeyt;

M.

Als - = an bomen - wayt;
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811

812

L.

de loue der bome niene
waghen;

U.

= an bomen;

H.

Daert - loof - = an bomen
- wayt;

S.

Daert - loof - = an bomen
- wayt;

B.

= an bomen - wayt;

O.

= an bomen - wait;

W.o

Dattet niet een vese waeyt;

M.

Wair wint machtich;

L.

de;

U.

wijnt;

H.

Ende de - + is;

S.

E de - + is;

B.

Ware;

O.

wijnt;

W.

-

M.

soud ;

L.

zoudet - wijnter wezen;

U.

wijnter;

H.

-

S.

-
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813

814

815

816

B.

-

O.

Soe soudt - ind' wijnt';

W.

Soe;

M.

E cont ri wy;

L.o

Daer bi wi contrarie dicke
zien;

U.

Ende contrari - al;

H.

Ende contraie;

S.

Ende contraie;

B.

E contrarie - al;

O.

E contrarie wijt;

W.

E contrie - zien;

M.o

In dien somer dicke
ghescien;

L.

somer - = dit;

U.

zoemer - = meest;

H.

somer - = dit - gescien;

S.

somer - = dit - gescien;

B.

somer - = meest - gescien;

O.

somer - = meest - geschien;

W.

somer dicke gescien;

M.

Wanttet is wel;

L.

et is - = dan;

U.

is - = dan;

H.

is sacht;

S.

is sacht;

B.

es somer weder;

O.

et is smoůt;

W.

Als het was een;

M.

d' lucht beide;

L.

+ Dan - hooch;

U.

lůcht;

H.

+ Dan - hoghe;
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819

S.

+ Dan - hoghe;

B.

locht hoge;

O.

locht hoge;

W.

hoghe;

M.

M' - weyt - + daer;

L.

et waiter;

U.

Mar et wayt daer gheerne;

H.

M' - wait ghaerne daer
naer;

S.

M' - wait gh'ne daer naer;

B.

Want - wayt d' g'ne;

O.

Want et wait g'ne;

W.

Mar - wayter;

M.

= hi;

L.

wijnt;

U.

wijnt;

H.

= hi;

S.

= hi - d';

B.

E de;

O.

E - wijnt - wast;

W.

= hi - dair;

L.

Wane wijnt coomt ende
wasset

U.

Waer of die wijnt coempt
e waer af hi wayt

O.

Wan wijnt comt e waer aff
hi wast

M.

[I]nden boec van;

L.

-

U.

boeke;

H.

-

S.

-

B.

boeke;

O.

Aristotiles;
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821

822

W.

sine boeke;

M.

dat wie wint;

L.

wijnt;

U.

Seyt - wijnt;

H.

-

S.

-

B.

Segt - ne;

O.

Seet - wijnt - anders - is;

W.

Seget - die wint;

M.

wasem;

L.

wasem;

U.

droeghe;

H.

wasem - vp;

S.

wasem - vp;

B.

droge wasem;

O.

droge wasem;

W.

droge wasem;

M.

bouē in d' - = dan;

L.

+ die;

U.

= dan;
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823

824

825

826
1

H.

= dan;

S.

= dan;

B.

bouē in die locht - = dan;

O.

locht - = dan;

W.

+ upwaert - = dan;

M.

wasem;

L.

Alse - wasem;

U.

droeghe;

H.

wasem;

S.

Alse - wasem;

B.

Alse .i. droge wasem;

O.

droge wasem;

W.

droge wasem;

M.

[onleesbaar]

L.

wasem - comen[t];

U.

een - coemt;

H.

andren wasem;

S.

andren wasen;

B.

andrē comt;

O.

= wasem - comt;

W.

andren cooemt;

M.

Die ene iaghet;

L.

iaghet - steket;

U.

Deen iaghet - steket;

H.

Deen iaghet - andrē soeket;

S.

Deen iaghet - andrē soeket;

B.

Deen iag - andrē - stect;

O.

Deen jaget - stect;

W.

Deen - andren - steket;

M.

e si1 Dats diere wint is die;

L.

wijnt dier - breket;

e si: doorgehaald.
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U.

wijnt dier at breket;

H.

die breket;

S.

die breket;

B.

dier af brect;

O.

wijnt dierre aff brect;

W.

breket;

M.

= wint;

L.

= dat - is;

U.

wijnt - = dat - is;

H.

= dat - is;

S.

= dat - is;

B.

= dat;

O.

wijnt - = dat - is anders;

W.

die wint - = dat;

M.

die ene iaghet - wliet;

L.

de ene iaghet entie ander;

U.

die een iaghet;

H.

deen iaghet;

S.

deen iaghet;

B.

iag ;

O.

deen jaget;

W.

deen;

L.

Hoe de reghen stillet den
wijnt;

U.

Hoe die reghen vellet die
wayt

O.

Hoe die regen stilt die
wijnt

M.

Daer - mochdi - = dan;

L.

moghedi - = dan;

U.

moeghe di - = dan mercken;

H.

moghedi - = dan - m'ken;

S.

moghedi - = dan - m'kē;
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831

B.

mogdi - = dan - m'ken;

O.

= dan - wael;

W.

muechdi - = dan;

M.

sere weyt - = tweder - is;

L.

zere waiet - dweder is;

U.

zeer wayt - = tweder es;

H.

sere waiet - = tweder es;

S.

se'e waiet - = tweder es;

B.

sere wayt e h es fel;

O.

ze' wait - = tweder - is;

W.

zeer waeyt - = tweder - is;

M.

droghe wasen - + doet;

L.

wasems;

U.

droechs;

H.

droghe wasems es;

S.

uele droghe wasems es d';

B.

droges wasems;
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832

833

834

835

O.

veel droge wasems;

W.

droge wasems dair;

M.

Is - wlghet;

L.

-

U.

wijnt;

H.

= Es - die wint - = of;

S.

= Es - d' die wint - = of;

B.

af volg ;

O.

wijnt aff volge;

W.

dair die wint volget;

M.

Comt' dan op;

L.

Coomt' dan op;

U.

Coempt daer dan op;

H.

Comet dan daer vp;

S.

Comet dan d' vp;

B.

Comt d' - regen;

O.o

Comt daer op ēnich regen;

W.

E alser up coemt;

M.

So is - haest;

L.o

Dat gh'ne also pleghet te
wezen;

U.

wijnt;

H.

thans al gesleghen;

S.

thans af gesleghē;

B.

+ hi - saen gelegen;

O.

wijnt is zaen gelegen;

W.

wort varinge gelegē;

M.

waesem w't;

L.

wasem w't;

U.

droeghe - wart;

H.

wasem wert;

S.

wasem w't;

B.

droge wasem w't;
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O.

droge wasem;

W.

droge mist;

M.

= die wint;

L.

Entie wijnt - stillen;

U.

= die wint;

H.

= die wint - uallen omme;

S.

= die wint - uallen omme;

B.

= die wint - omme;

O.

= die wint - ōme;

W.

= die wint;

L.

Waen haghel sne e reghen
comet

U.

Waer af haghel e reghen
coemt

O.

Wan hagel sne e regen
comt [later werd aan deze
zin nog iets onleesbaars
toegevoegd]

M.

Dit seit;

L.

zeghet ooc;

U.

-

H.

seit;

S.

seit;

B.

segt - = oec;

O.

seet Aristotiles;

W.

seit = oec;

837'

M.

Seit dat die wint niet en es
[het hele vers werd
doorgeschrapt]

838

M.

-

L.

sne - = e ;

U.

+ en - sne;

H.

-

S.

-

B.

hagel - regē;

836

Rubriek

837
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840

841

O.

hagel sne - regen is;

W.

hagel regē el niet en es;

M.

Dat die wasen die wt;

L.o

Wasem ende wt ardrike;

U.

Wasom - wt;

H.

vut erdrike;

S.

vut eerdrike;

B.

wt erterike;

O.

wt eertrike;

W.

Mist - wt aerdrike;

M.

Slaet op elkel;

L.

Slaet op;

U.

Slaet op elcker;

H.

Slaet vp;

S.

Slaet vp;

B.

Slaet op - dagelike;

O.

Slaet op - dagelike;

W.

Slaet up - dagelike;

M.

Selc es - + e - selc es;

L.

Som - + ende - som;

U.

Som droeghe som;

H.

Some - som;

S.

Some - som;

B.

Some droge some;
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842

843

844

845

O.

Som droge som;

W.

Som droge som;

M.

Sulc heet sulc kout;

L.

=e ;

U.

-

H.

Some - = e - ōme;

S.

Some - = e - ōme;

B.

ōme dat;

O.

-

W.

=e

M.

Da si sijn van v'sceidenre;

L.

Si zijn van dezer;

U.

Sijn si van diuerser;

H.

Si sijn van diuersen;

S.

Si siin van diuersen;

B.

Siin si van diu'ser;

O.

Sijn si - mēnig'hand;

W.

Sijn sij - menigerhāde;

M.o

So wasset daer af ī elker
naturē;

L.

Datter - in allen;

U.

Datter om - alle;

H.

Datter;

S.

Datter;

B.o

Datt' af wast al wren;

O.

aff wast allē [met een
abnormaal kleine streep
boven de e];

W.

Datter of wassen telker;

M.o

Sōme lichte e selke swaer;

L.

Some - some swaer;

U.

+ e - swaer;

H.

Some - sware;
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847

848

849

S.

Some - sware;

B.

Some - + e - some swaer;

O.

+ e - swaer;

W.

sware;

M.

Natuer hebben si d' - naer;

L.

Nature hebsi;

U.

Natuure hebben si - af
naer;

H.

Nature hebsi - mare;

S.

Nature hebsi d' - mare;

B.

hebbē si d' naer;

O.o

Nature hebben si daer naer;

W.o

Nature hebbē sii dair of
ware;

M.

tott';

L.

coomt ooc - zonnen;

U.

-

H.

D';

S.

D';

B.

D';

O.

geet;

W.

Dair;

M.

w'ct aen dicte;

L.

dicte;

U.

wercket aen;

H.

dit w'ket;

S.

dit w'ket;

B.

datse;

O.

Nae - aen;

W.

= dat si - soe market;

M.

segghen;

L.

-

U.

-

H.

-

S.

-
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851

852

B.

willic - geuē;

O.

-

W.

geuē;

M.

een - ou' tfir;

L.

E zet - op een vier;

U.

ouer tfier;

H.

ouer tfier;

S.

ouer tfier;

B.o

Stect een pot ouer tfier;

O.

Steet een - ou' tfuer;

W.

een - ouer een;

M.

die daer;

L.

die daer;

U.

wasom dier op;

H.

vte;

S.

vte;

B.

die d' wte;

O.

die d';

W.

gaet;

M.

Aen sijn - dat beuaet;

L.

deckels dat gaet;

U.

sinen - hij;

H.

sijn - hi der;
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853

854

855

856

S.

siin - hi der;

B.

hi;

O.

Aen sine - hi;

W.

sijn - dat hii slaet;

M.

aen;

L.

-

U.

wasom - aen;

H.

-

S.

-

B.

= Die wasem - + E - ane;

O.

aen;

W.

v'gadert;

M.

= dan - is swaer;

L.

Alse hi is swaer;

U.

= dan - is swaer;

H.

= dan - is swaer;

S.

= dan - is swaer;

B.

+ M' - als hi swaer es;

O.

Alse - = dan - is swaer;

W.

hij swaer es;

M.

hi dan vallen;

L.

hi dan vallen;

U.

Soe - hij dan vallen;

H.

Si moet hi dan uallen;

S.

hi dan uallē;

B.

hi d' vallē;

O.

Soe - hi daer vallen;

W.

Soe - hij dan vallen;

M.

Nochtien;

L.

-

U.

climt daer;

H.

climmet;

S.

climmet;
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858

B.

clemt d';

O.

Nochtant;

W.

-

M.

oec - roeck;

L.

gheuet ooc - rooc;

U.

gheuet - wasom;

H.

gheuet - rooc;

S.

gheuet - rooc;

B.

geeft - wasē;

O.

Tfuer geeft - roeck;

W.

brenct wasem;

M.

altoes climt opw't;

L.

ooc;

U.

vmmer;

H.

clemmet op w't;

S.

clemmet vp w't;

B.

clemt opwert;

O.

ōmer climt opwart;

W.
859

860

mer - upwart;

M.

Daer ghien - clemmē;

L.

= hogher - + en [in de
plaats van hogher staat nog
zéér verbleekt opw [..]];

U.

hoegher;

H.

D' - clemmen;

S.

D' - clemmē;

B.o

Dat af wast bitt' e zoet;

O.o

Daer hij oec is geclommē;

W.

Dat hij niet hoger;

M.

wel soet;

L.

-

H.

wast - rooc;

S.

D' wast - rooc;

B.o

E and' dinc hi wassen
doet;
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O.

suet;

W.

Dair wast - zoet;

860'

O.

En and' dinc hij d' wassen
doet;

861

M.

Elc daer na die wam1;

L.

-

U.

wasom;

H.

-

S.

-

B.

-

O.

Nae - is;

W.

Nae;

M.

wast dair of;

L.

= So - of dinc zijt;

U.

Wasset daer af dinc;

H.

Wast daer of dinc;

S.

Wast d' of dinc siit;

B.o

Wast d' af dinc des sijt
gewes;

862

1

wam: doorgehaald.
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863

864

865

866

O.o

Wast' aff dinc des sijt
gewes;

W.

= So - zijt;

M.

= noch [: eerste noch];

L.

= so - = noch - no me;

U.

= so - wasset no - no mee;

H.

= so - wasset min - mee;

S.

= so - wasset min - mee;

B.

= so - no min no mee;

O.

= so - wasset mijn;

W.

= so - no - no mee;

M.

Ind' - = reghen;

L.

sne;

U.

= reghen;

H.

hagel regen;

S.

hagel regen;

B.o

In de locht hagel regen
snee;

O.

locht hagel - = reghen;

W.

hagel - = reghen;

M.

eerden - slaet;

L.

slaet;

U.

wt der - slaet;

H.

vter - slaet;

S.

vter - [ga] slaet

B.

wt' erdē - slaet;

O.

wt' eerden - slaet;

W.

uter - ald slaet;

M.

Wasem - ymmer opw't
gaet;

L.

Wasem - = vast - gaet;

U.

= vast - gaet;

H.o

Wasem die vp waert gaet;
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868

869

870

S.o

Wasem die vp w't gaet;

B.o

Wasem die opweert gaet;

O.o

Wasem die opwart gaet;

W.o

Wasem die der upwart
gaet;

M.

wasem;

L.

zonne - ooc wasem;

U.

trecket;

H.

wasem;

S.

wasem;

B.

wasem;

O.

wasem aen;

W.

zonne trect altoes;

M.

Dien;

L.

-

U.

kan;

H.

v' teeren;

S.

v' teeren;

B.

= si;

O.

Dien - kan;

W.

sij - kan;

M.

In d' - hanghen;

L.

In;

U.

In - hij hanghede bliuet;

H.

In - die hangende bliuet;

S.

Indie - die hangende bliuet;

B.

In die locht - hangēde;

O.

In die locht hij hangēde;

W.

In - hangende hij;

M.

+ Also - scrijft;

L.

+ Also;

U.

Alst;

H.

ons bescriuet;

S.

ons bescriuet;

B.

Alse;
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872

Rubriek

O.

Alse Aristotiles;

W.

-

M.

Hier oft wast - = reghen;

L.

sne;

U.

-

H.

hagel regen;

S.

D' - hagel;

B.

af hagel - = reghen;

O.

aff hagel regē;

W.

Dair - hagel regen - = e ;

M.

+ Reghen - = wast - mede;

L.

Wast . comet ende - ooc
me[de];

U.

Wasset - mee;

H.

mee;

S.

mee;

B.

mee;

O.

-

W.

Coomt - dingē mee;

L.

Waer bi die zonne me
sciint Oost jof west dan
zuut
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874

875

876

U.

Waer af die sonne meer
scijnt oest of west dan zuut

O.

Waer bi die sonne meer
schijnt Oest e west dan
sůyt

M.

sond' waen;

L.

zegghen zaen;

U.

-

H.

seggen;

S.

seggen;

B.

willic - seggē;

O.

willic - seggen;

W.

Nu - seggē;

M.

siet oest op [gae]n;

L.o

Alse ghi twe zonnen ziet
g[st]aen;

U.

= int;

H.

= int;

S.

= int;

B.

= int;

O.

gij - siet oest w't;

W.

ghij - sonne ziet up gaē;

M.

dan schijnt ter;

L.o

Opt west alse si scijnt daer
ter stede;

U.

= int - si scijnt tere;

H.

= int - datsi schijnt ter;

S.

= int - datsi schiint ter;

B.

= int - dā sciinse te diere;

O.

Off te - dan schijnt si ter;

W.

Of westw't si bescinet ter;

M.

[M]eer - zuden;

L.

Meere - zuden;
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878

879

880

U.

zuden;

H.

suden;

S.

suden;

B.

sudē;

O.

Meer - sůyden;

W.

zudē;

M.

wolken wasem al dit;

L.

wasem - es al daer nat
[:samentrekking van vv.
877 en 879];

U.

wacke;

H.

wacke wasem;

S.

wacke wasem;

B.

v'sche wase;

O.

wacke wasem - = dat;

W.

wacke wasem dit;

M.

door;

L.

[ontbreekt]

U.

-

H.

D' - dor;

S.

D' - dor;

B.

dor;

O.

-

W.

Dairmen - duer ziē;

M.

wasem;

L.

[cf. 877]

U.

es;

H.

wasem es;

S.

wasem es d';

B.

de wasem es dan;

O.

wasem;

W.

wasem es dair;

M.

= an;

L.

zonne - = an - omme;

U.

trecketen - = an;
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882

H.

= an - ōme;

S.

= an - ōme;

B.

Die de sonne trect - = an;

O.

trectene ōme;

W.

trectene - = an - omme;

M.

een dinc - mach;

L.

-

U.

-

H.

-

S.

-

B.

-

O.

-

W.o

Dan scijnt die sōne duer
die wachede;

M.

In natheit schijnt het mere;

L.

Door tweke so - meere;

U.

Doer wasom - meer;

H.

D twasem scinet meere;

S.

Dor twasem scinet meere;

B.o

Dor v'scheide sciint merre
dien;

O.

Doer wacheit schijnt - = in;
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883

884

885

886

W.o

Meerre dan si te voerē
dede;

M.

Dan heet van hem - is;

L.

altoos - zeluen;

U.

-

H.

= haer;

S.

= haer;

B.

= haer;

O.

se - = haer - is;

W.

o

M.

waerheit mochdi uen;

L.

waerheit moghedi;

U.

waerheyde moghe di;

H.

wacheit mogedi;

S.

wacheit mogedi;

B.

De waerheit mogdi uē;

O.

waerht - průuē;

W.

wairheit - prouē;

M.

di leghet op ten;

L.

leit ī een water gront;

U.

leghet - den;

H.

leghet - indē;

S.

leghet - indē;

B.

Enē - = die - legt op dē;

O.

= die - ligge in enē;

W.

licht indē;

M.

schijnt merre ī aller;

L.

[m]eere daer ter stont;

U.

alle stont;

H.

scinet meere;

S.

scinet meere;

B.

sciint merre alle;

O.

Hij schijnt - alle;

Jof dan van naturē es;
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888

Rubriek

889

1

W.

Hij - alle;

M.o

Dan hi is als hi bouē leit;

L.

alse - buten twater leit;

U.

Dan hi es als;

H.

d' - leit;

S.

d' - leit;

B.

d' - leit;

O.o

Dan hi is als hi butē leet;

W.o

Dan hi es als hij es al1 butē
leit;

M.

= so - proeft - waerheit;

L.o

Hier bi moghe di zien de
waerheit;

U.

Hier bi seyde ic di;

H.o

Hier bi siedi die waerheit;

S.o

Hier bi siedi die waerheit;

B.o

Hier bi siedi de waerheit;

O.o

Hier bi seg ic die waerheit;

W.o

Hier bi [de laatste letters
van hier zijn kleiner, als
ingelast] toech ic die
wairheit;

L.

Waer bi dat men uele
sonnen siet

U.

Hoe men op enē dach vele
sonnen euens sach

M.

viel - + ens;

L.

+ ooc;

U.

-

H.

-

S.

-

B.

geuiel;

O.

geuiel;

es al: doorgehaald.
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W.

-

M.

teffens vele sōne;

L.

vele;

U.

vele;

H.

uele - zach;

S.

uele - zach;

B.

gadre vele;

O.

gade';

W.

gadre;

M.

= al - weit;

L.

= al - weit;

U.

= al - godweyt;

H.

= al - godweit;

S.

= al - bidien godweit;

B.o

Dat wat' dede dat god weit;

O.o

Dat water deedt got weet;

W.

= al - bedi got weit;
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892

893

894

895

M.

heb gheseit;

L.

ghezeit;

U.

= nv - heb;

H.

= v - gheseit;

S.

= v - gheseit;

B.

geseit;

O.

nů heb geseet;

W.

geseit;

M.

Doedi - in een vat of
menich vat;

L.

Doe - een;

U.

een;

H.

-

S.

-

B.

een

O.

een;

W.

veel vatkine;

M.o

E settet ellic ī die sōne van
dat;

L.

zonne - sette;

U.

= so - settet;

H.

= so - settet;

S.

= so - settet;

B.

= E - de - = so - settet;

O.

= so;

W.o

E setse ind' sonnē scine;

M.

-

L.

zonne zuldi - = vat - zien;

U.

saltu - = vat;

H.

= vat;

S.

= vat;

B.

De - seldi - = vat;

O.

= vat;
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897

898

899

W.

= vat;

M.

moch dat - ghescien;

L.

mocht - ghescien;

U.

Alsoe mocht - ghescien;

H.

mocht - ghescien;

S.

mocht - gescien;

B.

Aldus so mocht - gescien;

O.o

Alsoe mocht wael
geschien;

W.

Alsoe - geschien;

M.

natheit bouē hinghe;

L.

wechede;

U.

wasom;

H.

uele;

S.

uele;

B.

natheidē gingen;

O.

veel wacheiden hijngen;

W.

hingen;

M.

ghinghe;

L.

Voor - zonne;

U.

-

H.

Vor - ghingen;

S.

Vor - ghingen;

B.

Vore de - hingen;

O.

gingen;

W.

Omtrent - ghingē;

M.

natheit;

L.

wecheit - daer;

U.

wasom - daer;

H.

wacheit;

S.

menighe wacheit;

B.

menege natheit;

O.

Alsoe mēnige wacheit;

W.

Alsoe veel wacheiden dair;
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Rubriek

901

M.

-

L.

+ E - scijn - zonnē;

U.

-

H.

scheen;

S.

scheen;

B.

-

O.

Alsoe mēnich scheen rinck;

W.

Alsoe [aan menich werd
geknoeid; ter
verduidelijking staat er een
e bovengeschreven] - dair
d' - [tussen sonnē en rinc:
twee doorgeschrapte
letters];

L.

Waer of de reghen boghe
comet

U.

Waer af coemt die
reghenboghe

O.

Waer aff die regēboge
comt

M.

Die;

L.

Die - demen dicke ziet;

U.

Die;
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H.

Die reghenboghen;

S.

Die reghen boghen;

B.

Die regēbode;

O.

Die regenboge;

W.

Die regēboge - ziet;

W'

[D]ie [initiaal niet
ingevuld] regēboge - ziet;

De verzen 901-915 werden in W tweemaal na elkaar gecopieerd. Het eerste afschrift
(W') werd door de copiist doorgeschrapt. W en W' vertonen onderling varianten en
het is wel interessant te zien welke wijzigingen een klerk aanbrengt bij het
overschrijven van de legger, op éénzelfde bladzijde.
902

903

904

M.

[de]r - and's;

L.

is;

U.

-

H.

-

S.

-

B.

locht nes el niet;

O.

locht - en is anders;

W.

= en;

W'

is;

M.

wolke van sond'lingher;

L.

van wonderlik' maniere;

U.

= Dan - Wolkene van
alrehande;

H.

van diuerser maniere;

S.

van diuerser maniere;

B.

vā diu'sen;

O.

van diuers';

W.

walkinge vā meniger - hāde
maniere;

W'

walkinge vā menicher hāde;

M.

Dair - + dan - schijnt
schiren;
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905

906

907

L.

zonne - + wel;

U.

-

H.

schinet schiere;

S.

D' - schinet schiere;

B.

sciint;

O.

schijnt schier;

W.

Dair;

W'

Dair;

M.

reghenboech;

L.

+ gh'ne;

U.

-

H.

reghen boghen;

S.

reghen boghen;

B.

regēbode;

O.

regēboge;

W.

regēboge;

W'

regēboge;

M.

reghens;

L.

zonne;

U.

tieghen der sonnen staet;

H.

d';

S.

d';

B.

iegē d';

O.

Rechte tegen - = daer;

W.

iegē dair;

W'

iegē dair;

M.

so is hi;

L.

Essi oost - hi;

U.

Es - hi;

H.

-

S.

-

B.

Es - so es hi;

O.o

Als hi is oest soe is hi west;

W.

Es sij - soe es hij;
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909

910

W'

Es sij - soe es hij weest;

M.

es altoes dat - mist;

L.

dat - mist;

U.

Dese dinc;

H.

Dits - datmen;

S.

Dits - datmen;

B.o

Dies dat nemb' en gemest;

O.o

Dits dat niet en gemest;

W.

-

W'

es;

M.

scade;

L.

raye - zonnen;

U.

raye;

H.

raye;

S.

raye;

B.

de raye;

O.

raye;

W.

ray;

W'

= die - ray;

M.

-

L.

-
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911

912

913

U.

-

H.

-

S.

-

B.

iegē - geronnē;

O.

tegē - geronnē;

W.o

Coomter ghaerne toe
gerōnē;

W'o

Coomter gherne toe
gerōnē;

M.

+ Want - waerven sien wi
dit;

L.

varuen gheuet;

U.

varwe gheuet;

H.

weruen heuet;

S.

waeruē heuet;

B.

Viere varwē geeft;

O.

varwen geeft;

W.

= so;

W'

= so - geeft;

M.

-

L.

Root - gelu;

U.

gheel;

H.

Root groene;

S.

Root groene;

B.

Root gruene. gelu.;

O.

gelu;

W.

gheel [met ter
verduidelijking een e
superscriptum];

W'

Rooet - gheel;

M.

-

L.o

Na dat wolkijn dan
s[c]ijn[t];

U.

-

H.

-
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S.

siin;

B.

siin;

O.

Nae;

W.

Nae dien dair;

W'

Na dier dair;

M.

varwe aent sōne schijn;

L.

si verwe;

U.

Ontfaen si varwe aen der;

H.

Ontfaen si varwe sonneschijn;

S.

Ontfaen si varwe
sonneschiin;

B.

si varwe - sōnesciin;

O.

Ontfaē si oec varwē aent schijn;

W.

Ontfaen sij verwe;

W'

Ontfaen sij verwe;

Mo

Te samen reghenboech
twie;

L.

twe;

U.

-

H.

reghenboghen;

S.

reghenboghen;

B.

Tegadre regēbodē;

O.

regēbogen twe;

W.

gadre regēboge;

W'

gadre regēboge;

M.

mere;

L.

zien noch min no me;

U.

mee;

H.

nemmee;

S.

nemmee;

B.

nemmee;

O.

-

W.

ziē - oec nemmee;

M.

Arestotiles seit' meer:

De natuurkunde van het geheelal

918

Rubriek

L.

seiter mi vele toe;

U.

seit ter meer;

H.

seit d';

S.

seit d';

B.

segt d' meer;

O.

Aristototiles seet d' meer;

W.

zeechter meer;

M.

dietschen e mach v
segghē;

L.

dietsce - seggē;

U.

duutsche - = en;

H.

dietsche machment - seggē
soe;

S.

dietsche machment - seggē
soe;

B.

dietsche - = en - n[t] seggē;

O.

duytsche - mēt - seggē;

W.

dietsche - = en - seggē;

L.

Wane comet de ommerinc
de om de mane gaet

U.

Waen de rinc coemt die om
die maen gaet
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O.

Wan dōmerinc comt die
geet om trent die mane
sulken tijt

M.

= oec - + nv;

L.

ooc - een dinc;

U.

-

H.

-

S.

-

B.

= oec - dese;

O.

= oec - desen;

W.

-

M.

Waen oec comt;

L.

Wane comet de;

U.

Wane - = dat;

H.

Wane comt;

S.

Wane comt;

B.

= dat - comt;

O.

Wan comt;

W.

Waen coomt;

M.

schijnt - maen;

L.

omme de;

U.

om maen;

H.

schijnt;

S.

schiint;

B.

ochti;

O.

schijnt off;

W.

hij;

M.

Te sulker - plach - gaen;

L.

Sulc - plaech;

U.

Sulc - gaen;

H.

Som wile - ghane;

S.

Somwile - ghane;
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1

B.

Selkē - plage;

O.

Sulken - plagen te stane;

Wo

Zulckē tidē plage te stane;

M.

schijnt groet;

L.

= herde;

U.

= herde - groet;

H.

schinet - = herde;

S.

schinet - = herde - wiit;

B.

sciint groet;

O.

Hij schijnt groet;

W.

Hij - = herde - groet;

M.

M' - zeker;

L.

Maer - zeker zijt;

U.

-

H.

M';

S.

M' - siit;

B.

M' - dies - siit;

O.

Want;

W.

Maer;

M.

-

L.

mane;

U.

-

H.

tenden - mane;

S.

tenden - mane;

B.

mane;

O.

is;

W.

= hi - mane;

M.

zake dat v1;

Lo

Al ist dat v dunket des;

Uo

Als dat v důncket des;

Ho

Al ist dat v dinket des;

So

Al ist dat v dinket des;

Bo

Al es dat v dunct des;

Hier begint in M een blad, waarvan alleen de middenstrook overblijft, zodat de varianten
slechts gedeeltelijk kunnen worden gegeven, tot en met v. 974.
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Oo

Alsi dat v dunct des;

W.

Als hij es al dinct u;

M.

luch harde;

L.

is harde;

U.

harde;

H.

is;

S.

is h'de;

B.

de locht - h'de;

O.

locht is;

W.

harde;

M.

-

L.

aldaer;

U.

-

H.

mane;

S.

mane;

B.

-

O.

-

W.

mane dair;

M.

is - renc;

L.

Witti - is de;

U.

di watt [?] - is;
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932
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H.

Weet een dan wat;

S.

Weet een dan wat;

B.

Wetti;

O.

Witti wat dat is - rinck;

W.

ghij wattet - = dan;

M.

di d' op ginc;

Lo

Dat is wasem die daer op
ginc;

U.

Nat wasom - = al - om;

H.

= al - vp;

S.

= al - d' vp;

B.

Versch - = al - ginc;

O.

dat - = al - ginc;

W.

Hets wasem dier op;

M.

+ so - cleuen;

L.

cleuen;

U.

Die - soe cleuen;

H.

Die - samen so cleuen;

So

Die d' te samen so cleuen;

B.

Die d' - + so - cleuen;

Oo

Die daer te gade soe cleuē;

W.

dair - + alse;

M.

gheuen;

L.

gheuen;

U.

gheuen;

H.

die roden - gheuen;

S.

dien roden - gheuen;

B.

Dat si - geuē;

O.

dien - geuen;

W.

rinc;

M.

= gote - natheide;

L.

Et en is - grote we[e]chede;

U.

Ens el niet - groete;
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H.

Ten es - grote;

S.

Ten es - grote;

B.

Hens el niet - nathede;

O.

= Het - is anders - = gote wacheide;

W.

en is el - = gote;

M.

ter selu' stede;

L.

hanget an;

U.

tot dierre;

H.

tot dier;

S.

d' - tot dier;

B.

d' hang te diere;

O.

d' hanct dier;

W.

Dier an hanget te dier;

M.

[...]em na sine nature;

L.

Elke dinc - + rechter;

U.

Elc dinc;

H.

Elke dinc;

S.

Elke dinc;

B.

Elke dinc;

O.

Elke dinc;

W.

Elc dinc;

M.

rond' figure;

Lo

Trecket tot eenre ronder
figurē;

Uo

Trect tot eenre ronder
figuren;

Ho

Trecket tere roder figuren;

So

Trecket tere roder figuren;

Bo

Trect te dier rond' figurē;

O.

Trect - ronder figurē;

Wo

Trect tot eenre ronder
figurē;

M.

= oec dat - schijn;

L.

= oec;
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U.

= oec;

H.

= oec - schijn;

S.

= oec - schiin;

B.

= oec - sciin;

O.

= oec - schijn;

W.

= oec;

M.

natheit;

L.

weecheit - zijn;

U.

Dat doet die wacheyt - =
moet;

H.

zijn;

S.

ziin;

B.

natheit - siin;

O.

roet;

W.

Dooet - wachede;

M.

-

L.

zeluer;

U.

maen;

H.

es;

S.

es;

B.

de - es;

O.

-

W.

es;

M.

[...] urē ī alre;

L.

naturen in alre;
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944

U.

naturen alle;

H.

naturen alle;

S.

naturen alle;

B.

naturē alle;

O.

naturē alle;

W.

naturē alle;

M.

maect in water haer;

Lo

Elke dinc maket na hare;

Uo

Elc dinc maect na haer;

Ho

Elke dinc maket na hare;

So

Elke dinc maket na hare;

Bo

Elke dinc maect hare;

Oo

Elke dinc maect hare;

Wo

Elc dinc maect hare;

M.

openbaer;

L.

dits;

U.

Ghelijc dits - openbaer;

H.

dits;

B.

dits;

B.

Gelike. - = wel oppenbare;

Oo

Gelike dat is apenbare;

W.

Ghelijc dat;

M.

schijn - soe;

L.

mochte;

U.

wesen soe;

H.

schijn mochte;

S.

schiin mochte siin;

B.

sciin mochte siin;

O.

schijnt moet - soe;

W.

mochte - soe;

M.

natheit;
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L.

de weechede wel;

U.

Et - wacheyt;

H.

deerde - wacheit - = al;

S.

deerde - wacheit - = al;

B.

de natheit gereet;

Oo

Dat sit ere wacheit gereet;

W.

Het soude wachede verterē
- = al;

L.

Wat teken men neemt bi
dezen ringhe voorseit

O.

Wat teyken men neemt int
brekē van desen ōmeringe

M.

wart dese;

L.

Alse - mate deze;

U.

Alse wart te niet die;

H.

Alse wort - dese;

S.

Alse wort - dese;

B.

Alse w't - nieute dese;

Oo

Alse te niet wort die rinck;

W.

wort - dese;

M.

-

L.

scijnte die om de mane
ginc;

U.

= hi - maen;

H.

schinet - = hi - ōme;

S.

schinet - = hi;

B.

sciint - de - gīc;

O.

= hi - ōme - hinc;

W.

scijnt of hij - ginc;

Mo

[..]ringhe ouer al;

Lo

Euen varinghe ende ouer
al;

Uo

Euen varinghe ouer al;
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Ho

Ent varinghe ouer al;

So

Ent varinghe ouer al;

Bo

Euen saen al ouer al;

Oo

Euen varinge ouer al;

Wo

Euen varinge ouer all;

Mo

[...]ken dat dan wesē sal;

Lo

Dat teken dat daer wezen
sal;

Uo

Dats teken dat wesen sal;

Ho

Dats tekijn dat wesen sal;

So

Dats tekiin dat wesen sal;

Bo

Dats tekē dat wesen sal;

Oo

Dats teyken dat wesen sall;

Wo

Dats teken dattet wesē sal;

M.

+ dan;

L.

een zoete;

U.

soet;

H.

-

S.

-

B.

de locht sute;

O.

locht schoen;

W.

zoet;
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953

1

M.

[ho]ghe e d';

L.

Beide hoghe;

U.

hoghe;

H.

Bede hoghe;

S.

Bede hoghe;

B.

Beide bouē;

O.

Beide hoge1;

W.

Bede;

M.

aen;

L.

dan dene zide - ziet;

U.

aen een zide;

H.

+ Ende;

S.

+ Ende;

B.

dene;

O.

mense aen die;

W.

-

M.

die and';

L.

= an - die ander;

U.

aen;

H.

-

S.

-

B.

dandre;

O.

aen;

W.

zide;

M.

w't - = dā;

L.

Daer - ghi breken beghinc;

U.

Daenwaert - = dā;

H.

Derwert - = dā;

S.

D'w't - = dā;

B.

Daerw't - = dā - begint;

Oo

Darwart dat die broke
begint;

Dit vers werd bij vergissing als een rubriek onderstreept.
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W.

hij - = dan - begint;

M.

= so;

L.

dane - = so;

U.

dane - = so - wijnt;

H.

= so;

S.

= so;

B.

= so - = die;

O.

Danē wart - = so - wijnt;

W.

daen soe sael;

M.

Als hi brect ī eni[...];

L.

Alsi breken in;

U.

Als hi breket in;

H.

Ende als hi breket in
enigh';

S.

Ende als hi breket in
enigh';

B.

Als hi brect in menege;

O.

Also hi brect - mēnig';

W.

Als hij brect in een;

M.

wetē;

L.

wel;

U.

wel;

H.

wel;

S.

wel;

B.

de scepmā;

O.

Soe - wael;

W.

Soe wetē - scipmāne wel;

M.

quaet wed' w't;

L.

wart;

U.

wart;

H.

= Dat;

S.

= Dat;

B.

sal w'dē;

O.

-

W.

tēpest sal wordē - = die;
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M.

E darren d';

Lo

E hi in daer daer niet
ombeiden mee;

U.

mee;

H.

= daer - letten mee;

S.

= daer - letten mee;

B.

= daer - ontbeidē mee;

O.

= daer - lang' beidē mee;

W.

durrē ontbeidē niet mee;

958'

M.

So sin sij voer den [...]

958''

M.

E pinen him t' ha [...]

Rubriek

L.

Van den lendeghere in die
mane staet

O.

Dit is van lodege' die in die
mane steet

M.

= v - segghen;

L.

voort;

U.

voert maken vroet;

H.

vort;

S.

vort;

B.

willic - vort;

959
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O.

-

W.

v seggē;

M.

can;

L.

+ e - woort;

U.

corten;

H.

corten wort;

S.

cortē wort;

B.

can - wort;

O.

Soe ict beste - cortφ;

W.

Soe - = best - corter;

M.

is - plach;

L.

is - pleghet;

U.

is - pleghet - staen;

H.

is - pleget;

S.

is - pleghet;

B.

Wat es dat pleegt;

O.

is die pleet;

W.

is - pleget;

M.

in die middel;

L.

= in;

U.

= in - maen;

H.

int;

S.

int;

B.

-

O.

in die mane;

W.

= Recht - In die middel;

M.

dietschen;

L.

dietsce hiet ludergheer;

U.

duutsche - leudergeer;

H.

duutsche - ludergh';

S.

duutsche - ludergh';

B.

dietsch - lodegeer;

O.

duytschē heit lodege';
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1

W.

= in dietsche - heit
leidergheer;

M.

= wel - voerw't;

L.

voorwaert;

U.

voert meer;

H.

vor meer;

S.

vor meer;

B.

vorw't;

O.

= wel - voerwert;

W.

= dit - voir waeer;

M.

in ene;

L.

in;

U.

maen - in;

H.

es in eere;

S.

es in eere;

B.

De - es in ene;

O.

in een stede;

W.

es in e[e]ene;

M.

-

L.

effene;

U.

effene;

H.

Slicht;

S.

Slicht;

B.

effene;

O.

-

W.

+ Al - al effene;

M.

dand' stede - is;

L.

ander stede;

U.

ander stede - = so;

H.

dander stede - = so;

S.

dander stede - = so;

B.

dand' side essi rv;

O.

dand' stat soe is - růwe;

Wo

E in een stede1 and' stede
ru;

stede: doorgehaald.
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2
3

M.

oneffen - seg;

L.

oneffene - seg;

U.

onneffene - seg;

H.

oneffen seg;

S.

oneffen seg;

B.

oneffene seggic;

O.

ef2 oneffene - seg;

W.

oneffene - seg;

M.

een dīc dat;

L.

Alse - dat;

U.

dat;

H.

= is - gedaen;

S.

= is;

B.

roestech es gedaē;

O.

Alse dinc - rostich sijn3 is
gedaen;

W.

dat - es gedaen;

ef: doorgehaald.
sijn: doorgehaald.
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1

M.

Mit donck'en;

L.

+ E - + is;

U.

Mit donckeren;

H.

donckeren adren sijn sijn1;

S.

adren siin siin;

B.

adrē;

O.

Mit donckerē - + is;

W.

donckerē;

M.

is;

L.

is;

U.

effene;

H.

slicht;

S.

-

B.

effene;

O.

is;

W.

effene;

M.

-

L.

+ si - licht;

U.

licht;

H.

sonne - licht;

S.

sonne - licht;

B.

-

O.

licht;

W.

tlecht;

M.

dand' - donc [...];

L.

bliuet;

U.

doncker;

H.

dander;

S.

dander bliift;

B.

dand' bliuet;

O.

dand' - doncker all;

W.

doncker;

Het lijkt alsof het tweede sijn met een heel dunne streep doorgeschrapt werd, maar dit zou
ook van de latere hand kunnen zijn die de tekst op verschillende plaatsen ‘verbeterde’.
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976

977

978
2

M.

-

L.

+ Een;

U.

-

H.

Exemple - segghen;

S.

Exemple - segghen zal;

B.

geuē;

O.

tonē sall;

W.

Eexempel - togē;

M.

is;

L.

Nemet - is;

U.

is;

H.

-

S.

-

B.

Nemt .i. gelas;

O.

gelas - is;

W.

is;

M.

doer2;

L.

aderen de door;

Uo

Mit aderen sere doergaen;

H.

adren dire;

S.

adren dire;

B.

adren dire;

O.

Mit aderē - doer;

W.

adren die dair duer;

M.

mit stremen te;

L.

-

U.

mit strimen - sulcker;

H.

-

S.

-

B.

stremē - selk';

O.

mit stremē;

W.

sulcke;

M.

e;

I.p.v. gaen staat er goen, zeer twijfelachtig gerestaureerd door het aaneenlijmen van 2 vlokjes
papier, waarop resp. g en oen. Dit laatste komt boven de regel te staan en hoort m.i. hier niet
thuis.
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L.

Oneffen ende donker;

U.

ende;

H.

Oneffen ende;

S.

Oneffen ende donk';

B.

Oneffene e donker;

O.

Oneffen e ;

W.

Oneffene e ;

M.

Houdi voer - = hout ghelas;

L.

+E ;

U.

-

H.

Vor;

S.

Vor;

O.

Vore - ogē;

B.

ogen - gelas;

W.

ogē;
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981

982
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M.

dart;

L.

-

U.

effene;

H.

-

S.

-

B.

In der stat - effene;

O.

-

W.

dairt doncker; [± v. 983]

Mo

Scoen claer e slecht;

Lo

Scone claer ende slecht;

Uo

Scoen claer ende slicht;

Ho

Scone claer ende slicht;

So

Scone claer ende slicht;

Bo

Scone clare e slicht;

Oo

Schoen claer e licht;

Wo

Ghij en zulter niet duer
mogē scouwē; [± v. 984]

Mo

Daer doer suldi wel sien
dicht;

Lo

Daer door suldi sien licht;

Uo

Daer suldi wel sien licht;

Ho

D' dore suldi wel sien licht;

So

D' dore suldi wel sien licht;

Bo

Daer dore seldi wel sien
dlicht;

Oo

Daer doer suldi wael sien
dlicht;

Wo

Dat weet wel in goedē
trouwē;

M.

donck'en;

L.

heuet;

U.

donckere;

H.

donkre adrē heuet;
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984

985

986

987

S.

donkre adrē heuet;

B.

= die - donk'e adrē heuet;

O.

= die - doncker;

Wo

Daert is claer e slecht; [±
v. 981]

M.

Ghien claerheit - d' in;

L.

+ En - claerheit - = het gheuet;

U.

Gheen claerheit et;

H.

Gheene claerheit - d'
gheuet;

S.

Gheene claerheit - d'
gheuet;

B.

claerheit - d' geuet;

O.

Gheen - = het - geeft;

Wo

Zuldi mogē duer siē lecht;
[± v. 980]

M.

-

L.

+ so - de;

U.

maen;

H.

de;

S.

-

B.

es de;

O.

-

W.

es;

M.

Mit donck'en ad'en;

L.

-

U.

Mit donckeren strimen
dier;

H.

Mit;

S.

Mit - strie ;

B.

adrē;

O.

Mit donckerē aderē die d';

W.

donck'en aderē;

M.

ghen;

L.

ghene lucht en;
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988

Rubriek

989

U.

-

H.

-

S.

-

B.

geen - mogē;

O.

Die en geen licht en mogē;

W.

mogē;

M.

nature is - gedaen;

L.

nature is;

U.

Huer natuer is soe;

H.

Hare nature is - gedaen;

S.

Hare nature is - gedaen;

B.

Hare nature - gedaen;

Oo

Hare nature is alsoe
gedaen;

W.

nature - = so - gedaen;

L.

Vanden cirkel daer die .xij.
Teken instaen

U.

Van den cirkel daer die
twaelf teyken in staen

M.

hebt;

L.

Nu;

U.

hebbe - u - vercallet
[vertallet?];
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990

991

992

993

H.

-

H.

-

S.

-

B.

hebbic - v'callet [v'tallet?];

O.

allet vercallet;

W.

[ontbreekt]

Mo

Watt' ind' lucht vallet;

L.

lucht;

U.

lucht;

H.

+ Al - lucht;

S.

+ Al - lucht;

B.

de locht geuallet;

O.

locht gevallet;

W.

[ontbreekt]

M.

Nv - tottē;

L.

Nv - toten;

U.

firmament;

H.

-

S.

Nv;

B.

Nv willic;

O.

Nv - firmamēt;

W.

Nv;

M.

al;

L.

-

U.

-

H.

-

S.

-

B.

al - st'rē inne;

O.

aen;

W.

Dair al;

M.

Hoert;

L.

+ So - al hier - rinc;

U.

een scoen;
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994

995

996

997

1

H.

-

S.

-

B.

-

C.

schone;

W.

eene schoene;

M.

Aen tfirmamēt si is;

L.

[ontbreekt]

U.

Aen tfirmament - is;

H.

= so;

S.

= so;

B.

An tfiermament - es .i.;

O.

Aen tfirmamēt soe is;

W.

Int - soe is;

M.

Die tfirmamēt - bevaet;

L.

Die tfirmament - beuaet;

U.

Die tfirmament - om uaet;

H.

tfirmament;

S.

tfirmament;

B.

Die tfirmament - gaet;

O.

Die tfirmamēt - om gaet;

W.

gaet;

M.

w't staet;

L.

noord waer;

U.

Deen;

H.

Deen - noort waert;

S.

Deen - uoort w't;

B.

Tene - nortweert;

O.

Dene - wart staet;

W.

een zide - staet;

M.

+ E - si de1 side dracht
swtw't;

L.

Die ander side drayet suut
waert;

U.

draghet zuutwaert;

H.

side drait suutwaert;

si de: doorgehaald.
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998

999

S.

side drait suutwaert;

B.

+ E - side dg[a]et
suutwaert;

O.

+ E - side draecht sůyt
wart;

W.

+ E - draget zuutwert;

M.

+ Die;

L.

Die dscrifture;

U.

Scriftuur die dit;

H.

-

S.

-

B.

al dit oppenbaert;

O.

apenbaert;

W.

-

M.

deilen - + deelt men;

L.

twaelf - dezen;

U.

twalf;

H.

deelen;

S.

deelen;

B

tweleuē - = delen;
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1000

1001

1002

1003

O.

tweluē deiltmē;

W.

deelē;

Mo

Dit effen can delen e wel;

L.

-

U.

effene;

H.

-

S.

-

B.

Deilt - effene;

O.

-

W.

-

M.

E ellic - heeft;

L.

heuet;

U.

teyken;

H.

heuet;

S.

heuet - tekiin;

B.

heeft;

O.

heit - teyken;

W.

heft;

M.

-

L.

Des;

U.

Des ghij - zult;

H.

Des;

S.

Des - siin;

B.

Des - selt siin;

O.

gi;

W.

des ghij - zult;

M.

seuen - hairen;

L.

zeuen;

U.

seuen;

H.

-

S.

-

B.

De;

O.

souē;
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1004

1005

1006

1007

1

W.

seuē;

M.

e selc is lanc;

L.

Some - ende som;

U.

Som - som;

H.

Some - some;

S.

Some - some;

B.

Es hi cort of es hi;

O.

Som - som;

W.

Som - som;

Mo

Dus loepen si om desen
teybijn;

L.

dezen;

U.

om - teykijn;

H.

-

S.

-

B.

Loepē - tekene;

Oo

Loepen om dit teyken;

Wo

Elc na die maniere sijne;

M.

dier maniren sijn;

L.

na die na die maniere;

U.

diere - sijn;

H.

die maniere;

S.

die maniere;

B.

naturen;

O.

nae - sijn;

Wo

Moet liden alle dees tekine;

M.

v1 heb;

L.

-

U.

heb;

H.

-

S.

-

B.

-

O.

heb;

W.

-

v: doorgehaald.
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1009

1010

2

M.

si int ome[int]2;

L.

Hoe dat si;

U.

omgaen;

H.

-

S.

-

B.

om;

O.

om;

W.

sij int firmamēt;

M.

-

L.

de leuet;

U.

Elc creatuur;

H.

leuet;

S.

leuet;

B.

-

O.

leuet;

W.

Elcke;

M.

natuer;

L.

nature - = si - heuet;

U.

natuur - af;

H.

Hare nature - = si - heuet;

ome: doorgehaald.
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1011

1012

S.

Hare nature - = si - hir heuet;

B.

Hare nature - af;

O.

natuer - aff;

W.

nature - = si - heft;

M.

Alle tijt cort;

L.

Ghetide;

U.

cort;

H.

cort;

S.

cort;

B.

De tide oec - lange;

O.

cort;

W.

cort - = ende - + tide;

M.

desen cirkels ganghe;

L.

+ Die - dezen;

U.

bij;

H.

Verwanderē - ghange;

S.

V'wanderen - ghange;

B.

gange;

O.

gange;

W.

+ all - gange;

Van hier af aan worden in W regelmatig, bij elk teken van de dierenriem,
astronomischmeteorologische overwegingen ingelast.
Nvttelic ist na minē wane
Die cunste te wetene hoe die mane
Die tekine loept elc maenscijn du[e]re
Want die mane heft den cuere
Ons te helpene alre naest,
Haren loep mit groter haest
Gaf haer got van hemelrike
Te regneren ewelike
Die werelt e datt' in was
E wesē sal als ict 1as
In eenē boec die was fijn
In dietsche maect ict utē latijn
E vant dair in dat sij nochtan
Niet allene gedoen en kan
Maer andere planetē helpē haer
E lettē somwil dat is waer
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Mer die werlt int ghemene
Ontfinc sij vā gode allene
Voir alle die andre te bistierrē
Menschen vogelē e dierē
Nature te gheuene e te wesē
E veel meer als wijt lesē
Heeft sij vā gode aldus ontfaen
Hier om soe wil ic ane vaen
Des mi een vrient heft gebeden
Soe heb ic dese lere bescreuē
Dair mē in bekēnē mach
Wat goet is doē op elkē dach
Of quaet of latē is beghinnē
Watmē verliesē mach of wīnē
Hoet weder is of sal kerē
Beghinne wij in die name ons he'n

Van dit gedicht bestaat een tweede redactie, in het Zutfens-Groningse handschrift
(fo XIII-XIV), en uitgegeven door P. Leendertz Jr., (in Ts. XIV, 1897), met de
varianten uit W (waarvan Conservator O. von Heinemann hem een afschrift bezorgde).
De tekst, door Leendertz ‘Van der manen zeden’ gedoopt, staat in hs. G (= het
Groningse) zonder onderbreking, en werd dus zeer waarschijnlijk in W met opzet in
13 stukken (Inleiding + 12 tekens) ingedeeld.
Rubriek

1013

1

L.

Welc teerste teiken es

U.

Dit is dat yerste teyken

Mo

Dat1 eerste teyken [k
verbeterd uit b] heit aries;

Lo

Teerste teken hiet aries;

U.

Tierste teyken - aries;

H.

Teerste - het aries;

I.p.v. de initiaal alleen de representante.
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1014

1015

1016

1017

S.

Teerste tekin - aries;

B.

Dierste tekē - aries;

O.

Die irste teyken heit;

W.

dats aries;

M.

-

L.

sekes;

U.

zeker;

H.

-

S.

siit;

B.

.i. - siit;

O.

-

W.

-

M.

heitet;

L.

-

U.

nomen scriftuur;

H.

-

S.

hir;

B.

noem - = die;

O.

nomet tscrifture;

W.

noomt - = die;

M.

teiken;

L.

teken;

U.

teykijn;

H.

-

S.

tekiin;

B.

tekē;

O.

teyken nae;

W.

nae;

M.

est;

L.

-

U.

eest;

H.

D' ōme;

S.

D' ōme;
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1018

1019

1020

1021

1

B.

ōme - eist - gedaē;

O.

= en - eest - gedaen;

W.

Dair - gedaen;

M.

Dat d' dieren ant
tfirmament - = yet;

L.

tfirma te - = yet;

U.

dier aen - = yet - gaen;

H.

ant firmamēt - = yet;

S.

ant firma t - = yet;

B.

iet;

O.

dier aent firmamēt - = yet;

W.

dierē ant firmamēt - = yet;

M.

M' - tijt - naturen;

L.

Waer - heuet zijn nature;

U.

Mar - natuur;

H.

M' - heuet sine nature;

S.

M' - tiit heuet sine nature;

B.

sine nature;

O.

Mer - sune1 sine nature;

W.

Mer - heft haer nature;

M.

ī alre;

L.

die diere in alre vre;

U.

die dier alle vre;

H.

die dier - vre;

S.

die dier - vre;

B.

die - + in - allē;

O.

[ontbreekt]

W.

ure;

M.

daer - gaen;

L.

Alse - daer;

U.

daer;

H.

Alse;

S.

Alse;

B.

Alse de - daer - = in;

sune: doorgehaald.
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1022

1023

1024

O.

[ontbreekt]

W.

[ontbreekt]

M.

daer - dit v'staen;

L.

daer;

U.

daer;

H.

Dat rechte der;

S.

Dat rechte der;

B.

-

O.

rechte;

W.

[ontbreekt]

M.

marte;

L.

marte - comet;

U.

halue meert soe coemt;

H.

alf;

S.

alf;

B.

meerte;

O.

Nae halff meerte - zaen;

W.

Nae - marte comet;

M.

-

L.

in dien;
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1025

1026

1027

1028

U.

-

H.

gegaen;

S.

gegaen;

B.

gegaen;

O.

gegaen;

W.

gegaen;

M.

is;

L.

-

U.

hij is;

H.

= hi;

S.

= hi;

B.

starxt;

O.

= hi - is sterck voeren;

W.

= hi - is;

M.

Bachten - = hi - sijn cracht;

L.

After - den;

U.

After;

H.

After - hij;

S.

After;

B.

- cracht;

O.

- cracht;

W.

+ Mer - heft hij;

M.

is;

L.

is in;

U.

Alsoe is;

H.

-

S.

-

B.

de;

O.

Alsoe is;

W.

Alsoe is;

M.

= die - wasset;

L.

die cracht wasset;

U.

craft - = die - wasset;
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1029

1030

1031

1032

1

H.

hare craft - h';

S.

hare - h';

Bo

Als si loept in den ram;

O.

[ontbreekt]

W.

= die - = haer - vort an;

M.

cleyne;

L.

heuet ghehat clenen;

U.

craft;

H.

heuet ghehat - craft;

S.

ghehat;

B.

gehadt cleine;

O.

gehadt cleyne;

W.

Sij heft gehad;

M.

In dien;

L.

wijnter;

U.

wijnter;

H.

In dien - ofte;

S.

Indien - ofte;

B.

-

O.

-

W.

In dien;

M.

+ oec - = threchte - tiaer;

L.

die iaer;

U.

+ oec - = threchte - tiare;

H.

+ oec - = threchte - tiaer;

S.

+ oec - = threchte - tiaer;

B.

De - + oec - e dat iaer;

O.

lijntē oec int jaer;

W.

+ oec - = threchte - tiaer;

M.

ī d1 gaen dair;

L.

-

U.

gaet;

H.

astronomie;

S.

astronomie - d';

d: doorgehaald.
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1034

B.

astronomie;

O.

Nae - geet;

W.

astromien - dair;

M.

dien dach;

L.

ooc - te tijt;

U.

-

H.

vp dien;

S.

vp dien tiit;

B.

De werelt;

O.

werlt - dien;

W.

werlt - in;

Mo

Ghemaect ic voer waer
tellen mach;

L.

zeker zijt;

U.

Ghemaect;

H.

Ghemaect;
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1035

1036

S.

Ghemaect - siit;

B.

Gemaect - + wel - siit;

O.

Ghemaect;

W.

Ghemaect - + wel;

Mo

E bi enē daghe daer
omtrent;

L.

Enen - is daer omtrint;

U.

is daer omtrent;

H.

Een - es daer omtrent;

S.

Een - es daer omtrent;

B.

Euēnachtich - omtrent;

O.

[Euen of Enen?] - is daer
omtrent;

Wo

Te dien tiden omtrent dien
gaenc1;

M.

calende - ons;

L.

hem;

U.

-

H.

-

S.

-

B.

De - ons;

O.

-

Wo

Sijn nacht e dach euē lanc;

W.
Als in aries is die mane
Dan ist goet na minē wane
Wech ten oestē wert bestaen
Die met s2 comansceppē ōme gaē
Want ic wel dat hij wijnt
Die darwarts sinē wech beghint
Met viere is dan werken goet
Dinc die dair mede wesē moet
Die latē wille of gaen badē
Raed ic wel heeft hijs stade
Dat hijs besta wil hij winnē
Hets dan oec goet beghinnē
Wat haestelic wil sijn volmaect
1
2

e: doorgehaald.
s: doorgehaald.
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Oec weet dat dan wel spaect
Hets dan quaet hoefde dwaē of nettē
E indē hals ventosen settē
Bloeden ter n ese huwelic leidē
Huse te makē castele te3 bereydē
Eens anders mans boetscepe gaē
Wt kerkē lopē wijch bestaē
Karre makē of brieue scriuē
Die op goet sprekende bliuen
Noch ghenē raet en salmē ruerē
Op dingē die lange sellē duerē
Wie dan name medicine
Hij keertse weder mit grot' pine

Rubriek

1037

1038

3
4

L.

Dit is tander teken

O.

Welc dander teyken is

M.

teiken - heit - = een;

L.

= dat - hiet;

U.

Et tander teyken heyt - =
een;

H.

tekijn = dat - = een;

S.

tekiin - = dat - = een;

B.

Dand' - = een;

O.

Dander teyken heit - = een;

W.

is stier gehetē;

M.

hettet4 die hette meeret;

L.

= dan - meret al hier;

U.

heitte meerret;

H.

hitte m'ret;

S.

hitte m'ret;

B.

de hitte meerert;

O.

hitte meerret;

Wo

Wair om dit is doe ic v
wetē;

te: doorgehaald.
hettet: doorgehaald.
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1039

1040

1041

1042

M.

Doer dat - is;

L.

-

U.

is starckel;

H.

starker uele;

S.

starker uele;

B.

de - stark';

O.

is sterck';

Wo

Alsoe wel als die stier
sterker es;

M.

so m ist niet wele [w
verbeterd uit v];

L.

seit;

U.

soe seytmen;

H.

= so - seitmē;

S.

= so - seitmē;

B.

de - siet;

O.

= so - weet mē wael;

W.

Dam - ram sijt seker des;

M.

= dan;

L.

eren ende sayen dal [de
laatste 3 woorden zéér
verbleekt];

U.

dan Eeren;

H.

ere;

S.

-

B.

eriē;

O.

geet;

Wo

Soe heeft die sonne crachte
meer;

M.

Mitten;

L.

-

U.

Mitten;

H.

-

S.

-
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1044

B.

-

O.

Mittē stiren - all;

Wo

Dan sij hadde indē ram eer;

M.

die;

L.

apelle [aprlle?] - dien;

U.

aprille;

H.

alf aprijl - die;

S.

alf apriil - die;

B.

-

O.

Nae halff - geet indē;

W.

Nae - ap'lle - indē;

M.

-

L.

zonne;

U.

-

H.

-

S.

-

B.

De;

O.

nae den;

W.

-

W.
Taurus es dat ander teken
Die mane scrijf ic hier den lekē
Soe wanneer dat sij dair in gaet
Die dan doen wille minē raet
Sal grauē houē e oec settē
Wijnghaert sond' enich lettē
Want hij sal in corter urē
Wassen e lange duerē
Casteele husen es dan goet
Funderē dat lange duerē moet
Huwelic salmē dan bestaen
Oec waen ic in minē waen
Datmē medicine sal helen
Der mensschen halsche e kelē
Wiege bestaen es onspoet
E wat met haeste wesē moet
Bider aerden is die wint
Die wolken loopē al onsint
Sonder regē in die lucht
Som wil hebbē wij den neuel vocht

Rubriek

L.

Dit es derde teken
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1045

O.

Dit is dat derde teyken

M.

deerde teykijn hiet
twellinc;

Lo

Terde teken hiet twellinc;

U.

Et terde teyken;

H.

= dat - Darde;

S.

= dat - Darde tekiin;

B.

tekē - twelinc;

O.

teyken is tvelinc;

W.

Terde teken;
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1046

1047

1048

1049

1050

M.

Dats twiuoudoghe;

L.

Dats twevoudighe;

U.

Dats;

H.

Dats een;

S.

Dats een;

B.

Dats ene tweuoudege;

O.

Dats tweerhande;

W.

is twiouldige;

M.

d'der;

L.

es - zonnen;

U.

kracht;

H.

Dobbel es - = dan;

S.

Dobbel es - = dan;

B.

Dobbel es;

O.

Dobbel;

W.

sijn dair - crachtē;

M.

Ieghens - = si - ghewarcht;

L.

si heuet ghevracht;

U.

ghewracht;

H.

Ieghens datsi heuet;

S.

Ieghens datsi heuet;

Bo

Iegē datse heeft gewracht;

O.

Tegen - gewracht;

W.

sij te voerē wrachte;

M.

mey;

L.

zonne;

U.

mey;

H.

alf;

S.

alf;

B.

de;

O.

Nae halff;

W.

Nae;

M.

twiellīc dit;
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L.

[ontbreekt]

U.

-

H.

twilijnc;

S.

-

B.

twelinc;

O.

twelinc;

W.

Indie;

W.
In gemini is goet beghinnē
Die vriēscap makē wille of mīnē
Pays maken onder viande
Beghinnē wijch in elkē lande
Pusoen e medicine
Machmē nemē sond' pine
Want die arm in desē tiden
Mach qualic [quelic?] enich quetsē lidē
Ic rade dwasē e vroedē
Dat sij hem van latene hoedē
Ende wachtē van wederstoot
Dair mach af comē die doot
Nagele cortē is dan quaet
Wt hauene varē dats mijn raet
Mer enich ander werc beghinnē
Raed ic niemēt die wil wīnē
Want het word ander werf begōnē
Oec scriuē sij ons die de wairheir cōnē
Wanneer dat steruet man of wijf
Dat dair een and' in sciet sijn liif
Late sal soe wair dat es
E gheneest hij sijt seker des
In desen tekene dat hij te dale
Sal vallē in een and' quale
Die oec breect wt yserē bande
Hij wort ghevaen mit grot' scande

Rubriek

1051

L.

Dit is tfierde teken

O.

Dit is dat vierde teyken

Mo

Tvierde [i.p.v. de initiaal
alleen de representante]
teyken dats waer;

L.

Tfierde teken;

U.

Et - teyken;

H.

Tfierde - es;

S.

Tfierde tekiin - es w';

B.

Tfierde tekē - es;
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O.

teyken;

W.

Tfierde tekē - es;

M.

Heit crabbe - = die sonne dair;
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1053

1054

1055

1

L.

Hiet - alse - = die sonne;

U.

= die sonne;

H.

alse - = die sonne;

S.

alse - = die sonne - d';

B.

Hetet - alse - = die sonne;

O.

[ontbreekt]

W.

creeft e wāneer als dair;

M.

+ Die sōne - clemmē;

L.

Die zonne comet - me
clīmem en can;

U.

De sonne coemt - kan;

H.

+ Die sonne - nēmeer
clēmē;

S.

+ Die sonne - nēmeer
clēmē;

Bo

De sonne comt e niene
can;

O.

+ Die sonne - me';

W.

Die sonne is sij nēmeer en kan;

M.

E sno [?]1 - w't;

L.

waert;

U.

nederwaerts;

H.

waert [gaet, later verbeterd
in gaen?];

S.

waert gaet;

Bo

Nog geclimmē. So moetse
dan;

O.

wart;

W.

wart dalē;

M.

Glelic;

L.

Ghelike;

U.

Ghelike;

H.

Ghelike;

sno [?]: doorgehaald.
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1056

1057

1058

1059

S.

Ghelike;

Bo

Ned' gaen. alse de crabbe
doet;

O.

Gelijc;

W.

creeft;

M.

w't;

L.

waert;

U.

waert;

H.

after w't - sinen;

S.

after w't - sinen;

B.

w't sett ;

O.

wart sette horen;

W.

achterwert - sinē;

M.

= na - als seit;

L.

astromie;

U.

soemer - astronomi;

H.

-

S.

-

B.

De;

O.

nae astonomien;

W.

[ontbreekt]

M.

dan in gheloues my;

L.

mie;

U.

in - mi;

H.

d'vut - mi;

S.

d' vut - mi;

B.

in gelouets mie;

Oo

Geet d' in geloues mie;

W.

[ontbreekt]

M.

-

L.

daer gaen;

U.

= daer;

H.

= daghe gaen - d';

S.

= daghe gaen - d';

B.

De dage - d';
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1060

1061

2

O.

dagen;

W.

dage beghinnē - = daer;

M.

Entie nache[t]n - = meer;

L.

bet an;

U.

Ente nacht langhet;

H.

lange - dan;

S.

langē - dan;

B.

de - lingē;

O.

nacht lengen me';

W.

lēggē2 vort;

M.

-

L.

-

U.

-

H.

alf - uerstaet;

S.

alf - uerstaet;

B.

-

O.

Nae halff weedmaent;

W.

-

g: doorgehaald.
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1062

M.

in d';

L.

-

U.

-

H.

-

S.

-

B.

De - de;

O.

indē;

W.

creeft;

W.
Als die mane gaet in cancro
Indesen soe wil ic wesē vro
Want mē macher of hebbē zeghe
Van comenscappe e vā wege
Hij moet gaen tē noordē waert
Hets dan goed vechtē dies beghaert
E wat dinge datmē dan wille visierē
In watere dat sal wel tierē
Hets medicine dan nemē goet
Si scriuēt dies willē sijn vroet
Dat mē nochtan ter borst niet
Curerē sal haer verdriet
Hets dan quaet huse makē
Of funderē want sij lakē
Oec soe raed ic opēbare
Datter ghiemant in en vare
Of gaen besittē enich goet
Das yemās was die hē bestoet
Of eens anders wie hij sij
Oec est dinghē makē die ghi
Bi viere maken of lange duerē
Het is cout bi naturē

Rubriek

1063

L.

Dat tfijfte teken

O.

Dit is tvijfte teyken

No

Twijfte teiken hiet libaert;

Lo

Tfijfte teken hiet liebaert;

U.

Et - teyken - libaert;

H.

Tfijfte - het liebaert;

S.

Tfiifte tekiin - liebaert;

B.

Tfijfte tekē - liebaert;
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1064

1065

1066

1067

Oo

Tfijfte teyken heit liebart;

W.

Tfijfte teken - libaert;

M.

-

L.

heuet- staet;

U.

heuet;

H.

E heuet - staert;

S.

Ende - staert;

B.

heuet;

O.

-

W.

staert;

M.

Het is si - allen dieren;

L.

is - allen dieren;

U.

is - allen dier;

H.

ist - = hi - allen dieren;

S.

ist - = hi - allen dieren;

B.

-

O.

Het is - = hi;

W.

Het is - = hi - alle die diere;

M.

+ is;

L.

onghehieren;

U.

onghehier;

H.

= E - onghehieren;

S.

= E - onghehieren;

B.

ongehiere;

O.

= E - + ou'dadich ongehure;

Wo

Seer fel e onghiere;

M.

= mede;

L.

= mede - zonnen;

U.

eest - = mede;

H.

= mede;

S.

= mede;

B.

eist - = mede;

O.

eest - = mede;

W.

Alsoe esset bider;
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1068

M.

hi;

L.

= in - coomt;

U.

coemt;

H.

Alsi d';

S.

Alsi d';

B.

Alse daer ond' - geronnē;

O.

Alse hi - geronnē;

W.

Alssi dair - comet gerōnē;
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1069

1070

1071

1072

M.

w't;

L.

woort;

U.

wart droeghe;

H.

-

S.

tiit;

B.

De - w't droge;

O.

droge;

W.

droge;

M.

-

L.

mensce;

U.

menighe;

H.

-

S.

-

B.

menegē;

O.

mēnigē mīschen;

W.

menigē menssche;

M.

Te laten - te nemē pusone;

L.

Bloet laten - te nemē
pysoene;

U.

pusoen;

H.

-

S.

-

B.

-

O.

-

W.

-

M.

= al;

L.

-

U.

doen;

H.

-

S.

-

B.

= al;

O.

Is - = al;
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1073

1074

1075

1076

Wo

Es quaet in dien tidē te
done;

M.

vallet;

L.

Ghelike dat;

U.

Ghelike dat;

H.

dat twater;

S.

Gheliic dat twater;

B.

Gelijc dat dat - walt;

O.

Gelijc dat;

W.

dat dat - vallet;

M.

gheůallet;

L.

-

U.

-

H.

-

S.

-

B.

geualt;

O.

tfuer alsoe gevallet;

W.

alsoe geuallet;

M.

Datt' liede - vallet;

L.

des menscen;

U.

menschen;

H.

Dat tfirmament wallet;

S.

Dat tfirmament bloet wallet
[sic];

B.

smenschē;

O.

smēschen;

W.

des menschē - vallet;

M.

hietten - comt;

L.

-

U.

heytten - coemt;

H.

hitten;

S.

hitten;

B.

hietē - comē;

O.

hitten - comt;

W.

hittē - comē;
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Rubriek

1077

1078

L.

Waer of die hondaghe
comen

O.

Waer aff die hondsdage
comē

M.

Hets - d' honden daghen;

L.

Hets [i.p.v. de initiaal
alleen de representante] hondaghen;

U.

hondaghen;

H.

hont daghen;

S.

inde hont daghen;

B.

Hets - den hont dagen;

O.

Dats - indē hondsdagen;

W.

sijn - = in - honsdaghē;

Mo

Daer af wil ic v oec
saghen;

Lo

Daer af wilic v oec saghen;

Uo

Daer af wil ic u oec
saghen;

Ho

Daer of wil ic v saghen;

So

D' of wil ic v saghen;

Bo

Daer af so willic v sagen;
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1079

1080

1081

1082

1

Oo

Daer aff wil ic v oec sagen;

Wo

Dair of wil ic v sagē;

Mo

In dit teiken libaert;

Lo

In dit teiken hiet liebaert;

Uo

In dit teyken libaert;

Ho

In dit tekijn liebaert;

So

In dit tekiin liebaert;

Bo

In dit teken liebaert;

Oo

In dit teyken liebaert;

Wo

In dit tekē libaert;

M.

= een;

L.

ene;

U.

-

H.

ene - die - = al;

S.

ene - die - = al;

B.

-

O.

Steet ene st're die;

W.

-

M.

hiet libeart [?]1 hont;

L.

diet hont;

U.

+ si;

H.

-

S.

-

B.

hetet;

O.

heit;

W.

-

M.

pijnt si ī alre;

L.

Sere pijn si in alre;

U.

Sere pinct si alle;

H.

Sere pijnt si alle;

S.

Sere piint si alle;

libeart [?]: doorgehaald.
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1083

1084

1085

1086

B.

Sere pincse alle;

O.

Sere pinsic alle;

W.

Sij es seer pijnlic alle;

M.

Zwtw't - sulc tijt;

L.

Suutwaert - sometijt gaet;

U.

Zuutwaert - som tijt;

Ho

Suutwaert si ōme gaet;

So

Suut waert si ōme gaet;

Bo

Selkē tijt si suutw't staet;

O.

Sůyt wart - som tijt;

W.

Suutwaert sij somwijl;

M.

Si pijnt sere - + si;

L.

zere pijnt;

U.

pinct - = seer;

H.

pinet - = seer;

S.

pinet - = seer;

B.

pinket - = seer;

O.

pinct - = seer;

W.

= seer;

M.

di;

L.

zonne;

U.

bij;

H.

Alse - es;

S.

Alse - es;

B.

Alse de - es;

O.

-

W.

es dair;

M.

Woren - so;

L.

Voer - dat;

U.

Vore - after dat segghe wij;

H.

Vore oft after dat seggē;

S.

Vore oft after dat seggē;

B.

Vore - so seggē;

O.

Voer off aft' soe seggē;
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1087

1088

Wo

Achter of voerē dat seggφ
wij;

M.

Dat - hon daghen is;

L.

Dat - hondaghen hebbē si
dan;

U.

Dat - honde daghe is;

H.

Dat - hontdaghe;

S.

Dat - hontdaghe;

B.

Dat - de hontdage;

O.

Dat - hondsdage;

W.

Dat het is - honsdage dan;

M.

Viertich daghen so heb si;

L.

Viertich daghen;

U.

Veertich;

H.

so hebsi;

S.

se hebsi;

B.

dage;

O.

dagen;

W.

dage - sij;
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1089

1090

1091

1092

1093

M.

Die zeuende;

L.

Den - hoymaent;

U.

Den seuende - hoymaent;

H.

Den vij - hoymaent;

S.

Den .vij. - hoymaent;

B.

Den vij. - hoymaent;

O.

Den souēde - hoymaent;

W.

Den - hoeymaent;

M.

-

L.

alse alse men;

U.

-

H.

-

S.

-

B.

-

O.

wael;

W.

Ghaen sij;

M.

Ghelijc;

L.

een v'woet;

U.

verwoedde;

H.

Ghelijc;

S.

Gheliic;

B.

Ghelijc - de;

O.

Gelijc;

W.

Ghelijc dat verwoede;

M.

Is venijnt;

L.

gheuenijnt;

U.

venijn;

H.

gheuenijnt;

S.

gheueniint;

B.

geuenijnt - alle;

O.

Is gevenijnt - alle;

W.

gheuenijnt alle;

M.

= pijnlic - is;
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1094

1095

1096

L.

= pijnlic;

U.

Alsoe - = pijnlic - is;

H.

= pijnlic;

S.

= pijnlic - tiit;

B.

= pijnlic - tiit;

O.

Alsoe - = pijnlic - is;

W.

Alsoe es - = pijnlic;

M.

Bi;

L.

Bescreuen wete;

U.

Bi scrifture wete;

H.

Bi;

S.

Bi - wiit;

B.

Bi;

O.

Bi;

W.

Bi scrijfturē;

M.

haelf - = dan so;

L.

hoymaente metter vaert;

U.

hoymaent - = dan so;

H.

hoymaent - = dan so;

S.

hoymaent - = dan so;

B.

hoymaent - = dan so;

Oo

Nae halff hoymaent voert;

W.

Nae - hoeymaent soe;

M.

libaert;

L.

So coomt die zonne liebaert;

U.

die libaert;

H.

dien liebaert;

S.

dien liebaert;

B.

De - liebaert;

O.

liebart;

W.

libaert;

W.
Wanneer wij die mane sien ke'n
In leone soe est goet he'n

De natuurkunde van het geheelal

Spreken openbaer e stille
Soe wie met viere werkē wille
Sal heb spoet in desē tiden
Soe oec1 wie oec wille met haestē lidē
Enich werc dats wel mijn raet
Dat hise besta in desē graet
Huse est oec goet e castelle
Funde'n e die ‘heft’ gouts vele
Dat versmede wille beghinnē
Hets dan goet na minē sinnē
Yuweele eerst an doen
Mer hets dan een traysoen
Enē langē wech bestriden [bescriden?]
E oec lange cleder sniden
Ic wil oec datmē medicine hoede

1

oec: doorgehaald.
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Want mē keerse met bloede
Want herte leuere e mage
Gheert gheen curerē ī desē dage
Noch des mēsschē ingewant
Oec soe ist mi wel becant
Dat die tijt is heet e droege
Som wil gaet die mane soe hoege
In desen teken dat die sterren
Des climmēs hem een luttel errē
E clīmē mede nae harē seden
Des hebbē wij neuel hier benedē

Rubriek

1097

1098

1099

L.

Dit is tseste teken

O.

Dit is tseste teyken

M.

Tseste [met alleen de
representante voor de
initiaal] teiken hiet;

L.

Tseste teken heit die;

U.

Et tseste teyken heyt;

Ho

Tseste tekijn is maget;

So

Tseste tekiin is mag ;

B.

Tseste - = dat - magt;

Oo

Tseste teyken heit maget;

W.

Tseste - = dat - maecht;

M.

Ondadich;

L.

-

U.

ende niet;

H.

e niet - draget;

S.

ende niet - dug ;

B.

niene dragt;

O.

draget;

Wo

Die en gheenne vrucht en
draecht;

M.

-

L.

Wl;

U.

Vůl - gestadicheyden;

H.

Vul;
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1100

1101

1102

1103

S.

Vul;

B.

gestadicheden;

O.

gestadicheiden;

W.

gestadicheden;

M.

zeden;

L.

ooc;

U.

-

H.

-

S.

-

B.

-

O.

rijpen;

W.

E dair toe van;

M.

is - = rechte;

L.

= rechte - de;

U.

is - = rechte;

H.

is - = rechte;

S.

is - = rechte - tiit;

B.

= rechte - de;

O.

Alsoe is - = rechte;

W.

Alsoe is - = rechte - tiit;

M.

-

L.

wasset mee an;

U.

en wasset;

H.

en wast nēmer;

S.

en wast nēmer;

B.

de vrocht wast nēb' vort an;

O.

niet en wast an;

W.

nēmeer;

M.

M';

L.

-

U.

Mar;

H.

Mer - allen;

S.

M' - allen tiit;

B.

M' - allē;

O.

Mer - geet rijpen;
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1104

W.

sij;

M.

Dus - oghest dies;

Lo

Dies ghi na half oghest
seker zijt;

U.

Dus;

H.

alf hoest;

S.

alf hoest - siit;

B.

oegst;

O.

Dats nae halff;

W.

= des;

W.
In virgine is haer nature
Droege e cout seit die scrijfture
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Hets dan goet saeyē grauē houe
Oec weet dat ic dan loue
Te plantē wijngaert e bome
Want sij brēgē grote vrome
Hets oec goet gescutte makē
E dair toe alle sakē
Diemē met aerdē makē wille
Oec soud ic noede swigē stille
In gemi piscib e in desen
Ende ī scorpione als wijt lesē
Machmē alle dinc begīnē
Dairmē dubbel an will wīnē
Hets dan quaet mac1 maechdē truwē
Ghene wedue en salmē scuwē
Int noerdē scuwē dan alle sakē
Hets quaet met viere dan makē
Oec en nem gheen medicine
Want die tiit pleecht dan te sine
Cout e droge vā naturen
Die wolkē plegē te scuren
Sonder water in die lucht
E oec est weder sōwijl vocht

Rubriek

1105

1106

1

L.

Dit is tseuende teken

O.

Dit is tsouende teyken

M.

Tseuende [i.p.v. initiaal
alleen representante] dat;

L.

Tseuende es;

U.

Et tseuende is;

H.

Tseuende tekijn - = die waghescale;

S.

Tseuende tekiin - = die waghescale;

Bo

Tseuende es de wagescale;

O.

Tsouēde - wage;

W.

Tseuēde tekē - = die waghenscale;

M.

= altoes;

L.

= altoes;

U.

= altoes - wael;

H.

= altoes;

S.

= altoes;

mac: doorgehaald.
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1107

1108

1109

1110

2
3

B.

= altoes;

O.

weet dat wale;

W.

= altoes;

M.

is;

L.

-

U.

= die dach - is;

H.

ene2 dan euen;

S.

+ dan;

B.

de;

O.

is - lanck;

W.

-

M.

d'nacht;

L.

Ieghen;

U.

Ieghen;

H.

Iegen dien - dien;

S.

Iegen dien - dien;

B.

Iegē;

O.

Tegen die - e enē3 indē;

W.

Iegē - dien;

M.

= hi - = oec;

L.

di dan daer inne;

U.

herfts hij gaet daer inne;

H.

erefst - = hi - = oec;

S.

erefst - = hi - = oec;

B.

De - = oec;

O.

= hi - geest dan in;

W.

= hi - = oec - in;

Mo

No astronomine minne;

L.

zinne;

U.

= der - astronomie mine;

H.

= der - astronomie minne;

S.

= der - astromie minne;

B.

= der - astronomie minne;

ene: doorgehaald.
enē: doorgehaald.
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1111

1112

Oo

Nae astonomie myn;

Wo

Na mijn leringe na minē
sin;

M.

is;

L.

E half spellemaente so;

U.

spelemant is;

H.

alf spelmaent;

S.

alf spelmaent;

B.

spelmaent;

O.

Nae halff speltmaent is all;

W.

Te - piecmaent moet dus
geuallē;

M.

hier - ghevallen;

L.

Dat dit;

U.

Dattet;

H.

-

S.

-

B.

geuallē;

Oo

Dattet aldus geuallen sall;

Wo

Dit wil ic makē cont v
allen;

W.
Wanneer si es in libra
Soe ist als ic mi versta
Wech begīnē goet int westē
Dien wech houd ic ouer dē bestē
Diemē dan begīnē mach
Alsoe alst ic bescreuē sach
Wie dan comensceppe bedriuē wille
Dien ist goet lude e stille
Goet est oec die adre latē
Die dinc beghint het sal hē batē
Dat haestelic wil sijn gemaect
Oec weet wel dat dan misraect
Watmē van aerdē wille werkē
Ghescreuē vand ict oec vā clerkē [sic]
Dat die ghene slachtē den dwasē
Die der nierē of der blasē
In desen twee doet medicine
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Die tiit pleecht dan oec te sine
Heet e nat e wel gemoet
Hets dan wt hauenē varē goet

Rubriek

1113

1114

1115

1116

L.

Dit es dat achtende teken

O.

Dit is dat achtende teyken

M.

Tachtēde [i.p.v. de initiaal
alleen de representante]
hiet;

L.

Tachtende dat hiet;

U.

Et - = teken - heet;

H.

Tachtende - heet;

S.

Tachtende - heet;

B.

Dachtēde - = teken - heet;

O.

Dachtende teyken heit;

W.

Tachtende - heet;

M.

= v hier;

L.

ic v dat nv;

U.

= hier;

H.

= hier;

S.

= hier;

B.

willic - = hier;

O.

= hier;

W.

= hier dat;

M.

Mitten start - gheuet;

L.

sterte - et gheuet;

U.

sterte - et gheuet;

H.

Mitten sterren - heuet;

S.

Mitten sterren veniin heuet;

B.

M dē sterte veniin - geeft;

O.

Mittē st'te - dat geeft;

W.

-

M.

nature heuet;

L.

tjit ooc - nature heuet;

U.

natuur heuet;
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H.

nature gheuet;

S.

tiit - nature gheuet;

B.

De - die nature;

O.

= oec - nature;

W.

= oec - nature;
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1117

1118

1119

1120

M.

daghe;

L.

daghe;

U.

eynde - daghe;

Ho

Wordet cout dan alle
slaghe;

So

Wordet cout dan alle
slaghe;

B.

in dende van dē dage;

O.

int dende - dagen;

Wo

Dat int eynde vanden dage;

M.

Warttet dan cout - slaghe;

Lo

Wort het cout alle
[d[sl]]aghe;

U.

Wart et - slaghe;

Ho

Want int ende van dien
daghe;

So

Want int ende van dien
daghe;

B.

Werdet - slage;

O.

Werdet coůt - = alle slage;

W.

Wort het - = dan - slage;

M.

= dan - van dier;

L.

Tcoude es - = dan;

U.

Et coude - = dan;

H.

Tcoude - = dan;

S.

Tcoude - = dan;

B.

Tcoude es - = dan;

O.

Tcoude - = dan - van dierre
manierē;

Wo

Cont is der naturen;

Mo

Dat si gheeft venijn in d'
vren;

L.

in allen vren;

U.

Groet - = tot - alle;
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1121

1122

H.

Groeit - in allen;

S.

Groeit veniin in allen;

B.

Groet - ī allē wren;

O.

Groet - heuet in allē;

W.

Groet - in alle urē;

M.

= die - van bames;

L.

= die - maente sente bauen
misse;

U.

= die - sente bamisse;

H.

alf - = die - sente bamisse;

S.

alf - = die - sente bamisse;

B.

= die - sente bamisse;

O.

Nae halue - = die - sunte
baemisse;

Wo

Ter haluer maent na
bamesse;

Mo

Die scorpioen die sonne is;

L.

dan in scorpioen esse;

U.

in scorpioen dan;

H.

in scorpio sijt gewisse;

S.

in scorpio siit gewisse;

B.

De - + dan - esse;

O.

+ dan - isse;

Wo

Coomt scorpioen dats waer
lesse;

W.
Als die mane is int scorpioen
Soe en weet ic wat goet es doen
Want dit teken es haer stal
Dair sij in heeft ongheual
Nochtan ist dan goet ontfaen
Medicine na minē waen
Inder aerdē is dan pinē quaet
Oec soe dūcket mi goet raet
Dat hem elc hoede dan
Te kēnē wat waer enich man
Die berge of bome dan op clomme
Ic duchte hem euel quame dair o e
Der scamelheit salmē niet
Medicine doen wats geschiet
Oec leestmē inden [verbeterd uit: inder] scrijfturē
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Dat het cout e nat is bi naturē

Rubriek

L.

Dit is dat neghende teken

O.

Dit is tnegende teyken
[rubriek niet onderstreept]
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1123

Mo

Die [i.p.v. de initiaal alleen
de representante] neghende
heit sagittarius;

L.

= teken - hiet sagittaris;

U.

Et - = teken - sagitaris;

H.

Tnegende tekijn - sagittari ;

S.

Tneghende tekiin sagittariu ;

B.

Dnegende - = teken sagitaris;

Oo

Dnegende teyken heit
sagittarφ;

W.

Tnegende - sagitarius;

M.

= een - scutre;

L.

dietsce;

U.

-

H.

duutsche - scott' et;

S.

duutsche - scott' et;

B.

= een - scuttre;

O.

duytschen scůtte':

W.

duutsche scottre dit;

1124'

M.

Achter serpent e voeren
gheyt1;

1125

M.

Dan - voer;

L.

Dan - voren - wijnters;

U.

Dan - vore;

H.

Dat - vor swinters;

S.

Dat - vor tswinters;

B.

Dan - = des - swīters;

O.

Dan schiet - = vore des swijnters;

W.

Dat - = vore des - den
voirwint';

1124

1

Het hele vers werd doorgehaald.
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1126

1127

1128

Mo

Mit snee e haghel [g
verbeterd uit h]
menichfoude;

L.

sne;

U.

Mit - mit - alsoe;

H.

Mit - mit;

S.

Mit - mit;

Bo

Met hagle menichuoude;

O.

Mit hagle mit - alsoe;

W.

Mit hagele mit - alse;

M.

heilighemisse;

L.

heilighen;

U.

alreheylighe;

H.

heilighe messe alf;

S.

helighen messe alf;

B.

ald' heilegē;

O.

Nae - heiligē - halue;

W.

Nae - heiligemisse twe
wekē;

Mo

Gaet die sonne in scutters
ic waent;

L.

Gaet daer de zonne in dat
men;

U.

Gaet daer die sonne
datmen;

H.

Gaet - d' in;

S.

Gaet - d' in;

B.

Gaet de - in dat mē;

O.

Geet t' sonnē - datmē;

Wo

Coomt die sonne in dit
teken;

W.
Sagitari hier nae steet
In sijnre nature droege e heet
Als die mane coomt dair in
Dunct mi goet in minē sin
Onder viande vriēscap makē
Of die gherechte minne doet wakē
Vergaderē als ict bezach
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Oec est goet op elkē dach
In desen tekine die adre latē
Die dan laet het sal hem batē
Wie hem met comanscappe gheueert [gheneert?]
Make sinē wech tē oestē weert
Met viere es dan werkē goet
Tot gelt te slane heftmē spoet
Oec ist goet dan wijch bestaen
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Mer het sal te niete gaen
Oec soe raed ic elkē man
Dat hi der aerdē werc dan niet
En besta oec wats geschiet
Oec soud ic mi sijns ontsien
Die medicine dade den dien
Hets droge e heet scrijf ic dē lekē
Want wtē oestē sprinct dit tekē

Rubriek

1129

1130

1131

L.

Dit is dat tiende teken

O.

Dit is dat tiende teyken

M.

Tiende [i.p.v. de initiaal
alleen de representante]
teiken;

L.

= Dat;

U.

Et - = teken heet;

H.

Tiende tekijn het;

S.

Tiende tekiin;

B.

= Dat - heit cap'cornus;

O.

teyken heit cap'cornus;

W.

= Dat - heet cap'cornus;

L.

hiet;

U.

-

H.

het;

S.

-

B.

dier dat heet;

O.

heit;

W.

Dat is - dier dat;

L.

voren - = een;

U.

= e - = een - gheyte;

H.

After tserpent - voren
gheit;

S.

After tserpent - voren
gheit;

B.

vore geet;

O.

= e - vore geet;

W.

+ een - e voir een;
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1132

1133

1134

1135

1136

L.

Est dat men wel;

U.

datmen wel weyt;

Ho

Eist datmen wel weit;

So

Eist datmen wel weit;

B.

Eist want mē dit wel;

O.

Eest - wael;

W.

Het is dinc diemē wel;

L.

Alsi de gheit hieten;

U.

Alsi - gheit;

H.

Alsi - gheit;

S.

Alsi - gheit;

B.

Alse de geet eten;

Oo

Alse die geite eten sall;

W.

= hi - eten;

L.

si haer hooft;

U.

si hůer;

H.

Heffet si hoer - vp;

S.

Heffet si hoer - vp;

B.

Hefse haer;

O.

Hefse haer hoet - all;

W.

Heeft sij op hoer - = op;

L.

de zonne;

U.

-

H.

-

S.

-

B.

de;

O.

Alsoe;

W.

Alsoe;

L.

= Want - = vast voorwaert an;

U.

= Want - = vast;

H.

= Want - = vast - vort w't
an;

S.

= Want - = vast - vort w't
an;
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1137

Bo

Si gaet clemmēde opw't
dan;

O.

= Want - geet - = vast voerwart;

W.

= Want - = vast - clīmende;

L.

Mar achter waert - = felle;

U.

Mar achter wart - = felle steert;

H.

M' after w't - = felle - stert;

S.

M' after w't - = felle - stert;

Bo

Acht'w't herē steert;

Oo

Mer acht'wart [wort?] harē
stert;
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1138

1139

1140

1141

1

W.

Mer acht'wert haren [:over
een ratuur van meer dan 5
letters geschreven] - =
felle;

L.

si elken deert;

U.

die leken deert;

H.

hi elken dert;

S.

hi elken dert;

B.

hi elkē deert;

O.

hi elken deert;

W.

elcke1 elc u'vaert;

L.

wijnter neem[t];

U.

wijnter;

H.

d';

S.

d' siin;

B.

De - nemt d' siin begin;

O.

wijnter - begin;

W.

dair;

L.

astronomien;

U.

-

H.

d';

S.

d';

B.

dan;

O.

geet nae astonomien - =
daer;

W.

astromien dair;

L.

Et is ooc dan;

U.

Et;

H.

Et es d' - corste;

S.

Et es d';

B.

es dan oec de;

O.

is dan die;

elcke: doorgehaald.
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1142

1143

1144

1145

1145'

W.

Hets dair in oec die couste
[corste?];

L.

zien;

U.

-

H.

-

S.

D';

B.

= dat;

O.

wael;

W.

Vanden iare alst wel sijn;

L.

= Dat - ghaen;

U.

= Dat;

H.

= Dat - beghinnē;

S.

= Dat - beginnē d';

B.

= Dat - De dage - lingē;

O.

= Dat - dage - lengen;

W.

= Dat - dage beghinnē
langē dair;

L.

nacht maent dats;

U.

is;

H.

alf - dats;

S.

alf - dats w';

B.

dats w';

O.

Nae halff - is;

W.

decēber - is;

L.

[ontbreekt]

U.

-

H.

[ontbreekt]

S.

[ontbreekt]

B.

De - vort;

O.

[ontbreekt; cf. v. 1148']

Wo

Sal cap'corn in gaen;

W.

Dit doe ic v verwaer
v'staen;

W.
Capricorn als ict vant
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Es cout e droge wie dē lant
Of houe spit of wille saeyen
Ic hope dat hij ghewin sal meyen
Bome e wijnghaert salmē settē
In desen teken sonder lettē
Die werct inder aerdē ic waē hij wijnt
E die oec sinē wech beghint
Int zudē est met comāscapen
Of anders scriuē ons die papen
Winninghe sal hem dair af comē
Oec weet ic wel het sal hem vromē
Die hem in sulc werc gheueert [gheneert?]
Dies .i. corten e begheert
Hets quaet nemē enich wijf
Of oec beghinnē strijt of kijf
Waert oec dat een werc v' kore
Ic weet wel dat hij dair an v'lore
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In te latene enich man
Noch medicine te nemene dan
Die knien en cureert niet
In desen tiden haer verdriet
Hets cout e droege vā naturē
E die wijnt pleecht te duerē
Ander aerdē al omtrent
Die wolkē aendat firmamēt
Zuutwert sietmē wenden
Die ons den vulen neuel zendē

Rubriek

1146

1147

1148

L.

Dit is telfte teken

O.

Dit is dat ylfste teyken

L.

Telfte - + dat - hoort;

U.

Et - teyken - nu;

Ho

Tellefste tekijn dat es nv
hort;

So

Tellefste tekiin dat es nv
hort;

B.

Tellefste - es - hort;

O.

ilfste teyken - nů

W.

Telfte;

L.

dat is in dietsce eenwoort;

U.

dat is - waert [de a lijkt
verbeterd uit o];

H.

= dats - duutsche wort;

S.

= dats - duutsche wort;

B.

dietsch wort;

O.

dat is - duytsche;

W.

dat is;

L.

den watere toe behoort;

U.

Goet - water;

H.

Tote - behort;

S.

Tote - behort;

B.

hort;

O.

te wate';

W.

Ghote - sij;
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1148'

1149

1150

1151

1152

O.

Nv hoert ic sal v seggen
voert;

W.

Hier af sal ic seggē voert;

L.

de zonne;

U.

coemt;

H.

Alse - comt;

S.

Alse - comt;

B.

Alse de - comt;

O.

Alse - comt;

W.

coomt;

L.

-

U.

Et;

H.

E - = Het - is;

S.

E - = Het - is;

B.

regent - + h ;

O.

= Het - Regenet g'ne e is;

W.

regent - het is;

L.

loumaente comet aldus;

U.

louwemaent coemt;

H.

alf laumaent comet dus;

S.

alf laumaent comet dus;

B.

loymaent comet dus;

O.

Nae - hoymaent comt
aldus;

W.

= so - coomt aldus;

L.

zonne;

U.

-

H.

-

S.

-

B.

De;

O.

Aquarius;

W.

quarius;

W.
Aquarius heet huse begīnē
Te fūderē wie wil winnē
Of dair in varē oec est goet
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Dan huwelic doen of latē bloet
Oec soe is die tiit dan waert
Dinge begīnē dat beghaert
Lange te duerē mē niet sal
Indeser tiit gheen ongeual
Datten beennē hoert curerē
Een ander dinc sal ic u lerē
Dies ic mi hebbe dac1 bedacht
Wat haestelic wil sijn gewracht
Noch lange wech en sultu niet
Bestaen wes dijns lijfs gesciet
Nature es dan heet e nat
Astronomye scrijft ons dat

1

elcke: doorgehaald.
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Dat dan is goet wtuarē
Want vā ghewoente pleecht te harē

Rubriek

1153

1154

1155

1156

L.

Dit is twaelfte teken

O.

Dit is dat twelfte teyken

L.

twaelfte;

U.

Et twaelfte teyken - is;

H.

= Dat - Twalefste tekijn;

S.

= Dat - Twalefste tekiin;

B.

tuelefste - vische;

O.

twelfte teyken vissche is;

W.

= Dat - Twaelfte - is;

L.

nu louen;

U.

dies;

H.

-

S.

gelouē;

B.

mog mi gelouen;

O.

Gij moet my gelouen;

W.

Ghij muecht - gelouē;

L.

coud sijn;

U.

sijn - nat;

H.

sijn;

S.

siin;

B.

siin - nat;

O.

sijn - wack;

W.

sij cout siin e ;

L.

ooc den onghemac;

U.

+ hi - = groet;

H.

= groet;

S.

tiit - = groet;

B.

hi doet v'noy om dat;

O.

+ hij - = groet - ongemac;

W.

= groet - ongemack;
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1157

1158

1159

1160

L.

-

U.

-

H.

luden - = van;

S.

luden - regē;

B.

regene - = van;

O.

ludē - regenē - colde;

W.

regē;

L.

ander;

U.

-

H.

ander;

S.

ander;

B.

andre - menichuoude;

O.

and' - mēnichfolde;

W.

andre;

L.

sporkel;

U.

sporkel dat verstaet;

H.

alf sporkelle - sonne;

S.

alf sporkelle - sonne;

B.

hal sporkle de sōne;

O.

Nae halff sporkele - sonne;

W.

Nae - sporcle - sonne;

L.

visce;

Uo

Die sonne inden vische
gaet;

H.

Inden visch;

S.

Inden visch;

B.

de vische;

O.

Inden;

W.

vische dit wel;

W.
Pisces hebbē haer tysoen
Alsulc dat dan goet is doen
Huwelic e vriēscap makē
Zuluer smeden sonder lakē
Ghescutte makē is dā goet
Ende wat met watre wordē moet
In watre ist goet scriuē plaen
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Ten noerden wert goet wech bestaē
Medicine ist nemē goet
Comenscappe sal hebbē spoet
E oec goet dairmē an wil wīnē
Salmē in deser tiit begīnē
Mer hoeti dan van allē boetē
Den teen te doen e voetē
Hets met viere dan werkē quaet
Die tijt enter naturē staet
Sie ic staen in goets gewout
Ghelijc die wech nat e cout
In dese figure men markē sal
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Dese dinc die s1 ic seide al.

Hierna volgt als slot van W. een korte Latijnse tekst over hetzelfde onderwerp.
Rubriek

1161

1162

1163

1164

1

L.

Hoe ziecheit wasset alse
die tijt niet en es
ghetempert

U.

Hoe siecheyt wasset in den
mensche [in margine]

O.

Hoe ziecheit wast alse die
tijt ongetempert is

L.

ghezeghet;

U.

= v;

H.

gheseit;

S.

gheseit;

B.

hebbic - gesegt;

O.

geseet all;

L.

de - werden;

U.

werden;

H.

= tijt - w'den;

S.

tiit w'den;

B.

= dat - de - werdē;

O.

= dat - wedren sale;

L.

iare - naturen;

U.

iaer - naturen;

H.

alle dien iare - naturen;

S.

al dien iare - naturen;

B.

iare - naturē;

O.

jaer - naturen;

L.

de;

U.

-

H.

leeren;

S.

leeren;

B.

Alse - de;

s: doorgehaald.
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1165

1166

1167

1168

1169

1170
2

O.

Alse;

L.

= E - Alse aldus - wert de;

U.

= E - en wart;

H.

= E - Alse - = niet ne wordet;

S.

= E - Alse - = niet ne wordet - tiit;

B.

= E - Alse - w't de;

Oo

Alse ons nůlle wort die tijt;

L.

+ Also - = hier - voor;

U.

= voren;

H.

= voren;

S.

= voren - siit;

B.

Alse - = voren - geleert;

O.

Alse gij - = voren - geleert;

L.

si contarie;

U.

Endet;

H.

wercket;

S.

-

B.

9trarie;

O.

[al]2 cont rie werct all;

L.

-

U.

nu toeghen;

H.

-

S.

-

B.

togen;

O.

= nv - tonē sall;

L.

ziecheit comet;

U.

groet siecheyde;

H.

siechede;

S.

siechede;

B.

siechedē;

O.

siecheit comt;

L.

In die derde;

[al]: bovendien nog doorgehaald.
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1171

1172

U.

In die derde;

H.

In die derde;

S.

Indie derde tiit der;

B.

derdē;

O.

derden tijdē;

L.

gheuic;

U.

-

H.

gheuic;

S.

gheuic;

B.

geuic;

O.

geue;

L.

zult;

U.

zult;
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Rubriek

1173

1174

1175

1176

1177

H.

-

S.

Ghiit;

B.

Dat gijt - selt tebat;

O.

Gijt - soldt - bet;

L.

Die nature van den wijnter

O.

Die nature vanden wijnte'

L.

wijnter - wezen zoude;

G.

wijnter;

H.

-

S.

-

B.

De;

O.

wijnt';

L.

Harde - harde;

U.

Harde - harde;

H.

= herde [: tweede herde];

S.

= herde [: tweede herde];

B.

Harde hard e h'de;

Oo

Mit rechte haert e coude;

L.

-

U.

droeghe;

H.

-

S.

-

B.

droge;

O.

Is hij droge;

L.

die ziecheit;

U.

Soe groeyen siecheyden;

H.

siecheden gereet;

S.

siecheden gereet;

B.

siecheidē gereet;

O.

Dan - ziecheiden gereet;

L.

somer heuet;
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1178

1179

1180

Rubriek

1181

U.

soemer heet;

H.

somer heuet;

S.

som' heuet;

B.

somer;

O.

somer;

L.

dood - ooc - gheuet;

U.

[ontbreekt]

H.

dicken gheuet;

S.

dicken gheu ;

B.

geeft;

O.

+ E - doet - = het oec ducke geeft;

Lo

Beide den volke e den
beesten;

U.

Bede;

H.

Bede den mensche entē;

S.

Bede den mensche entē;

B.

Beide;

O.

Beide mīschen;

L.

-

U.

Na - ten meesten;

H.

als;

S.

als;

B.

-

O.

Inden - indē

L.

Dit is van der lentine

U.

Hoe lenten is sculdich te
sijn [in margine]

O.

Lentē is heet e wack

L.

is;

U.

Lentin - is - nat;

H.

= hi - is;

S.

Lentiin - = hi - is;

B.

De lentē - = hi - nat e heet;
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1182

1183

1184

O.

Die lijntē is;

L.

-

U.

Doe;

H.

ongemac;

S.

ongemac;

Bo

Anders mact hi menich
leet;

O.

hij - ongemac;

L.

coud;

U.

is - droeghe;

H.

hi is;

S.

is;

B.

droge;

O.

is - droge - coude;

L.

die ziecheit;

U.

Soe werden siecheden;

H.

siecheden;

S.

siecheden;
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1185

1186

Rubriek

1187

1188

B.

= So - Siechedē menichuout;

Oo

Soe wast siecheidē
mēnichfout;

L.

voort;

U.

herfste;

H.

erefst - vort;

S.

erefst - vort;

B.

vort;

O.

comt;

L.

+ dan - groten moort;

U.

+ dan - groten;

H.

mort;

S.

mort;

B.

mort;

O.

maect groetē;

L.

Dit is van den somer

U.

Hoe des somers die tijt van
recht wesen sal [in
margine]

O.

Hoe die somer soude sijn

L.

somer is;

U.

soemer is droeghe;

H.

somer;

S.

somer;

B.

De som' - droge;

O.

somer is droge;

L.

Deed - het;

U.

Dade - et;

H.

Dade - ware;

S.

Dade - ware;

B.

Dade - h ware;
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1189

1190

1191

1192

Rubriek

1193

O.

Dade;

L.

coud;

U.

nat;

H.

ware;

S.

ware;

B.

ware - nat;

O.

hij coůt - nat;

Lo

Wi souder of hebbē groot
onghemac;

U.

Siecheyt;

H.

Siechede;

S.

Siechede;

Bo

Siecheidē. ic segge v dat;

Oo

Dats siecheit e ongemac;

Lo

Want alse ghi wel hebt
ghehoort;

U.

Werden dan als;

H.

Wassen dan als - gehort;

S.

Wassen dan als - gehort;

B.

Wiesen dan. als - gehort;

O.

Wiessense dan als gi gehoert;

L.

wijnter - voort;

U.

wijnter sal si;

H.

sout - = si - vort;

S.

sout - = si - vort;

B.

wintre soudēsi - vort;

O.

wijnte' soude se;

L.

Dit es van den herfste

U.

Hoe die herfst is sculdich
te sine [in margine]

O.

Hoe die herfst soude sijn

L.

is;

U.

herfste is droeghe;
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1194

1195

1

H.

erefst;

S.

erefst;

B.

De - droge;

O.

is droge - e nat1 cout;

L.

zien - woud;

U.

wel weet e mach sien int
wout;

H.

-

S.

-

B.

-

O.

wael siet in dat woůt;

L.

Alse - is weec;

U.

is nat;

nat: doorgehaald.
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1196

1197

1198

Rubriek

1199

H.

-

S.

-

B.

Alse - nat;

O.

Alse - is;

L.

Siecheit;

U.

Siecheyt wasset;

H.

Siecheden;

S.

Siecheden;

B.

Siecheden - gereet;

O.

Siecheiden - gereet;

L.

-

U.

lentijn;

H.

lentijn;

S.

lentiin;

B.

oppenbaren;

O.

lijntē Apenbaerē

L.

Meneghen;

U.

vervaren;

H.

-

S.

-

B.

Menegē - v'varen;

O.

Mēnigē;

L.

Waer bi een wijnter heet es

U.

Waer bi die wijnter cout is
[in margine]

O.

Waer bi een wijnte' is heet

L.

coud;

U.

= v - ghemaect condt;

H.

-

S.

-

B.

hebbic - gemak ;
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1200

1201

1202

1203

1204

1205

O.

Nů - gemaect condt;

L.

tiaer werdet - stond;

U.

tiaer;

H.

tiaer weder;

S.

tiaer weder;

B.

diaer;

O.

diaer wertt [werct?];

L.

Nv moghe di;

U.

moghe di;

H.

Dus moghedi;

S.

Dus moghedi;

B.

Nv mogedi - vragē;

O.

my vragen;

L.

somer - + dan;

U.

zoemer;

H.

W' - + dan;

S.

W' - + dan;

B.

.i. som' - + dan;

O.

coůt dan is;

L.

wijnter;

U.

wijnter;

H.

bi wilen;

S.

bi wilen;

B.

-

O.

wijnt' somwilen;

L.

Dits;

U.

Dits;

H.

Dits;

S.

Dits;

B.

Dits - godeweet;

O.

Dits cont rie got;

L.

zeuen;

U.

seuen;

H.

-

S.

-
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1206

1207

1208

1209

H.

De;

O.

souē - all;

L.

-

U.

nu;

H.

+ dit;

S.

+ dit;

B.

togen;

O.

nů tonē sall;

L.

-

U.

is;

H.

is;

S.

is;

B.

-

O.

is;

L.

ī allen uren;

U.

Droeghe - coudt alle;

H.

in allen;

S.

in allen;

B.

Droge. - alle wren;

O.

Droge - alle;

L.

+ daer toe;

U.

maen;

H.

-

S.

-
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1210

1211

1212

1213

1214

B.

De;

O.

-

L.

Sijn coud;

U.

Sijn - nat;

H.

Sijn;

S.

Siin;

B.

Sijn - nat.;

O.

Sijn coůt;

L.

ende die zonne godweet;

U.

Mars e die - godweet;

H.

Mars ende die - godweet;

S.

Mars ende die - godweet;

B.

Mars e - godeweet;

O.

Mars e die - god weet;

Lo

Si zijn droghe ende daer
toe heet;

U.

Si sijn droeghe;

H.

Sijn - = beyde;

S.

Siin - = beyde;

B.

Si siin droge;

O.

Si sijn droge;

L.

is;

U.

= es;

H.

= es;

S.

= es;

B.

-

O.

= es;

L.

Mercuri ;

U.

= al;

H.

-

S.

Marcuriu ;

Bo

Mercurius getempt bat;

O.

Mercuri getempert - alle;
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Rubriek

1215

1216

1217

1218

1219

U.

Waer bi die tijt wart cout
[in margine]

O.

Waer bi die tijt is cont rie

L.

ene - coomt;

U.

planeet coemt;

H.

Alse eene - gerōnē;

S.

Alse ene;

B.

Alse ene - gerōnē;

O.

geronnē;

L.

zonnen;

U.

teyken mitter;

H.

tekijn mitter;

S.

tekiin mitter;

B.

-

O.

teyken vander;

L.

nemet ooc zijn naturē

U.

+ oec;

H.

nemet - + oec - naturen;

So

Dietiit nemet oec siin
naturē;

B.

nemt oec sine;

O.

-

L.

Van der - in allen uren;

U.

alle vre;

H.

tallen vren;

S.

tallen vren;

B.

Vand' - alle wre;

O.

alle;

L.

Wxempel - + nu;

U.

weet;

H.

-

S.

-

B.

willic;
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1220

1221

1222

1223

O.

gij weet;

L.

moghe dijt - de bet;

U.

Soe moghe dijt - = te;

H.

moghedijt - = te;

S.

moghediit - = te;

B.

mogedijt - = te;

O.

Soe;

L.

zonne;

U.

-

H.

-

S.

Quansiis;

B.

de;

O.

-

L.

aldus;

U.

-

H.

aldus;

S.

aldus;

B.

de - al dus;

O.

aldus;

L.

-

U.

sonne e saturnus;

H.

sonne;
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S.

sonne;

B.

de som';

O.

-

1223'

U.

Beyde in zullen gaen;

1224

L.

-

U.

-

H.

-

S.

-

B.

-

O.

heb;

L.

zout - wezen;

U.

Mit recht soudt;

H.

-

S.

-

B.

-

O.

Mit recht soudt;

L.

Mer - god weet;

U.

Mar - godweet;

H.

god weet;

S.

godweet;

B.

gode weet;

Oo

Mer mercuri got weet;

L.

harde - inde;

U.

harde - coudt;

H.

es;

S.

h'de - es;

B.

h'de droge es;

O.

droge - e heet1 coůt;

L.

ziere;

U.

sijnre ghewoudt;

H.

Doet hi dat - sire gewout;

S.

Doet hi dat - sire gewout;

1225

1226

1227

1228

1

heet: doorgehaald.
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1229

1230

1231

1232

1233

1234

B.

sire gewout;

O.

sijnre gewout;

L.

= dan;

U.

is - = dan - mit;

H.

= dan;

S.

tiit - = dan;

B.

De - = dan;

O.

is - = dan - mit coůden;

L.

Mee - het - zoude;

U.

si - recht;

H.

= hi;

S.

= hi;

B.

-

O.

terecht sijn soůde;

L.

mane ooc;

U.

-

H.

Isser - mane - = oec;

S.

Isser - mane - = oec;

B.

de mane bi ochte;

O.

Isser - mane bi off venůs;

L.

Die meere coude - ooc
aldus;

Uo

Die meerre coude esset
aldus;

H.

es d';

S.

es d';

B.

couder eist;

Oo

Te meerre coude eest
aldus;

L.

so moeti;

U.

moet di;

H.

moeti;

S.

moeti - siin;

B.

mogedi - siin;

O.

moet hi;

L.

de zonne - teiken;
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1235

1236

1237

U.

teyken;

H.

Alse;

S.

Alse;

B.

Alse de - tekiin;

O.

Alse - teyken is;

L.

en ghene - dan bi;

U.

enich planeet bij;

H.

Isser;

S.

Isser;

B.

enich der planetē;

O.

Isser ēnighe;

L.

Die - hebbe;

U.

Die - soe hebbe wij;

H.

der na;

S.

tiit der na;

B.

-

O.

nae soe het wij;

L.

wijnter de - zoude;

U.

wijnter - mit recht;
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1238

1239

1240

1241

1242

H.

-

S.

-

B.

De;

O.

wijnt' - mit;

L.

[noot] coude;

U.

mit groeter;

H.

mit;

S.

Siin;

B.

Siin - groten;

O.

mit groetē;

L.

Comet mars - zonne iewer;

U.

Coemt mars;

H.

mars - iew';

S.

mars - iew';

B.

mars - iewerīc;

O.

mars - eygen;

L.

wijnter hebbe;

U.

wijnter = so;

H.

= so;

S.

= so;

B.

Heetē - = so - hebben;

O.

wijnt' hebben wi;

L.

Alse - alsi;

U.

Alsoe;

H.

lange alsi;

S.

alsi;

B.

lange alsi - staen;

O.

Alsoe lange - staen;

L.

de tijt;

U.

Soe is - alsoe;

H.

gedaen;

S.

tiit - gedaen;
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Rubriek

1243

1244

1245

1246

Bo

Dē tijt hebbē wi also
gedaen;

O.

=So - Is - aldus gedaen;

L.

Dit is de reden waer bi een
Phisiin moste conen
astronomie

U.

Waer bi een visiker sal
connē astronomi

O.

Dits waer bi een phisisijn
moet connē astonomien

L.

en staet;

U.

Omme dat en gheen
planeet;

H.

Omme dat gheene - + ne;

S.

Omme dat gheene - + ne;

B.

ōme - gene;

O.

gheen planetē - staē;

L.

Waer - wech hene;

U.

Mar - ganc wech gaet;

H.

M' horen wech henen;

S.

M' horen wech henen;

B.

Maer elke - wech gaet;

O.

M' elke - wech moetgaen;

L.

moeten si alle - dezen;

U.

= so;

H.

= so;

S.

D'- = so;

B.

Daer ōbe - = so;

O.

= so - nae;

L.

die dewers [de wers?]
wezen;

U.

diuers;

H.

nader tijt diuers;

S.

nader tiit diuers;

B.

de - diuers;
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1247

1248

1249

O.

=Planeten - herde diůeers;

L.

= bi - zoude;

U.

en gheen meyster;

H.

-

S.

ne - siin;

B.

Hier ōme - = en - geē
mest';

O.

= en soude - meisterē en;

L.

hi een goet phisicus sijn;

U.

hij sijn een - fisijn;

Ho

Wildi goet visiker zijn;

So

Wildi goet visiker ziin;

B.

Woudi - fisicijn;

O.

Wil - sijn guet phisisijn;

L.

Hine;

U.

-

H.

Hine - astronomie;

S.

Hine - astronomie lee'n;

B.

Hine;

O.

Hij - astomiē;
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1250

1251

1252

Rubriek

1253

1254

L.

-

U.

Soe;

H.

mochte;

S.

mochte - hee'n;

B.

mochti;

O.

Soe;

L.

kurerē - + ooc;

U.

=Seker;

H.

purgieren;

S.

purgieren;

B.

genesen;

O.

genesen;

L.

= en - qualike wezen;

U.

-

H.

ne;

S.

ne;

B.

Anders en machi;

O.

sijns - mocht;

L.

Welc een groot phisisijn es

U.

Welc een goet visiker is

L.

Waer - = is;

U.

Waer - fisijn;

H.

Waer - es - phi[si]sijn;

S.

Waer - es - phisisiin;

B.

M' dats.i.;

O.

M' dats - phisisijn guet;

L.

-

U.

+ oec;

H.

-

S.

-

B.

-
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1255

1256

1257

1258

1259

1260

O.

is;

L.

deze - + e dinghe - v'zien;

U.

kan voersien;

H.

tiide;

S.

tiide;

B.

-

O.

-

L.

van planetē;

U.

-

H.

van dien - gesciē;

S.

van dien - gesciē;

B.

gesciē;

O.

mach geschiē;

L.

coude ofte heet;

U.

-

H.

of te heet;

S.

of te heet;

B.

-

O.

e;

L.

sine lede;

U.

sine;

H.

sine lude;

S.

sine lude;

B.

sine - gereet;

O.

hij sine sieke - gereet;

L.

altoos;

U.

kan;

H.

der;

S.

der;

B.

d';

O.

nae;

L.

Ieghen - ende ieghen;

U.

Ieghen heet e ieghen;

H.

Ieghen hitte ende ieghen;

S.

Ieghen hitte ende ieghen;
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1261

1262

1263

1264

B.

Iegē heet e iegē;

O.

Tegen heet e tegen;

L.

alse - ziecheit;

U.

siecheyt coemt;

H.

siecheit;

S.

siecheit;

B.

alse - siecheit comt;

O.

als een ene siecht comt;

L.

planetē regneren sal dan;

U.

planeet;

H.

planeten;

S.

planetē;

B.

planetē regneerde;

O.

planetē regniert;

L.

= so;

U.

= so - hij;

H.

= so;

S.

D' - = so;

B.

= so - machi;

O.

Dair - = so - + wael;

L.

-

U.

-

H.

-
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1265

1266

1267

1268

1269

S.

st' uen;

B.

genesen - st'uen;

O.

Off - genesen off st'uen;

L.

ooc hem - pysoene;

U.

pusoen;

H.

-

S.

-

B.

= oec - geuen;

O.

geuē;

L.

= oec;

U.

Soe - = wel oec - tedoen;

H.

= oec;

S.

= oec;

B.

dit oec wel;

O.

Soe steet - dit oec wel doē;

L.

de wile - besie;

U.

-

H.

-

S.

-

B.

de - + oec;

O.

hij - wael;

L.

+ so;

U.

planeet;

H.

-

S.

-

B.

-

O.

Van;

L.

Si es de regneret;

U.

Si is die regnierde;

H.

Si is;

S.

Si is;

S.

So es die;
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1270

1271

1272

1273

1274

1275

O.

Soe is die regneert;

L.

= so - hi is vroet man;

U.

soe;

H.

-

S.

hiit;

B.

.i.;

O.

soe is;

L.

ghezien;

U.

-

H.

dickē;

S.

dicken - gesien;

B.

gesien;

O.

wij ducke - gesien;

L.

= wel - phisisien;

Uo

Dat een fisijn;

H.

= wel - groot phisisien;

S.

= wel - groot phisisien;

B.

= wel - groet;

O.

= wel - guet phisisijn;

L.

zieken;

U.

zieken;

H.

-

S.

-

B.

te;

O.

te;

L.

daer wel;

U.

siecheyt - = herde;

H.

siecheit - = herde;

S.

siecheit - = herde;

B.

De siecheit - = herde wel + saen;

O.

siecheit - = herde - wael;

L.

kendihi [hi: latere hand?];

U.

natuur - + wel;

H.

kendi;
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1276

1277

1278

1279

S.

kendi;

B.

Sgeens nat2re;

O.

=Des - Geens nature - = hi;

L.

ziecheit oocde [de; latere
hand?];

U.

siecheyt;

H.

siecheit;

S.

siecheit;

B.

siecheit - = oec;

O.

ziecheit - = oec;

L.

Een recht pysoen hire;

U.

Gherechte - hier;

H.

hi - d' iegē;

S.

hi - d' iegē;

B.

Gerecht puson hire iegē;

O.

Gerecht - hier tegē gaff;

L.

Nochtien v'sloet;

U.

versloecht hem niet;

H.

halpt;

S.

halpt;

B.

= en - besloet;

O.

Nochtant - besloet;

L.

hi ten zieken mee seerde;

U.

Mar die;
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1280

1281

1282

1283

1284

H.

M' die sieke;

S.

M' die sieke;

B.

M' - siekē;

O.

M' - verzeerden;

L.

hi daer toe sine siecheit ooc
die stede [ooc die stede:
zéér verbleekt; uitgewist?];

U.

sine siecheyt;

H.

sine siecheit - = hi oec;

S.

sine siecheit - = hi oec;

B.

sine siecheit;

O.

sine ziecheidē - meerdē;

L.

sere;

U.

zeer u;

H.

sere;

S.

sere;

B.

wondrē sere;

O.

Dat - ze';

L.

Dat deze dinghe moghē;

U.

= mach;

Ho

Hoe dit mach geuallen;

S.

Hoe dit mach;

B.

= dus - geuallē;

O.

= dus - gevallen;

L.

Dus dwalē - meester dicke;

U.

Dus doelen - dicke;

H.

Dus;

S.

Dus;

B.

Dus - mestre dicke;

O.

Aldus - guede meist's
ducke;

L.

Dat comet - dezen sticke;

U.

coemt alle - sticke;

De natuurkunde van het geheelal

1285

1286

Rubriek

1287

1288

1289

H.

Dat;

S.

Dat;

B.

Dat - sticke;

O.

stucken;

L.

en;

U.

en konnen mercken;

H.

-

S.

-

B.

en;

O.

en - mercken;

L.

connē;

U.

zellen;

H.

cēnen w'ken;

S.

cēnen w'ken;

B.

selē;

O.

connē werckē;

L.

Die cracht van elker
planetē

O.

Die cracht van elk' planetē

L.

+ v - de;

U.

af;

H.

af latic;

S.

af latic;

B.

af latic de;

O.

aff;

L.

nv voort bescriuen;

U.

= noch;

H.

= noch - vort bescriuen;

S.

= noch - vort bescriuen;

B.

willu - = noch - vort
bescriuen;

O.

= noch - bescriuen;

L.

-
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1290

1291

1

U.

pla[ne]ten haer craft;

H.

Van dien - craft;

S.

Van dien - craft;

B.

-

O.

-

L.

doghet;

U.

Haer doeghet - haer;

H.

doghet;

S.

doghet;

B.

dogt;

O.

doget;

L.

si sijn quaet;

U.

-

H.

-

S.

siin;

B.

siin;

O.

twe1 guet;

twe: doorgehaald.
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1292

1293

1294

1295

1296

Rubriek

L.

[ontbreekt]

U.

-

H.

elke;

S.

elke;

B.

-

O.

al die;

L.

[ontbreekt]

U.

Mars;

H.

Mars;

S.

Mars - siin;

B.

Mars - siin;

O.

Mars - + si;

L.

is - hare;

U.

alsoe is;

H.

alse - = es - hare;

S.

= es - hare;

B.

also s[o] - hare;

O.

alsoe is - hare;

L.

Mercuri' - ende die;

U.

e die;

H.

Mercurius;

S.

Mercurius;

B.

M'curi de - e ;

O.

Mercuri - = die - e ;

L.

die middel;

U.

= of - middel - waen;

H.

middel;

S.

Siin - middel;

B.

af middel;

O.

aff middelt;

L.

Hoe elken mensce sine
nature e sine
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Gheboornesse vā eenre
planet comet

1297

1298

1299

1300

1301

U.

Hoe elc mensche neemt
sijn natuur in sijnre
gheboerte [in margine]

O.

Hoe elc mīsche vijnt sijn
nature In sijnre
geboernissen

L.

grote wijsheit;

U.

moghe dij groet;

H.

grote wijsheit;

S.

grote wiisheit;

B.

mogdi - vroetscap;

O.

moechdi - vroetscap hoerē;

L.

kijnt;

U.

kijnt wart;

H.

wort;

S.

wort;

B.

Alse - wort geboren;

O.

Alse - kijnt wort geboeren;

L.

oost;

U.

planeet;

H.

vp;

S.

vp;

B.

-

O.

= oest - geet;

L.

Es si - of es si;

U.

Es si - of es si;

H.

Issi - of es si;

S.

Issi - of es si;

B.

Essi - of essi;

O.

lsse guet ofte;

L.

kijnt;

U.

kijnt - natuure;

H.

heuet sine naturen;
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1302

1303

1304

S.

heuet sine naturen;

B.

heu sine;

O.

kijnt;

L.

dier - in alre;

U.

dierre planeet;

H.

tallen vren;

S.

tallē vren;

B.

de - elke wre;

O.

Nae;

L.

-

U.

trecketter vmmer;

H.

-

S.

-

B.

-

O.

trect oec ōmer;

L.

Wel zijt dat seker;

U.

Mar - des seker;

H.

= Maer;

S.

= Maer;

B.

M' wet;

O.

sijt seker des;
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1305

1306

1307

1308

1309

1310

L.

= dit - nature;

U.

= dit - natuur - openbaert;

H.

= dit - nature wel dat;

S.

= dit - nature wel dat;

B.

= dit - nature;

O.

= dit - natuer;

L.

daer;

U.

daermen;

H.

ment;

S.

ment;

B.

dingē daer mēt;

O.

dingē daermēt;

L.

= so - moghedi wel wetē
dan;

U.

bij moghe di;

H.

= so - moghedi;

S.

= so - moghedi;

B.

= so - mogedi;

O.

= so - wael;

L.

zijn e ooc daer an;

U.

-

H.

loghen es;

S.

loghen es;

B.

logene siin;

O.

logene is;

L.

mensce;

U.

-

H.

-

S.

-

B.

Alse;

O.

mīsche;

L.

menne hanct - menne;

U.

= men - hancten;
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1311

1312

1313

1314

1315

H.

= E - Menich;

S.

= E - Menich;

B.

mēne hāg - mēne;

O.

mēne hanct;

L.

liede;

U.

-

H.

-

S.

-

B.

de liede seggen;

O.

E die - seggen;

L.

Et;

Uo

Hem gheboren ist an;

H.

-

S.

= an;

B.

geboren;

O.

is - geboeren;

L.

ene;

U.

besloeten - eenre;

H.

Ware - enē;

S.

Ware - enen;

B.

Ware - enē;

O.

bijnnē - můer;

L.

zijn;

U.

moest - sine;

H.

moeste;

S.

moeste - sine;

B.

moeste - sine;

O.

Hij moeste;

L.

loghene - tieghens ghelove;

U.

ieghen gheloeue;

H.

= e - ieghen tgeloue;

S.

= e - ieghen;

B.

logene - iegē tgeloue;

O.

logen hets tegē tgeloue;
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1316

1317

1318

1319

L.

= Also - v voort segghen
zal;

U.

[ontbreekt]

H.

= Also - v hier of segghen
sal;

S.

= Also - v hier of seggen
sal;

B.

togen;

O.

Alsoe - tonē sall;

L.

wert - .i.;

U.

wart - kijnt;

H.

Hir w't geborē .i.;

S.

Hit w't - .i. - quāsiis;

B.

w't geborē .i. - quāsis;

O.

w't geborē - kijnt;

L.

lantscap daer;

U.

lantscap daer - = en;

H.

lantscap - = en;

S.

lantscap - = en;

B.

lantscap - geen;

O.

In een - daer geen;

L.

sine gheboornesse - = dat;

U.

sine gheboernis;

H.

sine gheboerte;

S.

sine gheborte;

B.

sine gebornisse - = dat;

O.

sine geboernisse;
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1320

1321

1322

1323

1324

1325

L.

in twat' verdrenken;

U.

drencken;

H.

Dat hi - drenckē;

S.

Dat hi - drinkē;

B.

Dat h in - v'drīkē;

O.

Dat - v'drinckē;

L.

zalt v'drenken dat seit mi

U.

saelt - segt;

H.

sal hi v'drinkē segt;

S.

sal hi v'drinkē segt;

B.

saelt v'drinkē segg ;

O.

verdrincken segt my;

L.

daer - es;

U.

daer - es;

H.

nes;

S.

nes;

B.

nes geen;

O.

d' geen wat' en is;

L.

= also - + dicke;

U.

lude;

H.

= also - alse - lude;

S.

= also - alse - lude;

B.

de;

O.

alsoe - lude;

L.

-

U.

moest - alsoe;

H.

moest - geuallen;

S.

moest - geuallen;

B.

moest ember so geuallen;

Oo

Soe moest ōmer alsoe
geuallen;

L.

zout - duzent;

U.

dusent;
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1326

1327

1328

1329

1330

H.

dusent;

S.

dusent;

B.

dusent;

O.

soude hi - dusent;

L.

zoude - hem zaen;

U.

verdrencken;

H.

+ hem - v'drinkē zaen;

S.

+ hem - v'drinkē zaē;

B.

+ hē - v'drīkē;

O.

Hij - + hē - v'drinckē zaen
[: z over g, of vice versa];

L.

zijn - woort;

U.

Et;

H.

wort;

S.

siin - wort;

B.

logenlike wort;

O.

logelike;

L.

pure waerheit - nu hoort;

U.

puur - nu;

H.

waerheit hir - hort;

S.

waerheit hir - hort;

B.

De pure wareit - hort;

O.

puer waerheit - nů;

L.

Alse kindere worden;

U.

kijnt wart;

H.

-

S.

geboren;

B.

Alse - geboren;

O.

kijnt - geboeren;

L.

brenghen mit;

U.

Et brinct mit - tevoeren;

H.

brinct mit;

S.

brinct mit;

B.

+ h - bringet;

O.

mit hem brenct voeren;
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1331

1332

1333

Lo

Een kijnf dat zal drenken
of hanghen;

U.

Dat - drencken;

H.

Dat - v'drinckē - hanghen;

S.

Dat - v'drinken - hanghē;

B.

Dat - v'drinkē ofte hangen;

O.

Dat - v'drincken off
hangen;

L.

Der doot maghet;

U.

Diere doet;

H.

Der doot - ontgangen;

S.

D' doot - ontgangē;

B.

Der doot maegt - ōtgangē;

O.

Dier - maecht wael
ontgangē;

L.

= dats - aldus est;

Uo

Mar dus esset te verstaen;

H.

Maer aldus est;

S.

Maer aldus est;

B.

Maer aldus eist;

O.

= dats - eest;
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1334

1335

1336

1337

1338

1339

L.

Dat eer ter dieften;

U.

tere dieften - = eer - an;

H.

Dat eer der dieften trect;

S.

Dat eer der dieften trect;

B.

Dat h - dieftē - = eer;

L.

Dat eer daer dieftē trect;

L.

-

U.

-

H.

dat het - = die - scade;

S.

dat het - = die;

B.

dat h - = die;

O.

dat;

L.

Dan het ander dinghe;

U.

-

H.

Dan het anders dingen;

S.

Dan het ander dingē;

B.

Eer. dan tandrē dingē;

O.

Dan dat and' dinc;

L.

Ghinghet ooc;

U.

Ghinc - mit - om;

H.

Ghinghet;

S.

Ghing ;

B.

Ginct;

O.

Ginct - mit - om;

L.

voorhanghē vele eer;

U.

Et - vele eer;

H.

uele eer;

S.

uele eer;

B.

v'hangē vele eer;

O.

woerde v'hangē - = de;

L.

zoude;

U.

-

H.

-
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1340

1341

1342

1343

1344

1

S.

-

B.

-

O.

dieff;

L.

mocht zien;

U.

die mercken;

H.

mocht - m'ken;

S.

mocht - m'ken;

B.

mocht - m'kē;

O.

mocht - m'ken woůde;

L.

et leuet - sestich iaer;

U.

et leuet - .lx. iare;

H.

leuet - xlix iaer;

S.

leuet - xlix iaer;

B.

selc .xl. iaer;

O.

et heeft - xl[.lx]1 jaer;

L.

es - hooft dief;

U.

dief;

H.

es - gouwe dief ouer w';

S.

es - gouwe dief ouer w';

B.

es - groet dief;

O.

groet dieff;

L.

ziet;

U.

stelet - [tussen hi en te:
twee doorgehaalde letters];

H.

-

S.

-

B.

h tstelne;

O.

steel;

Lo

Nochtan so en hanghe men
niet;

Uo

Nochtan hanct men ierste
niet;

H.

Nochtan sone hang - = tē
eerstē;

xl: doorgehaald.
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1346

1347

S.

Nochtan sone hang - = tē
eerstē;

B.

Nochtā - hi tachterts niet;

Oo

Nochtant en hanct hi niet;

L.

comet - sel;

U.

coemt - = e ;

H.

-

S.

-

B.

-

O.

= ander;

L.

wert - ghevaen;

U.

wart ter yerster stont
[tussen yerster en stont:
doorgehaald woord];

H.

ter eerster v't geuaen;

S.

ter eerst' v't geuaen;

B.

w't - ierstē male geuaē;

O.

irsten geuaen;

L.

vechter altoos - = wel;

U.

+ altoes - = wel;
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1348

1349

1350

Rubriek

1351

H.

+ ander - + altoes - = wel degē;

S.

+ ander - + altoes - = wel degē;

B.

altoes - = wel - .i. degen;

O.

altoos - = wel - degen;

L.

en wert;

U.

en wart;

H.

+ en;

S.

+ en;

B.

w't - v'slegen;

O.

+ en - v'slegen;

L.

sier - battaelge;

U.

sine yerste betalye;

H.

betalien;

S.

batalien;

B.

sine ierste bataelie;

O.

sijn irste battalie;

L.

Woort ooc - zonder faelge;

U.

Wart verslaghen - falye;

H.

verslaghen - faelgen;

S.

W't uerslaghen - faelgen;

B.

Wort v'slegē - falie;

O.

Wort verslegen - falie;

L.

Hoe dat een mensce gaerne
trect na siere naturen

U.

Hoe een mensche gheerne
trect na sijnre naturen [in
margine]

O.

Hoe een mīsche trect g'ne
na sijn natuer

L.

est alse - moocht;

U.

eest - moghet;
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1352

1353

1354

1355

1356

H.

= als - moghet;

S.

= als - mog ;

B.

eist - mog ;

O.

eest - gi moget hoerē;

L.

mensce;

U.

wart;

H.

Dat - geborē;

S.

Dat - geborē;

B.

D' .i. - geborē;

O.

Dat - mīsche wort
geboeren;

L.

draghet;

U.

draghet - sine;

H.

D' - draghet - sine;

S.

D' - draghet - sine;

B.

D' - drag - sine;

O.

draget - natuer;

Lo

Dat hi begaert tot allen
vren;

U.

gheert dat alle;

H.

gheert dat alle;

S.

gheert dat alle;

B.

begeert dat alle wre;

O.

begeert alle;

L.

Ontwenne;

U.

-

H.

-

S.

hiis;

B.

-

O.

-

L.

+ en;

U.

In diene - en coem;

H.

-

S.

-

B.

-
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1357

1358

1359

O.

niēme come;

L.

Meer - seer te zure;

U.

Mar et wart - zere tezure;

H.

se'e te sure;

S.

se'e te sure;

B.

w't - = herde - tesuere;

O.

Mer - = herde - te sure;

L.

Leerd - = yet - sine;

U.

= yet - ieghen sine;

H.

= yet - ieghen sine;

S.

= yet - ieghen sine;

B.

= yet - iegē sine;

O.

= yet - tegen - natuer;

L.

die nature gheuet;

U.

natuur;

H.

= hi - nature hē geuet;

S.

= hi - geu ;

B.

geuet;

O.

natuer geeft;
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1360

Rubriek

1361

1362

1363

L.

toe dan heuet;

U.

-

H.

het d' - heuet;

S.

het d' - heuet;

B.

heuet;

O.

Hij groetē - = hi;

L.

Exempel van tween
kijnderen die zijn van
diuerser naturē

U.

Exempel van tween kijn
deren van diuerse nature
[in margine]

O.

Exempel hoe twe kijnd' sijn
van diuerser naturen

L.

twe kijnder;

U.

twe kijnder - tere;

H.

.ij. kind' t' scole;

S.

.ij. kind' t' scole;

B.

te;

O.

twe kijnd';

L.

Teen;

U.

-

H.

Teen - leerē;

S.

Teen - leeren;

B.

Deen;

O.

= Dat - wael;

L.

Tander - sloeghent ter;

U.

Tander - terdoet;

H.

Tander - slouchment;

S.

Tander - slouchment;

B.

Dand' - sloege - te;

O.

Dand' - doet;
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1364

1365

1366

1367

1368

1369

L.

ne;

U.

Et - cleyne - groet;

H.

clene no;

S.

clene no;

B.

ne lerde cleine no groet;

O.

= Het - leerden cleyn groet;

L.

Trecke ment - scolen;

U.

Trectment - = dā - scolen;

H.

= dā;

S.

= dā;

B.

mēt;

O.

mēt - scolen;

L.

Daret - dolen;

U.

zere - dolen;

H.

seere;

S.

D't seere;

B.

af;

O.

Daer zeer aff - dolen;

L.

= een;

U.

leer;

H.

leert .i. and' ric;

S.

leert .i. and' ric;

B.

lert .i. - dinc;

O.

leert - stuck;

L.

selt - des;

U.

Et sal - des wed ic;

H.

sal - leeren .i. and' stic;

S.

sal - leeren .i. and' stic;

B.

saelt - sonderlinc;

Oo

Het onthoudet des wedde
ic;

L.

Dragheter zijn;

U.

Draghet daer sine natuur;

H.

Draghet sine;
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1370

1371

1372

S.

Draghet sine;

B.

sine;

O.

Dracht' - natuer aen;

L.

Nemen - kijnt ooc;

U.

Namen - kijnt - = oec;

H.

+ men;

S.

+ men;

B.

Naemē tand';

O.

dand' kijnt;

L.

Datter nu ter - ginc;

U.

nu;

H.

Datter nv - scole;

S.

Datter nv - scole;

B.

Datt' nv - ginc;

O.

d' nů - ginc;

L.

lere - de dinc;

U.

oec die dinc;

H.

leere - oec die dinc;

S.

leere - oec die dinc;

B.

hē lerde oec die dinc;

O.

leert - een and' dinc;
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1373

1374

1375

1376

1377

1
2

L.

bliuet dan dwaser - dezen;

U.

Et bliuet sauentier;

H.

bliuet tafter;

S.

bliuet tafter;

B.

Hi bliuet tsaeftier;

O.

Heeft1 - tsaeftier;

L.

af wezen;

U.

sal daer af meyster;

H.

dander;

S.

dander;

B.

af mester;

O.

dand' salder aff meist'
bliuē2;

L.

moet hi wel;

U.

= so - moghe di;

H.

= so - mogedi;

S.

= so - mogedi;

B.

= so - mogedi - + wel;

O.

= so;

L.

Nature die hi dus;

U.

Natuur;

H.

Nature;

S.

Nature;

B.

-

O.

Natuer - ald ;

L.

mensce - heuet iet;

U.

[Dat verbeterd uit Daer] menschen;

H.

Datse die - heuet;

S.

Datse de - heuet;

B.

Datse - gereed' geeft;

O.

die mīsche gered' heeft;

Heeft: doorgehaald.
bliuē: doorgehaald.
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1379

1380

1381

1382

Lo

Daer bi zone ghevallet niet;

U.

Tere - = spoed - die si;

Ho

Tere dinc dan die si niet en
gheuet [later ingevuld op
opengelaten regel];

S.

[ontbreekt]

B.

Te dire - = spoed - niene;

Oo

Dan die der niet en heeft;

Lo

Dat het immer also
ghevallē wille;

U.

= so - en;

H.

sone;

S.

sone;

B.

geuallet;

O.

soe en gevallet;

Lo

Al swijchmens menich
waruē stille;

U.

alsoe;

H.

Dat;

S.

Dat;

B.

Dat h emb' - gesciet;

Oo

Dat altoes alsoe geschiet;

Lo

Hier bi moghedi merken
an;

Uo

Hier bi moghe di mercken
an;

Ho

Hier bi moghedi merken
an;

So

Hier bi moghedi merken
an;

Bo

Hier bi mogedi m'ken an;

Oo

Hier bi moechdi merken
an;

L.

kijnts nature;

U.

kijnts natuur;

H.

nature;

S.

nature;
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1383

1384

B.

-

O.

een kijnsche natuer;

Lo

Waer si goet dat mense
hem leerde;

U.

Waer si - datsi;

H.

W' si - daetse - leeren;

S.

W' si - daetse - leeren;

B.

daedse - leerē;

Oo

Waer si geet dat mēse hē
leerde;

L.

dat men daer af keerde;

U.

daet daer - = hem;

Ho

W' si quaet d' of keren;

So

W' si quaet d' of keren;

B.

Waerse - daet d' af;

O.

+ E - datmēt d' aff keerde;
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Rubriek

1385

1386

1387

1388

1389

L.

Hoe die viant den lieden
doet vele quaets dicke wile

U.

Hoe die maen den mensche
doet quaetdoen e men
witet sijnre naturen [in
margine]

O.

Hoe die viant dē mīsche
doet quaet doen e mit
wette sijnre naturē

L.

die weet alle die;

U.

-

H.

naturen;

S.

naturen;

B.

Di - + hi - al;

O.

[als rubriek onderstreept]

L.

hi es - nv ende ina lrevre;

U.

-

H.

es - tallen vren;

S.

es - tallen vren;

B.

hi es - wre;

O.

+ hi;

L.

mensce;

U.

menschen;

H.

dickē;

S.

dickē;

B.

dickē;

O.

mīsche - ducke;

L.

iamerlike - zijn leuen;

U.

iammerlic;

H.

iāmerlike;

S.

iāmerlike;

B.

iamm'like;

O.

jamerliken - sijn leuē;

L.

ghehenget des dicke;
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1390

1391

1392

1393

1394

U.

ghehinc oec dicke;

H.

ghehenct oec;

S.

heere ghehenct oec;

B.

gehingt oec dicke;

O.

Got - gedoget oec ducke;

Lo

Wouden die liede daer op
micken;

U.

gheuallet - sticke;

Ho

Den duuel menighe
sticken;

So

Den duuel menighe
sticken;

B.

geuallē - sticke;

O.

geuallen - stucke;

L.

is dit;

U.

sine hant;

H.

es het;

S.

es het;

B.

eist;

O.

eest all;

L.

= e - groot. starc ende;

U.

= e [:eerste e ];

H.

= e - groot;

S.

= e - groot;

B.

-

O.

= e [:eerste e ] - small;

L.

sire - + hi;

U.

-

H.

sire;

S.

sire;

B.

sire;

O.

Mēnich - = naturē - souden
[aan de o van souden is
geknoeid];

L.

Qualike - in al zijn;

U.

Qualic eynden alle;
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1395

1396

H.

Qualike tieren;

S.

Qualike tieren - siin;

B.

Qualec termten - sine;

O.

termtē;

L.

Mer datten;

U.

Mar dat ten;

H.

M' datten - vte;

S.

M' datten - d' vte;

B.

M' dattē - wte;

O.

Mer dat hē got;

Lo

E sine quaetheit woord
ghemeed[r] [r met latere
hand?];

U.

wart;

H.

+ dat - quaetheit w't
gemeert;

S.

+ dat - quaetheit w't
gemert;

B.

qe[a]heit w't gemeert;

O.

E sijn quaetheit - gemeert;
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1397

1398

Rubriek

1399

1400

L.

haest in zijns zelues dood.
kicken;

U.

sine doot;

H.

sine doot;

S.

sine doot;

B.

sine doot;

O.

Mēenich - ducke;

L.

Ieghen nature - menighē
sticken;

U.

Ieghen natuur - enighe;

H.

Ieghen nature - enen;

S.

Ieghen nature - enen;

B.

Iegē nature - enegē;

O.

Tegen natuer - ēnigē
stucke;

L.

Hoe sdaghes hare name
Hadden van den planeten

U.

Hoe die daghe heten na den
planeten [in margine]

O.

Hoe die dage oer namē
haddē Vanden souen
planeten

L.

staen deze woort;

U.

af;

H.

af latic - wort;

S.

af latic - wort;

B.

af latic - wort;

O.

= of;

L.

ooc seggen voort;

U.

-

H.

vort;

S.

vort;

B.

wille - seggē vort;
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1401

1402

1403

1404

1405

1406

O.

seggen;

L.

heidine liede zaghen;

U.

= die - lude;

H.

heidijn lude;

S.

heidiin lude;

B.

ōme - de heidine liede
sagē;

O.

heydene lude sagen;

L.

iaers - astronomien plagen;

U.

iaers;

H.

iaers - plagē;

S.

iaers - plagē;

B.

iaers de astonomine plagē;

O.

jaers - astonomiē plagen;

L.

van dien - ī alre;

U.

alle;

H.

vandien - alle;

S.

vandien - alle;

B.

alle wre;

O.

alle;

L.

dinc van hare nature;

U.

Elc - sine natuure;

H.

hare nature;

S.

hare nature;

B.

Elc - name sine nature;

O.

Elc - hadde - natuer

L.

seiden - dattet - goden;

U.

seiden - dat;

H.

seiden - dat;

S.

seiden - dat;

B.

seidē - dat;

O.

seidē - dat - gade;

L.

gheboden;

U.

hielden;

H.

hilden - gebode;
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1407

1408

1409

S.

hilden - gebode;

B.

hildē - hare gebode;

O.

hielden - gebade;

L.

makeden;

U.

maecten den haerlijc een
autaer;

H.

-

S.

-

B.

enē;

O.

enē outare;

L.

zeer al daer;

U.

aenbedense zeer;

H.

+ sere;

S.

+ sere;

B.

anebeedense sere;

O.

aenbedene zeer;

L.

Ooc de;

U.

oec - weken;

H.

oec;

S.

oec;

B.

De dage oec;

O.

dage oec in die;
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1410

1411

1412

1412'

1413

1414

L.

zekerleke;

U.

Heten - oec sekerlike;

H.

sonderleke;

S.

sonderleke;

B.

Hietense - sek'leke;

O.

nae - sekerlike;

L.

zonne hietē - zonnē dach;

U.

der sonnen heten si den;

H.

= hiet si - den sondach - =
ane;

S.

= hiet si - den sondach - =
ane;

B.

de - hietēse dē sōdach;

O.

Nae - hietē - dē sonnē dach
- = ane;

L.

E den;

U.

E den - der maen;

H.

E die maendach;

S.

E die maendach;

B.

En dē maendach - de;

Oo

E nae die mane die
manēdach;

H.

Dits seker waer na minē
wane;

S.

Dits sek' waer na minē
wane;

L.

dijnsdach aldus;

U.

mars - dinxdach heten aldus;

H.

= dē - dinxendach hiet;

S.

= dē - dinxendach hiet;

Bo

Na mars disendach. al dus;

Oo

Nae mars hietē si dinxtdach
ald ;

L.

+ En;
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1416

1417

1418

1419

U.

marcurius;

H.

Ende wonsdach;

S.

Ende wonsdach;

B.

m'curius;

O.

goensdach nae;

L.

= Den - Donredaghes iupiterre;

U.

= Den - iupiter;

H.

= Den - Donderdach;

S.

= Den - Donderdach;

B.

= Den - Dondersdach iupiterre;

Oo

Donresdach nae Iupite';

L.

hi - so verre;

U.

donre dade;

H.

hi;

S.

hi;

B.

v're;

O.

donre;

L.

hietē si;

U.

= noemdē si;

H.

= noemdē si - vrijdach;

S.

= noemdē si - vriidach;

B.

hietēsi - vriendach;

O.

Nae - hietē - = den;

L.

doe te vriene;

U.

= dā;

H.

= dā;

S.

= dā;

B.

doe;

O.

doe - vieren;

L.

-

U.

-

H.

-

S.

-
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1420

1421

1422

1423

B.

satersdach;

O.

Nae [met hoofdletter!];

L.

Deze - aldus;

U.

naem - aldus;

H.

namē ghauē;

S.

namen ghauē - hē d';

B.

al dus;

O.

namē - aldus;

L.

goden helden;

U.

hielden;

H.

-

S.

-

B.

Ome;

O.

voer gade hielden;

L.

hem ere daer mede;

U.

hem eer daer mede;

H.

= daer om - ere;

S.

= daer om - ere;

B.

hem ere d' mede;

O.

si hē eer daer mede;

L.

jeronimus;

U.

Mar iheronimus;
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1424

1425

1426

Rubriek

1427

H.

Jeronimus;

S.

M' Jeronimus;

B.

Maer ieronomus;

O.

jeronim ;

L.

daer;

U.

daer;

H.

-

S.

-

B.

sint quamē lāge d' na;

O.

sent lange - daer nae;

L.

+ Si - = alle - deze;

U.

+ Si - = alle;

H.

+ Si - verkeerde - = alle;

S.

+ Si - = alle;

B.

+ Si - = alle;

O.

+ Si - = alle;

L.

Die doe - heidene - =
voertijts;

U.

= voertijts;

H.

heidenē - = voertijts;

S.

heidinē - = voertijts;

B.

heidinē - = voertijts;

O.

heydene - = voertijts;

L.

Hoe der daghe name warē
v'keert

O.

Hoe der dage namē warē
v'wandelt

L.

zonnendach - [endeleke
verbeterd uit endelike];

U.

heten - eyndelike;

H.

Dien sondach;

S.

Dien sondach;
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1428

1429

1430

1431

1432

B.

sondach hietēse;

O.

saterdage heitē;

L.

-

U.

yersten;

H.

-

S.

-

B.

ierstē;

O.

irstē - weken;

L.

-

U.

+ dach - heten;

H.

andren - = hietē si maendach;

S.

andren - = hietē si maendach;

B.

andrē - maendach;

O.

+ dach;

L.

de k'ke - ooc send plach;

U.

der kercken mens ye plach;

H.

kerke wantmē oit sint
plach;

S.

kerke wantmen oit sint
plach;

B.

de kerke ment oit sint
plach;

O.

kircke - = dies;

L.

zalmen - voort;

U.

Alsoe;

H.

vort dan;

S.

vort dan;

B.

vort;

O.

Alsoe - telken;

L.

Des men ten saterdaghe
comet;

U.

Dus men - coemt;

H.

Totmen;

S.

Totmen;
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1433

1434

1435

1436

B.

Tesmē den sat'dage;

O.

Des mē - sat'dach gewan;

L.

-

U.

is;

H.

is;

S.

is;

B.

De - = en;

O.

is;

L.

-

U.

rust;

H.

-

S.

-

B.

raste;

O.

M';

L.

-

U.

-

H.

-

S.

-

B.

gewracht;

O.

got - werlt - gewracht;

L.

zijnre;

U.

Mit sijnre - kracht;
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1437

1438

1439

1440

1441

H.

Mit;

S.

Mit;

B.

Mits;

O.

Mit sijnre gotlik';

L.

rust;

U.

- op den;

H.

Doen - vp dien;

S.

Doen - vp dien;

B.

- op dē;

O.

rustē;

L.

ooc;

U.

des saterdaghes daer;

H.

des sat'daghes;

S.

des saterdaghes;

B.

sat'dachs;

Oo

E oec int graft daer hi
lach;

L.

deze zaken;

U.

graft;

H.

-

S.

-

B.

-

O.

= int graf;

L.

En wilde hi - and'en naem;

U.

en ghenē and'en naem;

H.

Wilde - gheenē and'en
name;

S.

Wilde - gheenen and'en
name;

B.

Ne woudēse hē genē andrē
- = namen;

O.

En woudē si genē anderē
name;

L.

= nv;
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1442

1443

1444

1445

1446

U.

= nv;

H.

= nv;

S.

= nv;

B.

willic - = nv;

O.

= nv - dat laeten;

L.

voort seggen;

U.

-

H.

vort seggen saen;

S.

vort seggen saen;

B.

wille - vort seggē;

O.

seggen;

L.

zonne - v'varen;

U.

maen;

H.

v'vaert;

S.

v'vaert;

B.

de sōne;

O.

+ die - + die;

L.

zal - thans;

U.

-

Ho

Dat wort v openbaert;

So

Dat wort v openbaert;

B.

oppenbaren;

O.

wael apenbaerē;

L.

toe mee ander dinghe;

U.

toe menich ander dinghe;

H.

d' toe meer ander dinghe;

S.

d' toe meer ander dinghe;

B.

and' dinge;

O.

= noch - and' dingen;

L.

eerbeuinghe;

U.

et afterste van;

H.

tafterst - ertbeuinghe;

S.

tafterst - ertbeuinghe;

B.

= E - Tachterts eertbeuinge;
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O.

= E - Tirst - ertbeuīgen;

Rubriek

U.

Hoe de maen veruaert [in
margine]

1447

L.

wille;

U.

-

H.

wille - + v'uaert;

S.

wille - de - v'uaert;

B.

wille - de;

O.

+ vervaert;

L.

V'vaert - zie;

U.

= teken - aene;

Ho

Hie sie dit wel ane
herwaert;

So

Hie sie dit wel ane
herwaert;

B.

= teken;

O.

= Veruaert - teyken aen;

L.

en ghene claerheit en
heuet;

U.

maen gheen - en heuet;

1448

1449
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1450

1451

1452

1453

1454

H.

De - gheene claerheit
heuet;

S.

De - gheene claerheit
heuet;

B.

De - gene claerheit;

O.

en geen claerheit en;

L.

de haer die zonne gheuet;

U.

gheuet;

H.

Dan - gheuet;

S.

Dan - h' de - gheuet;

B.

hare de - geeft;

O.

geeft;

L.

Haer en gheen stil;

U.

Haer en gheen stille;

H.

Haer en gheen stille - = en;

S.

Haer ne gheen stille - = en;

B.

Har negeen stille;

O.

Haer ne gheen stille - steet;

L.

= Als - alse de zonne gaet;

U.

Die maen als si aen;

H.

= Als - + als si - gaet;

S.

= Als - + als si - gaet;

B.

= Als - De - + alse - de;

O.

= Als - alse ane - ontfeet;

L.

gaet si wech dan;

U.

wech gaet si dan;

H.

gaet si vort an;

S.

gaet si vort an;

O.

wech geetse dan;

L.

-

U.

-

H.

dan;

S.

dan;
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1455

1456

1457

1458

1459

1460

B.

emb';

O.

ōmer;

L.

Tusscen - comet;

U.

Tuschen - coemt;

H.

gerōnē;

S.

gerōnē;

B.

Tote diē datse - gerōnen;

O.

Tot dat - geronnē;

L.

Recht - zonnen;

U.

Recht - mitter;

H.

Recht - = daer;

S.

Recht - = daer;

B.

dan iegē;

Oo

Recht tegen die sonne;

L.

is si - zeluer;

U.

is si;

H.

es si;

S.

es si - tiit;

B.

essi;

O.

issi;

L.

= wel - zeker;

U.

= wel;

H.

= dit - = wel;

S.

= dit - ghiis - = wel - siit;

B.

= dat - gijs - = wel;

O.

gijs - = wel;

Lo

Alse tusscen dezen
twee[n];

U.

die eerde tuschen;

H.

erde;

S.

erde;

B.

Alse erterike;

O.

Alse eertrijc - twe;

L.

no min no mee;

U.

no min ne mee;
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1461

1462

1463

H.

= dan - no;

S.

= dan;

B.

rechte - no;

O.

Is - rechte no min no mee;

L.

ardrike;

U.

Soe;

H.

bedect erdrike;

S.

bedect erdrike;

B.

bedect erterike;

O.

Soe bedect eertriken;

L.

zonne - sijt - en can;

U.

scinen en kan;

H.

ghescinē;

S.

ghescinē;

B.

De - datse gelichtē en can;

O.

geschijnē en can;

L.

aldus;

U.

maen;
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1464

1465

1466

1467

1468

H.

-

S.

-

B.

De mane. daer ōme moetsi;

O.

+ Ane - ald ;

L.

donkerheit;

U.

Mit;

H.

Mit - donkerheit;

S.

Mit - donkerheit;

B.

M g'ter donkerheit;

O.

Mit donckerheidē w'den;

L.

eerdrike;

U.

Inden;

H.

dese - erdrike;

S.

Indese - erdrike;

B.

de - erterike;

O.

schadue - eertriken;

L.

Tusscen dat - comet;

U.

Ont si ontcoem;

H.

Tot si vut come;

S.

Tot si vut come;

B.

Tes;

O.

Tot dat;

L.

zijn;

U.

-

H.

stede - tfirmament;

S.

D' siin;

B.

siin stade in tfirmament;

O.

stede aen tfirmamēt;

L.

zijn;

U.

maen;

H.

-

S.

D' - siin;

B.

D' de - siin;
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1469

1470

1471

1472

1473

1474

1

O.

-

L.

-

U.

-

H.

Iof d' - d';

S.

Iof d' - d';

B.

d' in;

O.

Ofte - rechte d';

L.

hebsi hebts;

U.

Trecket si en hebds;

H.

= heten - hebt;

S.

= heten - hebt;

B.

hetet. hens geen;

O.

Draken heitē si v en hebt
geē;

L.

zijn zal si vervaren;

U.

sal vervaren;

H.

moet d' - sal si;

S.

moet d' - siin sal si;

B.

moet d' - siin. salse;

O.

sal si;

L.

Of het ghevallet - twaren;

U.

Of et en - en twaren;

H.

Oof1 en vallet - twaren;

S.

Of en vallet - twaren;

B.

Ochte en geualt - twaren;

O.

Ofte en geualt - te waren;

L.

gheuielt - manenscijn;

U.

gheuellet - manen scine;

H.

gheuielt - maneschijn;

S.

gheuielt - maneschiin;

B.

geuielt - maēscijn;

O.

geuielt - elkē manēschijn;

L.

Ne waer dat niet het ne zijn;

tweede o van Oof: doorgehaald.
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1475

Uo

Mar dat en plach niet te
sine;

Ho

Mer dat en mach niet sijn;

So

M' dat en mach niet siin;

Bo

Maer dat ne mach niet siin;

Oo

Mer dat en mach niet sijn;

L.

Alsi dan - vervaert;

U.

Als si dan;

H.

Alsi danne;

S.

Alsi danne;

B.

Als dus dan de;

O.

Alse;
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1476

1477

1478

1479

1480

L.

-

U.

-

H.

-

S.

-

B.

geoppenbaert;

O.

heb geapenbaert;

L.

est ghemene al eerdrike;

U.

Soe eest - = ouer;

Ho

Si is gheen al erdrike;

So

Si is gheen al erdrike;

B.

eist gemeine al erterike;

Oo

Soe eest al eertrike
gemeyne;

L.

v'vaert;

U.

-

H.

-

S.

-

B.

niene;

Oo

Si en schijnt no got no
cleyne;

L.

= Mer - zonnē en est;

U.

= Mer - eest alsoe;

H.

= Mer - + e ;

S.

= Mer - + e ;

B.

= Mer - eist;

O.

= Mer - en eest alsoe;

L.

zult - hoe dat;

U.

zult - hoe tghesciet;

H.

hoe;

S.

-

B.

Alse - selt - gesciet;

O.

= Als - Gij - hoerē geschiet;
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1481

L.

Soemtijt - = al;

U.

al heel;

H.

= al - geel;

S.

Som tiit - diemane geel;

B.

Selc - de - geel;

O.

Sulken - = die mane geheel;

L.

sometijt maer;

U.

= E - = oec - mar;

H.

bi wilen - = oec mer;

S.

bi wilen - = oec mer;

B.

selc - = oec - maer;

O.

+ Die mane - sulkē - = oec;

L.

veel als eerdrike;

U.

Alsoe - artrike;

H.

= dan - erdrike;

S.

uele - = dan - erdrike;

B.

alse erterike;

O.

vole alse eertrike;

L.

Bedeckecket.;

U.

-

H.

Bedect;

S.

Bedect;

B.

Bedect v'uaerse - = si;

O.

Bedect soe vervaerse;

Rubriek

U.

Hoe die sonne veruaert

1485

L.

wille;

U.

-

H.

wille;

S.

wille - u'vaert;

B.

wille;

O.

veruaert die sōne1;

1482

1483

1484

1

die sōne: doorgehaald.
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1486

1487

1488

1489

L.

zonne - zie voorwaert;

U.

herwaert;

H.

hare waert;

S.

hare waert;

B.

De - herwaert;

O.

herwart;

L.

Alse - es;

U.

doncker;

H.

Alse;

S.

Alse;

B.

Alse de - es;

O.

Alse - doncker;

L.

zonne - zal;

U.

aen;

H.

-

S.

-

B.

de;

O.

aen - mane - sall;

L.

aerdrike - zonnē;

U.

Tuschen aertrike;
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H.

erdrike enter zonnen;

S.

erdrike ent' zonnē;

B.

erterike ent';

O.

eertrike - die sonne;

L.

Comet de mane;

U.

Coemt;

H.

-

S.

-

B.

de - gerōnen;

O.

= dan - geronnē;

L.

harde;

U.

aerde - is;

H.

doncker;

S.

h'de;

B.

d'de;

O.

doncker is;

L.

Eer haer claerheit comen;

U.

Ont - coemt;

H.

Tusschen dat hare clareit
comt;

S.

Tusschen dat hare clareit
comt;

B.

Wt diē dat h' claerheit
comt;

O.

Tot d1 [pen had mop
gemaakt op de d] dat haer
die claerht comt;

1492'

B.

+ E maken weder dach;

1493

L.

zonnē claerheit bedecket
si;

U.

bedecket soe;

H.

clareit bedect soe;

S.

clareit bedect soe;

B.

clarheit bedect soe;

1490

1491

1492

1

an: doorgehaald.
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1494

1495

1496

1497

1498

1499

2

O.

claerht bedecse alsoe;

L.

comet bi;

U.

= en - coemt;

H.

ne come;

S.

ne come;

B.

niene;

O.

comt an2 toe;

Lo

Dattet wart donk'er
zekerlike;

U.

wart doncker;

H.

Dus w'det;

S.

Dus w'det;

B.

werd ;

O.

doncker;

L.

eerdrike;

U.

-

H.

erdrike;

S.

erdrike;

B.

erterike;

O.

eertriken;

L.

zonne;

J.

-

H.

D';

S.

D';

B.

de sonne;

O.

gaff;

L.

seggen;

U.

-

H.

nv seggen;

S.

nv seggen;

B.

seggen;

O.

seggen;

L.

[ontbreekt]

U.

-

d: doorgehaald.
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H.

h';

S.

D' - h';

B.

de - geeft;

O.

geeft;

Lo

Daer men den dach dan
heuet;

U.

= sconen - + dan;

H.

= Den sconen - + dan;

S.

= Den sconen - d' - + dan;

B.

= sconen - heeft;

O.

= sconen - heeft;

1500'

U.

Bider sonnen dien gheuet;

1501

L.

nijt en - zonnē;

U.

craft;

H.

d' ne schinet niet;

S.

d' niet ne schinet;

B.

d' - + en;

O.

= E - Waer niet en schijnt;

1500
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1502

1503

1504

1505

1506

1507

L.

moet wezen;

U.

moet - = dan;

H.

D' so moet - = dan;

S.

D' so moet - = dan;

B.

Daer moet emb' - = dan;

O.

soe moet - = dan - sijn;

L.

zonne - eerdrike;

U.

-

H.

erdrike;

S.

erdrike;

B.

de - erterike;

O.

eertrike;

L.

Lopet omme;

U.

Lopet om;

H.

Loopt omme;

S.

Loopt ōme;

B.

Loept ōme;

O.

Loept ōme;

L.

.xij. - in vieren;

U.

in vieren;

H.

-

S.

-

B.

twintich - vire;

O.

+ in;

L.

-

U.

Mit den firmament;

Ho

Mitten firmamentē schiere;

S.

Mitten firmamentē;

B.

M dē - scire;

Oo

Mittē firmamēt schiere;

L.

daer waert;

U.

darwaert - coemt;
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1508

1509

1510

1511

1512

H.

d'waert;

S.

d'waert;

B.

warwart - comt;

O.

warwart dese comt;

L.

= Te;

U.

= Te - = het;

H.

= Te - d';

S.

= Te - d';

B.

= Te - Dagē h begint dan;

O.

= Te - Dagen begijnnet;

L.

E themelt dat si;

U.

E die meer dat si coemt;

H.

E te bet dat si;

S.

E te bet dat si;

B.

E temet dat si comt;

O.

[ontbreekt]

Lo

Themelt beghint te lichten
dan;

U.

Demeer - dan;

Ho

Te meer dat lichtet dan;

So

Te meer dat lichtet dan;

Bo

Temet beginn lichtē dan;

O.

[ontbreekt]

L.

-

U.

-

H.

ghonen;

S.

ghonen;

B.

genē;

O.

genē diese ontfaet;

L.

Daer wart nacht;

U.

= Dien - Wart dan;

H.

= Dien - W'det dan naest;

S.

= Dien - W'det dan naest;

B.

= Dien - Werd ;
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1513

1514

1515

O.

= Dien - = dan - dat [sic];

Lo

Aldus est yewer emmer
dach;

U.

= so - eest - yewer;

H.

= so - = erghent;

S.

= so - = erghent;

B.

= so - eist emb' iewerinx;

O.

Aldus eest ōmer iegrant [?
de a is niet zeker];

L.

nu;

U.

nu;

H.

= nv;

S.

hir - = nv;

B.

-

O.

= nv;

L.

cōtrarie es het;

U.

contrarie isset;

H.

contrarie ist;

S.

contrarie so ist;

B.

9trarie eist;

O.

= int - cont rie eest;
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1516

1517

1518

1519

1520

L.

coomt - zonnen;

U.

coemt - craft;

H.

-

S.

-

B.

-

O.

= al;

L.

Daer men dan dus;

U.

Daermen - dan dach;

H.

D'men dan dus nacht;

S.

D' men dan dus nacht;

B.

Daer - + dō - dē nacht
heeft;

O.

Daermē aldus - = den heeft;

L.

zonnen;

U.

dien; [cf. 1500' U]

H.

sonne;

S.

sonne;

B.

+ Dats - geeft;

O.

geeft;

Lo

E die mane comet gegaen;

U.

En die mane coemt;

Ho

Ende die mane comet
gegaen;

So

Ende die mane comet
gegaen;

B.

+ Maer - alse de - = dan gegaē;

O.

E - = dan - gegaen;

L.

zal - zonne;

U.

aen;

H.

-

S.

-

B.

de;
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1521

1522

1523

1524

1525

1526

O.

aen;

Lo

Die zonne bedeckets dan;

Uo

Die sonne bedecse dan;

Ho

Die sonne bedect si dan;

So

Die sonne bedect si dan;

Bo

De sonne bedecse dan;

Oo

Die sonne bedect se dan;

L.

scinen en;

U.

-

H.

gheschinē;

S.

gheschinē;

B.

gescinē niet en;

O.

geschijnē en kan;

L.

willen - nu;

U.

nu;

H.

uollen alsi d';

S.

uollen alsi d';

B.

vollē alse;

O.

= si - nů;

L.

E twart donker - diere;

U.

E et wart doncker tot
dierre;

H.

+ Ende - = seer - ter stede;

S.

+ Ende - = seer - ter stede;

B.

+ E - h v'donkert;

O.

E et - = seer - doncker
daer t' stede;

L.

wonderlike dan;

U.

wonderlic;

H.

wonderlike gedaen;

S.

wonderlike;

B.

+ w't - wonderlic gedaen;

O.

wonderlike [verbeterd uit:
wondellike] gedaen;

L.

Om dat;
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1527

1528

1529

U.

Des - is;

H.

Dus dan;

S.

Dus dan;

Bo

Tote diē datse es gegaen;

O.

Tot - is;

L.

claerheit geuen;

U.

-

H.

d' clareit;

S.

d' clareit;

B.

= E si - Daerse cracht iet
geuē;

O.

dan claerheit geeft - =
mach;

L.

maken weder;

U.

maken weder;

H.

maket;

S.

maket;

B.

[ontbreekt: cf. B 1492']

Oo

E die dach weder leeft;

L.

Tot steden - = oec - = oec;

U.

= oec - aen tfirmament - =
oec;
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1530

1531

1532

1533

1534

H.

= oec - = oec;

S.

= oec - = oec;

B.

Stade an tfirmament - =
oec;

O.

= oec - aent - = oec;

L.

de zonne - ieghen;

U.

ieghen;

H.

iegen;

S.

D' - iegen;

B.

de - iegē;

O.

tegē;

L.

sine;

U.

-

H.

sine;

S.

sine;

B.

Ochte si ne;

O.

Ofte;

L.

E also ghevielt;

U.

= so - gheuelt;

Ho

Els so ghemet twaren;

So

Els so gheniet twaren;

Bo

Els so geuielt tewaren;

Oo

Els so gevielt te warē;

L.

-

U.

-

H.

maneschijn;

S.

maneschiem;

B.

maensciin;

O.

maneschijn;

Lo

Ne ware dat. sone mach
niet sijn;

U.

Mar - = d'om;

Ho

M' dan mach niet ghescien;
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1535

1536

1537

1538

1539

1540

So

M' dan mach niet ghescien;

B.

M' - ne mach niet siin;

O.

M' - = d'om;

L.

seit - = wel - zaen;

U.

seide - = wel;

H.

Van dien - seid - = wel;

S.

Vandien - seidic - = wel;

B.

seidic - = wel;

O.

seide - = wel - zaen;

L.

Maer ghine;

U.

Mar;

H.

M' ghine soudes;

S.

M' ghine soudets;

B.

M' gine soudes;

O.

gi - soudes;

L.

si es so swaer;

U.

si - soe swaer;

H.

si is swaer;

S.

si is swaer;

B.

= die - es so swaer;

O.

= die - soe swaer;

L.

-

U.

-

H.

d';

S.

d';

B.

-

O.

sprict;

L.

= oec;

U.

= niet wel;

H.

= wel - luden;

S.

= wel - luden;

B.

= wel - leikē;

O.

Mē en mach - = wel - ludē;

L.

dietsce enich;
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1541

1542

1543

U.

duutsche;

H.

duutsche gheene - bedudē;

S.

duutsche gheene - bedudē;

B.

gene;

O.

duytschen ne - = dinc bedudē;

L.

-

U.

mitten;

H.

-

S.

-

B.

mochse;

O.

mocht se - mittē;

L.

Nochtan soudē sise v'
staen;

U.

Nochtan sullent - verstaen;

H.

Nochtan v'staen sijt;

S.

Nochtan v'staen siit;

B.

Nochtā selen - v'staen;

O.

Nochtant sullen - v' staen
cůme;

L.

Nv - + hier;

U.

-

H.

Nv;

S.

Nv;
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1544

1545

1546

1547

1548

1549

B.

Nv hebbic - geoppenbaert;

O.

Nv - geapenbaert;

L.

zonne dicke v'vaert;

U.

-

H.

-

S.

ueruaert;

B.

de;

O.

-

L.

zake - = dit;

U.

is dat zake dat dat;

H.

dat dat;

S.

dat dat;

B.

dat dat gesciet;

O.

is - = dit - geschiet;

L.

zonne en wart - = selue;

U.

wart - doncker;

H.

-

S.

-

B.

De - w't;

O.

seluer donck';

L.

Maer;

U.

Mar;

H.

euen daer;

S.

M' - euen daer;

B.

Maer;

O.

blijft;

L.

= hier;

U.

= hier;

H.

= hier - toghen sal;

S.

= hier - toghen sal openb';

B.

= hier - toge oppenbaer;

O.

= hier - tone apenbare;

L.

kerke;
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1550

1551

1552

1553

1554

U.

een keerse nu;

H.

Stoede - kerse;

S.

Stoede - kerse;

B.

kerse;

O.

een keerse nu;

L.

-

U.

-

H.

-

S.

-

B.

+ oec;

O.

my lůchtē;

L.

+ daer - iet voren;

Uo

Het si dat i[e]t [sic] daer
voer quaem;

H.

Si dat iet d' voren;

S.

Si dat iet d' voren;

B.

Si dat iet daer vore;

O.

In dien dat iet daer bouē;

L.

E ons dan licht;

Uo

Onse licht et ons bename;

Ho

Onse licht et ons bename;

So

Onse licht et ons bename;

Bo

Onse licht h ons bename;

O.

Die ons dat - = scone;

L.

Nochtan bleue de kerke;

Uo

Nochtan bleue die keerse
claer;

H.

Nochtan bleue die kerse;

So

Nochtan bleue die kerse d';

Bo

Nochtā bleue de k'se claer;

Oo

Nochtant bleue die keerse
claer;

L.

Elre;

U.

-

H.

-
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1555

1556

1557

S.

w';

B.

Elder;

O.

Elder - is;

Lo

Also est van der zonnen;

U.

Also eest - = mede;

H.

Also - = mede;

S.

Also - = mede;

B.

Also eist - = mede;

O.

Alsoe eest - = mede;

L.

af - beghonnē;

U.

beghonnen;

H.

D' - beghonnen;

S.

D' - beghonnen;

B.

af;

O.

= dit - aff heb;

L.

zonne si - iet;

U.

= die - licht si oyt;

H.

si - oit;
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1558

1559

1560

1561

1562

1

S.

si - oit ;

B.

De - = die;

O.

si - oit;

L.

donkerde niet;

U.

= E - donckert emmer
noeyt;

H.

sine donkerde noit;

S.

sine donkerde noit;

B.

sine donkerde;

O.

donckerdē niet1 noit;

L.

nie - ene warf;

U.

warf;

H.

eene;

S.

eene;

B.

warf;

O.

nēmeer - warf;

L.

an den - starf;

U.

aen den cruus starf;

H.

= Dat was - anden - starf;

S.

= Dat was - anden - starf;

B.

an tcruce starf;

O.

= Dat was - got ane den starff;

L.

v' loos - = al;

U.

-

H.

Hare - v'loos - = al;

S.

Hare - v'loos - = al;

B.

= al;

O.

se - = al;

L.

wart puur;

U.

wart puur doncker;

H.

wort harde - doe;

S.

wort herde - doe;

niet: doorgehaald.
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1563

1564

1565

1566

1567

1568

B.

wart pure;

O.

w't puer doncker;

L.

miraclen - naturē;

U.

naturen;

H.

miraclen e niet - naturē;

S.

miraclen e niet - naturē;

B.

miraclen - naturen;

O.

miraculē - naturē;

L.

ons seggen de;

U.

segghen;

H.

ons seggen;

S.

ons seggen;

B.

Alse - seggē;

O.

seggē;

L.

.cc. actuen stoet zente;

U.

sente;

H.

sint;

S.

.S'. deniis;

B.

thatenē stoet sinte danijs;

O.

cathenen staet sente donijs
[danijs?];

L.

sere was wijs;

U.

-

H.

so wijs;

S.

so wiis;

B.

st'rē;

O.

scharē;

L.

zoone - + doe - v'varen
zach;

U.

-

H.

+ doe;

S.

+ doe;

B.

De - + doe;

O.

+ doe;

L.

+ al - donkeren;
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1569

U.

+ al - donckeren;

H.

+ al - donkeren;

S.

+ al - donkeren;

B.

+ al - donkerē;

O.

+ al - donckerē;

L.

wiste wel et en mocht niet
zijn;

U.

Hi en wiste hoet mocht;

H.

wiste wel ten mochte niet
sijn;

S.

wiste wel ten mochte niet
siin;

B.

wiste wel hen mochte n[t]
siin;

O.

wiste wel ten mochte niet
sijn;
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1570

1571

1572

1573

1574

1575

L.

manenscijn;

Uo;

Want der manen scijn;

H.

mane maneschijn;

S.

mane maneschiin;

B.

maensciin;

O.

Vand' - maenschijn;

L.

= En - maes .xiiij. - oud;

U.

= En - mar xiiij;

H.

= En - maer xiiij - hout;

S.

= En - maer .xiiij. - hout

B.

= En - maer .xiiij. dage;

O.

Si en waes niet xxiij dage;

L.

hi;

U.

Hi hadde wonder;

H.

haddi wonder;

S.

haddi wonder;

Bo

Dies haddi wond'
menichuout;

O.

had hi - mēnichfout;

L.

seide - van der naturen;

U.

seyde - vander naturen;

H.

seidi - vander naturen;

S.

seidi - vander naturen;

B.

seidi - van d' naturen;

Oo

Hi seide got nů bi naturē;

L.

Ghedoghet nu - uren;

U.

Ghedoghet nu;

H.

Ghodoghet;

S.

Ghodoghet;

B.

Doeget - te derre wren;

O.

Doget ter seluer;

L.

eerdrike;

U.

eertrike;
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1576

1577

1578

1579

1580

H.

Sijn - eerdrike;

S.

Siin - eerdrike;

B.

= al - erterike;

O.

ofte - eertrike;

Lo

Worde te storet zekerlike;

U.

Wart nu testort;

H.

Wort - stort;

S.

Wort - stort;

B.

testoert;

O.

Wort nů gestoert;

L.

-

U.

een waer;

H.

-

S.

-

B.

-

O.

-

L.

-

U.

= en;

H.

ne kendi;

S.

ne kendi;

B.

= en - kendi;

O.

Nonchtant - gade;

L.

Want - + hem;

U.

Want - + hen [later (?)
verbeterd in hem] ;

H.

Want - + hem;

S.

Want - + hem - bekerde;

B.

-

O.

Want - + hine - bekeerden;

L.

+ hi;

U.

+ hi;

H.

tgeloue bi;

S.

+ bi;

B.

+ hi;

O.

tgeloue - + hi - leerden;

De natuurkunde van het geheelal

1581

1582

1583

L.

Nv;

U.

-

H.

Nv;

S.

Nv;

B.

Nv hebbic - geoppenbaert;

O.

Nv - geapenbaert;

L.

Alse - zonne - v'vaert;

U.

-

H.

-

S.

-

B.

Alse de;

O.

-

L.

elre gheuet;

U.

elre gheuet;

H.

ellewer gheuet;

S.

ellew' gheuet;

B.

Datse - elre geuet;

O.

se nochtant elder geeft;

De natuurkunde van het geheelal

562

1584

1585

1586

1587

1588

1589

L.

Claerheit - = dē - heuet;

U.

af heuet;

H.

Claerheit d' - = dē - heuet;

S.

Claerheit d' - = dē - heuet;

B.

Claerheit - af heu ;

O.

Claerheit - = dē - af;

L.

= E - comet;

U.

= E - coemt - gaen;

H.

= E - ghane;

S.

= E - ghane;

B.

=E ;

O.

= E - ganc;

L.

ziet;

U.

diuerse - aen;

H.

diueers;

S.

diueers;

B.

diuers;

O.

diueers;

L.

= so - moghedi;

U.

= so - moghe di;

H.

= so - moghedi;

S.

= so - moghedi;

B.

= so - mogedi;

O.

= bi so - mogedi;

L.

ziet;

U.

Romen - siet;

H.

si dan;

S.

si dan;

B.

brusele - niene scijnt;

Oo

Dat rome gint niet en
schijnt an;

L.

Aleens - zonne;

U.

Al eens - v een wile;
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1590

1591

1592;

1593

1594

H.

.i.;

S.

vp .i.;

B.

De - aleens;

O.

Al eens;

L.

es tusscen;

U.

es tuschen;

H.

d';

S.

d';

B.

es - menege;

O.

mēnige;

L.

hets niet euen eens;

Uo

E en is niet euens dach;

Ho

E en es eens euen dach;

So

E en es euen eens dach;

Bo

E ens euē saen niet dach;

Oo

E ens euen eens niet dach;

L.

romen - = e te ghent;

U.

Romen;

H.

= wāt;

S.

= wāt;

B.

brusele.;

Oo

Tesen beiden want ten
mach;

L.

ene - v'zien;

U.

-

H.

eer;

S.

eer;

B.

= hier - op ene stat;

Oo

Den dach euē zaē niet
v'sien;

L.

ieghen onze knien;

U.

ieghen - knien;

H.

ieghen - knien;

S.

ieghen - knien;

B.

iegē - knien;
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1595

1596

1597

1598

O.

tegen - knien;

L.

hoocheit - gheuet;

U.

groet - gheuet;

H.

hoecheit die al gheuet;

S.

hoecheit die al gheuet;

Bo

De gote hoecheit dat al
geeft;

O

groete hoecheit - geeft;

L.

[ontbreekt]

U.

Romen - heuet;

H.

roma - heuet;

S.

roma - heuet;

B.

brusele;

O.

gint;

L.

-

U.

romen soe hoech;

H.

roma;

S.

roma;

B.

hoge;

O.

romē soe hoge is;

L.

zijt zeker;

U.

zeker;

H.

-

S.

siit;
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1599

1600

1601

1602

1603

B.

brusele;

O.

ghint;

L.

Stoede - tezamen;

U.

Stoenden - tegader - een;

H.

Stont si te gader;

S.

Stont si te gader;

B.

Stodens te gadre;

O.

Stondense te gad' - een;

L.

rome - hoochede mede;

U.

Romen had - hoecheyt
mede;

H.

roma - hoecheit mede;

S.

roma - hoecheit mede;

B.

rome - de hoecheit mede;

O.

romē - hoecheide;

L.

Die theuet - nu;

U.

heeft - nu;

H.

-

S.

-

S.

-

B.

brusele;

O.

heeft - ghint nu;

L.

-

U.

Nyemen - segghe;

H.

Nieman;

S.

Nieman;

B.

Nieman - seggic;

O.

Nyemant;

L.

zien;

U.

-

H.

-

S.

vpwaert;

B.

opw't mogē;
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1604

1605

1606

1607

1608

1609

O.

+ En - opwart;

L.

zoude;

U.

Romen - důncken;

H.

roma - dinken;

S.

roma - dinkē;

B.

-

O.

romē - dunckē;

L.

-

U.

Dat et - den;

H.

Dat het;

S.

Dat het;

B.

Dat het - de locht hinge;

O.

Dat aen - locht hinge;

L.

hemel;

U.

tot den;

H.

hemel;

S.

-

B.

ginge;

O.

totten hemel ginge;

L.

moghedi - voort;

U.

mogheei;

H.

moghedi - vort;

S.

moghedi - vort;

B.

mogedi - vort;

O.

mogedijt;

L.

enighe and'e poort;

U.

enich ander poerte;

H.

enighe ander port;

S.

enighe and' port;

B.

[ene] ene andre port;

O.

ene ande';

L.

neder waert ieghen;

U.

nederwaert ieghen;

H.

neder waert ieghen;

S.

neder waert ieghen;
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1610

1611

1612

1613

Bo

Bat nederw't. iegē brabant;

Oo

Bat nederwart tegen ghint;

L.

Dit - daer;

U.

Dit - wart .v. daer;

H.

Dit - daer;

S.

Dit - daer;

B.

w't daer becant;

O.

daer;

L.

comet bi dien et es v kont;

U.

Dit coemt bi dien;

H.

Ende comt;

S.

Ende comt;

B.

Dit comt bi diē;

O.

Dit - bedien - = si;

L.

eerdrike es puur ront;

U.

-

H.

erdrike es;

S.

erdrike es;

B.

erterike es;

O.

eertrike - puer;

Lo

An een ront dinc en mach
ghien staen;

U.

ront;
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1614

1615

1616

1617

1618

H.

An - = en - mach gheē dinc
staen;

S.

An - = en - mach gheē dinc
staē;

B.

An - = en - mach geē dīc
staē;

O.

Een ront dinc;

L.

Dat ene - tander;

U.

Dat een - tander;

H.

Deen - mochte - dand';

S.

Deen - mochte - dand';

B.

Deen - = en - dand';

O.

Deen - dande';

Lo

Dat ene lantscap also staet;

Uo

Teen lantscap alsoe staet;

Ho

Deen lantscap also staet;

So

Deen lantscap also staet;

Bo

Deen lantscap also staet;

Oo

Deen lantscap alsoet steet;

L.

Onder;

U.

anderen;

H.

Onder dander - + also.

S.

Onder dander - + also;

B.

Ond' dander;

O.

Onder dander - geet;

L.

dalende neder waert;

U.

climmede;

H.

dalende neder waert;

S.

dalende neder waert;

Bo

Emb' dalende nederwaert;

Oo

Ommer dalende nederwart;

L.

-

U.

-
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1619

1620

1621

1622

1623

1

H.

-

S.

-

B.

-

O.

guede;

Lo

Die al omme gaen eerdrike;

U.

om;

H.

erdrike;

S.

erdrike;

B.

erterike;

O.

Hij - eertrike;

L.

iaren zekerlike;

U.

iaren;

H.

v iaren;

S.

.v. iaren;

B.

binnē .v. iarē;

O.

v;

L.

achtien ende twe;

U.

xv e twehondert;

H.

.ij C.;

S.

ij.C.;

B.

.ij.;

O.

e in drie[twe]1 hondert;

L.

Daghe;

U.

Daghe ic - + zeer;

H.

Daghe - wane;

S.

Daghe - wane;

B.

Dagen. ic wane - des;

O.

Dagen - wane - + seer;

L.

Tien - de dach vaerde;

U.

Tien - dachuaert;

H.

dachuaert;

S.

dachuaert;

B.

de dach vaert;

O.

een dachuaert;

drie: doorgehaald.
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1624

1625

1626

Lo

Wildi te voete wildi te
peerde;

U.

voete;

H.

Wildi - wildi te paert;

S.

Wildi - wildi te paert;

B.

Wildi - wildi op paert;

Oo

Wildi te voet off te peerde;

L.

ghien weder stoot;

U.

-

H.

wederstoot;

S.

wederstoot;

B.

geen;

O.

geen;

L.

ne;

U.

-

H.

no groot;
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1627

1628

1629

1630

1631

S.

no groot;

B.

ne derde cleine no;

O.

lettē cleyn of;

Lo

Te zinen .ij . iaren;

U.

iaer;

H.

ij iaren;

S.

.ij . iaren;

B.

derdaluen iare;

O.

Te;

L.

+ E - daghe - .ix - = daer;

Uo

E hondert daghe e ix
naer;

H.

+ E - ix naren;

S.

+ E - daghe - .ix. naren;

B.

+ E - dagē - .ix. nare;

O.

+ E - dagen - ix ware;

L.

zoud - dan;

U.

= So - dan;

H.

dan gegaen;

S.

dan gegaen;

B.

dan gegaen;

O.

= So - gegaen;

L.

zouden;

U.

sijn voet;

H.

Daer;

S.

D';

B.

-

O.

Daer;

L.

-

U.

tieghen - voet;

H.

Rechte ieghens d' ghore;

S.

Rechte ieghens d' ghore;

B.

Rechte iegē - gerre;
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1632

1633

1634

1635

1636

1637

O.

tegē - geenre;

L.

Alse - si zouden;

U.

comen te ghemoet;

H.

si souden;

S.

si souden;

B.

Alse ofse soudē - gemoete;

O.

Alse ofte si souden gemoete;

L.

hi eerst wt ginc;

U.

wt eerste;

H.

d';

S.

d';

B.

stat - wt tierst;

O.

wte irste;

L.

gane daer omtrent;

U.

Begonst - yerste;

H.

gane;

S.

gane;

Bo

Begonste te gane talre ierst;

O.

Begonste - talre irste;

L.

lange tide;

U.

langhe tijt;

H.

tijden;

S.

-

B.

al soe langen tide;

O.

= in - alsoe lange tide;

L.

Soud;

U.

aen - zide;

H.

zide;

S.

zide;

B.

in;

O.

Soudi - aen;

L.

toter ander stede;

U.

-

H.

-
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1638

1639

1640

1641

S.

-

B.

stat;

O.

stat;

L.

no me no min;

U.

= noch - no;

H.

D' - vte - = noch - no;

S.

D' - vte - = noch - no;

B.

gīc - = noch - no;

O.

ute ginc - = noch - no;

L.

zijt zeker;

U.

= so;

H.

= so;

S.

= so - siit;

B.

-

O.

soe;

L.

gheen;

U.

gheen;

H.

gheene;

S.

gheene;

B.

gene;

O.

+ en - geen - werlt en is;

L.

-

U.

lude;
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1642

1643

1644

1645

1646

H.

lude;

S.

lude - hir;

B.

De;

O.

lude;

L.

Een ander;

U.

-

H.

Ene - is;

S.

Ene - is;

B.

Ene;

O.

werlt is - heeft hem wond';

L.

-

U.

Et - een;

H.

-

S.

-

B.

-

O.

is een werlt all;

L.

-

U.

-

H.

-

S.

-

B.

-

O.

dall;

L.

Maer si zijn menigher;

U.

Mar si sijn menigher;

Ho

M' si sijn menigh' maniere;

So

M' si siin menigh' maniere;

Bo

M' si siin menegerande
manire;

O.

Mer si is van mēnig' hand;

L.

In menscen - in;

U.

Daer in den mensche e in
die;

Ho

D' in mensche ende diere;
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1647

1648

1649

1650

1651

1

So

D' in mensche ende diere;

Bo

Daer in de mēschē en de
diere;

Oo

Daer in mīschen woenē e
dierē;

L.

liede - woenen;

U.

woenen;

H.

Want;

S.

Want;

B.

liede;

O.

woenē;

Lo

Daer ne wete wi niet toe te
coemen;

U.

-

H.

+ dat - ne;

S.

+ dat - ne;

Bo

Ne wete wi niet noch ne
conē;

O.

Geweten wi;

L.

Maer - zegghen;

U.

Mar alsoe - + soe;

H.

Maer - seggen;

S.

Maer - seggen;

B.

Maer - seggē;

Oo

Mer alsoe wael soe seggen
wij1 sij;

L.

hare voete sijn;

U.

voet si wi;

H.

hare voete sijn - = wi;

S.

hare voete siin - = wi;

B.

hare voete siin;

O.

oer voete woenē wij;

L.

Alse - seggen;

U.

= lieden;

H.

wi - ludē;

wij: doorgehaald.

De natuurkunde van het geheelal

1652

1653

S.

wi - ludē;

B.

wi - seggen;

O.

vandē ludē seggen;

Lo

Want voet ieghen voet wi
leggen;

Uo

Want voet ieghen wi
legghen;

H.

Want voet - wi leggē;

S.

Want voet - wi leggē;

Bo

Want voet iegē voet wi
leggē;

Oo

Want voete soneghen
[soueghen?] voete hebben;

L.

-

U.

Alsoe;

H.

wi;
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1654

1655

1656

1657

1658

1

S.

wi;

B.

+E ;

O.

Alsoe wael;

L.

als wi e ons es bekent;

U.

als wi tot ghent;

H.

him als wi in ghent;

S.

him als wi in ghent;

B.

als wi doē hier ōtrent;

O.

hem alse wij doen in gent;

L.

es;

U.

als hem es1 es;

H.

him;

S.

him;

B.

es;

O.

mit oen;

L.

heb;

U.

Soe hebbe - meeste sonnē;

H.

-

S.

-

B.

Dā hebbe - d' sōnē;

O.

Soe - wij - = meest - sonnē;

L.

Want - is;

U.

Want - eest ons;

H.

Want - ons;

S.

Want - ons;

B.

Wāt dā eist midd'nacht;

O.

= E - eest mit ons;

L.

hem lieden also omme
echt;

U.

hem alsoe om echt;

H.

hem [onleesbaar: alse?]
ōme echt;

es: doorgehaald
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1659

1660

1661

1662

1663

1664

S.

hem alse ōme echt;

Bo

E ons also omme echt;

O.

alsoe ōme echt;

L.

Dat - eerdrike es;

U.

alront;

H.

Dat - erdrike es;

S.

Dat - eerdrike es;

B.

erterike es;

O.

eertrike;

L.

-

U.

+ Want - ghemaect;

H.

-

S.

-

B.

gemaket;

O.

v hier make cont;

L.

zeghet;

U.

-

H.

-

S.

seg ;

B.

segt;

O.

die scriftuer - seget;

L.

Ghelijc - dodre van den eye
leget;

U.

-

H.

Ghelike der doder die;

S.

Ghelike der doder die;

B.

Gelijc - de - legt;

O.

Gelijc - dader leget;

L.

in den middē;

U.

-

H.

-

S.

-

B.

Rechte in;

O.

-

L.

scillen dier - zitten;
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1665

1666

U.

Mitten - dier aen;

H.

Mitten - ōme;

S.

Mitten - ōme;

B.

M dē - ane;

O.

Mitten schalen die der aen;

Lo

Also so es dat eerdrike;

Uo

Alsoe is artrike;

Ho

Also is erdrike;

So

Also is eerdrike;

Bo

Also so es erterike;

Oo

Alsoe is [e]ertrike [punt of
spatje?];

L.

zekerlike;

U.

int;

H.

-

S.

-

B.

= in;

O.

-
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1667

1668

1669

L.

firmament;

U.

firmament - = al;

H.

Vandien;

S.

Vandien;

B.

-

Oo

E tfirmamēt al ōme;

L.

-

U.

-

H.

-

S.

-

B.

-

O.

Eůen;

L.

hanghet - zeluen;

U.

-

H.

1670

1671

1672

S.

-

B.

hangt;

O.

hangt - all;

L.

ghetoghen zal;

U.

Alsoe - .v;

H.

= Also;

S.

= Also;

B.

seggē;

O.

Alsoe - tonen sall;

Lo

Ghelijc dat die seil stien;

Uo

Ghelike dat die
zeghelsteen;

Ho

Ghelike dat die zeilsteen;

So

Ghelike dat die zeilsteen

Bo

Gelijc dat de zeilsteen;

Oo

Gelike dat die toghe steen;

L.

= an hem - trecket al in
een;
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1673

1674

1675

1676

Rubriek

U.

= an hem - trecket al in
een;

H.

= an hem - in een;

S.

= an hem - in een;

B.

De - = an hem - in een;

O.

= an hem - in een;

L.

trecket - = oec tfirmament;

U.

Alsoe - = oec - tfirmament;

H.

= oec - tfirmament;

S.

= oec - tfirmament;

B.

treck - = oec - tfirmament;

O.

Alsoe - = oec - tfirmament;

L.

Toten eerdrike;

U.

= hem;

H.

= hem - erdrike;

S.

= hem - erdrike;

B.

Tote hē erterike;

O.

eertrike - = al;

L.

moet;

U.

moet;

H.

moet - = in;

S.

moet - = in;

B.

moet;

O.

Aldus moetē;

L.

= Het;

U.

= Het;

H.

Ten - uallen;

S.

Ten - uallen;

B.

= Het;

O.

= Het;

L.

Te weten hoe menighe mile
Ardrike heuet omme gancs

U.

Hoe menighe mile artrike
heeft omgans
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1677

1678

O.

Hoe mēnige mile heeft
eertrike ōgaēs

L.

nu - tot eenre sōme;

U.

nu - tot eenre somme;

H.

tere somme;

S.

tere somme;

B.

= nv - tere somme;

O.

= nv - in een somme;

L.

ōme;

U.

omme;

H.

heuet - ōme;

S.

heuet - ōme;

B.

menege - heuet ōm

O.

mēnige - ōme;
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1679

1680

1681

1682

1683

L.

Aerdrike;

U.

gans - segghe;

H.

Eerdrike - segt;

S.

Eerdrike - segt;

B.

Erterike - segt;

O.

Eertrike - Ic segt;

L.

Hoort - = hier - waerheit;

U.

puur - nu;

H.

Hort - = pure - wareit;

S.

Hort - = pure - wareit;

B.

Hort - de rechte w'heit;

O.

= hier - gerechte waerheit
nů;

Lo

Milen twintich duzentich;

U.

Milen twintich;

H.

Milen - dusentech;

S.

Milen - dusentech;

Bo

Milen twintech dusen tech;

Oo

Milen xxm. e cccc daer
toe lech;

L.

.cccc. daer toe zich;

U.

daer toe;

H.

iiij - d' toe lech;

S.

.iiij. - d' toe lech;

B.

.iiij. - daer toe lech;

O.

[ontbreekt: cf. V. 1681]

L.

-

U.

-

H.

= E - der;

S.

= E - der;

B.

-

O.

toe;
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1684

Rubriek

1685

1686

1687

1688

L.

= so - heuestu;

U.

Dien omganc heuestu;

H.

Dien - = so - heuestu;

S.

Dien - = so - heuestu;

B.

heefstu;

O.

soe hauestu - = dan;

L.

Te weten de dicke van
eerdrike

U.

Hoe dicke artrike es

L.

dicke - = al - eerdrike;

U.

= al;

H.

dicke - = al - erdrike;

S.

dicke - = al - erdrike;

B.

De - = al - erterike;

O.

= al - eertriken;

L.

Hoor - ooc - = mede zekerlike;

U.

= mede;

H.

Hoer - = mede;

S.

Hoer - = mede;

B.

Hort - = mede;

O.

= mede;

L.

.m.;

U.

Ses;

H.

m. - v C;

S.

.m. - .v.C.;

B.

.m. - .v. hondert;

O.

Vp - v hondert;

L.

waen - zere;

U.

zere;

H.

seere;

S.

seere;

B.

des;
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1689

1690

1691

1692

O.

seer;

L.

Tolomeus - affragaen;

U.

affragaen;

H.

affragaen;

S.

affragaen;

B.

Ptholomeus - affraen;

O.

affragaen;

L.

ons - = al - deze;

U.

ons alle;

H.

ons - = al;

S.

ons - = al;

B.

ons;

O.

ons alle;

L.

makeden - = die;

U.

makeden alle - = die;

H.

alle astronomie [of:
astronemie?];

S.

alle;

B.

al;

O.

alle;

L.

philosophye;

U.

-

H.

-

S.

-

B.

al;

O.

-
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1693

1694

1695

1696

1697

L.

woorde;

U.

redene proeueden - haer;

H.

redenē proeuē - wort;

S.

redenē proeuē - wort;

B.

redenē uedē - h' wort;

O.

redene - alle haer wort;

L.

hier voor hoorde;

U.

-

H.

= hier - ghehort;

S.

= hier - ghehort;

B.

gehort;

O.

allet dat gi - gehoert;

L.

Al dat si - = oec;

U.

Al dat si - = oec;

Ho

Al dat consten si meet;

So

Al dat consten si meest;

B.

Al dat si - = oec;

O.

Want al dat - = oec;

L.

+ Dat - heilighē geest;

U.

heylighen;

H.

Si haddent - helighē;

So

Si haddent vandē heligē
geest;

B.

heilegē geest;

O.

heiligen geest;

L.

Et wondert - = licht tghedi[o]chte;

U.o

Et wondert v int ghedocht;

Ho

Ende wondert v int
gedochte;

So

Ende wondert v int
gedochte;

B.

wondert v in v gedochte;
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1698

1699

1700

Rubriek

O.

wondert in v gedochte;

L.

-

U.

dat weten mocht;

H.

Hoemen;

S.

Hoemen;

B.

Hoe mē al dit gewetē;

O.

dat weten;

L.

es - harde;

U.

prouene harde;

H.

es - harde;

S.

es - harde;

B.

es hen - proeuene - =
herde;

O.

průenē - guet;

L.

Diere yet of zijn;

U.

Dier yet af sijn;

H.

Den ghonen diere of;

S.

Den ghonen diere of siin;

B.

Diere iet af siin;

O.

Diere iet aff;

L.

Hier machmen vinden waer
Dat die helle state ende es

1701

1702

L.

-

U.

Nu - = v - een ghewach;

H.

ic vdoen [sic];

S.

-

B.

willic - gewach;

O.

gewach;

L.

wezen;

U.

-

H.

-

S.

+ die;
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1703

1704

1705

1706

B.

de;

O.

sijn;

L.

proeft men;

U.

= so - proeftment;

H.

= so - proef men;

S.

= so - proefmen;

B.

= so - uement;

O.

= so - proeftmē wael;

L.

si es ende niewer;

U.

Dat es;

Ho

Datsi is niewel el;

So

Datsi is niewel el;

B.

es niewerinc el;

O.

Datse is nergent;

L.

in den - eerdrike;

U.

in midden;

H.

in midden - ertrike;

S.

in midden - ertrike;

B.

in middē - erterike;

O.

in midden eertrike;

L.

Dat es;

U.

-

H.

cancro;
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S.

cancro;

B.

int centre;

O.

-

L.

+ die;

U.

+ die - verren - haer;

H.

v'ren;

S.

v'ren;

B.

-

O.

Got - verren;

L.

seit alle ende hoort;

U.

segt diet hoert hare;

H.

die hort hir;

S.

die hort hir;

B.

die hort;

O.

die hoert - naer;

Rubriek

U.

Wane dat coemt die
aertbeuīghe

1709

L.

[ontbreekt]

U.

Nu - al doen weten e
bekent;

H.

[ontbreekt]

S.

[ontbreekt]

B.

hebbic - al;

O.

al;

L.

[ontbreekt]

U.

Dat gheualt tuschen;

H.

[ontbreekt]

S.

[ontbreekt]

B.

Dat geualt;

O.

Dat gevalt;

L.

[ontbreekt]

1707

1708

1710

1711
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1712

1713

1714

1715

1716

1

U.

= in;

H.

[ontbreekt]

S.

[ontbreekt]

B.

= in - erterike;

O.

eertriken;

L.

[ontbreekt]

U.

= v;

H.

[ontbreekt]

S.

[ontbreekt]

B.

willic - seggē;

O.

Nv - seggen sekerliken;

L.

[ontbreekt]

U.

datter eer1 [?] eerden hoert
toe;

H.

[ontbreekt]

S.

[ontbreekt]

B.

behort - erdē;

O.

eerden;

L.

[ontbreekt]

U.

Wanet al coempt;

H.

[ontbreekt]

S.

[ontbreekt]

B.

Wanent al comt;

O.

Wan dat comt;

L.

[ontbreekt]

U.

+ v;

H.

[ontbreekt]

S.

[ontbreekt]

B.

Vand' ertbeuīgē seggic;

O.

eertbeuīgen - + v - voeren;

L.

[ontbreekt]

U.

ouer Gheraert diet sullē;

H.

[ontbreekt]

S.

[ontbreekt]

eer [?]: doorgehaald.
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Rubriek

1717

1718

B.

vor mi diet selt;

O.

ouer my diet soelen hoerē;

L.

Waer af wolken e mist
comet

O.

Wan wolken e wijnt comt

L.

+ si - menegherhande;

U.

Wasom soe is;

H.

+ so - menichrande;

S.

+ so - menichrande;

B.

+ hi - meneg'ande;

O.

+ soe - is mēnig'hande;

L.

Si coomt - wat'e;

U.

coemt;
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1719

1720

1721

1722

1723

H.

watre;

S.

watre;

B.

watre;

O.

wate';

L.

.coud.;

U.

Droeghe;

H.

-

S.

-

B.

Droge;

O.

Droge;

L.

clem;

U.

-

H.

= E - Vp waert climmet hi
- = al;

So

Vp waert climmet hi
gereet;

B.

opw't clemmē si gereet;

O.

opwert clemt hi gereet;

L.

wasser dinghe of ghereet;

U.

Inder - wassen daer af
dinghē ghereit;

H.

[ontbreekt]

S.

[ontbreekt]

B.

de locht wassen dinge
gereit;

Oo

Alsoe als ic v hebbe geseet;

L.

+ Also - = hier voer ghezeit;

U.

+ Alsoe - = hier voer;

H.

[ontbreekt]

S.

[ontbreekt]

Bo

Daer af alsic hebbe geseit;

Oo

E in rime voert geleet;

L.

zoude altoos zijn;
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1724

1725

1726

1727

1

U.

-

H.

altoos;

S.

siin;

Bo

M' dor dē wasem die hang
daer;

O.o

Mer doer den wasem die
hangt daer;

L.

Maer de wazem hanghet;

U.

Mar doer die wasom hanct;

Ho

Maer doer den wasem die
hanget d';

So

Maer dor den wasem die
hang d';

Bo

Die locht ware altoes euē
claer;

Oo

Die locht soude altoes sijn
claer;

L.

= of - mist of comet;

U.o

Daer af wolkijn comen;

H.

D' - comet;

S.

D' - comet;

B.

af - neuel;

O.

aff neuel e wolken;

L.o

E die ene op tander
drōmet;

U.

deen - dromen;

H.

deen vandē andren dromet;

S.

deen vanden andrē dromet;

B.

deen - andrē;

O.

Alse deen opten d1 - domt;

L.

laet ic;

U.

wasom laet ic;

H.

-

S.

-

B.

-

d: doorgehaald.
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O.

laet ic;

L.

+ v;

U.

-

H.

+ v;

S.

+ v;

B.

wille - + v - dogē;

O.

+ v - drogen;

Rubriek

L.

Van drogher wasem;

1729

L.

Droghe wasem es - twe;

U.

Droeghe wasom - twe;

1728
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1730

1731

1732

1733

Ho

Droghe wasem es vā ij
maniere;

So

Droghe wasem es van .ij.
maniere;

Bo

Droge es van tween
manirē;

O.

Droge - twe;

L.

Die ene climmet - = herde;

U.

Die een - opwart - = herde;

H.

Deen climmet op w't - =
herde;

S.

Deen climmet op w't - =
herde;

Bo

Die ene clemmet opw't
sciren;

Oo

Deen hi clymt opwart
scieren;

L.

= so;

U.

= so - groet wijnt;

H.

D' of dicken wast;

S.

D' of dicken wast;

B.

af dicke wast got;

O.

aff wast ducke groet wijnt;

L.

maniere si en;

U.

maniere si en;

H.

maniere en clemt niet .i.;

S.

maniere en clemt niet .i.;

B.

manire ne clemm ;

O.

si en clemt twijnt;

L.

Maer - de aerde;

U.

Weder - die eerde;

H.

M' - deerde;

S.

M' - indeerde;

B.

Maer - derde;

O.

int derde;
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1734

1735

1736

1737

1738

1739

L.

loopt gens;

U.

lopet haer;

H.

loopt d' ende;

S.

loopt d' ende;

B.

herw't;

O.

herwert;

L.

Hollachtich is eertrike;

U.

Hoelachtich is;

H.

Hollachtich - erdrike;

S.

Hollachtich - erdrike;

B.

erterike;

Oo

Hole heeft eertrike bijnnē;

L.

loopter in allen zinnē;

U.

loepet daer - sinnē;

H.

loopt d' in allē sinnē;

S.

loopt d' in allē sinnē;

B.

De - d' - sinnen;

O.

loept' - = dan - sijnnē;

L.

Sleprich word - = dan - =
in - zaen;

U.

Slebbrich wart - = daer in;

Ho

Slobbrich w't hi d' saen;

So

Slobbrich w't hi d' saen;

B.

Clebbrech w't - = dan - =
in;

O.

Slabberechtich soe - = dan
daer in - zaen;

L.

= Om - niet en mach wed'
wt;

U.

= Om - wt weder;

H.

= Om - vut;

S.

= Om - vut;

B.

= Om;

O.

hi niet weder [sic] vte;

L.

bliuet - die eerde ghevaen;
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1740

1741

U.

die eerde alsoe;

H.

deerde - geuaen;

S.

bliift - deerde - geuaen;

B.

derde also geuaen;

O.

die eerde alsoe gevaen;

L.

+ Bi - doe ict v verstaen;

U.

moghe di - = of;

Ho

Exemple wilt hier verstaen;

So

Exemple wilt hir v' staen;

B.

so vant hier v'staen;

O.

moechdi - = hier of;

L.

doet;

U.

een oeuen;

H.

een ouen leit;
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1742

1743

1744

1745

S.

een ouen leit;

B.

Alse - leit;

O.

leet;

L.

Drooch - daer wt gaen
moet;

U.

Droeghe - gaet daer wt
ghereit;

H.

gaet d' - gereit;

S.

gaet d' - gereit;

B.

Droge - gaet d' - gereit;

O.

Droge - geet d' - gereet;

L.

Sleprich wert - = dan meed inne;

U.

Slebbrich wart - = dan;

H.

Slobbrich w't - = dan - d';

S.

Slobbrich w't - = dan - d';

B.

Clebbrech w't;

O.

Slabberechtich - = dan ynne;

Lo

Bi denne en mach hi niet
wt de minne;

Uo

Bi dien en mach hi niet wt
minen [?];

H.

= Want - vte mīne;

S.

= Want - vte mīne;

Bo

Bedie mach hi niet wte
minne;

Oo

Bedi hi en mach vte noch
ynne;

L.

gaet si in toe me;

U.

-

H.

gater in toe mee;

S.

gater in toe mee;

B.

ember - daer inne;

O.

ōmer geetser in toe mee;
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1746

1747

1748

1749

1750

1

L.

drent - dat breket ontwe;

U.

dringhet soe breket ontwe;

H.

drenct - dat breict;

S.

drenct - dat breict;

O.

drenct se dat brect ontwe;

B.

drent - dat hi clieft;

L.

me - eerste - [in margine:
a];

U.

Warmen gaettet yerste;

H.

M' - + in - teerste;

S.

M' - + in - teerste;

B.

tierstē;

O.

Mer men gatet tierstē;

Lo

El zoudet werpen grote
clouen - [in margine: c];

U.

= dat - oeuen;

H.

= dat - indien;

S.

= dat - indien;

Bo

Els soud w'pē grote clouen;

O.

Eert men leet;

Lo

Eer ment doet in den ouen
- [in margine: b];

U.

Elcsoude - groet cloeuen;

H.

And's so - w'pen;

S.

And's so - w'pen;

Bo

Beide onder ende bouen1;

O.

Anders solt - gote;

L.

moochdijs - [in margine:
d];

U.

Vraghet soe moghe dijs;

H.

moghedijs gelouē;

S

moghediis gelouen;

B.

Vragets - mogedijs
gelouen;

Dit vers staat, - met een a ervoor, en een galgenkruis erna, - tussen vv. 1758 en 1759, dus 8
regels verder. Vóór v. 1750, (normaal op zijn plaats), staat een b, en erna een Lorreins kruis
met een wijzende hand.
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1751

O.

Vrages soe - gelouen;

L.

Dit es ooc van wasem

U.

Hoe elc dinc heeft clene
gatekijn;

L.

Ghi moghet - = v;

U.

Ghi moghets - = v;
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1752

1753

1754

1755

H.

Ghi moghet - = v;

S.

Ghi moghet - = v;

B.

V mach wondrē in wen;

O.

V mach - sijnne;

L.

Hoe die wasem comet daer;

U.

Hoe die wasom coemt
daer;

H.

Hoe die wasem comt;

S.

Hoe die wasem comt;

B.

Hoe de wasem comtdaer;

Oo

Hoe die wasem comt daer
ijnne;

L.

Elc - heuet;

U.

Elc - gaet;

H.

heuet grote;

S.

heuet grote subtiile;

B.

Elc - heuet - suptile;

O.

Elc;

Lo

Daer in gaet wasem alle
wile;

Uo

Daer in gaet wasem al
wile;

Ho

D' in gaet wasem somwile;

So

D' in gaet wasem somwile;

Bo

Daer in gaet wasem alle
wile;

Oo

Daer in geet wasem alle
wile;

L.

+ dicke [verbeterd uit
dictee];

U.

-

H.

Exemple sien;

S.

Exemple sien;

B.

-

O.

sien;
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1756

1757

1758

Rubriek

1759

L.

door;

U.

-

H.

twater - dor dien;

S.

twater - dor diē;

B.

dor;

O.

geet wael;

L.o

Al gheheelre huut so
commt wel sweet;

Uo

Alse vol is soe coemt
ghereet;

H.

Vut heelre vut comet - =
oec - sweet;

S.

Vut heelre vut comet - =
oec - sweet;

Bo

Wt geheelre huut comt
gereet;

Oo

Al geheelre hůyt soe comt
gereet;

L.

Daer toe dringhende - = al;

Uo

Doe ghedronghen dicke
sweet;

H.

Dore;

S.

Dore;

Bo

Dore gedronken dicke
sweet;

Oo

Doer geronnē dicke suet;

L.

Hoe de wasem neder slaet

U.

Hoe aertrike is vol hoele

O.

Waer aff eertbeuīgen comt

L.

ardrike;

U.

+ is;

H.

erdrike;

S.

erdrike;

B.

De - erterike;

O.

eertrike;
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1760

1761

1762

L.

elker;

U.

elker;

H.

elk';

S.

elk';

B.

= elke - dagelike;

O.

sleet elker dagelike;

L.

Ardrike es;

U.

is - hoele;

H.

Eerdrike is - vul;

S.

Eerdrike es - vul;

B.

Erterike es - vol van;

O.

Eertrike is;

L.

loopt - groten;

U.

mit groter scoele;

H.

D' in loopt hi mit grotē;
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1763

1764

1765

1766

Rubriek

S.

D' in loopt hi mit grotē;

B.

gotē;

Oo

Daer in loept hi mit grotē
stolen [scolen? c en t
hebben af en toe dezelfde
vorm in O.];

L.

anderen;

U.

iaghet - ande'n;

H.

andrē d';

S.

andrē d';

B.

iagt - andrē;

O.

jaegt - anderē;

L.

E wort - wijnt dat es;

U.

E wart groet wijnt;

H.

E wort - w';

S.

E wort - w';

B.

E w't - dat es;

O.

E wort groet wijnt dat is;

L.

wijnt dien is niet;

U.

wijnt - = dat - is;

H.

= dat - is;

S.

= dat;

B.

= dat;

O.

wijnt - = dat - is;

L.

die ene iaghet;

U.

deen iaghet;

H.

deen;

S.

deen;

B.

iag ;

O.

deen jaeget;

L.

Van wasem in enen hol [?
zeer moeilijk leesbaar. De
erbij horende illustratie
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werd gedeeltelijk over de
rubriek getekend, of vice
versa].
1767

1768

1769

1770

1771

L.

blasebalch mach ment;

U.

moghe;

H.

blasebalch moghe;

S.

blasebalch moghe wiit;

B.

een [blaesbalch, zeer
ineengedrongen ingevuld
over een rasuur van ± 6
letters bree - d te] - moge;

O.

een lant mogē;

L.

trecket;

U.

-

H.

Dien;

S.

Dien;

B.

De;

O.

-

L.

blasebalch;

U.

duwet;

H.

dien blasebalch [doet
verbeterd uit: daet];

S.

dien blasebalch;

B.

duut;

O.

blaesballich;

L.

-

U.

wasom dier;

H.

Diere wasem diere;

S.

-

B.

De - ginc;

O.

die der - ginc;

L.

Die - met cracht wt;

U.

crafte wtgaen;

H.

crafte;

S.

crafte;
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1772

1773

B.

m crachte wt;

O.

Hij - crachten ůte;

M.

Dien iaghet;

L.

Deen iaghet - wech zaen;

U.

Deen iaghet - voert;

H.

Deen iaghet - andren;

S.

Deen iaghet - andren;

B.

Deen iagt - andrē vor hē;

O.

Deen jaget - voer hē zaen;

M.

Dart - = dus - druct an;

L.

= dus - doemt;

U.

= dus - droemt;

H.

D' - andrē - = dus - dromet;

S.

D' - andren - = dus dromet;
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1774

1775

1776

1777

1778

B.

andrē enwech;

O.

= dus - en wech;

Mo

So comt' wint of dan;

Lo

Dats wijnt dier af coemt;

Uo

Dats wijnt dier af coemt;

H.

Dats - dire af comet;

S.

Dats - dire af comet;

B.

es de wint - af;

O.

wijnt die der aff;

M.

Dus;

L.

+ dicke;

U.

-

H.

-

S.

-

B.

-

O.

-

M.

holē;

L.

Deze - = die - in die holen
si;

U.

dier in hoelen;

H.

Hoe wasem in die;

S.

Hoe wasem indie;

B.

De waseme;

O.

in holen;

M.

iaghet - wliet;

L.

dene iaghet;

U.

iaghet;

H.

= E - iaghet - tander;

S.

= E - iaghet - tander;

B.

iag ;

O.

= En - jaget;

M.

w'den;

L.

werden - wijnt;
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1779

1780

1781

1782

U.

Soe wart - wijnt;

H.

wordet - = si;

S.

wordet - = si;

B.

w'dense;

O.

Soe wort wijnt;

M.

wint die ghi - ghehoort;

L.

wijnt - ghehoort;

U.

wijnt;

H.

gehort;

S.

gehort;

B.

De - alse - gehort;

O.

wijnt - gij - gehoert;

M.

Loept - holen - eerden vort;

L.

Loept - aerde voort;

U.

Loept - hoele;

H.

Loopt - erdē vort;

S.

Loopt - erdē vort;

B.

Loept - de - erdē vort;

O.

Loept - holen - eerdē;

M.

eerde;

L.

eerde bouen roert beue[d[t]]e;

U.

eerde bouen verrůert leeft;

H.

eerde bouen roert - beuet;

S.

erde bouen roert - beuet;

B.

Derde bouē v'ruert e ;

O.

eerde bouē verrůert;

M.

-

L.

= den - wijnt - heuet;

U.

wijnt;

H.

heuet;

S.

heu ;

B.

Om datse - = den;

O.

Om datse die wijnt bijnnē;
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1784

1785

1786

M.

Die si - door [doer?];

L.

dore iaghet ende rent;

U.

alsoe der ru[e]nt;

H.

al dore;

S.

al dore;

B.

dore;

O.

Die alsoe doer;

M.o

In den holen al omtrent;

L.

al - holen om trent;

U.

omtrent;

H.

al - omtrent;

S.

al - omtrent;

B.

al de - omtrent;

O.

al die holen omtrent;

M.

Deerde - + dan;

L.

eerde;

U.

-

H.

eerde - vp;

S.

eerde - vp;

B.

Daer hi gaet;

O.

eerde geet;

Mo

Dor dat die wint loept
wed';
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1787

1788

1789

1790

1

L.

= bet - si loopt;

U.

= bet;

H.

= bet - loopt vort;

S.

= bet - loopt vort;

B.

E d' hi - hare;

O.

= bet - hare;

M.

E dair - s1 eerde bouē is;

Lo

E daer de eerde bouen es
dunne;

U.

E daer - bouen is;

H.

E daer - eerde bouē;

S.

E d' - eerde bouen;

B.

E daer derde es bouē;

Oo

E daer die eerde is bouē
dijnne;

M.

Dair brect - valt;

L.

breket - valt;

U.

-

H.

Dus breict - uallet;

S.

Dus breict - uallet;

B.

brecse;

O.

brectse - valt ynne;

M.

dair - dale;

L.

maket - diep;

U.

diep;

H.

maket d' enē diepen;

S.

maket d' enen diepē;

B.

.i.;

O.

diep dall;

Mo

Si brect oec wel een groot
wake;

L.

= herden - groten;

U.

harden groeten;

s: doorgehaald.
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1791

1792

1793

1794

H.

= herden - groten val;

S.

eenē - = herden - groten
val;

B.

h'de groeten val;

O.

groetē vall;

M.

Een groet - = e starc - dair;

Lo

E dan groot wijnt daer wt
waart;

U.

+ E - groet wijnt - = e
starc;

H.

+ E - = e starc - d' vte
gaet vaert;

S.

+ E - = e starc - d' vte - =
dā;

B.

+ E - got - = en starc - vart;

O.

+ E - groet wijnt - = e
starc - = dā;

M.

dan clemmē opw't;

L.

+ vaste - climmen op
waart;

U.

climmede;

H.

climmē vp waert;

S.

climmē vp w't;

B.

clemmē op t'vart;

O.

geet clēmende op wart;

Mo

Stond' oec op drop of port;

L.

Stonder ooc - = enich;

U.

= enich;

H.

ofte port;

S.

ofte port;

B.

Stond' - ofte port;

Oo

Stond der op borch ofte
stede of poert;

M.

Dair - als ghi hebt
ghehoort;

L.

gheuiele als ghi hoort;

U.

als ghi hebt ghehoert;
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1795

H.

D' - gheuiele als ghihort;

S.

D' - gheuiele als ghi hort;

B.

geuiele als gi hort;

C.

geuiel als gij hebt gehoert;

M.

Tmoest - d' verdrincken;

L.

soude;

U.

Et moest;

H.

moeste;

S.

moeste - d';

B.

H moeste - d';
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1796

1797

1798

1799

O.

moeste allegader versincken;

M.

weel liede sijn - = noch ghedincken;

L.

sijn;

U.

Wat lude sijn - ghedincken;

H.

lude sijn - gedinkē;

S.

lude siin - gedinkē;

B.

siin - gedīkē;

O.

lude sijn noch dies
gedinckē;

M.

Wair;

L.

Waer - dinghe sijn;

U.

Waer;

H.

Dat - es geuallen;

S.

Dat - es;

B.

Waer - es geuallen;

O.

geuallen;

Mo

Dies bescerme ons god
allen;

Lo

Daer ons god of bescarm
ons allen;

U.

Des scerme god - = of;

H.

Des bescerme god - = of;

S.

Des bescherme god hir - =
of;

B.

Hier af scerme god;

O.

Daer aff behoede got;

M.

+ Wair - eertbeuighe comt
meest;

L.

+ Waer - aerdbeuinghe es
si end;

U.

+ Mar - aertbeuinghe eent;

H.

+ M' - eertbeuinghe;
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1801

1802

1803

S.

+ M' - eertbeuinghe;

B.

Maer dertbeuinge sie es;

Oo

Mer eertbeuīge si is tmeest;

M.

maecht';

L.

maket - = d';

U.

daer;

H.

d' in tempest;

S.

d' in;

B.

de;

O.

= d';

M.o

Die wint die soe ī deerde
leit;

L.

[ontbreekt]

Uo

Die wijnt die soe in die
aerde liep;

H.

[ontbreekt]

S.

[ontbreekt]

Bo

Die wint die so in derde
liep;

Oo

Die wijnt die alsoe in die
eerde liep;

Mo

In d' zee ist diep als men
siet;

L.

[ontbreekt]

Uo

In die zee eest harde diep;

H.

[ontbreekt]

S.

[ontbreekt]

Bo

In de zee eist herde diep;

Oo

In die zee soe eest herde
diep;

M.

eerde - is dair;

L.

is;

U.

eerde - is;

H.

erde - is onder wel;

S.

erde - is onder wel;

B.

erde es;
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1804

1805

O.

eerde is - wael důnne;

M.

brect dair - = si d';

L.

Bedi si breket daer dic;

U.

brect - = si - daer;

H.

Bedi breket - = si - dicken;

S.

Bedi breket - = si - dicken;

B.

Bedie brek ; - = si - daer;

Oo

Bedi brectse ducke ynne;

M.

Groten - waster;

L.

Groot - waster af;

U.

wasset daer af al;

H.

Groot - = d' of;

B.

Groot - = d' of;

B.

af;

O.

storen waster aff;
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1806

1807

1808

1809

1810

M.

vieschen - wonē;

L.

vissce - woenen op deen;

U.

vische wonen;

H.

vissche - wonē vp die;

S.

vissche - wonē vp die;

B.

De vische - wonē op dē;

O.

vissche wonē;

M.

niet;

L.

niet;

U.

willen - e en doen niet;

H.

vp;

S.

vp - niet;

B.

e en doen niet;

O.

op si en doen;

M.

wetē - sciplude;

L.

= so;

U.

= so;

H.

Dat weet;

S.

Dat weet;

B.

= so - de;

O.

Dat weet;

M.

vremde wischen;

L.

vissce ziet;

U.

vremde vische;

H.

vremde;

S.

vremde;

B.

vremde vische;

O.

Alse - = die - vremde
visschen;

M.

Dat - sal e dan vliet;

L.

Dat - sal in den vliet;

U.

Dat - sal - = hi;

H.

Dat - sal - = hi;
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S.

Dat - sal - = hi;

B.

Dat - sal. - = hi;

O.

Dat - sal - = hi;

M.

is - in allē stonden;

L.

is - in alre stonde;

U.

is;

H.

-

S.

-

B.

-

O.

is;

M.

-

L.

van beneden coomt;

U.

coemt van - wt den gronde;

H.

-

S.

-

B.

wtē;

O.

-

M.

scepe;

L.

scepe - inne dicken;

U.

scepe verderuēder inne;

H.

scepe verderuēr;

S.

scepe;

B.

scepe v'deruenre ī oec;

O.

sceep verderuē dan ducke;

M.

dusdanighen;

Lo

Dat ment tallen tiden mach
micken;

U.

Dit coemt - dusdanighe;

H.

Dit - dustanighen;

S.

Dit - dustanighen;

B.

Dit - dusgedanē;

O.

Dit - ald gedanē stucke;

L.

In wat steden van der
aerbeuinghe vallet
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O.

Waer om eertbeuīge meest
gevalt in die nacht

M.

seit - = of;

L.

zeghet - = of;

U.

seyt al - = of;

H.

Dat seit - = of;

S.

Dat seit - = of;

B.

Dat segt - = of;

O.

seet meist' Aristotiles;

M.

eertbeuinghe;

L.

aarbeuinghe;

U.

-

H.

ertbeuinghe;

S.

eertbeuinghe;

B.

ertbeuinge;

O.

eertbeuīgen - is;

M.

Snachs door dat;

L.

Nachts - zonnen;

U.

Snachts;

H.

-

S.

ōme;
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1818

1819

1820

1821

1822

B.

Nachts. - = dan;

Oo

Snachts om datter sonnē;

M.

Hair schijn dar af ontrōnen;

L.

daer of es elre;

U.

der of elre;

H.

= d' of - el waer es;

S.

Sciin - = d' of - el waer es;

Bo

Sciin. daer af elre es
gerōnen;

Oo

Schijn elre is geronnē;

M.

-

L.

zonne doet;

U.

= soude;

H.

v'teeren;

S.

v'teeren;

B.

de sonne si;

O.

-

M.

Die;

L.

Die - ende;

U.

Dien wasom - e ;

H.

Dien - e ;

S.

Dien - e v'weerē;

B.

De wasem. e wel;

O.

weel e v'waren;

M.

Ten si datt' [sic] - weel;

L.

En ware - vele;

U.

En si dat - uele;

H.

Ten si - uele - ghinge;

S.

Ten si - uele - ghinge;

B.

En ware - vele - ginge;

O.

En si - ginge;

M.

beuīghe;
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1825

1826

L.

aardbeuinghe;

U.

Soe - af;

H.

of dan ertbeuinge;

S.

dan of ertbeuīge;

B.

af ertbeuinge;

O.

Soe - wael aff eertbeuīgen;

M.

= Maer - Dat - dagraet;

L.

= Maer - Dat moste zijn;

U.

= Maer - Dan moest si;

H.

= Maer - Dat moeste sijn;

S.

= Maer - Dat moeste siin;

Bo

Dan moetse in de dageraet;

O.

= Maer - Dat moeste sijn dageraet;

M.

snachs;

L.

Wezen. jof auonds;

U.

sauonts;

H.

= Wesen - des auons;

S.

= Wesen - des auons;

B.

Of sauonts wesen.;

O.

= Wesen - Ofte sauonts - +
wael;

L.

In wat tiden aardbeuinghe
me[e]st [sic] es

O.

Waer eertbeuīge meest
gevalt

M.

= dit;

L.

zeit ooc;

U.

die seghet - = dit;

H.

dat;

S.

dat;

B.

= dit;

O.

seet - = dit;

M.

eertbeuīghe is ī die;
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L.

aarbeuinghe es in die;

U.

= ghern - is in een;

H.

ertbeuīge es oec t';

S.

eertbeuinghe es oec t';

B.

ertbeuinge es in die;

O.

eertbeuīge is in die;

M.

= altoes - bi henen;

L.

altoos;

U.

-

H.

see;

S.

D' - see;

B.

de;

O.

-

M.o

E in d' eerden die heeft
ōtrent;

Lo

E in die eerde dit heeft
omtrent;

Uo

E in die eerde heft al
omtrent;
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1829

1830

1831

1832

Ho

E in die eerde die heuet
omtrent;

So

Ende indie eerde die heuet
omtrent;

Bo

E in die erde die heu
ōtrent;

Oo

E in die eerde is omtrent;

M.

heiten;

L.

Tauernen hieten - latine;

U.

Cauerne;

H.

heit si int;

S.

heit si int latiin;

B.

.so hetense int latiin;

O.

heitē sijt;

M.

wil - dietschen;

L.

wil - dietsce hole sine;

U.

wil - duutsche hole;

H.

wil - duutsche hole;

S.

wil - duutsche hole siin;

B.

dietsch hole siin;

O.

wil - duytschen;

M.

lantscap - d' eertbeuīghe;

L.

lantscap es - aerdbeuinghe;

U.

lantscap;

Ho

Sulke lantscepe sijn d'
ertbeuīge;

So

Sulke lantscepe siin d'
ertbeuinghe;

B.

Selc lantscap es ertbeuīge;

O.

lantscap - eertbeuīge;

M.

-

L.

Es elke;

U.

Es elc;

De natuurkunde van het geheelal

Rubriek

1833

1834

1835

1836

H.

Es elke;

S.

Es elke;

B.o

Es elker weken
sonderlinge.;

Oo

Es elke wile sunderlinge;

L.

Dit es ooc van aerdbeuīghe

O.

In wat tide eertbeuīge
meest is [niet onderstreept]

M.

dien lentijn;

L.

den lentijn;

U.

den lentijn;

H.

erefst - indē;

S.

erefst - inden lentiin;

B.

dē lentiin;

O.

inden lijnten;

M.

Ald' - eertbeuīghe;

L.

aardbeuinghe zijn;

U.

-

H.

eertbeuīge zijn;

S.

eertbeuinghe ziin;

B.

Alder - ertbeuingē siin;

O.

eertbeuīgen;

M.

Om dan - wayt;

L.

meest - waiet;

U.

wayt;

H.

meest - wayt;

S.

wayt;

B.

reint - wayt;

O.

meest rent - wayt;

M.

+ dan - z'e drayt;

L.

wijnt dan zere draiet;

U.

wijnt seer drayt;

H.

seere drayt;
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1837

1838

S.

seere drayt;

B.

drayt;

O.

wijnt ze' drayt;

M.

niet;

L.

Die wijnter - die zomer;

U.

wijnter - niet;

H.

niet;

S.

zomer niet;

B.

wintre - in dē som';

O.

wijnter;

M.o

Gheualtet zelden dat men
weet;

L.

Dan gheualt zelden - + wel;

U.

Valt - + wel;

H.

Gheuallet - = si - wel siet;

S.

Gheuallet - = si - wel siet;

B.

Vallē - + wel;
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1839

1840

1841

1842

O.

Geuallen - solden - + wael
- weet;

M.

grote hiette;

L.

grote - + grote;

U.

groet heytte - + groet;

H.

grote hitte;

S.

grote hitte;

B.

hitte - + got;

O.

groete hette - + gote;

M.

als hi soude;

L.

wijnt;

U.

wijnt;

H.

-

S.

-

B.

-

O.

Beneemt die wijnter alsoe;

Mo

Wayen alst z'e wriest
[verbeterd uit: waest] so ne
mach hi twint;

L.

waiet;

U.

seer - soe en wayet;

H.

sone waet;

S.

sone waiet;

B.

wayt sone waiet;

O.

zeer - = so ne - e wayet
twijnt;

Mo

Want in di eerde mach dan
ghien wint;

Lo

Sone mach in de eerde
gheen wint;

U.

Inder eerden - = en - gheen
wijnt;

H.

deerde ne - = sijn - gheen;

S.

deerde ne - = sijn - gheen;

B.

derde - = en - siin;
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1843

1844

1845

1846

O.

deerde - wijnt;

L.

Noch van aardbeuinghe

O.

Wat dat is dat alsoe luyt
voer deerdbeuīge

M.

eertbeuīghe - ghelwt;

L.

Voor - aerdbeuinghe coomt
- luut;

U.

= die - coomt - luut;

H.

Vor - ertbeuinghe - .i. luut;

S.

Vor - ertbeuinghe - .i. luut;

Bo

Vore dertbeuīge cōt .i. luut;

O.

deerdbeuīge is - luyt;

M.

die gherne wair;

L.

de wijnt de - gh'ne;

U.

wijnt e - = die - gherne;

H.

wint e ware gh'ne vut;

S.

wint e ware gh'ne vut;

B.

de - g'ne ware;

O.

wijnt - geern waer vyt;

Mo

Ghelijc een groet zoghinge;

L.

+ Als;

U.

+ Als - een;

H.

+ Als - susinghe;

S.

+ Als - sughinghe;

B.

+ Alse - gote soeginge;

O.

+ Alse - gote soeginge;

M.

di eertbeuīghe;

L.

Hoor - voor aerdbeuinghe;

U.

-

H.

Hort ment vor ertbeuinghe;

S.

Hort ment vor ertbeuinghe;
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1848

B.

Hort - vore dertbeuinge;

Lo

Comt voer die
eerdbeuīgen;

Mo

Want die wint en is el niet;

L.

es al wijnt e anders;

U.

Dats wijnt en is;

Ho

Dan wint sone es dat el
niet;

So

Dan wint sone es dat el
niet;

Bo

De wint en es dan el niet;

O.

E ets wijnt;

M.

+ Dan - deen iaghet;

L.

Dat die ene iaghet entie
ander;
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1849

1850

1851

1852

U.

Deen iaghet - = e ;

H.

+ Dan - deen iaghet;

S.

+ Dan - deen iaghet;

B.

+ Dan - ene iag ;

O.

Alse deen jaget;

M.

E in di eerde es hi;

L.

E in die eerde es hi;

U.

E in die eerde is hi;

H.

Ende in die erde es hi;

S.

Ende in die erde es hi;

B.

Want in derde es hi;

O.

E in die eerde is hi;

M.

+ Hi - mit groten;

L.

E vaertaer door - groten;

U.

E vaert daer - mit groten;

H.

E vaert d' dore mit grotē;

S.

E vaert d' dore mit grotē;

B.

E vaert d' in m goter;

L.

+ E - mit groetē;

M.

+ Ymmer - = dan te;

L.

+ Emmer - = dan te;

U.

+ Emmer - = dan te;

H.

+ Emmer - = dan te comet;

S.

Emm' d' hi comet;

B.

+ Emb' - = dan te - begint;

O.

+ Ommer - hij - = dan te begijnt;

M.

sussinghe maect dan die
wint;

Lo

Doe heft die soghinghe den
wint;

U.

soghinghe - = daer - den;
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1853

1854

1855

1856

H.

susinghe heuet - = daer die;

S.

sughinghe heuet - = daer die;

B.

De soeginge geeft - = daer
- de;

O.

soeginge geeft dan den
wijnt;

L.

Te verstane van der zonnē
hoe dat si veruaert

O.

Waer bi die sonne comt uut
Wolken nae deerdbeuīgen;

M.

na eertbeuīghē;

L.

Alse - zonne aerdbeuinghe;

U.

nader;

H.

Alse - eertbeuīge;

S.

Alse - eertbeuīge;

B.

Alse de - na ertbeuinge;

O.

Alse - nae deerdbeuīgen;

M.

Rust - ghevallen - dinghen;

L.

Rust - gheuallen deze;

U.

Rust soe uallen;

H.

Rust - uallet;

S.

Riist - uallet;

B.

dinge;

O.

soe wassen - dingen;

M.

mit - = dicken - is;

L.

-

U.

mit - is;

H.

mit;

S.

mit;

B.

Datse;

O.

mit - is;

M.

doer die eertbeuīghe brict;
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L.

de aarbeuinge breket zaen;

U.

waer;

H.

ertbeuīghe breict;

S.

d' - ertbeuinghe breict;

B.

Wāt dertbeuinge brect.;

O.

int eerdbeuene siet mē
slaen;

M.

Slater wint wat' e wasem
[verbeterd uit: wasen];

L.

So slater - en;

U.

= Daer - Slater - wijnt of;

H.

= Daer - Slater vut wasem
en wint;
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1859

1860

S.

= Daer - Slater vut;

B.

= Daer - Slater wte;

Oo

Die wijnt e wasem groff;

M.

-

L.

zonne heuet die wolkijn;

U.

-

H.

D' - zonne heuet;

S.

D' - zonne heuet;

B.

de - wollic [?];

O.

aff;

L.

Te verstane van der zonnē
hoe dat si veruaert;

U.

Waer bi artbeuinghe
gheualt somtijt als die
sonne veruaert

O.

Hoe eerdbeuīgen comt

M.

-

Lo

Soemtijt alse de zonne
v'vaert;

U.

-

H.

Some tijt alse;

S.

Some tiit alse;

B.

Weltijt alse de;

O.

Sōme tijt;

M.

Eertbeuinghe;

L.

Aerdbeuinghe;

U.

-

H.

Ertbeuīghe;

S.

Ertbeuinghe - openb't;

B.

Ertbeuinge - oppenbaert;

Oo

Eertbeuīge daer apenbaert;
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1864

1865

1

M.

v'de1 [?] vād';

L.

zonnen;

U.

hitte;

H.

hitte;

S.

hitte - zonnē;

B.

de hitte;

O.

hitte;

M.

eerden;

L.

Niet comet toter aerden;

U.

eerden niet en coemt;

H.

erden;

S.

erden;

B.

erdē - nien - gerōnen;

O.o

Tott' eerden comt geronnē;

M.

isser twiskē;

L.

tusscen;

U.

maen - tuschen;

H.

es daer;

S.

es daer;

B.

de;

O.

isser;

M.

= doet - e can;

L.

zonne - = niet - en;

U.

en;

H.

en;

S.

en;

B.

de - = niet;

O.

en;

M.

wasem [verbeterd uit:
wasen] - enten;

L.

wasen;

U.

-

H.

V' teeren die - entiē;

S.

V' teeren dien - entiē;

v'de [?]: doorgehaald.
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B.

entē;

O.

wijnt;

M.

Dair eertbeuīghe;

L.

aar[d]beuinghe [sic] ghinc;

U.

= die - af;

H.

ertbeuīghe vte ghinc;

S.

D' - eertbeuinghe vte ghinc;

B.

= die - ertbeuinge af
begint;

L.

deerdbeuīgen aff begijnt;

M.

dade - soudet;

L.

Waert door de mane souden;

U.

Waer doer die maen licken;

H.

En ware - vpleckē;

De natuurkunde van het geheelal

586

1868

1869

1870
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1871

S.

En ware - vp leckē;

B.

M' de - sout;

L.

M' doer de - soudene;

M.

= haer - lucht;

L.

de lucht;

U.

E totter lucht;

H.

= haer - lucht;

S.

= haer - lucht;

B.

h' - de locht;

L.

= haer - locht;

M.

= Mer - deerde;

L.

= Mer - de eerde;

U.

= Mer - Nu - eerde;

H.

= Mer - Nu - eerde;

S.

= Mer - eerde;

B.

= Mer - derde;

L.

= Mer - eerde;

M.

Dair - altoes bliuet
ghevaen;

L.

= in - blluet;

U.

alsoe;

H.

= in - bliuet;

S.

D' - = in - bliuet;

B.

aldus bliuet geuaen;

L.

alsoe - gevaen;

L.

Hoe langhe dat
aerdbeuinghe gheduurt

O.

Van twelff wijndē hoe si
comen e hoe si heiten

M.

Eertbeuīghe gheduurt;

L.

Eerdbeuinghe;

U.

gheduert;
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1875

Ho

Ertbeuīghe gheduert
dicken;

So

Eertbeuinghe gheduert
dickē;

B.

Ertbeuinge duret;

Oo

Eerdbeuīge begijnt ducke;

M.

.ccc. - tenen;

L.

tote ene;

U.

tenen;

H.

sticken;

S.

-

B.

Twintich dage in;

O.

dage tenē stucke;

Mo

E een iaer somtijt seyt;

Lo

Jof een iaer soemtijt die
toter waerheit;

U.

iaer somtijt;

H.

iaer somtijt dats wareit;

S.

iaer somtiit dats wareit;

Bo

E .i. iaer selctijt dats
w'heit;

Oo

E een jaer sulkē tijt dats
waerheide;

Mo

Arestotiles ou' warheit;

L.

dit al seit;

U.

dit al seyt;

H.

dit al seit;

S.

dit al seit;

B.

dit al seit;

O.

dit al seet;

L.

Dit is van den winde

O.

Wan die twelff wijnde
comen

M.

weel heb ghetalt;
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L.

-

U.

vele;

H.

vele;

S.

vele;

B.

ōme dat - vele - getall ;

O.

ic heb voel getalt;

M.o

Dinghen dat van winde
ghevalt;

L.

Dinghe die - wijnde vallet;

U.

Dinghen die - wijnde;

H.

Dinghe die - geuallet;

S.

Dinghe die vandien geuall ;

Bo

Dinge die van winde
geuall ;

Oo

Dingē die van wijnde
gevalt;
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1877

1878

1879

1880

1881
1

M.

So;

L.

Soe - + dit;

U.

Soe - + dat;

Ho

Hoemen elken wint heten
sal - [in margine: b];

S.

So - + dat - leeren;

B.

So willic v dan;

O.

Soe - + dat;

M.

nomē;1

L.

wijnt hieten zal;

U.

elcken;

Ho

So wil ic v dat leeren al [in margine: a];

S.

-

B.

-

O.

wijnt heitē sall;

M.o

Dan [......] hi comt;

Lo

Dane waert dat hi comet;

Uo

Danē waert dat hi coemt;

Ho

Dane waert dat hi comt;

So

Dane waert dat hi comt;

Bo

Danē w't dat hi comt;

Oo

Danē wart dat hij comt;

M.

alsmen;

L.

wijnt men also nomet;

Uo

Dien wijnt men alsoe
noemt;

H.

men also noemt;

S.

men also noemt;

B.

also mē nomt;

O.

wijnt mē alsoe noemt;

M.

Eertrike - iiij;

Vier verzen (1878-1881) zijn door een gaping midden in de regels gedeeltelijk onleesbaar.
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1882

1883

1884

1885

L.

Aerdrike heuet;

U.

-

H.

Eertrike heuet iiij;

S.

Eertrike heuet .iiij.;

Bo

Erterike heu .iiij. inden;

O.

Eertrijke - eynden;

Mo

Dair men die wint bi mach
viendē;

L.

in die scrifture;

U.

= der - scrifture;

H.

Alse - = der - scrifturē
venden;

S.

Alse wiit - = der scrifturen vendē;

B.

Alse wi - de scrifture;

O.

Alse - die scriftuer vijndē;

M.

zuut - noort;

L.

Oost - zuud. - noort;

U.

zuut - = ende;

H.

suut - noort;

S.

suut - noort;

B.

zuut - [o]nort;

O.

-

M.

vier - desē voort;

L.

deelmen deze woort;

U.

-

H.

iiij - vort;

S.

.iiij. - vort;

B.

In n virē deilt - vort;

O.

deilt - voert;

M.

= enden so - + dan - dare;

L.

Sestien - = so;

U.

eynden - = so;

H.

= so - heuet men;

S.

= so - heuet men;
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1886

1887

1888

2

B.

Sestiene inden - = so;

O.

eynden - = so;

M.

hebben - nare;

L.

wijnde - = hebber - name;

U.

wijnde hebben - naem;

H.

winde - hare na ;

S.

winde - hare na ;

B.

De winde - h' nature;

O.

wijnde hebben - d' nae;

M.

hieten2 staen;

L.

Haer name;

U.

Haer naem;

H.

-

S.

-

B.

-

O.

namē is hoe si;

M.

dan dese figure wel aen;

L.

deze - zaen;

hieten: doorgehaald.
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1888'

1888''

U.

= hier - dese;

H.

-

S.

-

B.

-

O.

= in - figuer zaen;

M.

Hier mede ist ghedaen

H.

Beneden dit scrift ter goed'
vre

S.

Beneden dit scrift ter goed'
vre

B.

Die ic hier niet en wille
scriuē

M.

Die loep van eertrike aen;

H.

D' vintstu staende die
scrifture

S.

D' vintstu staende die
scrifture

B.

Ic hebber so vele laten
bliuen

Hierna volgt in O (fo 184c-187c) een versie van het astrologische gedicht, bekend
onder de naam ‘Die Cracht der Mane’ (uitg. N. De Pauw, Mnl. Ged. Fr. I, pp.
203-218).
Deze titel is misleidend, want hij dekt in feite 3 totaal verschillende werken;
1) Het bovenvermelde gedicht in O, over de invloed van de maan, naargelang van
haar ouderdom (1, 2, 3, ... tot 30 dagen);
2) Een soortgelijk werk, maar zéér verschillend behandeld, en waarin alleen maar
de essentiële punten overeenkomen, in Hs. nr 697 (Serrure nr 17),
Universiteitsbibliotheek Gent, fo 73-83, eveneens uitgegeven door De Pauw (ib. pp.
219-233);
3) Het gedicht dat volgt op de Natuurkunde in Hss. H en S, over de invloed van
de maan, naargelang van haar stand in de dierenriem. Hierin komt voor de naam van
Heynric van Hollant. Het werd uitgegeven door M. De Vries (Versl. en Berigten,
vierde jrg., pp. 5-22), en interesseert ons verder niet, daar het zeer duidelijk als een
apart werk wordt beschouwd. De aanhef zelf laat geen twijfel over:
‘Ic bidde gode dat hi minen sin
Verlichten moete dat miin begin
Te goeden ende moete vromē
So dat hiis moete worden vroet
D' dit dicht omme bestoet.’
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(geciteerd uit S.)
Dit is echter niet het geval met O: het astrologische gedicht is ingelast in de
Natuurkunde, en hoewel het toevallig op een nieuwe bladzijde begint (de tekening
van het heelal beslaat de vorige, fo 184 ro), komen na het einde, zonder merkbare
onderbreking, de verzen 37-278 van de Natuurkunde.
De bedoeling is helemaal niet te beweren dat Die Cracht der Mane een
oorspronkelijk deel is van onze tekst. Ik ben overtuigd van het tegendeel. Maar ik
ben er even sterk van overtuigd dat het door de copiist van O (en diens Vorlage?)
wèl werd beschouwd als behorende tot het Natuurkundegedicht.
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Een afschrift ervan is dan ook op zijn plaats in dit varianten - apparaat Des te meer,
daar de editie van De Pauw wemelt van de fouten1, en totaal aangepast werd (soms
zeer onvoorzichtig) wat de hoofdletters betreft, de interpunctie, de spelling (u en n,
i en j) en de afkortingen.
+

Een heilich man daniel
Seet ons dese redene wael
Salomon eest dies orcondt
Dat hi nye mit sinē monde
Anders dan waer en seide
Hij seide nae der waerheide
Dat droem e visione
Bider manē nemē si gome
Bider manē neemt mē ware
Van liue van dade apenbare
Hij seet Als die mane prime si
Tallen dingē esse guet si
Tkijnt dat dan wort geboren
Is ten gueden wercke vercoren
Lange salt leuē e sijn vroet
Hij vijndet gescreuē dat waer sijn moet
Hij sal sijn guet coepman
E landt te wijnnē guet ack'man
Guet te wijnnē e geradich
E te durne lange gestadich
Eest oec dattet si een meysken
Soe salt suuer e schoen sijn
Dien dan comt an ongesonde
Si sal gedurē lange stonde
Dan sijn die dromen loes
Meer dan ēnigen tijt altoes
Bid' manen soe geet all
Dat in die werlt heeft geual
E wildijs nemē waer
Gij moget prouē apenbaer

+

184c

Hier moechdi gote virtute horē
Een kijnt dat wort geboeren
Alse secunde is die mane
Alle guet vloyet hem ane
Dan daet guet mit sijnnē
Alle ambochte begijnnē
Die dan geboeren wort als wi lesē
+

Hij sal vroet e sachte wesen
Dies en ontsie cleyn noch groet
Hij sal steruē schoenre doet

1

+

184d

De talrijke vergissingen van De Pauw werden reeds opgemerkt door W. De Vreese (B.N.M.
- ‘Dossier Oudenaarde, Stadsbibl. 13.’).
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Die w1 en w'den nūmer soe v'holen
Dingē die dan sijn gestolen
Si en werden weder vondē
Wil men der om pinē tien stondē
Die dan wort ongesont
Hij geneest in cort' stont
Dan sijn die droem loes
Dies sijt seker altoes
Alse tertie is die mane
Dan doet ons dit boec v'staen
Dat tott' prime tijt is guet
Alle dinc diemē doet
Mer alse p'me lijdt
Soe verargert die tijt
Dan sal mē huedē van comēscape
E vand' zee te vaerē mit scepen
Eeren sayen copen vercopen
Daer aff datmē luttel hopen
E si doer gads wille allene
E doer ande' w nīge en gheen
Die dan yet copen sall
Hij sal die w nīge hebben smal
Dan salmē peerde telden leren
E fel beestē van quadē sedē leren
Dien dan quade ziecht comt aen2 toe
Neghen dagen blijft se soe
Mit hem en si dat sake
Dat hij mit genē gemake
Optē tiendē dach mach opstaen
Soe is sijn leuē gedaen
Tkijnt dat dan geborē sal sijn
Stout e fier e quaet fijn
Saelt steruē e armeliken
Salt doen [d verbeterd uit s] e keytiueliken
Het sal die doet mit sweerdē[suerden]3 ontfaē
Ofte aen galgen hangen zaen
Alse vier dage heeft die mane
Elc man vang coenliken ane
Alrehande werc e begijnne
Het sal hem comē te gewijnne
Die dan geboerē w't eest wijff of mā
Luxurie sal hem comē an
Dat verstolen is tien stondē
+

Dat wort vo[b]nden we[a]der

1
2
3

w: doorgehaald.
aen: doorgehaald.
sweerdē: doorgehaald.
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Bijnnē souē dagen noemdijs goem
Ondervijndi uwen droem
Die mane opten vijften dach
Beteykent ons quaet beiach
Tkijnt dat dā w't geborē sal onlāge leuē
E leuet lange et sal sneuē
En hebben veel pijnlicheiden
E die dan wort mit siecheidē
Hij sal steruē in grote pine
Nyemant en v'telle den droē sijn
Bedi si beteikent quaet e guet
E eest quaet dies is onspoet
Dmeisken dat dan wort geboren
Het sal quellikē steruē alse wi horē
E het sal ter dolheit trecken
E guet te quade verwecken
Die seste mane brengt ons guet
E ten guedē dingen spoet
Die iet verliest hij vijndet zaen
E die mit ziecheide wort beuaē
Hij geneest zaen sond' toren
Tkijnt dat dan wort geboren
Sal sijn liuech e w'achtich
E schoen e berechtich
Dmeisken dat dan lijff gewijnt
+

Dat sal sijn ze' gemijnt
Elc man sal dan ond'vijndē dies goemt
Dat hem dan bi nachte droemt
Die souēde maent Als wi v'staen
Si is guet al sonder waen
Beide vroech e spade
Die dan sieck wort hi mach bi rade
Bijnnē den vijften dach genesē
Die dan geboeren sal wesen
Eest dat hij ridder si
Coene e guet vā orloge wort hi
Eest oec datmē hem clerc maect
In guedē leuē wort hi geraect
Hi wort bisscop e in guedē doen
Ofte groet mā van religioene
Wort hi coman guet hi wijnnet
In enē dage sinē droē hi ond'vijndet
Die achtende maent is guet
Dingē te vijndene geet si spoet
Die dan tsijn verloeren
Die dan siecheit heeft e toren
Hij sal zaen sijn genesen
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In cortē tijdē ofte doet wesen
Die dan ter werlt wort genesen
Vroet sal hij sijn e lange leuen
E eest oec een meisken
Het sal vroet e suuer sijn
Die dan heelt sinē droem
Bijnnē x dagē ond'vijndt hi hē neēt hijs goem
Alse die mane heeft ix dage
Dat seg ic v sonder sage
Datse dan guet si
Want dinc die verstolen si
Sal haesteliken sijn vonden
Tkijnt die geboerē w't tien stondē
+

En sal niet leuē vij jaer
Ic seg v ouer waer
Verborrē off verdrōckē of v'slegē
Wordet ald is sijn doet gelegen
Drome werden dan ondervondē
Bijnnē iij dagē e ontbonden
Bernēde sijnne sal hebbē dmeiskē
Dat dan geboeren sal sijn
Lichteliken salmēt mogē brengē
Te keytiueliken dingen
Die tiende maent is quaet apēbaere
Waert dat dan geboeren waere
Een meysken et soude quaet bliuē
Tottē eynde van sinē liue
Eest een knechtken et sal dolle
Sijn e van pilicheiden voll
Geerne salt vechten e striden
E mit pilicheidē sinē tijt lidē
Drome die dan comē an
Die sijn loes elken man
Die xjste maent is haert
Dat kijnt dat dan geboerē wort
Dat en mach nūmerme' w'den rike
Wat pijnē dat doet yemās gelike
Het moet ōmer arm bliuē
Eest een meysken van sinē liue
Saelt quaet sijn ōmermeer
Droē en duden dan min no meer
Alse die mane xij dage heeft
Dien dan got lijff geeft
Hij sal sijn guet werck man
Vroet e wael gemijnt dan
Rike e tot allen dingē guet
Eest een meysken et sal sijn vroet
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185c
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Schoen e luxurie vlien
Suuerheit mijnnē dat moet geschien
+

Die dan steelt men sal hē hangen;
Niet wael en mach hijs ontgangen
Bijnnē xx dagē salmen geware
Drome werden apenbaere
Alse xiij dage heeft die mane
Dat doet ons dit boec te verstane
Die dan wort geboeren
Dat hij niet wael en is v'coren
Hij sal steruen quader doet
E hebben mēnigen noet
Drome salmen dan verstaen
Inden derdē dage sond' wane
Eest een joffrouwe si1 si w't gemeyne
Ald' werlt alleyne
Van hare sal veel quaets comen
Die dan steelt et wort v'nomen
E die gene wort in cort' tijt
Verhangē eer jaer getide lijdt
Die xiiij mane is alsoe gedane
Dat doet ons dit boec te v'stane
Dan dan doet guet werc begijnnē
Tkijnt dat ter werlt comt bijnnē
Sal rike sijn van groeten guede
E fier van groeten moede
Gheern salt vechten e pijnlic wesen
Eest oec een meisken als wi lesen
Het sal sijn lichtuoerech e drome
Ond'vijntmē in ix dagē dies neēt gome
Die xv maene nů verstaet
Is te veel dingen quaet
Tkijnt dat dan w't geborē sal quellikē steruē
V' bernē hangē off int wat' v'deruē
Die dan siecheit ontfeet
Eest dat si hem niet en vergeet
In xx dagen doet blijft hij
Droem en duedet niet die dan si

+

185d

+

Die xvj mane si is quaet
Den dieuē dat verstaet
Die dieff die dan sal stelen
Hij en sal sijn diefte niet mogē helen
Vliet hi hi is zaen gehangen
Men vertene ofte men doet hē hangē

1

si: doorgehaald.
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Arm wort hi die dan w't geboeren
In die kijntscheit mer comt hi te vorē
Dat hi leeft hij wort rike
Eest een meisken Ic seg v w'liken
Dat si onsalich sal sijn e keytiue
E gemeyne van hoerē liue
Die dan siecheiden ontfaen
Sie bliuē lange daer in gonnē
Dat enē dan mach dromen
Dat sal in souē dagen toe comen
Die xvij mane guet is
Tallen dingē wāt tkijnt dat dan is
Geboeren sal guet werc mā wesen
Lange leuē gesiert sijn
Eest oec een meisken et sal sijn vroet
Suuer reyn e wael gemoet
Die dan diefte doet sond' waen
Hij sal lichteliken ontgaen
Die siec wort het sal hē duren
Lange stont e lange vren
Sunte daniel doet ons v'staen
Alse xviij dage heeft die maen
Datse swaer is en suren
Allen gueden creaturen
Tkijnt dat dan w't geboerē
Dat seg ic v wael te voeren
Dat sal quaet ōmer werden
Stelen rouē e moerdeneren
Mer int deynde salt daer tegen
+

V'drincken hangē of w'dē v'slegen
Eest dat si oec een meisken
Het sal quaet van sinē liue sijn

+

186b

Onsuu'heit mīnen suuerht latē
Dat rade ic v hem vtermaten
Dat v dan in drome comt
Dat gijt heelt e niet en beroemt
Alse die mane is out negentiene
Soe is ons guet in scine
Tkijnt dat wort geboren dan
Dal sal sijn een rike man
Lange leuē e hoge mā werden
E wel te leuene met verden
Eest dat si een meisken
En sal niet herde scone sijn
Die dan siet sal s1 veesen

1

s: doorgehaald.

De natuurkunde van het geheelal

595
Mit grot' pinē sal hi genesen
Vwen droem en suldi niet tellen
Si mogē beide guet e quaet spellē
Alse die mane xx doet
Dan issi heilich e guet
Dan doet guet alle dinc begijnnē
Tkijnt dat comt ter werlt bijnnē
Sal guet werc man sijn e rike
Lange sal hi leuē eerlike
Wordet ridder het sal sijn fier
E wordet clerc dat seg ic hier
Het sal een hoge man sijn
Eest oec een meiskijn
Soe salt schone sijn vā lichame licht
E vroet dat seget tgedichte
Die dan steelt hi wort geuangē
E bi sijnre kelen sal hi hangen
Dat seg ic v allen apenbaer
Drome die sijn dan ware
+

Die xxj mane en is niet guet
Want dan altoes quaet doet
Alrehande werc begijnnē
E die dan vecht mit ōmijnnē
Soe wie die dan wort gewont
Hij en geneest niet in cort' stont
Die drome kerē dan te quade
Dat seg ic v in guedē rade
Die xxijste mane is guet

+

186c

Tkijnt dat dan wort geborē gad't got guet
Eest dattet wort coepman
Salt sijn een rike man
Te wat ambocht dat hem doet
Saelt hebben guedē spoet
Eest oec een clerc et sal vroet sijn
E eest dattet si een meiskijn
Vroet e licht saelt wesen
Suu'heit mīnē eest alsoe wij lesen
Saen sal hi genesen die is ongesont
E drome sijn guet talre stont
Alse die mane is xxiij out
Soe isse guet in mēnichfout [mēnichfaut?]
Werc te begijnnē esse guet
E te vechtene geefte1 se spoet
Tkijnt dies mē dan sal genesen
Sal al sijn leuen dorper wesen

1

laatste e van geefte: doorgehaald.
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Hij sal werden herde rike
Sonder vroetscap sekerlike
Licht saelt sijn eest een meiskijn
E sine wille doende saelt sijn
E dan hem hout sijn die drome
E die ziec wort dies neem goem
Hij sal mit pinē genesen;
Die vechtē wil hi sal verwonnē wesen
Die xxiiijste mane
+
Die is gemeyne als ic wane
Beide te guede e te quade
Totter tijt p'me dats gestade
E acht' dien datmē p'me lůyt
Soe comter al quaet wt
Tkijnt dat dan wort geboerē
Sal hebben pilicheit e toren
Achter lande sal hi loepen
Se' sal hi sine sotheit becopen
Eest dat oec si een meiskijn
Dol e quaet salt sijn
E die dan sieck sal wesen
Hij sal indelike genesen
E dien dan iet sal dromē
Het sal hem te voeren comē
Die xxv mane is guet1 quaet
Want tkijnt dat dan lijff ontfaet
Sal pinē eweliken
Nochtan wordet nūm'me' rike
Eest een meiskē et sal hebbē lichte h'te
E der quaetheit dogen smerte
E die vechten wil dan
Hij wort v'wonnē vā elken man
E die dan iet geet stelen
Hij moet hangē bi sijnre kelen
Die xxvj mane is guet
Si geeft te veel dingē spoet
Tkijnt dat dan wort geboeren
Guet werc mā salt sijn v'coren
Lange salt leuē e sijn blide
E licht van sijnne tallen tide
Wort hi coepmā hi sal sijn rike
E wort hi clerc waerlike
Hij sal vroet sijn van sijnne

+

186d

+

E eest dat hij ridd'scap gewijnne
Soe wort hi fier e coene

1

+

187a

guet: doorgehaald.
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E die besteet te doene
Stelingen hi moet v'hangē sijn
Eest oec dat si een meisken
Het sal sijn gestade e vroet
Suuer schone hoge gemoet
Harē terē1 zelen hebbē gote ere
Van haer altoes tallen keere
Die dan wort ziec hi sal genesē
E gesont bijnnē drie dagē wesē
Bijnnē ix dagē neemt hijs goem
Sal elc mā vijndē sinē droem
Die xxvijste mane
Is guet nae mynē wane
Wort een knechtkē geborē in diē dage
Dat sal sijn van hogen name
Al die werlt sals hebben ghere
Hem te doene lieff e ere
E hij sal vorderen al guet
Eest een meisken et sal sijn vroet
Quaetht latē suuerheit mīnen
E die dan ziecheidē gewijnnē
Hij en mach der niet aff steruē
Die mach niet sijn gevaen
Drome sullen te guede v'gaen
Die xxviijste maen dat is waer
Die is quaet al apenbaer
Beide auont e morgen
Gefse pinē e sorgen
Tkijnt dat dā w't geboerē sek'like
Dat en mach nūmermeer w'dē rike
Hoe got dat is sijn pine
Ic seg v oec vanden meiskijne
+

Dat ou'dadich sal sijn
E luxuriē volgē den tijt sijn
Vader eren en salt niet roeken
Die dan diefte sal besoeken
Hij moet ōmer doen quadē fijn
E dan siec sal sijn macht vij dagē liden
Hij en sterft niet te diē tiden
Die xxixste mane die is
Te veel dingē guet des sijt gewijs
Tkijnt dat dan geborē w't t' stont
Sal lijffachtich sijn e gesont
Eest dat wort een coepman
Soe sal hij sijn een rike man

1

terē: doorgehaald.
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Wort hi ridder hi sal sijn coene
E besteet hi hē ter clerregiē te doē
Hij sal vroet sijn e veel connē
Wort oec een dan gewonnē
Het sal sijn licht e dol
E loi seden vol
Hij sal doen al sinē wille
Die dieff die dan stelen wil
Hij wort geuaen al w't lanc
E wort gehangē sond' wanck
Die xxxste mane is guet
Tkijnt dat dan comt wort vroet
Gesont sal sijn e lange leuen
Sine kijnsche dagē lidē sond' sneuē
Wort hi mā hi wort gestade
Van sijnne e van rade
Dsmeiskē dat dan w't geboerē
Sal sijn schone e wtu'coren
Houesch wijs e vroet
Die dromē die mē dan doet
Sullē in x dagē w'den ond'vondē
+

E de geboeren wort tien stondē
Hij mach op sulke vre w'dē geboerē
Dit boec seet dat gijt moget horē
Dat hij sal hebben pine groet
E steruē quader doet
Hij sal sijn v'hangen schier
Off v'slegē of verbornē in viere
E hij mach geborē sijn in sulk' vre
Hij sal weeldich sijn ter cure
Lange leuē e hebben ere
E ōmer in lanc soe meer
Schoenre doet moet hi steruē
Anders en mach hi niet bederuē
Aldus in dit buc nů bidt alle
Dat ons got verre van ongeualle
Dies gonne ons die hemelsche vad'
Amen segget allegader

Rubriek

161

+

187c

L.

Te soekene paeschen inden
kalendier na toude ghetal
vander mane
Dat in aldien kalendieren
staet wāt paeschen wasser
na gheset al est nu verlopen

U.

Want paeschen wart daer
na gheset al esset nu
verlopen [in margine

M.

paeschen si[j]t d[e]s;
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162

163

164

165

166

1

L.

vindene paeschen dies
wille;

U.

vijnden paeschen;

H.

paesschē dies - sij;

S.

paesschē dies - sij;

O.

Die van paeschen wil;

M.

ghi;

L.

hi;

U.

Wet di - hi;

H.

Weet hoe een;

S.

Weet hoe een;

O.

Weet di - hij begijnnē;

M.

Soect - marte - snime;

L.

marte - snm[i]e [? sic];

U.

meerte - scine;

H.

Soec - sine;

S.

Soec - marte - sine;

O.

Soeken in merte - snieme;

M.

-

L.

-

U.

maen es;

H.

D' - es;

S.

D' - es;

O.

nae die1 - = is - seme;

M.

nach tellet dan;

L.

Viertienachte - = so;

U.

Veertinnacht - = so - + dan;

H.

= so;

S.

= so - d';

Oo

Tellen xiiij dage daer nae;

M.

dit;

L.

zonendach;

die: doorgehaald.

De natuurkunde van het geheelal

167

168

169

170

171

2

U.

sonnedach;

H.

sondach;

S.

sondach;

O.

Dirste;

M.

So is paeschen in;

L.

Is;

U.

+ Soe - paeschen - + in [ik
zou eerder geneigd zijn ni
te lezen];

H.

paeschdach - + in;

S.

paeschdach - + in;

O.

Is paeschdach in;

M.

segt ic;

L.

allen;

U.

.v.;

H.

-

S.

-

O.

apenbaer;

M.

salmen - w2 vijftien;

L.

-

U.

Soe salmen - drie;

H.

salmen;

S.

salmen;

O.

Soe salmē - dagen;

M.

= oec;

L.

en is en ghene zaghe;

U.

en is en gheen zaghe;

H.

is gheene sage;

S.

= oec - gheene;

O.

is gheen sage;

M.

-

L.

Ghevalt;

U.

+ dat;

H.

Gheuallet - afterste;

S.

Gheuallet - afterste;

w: doorgehaald.
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172

173

O.

Geualt - achterste de dach;

M.

Die - opten sondach;

L.

den zonnendach;

U.

den;

H.

vp den sondach;

S.

vp den sondach;

O.

rekenīgen - enē;

Mo

So suldi den sonēdach mit
haesten;

Lo

Dan zaltu den zonnendach
met haesten;

Uo

Dan saltu den sonnēdach
mit haesten;

Ho

Dan saltu dien sondach
haesten;

So

Dan saltu dien sondach
haestē;
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Oo

Soe suldi nemē mit
haesten;

M.

die daer - naesten;

L.

[?]iemen [hoofdletter niet
ingevuld] - naesten;

U.

die daer coemt ten naesten;

Ho

Neemen dire comt naesten;

S.

dire comt naesten;

Oo

Den sonnēdach die comt tē
naestē;

174'

M.

Raem [i.p.v. initiaal alleen
de representante] recht op
epyphanie;

174''

M.

Hier na drie mane nye;

174'' '

M.

Daerna opten derden
sōnendach;

174'' ''

M.

Hebdi altoes paesche dach;

175

Mo

Daer na ou' seuen weken;

L.

= na - twe;

U.

twe weken;

H.

-

S.

D' - viif;

O.

= na - v - twe;

Mo

So hebdi pinxtē d' ic of
spr[eke];

L.

Est - no min no me;

Uo

Esset pinxteren no min no
mee;

H.

Es piinxer - no mee;

S.

Es piinxer - no mee;

O.

= Ist - Pinxtdach no - no;

L.

Te weten den aduent

174

176

Rubriek
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79

80

81

82

83

84

85

M.

Regt [i.p.v. initiaal alleen
de representante] te weten
die;

L.

wille;

H.

wille - dien auent;

S.

wille - dien auent;

O.

Auont;

M.

Wl ic v leren e doen;

Lo

Hoor hier ic doet hem
bekent;

Ho

Hore na mi ic doet hem
bekent;

So

Hore na mi ic doet hem
bekent;

Oo

Hore ic make hem bekent;

M.

= hi;

L.

Sente - = hi - dan besie;

H.

= hi;

S.

= hi;

O.

Sunte Andries misse - = hi;

M.

Die - = dat;

L.

Die naeste zonnendach;

H.

Die naeste;

S.

Die naeste;

O.

Die naeste - = dat;

M.

After - wilt;

L.

ofte;

H.

After - vant verstaen;

S.

After - vant v'staen;

O.

ofte voert doe ic v;

M.

-

L.

de - zal;

H.

auent;

S.

D' - auent;

O.

Dat daer Auent;

M.

= oec;
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1

L.

Ghevalt de - = oec - op
sente;

H.

S' andries;

S.

.S'. andries;

O.

Geualt oec die auēt[dach]1
sunte;

M.

Ssōnendach en;

L.

Tsonendaghes ne twiuel;

H.

Tsonnēdaghes ne;

auēt: doorgehaald.
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87

88

Rubriek

89

90

91

S.

Tsonnendaghes ne twifelt;

O.

Tsonnēdagø;

M.

daer na;

L.

zal;

H.

-

S.

d' ghaen;

O.

auont - in gaen;

M.

dit wel;

L.

dat;

H.

vasto - dinē;

S.

vaste [met zeer gesloten e,
die haast op o lijkt] - dinē;

Oo

Hout die doe ic v verstaen;

L.

Te weten scrickel iare

U.

Te weten scrickeliaer [in
margine]

L.

+ dat;

U.

-

H.

weten wille lopeliaer;

S.

weten wille lopeliaer;

O.

-

L.

hore;

U.

hoer;

H.

hore hier;

S.

hore hir;

O.

Onthout - hoert hier;

L.

in carnatio;

Uo

Alsmen incarnatio;

Ho

Alsmen int carnacio;

So

Alsmen int carnatio;
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92

93

94

95

96

Oo

Als mē ons herē in
carnacio [carnatio ?];

L.

-

U.

deylen soe;

H.

-

S.

-

O.

deilen soe;

L.

si so ist - = en;

U.

effene si soe eest - = en;

H.

si so ist - = en;

S.

si so ist - = en;

O.

effene - soe esset te warē;

L.

Tcrickeliaer dat[s];

U.

-

H.

Lopel iaer - jaren;

S.

Lopel iaer;

Oo

Scrickel iaer ten vierdē
iarē;

L.

tot elken - iaren;

U.

tot elcken - iaren;

H.

iiij iaren;

S.

.iiij. iaren;

O.

vierdē jaer het is;

L.

Tcrickel iaer - zijt;

U.

ghelouet des;

Ho

Lopel iaer gheloeft mi des;

So

Lopeliaer gheloeft mi des;

Oo

Scrickel iaer geloeft mi
des;
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v.v. 97-160, aangehaald uit S:
Rubriek

L.

Te weten bi enen woerde
de weken Tusschen
kersauonde ende vasten
auonde

U.

Te weten bi enen woerde
die weken tuschen
kersauont e groet
uastelauont e die
sonnendach letter ende
Scrickeliaer e waer op die
maen loept op wat dach
kersdach is

97 Wiltu die weken van karsauont
Weten tote grote vastelauont
Dese worde onthout dan
100 Die hier nv sullen volgen an
Elc wort dient van enē iare
Ende deerste wort dat ghi vint dare
Was doemen in carnacio
In allen kerken screef also
105 Van dane telle dan e besich
.m. cc. ende .l x x. iii.
Ende nem emmer elc vort
Op siin wort daert toe behort
Telle alle die lettren diet in heuet

Varianten uit H, U en L.
97

98

99

100

H.

-

U.

kersauont;

L.

de - kersauond;

H.

-

U.

= grote;

L.

tot - vastenauond;

H.

-

U.

woerde saltu onthouden;

L.

Dieze woorde moet hi
onthouden;

H.

-

U.

nu - volghen;

L.

in zullen volghen;
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101

102

103

104

105

106

107

108

109

1

H.

iare;

U.

woert - iaer;

L.

woort deelt - iare;

H.

-

U.

tierste woert - daer;

L.

teerste woort;

H.

-

U.

incarnatio;

L.

doe men incarnatio;

H.

-

U.

alsoe;

L.

scrijft;

H.

= dan;

Uo

Dusent twehondert e
driee tseuētich;

Lo

Millesīo. ducentesīo. ende
drie e tseuentich [de t
werd er nadien
bijgeschreven];

H.

-

Uo

Van dane telle e besich;

Lo

Van dane telle ende bezich;

H.

-

U.

woert;

L.

woordt [de t werd er nadien
bijgeschreven];

H.

sijn;

U.

sijn iaer daer - behoert;

L.

zijn woord1 daer - behoort;

H.

-

U.

al - letteren - heeft;

L.

al - lett'en;

Ik meen onder de d van woord een kleine t te lezen.
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110 Also menich alst di gheuet
Tusschen kersauont e d't vte gaet
Die besloten tiit dit wel v'staet
Vort siin weken altoes drie
Tote grote uastelauont sie
115 Ende elc wort dat in O. d' ent
Doet ons tlopeliaer bekent
Die eerste lettre in elc wort
Es sondach lettre dat iaer vort
E also diep alsi in .a.b.c. staet
120 Ende also menighe lettere hier vorē ga[et]
Also menighē dach ten weken tel
So hebdi daghe e wekē wel
E vandien sondaghe aft' waert
Die daghe telle dan tervaert

110

111

112

113

114

115

116

H.

-

U.

menighe weke et di gheeft;

L.

menighe weke het di;

H.

-

U.

Tuschen - daer wt;

L.

kersauond - daer wt;

H.

tijt;

U.

huweltijt;

L.

huweltijt;

H.

sijn;

U.

Voert sijn;

L.

Voort zijn - altoos;

H.

-

Uo

Tot groet vastelauont see;

L.

Te - vastenauond;
E vandien sondaghe aft'
waert
Die daghe telle dan tervaert

H.

daer;

U.

woert - daer eyndt;

L.

woort - daer;

H.

-

U.

scrickeliaer;

L.

scrickeliaer;
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117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

1

H.

lettere;

U.

Dierste letter - woert;

L.

letter - woort;

H.

jaer;

U.

letter in dat - voert;

L.

sonendach letter tiaer
voort;

H.

-

U.

alsoe diep in sijt a b c;

L.

diepe - int;

H.

menige lrē;

U.

alsoe - letter haer voer;

L.

alse haer voor;

H.

ter;

U.

Alsoe - weke telle;

L.

-

H.

-

U.

Soe - die weken e daghe;

L.

weken ende daghe;

H.

-

U.

dan den sonnēdach;

L.

van den zōnendaghe
achter;

H.

-

U.

daer ter vaert;

L.

-

H.

-

U.

tghetal;

L.

tghetal - vorder en;

H.

Daer;

U.

Daer op soe coemt;

L.

Daer op comet de1;

L heeft eigenlijk kersadach, maar de d staat bijna over de a, en het is duidelijk dat het hier
om een verbeterde fout gaat. De copiist nam zijn aanloop voor kersauond, en merkte één
letter te laat zijn vergissing.
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125 E daer getal niet vord' mach
D' so comt die kersdach
E als het es scrickeliaer
So siin twee sondach letterē daer
D' sondach lettre d' gheuet
130 Deerste lettre die andre silbe heu
Mit deser minc dan oec die daghe
Naest a b c alle slaghe
W' den karsdach men dan vort
In deerste lettre in tselue wort
135 Vort moghedi niet wetē meer
D' manē loep e horen keer
Elc wort d' voren staet
Ene hooft lettre die mane dor gaet
Vp een tot .ixi ane
140 Dat gaet dus wetic oec die mane
Noch and' vroescepen vele
Weetmen bi desen wordē wele
Die van lienhout gheraet
Ons nv hier openbaert

127

128

129

130

131

132

H.

-

U.

alset is;

L.

alset is;

H.

sijn;

U.

Soe sijn twe - letter;

L.

sijn twe zonnendaghe;

H.

daer;

U.

Dander sonnedach - daer
gheeft;

L.

Dander sonnendach letter
daer;

H.

-

U.

Dierste letter - dander
sillabe heeft;

L.

Die eerste letter - dander
[g]heuet;

H.

dage;

U.

menich oec;

L.

dezer nim - = oec;

H.

slage;

U.

Na;

L.

Na;
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134

135

136

137

138

139

140

141

142

H.

-

U.

Mar dien kersdach neemt voert;

L.

Waer - kersdach nem dat
voort;

H.

-

Uo

Aent dierste lettere int
selue woert;

Lo

An die eerste lettere dat
selue woort;

H.

-

U.

Voer moghe di hier mede
weten;

L.

Voort;

H.

loop;

U.

haren;

L.

Dat manen loop ende
haren;

H.

daer;

U.

woert daert;

L.

woort daer;

H.

-

U.

hoeft letter - maen daer;

L.

Een - letter de - daer;

H.

-

U.

Op;

L.

Op ene - neghentien;

H.

-

U.

Dit - weet een - maen;

L.

oec dus weti de;

H.

vroetscepen;

U.

vroetscap;

L.

vroetscap;

H.

-

U.

Wetemen - woerden wel;

L.

dezen woordē;
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144

H.

lien hout;

U.

[ontbreekt]

L.

leenhoute gheraerde;

H.

-

U.

[ontbreekt]

L.

Iv - openbaerd;
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145 Beter vers ne vant nie sin
Want een wort brenct algader in

Rubriek

U.

Dit sijn die woerde

H.

ne sin;

U.

veerse en van;

L.

Betre verse - sijn sin;

H.

-

U.

woert brenghet;

L.

woort brenghet;

147-1601
145

146

1

Ik meen er hier even aan te moeten herinneren dat de nummering der verzen die van Clarisse
is. De Latijnse tekst van 14 regels werd door hem uit H overgedrukt. M.i. verdient het de
voorkeur de tekst te geven van S, legger van H, en bijna een eeuw ouder. Maar aangezien S
het Latijn over 20 regels geschikt heeft, komt de nummering van Clarisse hier niet uit, en
heb ik letters gebruikt.
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a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
g
r
s
t

a

b

c

d

e

f

g

Lustragule. fremit. edilo. trux
batrat. arduo. glinfo. Effert
Crepans. bliaro. gog. frater. eorum
Duco. breues. apros. genibus
uero. data. cassis. belus. agro. fluit
Extra diuersa. cubabo. astra. gra
uans. fugit. edro. crepans. bonus
arte. gufeno. Ecce docente. arens
brao. gresse. fleuit. eue. discro. bo
ues. anguilla. grues fieo. daciani
Castra. beas. angendo. fores. est.
dextra. cibro. austrica laus flat.
Edastro. capud. beat. ascecla. gefo.
Expelli. deciis. ciui bliagro. graue
fiat. errans. dico. beat. adulans
grex. flietro. ouans. clam. bonitas
algendo. fit extra digna clebando.
algens. grex. fugitat. edoco. cane
blandus. amans. gfo. Effert. dog.
ma. cremans. liarus. grex. fastus eorum

H.

Lustra gule;

U.

Avstra gule - edulo crux;

L.

Austragule - crux;

H.

-

U.

blatrat. ardus. glinifro;

L.

bacta. ardua - Effre;

H.

-

U.

+ dira;

L.

+ dira - vliaro;

H.

-

U.

-

L.

-

H.

nero;

U.

fuero - crassis;

L.

nero;

H.

-

U.

-

L.

-

H.

-

U.

fugis;
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h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

L.

fugis;

H.

areus;

U.

carens;

L.

-

H.

-

U.

blao. gressu fuit;

L.

bino. gressu;

H.

fleo;

U.

houes. enguilla - datiani;

L.

-

H.

-

U.

augendo;

L.

augendo;

H.

-

U.

cibeo - slaus;

L.

cibeo;

H.

= beat;

U.

assecla;

L.

caput - assecla;

H.

decijs;

U.

decijs - bliaro;

L.

detijs;

H.

-

U.

-

L.

-

H.

-

U.

donans. claui;

L.

flietio;

H.

-

U.

algeto - dingna clibando;

L.

clibando;

H.

-

U.

edito;

L.

edito. claue;

H.

-
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U.

bladus;

L.

glo. Offert;

H.

-

U.

Bliaro - eorem;

L.

liaro;
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Rubriek

193

194

195

196

1
2

L.

Te weten hoe out de mane
si
Iof wert dander iaer op
desen
dach jof op derde iaer

U.

Te weten die maen hoe out
si was tand' iaer op desen
dach of op terde iaer

M.

Te [i.p.v. de initiaal alleen
de representante] weten;

L.

Wiltu;

U.

Wiltu - outhede;

H.

Wiltu;

S.

Wiltu;

O.

Wildi wetē - outheide;

M.

tiden - gheleden;

L.

iare - zijn;

U.

-

H.

-

S.

siin;

O.

Van tijden;

Mo

Dat te verstane op [+ drie
onleesbare doorgeschrapte
letters] ene tijt;

L.

-

U.

o1 enighe;

H.

-

S.

tiit;

Oo

Wildi wetē op enigē tijt;

M.

Alto[es] haer oude ghi2;

L.

Der outheit de;

U.

Ter hoechede die;

o: doorgehaald.
M is op dit blad (3r en 3r) zeer slecht gerestaureerd: ontbrekende bovenhoek, gaten, door
elkaar dansende woorden en letters.
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197

198

199

200

201

202

H.

D' outheit;

S.

D' outheit - siit;

O.

outheide des gi;

M.

-

L.

daghen;

U.

Doet daer;

H.

xix;

S.

.xix.;

Oo

Doe d' negentien dan toe;

M.

al hier hoe;

L.

-

U.

.v. - toeghe;

H.

+ ende;

S.

hir ende hoe;

O.

lere;

M.

heb[t];

L.

-

U.

hebt;

H.

hebt;

S.

hebt;

O.

Dan soe hebdi - outheide;

M.

iaers te dier;

L.

sanders - = Iaers;

U.

Diese - ande'n iaers tere;

H.

tsander iaers;

S.

tsander iaers;

O.

= des - iaers ter;

M.

-

L.

alse - alse;

U.

= e - .alsoe;

H.

dicken;

S.

dicken;

O.

alsoe ducke - gij;

M.

-
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L.

-

U.

-

H.

xix;

S.

.xix.;

O.

Negentien;

M.

hebdi iaer [sic];

L.

-

U.

menighe iaer;

H.

-
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204

205

206

207

208

S.

-

O.

alsoe mēnigē - = iarē;

M.

-

L.

-

U.

outheyt;

H.

houthede;

S.

houthede;

Oo

Hare outheide ald lesen
wi;

M.

sijn gheleden;

L.

iare de zijn;

U.

Vanden iaeren - sijn;

S.

sijn;

S.

siin;

O.

Vandē - sijn;

M.

Altoes totter seluer;

L.

tot dier;

U.

Recht tot diere;

H.

der;

S.

der;

O.

tot dien;

M.

M' - hymmer [?];

L.

Mar;

U.

Mar;

H.

M';

S.

M';

O.

Mer - ōmer wael;

M.

et - .xxx.;

L.

Alset - dertich;

U.

Alst - = dertighen - + soe;

H.

Alst - .xxx. iaren;

S.

Alst - .xxx. iaren;

O.

= het - xxx jaren;
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210

211

212

Rubriek

213

M.

Dertich;

L.

Dertich;

U.

= Dortich - + So;

H.

.xxx.;

S.

.xxx.;

O.

xxx - laeten staen;

M.

d[an] d';

L.

-

U.

aen;

H.

dat ander d' - aneuaē;

S.

dat ander d' - aneuaē;

Oo

E vander getal aen vaen;

M.

Z[..]c - mist dit;

L.

-

U.

Somtijt mis ic;

H.

Some - missixs;

S.

Some tiit missixs;

Oo

Soe mē tijt meerret enē
dach;

M.

Ten is - = dat - missen
mach;

L.

en is;

U.

= Dat - En is;

H.

Ten is - dicken;

S.

Ten is - dicken;

Oo

E is niet ducke dat meerrē
mach;

L.

Te weten hoe langhe de
mane elkes nachtes scijnt

U.

Te weten hoe langhe die
maen elcs nachts pleghet
tescinen

M.

-

L.

Wiltu - dijn;
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215

216

U.

Wiltu - dijn ghedacht;

H.

Wiltu - dijn gedachte;

S.

Wiltu - diin gedachte;

O.

dinē gedachte;

M.

-

L.

-

U.

nacht;

H.

-

S.

-

O.

mēnige;

M.

schint ī hair;

L.

-

U.

maen scijnt;

H.

schijnt hare houthede;

S.

schiint hare houthede;

O.

schijnt hare outheide;

M.

So telt dan dair;

L.

Seltu - der stede;

U.

Saltu - = daer - tere;

H.

Saltu - dan;

S.

Saltu - dan;

O.

-
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217

218

219

220

221

M.

is;

L.

is;

U.

= si - is;

H.

is;

S.

is;

O.

is in wassen;

Mo

Driw'f so vele sal menre
torpassen;

L.

Drewarf - vele salmenre cassen;

U.

Driewarf soe velesalmen
daer - tassen;

H.

Drie warf - vele salmer tassen [laatste woord met
sterk verbleekte inkt];

S.

Drie warf - vele salmer tassē;

O.

w'f soe vele salmē tassen;

M.

dit;

L.

selmen;

U.

= so;

H.

getal;

S.

getal;

O.

soe - getal;

M.

= Te gader - + dan;

L.

= Te gader;

U.

= Te gader - Deylen;

H.

= Te gader - Deelen;

S.

= Te gader - Deelen;

Oo

In vier delen al;

M.

a[b]lst viu[a]e;

L.

alset heuet;

U.

Alsoe - dan;

H.

= viue - heuet;
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223

224

225

226

S.

= viue - heuet;

O.

Alsoe mēnige als;

M.

schiint;

L.

Also;

U.

Alsoe - an;

H.

Also;

S.

Also;

O.

Alsoe mēnige - schijnt - =
si;

M.

als s[...];

L.

= E - menich - alse;

U.

alsoe menich;

H.

ee [i.p.v. een];

S.

ee [i.p.v. een];

O.

alsoe mēnige wile als;

M.

comt;

L.

de viue comet;

U.

viue coemt;

H.

v;

S.

v;

O.

Entie die viue comt';

M.

So menighe pijnt scij[nt]
soe;

L.

pont - soe;

U.

Alsoe - půnct - soe;

H.

point schinet soe;

S.

point schinet soe;

Oo

Alsoe mēnich pont schijnt
joe;

M.

wilen daer toe;

Lo

Ouer die wilen toe;

U.

+ viue - wilen toe;

H.

wilen daer toe;

S.

wilen daer toe;

Oo

E die wile oec daer toe;
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2?8

229

230

M.

punten;

L.

ponte;

U.

viue půnct;

H.

.v. pointe;

S.

.v. pointe - siin;

O.

v ponte;

M.

manēschiin;

L.

mane scijn;

U.

Een - manen scijn;

H.

maenschijn;

S.

maenschiin;

O.

Een - maenschijn;

M.

mict;

L.

Alse;

U.

-

H.

Alse - mane;

S.

Alse - mane;

O.

Alse gij - mict;

M.

E alse is - haren;

L.

is - haren war[n]en;

U.

is - haren;

H.

si hijs in haren wane;

S.

si hiis in haren wane;

O.

is - haerē wane;
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231

232

233

234

235

M.

suldi haer;

L.

suldi haer;

U.

Soe suldi haer;

H.

suldi - houthede;

S.

suldi - houthede;

O.

Soe suldi dan - outheide;

Mo

Micken wair ghi sijt te
steden;

L.

= Altoes - voor voets;

U.

= Altoes - voeruoets tere
stede;

H.

= Altoes - te hans daer
mede;

S.

= Altoes - te hans d' mede;

Oo

Mercken al daer ter stede;

M.

dertich;

L.

dertich;

Uo

E dat dan so is min;

H.

= dat - xxx.;

S.

= dat - .xxx.;

O.

xxx dagen;

M.

passen;

L.

merken - zin;

U.

mercken;

H.

merken;

S.

merken;

O.

mercken - sijnne;

M.

Driw'f;

L.

-

U.

alsoe;

H.

-

S.

-

O.

Driewarff alsoe voel;
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237

238

239

240

241

1
2

M.

Suldire - doen toe;

L.

Suldiere toe mede;

U.

Sůldi daer meer;

H.

Suldire - = toe;

S.

Suldire - = toe;

O.

Suldi der - = mede - d1 an;

M.

+ dan;

L.

voort;

U.

deylent;

H.

deelen - .v.;

S.

deelen - .v. vort;

O.

deilen - v.;

M.

-

L.

Alse - ghehoort;

U.

in;

H.

gehort;

S.

gehort;

O.

gijt - wassende - gehoert;

M.

ī v ghedacht;

L.

moghedi - nacht;

U.

moghe di - nacht;

H.

-

S.

moghedi;

O.

Aldus mogedi - nacht;

M.

sien bi daghe oft [o
verbeterd uit e] nacht;

L.

sien - vwn ghedacht;

U.

sien - uwen ghedacht;

H.

sien - gedachte;

S.

sien;

Oo

Bi v seluē in v. gedachte;

M.

= Oec - ghi2 dat ghi sijt;

L.

Waer so ghi sijt;

d: doorgehaald.
ghi: doorgehaald.
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242

243

U.

= Oec - = dat - sijt;

H.

= Oec - = dat - sijt;

S.

= Oec - = dat - siit;

Oo

Waer gij sijt over all;

M.

Ho;

L.

-

U.

maen;

H.

lanc;

S.

lanc;

O.

lange - schijnē sall;

M.

daer of gheuē;

L.

heb ic .v.;

U.

[bescreuen verbeterd uit:
bescriuen];

H.

Exemple;

S.

Exemple;

O.

Exemple - bescriuē;
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244

245

246

247

248
1

Mo

Dat ghijt vinden moghet
bescreuē;

L.

dezen beiden;

U.

-

H.

beden;

S.

beden;

Oo

Hier nae van desen luden;

Mo

Want wāner si .viij. daghe
is out;

M'

Quā sijs si is viij;

L.

Quansijs si is achte;

U.

Quansijs si is viij;

H.

Quansis sis viij - hout;

S.

Quansis sis .viij. - hout;

Oo

Quansijs si is viij dage oůt;

Mo

Doeter toe dat drieuout;

M'o

Doe oec dair toe drie vout;

Lo

Doet daer toe driuoud;

Uo

Doeter toe dat drieuout;

Ho

Doe oec der toe drieuout;

So

Doe oec d' toe drieuout;

Oo

Doet der dan toe drieuout;

Mo

So hewi twe e dertich dan;

M'o

So hewi1 hebdi xxxij. dan;

Lo

So heb di twe ende dertich
dan;

Uo

Soe heb dise dan;

Ho

So hebdi xxxij dan;

So

So hebdi .xxxij. dan;

Oo

Soe hebdi xxxij dan;

M.

+ Daer;

hewi: doorgehaald.
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250

251

252

M'

hewē;

L.

.vi.;

U.

= ses - dan;

H.

vi v.;

S.

vi. v.;

O.

vuwilen;

M.

Dat sijn;

M'

Dat sijn seuē;

L.

Dat sijn;

U.

Dat sijn vi;

H.

Dat sijn vi;

S.

Dat siin .vi.;

Oo

Dan sijn vuwilen daer;

M.

twie - siin;

M'

ii diere - sijn;

L.

twe diere - sijn;

U.

twe dierre - sijn;

H.

ij dire - sijn;

S.

.ij. dire - siin;

O.

twe dierre ou' sijn daer;

M.

+e ;

M'

-

L.

Ene - een luttel;

U.

Ene - lettel;

H.

alue;

S.

alue;

Oo

Eene al is die wile allettel
min;

M.

lere brenct;

M'

brinct sij;

L.

brenghet;

U.

= v - leer brinct;

H.

brinc;

S.

brinc;

O.

brencse;
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254

Mo

Recht als si twintich daghe
heeft an;

M'o

Qaem sij[s] sij heeft xxx
daghen;

L.

Quansijs si hevet .xxij.

U.

Quansijs - dertien;

H.

Quansijs - heuet xx.;

S.

Quansiis - heuet .xx. dage;

O.

Quansijs - xx an;

M.

So beghint si te;

M'

Soe - sij int breken;

L.

int breken;

U.

Soe - = haer - saen;

H.

int breken;
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255

256

257

258

259

S.

int breken;

O.

Soe - int breken;

M.

v'staet - = wel;

M'

Hijr - sijne;

L.

ziene;

U.

sien;

H.

vp - v.;

S.

vp;

O.

steet - wael;

M.

An dertich ghebreect nv;

M'

xxx ghelicke [...];

L.

.xxx. gheberste;

U.

dertien ghebarster tien;

H.

xxx. gebreecter;

S.

.xxx.;

O.

xx gebrecter;

Mo

Tien doet' driew'f tiene toe;

M'o

Ten x doet drie[...]f toe;

L.

Ten tienen - drienuarue;

U.

Ten tienen - driewarf;

H.

Ten x - iij warf;

S.

Ten .x. - .iij. warf;

Oo

Tiene doet' driew'f toe;

M.

veel;

M'

Soe voele;

L.

= als;

U.

Soe;

H.

-

S.

-

O.

Soe - = v - lere;

M.

ve[i]rtich [sic];

M'

Dan [Dair?] soe - xl daghe;
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261

262

263

264

L.

viertich;

U.

soe hebbe di dertien;

H.

xl daghe;

S.

.xl. daghe;

O.

soe - l.;

M.

+ so - = voert;

M'

[ontbreekt]

L.

Die so dielt - vijf;

U.

Die soe deylt - = voert;

H.

[ontbreekt]

S.

[ontbreekt]

O.

Die soe deilic ic in v.;

M.

-

M'

[ontbreekt]

L.

zaen;

U.

Soe hebbe di;

H.

[ontbreekt]

S.

[ontbreekt]

O.

Soe - zaen;

M.

Wilt dit herde wa[e]l [sic];

M'

[ontbreekt]

L.

Nv - di;

U.

zuldi - = wel;

H.

[ontbreekt]

S.

[ontbreekt]

Oo

Nv mogedi lerē e verstaen;

M.

+ Want - te .xv. daghen;

M'

[ontbreekt]

L.

te vijftien;

U.

maen;

H.

[ontbreekt]

S.

[ontbreekt]

O.

xv dage;

M.

Staet gaet si te brekē;
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265

266

M'

Soe gheet si - allē daghe;

L.

-

U.

-

H.

-

S.

-

O.

Geet - slage;

L.

Welc tijt het ebbet ende
vloyt

U.

Welc tijt ebbet e vloyt [in
margine]

M.

-

M'

[A]lse - maene Int;

L.

Alse de - in zuden;

U.

Alse - maen - zuden;

H.

Alse;

S.

Alse;

O.

Alse - suyden steet;

M.

altoes vloyen;

M'

Dan die zee vloyen;

De natuurkunde van het geheelal

613

267

268

269

270

L.

danne vloyen;

U.

+ si - vloyen;

H.

see - vloeien;

S.

see - vloeien;

O.

+ altoes - vloyen geet;

M.

is;

M'

sij es - oft;

L.

alse si is oost ende west;

U.

is;

H.

es;

S.

es;

O.

alsi is - ofte;

M.

mist;

M'

mist;

L.

mist;

Uo

Daer ebbet si dan meest;

H.

hebbe - niene;

S.

hebbe - niene;

Oo

Dier hebben si niene
gemest;

M.

Twew'f;

M'

Twewerf;

L.

Twe warue;

U.

Twewarf;

H.

-

S.

-

Oo

Twewarff dagelike;

M.

Gheualt - al ertrike;

M'

Gheualt decke - ertrijke;

L.

Ghevallet;

U.

Gheualt;

H.

Gheualt - = dit - erdrike;

S.

Gheualt - erdrike;
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O.

Geualt - eertrike;
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V.V 271-278 aangehaald uit S.
271
272
273
274
275
276
277
278

Het wassen alle daghe dinghe
Metter mane sonderlinghe
E alle die wacke dinghe wanen
In dat breken1 vander manen
Men mach in hooft dootwonde ontfaē
Int wassen der mane harde saen
Want int wassen die hersen drentē
Ende int wanen si weder prenten

Varianten uit H, U, L, W (271-274); O, M en M':
271

272

273

274
1

H.

-

Uo

E wassen alle vochte
dinghe;

L.

-

W.

alle wacke dinghe;

O.

alle waeken dingē;

M.

alle weke dinghen;

M'

Et - allen - dinghē;

H.

-

Mo

Mitten manen
sunderlinghe;

L.

Mitter mannen;

Wo

Mitter manen sonderlinge;

Oo

Mitt' manē sunderlingen;

Mo

Mitter manē sond'linghen;

M'o

Mitter maene
sonderlinghen;

H.

= die;

U.

= die - vocht dinghe;

L.

= die - weke;

W.

= die - dinghen;

O.

= die - wake dingē;

M.

= die - weke;

M'

= die - weycke dinghen;

H.

-

M.i. staat er breken, met een niet zeer geslaagde b, uit v verbeterd. Clarisse las vreken.
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U.

dit;

L.

dat boec;

W.

-

O.

Int;

M.

-

M'

maenen;

H.

int;

U.

int hoeft doet wondē;

L.

= mach - int - doot twondē;

O.

ant hoeft doet wondē;

M.

int hoeft doot [doet?]
wonde;

M'

Int hoet dan doede wodē;

H.

-

U.

In - manen;

L.

manen - zaen;

Oo

Int wassende daer men
zaen;

M.

vand' manen zaen;

M'

vand' maenē herde;

276'

M.

Want int wassen dat breyen
merē moet;

276' '

M.

Int wanē minrē mitt' spoet;

277

H.

in;

U.

in;

L.

-

O.

wassende der hersenē;

M.

-

M'

Int wa[a]ssen [sic] hersene drintē;

H.

-

U.

in;

L.

-

O.

wanēde - ned';

M.

neder;

275

276

278
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M'

Int waenē sij dan ned'
drinten;
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Rubriek

L.

Te wetene hoe out de mane
es
Als ghise nv weet op enen
dach
Ende tander iaer op ten
seluen dach
Iof op dat derde iaer mede
ende also voort

U.

Te weten hoe out die maen
is als
ghise nu wet op enen dach
tander iaer
op den seluen dach e op
terde iaer

177

178

179

Mo

Wildi [i.p.v. de initiaal
alleen de representante] nv
weten vand' maen;

L.

de;

U.

Qvansijs - wet nu - maen;

H.

Quansis;

S.

Quansis;

O.

gij - nů die mane;

M.

Ho - is altoes te v'staen;

L.

-

U.

vanden ontfaen;

H.

hout;

S.

hout;

O.

= dien;

Mo

Als si ontfaet te weten al;

L.

-

U.

alsoe;

H.

-

S.

-

O.

alsoe - all;

De natuurkunde van het geheelal

180

181

182

183

184

185

M.

+ E - iaer wese;

L.

oud - tot ander iaer;

U.

iaer;

H.

hout - iaer;

S.

hout - iaer;

O.

iaer sijn;

M.

al hier;

L.

dezen - al hier;

U.

-

H.

Vp;

S.

Vp;

O.

-

M.

int calendgier;

L.

siene in den;

U.

besien den;

H.

siene inden;

S.

siene inden;

O.

int;

M.

-

L.

-

U.

doet daer;

H.

xi. - dan;

S.

.xi. - dan;

Oo

.X.j. soe doet' an toe;

Mo

Also ic m[....] en can;

L.

iaer;

U.

iaer soe;

H.

iare;

S.

iare;

O.

Dander iaer;

M.

menighen dach;

L.

eluene alse;

U.

Alsoe menich twe;

H.

menich xi;
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186

187

188

S.

menich .xi.;

O.

Alsoe mēnich xj - gij;

M.

Dair - segt ic di;

L.

di;

U.

di;

H.

di;

S.

D' - di;

O.

= doet - soe seg ic di;

M.

outheyt - iaer;

L.

alse - iaer;

U.

outheyt alsoe - iaer;

H.

Hare houthede - iaer;

S.

Hare houthede - iaer;

O.

outheit alsoe mēnich iaer;

M.

daer naer;

L.

den;

U.

[ontbreekt]

H.

vp;

S.

vp;

O.

opten;
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189

190

191

192

M.

M';

L.

-

U.

Mar - moet een;

H.

Mer;

S.

M';

O.

Mer - + wael;

M.

Alst - + jaer;

L.

Alst - dertich zal;

U.

Alst bouen soe - = xxx;

H.

Alst;

S.

Alst;

O.

= het;

M.

Dertich - of w'pen;

L.

Dertich - warpen;

U.

= Dortich - Somen;

H.

xxx.;

S.

.xxx.;

O.

Xxx;

M.

dat and' tal;

L.

-

U.

houdent - = an;

H.

onthouden dat ander getal;

S.

onthouden dat and' getal;

O.

= an - dat ander getal;

M vangt aan met een twaalftal oorspronkelijke verzen, alvorens van v. 37 af de
tekst van de andere hss. te volgen. Jammer genoeg is de bovenlinkerhoek van het
blad afgescheurd, zodat we alleen het raden hebben naar de beginwoorden van de
eerste 11 verzen. De letters die ik meende te kunnen emenderen, staan tussen [ ].
a
b
c
d
e
f
g
h
i

[G] heerne soudic doen v'staen
Hoe dat ene vinden mach
E merken wel sond' waen
[Di]e pūten nacht e dach
[Tal]len tiden die lesen can
[...] sceiden die vier tiden
[...] sijn die wijf e man
[Vaste]n pleghen e vleisch v'midē
[Voer]t wildi lerē e weten
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j [Ic] segt v wildijs niet v'ghetē
k [Die] quatertemp inden jaer
l Wil ic v segghen al openbaer
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vv 35-78, aangehaald uit S.
35 Maer dat behort ten kalendier
Wil ic v voren segghen scier

Rubriek

L.

Te weten de quater tempe

37 Wiltu die quatertempe wetē
Ic leert di wiltuus niet v'gheten
39 Die eerste es wonsdach alle stont
40 Naden groten vastenauont
41 Dander na piinxen leit
42 Des wonsdaghes dats de w'heit
43 Den derden doe ic v ghewach

Varianten uit H, L, W, O en M:
35

36

37

38

1
1

H.

behoert;

L.

Waer dat woert ten;

W.

Mer - behoert den
calendiere;

O.

[ontbreekt]

M.

[ontbreekt]

H.

-

L.

seggen schier;

W.

= v - vorē seggen sciere;

O.

[ontbreekt]

M.

[ontbreekt]

H.

-

L.

-

Wo

Die quartertemperē vandē
iare1;

O.

Wildi - quat'tempe leren;

M.

[ontbreekt; cf. k: p. 616]

H.

-

L.

leerti in hebs niet;

Wo

Wil ic v leren openbare1;

O.

v nů en waent niet v'getē;

M.

[ontbreekt; cf. j.: ib.]

als rubriek.
als rubriek.
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40

41

42

43

H.

is;

L.

is des woensdaghes;

W.

= es - woensdach dat
bekent;

O.

irste maec ic v kondt;

M.

Dies eersten woensdaech;

H.

-

L.

Na;

W.

Nae;

Oo

Die leet nae groet
vastelauont;

Mo

Die comt na groete
vastelauont;

H.

pintxen;

L.

Die ander is ī pinster
daghe;

W.

Dandre nae pinxten dage;

Oo

Dande' in pinxtdage leet;

Mo

Die and' des woendaghes
leit;

H.

woensdaghes;

L.

woensdaghes is waerheit;

W.

woensdages dat is
waerheit;

O.

goensdagφ - = de waerheit;

M.

Na pinxter daech - die
waerheit;

H.

-

L.

Die derde;

W.

Die derde - gewach;

O.

Die derde - = v - gewach;

M.

Die derde - ich - ghewaech;
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44
45
46
47
48
49
50

Tswonsdaghes na des crucē dach
Die spelmaent altoes heuet
Sinte luciē dach gheuet
Die vierde wonsdach d'na
Dit wil ic datmen wel v'sta
Dat wi den wonsdach nemen
Die daer na comt al teenen

Rubriek

L.

Te weten de vighelien

51 Wiltu die vigilien leeren
52 Want hier dinē sin toe kerē
53 Paessche dach ende assencio

44

45

46

47

H.

Tswondaghes;

L.

Des woensdaghes;

W.

Des woensdaechs nader
cvcen;

O.

Des goensdagφ nae d';

M.

Swoensdach - = des cruus;

H.

-

L.

speelmaent altoos in;

Wo

Die die maent september
in heeft;

O.

altoes septēbre in;

Mo

D[ie alt]oes spelmaent in
heeft;

H.

-

L.

Sente lucien dach de;

Wo

Die vierde quatertempe
gheeft;

O.

Sunte - = dach - die geuet;

M.

S[int]e lucien - die gheeft;

H.

daer;

L.

Des vierden woensdaghes
daer;

Wo

Des wil ic wel ter waerheit
lyen;

O.

des woensdagφ d'nae;
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49

50

51

52

53

1
1

M.

dies woensdach daer;

H.

-

L.

-

Wo

Die eerste woensdach nae
sinte lucyen;

O.

Dat - wael v'stae;

M.

-

H.

-

L.

woensdach;

W.

[ontbreekt]

O.

wij - woensdage;

M.

die woensdach menen;

H.

-

L.

naest coemt - tenen;

W.

[ontbreekt]

O.

nae comt e el en ghenē;

M.

D[ie]re - alle tenen;

H.

-

Lo

Wiltu weten ende de
vighelien leren;

Wo

Die hem wil des
bewinden1;

O.

Wildi - vigelie leren;

M.

[E] wildi - leren;

H.

-

L.

E hier toe dinen;

Wo

Die xij vigilien vandē iare
te vindē1;

Oo

E dinē sijnne daer toe
keren;

Mo

So wilt hier toe uwen si[n
keren];

H.

-

L.

Paesdach - ascentio;

Wo

Paesschen e assensio;

Als rubriek.
Als rubriek.
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Paeschdach e ascensio;

M.

Paesch - e ascensio;
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

54

55

57

58

Ende piinxer dach also
Sente ians dach alsmen maket
Cronen d' men onder waket
S'. piet's dach e .S'. pauwels dach dā
Die volghet cortlike der an
D' na sinte lauwereins
.xli. daghe bet gheins
Inden oest es marien feeste
Van alden iare dan die meeste
D' na die ewangeliste
.S'. mattheus die vele wiste
Sinte symoens dach e sint Iudē

H.

pinxer;

L.

pijnster;

W.

pinxdach alsoe;

O.

pinxte - alsoe;

M.

pinxter - mede also;

H.

-

L.

-

W.

Sinte - maect;

O.

Sunte Ians;

M.

Sinte Iohans mae[ct];

56

H.

L.

daer;

W.

dairmē - waect;

O.

daermē;

M.

daer - waect;

H.

Sinte pieters;

L.

Sente pieters - = e
- sente pouwels dan;

Wo

Sinte peter e sinte
pouwels dan;

Oo

Sunte peters e
pouwels dan;

Mo

Sinte peter en sinte
paulus;

H.

volget;

-
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60

61

62

63

L.

volghen cortelike
daer;

W.

volgen cortelic dair;

Oo

Volgē terteliken
daer an;

Mo

Die volghen
coertelic aldus;

H.

Daer;

L.

Daer - sente
laurens;

W.

Daer nae - laurens;

Oo

Daer nae sunte
laurens;

M.

Hier na comt laurens;

H.

-

L.

Een ende viertich gens;

W.

dage - ghens;

O.

dage batghens;

M.

Een e viertich ghens;

H.

-

L.

oghest is;

W.

= es - onser vrouwē;

O.

+ E - ons' vrouwē
feest;

M.

= es - onser
vrouwen feest;

H.

-

L.

-

W.

Vanden iare die
alre;

Oo

Vandē iare dalre
meest;

Mo

Die van alden jaer
is die meest;

H.

Daer;
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65

Lo

Daer na
bertholomeus e die
vighelie;

W.

Dair nae;

O.

Daer nae;

M.

Daer - ewangelist;

H.

Sinte matheus;

L.

Sente matheus de;

W.

Sinte matheeus;

O.

Sunte matheus wael;

M.

Sinte matheus wist;

H.

iudē;

Lo

Sente symon ende
sente iuden;

W.

symon mit sinte
iuden;

Oo

Sunte symō mit
s nte Iuden;

M.

symon met sinte
iuden:
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

66

67

68

69

70

Alse die scrifturen luden
Alre helighen dach e S'. andries
E kerst dach des en twiuelt niets
Vigilien hebben dese alle
Es oec dat sake dat geualle
Die dach tsmaendaghes na desen
So salmen des seker wesen
Datmen des saterdaghes vastē sal
Nv weti die vigilien al
Die de pkliaves ghemeeen
Doet vasten in al ertrike
Maer sede is in menich lant
Datsi vasten haren sant

H.

-

L.

[ontbreekt]

W.

-

O.

Als;

M.

Als ons die;

H.

heylighen;

L.

heylighen - sente;

W.

heiligē en sinte;

O.

heiligē - sunte;

Mo

Alder heilighen en sinte
ādries;

H.

-

L.

kersdach wien twiuelt dies;

W.

kersdach wien twiuelt dies;

O.

kersdach wie twiuelt dies;

M.

kersdach wie twiuelt dies;

H.

-

L.

Vigelien;

W.

[ontbreekt]

O.

Vigelie;

Mo

Vasten soelen wi dese alle;

H.

-

L.

ooc zake - gheualle;

W.

[ontbreekt]

O.

Eest oec sake - geuallen;
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72

73

74

75

76

77

M.

Is dat oec - gheualle;

H.

tsmanendages;

L.

des manendaghes van;

W.

[ontbreekt]

O.

des manēdagφ vā;

M.

smaendachs van;

H.

-

L.

Soe - wezen;

W.

[ontbreekt]

O.

Soe;

M.

suldi dies - we[se]n;

H.

-

L.

tsaterdaghes;

Wo

Nv heb ic v geseit al;

O.

tsaterdagφ - sall;

M.

saterdagφ;

H.

-

L.

de vighelien;

Wo

Vigelien diemē vastē sal;

Oo

Aldus weet di die vigelie
all;

M.

Nu hebdi;

H.

-

L.

pawes;

W.

paeus;

Oo

Die phetē gemeenliken;

Mo

Die die paeus ghemienlike;

H.

eertrike;

L.

Hiet - = al - aertrike;

Wo

Ghebiet te vastē al
kerstērike;

O.

Heestē - = in - eertrike;

Mo

Heeft gheboden ou' al
eertrike;

H.

-
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L.

Waer zede - = is;

W.

Waer;

O.

Mer - mēnich;

M.

M' hee[...] zede in;

H.

-

L.

-

W.

erē vastē hoerē;

O.

-

M.

D[...]ell vastet sinē;
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Hoofdstuk I
Filologische en kritische commentaar
6. Ups linien: hoewel dit woord zeer duidelijk zo in het hs. staat, verwondert ons het
onzuivere rijm dat daardoor tot stand komt. Al de andere rijmen zijn zuiver, of gaan
meer dan waarschijnlijk op een oorspronkelijk zuiver rijm terug. Met een verklaring
als ‘assonantie’ nemen we slechts vrede, en dan nog schoorvoetend, wanneer het
werkelijk niet mogelijk is in de originele tekst een zuiver rijm te veronderstellen:
‘Men begint hoe langer hoe meer in te zien, dat van de zoogenaamde assonance door
goede dichters slechts hoogst zelden wordt gebruik gemaakt, en dat, wat men vroeger
voor een assonance hield, in werkelijkheid een corruptie is’, schreef Verdam in
Theophilus, Inl., p. 29. Deze uitspraak willen we ook tot de onze maken, met een
licht voorbehoud voor de term ‘corruptie’. Een assonantie, die niet oud is maar door
een copiist werd aangebracht, ontstaat niet altijd door een verschrijving, maar meestal
door het aanpassen aan de streektaal van de copiist. Hier volgen de in dit hs.
voorkomende rijmen die op het eerste gezicht onzuiver lijken:
347: 348 dan: saen: de vocaal zal wel oorspronkelijk kort geweest zijn (cf. 348
H, S: san, en de bespreking t.p.). Ofwel daen < dane (cf. V.L. II 105, Aant. a: Gent,
ca. 1240), zoals in 347 L, U: daen, dane, in rijmpositie?
459 : 460 }
479 : 480 }
1681 : 1682 }

469 : 470 }
487 : 488 }
501 : 502 }

dusentich: licht: de t van licht is niet
onmisbaar
en ontbrak waarschijnlijk in de Vorlage.
Of
mogen we denken aan een απαζ
dusenticht
(naar: hondert); Cf. VL II 115 d A:
vijftecht, virtecht, derticht?

dusentech: lecht: idem.
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587 : 588 sinken: denken: de vorm dinken bestaat, en wordt trouwens gebruikt in v.
1796: ghedinken (: versinken).
617 : 618 derde: onvrede: waar metathesis in het spel is; zie de bespreking t.p.
863 : 864 }
871 : 872 }
915 : 916 }
957 : 958 }
175 : 176 }

meer: snee }
snee: meer }
twee: meer }
zee: meer }
twee: meer }

hier is geen twijfel
mogelijk:
oorspronkelijk is de oudere
vorm mee door latere
afschrijvers
systematisch gewijzigd in
meer.

891: 892 god weet: gheseyt: verschillende mogelijkheden bestaan hier: 1) ofwel
stond er weit: gheseyt; weit kan Wvl. zijn, gheseit is Wvl. Een vorm weit (3 p.s.)
wordt bij Van Loey niet vermeld. Toch weten we dat die bestond: in dit vers komt
hij voor in M, L, U, H, S en B; in v. 1132, U: weyt, H, S: weit.
2) ofwel weet: gheseet (Brabantse vorm), waardoor we een rijm ê: ē zouden hebben
(tenzij wēēt naar pl. wēten).
3) de y in gheseyt kan opgevat worden als een lengteaanduider, zodat het rijm
slechts voor het oog gestoord is. Voor de verklaring komen we dan weer bij 2) terug.
1881 : 1882 enden: vinden: de vorm venden kan best de oorspronkelijke geweest
zijn. Hij wordt door V.L. II, 9 d vermeld als Oostvlaams (en Limburgs), en komt in
H en S voor. Inden bestaat echter ook, zodat we de keuze hebben.
Zoals we kunnen vaststellen, is er dus in het hele handschrift geen enkel werkelijk
onzuiver rijm te vinden. (De dichter zelf zegt dat hij ons vele dinghen zal vertellen
in versen ende in waren rimen, maar ik moet toegeven dat dit een klassieke stoplap
is, en dus een zeer zwak argument.) Deze vaststelling is, zo geen afdoende, dan toch
een heel aanvaardbare reden om geen vrede te nemen met het woord linien. L heeft
line, maar dit kreupelrijm lijkt reeds meer plausibel. H en S hebben lime (in H kan
misschien ook linie gelezen worden, wat weinig waarschijnlijk is, gezien het uiterst
geringe verschil in spelling tussen beide hss.).
Lime nu vinden we
a) in een samengesteld nw. dachlime in de Parthonopeus van Bloys, 3877:
Ic weet wel dat vele lettel was
Dat si sliepen binnen der nacht.
Alsi een stic hadden ghewacht,
Eer die dachlime kenlijc opghinc,
[Ende] si ghewapent hadden den ionghelinc,
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Deycks geeft als commentaar, in een voetnoot: ‘dachlime: schoon woord, verwant
met glimmen’. Het Mnl. Wdb. 2, 13 neemt deze verklaring met een vraagteken over:
‘dageraad, morgenrood. Verwant met ags. dägrima (Leo, Gloss. 48) of met ons
glimmen?’ Inderdaad bestond ags. dägrima1 maar met de betekenis ‘Tagesanbruch’.
Ook de twee andere hss. van de Parthonopeus (Cod. en Gr.) bevatten het woord, in
dezelfde spelling.
Dat de betekenis ‘dageraad’ inderdaad juist is, blijkt uit de Franse tekst (ed.
Crapelet):
7380 Mais moult dorment la nuit petit,
Car ançois qu'il soit ajorné
Ont moult bien lor vallet armé,

De Bo (561) en Loquela (I, 299) vermelden nog een ww. limmen, lijmen, met de
betekenis ‘krieken (van de dag)’.
b) Een vorm lieme komt voor in de Voorgeboden der Stad Gent, 21: Voert dat
niemen en smede voer dat de wachtere den dach ghegroet heeft, ende dat sij werc
laten bi der dach liemen, up de mesdaet van V s. In de woordenlijst van de uitgave,
p. 213, vinden we: liemen (dach-). 21 b, mhd. lüemen: afnemen van den dag2. Het
Mnl. W. 4, 648 merkt bij deze vindplaats aan: ‘doch hier schijnt het de bet.
avondschemering te hebben. Misschien is het woord verwant met lat. limes en bet.
het eig. grens.’.
c) Welke verklaring geeft nu Clarisse? Op p. 335 probeert hij eerst te bewijzen
dat de rijmen vaak zeer onzuiver zijn, zodat de combinatie line: rime hem niet hindert.
Aan lime geeft hij de betekenis ‘lijm’ (p. 336): ‘de zin zou toch deze kunnen zijn,
dat de Dichter het rijmen, boven het in proza schrijven, verkozen had, omdat het
zijne leeringen, als door zekere onderlinge verbinding en zamenkleving
(aan-een-lijming), te gemakkelijker in het geheugen prenten, en voor verkeerd verstaan
van eene of andere uitdrukking, een of ander gezegde, (voor het ‘daar in verduld
zijn’) beveiligen kon.’ Deze interpretatie lijkt helemaal onwaarschijnlijk; we hebben
trouwens in de tekst niet het werkwoord lijmen, maar wel een substantief.

1
2

Sweet, Ags. Dict. 40; Holthausen, 260.
Dit is kennelijk fout. Cf. LEXER, Mhd. Handwb: lüemen = erschaffen, ermatten.
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Ook het Mnl. W. 4, 632, blijft in het onzekere: ‘Niet duidelijk is lijm, Natuurk. 4:
[...]. Er zal wel de werkzaamheid van den dichter mede worden bedoeld; vgl. nl.
verzen lijmen en lijm (bij S. Coster) voor ‘wijze van zingen’ (aangeh. bij Oudem. 3,
141); en de aant. van Clarisse op Natuurk., bl. 336. De zin is dan ‘ieder feit op zijn
eigen versregel gezet, d.i. naar een bepaalde orde verhaald’ (?)’.
Het is werkelijk te gek: volgens deze verklaring zou er niet moeten staan wat het
Mnl. W. parafraseert, maar wel ‘elk vers op zijn lijm gezet’.
Aangezien dachlime nu eens dageraad (Parth.), dan weer de avondschemering
(Voorgeb.) schijnt te betekenen, lijkt het wel aanvaardbaar dat het verband zou
houden met het Lat. limes, en dan zoveel als ‘grens’ beduiden. De grens van de dag
kan inderdaad net zo goed het begin als het einde ervan zijn. Dit gaat op, in zoverre
de zin dan zou luiden: ‘elk vers en elk rijm op zijn vaste, afgebakende plaats gezet’.
Ups zou dan de Vorlage verkeerd gelezen hebben (ni i.p.v.m, zodat limen, linien
werd), ofwel niet begrepen, zoals L. Jammergenoeg missen we deze verzen in al de
andere handschriften.
Bij Plantijn lezen we, sub linie: ‘De linie treckende vander sonnen opganck totten
sonnen onderganck. La ligne tirante du soleil levant à soleil couchant. Decumanus
limes.’
De verklaring van Plantijn blijkt juist te zijn. F. Gaffiot (Dict. illustré Latin-Franç.)
geeft als vertaling van decumanus limes: ‘allée (traverse) qui va du levant au
couchant’.
Als limes, in deze uitdrukking, ten tijde van Plantijn linie geworden was, dan is
er natuurlijk contaminatie in het spel met Lat. linia, linea. Maar tevens kan dat
betekenen dat oorspronkelijk lime werd overgenomen, vorm die reeds in de
Natuurkunde-hss. te lijden heeft onder de concurrentie van het niet alleen formeel,
maar ook semantisch zeer verwante line, linie, en ten slotte totaal verdween.
Overblijfselen daarvan zouden we dan nog hebben in de plaatsen besproken onder
a) en b) (misschien ook d?). Vooral de dubbele betekenis die het in het Mnl. scheen
te hebben: ‘dageraad’ en ‘avondschemering’ lijkt van veel belang, want die vinden
we juist beide in de Latijnse uitdrukking verenigd.
d) Er blijft nog een andere mogelijkheid: bij Stallaert, 2, 166a - Brugge, vonden
we het woord lyeme in de betekenis
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‘streep in wollen of linnen stof, bij de vervaardiging of door slijtage ontstaan’ (W.N.T.
8 II, 2127), weliswaar in een jongere tekst:
‘Dat men alle de gheminghede lakenen, die voordan bevonden zullen wesen
meshainge hebbende, zonder duerghaende lyeme binnen den half vierendeele, loyen
zal met eenen overloode; daervoren de coopman hebben zal te baten twalf grooten;
wel verstaende, dat men de lakenen duerghaende lyemen hebbende snijden zal, zonder
dissimulacie of verdrach.’ Ook ib. 166 b: ‘Ende daer eenighe van zulken cuerlakenen
lyemden of onghelyc vielen’. Het lijkt ons echter veel gewaagder te steunen op een
jongere weversterm, en dus raadzamer aan te sluiten bij de betekenis ‘grens’.
e) Een andere poging kunnen we nog doen door het woord in verband te brengen
met ohd. lim = creta (krijt), dat voorkomt in de Expositio vocabulorum rarorum 104b
(Cit. Gallée, Ts. XIII, pp. 271, 293).
Het ‘krijt’ moet hier dan worden opgevat als ‘lijn’, ‘afbakening’, zoals we het
trouwens terugvinden in de uitdrukking ‘in het krijt treden’.
f) Maar hiermee zijn we dan nóg niet klaar, want tenslotte moeten we ook nog
rekening houden met een bijvorm lime naast line. Stapelkamp (T.T. 11, 1950, 44
vv.) wijst op verschillende andere woorden, waar naast de grondvorm met n zich een
secundaire m-vorm ontwikkelde:
kienen

-

kiemen

alsem

-

mnl. alsen(e)

N.Bev. vim

-

Ndl. vin

en vooral vijn (= turfhoop), dat reeds in het Mnl. beide vornem bezat:
vinne

-

vimme, vyme

Altmark. fin

-

fim

en thans, ten O. van Utrecht:
vijn

-

vijm.

De dichter van de Natuurkunde kon dan de m-vorm om het rijm verkiezen.
We hoeven trouwens dgl. bijvormen niet verder te zoeken dan in de
Natuurkunde-zelf: in hs. O, 430, staat, buiten het
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rijm, rine i.p.v. rime; in S, 1533: maneschiem i.p.v. maneschien (= maanlicht), voor
zover het hier niet om verschrijvingen gaat.
g) In de veronderstelling van een Latijnse origine vroeg ik me af of het woord niet
via het Frans bij ons was binnengedrongen, en sloeg er Godefroy op na.
Tot mijn verbazing vond ik daar inderdaad iets belangrijks, maar niet waar ik dat
verwacht had. Het Lat. limes is natuurlijk, in de casus obliqui, limite geworden. Onder
lime (= action de limer) echter werden de volgende verzen aangehaald:
Je vueil atant finer me rime,
Car asses i a longue lime;
Avoec les liseours rebours.
(Rencl. de Moiliens, de Carité, st. CCXXXVI, 1, Van Hamel.)
Tresqu'or si si traitie la lime
Que chascun couples a sa rime;
Or la vos tenrons par lons vers.
(Parton., Richel. 19152, fo 168c.)

Lime betekent hier zoveel als ‘zorg, volmaking, verbetering’; in het tweede voorbeeld
is het een werkwoordelijke uitdrukking: traitier la lime. Ook bij Du Cange (Glossarium
Mediae et infinae Latinitatis) en Tobler-Lommatzsch (Altfranzösisches Wörterbuch)
staan talrijke voorbeelden van het rijmpaar: lime: rime.
Dit nu lijkt wel interessant: de combinatie lime: rime stond dus blijkbaar op het
rijm-repertorium van een Frans dichter. Het is inderdaad niet gemakkelijk op rime
een rijm te vinden, ook niet in het Middelnederlands.
Twee gevolgtrekkingen liggen voor de hand, die van grote betekenis kunnen zijn:
- de dichter was gewend aan het lezen (of vertalen) van Franse werken en nam
in zijn eigen gedicht (uit rijmnood? als een innovatie?) het typisch Franse rijm
over. Ontleningen aan de Franse woordenschat zijn in het Mnl. schering en
inslag.
- de Natuurkunde is (geheel of gedeeltelijk) uit het Frans bewerkt of vertaald, en
had in de Franse tekst lime: rime.
h) Ten slotte vinden we in het Middelfrans een betekenis voor lime die Godefroy
niet geeft, Tobler-Lommatzsch wèl, nl. ‘drempel’.
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In een 13e-eeuws handschrift met Middelengelse glossen, uitgegeven onder de Engelse
titel ‘The Treatise of Walter de Biblesworth’, door Th. Wright in ‘A Volume of
Vocabularies’, staat (p. 170):
‘A l'entré del hus est la lyme the therswald [= threshold]’
Ook in een Latijns-Frans Glossarium, waarvan P. Meyer fragmenten geeft in zijn
‘Deuxième rapport sur une mission littéraire en Angleterre et en Ecosse’, p. 158:
‘Hec sunt partes domus principales.
Particule ejus sunt: [...]
Hec lima lime.’
Niet de betekenis hoeft ons te verwonderen, die bestond al in het Latijn, zelfs
overdrachtelijk: nu eens ‘het begin’, dan weer ‘het einde’ beduidend. Van belang is
echter dat die betekenis in het Frans bestaan heeft. Bovendien zien we in het laatste
voorbeeld dat limen in vulgair Latijn lima kon worden. De Mnl. dichter kan dus net
zo goed lime uit een Frans, als lima uit een Latijns voorbeeld hebben overgenomen.
Blijft dit echter voor de vorm in de Natuurkunde nog een open vraag, dan hebben
we hiermee zonder twijfel de oplossing van het onverklaarde dachlieme, dat inderdaad
èn de dageraad (= begin) èn de avondstond (= einde van de dag) betekent.
Deze bespreking is zo lang geworden, dat een overzichtelijk besluit hoogst
wenselijk is:
1) het staat m.i. als een paal boven water dat de Natuurkunde-autograaf rime: lime
had; de dichter kon gewoonweg niet al in de eerste verzen met een kreupelrijm
beginnen (en doet dat verder trouwens ook niet).

2) lime is dan: ofwel

< Lat. limes = grens, lijn

(a, b)

< ohd. lim = krijt

(e)

bijvorm van line

(f)

< Fr. lime

(g)

< Lat. limen, lima, Fr. lime (h)
3) dachlieme, -lime gaat terug op Lat. limen, lima = begin, einde (van de dag).
4) de weversterm (d) = soort van slijtage-streep, staat vermoedelijk in verband met
Lat. limes = lijn.
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Terloops vraag ik me af of het raadselachtige verlimen (Mnl. W. 8, 2057) niet in
verband met wat voorafgaat zou kunnen verklaard worden. De teksten zijn a.v.:
Van een tafele (wastafeltje) te makene ende te verlimene ybesicht upt
ghiselhuus
Inv. v. Br. Intr. 128
Van den clerken scriftaflen te verwassene ende te verlimene
Ib. 129
Door Gailliard wordt het woord hier opgevat in de betekenis ‘de verschillende tafeltjes
aan elkander lijmen of met lijm vast maken’.
Deze verklaring lijkt me erg gezocht. Als we daarentegen in lime de betekenis lijn,
streep zien, dan zou er kunnen bedoeld worden dat de tafeltjes met een waslaag
moeten bedekt worden, en voor het schrijven gelinieerd. Of staat er misschien
verlinien?
12 Ups, H, S, L, W al omtrent = geheel en al, volledig.
22 L zelt: hebben we hier een vorm van sellet < sellen (= Hollands) of een verkorte
vorm van selet < selen (= Brabants en Oost-Vlaams)? Van Loey I, 68 vermeldt hem
niet.
29 Ups, L, H, S slacht: inf. slachten + dat. = gelijken op.
29 L neit: Hollands? Rijmt, ook in v. 337, op seit, zodat we hier wel niet een
omzetting van de tekens hebben, maar uitspraak ē? Van den Berg (Ts. 65, 59-60)
citeert voor Holland: theinde, teinde, en neemt als uitspraak aan: ee. (Hij voegt er
aan toe, op p. 65: ‘van ei zijn de voorbeelden heel schaars en beperkt tot de 13e
eeuw’.) In Zeeland wordt geregeld [e:] gevonden voor ie, en in dit verband moet
gewezen worden op de honderden de (= die)-vormen in ditzelfde hs.
Vgl. ook nog Limb. breyff, e.d. (VL II, 53 Aant.).
33 S aestronomie: rekking van + s + cons. komt meer voor (cf. VL II, 3 Opm. 3b).
Volgens de voorbeelden schijnt dit, voor de 15e eeuw, eerder een Brabants verschijnsel
te zijn.
33 W astromien: lees: astronomien. Haplografie die we geregeld in W lezen; cf. 291,
520, 578, 1032, 1140; ook in L: 1057; S 1110; O 1249; U 1263, 1272.
280 M' ghecepen: in het Limburgs kon s staan voor sch (Kern 95, 96), ook in het
Mnd. bekend (Lasch, 329)1.

1

Zie ook Buntinx en Gysseling, Goederenregister van Oudenbiezen: bissreuen (p. 231),
besriuen (232), besreuen (238).
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Verwisseling van s en c vóór e blijft mogelijk, maar het grote bezwaar tegen deze
hypothese is de vokaal e, die zeker niet Limburgs is (thans nog ao).
Ik ben ervan overtuigd dat hier enkel slordig afschrijven in het spel is geweest, en
we gescepen moeten lezen.
281 B tfiermament: rekking van i + r komt alleen voor in het Brusselse hs., en
éénmaal in S 409. VL II, 23, Opm. 1 stelt vast (met Van Helten, 75) dat deze
schrijfwijze slechts gebruikt wordt voor vreemde woorden, en vraagt zich af of deze
ie op een gesloten uitspraak wijst, dan wel het resultaat is van rekking voor r.
Steunende op Van den Berg (De invloed van r) kunnen we hier gerust aannemen
dat het om een rekking van korte vocaal + r + cons. gaat. Het hoeft ons ook niet te
verwonderen dat we deze spelling alleen aantreffen in vreemde woorden. Nederlandse
vormen met ĭ + r + cons. bestaan niet: owg. ĭ werd in deze voorwaarde steeds ĕ + r
+ cons. Dat de andere hss. ĭ hebben, kan dan toe te schrijven zijn aan twee oorzaken:
ofwel werden de woorden in hun vreemde spelling overgenomen, ofwel is hier na
het rekkings- reeds het verkortingsstadium ingetreden (cf. VdB, o.c. p. 16).
282 Ups bekent: = verneemt, leert kennen.
Cf. 290 H, S; e.a.
285 M' hair: Volgens Kern, 21, is de i in deze, in de Statenbijbel zo gewone vorm,
enkel een verlengingsteken van de a. i als lengteaanduider is een veroveraar uit het
Oosten, in die zin dat hij overal, langs Zeeland om tot zelfs in W-Vl., binnendrong,
behalve in O-Vl., waar hij ‘op een paar witte raven na’ helemaal niet aangetroffen
wordt (J. Van Cleemput, Vroegmnl. spellingsbewegingen, p. 394). Van den Berg
(Ts. 65, 59) behandelt dit teken voor Holland en dateert het gebruik ervan: ai wordt,
i.p.v. ae, in de Grafelijke Kanselarij vooral gebruikt (vóór r, hoewel niet uitsluitend)
tijdens het Beierse Huis (1404-1416), is 100 jaar later sterk teruggelopen en komt
omstreeks 1600 bijna niet meer voor. In overeenstemming hiermee zijn het
spellingsysteem van de Rotterdamse klerken en de rechtsbronnen van Amsterdam,
Leiden, Gouda en Dordrecht.
De hoogste frequentie constateren we begin 15e eeuw. De conclusie van VdB (p.
72) is, dat het i-teken uit Keulen schijnt
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geïmporteerd, waar het naar de spelling van de Oost-Franse gemonoftongeerde, op
i-uitgaande diftongen werd overgenomen. Zie ook, over i als lengte-aanduider in
O-Vl., 13e e., M. Gysseling en A. Verhulst, Het oudste Goederenregister van de
Sint-Baafsabdij te Gent, p. 19.
286 L neghen: typisch voorbeeld van de wijze waarop een verstrooide, of gewoonweg
domme copiist, met de tekst van zijn voorbeeld omspringen kan. Er stond, zoals in
de andere hss. neghe(e)n, hij las: 9, bedacht toen dat er maar 7 planeten zijn, schrapte
het woord door, en zette in de marge: VII.
288 M ellic: met svarabhakti. Waarschijnlijk oostelijk. Misschien een regressieve
spelling met bijgedachte aan suffix -lich (-lik): cf. wellich (VL II, 110b). Zie ook: 10
pont peesgarijs (VL II, 97 Ag). Kern, 93, citeert: ellick vait uit de Valkenburgse
Stadsrekening van 1467 (Slanghen, Bijdrage tot de Geschiedenis van het tegenwoordig
Hertogdom Limburg, p. 24). Cf. M 288; M 375; M 894; B 941: ellec; M 1001; enz...
288 H, S betekenen: is inderdaad corrupt, zoals in Mnl. Wdb. wordt opgemerkt (1,
1146). Niet alleen echter L, zoals t.a.p. vermeld wordt, maar ook Ups, M, U, B, M',
O en W hebben dan de goede lezing: kent (of bekent).
289 M' Dande: lees: Dander(e). Waarschijnlijk viel het afkortingsteken weg.
291 ten si dat astronomie doet: = ‘tenzij dat het de kennis van de sterrekunde doet’,
zoals Clarisse interpreteerde (p. 90, aant.).
295 B, O, W: isser, esser: enkelvoudige vorm met een meervoudig onderwerp: twee.
Cf. Stoett, 443: Eens was desen man gesent twee corven. Eenzelfde constructie komt
voor in vers 477.
295 W: het telwoord is kennelijk in de pen blijven steken.
298 Ups, M, L, U, H, S, W: wet = weet, met verkorte e (VL I, 69A). B en M' hebben
ofwel deze vorm niet begrepen, ofwel verkeerd gelezen, en er het subst. wet in gezien.
299 H, S: saturnus: Ups. heeft ook hier, samen met de overige hss., de goede versie:
mercurius.
301 Ups duytsche: de spelling uy hoort vnl. tot de 15e eeuw, en is zeldzaam in
Vlaanderen: VL II 88a en VdB, Ts. 65. Van
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Haverbeke vindt echter (vanaf 1281) voor Brugge niet zelden deze spelling (p. 20).
303 Ups, B, W soe: pron. pers. f. Vooral Vlaamse vorm, maar kan ook in Brabant
voorkomen (cf. de huidige uitspraak). Treffend is nochtans dat de meeste afschrijvers
(M, M', L, U, H, S en O) een ander pronomen als onderwerp aan de zin hebben
toegevoegd: si of dat, zodat ik daaruit afleid dat zij soe als bijwoord hadden gelezen.
304 hoe: soe: zelfs de hss. die soe als bijwoord hebben opgevat (zie commentaar v.
303) behouden de grafie soe. Mogen we daaruit afleiden dat de uitspraak
gediftongeerd was: [o ]? Laten we niet te vlug besluiten: 1) we kunnen hier een rijm
voor het oog hebben; 2) de spelling met oe komt ook voor buiten het rijm: 313 L,
M'; 315 U; 341 U; 363 U; enz... Andere rijmen in Ups zijn:
9 : 10

toe: hoe

436 : 437

toe: soe

917 : 918

toe: hoe

1561 : 1562

doe: toe

1769 : 1770

toe: doe

257 : 258

toe: hoe

303 : 304

soe: hoe

447 : 448

toe: hoe

1507 : 1508

toe: vroe

1713 : 1714

toe: hoe

197 : 198

toe: hoe

In Brabant bestond een diftong: vgl. dowe, howe, towe (VL II 87 Opm. 3), maar
uit vv. 91: 92 zouden we geneigd zijn te concluderen tot een gesloten monoftong
(VL II 85b), wat Overdiep (Vormleer, p. 15) een voor de hand liggend antwoord
vindt, tenminste wat de rijmen betreft.
Op te merken valt echter dat Ups. zich tot regel stelt: soe = pronomen (behalve
1493: so, waar het echter ook misschien als bijwoord kan worden beschouwd); so =
bijwoord. Dan tóch verschil in uitspraak?
308 W ghaet: eigenaardig is hier de h na g voor a, die aangetroffen werd tot in
vroeg-14e-eeuwse hss. Cf. 415 H, S, W: ghanc; e.a.
317 U xijc: lees: xij, met de andere hss.
330 W dat waerhede: lees: dats waerhede.
335 B die kalengier, L de kalendier, U die calendiere,
O die kalendier: zijn meervoudsvormen.
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Eén vindplaats van betughen, onder betekenis 3, in Mnl. W. 1, 1168.
336 L sesh: het schrijven van een h na t schijnt tamelijk vaak voor te komen, terwijl
dit na andere consonanten, zoals hier s, slechts zeer zelden het geval is (Van Loey,
II 113).
Ook Van Helten (pp. 140-141), die alleen de spelling th vermeldt, bekent geen
vermoeden te hebben van oorzaak en betekenis ervan. Jacobs (VMl. § 194) kent geen
vormen met sh in auslaut, enkel in anlaut, en dan nog vóór u: shuvereyn. Van
Cleemput (Vroegmnl. p. 401) citeert voorbeelden van t, g en d + h, en ziet er, met
E. Blancquaert, een aspiraat in.
In Z-W-Br. (pp. 202 vv.) wordt een overzicht gegeven over de verschillende geuite
hypotheses. Die van Lasch (ð, geschreven t) en Kern (verspringing van h) kunnen
in geen geval toegepast worden op de groep sh.
Tenslotte heeft Nordberg het misschien nog bij het rechte eind (citaat uit Z-W-Br.
p. 203): hij vraagt zich af of h toch niet kan ‘utmärka tillfällig eller individuell
aspiration’. Deze aspiratie zou dan, volgens Van Loey (ib.) als een doffe e geklonken
hebben. Hier vonden we ook een paar voorbeelden met sh: 1303 broecsh, 1290
himberectshgat.
Opvallend is dat alleen L deze geaspireerde consonanten heeft. Dus toch Nordberg?
(cf. vv. 341; 459; 545; 609, e.a.).
337 H dat claerne: lees: dat tiaer ne, zoals in Vorlage S. Cf. Mnl. W. 3, 1461.
339 M watt: bij deze vorm, die Kern veronderstelt (L.S. § 112), maar uitdrukkelijk
opgeeft als een hypothetische reconstructie, mogen we niet blijven stilstaan. De tekst
is hier klaarblijkelijk corrupt. Vermoedelijk stond er in de Vorlage: want tene iaer,
misschien onduidelijk, of bijna onleesbaar.
339 beghent: 340 kent: U heeft met het rijm geen rekening gehouden (beghinnet:
kent); M heeft vint, had dan ook vermoedelijk een Vorlage met kint, en begreep niet
wat er bedoeld werd.
348 H, S san: is een hapax. Het Mnl. Wdb. (7, 141) kent het alleen uit dit vers, en
noemt het ‘een bijvorm van saen, ook uit enkele ogerm. tongvallen bekend: osa. san;
ofr. son, san’. Er moet echter aan worden toegevoegd dat san hier rijmt op dan. Ik
weet niet waar Verdam zijn wijsheid vandaan heeft.
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Grimm, D. Gr. 3, 197, heeft: os. sana, d.i. Hêl. 37, 19 (v. 1256), maar de uitgave van
M. Heyne kent alleen sâna.
Ook Bosworth-Toller heeft alleen ags. sóna (ook Suppl.); N.E.D. IX, I, 926: ags.
sóna, os. sâno, sâna, sân, of sôn, sân.
Dus mnl. saen: daen, of sâne: dāne.
(De vorm dane, VL II, 105 A.a, Gent 1240, uit de Keuren (11, 31, 34) staat na
comparatief!)
Is in de Nat. dāne een intussen in 't mnl. opgenomen variant in de plaats van het
temporele dan? Dāne heeft ruimtelijke betekenis (nog in: vandaan).
Dāne schijnt in de Nat. (rijm) archaïsch te zijn, of zeldzaam. Hier schijnt dus dane
in de plaats van dan te zijn gekomen. Is dit een Vlaams verschijnsel?
349 L kersauant: hebben we hier een overgang van de sjwa in a, zoals dit aan het
slot van een woord in onbeklemtoonde positie meermalen voorkomt? (talrijke
voorbeelden bij Van Loey II, 97e). Hetzij dan dat de oorzaak van deze overgang ligt
in een uitspraak van de met neergehaalde tong, of in een progressieve
klinkerassimilatie (regressieve assimilatie: cf. aant. op v. 1574 H ghodoghen).
349 U korsauont: over de wisseling Germ. re/ri > ar, er, or: zie Van den Berg, Oude
Tegenstellingen, p. 72 vv. Op 2 vindplaatsen na (één te Antwerpen en één te Brugge)
heeft de schrijver geen vormen met or voor Zuid-Nederland. Deze komen vooral
voor in Oost-Brabant, maar ook in Limburg. Het Middeleeuwse or-gebied besloeg
slechts het uiterste Zuid-Oosten van Zuid-Nederland, verbonden met een groot deel
van Noord-Nederland, ‘terwijl het Brabant en Vlaanderen onaangeroerd liet’ (p. 95).
Anderzijds geeft Heeroma (Hollandse Dialektstudies, krt 21) dorde-vormen op voor
Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht.
351 H, S iij: lees: seuenhondert, zoals in Ups, L, U, B, O.
354 H, S lopeliaer = schrikkeljaar. Het woord komt, volgens het Mnd. Wdb., alleen
voor in deze verzen en in Sp. I6 var. B en var. L. Inmiddels vond ik het ook nog:
- in Ms. Kon Bibl. Brussel II 3809 (anno 1505), fo 7r (bis);
- in Ms. Kraków (Museum Czartorisky), nr. 3091, perkamenten getijdenboek uit
1468, waarvan een facsimile in Gailliard & De Vreese, Dietsche kalenders, p.
59 (kalender nr 12, Utrechts):
- in Ms. Heidelberg, U.B., hs. Trübner 142, midden 15e eeuw,
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facsimile in Gailliard en De Vreese, o.c., p. 27 (kalender nr 27, Utrechts).
In het Mnl. Wdb. (4,792) worden als vindplaatsen in de Natuurkunde geciteerd: de
verzen 89, 96, 116 en 353. Dit laatste nummer is niet juist, en moet vervangen worden
door: 354 en 356; bovendien komt het ook voor in v. 94. Daarenboven staat in het
Mnl. Wdb.: ‘Deze benaming schijnt in andere germaansche dialecten niet voor te
komen’, wat evenmin juist is: cf. Eng. leap year!
355 Ups iiij. der jaren: dat deze constructie reeds in de tijd van onze handschriften
archaïsch is, moet niet betwijfeld worden. Verdere gegevens over dergelijke
problemen bezitten we niet: een chronologische stijlstudie van het Nederlands bestaat
nog niet.
356 S gheuaren: de opmerking in Mnl. Wdb. 2, 955 (ghebaren = gevaren) moet
vervallen. De correcte werd nl. reeds door de copiist zelf aangebracht.
365 Ups wille (enk.) heeft de juiste lezing: cf. 397 si heeft, 385 die ander sesse.
389 Ups teerre somme = gezamenlijk. (cf. v. 1677). Deze verzie is te verkiezen boven
die van L, H, S, waar het rijm in het gedrang komt. Cf. Mnl. W. 7, 1529.
393 M wieghel: (het Mnl. Wdb. 6, 1440 spelt verkeerd: wiegel). Waarschijnlijk
hebben we hier een hypercorrecte inlassing van intervocalische g, in een gebied waar
de g normaal verdwenen was. Nemen we aan dat dit gebied oostelijk is (Limburg),
dan hebben we een aansluiting aan het g-Schwundgebied van Trier. Frings vermeldt
als voorbeeld: riegel: riil, riiel, [...] in Keulen en Trier (Zwischenvokalisches -g-, p.
13).
De hiaat tussen twee vocalen kon in het Omnl. (15e eeuw) door een g gevuld
worden, zoals Van Helten het uitdrukt (pp. 158-159). Ik zou liever zeggen dat de
intervocalische semivocaal j in g kon overgaan:
scrigen < *scrî-j-en < scrien
gefriget < *gefrî-j-et < vrien
en andere voorbeelden.
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Vergelijk in dit verband nog de volgende vindplaatsen uit de Sp.d.S. (hs. Oudenaarde,
uitg. J. Verdam):
84a

crege = creye (kraai)

(oostmnl.)

51d

merge = merrie

(oostmnl.)

39a

eiger = eieren

De uitspraak van deze g kan best gepalataliseerd zijn geweest.
Is echter niet de Limburgse afschrijver, maar wel de Noord-Hollandse Vorlage
voor deze vorm verantwoordelijk, dan werd deze wellicht in een gebied geschreven,
waar de ingweoonse palatalisatie, met uiteindelijk wegvallen van de spirans, bestond.
Ook vinden we in het Ags. hweohhol, hweogol, hweogul, germ. *χweχ(w)la-.
Deze vormen kunnen ons echter niet interesseren, aangezien in het ags. de
intervocalische g gepalataliseerd en ten slotte gesyncopeerd werd, zodat we ook daar
geen houvast vinden. Heeft de copiist van M het woord niet begrepen, en het
onveranderd overgenomen? Maar waarom verving hij het dan drie verzen verder
(396) door het typisch Limburgse woord rad (cf. Kloeke, Wiel-kaart1)? Dit is niet
logisch. Of had zijn Vorlage eens wieghel (393) en dan wiel (396), zodat hij in 396
vatten kon waarover het ging?
Misschien ook stond er telkens wieghel, begon hij door de inhoud in 396 te
begrijpen wat bedoeld werd en liet dan maar in 393 staan wat hij nu toch eenmaal
geschreven had?
Er is nog een verklaring, die alhoewel zéér ver gezocht, toch niet a priori mag
verworpen worden: In M komen verschillende metathesis-vormen voor (drop = dorp;
dorne = donre, e.d.).
We kunnen hier dus ook zo'n vorm hebben: wieghel < *wielg. Aan de andere kant
vinden we in dit Limburgs-beïnvloede hs. eveneens rekking van korte klinker vóór
o.m. l. De volgende reconstructie is dan:
*wielg < *wilg.
Ook w = v komt vaak voor. Ter staving van dit alles verwijs ik in globo naar
Hoofdstuk III, 2: Taal der Handschriften. Hierna gaan we dan maar een stapje verder,
op wat nu toch wel erg glibberig terrein begint te worden:
*wilg < *vilg.

1

Taalatlas Afl. 3, nr 7.
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Met wisseling i/e krijgen we dan: velg. Velghe betekent ‘buitenrand van een wiel’
(Mnl. W.). En precies dit woord ‘velghen’ vinden we in hs. L, in margine, naast v.
393.
393 L wel: of wēl (met ie > ē), of gewoon corrupt voor wiel (wat speciaal in dit hs.
waarschijnlijker lijkt).
399 M nochtien = noch te dien = nog daarbij. Dit is het enige hs. waar deze vorm
geregeld het nochtan(s/t) van de andere hss. vervangt.
403 H, S gheuoucht: vermoet: de copie is hier, wegens het onzuivere rijm, stellig
bedorven.
Ups E : ontkenningsvorm enne. Zie Commentaar v. 1724.
409 W nocthan: lees: nochtan.
409 O tfirmamet: lees: tfirmament.
409 S tfiermament: zoals B! Heeft S een Brabantse Vorlage gehad, dan zou daar toch
wel meer van moeten blijken.
H heeft tfirmament, en beide hss. wijken bijna nergens van elkaar af. Misschien
heeft S hier doodgewoon de volgens hem lange klinker vóór r zó gespeld als hij dat
deed voor de Nederlandse woorden.
410 M vent: ofwel is hier verkeerd ‘rent’ gelezen; ofwel gebruikt M een oostvlaamse
of limburgse vorm voor vint, wat eventueel voor de betekenis opgaat: ‘het firmament
vindt in 100 jaar één graad meer’.
411 Ups anders sends: de vorm met d wordt niet vermeld in het Mnl. Wdb. Deze
epenthetische d wijst op een stemhebbende s o.i.v. de volgende vocaal: eenen.
423 Ups, B O: tholomeus
M, U: ptholomeus
W,: ptholome s
L: parthomeus
H, S: prolomeus (cf. 550, 575).
Alleen M, U en W hebben de naam van deze in astronomische kringen zó beroemde
Griek goed geschreven. De andere copiisten wisten blijkbaar niet over wie het ging,
en waren dus kennelijk niet in het minst op de hoogte van de wetenschap die zij aan
het afschrijven waren. Aan de andere kant pleit dit daarom nog
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niet voor het intellectuele peil van M, U en W. Ten hoogste kan men hier een staaltje
van hun accuratesse vinden.
423 Ups affricaen
M alfragaen
L, H, S, B affragaen
O effragaen
W alphagaen
U affraen (cf. 575).
Een eveneens zeer bekende astronoom, Constantinus Africanus, zaaide blijkbaar
verwarring in de geesten en contaminatie in de benaming.
430 S rine: cf. aant. v. 6. Kan ook n gekregen hebben o.i.v. voorafgaand in.
431 M, L, H, S, B, O, W die = dat. fem. s.
436 U haue: lees halue. Tenzij l-vocalisatie? (Cf. VL II, 96 A: hausceiden, hauf.)
Cf. Buntinx en Gysseling, Het oudste goederenregister van Oudenbiezen:
virdehauf (p. 163); hauf roghe ende hauf gerste (164); virdehaft (p. 164); hauen
pacht (206); virdenhauven (209); ein hauf bunre (209), enz...
438 B eist: = eest = es 't. (Over rekking van vocalen in dit geval zie Van Loey I, 28
1). Meer als bepaald Brabantse eigenaardigheid vermeldt Van Loey in Z-W-Br. (p.
173) de rekking van korte klinkers vóór s + cons.: zeestech, beesten, e.d.
Franck (Mnl. Gr., 74 en 92) tracht deze vaak gebruikte vorm te verklaren uit: 1)
is t, met verlenging van de i in ē in dialecten, die deze ē omzetten in ei: spreict,
eiten, leist, e.d.; 2) uit: *es hit.
Van Helten (60) zoekt het in es + it, met beïnvloeding van de i van het pronomen
op de e van het ww.
Deze vorm schijnt, volgens Franck, ouder te zijn, dan die met korte vocaal (Franck,
Incl. p. 100: ‘Im ganzen ist darnach auch hier die form mit kurzem vocal jünger als
die mit gedehntem und eine gewisse parallele mit den typen waest und wast nicht
zu verkennen’.
440 U dijs: pron. dem. gen. n. s.: dies. De rijmvorm dis wordt vermeld bij Van Loey
I, 32.
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440 Ups, M, H, S, B des: oudere gen. s. van het pron. dem. Hier wegens het rijm
bewaard, alhoewel U es in is veranderd heeft, en dan ook dijs kan schrijven.
442 Ups, L, U, H, S sich: 1) gewone imp. bij sien (cf. vlich bij vlien, slach bij slaen,
...: Van Loey I, 51 opm, 2); 2) ofwel, wat minder waarschijnlijk is, gaat deze vorm
terug op een inf. siggen = seggen, die echter slechts als dusdanig in rijmpositie
aangetroffen werd. Van een imp. met i is nog nergens een spoor gevonden. Sich (ook
sick, seck) komt nog voor bij Breeroo.
442 M, O sech: zolang we niet weten, op welke inf. deze imperatief teruggaat, kunnen
we ook niet de klinkervarianten bespreken. Is het het ww. seggen, dan heeft M. de
normale vorm; is het de inf. sien, dan kan het een Oostvl. of Limb. ĕ voor ĭ zijn. (cf.
v. 452 M.: besich: wijst er, door het prefix, wel op dat het hier om het ww. sien gaat;
452 O: sech).
450 O en L hebben 42 milen, i.p.v. 42.000, omdat ze de m van duizend beschouwd
hebben als de afkorting van milen.
460 Ups, H licht: ik zou dit hier niet opvatten als een werkwoordsvorm, want waarom
dan die t, die niet onontbeerlijk is, en alleen het rijm maar hindert. Eerder zal het een
bijwoord zijn: ongeveer, zonder twijfel, of vlug. Het is in ieder geval een stoplap.
460 L, U, S lich: dit kan natuurlijk een, hier zeker niet Limburgse, dus sporadische
apocope van t zijn, hoewel ik het liever als een imp. van ligghen zou opvatten. De
verwarring tussen ligghen en legghen is, ook nu nog, typisch Hollands. B, O, W
hebben lech (vv. 442, 470, 480, 488, enz...) en hebben het dus telkens als ww.
beschouwd. Al deze vormen komen geregeld terug in vv. 469, 470, 480, 488, 502,
1682, enz...
465 L, U, H, S vorsten: 1) = versten: vooral N-Brabants; 2) = voorsten, met verkorte
(?) o. Maar dan wordt de betekenis gewijzigd van 1) ‘waar de zon het verste staat,
op dat punt is Mars op zijn kortste afstand van de aarde’, in 2) ‘waar de zon allereerst
komt, op de eerste plaats staat, daar komt dan Mars onmiddellijk na’.
465 O, W ten naesten: bedoeld wordt: ten versten, zoals in de andere hss.
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466 Ups ten naetsten < ten nadesten; met -de- naar nader < naerder?
471 H, S: hebben de afkorting m in de Vorlage gelezen als milen, zodat dusent
ontbreekt.
475 B cont: schrijffout. Lees: comt.
478 U tvehondert: Jacobs (Mvl. p. 248) beweert dat v (= w) slechts zelden voorkomt
na een dentale, en dan nog slechts vóór ± 1360.
Bij Van Cleemput (Vroegmnl. p. 402) vonden we het volgende: ‘Wanneer we het
Corpus van Friedrich Wilhelm openslaan en de spelling van de semivokaal nagaan
na t, d, s, of z, dan zien we dat zowel in de Zuidduitse als in de Ripuarische Charters
bijna uitsluitend de spelling w wordt gebruikt. In vele oorkonden uit het Sticht Utrecht
is dat ook het geval.
In het westelijk middelnederlands taalgebied is de toestand helemaal anders; daar
treft men steeds de spelling u of v aan. Pas in 1290 voor Holland en Zeeland, in 12801
voor het Brugse Vrije en na 1290 voor de Oostvlaamse bronnen is er overgang van
u of v naar w. We kunnen de evolutie a.v. voorstellen: tue > tve > twee.
Na de g blijft de u gedurende de ganse mnl. periode behouden. [...]. De regel is
absoluut en duldt geen enkele uitzondering, tenzij om diakritische redenen.’
Ups, L, H, en S hebben hier w, die dan, volgens Van Cleemput, ofwel uit het Sticht
Utrecht afkomstig kan zijn, ofwel, voor de andere streken, jonger is dan de spelling
met u of v.
We hebben ons afgevraagd of deze spelling niet kan wijzen op een labio-dentale
uitspraak van de w. Verdenius (Iets uit de geschiedenis...) bespreekt de waarde van
w (bilabiaal of labiodentaal), maar beperkt zich vooral tot de initiale w. Hij neemt
een oorspronkelijk bilabiale uitspraak aan, die in de ME een sterker consonantisch
karakter had (of kreeg) dan in het Zuiden, waar ze nu nog steeds bilabiaal is. Kern
(Klankl. L.S. 75) vermoedt dat de w in het Limburgs nagenoeg semi-vocalisch klonk
en slechts zelden u, v of uu geschreven werd.
De spelling w zou dan, te oordelen naar wat Van Cleemput en Kern beweren, o.i.v.
het Oosten zijn binnengedrongen, en het eerst het Sticht Utrecht bereikt hebben. Dit
helpt ons echter

1

‘We troffen echter reeds in 1270 een voorbeeld aan.’
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niet veel vooruit, wat de waarde van dit teken betreft. Van Loey II, 101 is ook van
mening dat de w in het Mnl. een bilabiale was.
Toch is het eigenaardig dat de spelling v voor w vooral voorkomt na dentalen: d,
t, s en z. Het lijkt wel voor de hand liggend dat de w hier de v zeer dicht naderde.
Er heeft in ieder geval iets als een lichte verwarring tussen v en w bestaan: Van
Loey II, 109 c vermeldt enkele, weliswaar zeldzame vormen, met w i. p. v. v: wan,
wornoemt, wrouwe, wonnes, hewet; en om bij de Natuurk. te blijven: M 828 wliet,
1036 twijfte, 1086 woren, e.d. Ook het omgekeerde komt voor: v. 317 M': veruen =
werven. (cf. vv. L 515: tve; L 552: tue; L 559: tuintich; 767 O suert, enz...)
511 H, S vort cont: zoals Clarisse reeds opmerkte (p. 313), is dit vers bedorven, en
de tekst der overige hss. zuiverder.
516 ghile: volgens Kil. ‘vetus Fland.’. sonder ghile = zonder twijfel. alle wile: niet
in Mnl. W.; wel in Handw.: al wile = op 't ogenblik. Alle wile moet dan betekenen:
in elk opzicht, alleszins.
519 H, S wile: lees mile.
519 H, S naest: = naar, volgens. De emendatie van Bilderdijk (Clarisse, p. 104, noot
1), die hier naet wilde lezen, ‘i.e. na de’ behoort tot het rijk van de fantasie.
520 Ups, L, H, S, B mie: astronomie: grafisch rijm, of werkelijke diftong? (O heeft
er zich niet aan gewaagd: astronomien: my; en W heeft het tweede vers totaal
gewijzigd: vond hij het rijm te hinderlijk?)
Ook bij Maerlant worden dergelijke rijmen aangetroffen:
‘het eenige geval waarin het rijm tusschen ie en î zeker geoorloofd is, is dus in
den auslaut, de voorbeelden als ic sie, gescie, drie, die (pron.) nie, enz...: hi, mi, di,
wi, vindt men overal; in plaats van hi of hij enz... is dan dikwijls ook hie geschreven.
Ik heb er niet genoeg op gelet, of alleen deze pronomina, waar zonder twijfel de
klinker nog eenigszins onbepaald kon wezen, zoo worden gebruikt, of ook andere
woorden, waarin al langer eene lange i vast was. Deze kwestie zou een opzettelijk
onderzoek verdienen.’ (Franck, Al. G. p. LXX).
Franck (Mnl. Gr. pp. 4-5) haalt o.m. dit probleem aan als argument voor een reeds
monoftongische uitpraak van ie. Van Helten (p. 435) beweert dat dergelijke ievormen, in de auslaut, bij pronomina, ook buiten het rijm gevonden worden. Dit is
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niet het geval in Ups. Ook in verband met de vraag van Franck, of andere î-woorden
dan de pronomina op ie rijmen (zie boven), heb ik het hele hs. onderzocht, maar niets
gevonden.
Zie ook de commentaar op 1057: 1058.
521 U vierhondert: lees 4000 (cf. Ups, L, H, S, B, O, W).
525 H, S een alf: ofwel is hier verkeerd afgeschreven, ofwel kon de Vorlage ook
hebben: .i . (zoals W).
526 L: dient aangevuld te worden met vat.
527-528: απο-κοινου -constructie.
538 Is mate in Ups. oorspronkelijk, met betekenis: meetwerk, -tuig (dus subst. mâte),
en is gemate in B een kruising van mâte en gemete? Of is B gemate oorspronkelijk
en dan Ups. uit gemate afgekort (zonder ge-): māte?
540 Ups. Sonder dat alleens es die screde: = behalve dat de schrede gelijk blijft.
Mnl. W. 7, 1544 heeft vnl. Vlaamse vindplaatsen (Maerlant) van sonder dat, en
enkele Brabantse.
546 Ups sic: LXVI: spelling c = stemloze auslaut-fricatief komt wel méér voor.
550 orconde tholomeuse des (en varr.): over de semantische en structurele evolutie
van orconde, speciaal i.v.m. dit vers: zie Mnl. Wdb. 5, 1977, waar gewezen wordt
op de verkeerde interpretatie van Clarisse. Hier wordt (letterlijk) bedoeld iets als
‘Volgens Ptolomeus hierover’.
558 L, S, W tachtendeel: met assimilatie (cf. V.H, p. 2111). Ups tachdende deel: als
de eerste d geen verschrijving is, o.i.v. de bijna onmiddellijk volgende andere d' s,
dan hebben we hier een anticiperende assimilatie, zoals die vooral in Limb., maar
ook in Brabant wordt aangetroffen: cf. VL II, 114 A.C. In v. 1113 heeft Ups tachtende.
558 H tachendeel: niet alleen assimilatie, maar ook t-syncope (< apocope?). Deze
vorm is hier niet Limburgs, maar gewoon corrupt. De Vorlage (S) heeft tachtendeel,
en in v. 1113 hebben beide tachtendeel.

1

Andere vbb. van dergelijke assimilatie bij Buntinx en Gysseling, Goederenregister van
Oudenbiezen: terdeil tarue (p. 220); terdeil tarwe (248).
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559-560 Ups heeft een bevredigende, zinvolle lezing, parallel met 545-555. De 6
varr. met kerf zijn onduidelijk: ook Verdam 4, 1397 wist er geen raad mee. Al die
varianten zijn dus vermoedelijk bedorven: dit pleig nog eens voor de grote gaafheid
en oorspronkelijkheid van Ups. (Maar XXV werf zal wel corrupt zijn?)
560 L, U, H, S, B, O eerdrike (of varr.) kerf(f): kerf = brok (Mnl. Wdb.). De bedoeling
zal hier wel zijn: de aardbol. Zie Mnl.W. 3,1397, onder bet. 2, met verwerping van
Clarisses commentaar.
573 W su: (1) = zo?
(2) ik vraag me echter af of we niet doodgewoon sii moeten lezen: W zet vaak
geen punt op de i; schrijft sii (3 pl.) in v. 846 en hii in v. 852.
Ook de zinsconstructie wordt er duidelijker op.
574 M betrecken = overtrekken. Vindplaats te voegen bij Mnl. W. 1, 1163-4. Volgens
de citaten in WNT, van de hemel gezegd (met wolken), alleen gebruikelijk in N.-Ned.
Vgl. conclusie over Taal van het hs. (p. 185): Noord-Holl. Vorlage.
582 M men si niet ghesien: acc. si is Oostmnl. (VL I § 28g en o).
588 Ups sinken: denken: in de veronderstelling dat de copiist hier welbewust te werk
ging, moeten we aannemen dat de Ingweoonse ontronding dincken hem te vreemd
voorkwam, en hij er anderzijds niet toe kon overgaan senken te schrijven, om het
rijm zuiver te maken.
589 B tsarpe: vermoedelijk corrupt. Of, maar dat lijkt gewaagd, hebben we hier,
maar dan in anlaut, s = sch, zoals VL (Z-W-Br., 196-197) vermeldt voor in- en
auslaut, met vbb.: tusen, vleshouwere, e.a.?1
cf. 756 B: scarp.
606 Ups natheit: boven de regel werd door de copiist zelf wacheyt ingelast. Zie
‘Woordgeografie’ in de bespreking van de taal van dit hs.

1

In het Limburgs kan s = sch (zie commentaar v. 280); daar de interferentie Brabants-Limburgs
groot is, kon deze spelling misschien ook in het Brabants voorkomen.
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Zie ook in Ups

v. 877:

in de tekst: weke,
daarboven: of natte;

v. 933:

in de tekst: wachede,
daarboven: of nathede.

Verdam (Sp.d.S. II, p. XXXIV): ‘De vrij talrijke voorbeelden van het woord [=
wacheit] in mijne verzameling zijn alle uit Vlaamsche schriften (Jan Yp., Hs. Yp.,
Natuurk., e.a.).’
616 Ups grooet: eigenaardige spelling, die een compromis lijkt tussen oo en oe. Ik
heb ze nog niet elders aangetroffen, tenzij in W:
Ups

W

1409 ooec

659 cooemt
683 cooemt
733 cooemt
734 nooemt
824 cooemt
912 rooet
983 dooet (= doet)

Volledigheidshalve wens ik hier nog aan toe te voegen dat T. van Veen bij zijn
dissertatie (Utrecht tussen Oost en West) één van de stellingen a.v. formuleert:
‘In R. Opperveldt's Ultraiectina Tempe (1649) Ts. 41, 46 vv. duiden de vormen
dooet, grooet, enz. de geronde, half gesloten velaire klinker [ò:] aan, die speciaal
voor t voorkomt, zowel in Zuid-Holland, als in Utrecht.’
Aangezien de tekst van deze stelling (natuurlijk) ontbreekt, kan ik niet oordelen
of er enig verband bestaat tussen de 17e-eeuwse spelling van Opperveldt en die van
Ups en W. Toch zou dit mooi uitkomen, daar Ups Zuid-Hollands en W Utrechts is.
618

Ups, B, O

derde: onvrede

M

deerde: onvrede

U

terde: onweerde

In de Vorlage stond zonder twijfel derde: onverde. De metathesis-vorm van vrede
bestaat in het Mnl., is geografisch echter niet bepaald; drede daarentegen is totaal
uitgesloten. L is gestruikeld over het onzuivere rijm (had dus in de Vorlage derde:
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onvrede, of iets dergelijks) en heeft er dan derde: houerde van gemaakt, wat i.v.m.
manslachte niet veel zin heeft. U en W hebben beide dezelfde poging gedaan terde:
onweerde; derde: onwerde. Nu staat nog te bezien of in W w = v, dus toch onverde,
ofwel zoals in U: onwaarde.
633 M neen te sijn [...] niet: normaal zouden we verwachten: ten (met enclise).
640 Ups vrucht: boven de regel laste de copiist een synoniem in: anxt. Ofwel vreesde
hij dubbelzinnigheid, of onbegrip. In beide gevallen is het echter duidelijk dat vrucht
= angst in zijn streek niet, of niet goed bekend was.
645

B

eggers

O

effers

W

auegers

Ups

nauighers

M, U

nauegars

L

nauegaers

H, S

naueghers

= grote timmermansboor. (Voor nave-geer: zie Schönfeld § 65).
W heeft reeds de vorm met n- procope, zoals die in het ABN is overgegaan. B
heeft een bekende bijvorm.
O: effer staat niet in het Mnl. Wdb. Wèl vond ik daar (2, 582) ‘Efger (?)’, waarvan
Verdam dus niet de betekenis kon raden. De vindplaats volgt hier in extenso:
Vranck de bontwerker van smeer, die ghebesicht is totten wijndasen (windas) en
totten efgeren 1 gul. 14 ½ wit., in de Rek. d. Buurk 99. Dit is een Utrechtse tekst, uit
de jaren 1420-21.
Kiliaen geeft: eggher, evegher: terebra, terebellum. Plantijn: egger, eviger oft
neffiger, tarrière ou taraut pour forer ou percer.
Alles wordt nu duidelijk; het raadselachtige efger is een verzwakte vorm van
navigeer >* avigeer > eviger > efger, en tevens het laatste stadium vóór de
geassimileerde vorm in O: effer, die nog niet werd aangetroffen.
646 B Wen = uwen: [y. w n] of [y: n]?
Cf. 1083 M zwtw't; 1099 L. wl (= vul).
M.i. is de vorm uit B een bewijs temeer voor bilabiale uitspraak.
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647 U heette: lees: heet, wegens het rijm: ghereet.
649 M dinct: hypercorrecte t- paragoge = Limburgs.
657 M sten: oude spelling, tot in het begin der 14e eeuw (VL II, 58a en Jacobs, Mvl,
91)
In 655 schrijft M in rijmpositie stien (: sien), waarschijnlijk uit de Vorlage, want
v. 660 hebben we steen (buiten het rijm).
662 O Is soe eest al in een:
vermoedelijk is eest hier subst.: oven, met de bijbedoeling van ‘hitte’.
664 H, S horen: lees horten. Cf. Mnl. W. 3,608.
675 H hebi si: corrupt = hebsi; of vóórtonigheid?
686 L onbliuen: is niet, zoals Clarisse beweert (p. 314), een corrupteel voor ontvlien,
maar betekent: ontsnappen (eig. ontbliven).
694 M ghescepen[esse], O gescepenisse hebben één p (daarentegen ghesceppenesse
in H, S, B, W). Verdam 2, 1599 kent deze bijvormen met één p niet. Ze bevatten het
part. perf. gescepen, terwijl (ge)sceppenisse op de inf. is gebouwd: (ge)sceppen.
717 O hertissen: = hagedissen. Het Mnl. Wdb. (3, 397) vermeldt de vorm, met
asterisk, als vindplaats in ‘Dat boeck ghenoemt tregement der ghesontheit [...]’
(gedrukt te Brussel in 1514), als een ‘verkeerde lezing voor hectisse’.
Dit scheen op het eerste gezicht, nu we in O dezelfde vorm vinden, dus al niet
juist. We zijn dan ook gaan kijken in de huidige dialecten. Bij Weijnen (De dial. v.
N-Br., kaart 8) vonden we de volgende vormen met r:
erdis: helemaal in het N-O van Brabant
radisse: Westbrabant (Gastel).
Bij De Vries (Etym. Wdb., p. 231);
r diss l: Goeree
artis: Leuven
èrdis: N-Brab.
Bij Franck-Van Wijk (p. 225) nog een andere:
èrtis : Aalst
Nergens wordt de r-epenthese verklaard.
Zou hier geen volksetymologie in het spel zijn, dus met bijgedachte aan aarde?
We hebben toch in het ABN-woord hagedis óók een vorming naar haag.
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Het woord schijnt dus, in afwachting van andere vindplaatsen, eerder Brabants en
oostelijk te zijn, en is bepaald niet verkeerd gelezen, zoals Verdam beweert.
Wat nu de betekenis hier betreft, het is m.i. overbodig uit te weiden over het feit
dat hagedis (en salamander) sinds lang geassocieerd worden met heksen: het waren
hun lievelingsdieren. Volgens Paracelsus waren zij in hun ‘element’, - in de letterlijke
zin! -, in het vuur. (Cf. Maerlant, Al. G. V, 954-955:
die salamandre die biden viere
levet sonder ander spise)

Hij onderscheidde nl. 4 soorten ‘Elementargeister’, en deze indeling vinden we in
de Nat. terug. Er zijn:
luchtgeesten: nachtridders, varende vrouwen, maren(?)
aardgeesten: elfen, ‘goede kinderen’, kobolden
watergeesten: nikkers
vuurgeesten: hagedissen.
717 varende vrouwen: worden nog vermeld bij Kiliaen, hoewel hij eraan toevoegt
vetus, in de betekenis van: ‘Dryas, hamadryas, sylvarum dea’.
718

Ups

godelinghe

L

godelingher

In verband met L worde eerst opgemerkt dat het Mnl. Wdb. (2, 2023) dit woord
bespreekt onder versnummer 712, waarvoor dus 718 dient gelezen te worden. De
vorm wordt als corrupt beschouwd, en Verdam stelt voor: goderlinge, met een
vraagteken. Hij beschikte echter alleen over hs. L. Nu komt Ups de gewraakte vorm
staven. Een goedelinc is een soort van huisgeest, genius. Formeel hebben we hier
volksetymologie naar god, gode, ofwel uo > ō = Vl., Holl. (VL II, 85).
Boven de regel in Ups staat, blijkbaar als synoniem en ter verklaring: wichte. Dit
zijn inderdaad ook geesten, maar dan beslist kwade. Het woord heeft trouwens, ook
in zijn andere betekenissen, bijna steeds een pejoratieve bijklank gehad.
Buddingh en Niermeyer vermelden het, zonder er veel aan toe te voegen.
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Kiliaen, noch Plantijn geven het woord. Bij Kiliaen vinden we wel:
godeman, goyman, godelieden, goylieden = mendici.
godewijf, goywijf = mendica.
U, H, S, B, O: goede kinder (en varr.): = goede geesten, beschermgeesten.
Niermeyer (Verh. over het Boze Wezen, p. 23) zegt: ‘Zij schijnen aan het
dwergengeslacht te grenzen [...]. Of de zieltjes van omgebragte kinderen zulke
Huisgeesten werden, gelijk sommigen willen, valt moeijelijk te beslissen.’
W Voeden kinder: het meest voor de hand liggende is deze onwaarschijnlijke versie
als corrupt te beschouwen. Toch ben ik daar niet zo zeker van, hoewel het duidelijk
is dat de copiist hier de tekst van de legger lastig heeft gevonden. Hoe komt hij erbij
voeden te schrijven? Als we nu even de zin van niet te dichtbij bekijken, dan zien
we dat er sprake is van varende vrouwen en goede kinderen, (enz...: wat volgt, heeft
hier geen belang).
In de veronderstelling dat de copiist met de term goede kinder niet bekend was, gaat
hij zich afvragen wat die kinderen hier komen doen, en dan nog wel goede kinderen.
Nu wordt de vroedvrouw in O-Brab. (dus ongeveer de streek van de afschrijver!) de
goeivrouw genoemd (W. Roukens, Dialectol. en Volkskunde. Alb. Grootaers, p.
232). Bij een ook maar iets verstrooide of vermoeide copiist gaat de
gedachtenassociatie ongeveer zó, maar dan bliksemsnel: mijn legger is verkeerd,
heeft g (lombarde!) i.p.v. v: de vrouwen voeden natuurlijk die kinderen. Misschien
had ook het iets verder voorkomende minne invloed.
M Naecte kinder: ik weet geen verklaring voor deze variant.
719 W, L eluen: de andere hss. hebben alle: alue(n). Franck-Van Wijk (153)
veronderstellen dat de vorm met e analogisch ontstaan is, naar het meervoud van
deze vermoedelijke -i- stam.
719 B ruboute: als we veronderstellen dat hier ribaut bedoeld wordt (alhoewel we
dan ruboude verwachten), hebben we ofwel een Vlaams-Brabantse ronding van i,
zoals bv. lucht < licht; ofwel, met bijgedachte aan ruw, regressieve spelling. Cf.
ruwaerd
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(= reward): VL II, 97; rudarijs (= dom mens) werd op dezelfde manier in het dialect
van Oud-Beierland: rouwdar s (Opprell, p. 80)
Een andere verklaring is dat ruboute een samengesteld nw. zou zijn:
(1) ru = ruw, wild, onvriendelijk, bits.
(2) - bout = afleidingssuffix, naar bv. dronkenbout (= dronkaard), dat ook in de vorm
-boute bestaat. Als we zien dat O roubouts heeft, mogen we, meen ik, wel aannemen
dat er in het eerste lid verband schijnt te bestaan met ruw.
719 Ups maren: boven dit woord, onmisbaar voor het rijm, schreef de copiist: nacht
merien. Het bewijs dat dit woord hem veel bekender voorkwam, vinden we in v.
722, waar hij (samen met M) in de tekst, maar buiten het rijm ditmaal, maren vervangt:
nacht merien heten wise hier.
720 W tsomorgens: met regressief-assimilerende svarabhaktivocaal.
723 Ups, L, U, H, S, B: minne, O mijnne: er zijn al heel wat veronderstellingen
geopperd over de betekenis van dit woord. Clarisse (p. 117, 222) doet het bij maren
aansluiten.
Inderdaad, marenminne bestaat, o.m. bij Maerlant, Nat. Bl., en in de Lekenspiegel.
Maar wat onoverkomelijk is, is dat de 2 delen van de tmesis door een hele zin van
elkaar gescheiden zijn.
Clarisse scheen, alhoewel hij het niet zegt, toch ook niet goed over deze hindernis
heen te kunnen stappen, en vroeg zich dan af in navolging van Huydecoper, e.a., of
het niet Eilieve! zou kunnen betekenen.
Willems las in hs. B mume, wat Clarisse natuurlijk overnam, en zelfs verklaarde
als ‘eenen vriendelijken watergeest, eene Nixe’ (p. 222). Mathias De Vries vond dit
toch wel wat àl te kras: onder eigen initialen stelde hij voor in B óók minne te lezen
(voetnoot ib.).
Een derde gissing van Clarisse was: micke (= let wel, merk op). Téveel hss. hebben
echter minne om aan de juistheid van deze vorm te twijfelen.
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Bilderdijk wilde de verzen a.v. lezen:
Minnen heten wise hier
Maer (of: mare) het sijn duuelen alle

Van Wijn (Avondst., p. 305) interpreteert, zonder commentaar:
[....] heten wise hier.
Minne! het sijn duuelen alle

Het Mnl. Wdb, 4, 1168, sub mare: ‘722: de lezing is bedorven; van minne is in eene
soortgelijke bet. niets bekend; misschien moet men lezen: Marinnen heten wise hier;
mare het syn, enz... Vgl. de gissing van Bild. aan den voet der bladz.; nachtmarinne
komt voor in de gemma vocab.’
Het is moeilijk in deze zin een behoorlijke construktie te vinden. Waar houdt bij
op? Is het:
Nacht merien heten wise hier.
Minne, dit sien duvelen alle

of
Nacht merien heten wise. Hier
Minne. Dit sien duuelen alle

waarop de variant L schijnt te duiden:
Maren hieten wi dat hier
Minne hieten e dit zijn duuelen alle

Nu kan minne o.m. betekenen ‘beste vriend’ of iets dergelijks, en het is dan vanwege
de schrijver een rechtstreeks tot de lezer gericht woord, als waarschuwing. Ik
parafraseer: ‘Er zijn hagedissen, heksen, elven en nikkers. Wij doen ze gewoonlijk
allemaal onder hetzelfde hoedje en noemen ze maren. Maar, beste vriend, pas op!
Het zijn in werkelijkheid duivels, die als enig doel hebben ons te belagen.’
Vergelijk hiermede:
Amelijs [....]
Viel in onmacht ende van vare.
Die coninc deden opheffen dare,
Alse een edel man van sinne,
Ende seide: ‘En vervaert u niet, minne!
Stant op sloutelike.’
(Brab. Yeesten, B II, v. 310 sqq.)
De knape liep te sinen wive
ende sprac: ‘Hier comen .ij. keitive
Minne dien seldi teten setten
siet waer si comen int netten.’
(Willems, Belg. Mus. X, 70: Sproken of Fabliaux.)
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Anderzijds wordt door M. Gysseling aan mnl. minne de betekenis ‘watergeest’
gegeven, uit Germ. maanja- (= watergeest), fonetisch beïnvloed door minnen en
minne (zoogster) (Top. D. 37, 133). De verklaring van Gysseling steunt op
verschillende toponiemen en het woord ‘meermin1’.
In ons zinsverband klopt deze betekenis prachtig, maar dan moet de constructie
anders geïnterpreteerd worden: minne is dan onderwerp van sien, met expletisch dit;
dus:
Nacht merien heten wise hier.
Minne dit sien duvelen alle.

724 M bedrochten: 1) < inf. bedroven (bedroeven) = o.m. in het verderf storten, met
hypercorrecte -ft/-cht-wisseling? (Bedrucht = bedroefd, komt voor.)
2) < inf. bedriegen, met bijgedachte aan bedrocht, znw. = list, streek?
3) < inf. * bedrochten, naar het subst. gevormd?
725 H, S over ons verlistighen: Verdam (Mnl. W. 8,2057) stelt voor (met vraagteken)
te lezen: ons verlistighen, zoals trouwens in andere hss. voorkomt.
730 moete: alleen L heeft moghe: vgl. voor het verschuiven van deze hulpww. van
modus nog:
754 moghen: M connen
763 mach: M can
730' en 730' M: de arme copiist is zó onder de indruk gekomen van dat enorme
aantal duivels, die er alleen maar op uit zijn ons in de hel te doen storten, dat hij uit
pure benauwdheid inspiratie kreeg, en er een twee-regelig gebedje aan toevoegde.
736 H, S vrucht: lees: drucht, en vergelijk Mnl.W. 2,442⁄3.
759 B roder: lees: droger. Verwarring stichtte het adj. van v. 760.

1

Bij J. KEHREIN (Ueberblick der deutschen Mythologie, p. 31): ‘Minni, menni scheint schon
im hohen Alterthum eine allgemeine Benennung solcher Wesen gewesen zu sein. Das Wort
gehört zu dem ahd. man = Mann, Mensch und zu dem altn. man = Jungfrau, kommt aber nur
in Zusammensetzungen vor.’
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762 Ups hi (van de bliksem), maar si in 765, 768, 770.
765 O kopers: lees: kepers. Met bijgedachte aan ‘koperen staven’?
M, U, W en O hebben het woord keper niet goed begrepen: de eerste vervangt
het door latten, de tweede en de derde zagen het verband niet met een dak, de laatste
ten slotte heeft corrupt (?) kopers.
766 L ende een berch die heuet tac: totaal corrupt.
U die stat: is volgens de betekenis mogelijk, maar maakt het rijm onzuiver.
W dat vat: idem.
B dat (zonder dak): idem.
B heeft waarschijnlijk een corrupte Vorlage gehad, of de sandhi-vorm tac niet
begrepen. (Over tac: zie VL, Sandhiverschijnselen in het Ndl., p. 29).
767-768 Ups
Swaerde die waren inden scoen Heuet si [= bliksem] oec ontkeren doen: dit is niet
duidelijk. De bliksem heeft zwaarden ‘doen’(intr.) ‘ontkeren’, of veeleer (trans.)
‘heeft hij ontkeerd toen?’ Toen, d.i. Mnl. doe (: scoe).
Het woord ontkeren was voor de middeleeuwse copiisten niet duidelijk, blijkens
de varianten: onsteken, ontwe geslegen, te broken; M neemt het niet over; U vervangt
het door uutkeren: d.i. (naar Voc. Cop.) vernielen, maar dan als inf. gebruikt met
doen (ww.).
767 U sweert ende scoene: corrupt, lees: [...] inden scoen.
M tzwert: eigenaardige spelling, met verzachte s, waar we juist het behoud van
de scherpe consonant zouden verwachten.
Zwert komt reeds voor in de 13e eeuw, en de spelling van M is waarschijnlijk
analogisch hiernaar.
O schouwe: joue: het is hier absoluut noodzakelijk de beide vormen in verband
met elkaar te bespreken, als we tenminste van het standpunt uitgaan dat ze werkelijk
rijmen. We staan dan (wéér eens!) voor een alternatief:
(1) schouwe = schove, nom. schoof, d.i. een houten (pijl-) koker. De spelling ou
is (Oost-) Limburgs en Gelders, wat deze hypothese misschien nog meer kracht
bijzet.
In dat geval hebben we joue = Jove = Jupiter, als subject van heeft ontkeert.
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(2) schouwe = scoe, met diftong, wat vooral Brabants en Limburgs schijnt te zijn
(VL II, 87).
Maar dan moeten we joue dus óók gediftongeerd lezen.
Er bestaat in het Nederl. een uitroep jouw! waarover E. Blancquaert, samen met
Mevr. C. Tavernier-Vereecken en hun studenten, een artikel schreven (Top. D. XXIII,
1949). Deze interjectie wordt vooral gebruikt door schutters, en betekent zoveel als
‘raak!’ of ‘roos!’ In het artikel worden talrijke zegswijzen opgesomd, o.m.: jouw
schieten, dat es ne schoone jou, mee nog twie jouws zijn z'uit, e.d.
Ontkeren betekent hier ‘uitschieten’ (van een wapen). Welnu, klinkt dit niet
aanvaardbaar: de bliksem kan fantastische dingen doen, kepers breken zonder dat
het dak ook maar de minste schade lijdt, zwaarden precies raak treffen in de schede,
zonder dat die stuk ging, enz... Geografisch zijn er geen bezwaren: jouw, met bijvorm
sjouw, komt niet alleen voor in het zuiden, maar zelfs in Amersfoort.
Chronologisch staat het probleem er anders voor. Niets wijst op het bestaan van
deze vorm in het Mnl. Hij wordt voor het éérst gevonden bij Kiliaen, en in Amersfoort
bestaat hij in de jaren 1654 en vv.
Kan joue ook rijmspelling zijn voor oostel. jo = ‘ja!’? (Cf. commentaar v. 225, p.
683).
Of is het een corrupteel voor touwe = Limb. vorm van toe, in de bet. ‘bovendien,
eveneens’ (Mnl. W. 8,387 v.)?
767 Ups scoen = mv. Heeft dus de oude vorm bewaard, evenals M, B, W die het
enkelvoudige scoe hebben. L, H, S hebben een sing. scoen, U een plural. scoene.
769 S stede: corrupt, lees scede.
H: heeft zelfs te stede: lees de scede. Cf. Mnl. W. 7,357.
772 B pilijchede: met assimilatie uit pijnlijchede.
776 besengt (en varr.) = pikzwart, verschroeid.
783 M bliximt: met natonige tweede i.
810 L waghen: = zich bewegen. De tekst blijft dus zinvol, maar het rijm lijkt gestoord:
draien.
Nu kan de copiist gedacht hebben dat hij in het vorige vers draghen (= zich
bewegen) geschreven had, maar dan is hij toch wel èrg verstrooid geweest. Het rijm
kon in ieder geval zuiver zijn: ofwel draeijen: waeyen, ofwel draghen: waghen.
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815 Ups, M, L, U, O, W smout: cf. De Vooys, Mnl. Woordgeogr., p. 59:
‘smolt (var. smout): zacht, helder. Een zeldzaam adj. dat behalve bij P. [= Potter]
slechts in de Nat. v.h. Geheel-al voorkomt. Mogelijk is het daar een variant van een
Hollandse afschrijver’.
Dus hier 3 vindplaatsen méér, t.w. in Ups, O en W. Zie ook Mnl.W. 7, 1380.
820 M dat wie wint: 1) ofwel corrupt, lees: dat wint;
2) ofwel wie = bijw. hoe.
825 H, S soeket: corrupt. Lees: steket. Cf. Mnl. W. 7,2047.
832 M wlghet: corrupt? of vulghet = volghet? cf. 1083 M zwtw't; vooral: 1099 L wl
(= vul).
834 Ups, U, W varinghe: dit is waarschijnlijk weer een regionaal woord; de andere
hss. hebben synoniemen (haest, saen, thans), L gaf er de brui aan en verving de hele
zin door een stoplap.
Vindplaatsen in het Mnl. W. (8,1267) van varinghe vooral in Vlaamse teksten; nu
nog bij De Bo; Kiliaen noemt het ‘Flandr.’.
840 M elkel: dissimilatie voor elker. VL II, 102 + aant. geeft andere vbb.: kindelbedde,
letter (= lettel), e.a.
Cf. commentaar v. 1039.
855 H Si: lees: so(e) en cf. commentaar 994 M.
857 Ups Het is niet uit te maken of er wasem, dan wel wasom staat. Zeker is, dat er
geknoeid werd aan de onbeklemtoonde vocaal.
859 O: het hele vers is corrupt. Zie de andere hss.
860 H, S rooc: het rijm is onjuist (: moet). Waarschijnlijk verkeerd afgeschreven
van soet.
bitter ende soet (en varr.): (in Ups., M, L, U, O, W, en B in v. 859): Bilderdijk
stelde voor een hendiadys: bitter soet = bitter roet, te lezen, en Clarisse stemde
daarmee in.
Het probleem echter is eenvoudig:
bitter = ‘roet’, en komt in die betekenis pas voor in het W.N.T. II 2751 (Cats; De
Bo);
soet = eveneens ‘roet, schoorsteenzwart’, en de oudste vindplaats hiervan in het
Mnl. W. (Ned. Taalmag. 2.212, zonder tekst) dateert uit de 16e eeuw!
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Zodat we hier een zeer waardevolle aanvulling hebben op het Mnl. W., daar beide
woorden veel ouder zijn dan men tot nu toe dacht.
De tautologie in dit vers hoeft ons bij deze interpretatie niet te hinderen: cf. 966
slecht ende effen; 1150 het reghent dan ende es nat; 1570 der manen manescijn,
enz...
863 Ups, M, O meer (: snee): ondoordacht, uit gewoonte, werd het oorspronkelijke
mee gewijzigd zodat het rijm verloren ging (cf. 871: 872, e.a.).
865 Ups vtor = uter, met sonorisatie van sjwa.
868 Ups, L, U, H, S, W Die = acc. masc. van het pron. rel.
869 U hanghede: part. pr. met n-syncope, of vergeten afkortingsstreepje?
874-875 L: heeft een corrupte versie.
877 B wase: zie Mnl. W. 9, 1780.
882 H D twasem: lees: Dor twasem.
883 M heet: enclise van oostelijk he (= hij) + t (= pron. n.)?
884 H, S wacheit: corrupt. Lees: waerheit. Cf. Mnl. W. 9, 1621.
889 M ens = eens. Hier kan aangesloten worden bij en = een (VL II, 42 Opm. 1).
893 Ups enich: daarboven menich. De copiist (of wie het dan ook was) begreep, bij
het overschrijven van v. 895 (elc vat), dat het hier om een meervoud ging. Vandaar
de glosse.
Tenzij hij een tweede legger raadpleegde, die in tegenspraak met de eerste was:
vol twijfel over de juiste versie besloot de copiist de beide adjectieven op te nemen.
Tot deze veronderstelling kwamen we via M die - en dit is wel zeer merkwaardig schijnbaar voor eenzelfde alternatief gestaan heeft en het zó oploste: in een of menich
vat. W schreef: in veel vatkine.
900 L scijn: ik veronderstel dat het subst. bedoeld wordt en de zin a.v. is: hoe meer
natheid er hing, hoe meer schijn van de [zonnen-]ring [er hing, of was].
901 B regenbode: ook in 905 en 915: corruptie is dus uitgesloten.
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Het Mnl. W. (6, 1195) vermeldt het verschillende keren als variant, o.m. in Der Nat.
Bl., en zoekt een eerste verklaring in volksetymologie, een tweede in een meer
geleerde etymologie, met bijgedachte aan Iris, de ‘bode’ der goden. Volksetymologie
lijkt weinig waarschijnlijk: het woord is in zijn beide elementen te duidelijk om met
opzet verhaspeld te worden. Bovendien kondigt de regenboog de regen niet aan,
maar staat pas ná een bui aan de hemel. De wijziging in -bode kan echter steunen op
een regionale volkslegende, want bode betekent ook: kraam, tent, vat, dus een soort
van regen-reservoir.
906 M reghens: corrupt o.i.v. het voorgaande rechte. Lees: ieghens.
909 M scade: lees: raye. ‘Schaduw’ geeft net de tegenovergestelde betekenis van
wat bedoeld wordt.
Wat er precies gebeurd is, is moeilijk met zekerheid te reconstrueren.
911 H weruen, S waeruen: lees: verwen, vaerwen.
M waerven: is logischer geweest, en wijzigde de rest van de zin in: sien wi dit,
zodat de betekenis min of meer gered werd. Bij H en S past de opsomming van de
kleuren niet bij het gebruikte weruen.
In 914 heeft geen enkele afschrijver zich vergist, maar dáár staat dan ook geen
cijfer voor het subst., en dat is wat H en S (en ook M, maar die merkte het tijdig!) in
v. 911 van de wijs bracht. Vier werven (of een ander cijfer gevolgd door werven)
komt in de Natuurkunde-tekst zó vaak voor.
911 H, S heuet: lees: gheuet.
915 M reghenboech twie: acc. pl. zonder uitgang. Voor de neutra komt dit in het
Limb. vaak voor, maar boge, oorspronkelijk m., kreeg soms wegens de e-uitgang
het vrouwelijke geslacht. Dit is hier niet het geval, zodat we een zwak masc. hebben
in een flectie die ook voorkomt bij sterke woorden als: steen, oom, knecht, e.d. (vbb.
bij VL I, 12γ Opm. 1)?
932 H, S roden cirkel: paleografisch geredeneerd schijnt het voor de hand te liggen
dat H en S in de vorlage rōden hadden, en het n-streepje vergaten.
Tóch kan, naar mij vriendelijk werd bevestigd door de Koninklijke Sterrenwacht
te Ukkel, de kring om de maan soms rood
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schijnen, zodat we niet te overhaastig tot een schrijffout mogen concluderen, maar
misschien een persoonlijke interpretatie van de copiist hebben. Wat echter deze
opvatting enigszins dwarsboomt is dat H en S in 936, waar manifest rond bedoeld
wordt, wéér roder gebruiken, en in 938, waar alle hss. het bij ront houden, schrijft
nu op zijn beurt O roet. (Hier is een schrijffout zeer goed mogelijk, o.i.v. het volgende
moet.)
933 L Mnl. W. 9, 1620 geeft: ‘varr. wechede, l. wethede’. Met die variant wordt L
bedoeld, waar Clarisse niet de e superscriptum staan zag. In werkelijkheid staat er
dus weechede, en is er geen enkele reden om in de plaats daarvan wethede voor te
stellen.
939 L zeluer: nom.s. Zou, volgens VL I, 45, jong (oudste vindplaats: 1320) en
oostelijk zijn.
De volgende anlaut-r kan echter ook de oorzaak zijn van een te consequent
geschreven, fonetisch juiste aanleuning. Met een dergelijke soort van assimilatie-drang
lijkt L trouwens behept: zie commentaar v. 958.
944 H, S deerde: lees: teerde < inf.teeren = opslorpen. Eigenaardige dissimilatie,
die alleen maar, door verwarring met deren, een reconstructie kan zijn van wat de
afschrijvers in hun legger als een assimilatie beschouwden: het teerde.
945 L mate = gering, onaanzienlijk.
947-948 staan alleen in Ups niet in de goede volgorde, en dit is zeer uitzonderlijk.
De betekenis die Ups krijgt door het verwisselen der verzen is zinloos.
947 H, S ent: lijkt m.i. eerder een απο-κοινου - constructie, met de praesens-vorm
van enden, dan wat Clarisse voorstelt: contractie van en dat.
948 L dat teken: lees: dats teken.
953 L beghinc: voor zover deze zeer duidelijke auslaut-c geen vergissing is (het rijm
wordt erdoor verstoord, maar dat bewijst, vooral in L, niets), zouden we hier het
imperf. hebben van begaen = beginnen.
Het onderwerp is echter ghi. Nu vermeldt het Mnl. W. ook als betekenis van
begaen: transit. aantreffen, ontmoeten. Dit noopt ons dan breken te beschouwen als
het mv. van breke =
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gebrek, wat eventueel nog zou kunnen, of als een ontronde vorm van broke, brueke,
wat m.i. te ver gezocht is.
956 schipman: zie citaat Mnl.W. 8, 583. Cf. v. 1808.
958 L in: lees: en. Was de copiist, toen hij dit vers schreef, vermoeid, verstrooid,
slordiger dan ooit? Want ook het vlak daarop volgende woord daer (= dar, 3 s.) lijkt
psychologisch beïnvloed door het volgende bijwoord daer, alhoewel de gerekte vorm
van dar natuurlijk niet uitgesloten is.
963

Ups

loudegheer, in rubriek
louderec;

L

ludergheer, in rubriek
lendeghere, in tekening
luedeghere;

U

leudergeer, in tekening
loesdere;

H, S

ludergh', in tekening
lendegheer;

B

lodegeer;

O

lodege';

W

leidergheer:

Deze hapax is wel een van de lastigste problemen uit de Natuurkunde-tekst.
1) betekenis: er komt niet duidelijk uit wàt precies bedoeld wordt: de donkere vlekken
of het mannetje in de maan.
2) vorm: enkele varianten zijn zó uiteenlopend dat normale fonetische wijziging
uitgesloten is: ofwel was de benaming reeds zo verouderd dat de copiisten er niet
goed raad mee wisten, en er maar van maakten wat ervan te maken viel; ofwel was
de term zo regionaal (dus: Oostvlaams) dat de afschrijvers hem evenmin begrepen
en de vorm hoe langer hoe corrupter werd. Het feit dat het woord in andere teksten
niet voorkomt, kan pleiten voor beide hypothesen.
Maar wàt nu precies de oorspronkelijke vorm was, kunnen we moeilijk gissen: de
meeste varianten wijzen naar iets als lode(r)- of lude(r)gheer (met [ø]?), zelfs W:
leidergheer, waar we eventueel ontronding van het eerste element kunnen hebben
(zie Taal W, p. 239: euel).
Een andere interpretatie van leidergheer volgt verder.
3) etymologie:
Door de onzekere vorm en betekenis is het haast niet mogelijk de oorsprong van
het woord op te sporen. Velen reeds hebben pogingen gewaagd, die niet altijd even
gelukkig uitvielen:
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- Van Wijn begon met te zeggen dat hij het woord niet kende (Avondst. IV, 306).
- Bilderdijk (Verklarende Geslachtlijst II, 198) maakt er een ‘Luikenaar’ van, daar
dezen de naam hadden ‘maanziek’ te zijn.
Ik vermoed dat hij daarbij dacht aan vormen als Ludeker, Ludic, Ludekeer (cf.
Nap. De Pauw, Mnl. Ged. Fr. I, 637-638). Ook Willems (in margine bij zijn afschrift
van B) sluit zich bij deze mening aan.
- M. De Vries schreef hierover in 1844 een brief aan Clarisse. Hij veronderstelde:
lode (= licht) + geer (= boord, zoom). (cf. Clarisse, p. 225.)
- Grimm (Deutsche Mythologie II, 600) citeert Van Wijn en Bilderdijk, die ‘sicher
falsch’ Luikenaar ‘deutet’, en stelt voor: eigennaam Ludgêr (ahd. Liutkêr),
Leodegarius, zou via een thans vergeten sage zijn overgedragen op de maan.
- Een tijdgenoot van Clarisse, F.H.G. van Iterson, meende er de naam van Ludgerus,
bisschop van Utrecht en prediker in Friesland (8e eeuw), in te zien (in een brief aan
Clarisse, door deze geciteerd op p. 231).
- L. Ph. C. Van den Bergh (Proeve van een kritisch Woordenboek der
Nederlandsche Mythologie, p. 133) stelt ook de vraag of identificatie met Ludeger,
geloofspreker in Friesland, niet mogelijk zou zijn.
- Clarisse zelf heeft er niets op gevonden, en citeert wat anderen ervan dachten
(pp. 224-231).
- Met zeer veel overtuiging zegt Halbertsma (Aanteekeningen, p. 84) dat ludergere
gevormd is naar ludere = ‘uitgerafelde zoom van een zwachtel of kleed, met welken
naam de ouden schilderachtig de ruige en hairachtige plekken in de maan aanduidden.’
Met die ‘ouden’ bedoelt hij alleen ‘Broeder Geraert’, die hij ook aanhaalt. Zonder
verdere bewijzen is deze verklaring méér dan vermetel, vooral in de formulering.
- J.A. Bruins (in Driem. Bladen 8, 86-90) haalt een artikel aan uit het ‘Nieuwsblad
van het Noorden’, waarin nog een andere etymologie wordt voorgesteld. (Ik heb dit
artikel, wegens het ontbreken van een volledige referentie, zelf niet kunnen lezen.)
Het uitgangspunt in het Nieuwsblad is de verklaring van laiterwolf, waarschijnlijk
de Fenriswolf, zoon van Loke, later het mannetje in de maan. En de anonieme
schrijver wil dan, na lodegeer te hebben aangehaald, een verband leggen enerzijds
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tussen geer en Fr. garou, anderzijds tussen leider, lode, loeder en Loke, dit alles van
de nodige vraagtekens voorzien.
Het spreekt vanzelf dat de goede man geen filoloog was, maar de vorm laiterwolf,
die in het Oosten voorkomt, is interessant, omdat wij daar misschien een
aanknopingspunt vinden voor de leidergheer uit hs. W, waarvan de vorm dan op een
regionale interpretatie zou steunen.
- Het Mnl. W. (4, 874) weet er niet méér over te vertellen, en vindt de suggestie
van Grimm tenslotte nog de meest aanvaardbare.
Aangezien geen enkele van deze verklaringen of veronderstellingen bevredigend
klinkt of voldoende gestaafd wordt, zijn wij verder op eigen houtje gaan zoeken,
maar het resultaat werd er niet definitiever op:
- Prof. R. Foncke was zo vriendelijk mij uitvoerig te schrijven (8/7/1964), dat hij
het nóch met Grimm, nóch met de anderen eens kan zijn, en dat volgens zijn gevoel
de basis van het woord is: liutger = de volksman, of lydger = de volksafstammeling,
of lyder = de zonderlinge krijgsman. Tenzij het eerste deel terug zou gaan op ahd.
hlūt = beroemd, zoals dat in verschillende voornamen voorkomt.
Anderzijds vestigt hij er de aandacht op dat Ludger in het Hebreeuws ‘de
glanzende’ betekent. Dit klinkt zeer verleidelijk, maar is totaal uitgesloten: de dichter
heeft het nadrukkelijk over de duutsche naam.
- Toen bleek dat er in de Volkskunde-Atlas van Nederland en Vlaams-België nog
geen kaart over het mannetje in de maan verschenen was, ben ik op zoek gegaan in
allerlei oude sagen en legenden, uitgegeven door J.W. Wolf, P. De Mont en A. De
Cock, P.J. Cornelissen en J.B. Vervliet, M. De Meyer, en anderen - teveel om op te
noemen. Bij Wolf (Niederländische Sagen, pp. 584-585, en p. 583) vond ik twee
verhalen over een spookgedaante, een soort van kwade geest, die soms in de gedaante
van een hond verschijnt, en Lodder heet A. Gittée (Vraagboek, p. 43) stelt, zonder
verdere commentaar, de vraag: ‘11. [Is u niets bekend] over ‘Lodder’?’
Alhoewel dit niet te verwerpen is, hebben we er toch niet veel aan.
- De Atlas der deutschen Volkskunde wijdde verschillende kaarten aan dit
onderwerp (15, 16, 22 en 23).

De natuurkunde van het geheelal

662
Het enige waar we eventueel iets aan kunnen hebben is dat in heel Duitsland het
mannetje in de maan een eigennaam draagt: Karl, August, Wilhelm, Michel, Philipp,
Hannes, Peter, Fritz, Heinrich, Seppel, Dieterle, Albert, Anton, enz... Zouden we
dan toch Ludger hebben gehad bij ons?
- Bij M. Lexer, Mhd. Handwörterbuch, col. 1951, vinden we: loedingaere = ein
belagerungswerkzeug, met als varr. loenigaere, loedinger, laidiger, loniger, loeniger.
(Troj. Krieg von Konrad von Würzburg).
Het is best mogelijk dat het volk, bang voor de enorme invloed: ‘cracht der mane’
(!), in zijn onbegrensde bijgeloof er een soort van belegeringsgeschut in zag, als een
onophoudelijke dreiging.
- Toen we er ook Schiller en Lübben, Mnd. Wb., op nasloegen, i.v. lodder, loder,
loderer, was er iets in de vbb. dat, nuchter gezien, zeker niet méér dan toeval is, maar
voor een vergeefs zoekende geest, die toch al zo snel op hol slaat,
gevaarlijkverleidelijk:
verschillende vindplaatsen vermelden in één adem èn loder èn ghere, als twee
gescheiden substantieven echter:
‘Der gheren (= gerenden, begehrenden, Bettler) unde der losen lude unde
der loddere [= liederlijke kerel, deugniet, vagebond] was vele in Frankrike
(Lüb. Chr. 1,65) - were dat yenich loder eder gherende man etc... (Lüneb.
St. R. 28, 15) - sunder den lodderen unde den gheren (Korner 96a W).’
Twee scheldnamen, aaneengesmeed, om het verachtelijke wezen in de maan aan te
duiden? Het volk heeft steeds geloofd, getuige de Atlas der deutschen Volkskunde,
dat Janneke-maan een dief of een heiligschender was, en in de maan zijn straf uitzat.
Het Mnl. kent loeder, lodder als scheldwoord: schoft, liederlijke kerel, vagebond,
en volgens J. De Vries, Etym. Wdb. heeft het min of meer dezelfde betekenis in het
mnd., (zie Schiller & Lübben), in het oe., on., ohd.
- Bij dit onderzoek ben ik ten slotte ook nog gaan denken aan de als wijziging van
bi Gode steeds onverklaarde Mnl. uitroep: bi lode!
Men ‘vermoedt’ allerlei etymologieën, maar geen enkele is zéker. Ik vraag me nu
af of dit niet een oud-heidense aanroeping tot de maan zou kunnen zijn, waarin we
het eerste deel van ons lode-geer terugvinden.
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Willems publiceerde in Belg. Mus. 1, p. 326, ‘Eene scone exempel’, waarin de
volgende verzen: ‘Noch bemane ic u meere/bij den zonnen boom ende bijder manen’
duidelijk genoeg zijn. Het laatste zou dan een equivalent van bi lode kunnen zijn.
Nadrukkelijk wijs ik er echter op dat deze overdenkingen slechts ten beste gegeven
worden voor wat ze waard zijn. En ik geloof niet dat dat véél is.
- Men kan ook denken aan de verklaring van de maanvlekken in de Roman de la
Rose. Bij het opnieuw lezen van de desbetreffende verzen (16855-16880) trof me
plotseling het woord plon:
‘Si con li veirres transparenz,
Ou li rai s'en passent par enz,
Qui par dedenz ne par darrière
N'a riens espès qui les refiere,
Ne peut les figures montrer,
Quant riens ni peuent encontrer
Li rai des eauz qui les retiegne,
Par quei la fourme aus eauz reviegne;
Mais plon, ou quelque chose espesse
Qui les rais trespasser ne laisse,
Qui d'autre part metre vourrait,
Tantost la fourme retourrait;

en voorts aan Dante (Paradiso, Canto II, vv. 85-90):
’S'egli è che questo raro non trapassi,
Esser conviene un termine, da onde
Lo suo contrario più passar non lassi;
E indi l'altrui raggio di rifonde
Cosi, come color torna per vetro,
Lo qual di retro a sè piombo nasconde.’

Beide dichters vergelijken de maan dus met een stuk spiegelglas:
waar ann de achterkant lood zit1, wordt het licht teruggekaatst; waar het glas
doorschijnend is, laat het de stralen door zodat we slechts donkere vlekken zien.
Dit is precies het omgekeerde van wat in de Natuurkunde staat: neem een glas en
kijk erdoor; overal waar het helder is,

1

Het was in de Middeleeuwen de gewoonte de spiegels aan de achterkant met lood te bedekken.
Het vertinnen, hoewel sinds lang bekend, werd pas later op grote schaal door de Venetiaanse
industrie in zwang gebracht.
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zult ge licht zien; waar het donkere striemen heeft, ziet ge niets. Het gekozen
voorbeeld klopt helemaal niet met de in de vorige verzen gegeven verklaring: alleen
waar de maan (spiegel-) glad is, kan zij het licht terugkaatsen; de ruwe vlekke blijven
donker.
Het houdt geen steek de gegeven theorie van de maanreflexie te illustreren met
een doorschijnend glas; slechts een spiegel kan als vergelijking dienen. En dat is
zonder twijfel in de bron van de dichter het geval geweest, zoals bij Jean de Meung
en bij Dante. Wie echter schuldig is aan de verkeerde interpretatie, de dichter of zijn
bron, is natuurlijk niet uit te maken.
En nu zijn we vlak bij ons doel: er schijnt een traditie bestaan te hebben om de
maan te beschouwen als een soort van spiegel en de maanvlekken te verklaren alsof
het niet-verlode gedeelten ervan waren.
Zouden we dan in lodegeer een samenstelling hebben: lode (= lood) + geer (=
boord, zoom), nl. de in of rond of op de rand van het lood liggende vlekken?
Besluit: men begrijpt onmiddellijk dat met een totaal onzekere spelling en bedoeling
het niet mogelijk is etymologisch een verklaring te vinden. Alleen de folklore kan
ons helpen: er werd mij echter medegedeeld door de Kon. Nederl. Ak., Afd.
Volkskunde1, dat het woord in onze huidige dialecten niet meer voortleeft. Het licht
kan dus alleen komen van een oude sage of legende... die nog moet gevonden worden!
978 Ups en: waarschijnlijk te lezen als e .
De vorm en begint slechts sporadisch voor te komen in de tweede helft van de 15e
eeuw.
981 M dicht: lees dlicht.
993 L rinc: dit is eigenlijk het laatste woord van het volgende vers, waar het ontbreekt.
Om op de corruptie van deze plaats te wijzen, heeft iemand na rinc een rood kruisje
getekend.
994 M si is: lees: so (e) is. Zou dit wijzen op een Vlaams voorbeeld, waar M
systematisch soe (= pron. fem.) in si verandert, hier dan ten onrechte? (cf. H 855).
Of ligt doodgewoon verstrooidheid, met invloed van volgende i, ten grondslag aan
wat dan een schrijffout zou zijn?
997 M, U, B, O, W dragen = hier: zweven, vliegen.

1

brief van 19/11/1965.

De natuurkunde van het geheelal

665
998 L die dscrifture: lees: die scrifture, tenzij ds hier mag gelijkgesteld worden met
anlautende ts in vreemde woorden, waarvan vbb. bij VL II, 116 (zie comm. v. 1037).
1005 M teijbijn: lees: teijkijn.
1006 Ups maniere: daarboven werd door de copiist naturen ingelast. Alle hss. hebben
maniere, behalve B: naturen (W heeft een heel ander vers). Hieruit zouden we moeten
afleiden dat Ups ofwel twee leggers gebruikte, of nà het copiëren met een ander hs.,
verwant aan B, collationeerde, en het woord naturen inderdaad beter gekozen vond.
1006 L na die na die: lees: na die.
1014 L sekes: lees: seker. Deze fout ontstond o.i.v. volgend des.
1018 U, O dier: oudere pluralis-vorm (nom.), buiten het rijm. cf. 1020 U, H, S (=
acc.)
Wat O betreft: volgens Tille (§ 251) zeer zelden in het Gelders; is eerder Limburgs.
1031 Ups threchte: th = t. cf. commentaar v. 336.
1031 L die iaer: iaer is normaal onzijdig. Corrupt, o.i.v. voorgaand die lenten?
1035 L, H, S hebben de tekst hier zinloos gemaakt door te schrijven enen-, een nacht,
waar moet staan: euen: de nacht is dan gelijk aan de dag. Bij O is het moeilijk het
verschil op te maken tussen u en n. H en S hebben enen nacht als nom.-vorm wel
wat kras gevonden, vandaar het lidwoord een (of telwoord?). M heeft er helemaal
niets van begrepen, en nacht door dag vervangen.
1036 M calende: is, als bijvorm van calendier, niet bekend.
1037 U et tander: stapelvorm, waarvan talrijke vbb. in de verschillende hss. gevonden
worden.
658 H dattet tfier
1117 O int dende
1105 U et tseuende, enz...
misschien ook wel L 998: die dscrifture? (zie aldaar).
1038 U heitte: de ei-vorm kan moeilijk teruggaan op mnl. hette, of hitte, want wat
kan daar een rekking veroorzaken? Wèl mogelijk is dat we hier een analogie naar
adj. heet hebben
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(cf. warm-te). Maar ook historisch kan ê zich hebben ontwikkeld uit germ. * χaitîn
- (Ofri. hête.
1039 U starckel = compar., met dissimilatie.
cf. 840 M elkel; 1677, 1678 Ups sonme, onme (of somne, omne); 1704 H, S niewel.
1040 W Dam die ram: lees: Dan die ram.
1041 In Mnl. W. 2, 691, sub eren, worden de foutieve varianten van Clarisse
opgegeven, en wordt voorgesteld eriën te lezen.
In werkelijkheid hebben Ups, M, L, S, O: eren
H: ere (waar vermoedelijk het n-streepje ontbreekt) (of inf. zonder n, cf. v. 1060)
U: eeren
B: eriē (en niet erren)
1043 L apelle = april. Lees ap'elle.
1043 M, H, S gaet in die stier: ofwel deflexie, ofwel hebben de afschrijvers gedacht
aan ingaan = beginnen, met als onderwerp die stier. Het subject volgt echter in v.
1044: die sonne, dat ze niet schijnen gemerkt te hebben.
1046 M twiuoudoghe: met sonorisatie van sjwa.
1046 (en niet 1045, zoals Mnl. W. 8, 812). Ook hier is Verdam door Clarisses
verkeerde lezing even in de war gebracht: de variant in L is niet twevodighe, maar
twevoudighe.
1052 Ups is hier de enige versie, waar die sonne op v. 1052 staat, en niet op de
volgende versregel. Het komt me voor dat Ups dichter bij het origineel staat: de
andere redacties hebben een zéér kort vers 1052, en een buitensporig lang 1053.
1053 L clīmem: lees: clīmen.
1054 S gaet: lees: gaen.
1055 M glelic: lees: ghelic.
1057-1058: het rijm vertoont hier een grotere verscheidenheid dan in het soortgelijke
geval, dat we sub 520 bespraken:
Ups

astronomie:

mye

B

astronomie:

mie

L

astronomie:

mie

O

astrononomien:

mie

H, S

astronomie:

mi
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U

astronomi:

W

ontbreekt.

mi

Bij Ups schijnt de spelling te wijzen op een diftong; inderdaad kunnen wij ons dit
moeilijk als een louter grafisch rijm indenken, zoals vermoedelijk in B, L, U.
-ye lijkt inderdaad als diftong bedoeld te zijn: cf. Ups 1593 versien: 1594 kn en.
Minder bewijskracht heeft L 1691 astronomie: 1962 philosophye.
Psychologisch pleit m.i. alles tegen deze opvatting: de afschrijver heeft zich er
niet toe beperkt de spelling aan te passen, integendeel, het rijm-voor-het-oog is net
zo gestoord als bv. bij astronomie: mi.
Dain (Les manuscrits, pp. 39 vv.) onderscheidt 4 fasen in het copieerwerk: 1) la
lecture du modèle; 2) la rétention du texte; 3) la dictée intérieure (‘celui auquel est
due la grande majorité des fautes de copie’); 4) jeu de main.
Ik denk dat hier het derde stadium de oorzaak is van wat we voorlopig nog niet
als fout zullen beschouwen. ‘Le scribe se dicte intérieurement le texte qu'il va écrire.
Il agit comme s'il le prononçait pour son compte. Et il est permis d'imaginer qu'un
jour des appareils enregistreurs de grande sensibilité pourront déceler les
imperceptibles contractions du larynx et des cordes vocales correspondant à cette
dictée intérieure. Il est incontestable que le texte lu et retenu par le copiste est transcrit
par lui avec les particularités phonétiques qui lui sont propres.’ (o.c., pp. 41-42).
Ik meen dan ook werkelijk, in dit geval, dat de copiist inwendig [mi ] zei, met als
grafische weergave: mye, hoewel hij net zo goed mie had kunnen schrijven. Voor
ons zou dit echter veel minder interessant geweest zijn. Zei hij nu [mi ] om te rijmen
op [a s t r o n o m i ], of omdat de Vorlage reeds mie had, en hij dus geneigd was een
diftong te lezen, of omdat de gediftongeerde vorm van het pronomen voor hem
mogelijk was? Vragen, steeds maar vragen, waarop misschien ééns het antwoord
komt.
Voor H en S bestónd het gewoon niet, aan een aanpassing te denken, al was het
dan maar in de spelling. Wellicht ook hebben ze niet eens gemerkt, dat er met het
rijm iets scheef liep.
B en L wens ik, als dubbelzinnig, buiten beschouwing te laten.
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Ook in O is geen zekerheid te vinden; ten hoogste hebben we hier, bij diftong, een
e: en-rijm.
U alleen schijnt met min of meer grote probabiliteit op monoftong in beide woorden
te wijzen. (cf. ook rubriek U na 1242: astronomi).
1058 We kunnen de hss. in 2 groepen verdelen, die met foutieve, en die met correcte
tekst:
Ups, L, H, S: gaet wt (met varr.)
M, U, B, O: gaet in (met varr.)
Het spreekt vanzelf dat de laatste gelijk hebben: de zomer begint, de dagen lengen,
de nachten worden korter.
1060 H lange: inf. met n-apocope (Brab., Limb., ook Holl.-Utr.).
1061 wedemaent: over de etymologie van deze naam, zie het artikel van B. van den
Berg, haymanoth ‘hooimaand’, in N. Tg. 59 (1966), 117-119, waar echter, in
navolging van Clarisse, voor U ten onrechte de vorm widemaent vermeld wordt,
i.p.v. wedemaent.
1063 liebaert (zie ook vv. 1079 en 1096): dit woord is zeker Vlaams, getuige Maerlant
zelf, Nat. Bl. II, 2109:
‘Leo [...] es coninc van den viervoeten beesten [...]; lewe es hi in dietsce ghenant,
ende liebaert heetmene hier int lant.’
1064 L staet: lees: staert.
1081 L diet: = die heet.
1082 U, B pinct si, pincse: waarschijnlijk corrupt voor: pijnt si, alhoewel pinken =
glanzen, schitteren, op het eerste gezicht wel zin heeft. Bedoeld wordt echter dat de
hondsdagen een pijnlijke kwelling zijn.
Ups, M, L, H, S hebben de goede versie.
O pinsic = corrupt.
Cf. v. 1084 waar U en B beide wéér pinken hebben, alsmede ook ditmaal O.
1090 L alse alse men: lees: alse men.
1102 L wasset mee an: lees: en wasset niet mee an.
1109 O geest: vermoedelijk metathesis van enclitisch geets.
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1110 M, H, S, B, U, O minne, mine, myn: dit is het Franse woord mine = gedrag,
aard, natuur. Volgens Franck-Van Wijk werd dit in het Mnl. ‘nog al eens ontleend’
als mîne. De dubbele spelling nn in M, H, S, B duidt dus niet op ĭ. Sommige copiisten
schijnen het woord lastig te hebben gevonden: Ups, L en ook W (maar met een
‘omgewerkt’ vers) hebben sinne; in O vermoed ik een adj. poss. mijn.
1115 H, S sterren: lees: sterten.
1116 L tijt = omzetting van de tekens, ij = î.
1119 W cont: lees: cout.
1119 O manieren: lees: naturen.
1122 M: het hele vers is corrupt. Lees met de andere hss.:
Die sonne inden scorpioen is.

1134 W heeft: lees: heft.
1134 O hoet = hoofd, met f-syncope.
1144 L nacht maent: lees: slachtmaent.
1148 (niet 1147, zoals Mnl. W. 2, 2078; de variant in S is niet tute, zoals bij Clarisse,
maar tote).
Hier staan we voor een volslagen raadsel, want Verdam geeft voor M: ‘grote, l.
gote’. Het Maastrichtse fragment bevat echter deze verzen niet, houdt op bij 1129
en gaat na een lange hiaat verder bij v. 1772.
Quid?
1151 O hoymaent: lees: loymaent.
1152 W quarius: had W een Vorlage waarin de A als hoofdletter door de rubricator
moest worden ingevuld, en dit niet geschiedde? Ook O heeft hier hoofdletter A.
1159 B hal sporkle: = half sporkel, met sandhi-assimilatie fs> s.
Vgl. ook onderhal dachwant, cit. V.L. II, 115 A; e.
1162 O wedren: is zeker geen metathesis van het in de andere hss. voorkomende
werden, maar: ‘een zeker weer zijn’. In v. 1200 vinden we ditzelfde ww., maar nu
zijn de rollen omgekeerd: Ups, U, B hebben wedert; L: werdet; H, S weder =
vermoedelijk corrupt, als bijw. geïnterpreteerd, wat geen zin heeft; O: wertt (of
werct?) (waarschijnlijk het laatste).
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1162 O sale (3 s.): all: ik veronderstel dat sall moet gelezen worden.
1177 U heet = heeft, en hoewel de vorm met f-syncope geen onbekende is, werd de
copiist stellig beïnvloed door het rijmpaar van de twee vorige verzen: heet: ghereet.
Hij rijmde verstrooid nóg eens, en daar het deuntje in zijn hoofd op bevredigende
wijze àf klonk, schreef hij het volgende verspaar over: 1179-1180, daardoor 1178
overslaand.
1180 U In 1180 vergiste hij zich trouwens wéér:
Na: lees: Ia; ten meesten: lees: den meesten.
1180 O: ook O heeft Ia verkeerd gelezen en er In van gemaakt.
1199 L coud: lees: cond.
1219 L Wxempel: ik kan deze vorm niet verklaren, indien hij tenminste niet corrupt
is, zoals zó vaak in L.
1227 L inde: lees: ende.
1235 L en ghene: lees: enighe.
1239 O eygen: andere vorm voor iegen = tegen.
1244 L Waer: lees: Maer.
1246 L dewers: lees: divers.
1248 L phisicus sijn: ook dit vers is zeker corrupt. Immers we hebben hier een
woordrijm sijn: sijn; in de andere hss. lijkt de versie zuiverder: phisicijn: sijn.
1248 U fisijn: haplografie. Lees: fisisijn. (Cf. U 1253, 1272).
1278 B, O besloet: besluten, onpers. gebruikt, steeds met ontkenning = helpen, baten.
L v'sloet: versluten heeft dezelfde betekenis als besluten.
1278 U versloecht: Mnl. W. 8, 2453, sub verslaen III, Intr., bet. 2, met als enige
vindplaats deze variant uit de Natuurkunde. Ik vraag me af of alles niet berust op
een corrupteel in U. De betekenis die Verdam genoopt is hier aan verslaen te geven,
bevredigt hem zelf niet, getuige het vraagteken. Indien in de Vorlage (zoals in L)
versloet stond (van versluten), en U daar bij vergissing versloecht van maakte, wordt
alles duidelijk. Ik
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meen dat III, bet. 2 in het Mnl. W., in afwachting van andere vbb., beter zou vervallen.
1291 L quaet: lees: goet. L is hier overgesprongen naar het laatste woord van 1293,
zodat vv. 1292 en 1293 ontbreken, en 1291 corrupt is.
1310 H, S Menich: de versie van de andere hss. lijkt verkiesbaar.
1329 L kindere...: verkieslijk is het enkelvoud, in de andere hss. gebruikt.
1334 O daer dieften: lees: ter (der) dieften.
Ups dieft: met e-apocope.
1335 stade hebben = in de gelegenheid zijn.
H scade: lees: stade. Cf. Mnl. W. 7, 1845.
1338 L voorhanghen: archaïserende spelling van verhanghen?
1342 Ups dieft: lees: dief. Hypercorrect toegevoegde t, of verwarring met de misdaad
zelf (cf. v. 1334: dieft), of invloed van hoeft?
1342 De hss. kunnen in 3 groepen verdeeld worden.
Ups, L, U:

hoeft dief (en varr.)

H, S:

gouwe dief

B, O:

groet dief(f)

De betekenis komt ongeveer op hetzelfde neer.
1343 B h: lees: hi, of h ; (= het)
1357 L Meer: lees: Maer.
1363 L sloeghent: lees: sloeghment.
1367 B heeft stic gewijzigd in dinc, en het rijm in 1368 aangepast (: sonderlinc).
O heeft: stuck, rijmende op ic.
H, S ric: ook het volgende vers is verschillend van de andere hss., en het ziet er
naar uit of de hele plaats corrupt is.
In Mnl. W. 6, 1404 wordt gezegd dat Nat. niet duidelijk is, en Clarisses verklaring
niet juist (p. 433 vv). Sub rec staat ook (Mnl. W. 6, 1243-4): rij. Zou er dan niet
kunnen bedoeld worden: ‘en leert men hem een andere rij (dingen)’?
1370 L, U, B nemen, namen, naemen = neemt men, name men.

De natuurkunde van het geheelal

672
1373 Ups, U, B, O sauentire, tsaeftier: betekent niet alleen schoenlapper, maar ook
- en dit is hier de bedoeling: beunhaas, onkundige. Woord èn betekenis werden uit
het Frans overgenomen, waar nu nog het ww. saveter betekent: ‘gâter un ouvrage
en faisant ou en le raccommodant malproprement’, en savetier als bijbetekenis heeft:
‘mauvais ouvrier’ (Littré 6, 1949).
S, H tafter: het is duidelijk dat S (dus ook H) verkeerd gelezen heeft (door
onbegrip?), hoewel de zin min of meer behouden blijft.
L dwaser: heeft resoluut een ander woord gekozen, maar ook hier is de betekenis
ongeveer dezelfde gebleven.
1375 L moet hi: lees: moet di.
1378 Dit vers is oorzaak geweest van heel wat moeilijkheden: het ontbreekt in S
(met opengelaten plaats), werd in H later ingevuld, in L vervangen door een heel
andere versie (die ook de volgende regels beïnvloedde); in B, U, H ontbreekt het m.i.
onontbeerlijke spoed; O heeft twee nietszeggende verzen.
Alleen Ups heeft zin, hoewel de constructie op het eerste gezicht zeer verward
lijkt. Hoe het ook zij, de copiisten hebben geen raad geweten.
Bedoeld wordt dat de natuur (= de aard, het karakter) de mens voor één bepaald
ding meer begaafd maakt (spoed = succes), dan voor iets dat geen goed resultaat
oplevert.
1383 L, O dat mense: lees: daetse.
U datsi = daetsi.
(Cf. ook 1384).
Rubriek O na 1384 mit wette: lees: ment wite.
1394 S, H tieren = aarden, gedijen.
Termen, termten, eynden, in de andere hss., heeft ook zin; alleen vraag ik mij af
wat er oorspronkelijk stond. In ieder geval is er vorm-analogie in het spel geweest,
met begrips-associatie.
1397 L kicken: dit woord werd naderhand door de copiist aan het vers toegevoegd,
toen hij merkte dat er geen rijm was tussen 1397 en 1398. Na dood staat een punt,
zoals gewoonlijk in L op het einde van een regel.
Maar wàt met kicken bedoeld wordt, blijft een volslagen raadsel. Tenzij enclitisch
kick (= kijk, bekijk) + en (= pron. masc.), dus zoveel als ons ‘Kijk!’.
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1402 B astronomine: lees: astronomie.
1407 U den haerlijc = voor elk van hen.
1409: 1410 Ups, U, O weke(n): waerlike, sekerlike = oorspr. weke: -leke, zoals in
L, H, S, B.
De kwantiteit van de vocaal is dezelfde, maar door het rijm krijgen we onjuiste
klemtoon in het bijwoord. (Cf. 1427)
1417 B vriendach: Vlaamse vorm, waarvan de etymologie (Ie deel) niet germ. * frijjô
- is, maar een zwak * frijjôn-, zoals in het Ofri. frî(g)endei.
1418 vrien = vieren
O heeft trouwens vieren.
1427 O saterdage: lees: sondage.
1431 O telken: lees: tellen.
1434 want saterdach ruste bediet (en varr.):
Clarisse heeft zich over de bedoeling van dit vers honderd en één vragen gesteld, en
de etymologie van saterdach, met semantische evolutie, in alle mogelijke talen
opgezocht, zonder ook maar ergens de betekenis rust te vinden (behalve in het
Hebreeuws.) Het spreekt vanzelf dat de verklaring niet in het woord zelf ligt, maar
ons in de volgende verzen gegeven wordt. God bracht de Zaterdag ‘rustende in het
graf’ door, en bovendien rustte hij na de schepping op de 7e dag, d.i. Zaterdag.
1439 U graft: lees: graf. Hypercorrecte paragoge, of contaminatie met gracht/graft?
1466 U ont = tot (oostelijk). (Cf. 1492)
1446 O Tirst: is natuurlijk nonsens. Lees: tachterst. Vermoedelijk had O een legger
met rijmkalender nà het natuurkundig gedeelte, en wijzigde daarom tachterst in tirst,
hoewel eerst nog andere onderwerpen behandeld worden.
1451 Haerre gheen = geen van beide.
1472 Ups ontwaren: met verdoffing, = entwaren < in-wâre.
1481 H, S, B geel: lees: geheel. Hoewel de vorm geel = geheel bestaat, vrees ik toch
dat hier misverstand in het spel kan zijn met de ‘kleur’ geel.
1484 L bedeckecket: dittografie. Lees: bedecket.
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1484 Ups Bedecket si [si: boven de regel, en doorgehaald] veruaert si:
had Ups een Vorlage met Vl. pron. soe: bedecket soe veruaert soe [...]?
1486 Ups, H, S harewaert, hare waert: hare = hier. Cf. v. 1708.
1488 O mane: lees: zonne.
1491 U aerde: lees: harde. Had U een Vl. vorlage met h-procope?
1493 Ups, U, H, S, B: so(e) = pron. fem. dat om het rijm bewaard moest blijven. L
vond er een rijm si: bi op; O deed het eenvoudiger: laste na het werkwoord een
enclitisch pronomen se in, en behield het rijm door duidelijk van soe een bijwoord
te maken: alsoe. Nu is het best mogelijk dat dit so ook in de eerst geciteerde hss. als
bijw. kan worden opgevat, als we de t van (be)dect als enclitisch onderwerp
beschouwen.
1509 L themelt: waarschijnlijk, indien niet corrupt, te melt = zeer overvloedig (cf.
1510). De h na t komt in dit hs. vaker voor (cf. commentaar v. 336).
1511 O ontfaet: lees: ontgaet.
1512 H, S naest: lees: nacht.
1513 Dit vers is sterk regionaal:
O

iegrant (met onzekere a);

Ups

erghent.

L, U

yewer.

B

iewerinx.

1517 H, S, B nacht: lees: dach, tenzij diene werd opgevat als negerend encliticon:
die + en i.p.v. die + ene.
1521 L bedeckets: met verkort enclitisch subject-pronomen. (Cf. 1599 B; 1745 Ups,
U, B)
1523 L willen: lees: vullen (= vollen).
1532 H ghemet: corrupt afgeschreven van S gheniet, waarvoor gheuiel dient
gelezen te worden.
1533 S maneschiem: cf. commentaar v. 6.
1534 H, S gescien, met diftong, rijmende op maneschijn (H) (voor S: zie 1533);
verkiesbaar is de tekst van de andere hss.:
maneschijn (en varr.): sijn (= esse) (en varr.).
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1535 L seit ic: samentrekking van enclitisch seidet ic?
1549 L kerke: lees: kerse (ook 1553 L).
1565 Onnadenkendheid of onkunde hebben de copiisten weer parten gespeeld:
O

cathenen: lees: tathenen (= te Athene)

B

thatenen: met h-metathesis. Corrupt.

L

.cc. actuen: ongelooflijk, maar wáár!
1566 O scharen: lees: starren (sterren).
Had Vorlage met st'ren, en las sc, i.p.v. st (cf. 1565)?

1571 L maes: lees: maer. Beïnvloed door voorafgaand was?
1571 O xxiij = waarschijnlijk xiiij, zoals al de andere hss.
1574-1575 sinen onwille gedogen = nood lijden, ellende uitstaan.
1574 H, S ghodoghet: regressieve klinkerassimilatie. Vgl. boloven bij VL II, 97.
1576 Ups, L, U, H, S, B te stoert (en varr.): cf. comment. W 768. storen = (hier)
vernietigen, verwoesten.
1585 O gane: lees (omwille van het rijm): ganc.
1588 H, S si = sien (3 pl.).
1588 O gint: heeft vermoedelijk gent opgevat als een bijvorm van gint = demonstr.
onz.
(Cf. 1596, 1598, 1601, 1609).
1591 Met dit vers is ook weer geknoeid. Er wordt bedoeld: het is niet tezelfdertijd
dag in Rome en Gent. Vermoedelijk stond er: eveneens = geheel op dezelfde wijze,
dus op hetzelfde tijdstip.
L, S, O hebben dan de juiste tekst; ook U met euens = evenzo, is correct.
Ups had de correcte versie, en is dan aan euen (waar de n een eindhaal had) een
s gaan toevoegen.
B euen saen: is ook juist.
1594 ende = hier onderstellend voegwoord ‘als, indien’. De betekenis is dan: ‘Men
kan de dag eerder ergens zien, als zij (= de mensen daar) tot aan onze knieën reiken,
d.i. als ze lager wonen dan wij.’
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1599 L stoede si = 3 pl. met assimilatie van slot-n aan s van si.
De vorm zelf is een oud preteritum.
U stoenden: Limburgse vorm.
H, S stont si: zal hier wel als een corrupt enkelvoud zijn op te vatten.
1611 O dat v cont: lees: dat si v cont.
1613 Ups al = langs, op = Vlaams (Mnl. W. 1,326).
O Een ront dinc: lees: An een ront dinc.
1616 Ups en U hebben beide: boven;
L, H, S, B, O: onder.
Voor de betekenis komt dit op hetzelfde neer.
1617 Ups, U: logisch, na het voorgaande: climmende;
L, H, S, B, O: even consequent: dalende.
1621 U alleen heeft xv; de andere: .xviij.
1633-1634 L: het woordrijm, in de andere hss. bewaard, werd door L vervangen,
maar het resultaat was niet mooier: ginc: omtrent!
1648 L lijkt, door het kreupelrijm, een eigen vers te hebben gemaakt.
1648 Ups, U, H, S, O connen: wonen: in de Vorlage stond zonder twijfel (Vlaams)
conen: wonen, zoals B trouwens heeft. Toch heeft B een minder goede versie dan
de andere hss.
1652 U: er ontbreekt éénmaal voet.
1652 O: ik weet niet of dit vers corrupt is, daar ik niet precies lezen kan wat er staat.
Nóch soneghen, nóch soueghen hebben zin.
1654 Oorpronkelijk scheen hier ook Gent als rijm te staan, getuige O, U, H, S, Ups;
L en B hebben er een neutraler woord op gevonden: omtrent, bekent.
1654 H, S him (3 pl.): volgens VL I, 28d (waar het over 3 s. gaat, maar de opmerking
zal ook wel geldig zijn voor het meervoud) zeldzaam, zelfs in het rijm (wat hier niet
het geval is).
1671 O toghe steen = magneet, net zoals de zeylsteen (en varr.) in de andere hss.
(Alleen U heeft de niet-gepalatiseerde vorm zeghelsteen.)
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Toghesteen is in het Mnl. W. alleen opgetekend uit de Rose en de Sp. Hist. We hebben
dus hier een vindplaats meer van een zeldzaam woord.
1687 O Vp: lees: vj.
1695 H meet: lees: meest.
1704 H, S niewel el: dissimilatie, of invloed van volgend el? cf. v. 1807 Ups, H, O
niel el.
1706 H, S cancro: lees: centro.
1707 verden = bevrijden, is volgens De Vooys (Ts. 60, p. 243) een Vlaams woord.
1708 U hare = hier. Daardoor krijgen we echter een woordrijm: hare: hare.
1724 Ups. E dede die wasē = Enne dede die wasem; met de ontkenningsvorm enne,
die niet vermeld wordt in Mnl.W. 2, 633, maar wèl bij Van Loey, Leerboek, p. 350.
Cf. v. 403.
1726 O domt: domen = dampen, wasemen.
De andere hss. hebben dromen = dringen.
1733 O int derde: lees: in derde.
1736 Ups vinnen: boven de regel schreef de copiist gaten. Het woord leek hem dus
moeilijk te begrijpen. Geen enkel van de andere hss. trouwens bevat het: ze hebben
alle sinne (en varr.).
Volgens Kiliaen is vinne: caesura, incisura, incisio. Dus eventueel met
betekenis-uitbreiding: kloof. Met de betekenis ‘gat’ is vinne tot nu toe niet
aangetroffen.
1737 Ups slubbrich: bijvorm van slobbrich (H, S), sleprich, slebbrich (L, U) =
kleverig, morsig.
B clebbrich: van cleven = kleverig.
O slabberechtich: de vorm slebberachtich = glibberig, modderig, slijmachtig,
werd reeds aangetroffen, maar die is rechtstreeks afgeleid van slibbe = modder.
Slabberechtich, daarentegen, werd nog niet gevonden, en staat eerder in verband
met slabberen = kwijlen, morsen. Zie ook v. 1743, waar dezelfde vormen gebruikt
worden.
1744 L, U, S, H, B mine (en varr.) = eig. ‘mijn’. zal hier wel bedoeld zijn als een
kloof, een grot in de aarde.
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1746 In Ups is twijfel aan de juiste lezing mogelijk: staat er drinc of drint? Beide
hebben zin, want ten slotte komt de betekenis van de tekst op hetzelfde neer. De
overige hss. hebben afwisselend het ene of het andere:
L

drent

U

dringhet

B

drent

H

drenct

S

drenct

O

drenct

drenten: = zwellen, en wordt door Kiliaen opgegeven als Flandrisme.
Cf. Mnl. W. 2,412.
1747 U Warmen: lees: Maer men.
1747 gatet, gaettet: inf. gaten = gaatjes prikken in.
1747 L me = men. Door onbetoondheid: n-apocope.
1752 Ups: Het hele vers is bijzonder stuntelig, hoewel niet corrupt. De tekst van de
andere hss. is zeker verkieslijk.
1753 H, S grote: lees: gate.
U gaet = plur. van gat, met e-apocope, maar gerekte klinker (Limb.).
1757 L, O al = door, langs.
U is corrupt.
1761 Ups Aertrike sijn al vol holen: we kunnen aertrike moeilijk beschouwen als
een pluralis, niet alleen om de n-loze vorm, maar vooral wegens de betekenis, die
geen meervoud duldt.
Is er een soort van attractie uitgeoefend door het plur. ‘holen’?
1767 O lant: lees: blaesballich, zoals trouwens in v. 1769. Ook in B is er iets gebeurd:
blaesbalch is nadien ingevuld over een rasuur van ± 6 letters.
1783 U ru[e]nt: had waarschijnlijk eerst spontaan de geronde vorm gekozen, maar
was verplicht, wegens het rijm, die te wijzigen.
1790 M wake: vermoedelijk te lezen als wale = gat, kuil, put, of kokende bron.
Ups, L, U wal: voor de betekenis, zie M.
H, S, B, O val(l) = waterstraal.
1792 B t'vart = snel, spoedig.
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1793 M drop: metathesis van dorp.
Van dergelijke, typisch Limburgse vormen zijn de vindplaatsen talrijk en
voorbeelden ervan komen in iedere studie over het Limburgs voor.
1796 Want liede sien dies noch ghedinken: want er zijn mensen die het zich nog
herinneren.
1801-1802 ontbreken in L, H, S.
M heeft er maar iets van gemaakt, met onjuist rijm (siet is vermoedelijk corrupt
voor seit).
U, B, O hebben dezelfde onduidelijke, onhandige versie. Alleen Ups is zeer helder,
en zeker dichter bij de oorspronkelijke tekst.
1805 O storen: bijvorm van storem.
Cf. wasem, wasen; blixem, blixen; e.d.
1806 L op deen gront: misschien hebben we hier een aanwijzing voor de uitspraak
van het in dit hs. zó vaak voorkomende lidw. en pron. relat. de: dus dē (=
Zeeuws-Holl.).
1806 M vieschen: te lezen met gerekte i.
1807 Ups, H, O niel el = nie(t) el: cf. v. 1704 H, S niewel el. We mogen dus in geen
geval aan een schrijffout denken, maar wel aan dissimilatie, of afstands-assimilatie
o.i.v. telkens (!) volgend el.
1810 L in den vliet: alhoewel zinvol, verkiezen we toch: ende vliet.
1813 O sceep = nom. pl., met e-apocope. Cf. 1753 U gaet.
1814 L heeft klaarblijkelijk het vers op eigen houtje veranderd, om sticken te
vermijden.
1819 O verwaren (: verteren): < verweren, met ē > a. Cf V.L. II, 44.
1829 L Tauernen: we zouden dit onmiddellijk als een schrijffout brandmerken, als
niet in 2 van de Reinaert-handschriften deze vorm voorkwam (terwijl ook dáár de
andere redacties cavernen hebben) (Zie Mnl. W. 8, 102).
Na allerlei verklaringen van de hand te hebben gewezen, ben ik er ten slotte van
overtuigd dat de beruchte gelijkenis tussen c en t bij twee verschillende copiisten
wellicht dezelfde verleidelijke gedachten-associatie kon doen ontstaan. Het is
algemeen bekend dat afschrijvers vaak hun werk besloten met een per-
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soonlijke noot, en dat daarin de zielekreet ‘da mihi potum’ een van de onschuldigste
is.
1832 O is aan het overdrijven. I.p.v. wile: lees: weke, wat al grof genoeg is.
1835 B reint = regent, met g-palatalisatie.
O rent: = regent.
Vermoedelijk verkeerd afgeschreven uit een Vorlage die reint had.
1837-1838 M, U niet: weet, wet. Niet in v. 1837 is corrupt voor met.
H, S, die ook niet gelezen hebben, pasten het rijm in 1838 aan: siet.
1838 O solden: had in de legger selden, en vatte dit op als een vorm van hulpww.
sellen?
1840 O wijnter: lees: wijnt.
1841 H waet: lees: waiet.
1841 B wayt sone waiet: lees: vriest sone waiet.
1862 O corrupt; de onontbeerlijke negatie ontbreekt.
1867 lecken (Ups, M, L, H, S, B, O), licken (U): (niet, zoals Mnl. W. 4, 350: ‘var. L
leken, l. licken; en bij Clarisse: var. U: lieken).
Verdam voegt eraan toe: ‘schijnt intransitief te zijn’, kon daarvoor alleen steunen
op H en S, waar het een hapax was. Ook in Ups vinden we nu het intransitieve
gebruik, terwijl M, L, B, O (U is twijfelachtig) er een enclitisch object bijvoegden.
1872 M is het enige hs. met .ccc. i.p.v. .xx.
1875 M, B, O g(h)etal(le)t: verwarring tussen callen en talen, tenzij in M en O lange
klinker mag gelezen worden; maar dan is het rijm niet zuiver.
Of is, om het rijm, de vocaal van tellen = opsommen, noemen, gewijzigd?
1884 B In n viren: lees: In viren.
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163 U scine: lees: snime.
H, S sine: lees: snime. Cf. Mnl. W. 1419.
164 O seme: Nederrijns voor samen = volkomen, volledig. In dat geval in waer =
ww.; dus: na de nonas van Maart zou de maan vol(ledig) zijn.
Ik ben er echter van overtuigd dat dit een corrupteel is, ten gevolge van onbegrip.
165 O is de enige versie met xiiij dage; de andere hebben viertiennacht (of varr.).
Bij Tille, p. 16, 3 lezen we: ‘viertiennacht: viertiendage. Nijmegen ist die einzige
Stadt, die das deutsche Wort braucht.’, zonder verdere commentaar. Waarmee we,
a posteriori en onverwachts, nog een argument hebben voor de localisering van dit
afschrift.
176 Ups, L, U, H, S: pinxster, pinxteren, piinxer: de -er- vormen zijn Noordnederl.
(in de ruimste betekenis). Het algemene mnl. woord is pinxen (en varr.) (M) of
pinxtdach (O). Zuidnederl. is eerder Sinksen. Zeer schematische kaartjes vindt men
bij Heeroma (Hauptbewegungen, p. 74) en Frings (Grundlegung, p. 20).
79 O auont: lees: auent (= advent).
In 84 trouwens: Auent.
86 M Ssōnendach: eigenaardige genitief-vorm (trouwens gedeflecteerd), met in de
anlaut zeer enge aansluiting, of beredeneerde spelling?
88 H vasto: lees: vaste.
91 incarnacio werd door volksetymologie vaak beschouwd als bestaande uit voorz.
in + carnacio. (L, O).
Zo krijgen we in H en S de corrupte, geflecteerde vorm (die hier geen zin heeft
daar incarnacio object is): int carnacio. Cf. Mnl. W. 3, 877.
Wat nu de betekenis betreft: het is de ‘vleeswording’ van Christus.
Deze benaming werd door Dionysius Exiguus in de 6e eeuw aan hat jaar gegeven,
zonder verklaring van wat hij onder ‘incarnatie’ verstaat: de geboorte of de
ontvangenis van Christus.
Incarnacio is dus (hier) het aantal jaren van onze jaartelling.
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94 L Tcrickeliaer: ook in v. 96, dus wellicht geen schrijffout. Mogen we hier
aansluiten bij de zéér twijfelachtige vorm ghecepen (280 M, en aldaar besproken)?
196 U outheit: lees: hoecheit.
209-210 U heeft geen zin; in ieder vers ontbreekt het getal.
210 O vander: lees: tander.
211 O Soe mē tijt: lees: Sōme tijt.
211-212 In al de hss. wordt ons gezegd: ‘dat er af en toe wel aan deze berekening
een dag te kort komt (omdat iedere maand natuurlijk niet 30 dagen heeft), maar dat
hindert niet zo erg’.
In O daarentegen staat ‘dat er af en toe wel eens een dag bij overschiet, te veel is’.
218 M torpassen: less: toepassen.
218 U, H, S, O tassen = bijbrengen, toevoegen.
L cassen: het ligt voor de hand te denken aan een verwarring c/t, en de hele
moeilijkheid zo uit de weg te ruimen. Maar een ww. cassen werd nog elders gevonden,
t.w. in de Wvlaamse Middelnederlandse Boëthius-vertaling van Jacob Vilt, fo 37r:
Duecht die al wat bij natueren wast
Soude verclaren, es donckerst ghecast.

De Vooys (Ts. 60, pp. 22-23) merkt hierbij op: ‘Een ww. cassen of casten is nog
niet aangetroffen. Waarschijnlijk komt mij het eerste voor, in de zin van wegbergen’.
De Vooys denkt vermoedelijk aan een inf. afgeleid van het subst. casse =
bergplaats, bewaarplaats, kist, kast. Tegen de betekenis ‘bewaren, bergen’ is geen
bezwaar, nóch in de Boëthius-vertaling, nóch in de Natuurkunde: wij hebben een
getal, ‘bergen’ er driemaal zoveel bij, om het resultaat vervolgens te delen door 5.
220 O vier: lees met de andere hss.: viue (In v. 224 heeft O óók viue.).
224 O Entie die: lees: Entie, of Ende die.
Hs. O is in de hele tekst van deze berekening min of meer de draad kwijtgeraakt,
en als we alleen maar O hadden, zouden we niet veel begrijpen van wat er bedoeld
wordt.
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225 M pijnt: lees: poent, of pont, of een andere variant. Had Vorlage met punt, en
las ii. (cf. v. 227 M: punten).
225 O joe (: toe): 1) kan ofwel dat. s. zijn van pron. ju, vermoedelijk gediftongeerd;
2) ofwel rijmspelling voor omnl. jo = ja, als stoplap gebruikt (cf. commentaar v. 767
O).
230 H, S hijs, hiis: met hypercorrecte h-prothesis, en i-rekking = 3.s. sijn.
243-244 O: in 244 ontbreekt gheuen, rijmend op bescreuen ( = p.p.), en niet bescriuen
(v. 243), dat als inf. werd opgevat. U begon met dezelfde interpretatie, maar wijzigde
daarna de i van bescriuen in e.
Bovendien is in O luden (244) corrupt voor be(i)den.
248 M' hewē = vermoedelijk omnl. heven = heffen, beuren.
248-249 O: vuwilen: corrupt. In 248 moet staan: .vi.viuen; in 249: .vi. wilen. O had
een Vorlage met, althans in 249: .vii. wilen; door verkeerd lezen (misschien ontbraken
èn de isoleringspunten, èn de punten op de i's) ontstond het onmogelijke vuwillen.
Alle hss. nu hebben .vi., behalve M': seuē. O en M' moeten dus een legger van dezelfde
familie gehad hebben, die van O had cijfers in dit vers.
Er is reeds op gewezen dat O van deze hele berekening niets schijnt te begrijpen,
en er maar op los copieert.
248 U ses: ontbreekt, en is voor de betekenis onmisbaar.
251 O: corrupt.
253 M' Quaem sij[s]: lees: Quansijs. Cf. echter mnd. quamzys.
253 Volgens de verdere berekening, moet hier als voorbeeld twintig staan.
Inderdaad, zie v. 256: van dortighen ghebreecter tiene. M, H, S, O zijn de enige
hss. die een goede tekst hebben.
U heeft dertien: had dus Vorlage met het getal dertich in letters, en las verkeerd.
Ups en L hebben samen: 22.
M' heeft 30, o.i.v. wellicht van v. 256, waar dit getal vermeld wordt.
Het spreekt vanzelf we in de volgende verzen de meest foutieve conjecturen moeten
verwachten.
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256 U gaat maar koppig voort met dertien.
O heeft zijn keuze eens voor altijd op 20 laten vallen.
Wie verkeerde getallen heeft, kan natuurlijk de berekening niet meer volgen, en
dus evenmin de redenering. Zo komt het dat M' ghelicke schrijft i.p.v. ghebrect.
256 L, U gheberste, ghebarster: ghebersten = ontbreken.
258 O lere: lees: leerde: in de vorige verzen werd nl. reeds gezegd hoeveel er moet
bijgevoegd worden.
259 U gaat maar steeds verder: om het even na welke vermenigvuldiging of deling
blijft de uitkomst van U steevast 13!
O nu met 1., begrijpt gewoon niets van wat er verteld wordt.
260-263 M', H, S hebben het eenvoudig opgegeven, en deze verzen, die onmisbaar
zijn, overgeslagen.
264 M Staet gaet: lees: Gaet.
268 H, S hebbe: met h-prothesis.
O heeft een dergelijke legger gehad, hebbe als hulpww. begrepen, en het hele vers
in die zin gereconstrueerd. Qua inhoud is er natuurlijk niets van terecht gekomen.
185 U twe: lees: .xj. Of is de vergissing misschien eerder paleografisch te verklaren
uit Vorlage elue?
190-191 U is wéér eens aan de slag met de getallen:
v. 190 soe: lees: .xxx.
v. 191 Somen: lees: .xxx.
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Hoofdstuk II
De taal van het oorspronkelijke werk
Tot nu toe hebben we steeds als een vaststaand feit gesteld dat de dichter van de
Natuurkunde een Oostvlaming was. De argumenten daarvoor waren velerlei: zie deel
I. Om ze hier nog even samen te vatten: de kalender wijst nadrukkelijk naar Gent of
omstreken, misschien wel naar de Vier Ambachten; in de tekst zelf wordt Gent
herhaalde malen vermeld als vergelijkingspunt met Rome (zelfs in het rijm: 1609
Gent: bekent); het Latijnse computus-vers was in zwang in het bisdom Doornik.
Ook de taal van het gedicht levert steun voor deze localisering, met dien verstande
dat we natuurlijk, bij gebrek aan een autograaf, met de rijmen zullen moeten werken
omdat we daar de grootste kans op non-interventie van de copiisten hebben.
En hoewel we in rijmnood altijd misselike vormen mogen verwachten, meen ik
dat de beneden aangehaalde rijmparen te talrijk zijn om uitsluitend als ontleningen
te worden beschouwd.
Het staat wel vast dat de dichter in het ontrondende kustgebied thuishoorde. Dit
merken we in de volgende rijmen met Ingweoonse vorm:
587

sinken: dinken (Ups denken)

1283

dicken: sticken

1367

stic: weddic

1389

dicken: sticken

1397

dicke: sticke

1787

dinne: inne

1803

dinne: inne

1813

dicke: sticke

1871

dicke: sticke

Deze vaststelling krijgt kracht van bewijs als we zien dat nergens een rijm voorkomt
met de geronde vorm.
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Hetzelfde geldt voor exclusief ie i.p.v. uu:
599

hier: vier

643

vier: hier

693

vier: hier

711

vier: hier

721

vier: hier

749

vier: hier

849

hier: vier

1433

niet: bediet

1540

lieden: bedieden (waar natuurlijk luden:
beduden ook mogelijk was).

Deze kustmnl. en Vlaamse vorm kan ook voorkomen in Brabant, tot zelfs in
West-Limburg (V.L. II, 71), maar om de reeds aangehaalde redenen mogen we de
laatste twee gewesten uitschakelen.
Verder wordt de oogst schraal. Vlaams is nog:
7

(ghi) sult: verdult

1647

wonen: conen (Ups connen)

en buiten het rijm: 404 hantswile (in alle hss., met varr.), door Kiliaen als ‘Fland.’
bestempeld.
Rijmen e: en zijn Vlaams:
805

ic vinde: van viere winde[n]

1117

van der daghen: alle slaghe

Ups 363 heeft het rijmpaar:
soe loept maers
Cond wil ic u maken haers.

Haers met ā (> hēre) is veeleer Vlaams. Met -s reeds in Brabant ao 1303, t.w. hors,
en te Brugge (!) 1282 hars selves cost (VL I § 28 Aant. f).
De taal van het gedicht verzet zich dus niet tegen hoge ouderdom van ontstaan
(eind 13e - begin 14e e.).
Oostvlaams (echter ook Limburgs):
907

west: mest

971

slecht: lecht (maar 981 licht: slicht)
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enden: venden (Ups vinden)

267

west: mest.
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Op het eerste gezicht lijken ontleningen aan een vreemde streektaal de Brabantse
(ook oostelijke) rijmparen:
339

beghint: kint

1743

inne: kinne

1795

versinken: ghedinken

727

bringhen: dinghen (maar 775 brenct:
besengt)

maar vermoedelijk stonden er oorspronkelijk ě-vormen, die dan juist wèl
Oostvlaams zouden zijn. Hierop kunnen wijzen:
281

tfirmament: (ghi) bekent

371

tfirmament: bekent

387

firmament: rent

393

rent: omtrent

401

tfirmament: rent

409

tfirmament: rent

1783

rent: ommetrent

1827

rent: omtrent.

Het westelijke of was wellicht de gewone vorm:
1857

grof: of.

Te oordelen naar de duidelijke aanpassingspogingen door niet-Vlaamse copiisten
ondernomen, werd oorspronkelijk het Vlaamse pron. fem. soe gebruikt (zie Filol.
Comment. o.m. op vers 303):
303

soe: hoe

435

toe: soe, en vermoedelijk ook 761 en
1493.

Regionalismen krijgen hoogst zelden een kans in het rijm. Toch hebben we het
Vlaamse ghile (515) en lybaert (1079 en 1095).
Negatief dient er opgemerkt te worden dat ê in het rijm nooit ie geeft, zoals dat
wél het geval is in Z-W-Vl., Z-Br. en Holland:
21

planeten: heten

295

twee: mee

311

planeten: heten
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ghene: clene

579

ghene: clene

595

ghene: clene

615

ghemene: clene, enz...
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-cht- en niet -ft-vormen werden gebruikt:
1029

cracht: macht

1047

cracht: ghewracht

1289

cracht: macht

1435

ghewracht: cracht

1501

cracht: nacht, enz...

Het Vlaamse suffix -like heeft blijkbaar verreweg de voorkeur, aangezien het 22
maal in rijmpositie voorkomt (331, 419, 427, 437, 507, 543, 555, 559, 839, 1465,
1477, 1483, 1495, 1503, 1575, 1619, 1665, 1685, 1705, 1711, 1759, 269) tegen
slechts tweemaal -leke (1409 en 1427). Deze laatste vorm kan aan het Brabants
ontleend zijn, wat in Gent meer voorkomt.
Ook het Vlaamse suffix -hede heeft, hoewel minder vaak gebruikt, toch de
overhand:
417

hoechede: mede

460

mede: hoechede

933

wachede: stede

1099

gestadicheden: seden

1599

stede: hoechede

193

outheden: leden

199

outhede: stede

215

outhede: stede

231

outhede: mede

tegen vier -heit-vormen:
623

seyt: waerheit

803

gheseyt: waerheyt

887

leyt: waerheyt

1873

waerheyt: seyt.

Het is ook mogelijk dat hier aanvankelijk i als lengte-aanduider gebruikt werd, en
we dus een geapocopeerde hede-vorm hebben. Het rijm is geen bezwaar: seet, gheleet,
leet bestaan, maar het suffix, geschreven -heet, is nooit aangetroffen.
Hoewel dus taalkundig gesproken niets ons dwingt tot het aanvaarden van Gent
als bakermat, wijzen de rijmrelicten toch afdoende op een Vlaamse oorsprong. Met
behulp van de externe criteria mogen we deze localisering rustig beperken tot
Oost-Vlaanderen.
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Over de ouderdom van de tekst valt, filologisch gezien, niet veel te zeggen, daar we
alleen de rijmen in ons onderzoek kunnen betrekken. Men weet trouwens hoe hachelijk
het is een Mnl. tekst op louter taalkundige criteria in een bepaalde eeuw te willen
onderbrengen, om niet van een datum te spreken. Archaïsmen bewijzen niets. Het
is dan ook enkel pro forma dat ik wijs op de oude vorm mee (= meer) die in het rijm
voorkomt, op een enkele uitzondering na:
863

meer: snee

871

snee: meer

915

twee: meer

957

zee: meer

1459

twee: mee

1745

mee: ontwee

175

twee: meer

behalve:
345

meer: eer

467

lere: mere

963

loudegheer: meer

1336

meer: eer.
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Hoofdstuk III
Onderzoek van de rijmen
Behalve voor de bizondere, in de Taal van de oorspronkelijke tekst, die van de Hss.
of de Filologische Commentaar reeds besproken gevallen, volgt thans een synopsis
van de rijmen in hs. Ups, die vermoedelijk niet zoveel verschillen van de originele.
Al de resultaten van dit onderzoek lijken misschien niet even belangrijk: m.i. zijn ze
echter de moeite waard als ze alleen maar een vroegere hypothese kracht bijzetten
of een elders getrokken conclusie bevestigen.

Algemeen
De verzen rijmen paarsgewijze; zelden hebben we een vierrijm:
793 sien: ghescien: ontsien: mettien.
Woordherhalingen (‘rührende’ rijmen), zelfs met verschillende betekenis, komen
slechts éénmaal voor:
1633 teerst: eerst.
Toch is het rijmrepertorium tamelijk beperkt en vinden we geregeld dezelfde paren
terug:
soe: toe; al: sal; wet: bet; voert: woert; hoert: woert; dicke: sticke; heuet: leuet;
hevet: ghevet; gaet: staet; enz... Dit pleit niet voor de vindingrijkheid van de dichter,
die zich eerder naar een eens en voor goed vastgesteld rijmschema schijnt te richten.
De rijmen zijn mannelijk en vrouwelijk (staand en slepend) in ongeveer dezelfde
verhouding.

Dialectische kenmerken
Dit wordt in het kort een herhaling van wat reeds in het hoofdstuk over de taal van
het oorspronkelijke werk gezegd werd.
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De dichter gebruikte ontrondingen: dinne: inne (1787, 1803); dicke: sticke (1284,
1367, 1390, 1398, 1813, 1871). Hierdoor kwamen verschillende niet-ontrondende
copiisten in moeilijkheden.
De tekst is ontstaan in een -cht-gebied, wat we reeds wisten, maar door de rijmen
bewezen wordt: cracht: macht (1289), enz...
De 1 en 3 sing. van sullen was sal: ic sal: al, ghetal (33, 457, 681, 807, 973, 1167,
1205, 1670); hi sal: al (241, 1161).
Als dubbelvormen hebben we: nu eens bat (: omdat, 1171), dan weer bet (: met,
797; wet, 1219); wel, wale en wele, naargelang van de eisen van het rijm: wel (: el,
373, 425, 1307, 1704, 1807; fel, 829); wele (: vele, 1039); wale (: stale, 659; scale,
1105; tale, 1577).
Afwisselend worden de oudere en de jongere vormen mee en meer(e) gebruikt,
de eerste in Ups vaak gemoderniseerd ten koste van het rijm.
Het suffiks -lîke komt slechts tweemaal als -lēke voor; in de 22 andere gevallen
rijmt het op aertrike.

Accent
De eigennamen schijnen in het rijm een bij-accent te krijgen:
1423

beda: d'na

575

tholomeus: dus

enz...
Verder:
999

cirkel: wel

1001

tekijn: sijn

1005

tekine: sine

1409

weke: waerlike

1427

endeleke: weke

1833

lentijn: sijn

Hieruit mogen we echter niet besluiten dat in het Mnl. de klemtoon op de rijmende
lettergreep viel, maar eerder dat het metrum zelfs ten koste van het bestaande accent
doorgevoerd werd.

ô en ō
Meestal zijn de rijmen zuiver:
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ō: ō
voert: woert

25, 301, 959, 1399.

ghenomen: comen

341

voren: verloren

1025 (N.B. voren heeft blijkbaar steeds
ō.)

voert: moert

1185

gheboren: voren

1329

scole: dole

1365

gode: ghebode

1405

voert: poert

1607

wonen: connen

1647

bouen: ouen

1747

holen: scolen

1761

besloten: roten

1849

noert: woert

1883

ô: ô
groot: root

677

groet: doot

711, 1363

roec: oec

857

Aan de andere kant rijmt ôr- soms op ōr-, iets dat vaker voorkomt en vermoedelijk
te wijten is aan kleurwijziging o.i.v. r:
horen: verloren

27

voren: horen

753, 757, 1715

voert: hoert

1145

voert: ghehoert

237, 1191, 1179

woert: behoert

1147

woert: hoert

1327

woert: ghehoert

1693

horen: gheboren

1297, 1351

Het rijmpaar coemt: noemt, dat tweemaal gevonden wordt (733 en 1879), en waar
we normaal ô (oe): ō hebben, kán echter zuiver zijn. De Ndl. oe gaat weliswaar terug
op Germ. ô, maar kon in Vlaanderen en Holland een ō-waarde hebben: zie V.L. II,
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nomt.
Er blijft dan 1 geval van rijm ô: ō over: clouen (subst.): ghelouen 1749.
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Hierbij valt op te merken dat clouen als ww. ô heeft; stond er dan in de oorspronkelijke
tekst een infinitief, iets als: El soudet die erde diepe clouen? De eensluidende
handschriften sluiten deze hypothese echter zo goed als uit.
De dichter is dus wel zéér zuinig omgesprongen met ô: ō-rijmen.

ê en ē
Zoals te verwachten van een dichter die, naar we zagen, nauwgezet schijnt te werken,
zijn ook hier de rijmen zorgvuldig gesorteerd: ē rijmt op ē en ê op ê:
ē: ē
mede: sede

15

leeft: heeft

19

planeten: weten

283, 415, 541

stede: mede

329, 357, 443, 449, 965, 977, 1275, 1825

sede: screde

539

cometen: weten

609

neder: weder (adv.)

673, 855, 1733, 1785

breket: steket

741, 825

gheeft: heeft

745, 983, 1115, 1177, 1359, 1377, 1449,
1499, 1517, 1583, 1595

desen: wesen

811, 1245, 1373

weder (subst.): neder

815, 949

reghen: gheleghen

833

stede: dede

875, 1523

cleuet: gheuet

931

vele: wele

1039

ghenesen: wesen

1251

deghen: versleghen

1347

sneuen: tleuen

1387

seghet: leghet

1661

beeft: heeft

1781

verteren: verweren

1819

leden: steden

205

bescreuen: gheuen

243
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Het suffix -hede heeft kennelijk ē, blijkens de rijmen:
hoechede: mede

417, 461, 231

wachede: stede

933, 1599, 199, 215

gestadicheden: seden

1099

outheden: leden

193

Met heten is er iets aan de hand, wat we sinds lang weten: cf. Franck is Ts. 14
(1895) en VL II, 59 Aant. Daar het vaak rijmt op weten, vermoedt men dat de ê
misschien wel tot ē kon verschuiven; Franck heeft zelfs een hypothetisch * hitan, *
gahitan gereconstrueerd:
planeten: heten 21, 311
ê: ê
twee: mee(r)

295, 915, 1459, 1745, 175

meer: eer

345, 1337

lere (subst.): mere

467

ic mene: neghene

517

gheheel: deel

547, 557, 1481

ghene: clene

571, 579, 595

ghemene: clene

615

heet (= warm): bereet

647, 943, 1175, 1195, 1257, 1719

steen: een

655, 1671, 1755

tween: een

661

breet: weet

691

keren: leren

731, 1383

scede: lede (subst.)

769

ontwee: wee

781

bereet: weet

799

mee(r): snee

863, 871

zee: mee(r)

957

heet (= warm): leet

1069, 1187

gheet (= geit): weet

1131

beesten: meesten

1179

heet (= warm): weet

1203, 1211, 1225

leren: heren

1249
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verseerde: meerde

1279

ontleert: keert

1305

bekeerde: leerde

1579

De natuurkunde van het geheelal

695

keert: ghemeert

1395

teerst: eerst

1633

meest: gheest

1695

zweet: ghereet

1757

Ogenschijnlijk twee problemen:
- tempēēste: mêeste (629, 1800), maar in Franse woorden (zoals tempeest, kasteel,
beest, e.a.) is de ē in de dialecten verschoven naar ê, zodat het rijm ten slotte
tóch zuiver is;
- loudegheer: meer (963): aangezien we de etymologie van het eerste woord niet
kenne, kan de e kwalitatief niet bepaald worden. Afgaande echter op de zorg
van de dichter, wat de ê- en ē-rijmen betreft, mogen we wel veronderstellen dat
loudegheer een ê had.

â en ā
Deze zijn blijkbaar in 's dichters streektaal samengevallen. Ik meen dat het overtollig
is lange reeksen rijmen te doen volgen; enkele vbb. van â: ā volstaan:
altemale: wale

289

iaer: waer

353, 1341, 167

graet: verstaet

411

affricaen: verstaen

423, 1689

enz...

e: en
Dergelijke rijmen, die bij uitstek in het Vlaamse gebied voorkomen, zijn in Ups. niet
al te talrijk. Het kan niet uitgemaakt worden wie daarvoor verantwoordelijk is: de
schrijver of de copiist, want niets in het rijm is gewilliger voor paragoge of apocope
vatbaar dan n.
We treffen de volgende e: en-rijmen aan:
tiden: side

1635

manieren: sciere

903, 1727

wile: milen

701

onderlinghe: dinghen

713
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nature: vren

1019

dinghen: aertbeuinghe

1445
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ei
In enkele gevallen vinden we ei, variant van ê, rijmende op ei < -ěg-:
1)

2)
3)

seyt: waerheit

623

gheseyt: waerheyt

803

leyt: waerheyt

887

waerheyt: seyt

1873

breyt: gheseyt

1721

leyt: ghereyt

1741

weet: gheseyt

891

Wat de eerste categorie betreft, over de waarde van de suffixklinker kan hier niets
gezegd worden.
In de tweede reeks hebben we de - voor Vlaanderen - eigenaardige vormen: breyt
en ghereyt. Op het eerste gezicht zouden we gemakkelijkheidshalve kunnen aanvoeren
dat deze ten behoeve van het rijm overgenomen werden uit misselike tongen. Toch
is dit wellicht te eenvoudig: dergelijke ‘bevreemdende’ vindplaatsen treft men méér
aan in Wvl., Gent, en talrijke rijmparen komen voor bij Maerlant: cf. VL II, 59 Aant.
Een grondig onderzoek van dit probleem op basis van een vergelijking van
verschillende Mnl. teksten (verschillende bronnen) verscheen inmiddels van de hand
van A. Van Loey: Over Westmnl. Ê/EI, in: VMVA 1967, 31-85.
Ten derde hebben we weet: gheseyt, waar we maar moeten raden wat bedoeld
wordt: weet: gheseet, of weyt: gheseyt. Dit werd uitvoerig besproken in de Filologische
Commentaar, p. 624.

ĭ- î - ie - îe
î rijmt steeds op î:
si (conj.): di

317

wile (n): milen

477

viue: wiue

513

mile: ghile

515

bi: wi

1235

enz...
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behalve soms in de auslaut (520 mie: astronomie, dus î: ie, waarover meer in de
Filol. Commentaar, pp. 642-3 en 666-8).
ie: ie
hier: vier (= vuur)

599, 643, 693, 711, 721, 749, 849

drien: gescien

613

scieten: lieten

631

dien: vlien

651

ghesien: ghescien

679, 707

enz...
De Franse woorden en eigennamen krijgen een î-waarde (cf. V.H. p. 53):
denijs: wijs

1565

latijn: sijn (esse)

1829

Enkele speciale gevallen zijn:
ghesien: phisicien

1271

waar we een normaal ie: ie-rijm hebben (voor phisicien: zie V.H. p. 118). Maar
wat dan met
sijn (esse): phisicijn

1247

waar een phisicijn met î moet verondersteld worden?
In rijmen als
tekijn: sijn (esse)

1001

tekine: sine (adj.)

1005

lentijn: sijn (sunt)

1833

moet ook aan het suffix een î-waarde toegekend worden.
In
sagittarijs: is

1123

quansijs: is

1317

moet in beide vreemde woorden ij = ĭ gelezen worden; de ij zal wel een
spellingsgril zijn: er kon heel goed in de autograaf staan: sagittaris en quansis.
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1593

versien: knyen
betreft, zie Filol. Comment., pp. 666-8.
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Besluit
Samenvattend mag gezegd worden dat de Natuurkunde- dichter zorgvuldig zijn
rijmen uitzocht, de techniek van het dichten meester was, en niet voor het oog, maar
voor het oor rijmde. We mogen hem in dit opzicht op één lijn stellen met Jacob van
Maerlant, die we evenmin als onze dichter esthetisch willen beoordelen en die
algemeen bekend staat als een nauwgezet vakman.
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Hoofdstuk IV
Stijl en Syntaxis
Het valt onmiddellijk op dat het Natuurkunde-gedicht geen stylistische
eigenaardigheden vertoont.
Losse zinnen zijn zeldzaam; gewoonlijk zijn de zinnen tamelijk lang, een vers of
vier (of meer), maar met korte proposities. De constructie blijft duidelijk, de zinsbouw
wordt geen al te grote dwang aangedaan om het rijm te vergemakkelijken: dáárvoor
dienen de stoplappen, waarover verder meer.
Natuurlijk krijgen we wel eens hier en daar een speciale woordschikking, die
echter niets geforceerds heeft, zoals:
1029 Si heeft ghehadt clene cracht
Inden winter ende macht

Rijmbreuk trof ik niet aan; ieder vers bevat een volledige propositie of syntactische
groep(en) (+ eventueel een interjectie). Toch komt wel eens een enjambement voor:
1052 ... want als die sonne daer
Comt...
1156 Die tijt doet oec groet onghemac
Den lieden...
1245 Daer bi so moet al na desen
Planeten...
1268 Wat planeten ende wie
Hi es... enz...

Wat nu de stoplappen betreft, die schijnen talrijk te zijn. Schijnen, want het is niet
steeds objectief uit te maken in hoever we werkelijk voor een vorm zonder functie
staan, of voor een door de dichter gewild inhoudselement.
Min of meer zekere stoplappen zijn bv.:
15

mede (ook 329)

33

al

287

als is wane
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295

min noch mee

297

dat wet (404)

315

gheloeft mi des

317

dat segic di

323

Dit merc elc wel in sinen sin

327

al omtrent (333)

331

sekerlike

337

als men siet

339

als men wel kint

343

ic seg v waer (353)

351

twaren

372

dat bekent

412

dat verstaet
enz...

De beeldspraak blijft beperkt tot illustrerende vergelijkingen, met een louter
didactische bedoeling. Als zodanig behoren ze niet tot de stijl, maar tot de inhoud.
De gebruikte beelden worden besproken in de Aantekeningen bij de Inhoud, in deel
I, 26 vv.
Het heeft m.i. weinig belang hier een studie te wijden aan de zinnen met aanloop
of niet, zoals G.S. Overdiep dit deed voor verschillende Mnl. werken. Bij een zware
aanhef gevoelswaarde gaan zoeken, lijkt me in dit mededelings-proza-op-rijm niet
toepasselijk. Als we een aanloopzin hebben, zoals bv. in v. 364, dan is dat gewoon
omwille van rijm en ritme.
απο-κοινου -constructies, zoals in vv. 527 en 947, worden vermeld in de
Filologische Commentaar, evenals meervoudig onderwerp bij enkelvoudig
werkwoord, e.d.
De imperatief heeft ongeveer steeds de t-uitgang (23, 24, 316, 373, 393, 412, ...)
behalve bij sich (442, 452, 492, 534, 546, ...), vermoedelijk om het rijm, evenals
lich(t) (460, 480, 498, 502, ...). Ook éénmaal, buiten het rijm: mic (547).
De negatie is meestal dubbel. Toch zijn er talrijke zinnen waar niet, geen, of andere
ontkenningen, niet vergezeld gaan van en of ne. In verschillende gevallen is dit slechts
schijnbaar, en hebben we enclise:
476

Der aerden comet hi niet naer

755⁄756

Onse horen dat comt bi dien
Es niet so scerp...

1053

... si niet meer climmen can

1449

Die mane ghene claerheyt heeft
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Mer vander sonnen ist also niet

1522

Dat si niet bescinen can
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Zonder partikel treffen we aan:
519

Maer die mile na astronomie
Es niet aldus ghelouet mie

773

Die donreslach doet gheen ongheual

987

Die gheen licht moghē ontfaen

1356

In dien dat hire niet comet an

1501

E daer niet scijnt der sonnē cracht

1546

Die sonne wort selue donker niet

1588

Dat ghent e rome niet sien an

1862

Ter aerden toe niet comt gheronnē

212

Dat es niet dicke...

De meeste varianten hebben hier telkens en of ne.
De infinitieven worden niet steeds door te voorafgegaan, waar we dat zouden
verwachten:
675

scinen si vallen
(tenzij dit een part. zonder ghe- zou zijn)

953

Dar waert dat hi dā brekē beghint
(cf. 1851: te comen beghint).

Het al dan niet inclineren van pronomina kan niet besproken worden, daar dit m.i.
uitsluitend afhangt van het metrum.
Over attractie werd reeds een en ander gezegd in de Filologische Commentaar.
Wat nu de sandhi betreft, hier valt onmiddelliik op dat die slechts zelden geschreven
wordt, en dan nog bijna uitsluitend als proclisis bij lidwoord + subst., of enclisis van
pron., adv. of is:
tsauonts (307, 380, ..), maar:

des anders auonts (381),
des morghēs (592);

tsmenschen (1075),
toten sterren (508), toter luchtē (740)...,
opter stede (643), opten seuendē dach
(1089)...,
vten stale (659), maar:

wt den steen (660); vten gheloue (727),
vter (vtor) aerden (735, 865)...,

tfier (753, 857,...)
tac (766)
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trecten (880), moeten (729)
mochtet (896)
moeter (910), setter (917)
dats (947)
daert (984)
sult (647)
De vorm waarin de dichter zich tot de lezer richt is bijna steeds het meervoud: v
(5, 9, 10), ghij (7, 22, 26). Af en toe krijgen we echter een enkelvoudig di (317, 506,
716).
Heel wat expletismen worden gebruikt:
355

het tellet...

356

Scrickeliaer...

422

Die waerheyt suldi horen

426

Die fine waerheyt e niet el

568

Diemen bekennen can die welke

{567

elke

{569

si merre es

1080

Staet een sterre...

1081

E die sterre heet hont

Ook voorlopige onderwerpen, of de herhaling van het onderwerp in de vorm van
een pronomen:
544

Die sonne si es...

{1272

Dat wel een goet phisicien

{1274

Die ziecheit hi herde wel vernam

1037

Tander teken dat heet...

1097

Dat seste teken dat heet...

1105

Dat seuende dats...

1181

Lentijn hi es... enz...

De tussenzin is zeer geliefd en zal meestal wel uit rijmnood ontstaan zijn:
282

Als ghi hier siet e bekent

288

Dese kent elc wel als ic wane
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Ic heb v gheseyt hoe si heten

320

Als ic v allen sal maken vroet

324

Dit merc elc wel in sinen sin, enz...

Fouten tegen de consecutio temporum heb ik niet opgemerkt.
Als tautologieën hebben we:
860

bitter ende soet

966

slecht ende effen

968⁄9

ru E onneffen
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971

effen e slecht

1150

het reghent dan en es nat

1570

der manen manescijn

691

Also dicke e also breet

730

Die altoes climt e op gaet

781

So dat die wint wel werpt ontwee
Starke molen e doet hem wee

1088

Ondrachtich die niet en draghet

1251

curerē ende ghenesen

1387

sneuen e iāmerlijc verliesen tleuen, enz

Opponerende woordparen, die trouwens ook vaak als stoplap gebruikt worden:
596

got noch clene

616

Van out van jonc grooet e clene

1364

cleen noch groot

1392

Ionc e out groet e smal

841

Somme droghe somme nat

842

Som cout som heet}

1257

Weder cout of weder heet}

1260

Ieghēs hetten ieghēs couden}

845

Som licht som zwaer

758

achter ende voren}

1086

Voren of achter}

1180

den minsten e den meesten

1300

Weder si goet es ofte quaet

784

wijf nochte man}

1251

vrouwen e heren}

816

hoech e neder (ook 950)

674

Somme herw't somme weder
(noch) min noch mee(r): 296, 468, 509,
864, 1460}

414

Luttel meer of luttel min}

321

Som wile meer som wile min
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Euen cort e euen lanc}

1111

Tide corte ende langhe}

374

Es hi cort of es hi lanc}

1004

Somme cort sōme lanc}
enz...

We hebben hier alleen maar enkele algemene opmerkingen kunnen maken, die
niet karakteristiek zijn voor dit werk, dat opgesteld is in de kleurloze trant van de
meeste Middelnederlandse didactische romans.
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Conclusie
Het is moeilijk uit een studie als deze één besluit te trekken. Ik heb nl. getracht de
Natuurkundetekst van zoveel mogelijk kanten te belichten, zodat eigenlijk ieder
hoofdstuk op zichzelf een conclusie vergt.
Na verantwoording te hebben afgelegd voor het gekozen basis-handschrift. Upsala,
heb ik in het hoofdstuk ‘Inhoud en Compositie’ proberen aan te tonen dat het gedicht
niet noodzakelijk de ± 300 computus-verzen hoefde te bevatten. Daar die nu echter
eenmaal traditioneel bij het werk opgenomen worden, is dit ook hier gebeurd. Verder
heb ik erop willen wijzen dat de Natuurkunde één van onze oudste ‘almanakken’ is,
en dat de dichter zich op een voor die tijd zeer wetenschappelijk, rationeel standpunt
heeft geplaatst.
Het spreekt vanzelf dat de Aantekeningen bij de Inhoud aanmerkelijk kunnen
uitgebreid en aangevuld worden door een wetenschaps-historicus. Een grondig
oderzoek van de tekst op dit gebied kan nog heel wat opleveren.
Het belang van de Natuurkunde is inderdaad veelzijdig: niet alleen het
wetenschappelijke, maar het sociaal- en litterair-historische, culturele, folkloristische
en filologische aspect verdienen een studie. Een werk dat zulk een verspreiding in
tijd en ruimte kende, speelde toch wel een rol die we niet mogen onderschatten.
En tóch blijven we in het onzekere omtrent oorsprong, datum en schrijver, hoewell
enkele vermoedens bijna tot zekerheid geworden zijn. Het staat wel ongeveer vast
dat het gedicht ontstond in 1273 of in een tijdruimte van ten hoogste enkele jaren
daarna, in Oost-Vlaanderen. Willen we nader localiseren - maar dan komen we weer
op het gebied van de hypothese - dan is er een voorkeur voor de Vier Ambachten.
De dichter echter zal voorlopig, misschien wel definitief, anoniem blijven. Gheraert
van Leenhoute is slechts de maker van de Latijnse computus-verzen. Hierdoor zijn
tevens heel wat misverstanden uit de weg geruimd.
Het hele werk is een compilatie uit allerlei bronnen; onrechtstreekse, zoals
Aristoteles, Ptolemaios en Alfarganus; als recht-
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streekse bron diende o.m. het Latijnse werk dat door Maître Gossouin gebruikt werd
bij het opstellen van zijn ‘Image du Monde’.
Hoewel de stof op zichzelf beschouwd dus beslist niet origineel is (voor hoeveel
werken uit onze Middeleeuswe litteratuur is dit het geval?), is de verdienste van de
dichter op pedagogisch en wetenschappelijk gebied zeker niet gering. Zijn tekst werd
ons overgeleverd in tien handschriften die stuk voor stuk, zo grondig mogelijk,
beschreven worden, waarna in extenso de taal van iedere copie besproken wordt.
De onderlinge verhouding van deze handschriften is moeilijk te bepalen; zo komt
het dat onze legger geen plaats vindt in de opgestelde stamboom.
Inhoud, schrijver en handschriften werden vaak besproken of aangehaald. Al deze
vermeldingen en commentaren staan verzameld in de Speciale Bibliografie.
De tekst van het basis-handschrift is streng diplomatisch getranscribeerd, volgens
het principe van de facsimile-uitgave, naast de overeenkomstige gefotocopieerde
bladzijde van het handschrift. Van ieder van de negen overblijvende handschriften
werden de varianten genoteerd, en dit is dan tevens het einde van het
objectief-wetenschappelijke gedeelte van dit werk.
In de filologische en critische commentaar wordt gewezen op tal van moeilijkheden,
en woorden of vormen die niet bij Verdam voorkomen. Tot een definitieve verklaring
kon het niet steeds komen: er werd met veel hypothesen gewerkt, die op een
bevestiging (of logenstraffing wachten bij het ontdekken van andere vindplaatsen.
Het onderzoek van de taal van het oorspronkelijke werk, en gedeeltelijk dat van
de rijmen, bevestigen de reeds gegeven localisering. De studie van stijl en syntaxis
levert niet veel nieuws, wat ook te verwachten was.
Het is allerminst mijn bedoeling te beweren dat deze uitgave ideaal is, des te meer
daar me de bevoegdheid ontbrak om grondig in te gaan op sommige problemen.
Toch lijkt ze me in opzet te beantwoorden aan wat men normaal van een teksteditie
verwachten mag, en wat zo zelden het geval is: het maximum aantal gegevens
verschaffen, zoveel mogelijk aspecten van de tekst belichten, en het objectieve streng
gescheiden houden van het subjectieve. Ik meen in dit opzicht voldaan te hebben
aan de eisen die ik mezelf bij de aanvang stelde.
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Tod herausgegeben von Wilhelm GUNDEL. Leipzig-Berlin, Teubner, 19314.
ID., Vom Weltbild der griechischen Astrologen. In: Süddeutsche Monatshefte 7
(1910), 524-536.
BORCHLING O., Mittelniederdeutsche Handschriften in Skandinavien,
Schleswig-Holstein, Mecklenburg und Vorpommern. In: Nachr. d. Kön. Ges. d. Wiss.
zu Göttingen, Phil.-Hist. Kl. 1900, Beiheft.
BORMANS J.H.: zie THOMAS CANTIMPRATENSIS.
BOSSUAT R., Manuel bibliographique de la Littérature française du Moyen Age.
(Bibl. Elzévirienne. Nouvelle série. Études et Documents.) Melun, Librairie
d'Argences, 1951. (+ supplementen 1949-1953 en 1954-1960.)
BRAUNE W., Althochdeutsche Grammatik. Fortgeführt von Karl HELM, 10. Auflage
bearbeitet von Walther MITZKA. Mit 1 Falttbelle. (Sammlung Kurzer Grammatiken
Germanischer Dialekte, 5.) Tübingen, Niemeyer, 1961.
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BRAUNSPERGER G., Beiträge zur Geschichte der Astrologie der Blütezeit vom 15.
bis zum 17. Jrh. Diss. München, 1928.
BRIQUET C.M., Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès
leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600. Leipzig, Hiersemann, 19232. 4 dln.
BROUWER H., Atlas voor Nederlandsche paleographie. Amsterdam, 1944.
BRUGMANS H. & O. OPPERMAN, Atlas der Nederlandsche paleographie.
's-Gravenhage, De Jager, 1910.
BRUNETTO LATINI:
CARMODY Fr., Li livres dou Tresor de Brunetto Latini. Édition critique. (Univ. of
California. Publications in Modern Philology, 22.) Berkeley-Los Angeles, Univ. of
Calif. Press, 1948.
BUNTINX J. en M. GYSSELING, Het oudste goederenregister van Oudenbiezen
(1280-1344). I. Tekst. (Werken uitgeg. dr de Kon. Comm. Top. Dial. 11.) Tongeren,
Michiels, 1965.
BURON E.: zie PIERRE D'AILLY.
BYVANCK A.W., Les principaux manuscrits à miniatures conservés dans les
collections publiques du Royaume des Pays-Bas. (Bulletin de la Sté franç. de reprod.
de mss. à peintures. 15e année.) Paris, 1931.
CALCOEN R., Inventaire des manuscrits scientifiques de la Bibliothèque Royale
de Belgique. Tome I. (Centre National d'Histoire des Sciences.) Bruxelles, Bibl.
Royale, 1965.
CAPPELLI A., Lexicon Abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed
italiane. Milano, Hoepli, 19494.
CARMODY Fr.: zie BRUNETTO LATINI en LEOPOLDUS DE AUSTRIA.
Catalogus Roo-Clooster. Ms. Brussel, K.B. 1351-1372.
Cathalogus fratrum per ordinem alphabeticum. Cathalogus fratrum domus VII
fontium. Cathalogus fratrum conversorum [...] fratrum donatorum laycorum, laycorum
familiarum. In: De domo septem fontium canonicorum regularium S. Augustini, fos
168-186; 220-256; 258-267. Ms. Brussel, K.B. 11974-85.
CHALCIDIUS: zie PLATO.
CHRISTMANN J.: zie ALFARGANUS.
Cisiojanus: hs. Brussel, Kon. Bibl.: II 144, fo 12v-13r.
CLOSSET F., Un aspect de la tendance au didactisme dans les lettres thioises:
Maerlant et Boendale. In: Mélanges Fernand Mossé, 66-74. Paris, Didier, 1959.
CONRAD VON MAGDEBURG:
J.H.S.M.F., Wonderen der natuyr, of een Beschryvingh van de wonderlijke
geschapenheyt der Natuyr, des Hemelsche Firmaments, Sterren, Planeten en Cometen;
als mede van dese sichtbare Wereldt en der Zee [...]. Uyt veele geloofwaardige
Schrijvers bij een vergadert en t'samen-gestelt door -. 's-Gravenhage, Meyndert
Uytwerf, Boekverkooper in de Halstraat, 1694.
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CORDIOLANI A., L'évolution du comput ecclésiastique à Saint Gall du VIIIe au XIe
siècle. In: Revue d'hist. Ecclés. Suisse XLIX (1955), 288-323.
ID., Les manuscrits de comput des bibliothèques d'Utrecht. In: Scriptorium 15
(1961), 76-85.
ID., Les manuscrits de comput ecclésiastique de l'abbaye de Saint Gall du VIIIe
au XIIe s. In: Revue d'hist. Ecclés. Suisse XLIX (1955), 161-200.
ID., Un manuscrit de comput intéressant: Schaffhouse. Ministerialbibliothek, 61.
In: Scriptorium 12 (1958), 247-253.
CORNELISSEN P.J. & J.B. VERVLIET, Vlaamsche Volksvertelsels en Kindersprookjes.
Naverhaald door -. Lier, Van In, 1900.
CRAPELET G.A., Partonopeus de Blois, publié pour la première fois, d'après le
Manuscrit de la Bibl. de l'Arsenal. Paris, Crapelet, 1834. 2 vol.
CROMBIE A., Histoires des sciences de Saint-Augustin à Galilée (400-1650). Paris,
Presses Universitaires, 1959.
CURTIUS E.R., Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern, Francke,
19613.
DAAN J. en K HEEROMA, Zuidhollands. (Bijdr. Med. Dial. Comm. XXX.)
Amsterdam, Noord-Holl. Uitg. Mij., 1965.
DAEMS W.F., Boec van Medicinen in Dietsche. Een Middelnederlandse compilatie
van medisch-farmaceutische literatuur. [Diss. Leiden.] Leiden, Brill, 1967.
DAIN A., Les manuscrits. (Collection d'études anciennes publiée sous le patronage
de l'Association G. Budé.) Paris, Les Belles Lettres, 1949.
DANIEL DE MORLEY (of MORLAI):
SUDHOFF K., Daniels von Morley Liber de naturis inferiorum et superiorum, nach
der Handschrift Cod. Arundel 377 des Britischen Museums zum Abdruck gebracht.
(Mit 1 Tafel.) In: Archiv f.d. Gesch. der Naturwiss. und der Technik VIII (1918),
1-40.
DANNEMANN Fr., Die Naturwissenschaften in ihrer Entwicklung und in ihrem
Zusammenhange. Leipzig, Engelmann, 19282, 4 dln.
ID., Wie unser Weltbild entstand. Die Anschauungen über den Bau des Kosmos.
(Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde, Stuttgart.) Stuttgart, Franck'sche
Verlagshandlung, [1912].
DANTE:
KOK A.S., Dante Alighieri. De Louteringsberg. Metrische vertaling, met
ophelderende aantekeningen. Amsterdam, G.L. Funke, s.d.
LONGNON H., Dante. La divine comédie. Traduction, préface, notes et commentaires
par -. Nouvelle édition, revue et amendée. (Chefsd' œuvre étrangers.) Paris, Garnier,
s.d.
SAPEGNO N., Dante. La Divina Commedia. A cura di -. Firenze, La Nuova Italia,
[1955].
Dat Groote Planeten Boeck, met die Geomanci, Phisiognomi ende Chyromanci. Alles
uyt Platone, Ptolemeo, Hali, Albimasar ende Johannes Coninxberger op het korste
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DAVID J., Rijmbijbel van Jacob van Maerlant met voorrede, varianten van hss.,
aanteekeningen en glossarium. Brussel, Hayez, 1859.
ID., Glossarium op Maerlants Rijmbijbel. Brussel, Hayez, 1861.
DE BO L.-L., Westvlaamsch Idioticon. Gent, Siffer, 1892.
DE BOÜARD M., Encyclopédies médiévales sur la ‘connaissance de la nature et
du monde’ au moyen âge. In: Revue des quest. histor. CXII (1930), 258-304.
DE BRUYNE D., Un ancien catalogue des manuscrits de l'abbaye de
Saint-André-lez-Bruges. In: Revue Bénédictine XXXVII (1925), 273-275.
DE COCK A., Spreekwoorden, zegswijzen, en uitdrukkingen op volksgeloof
berustend, folkloristisch toegelicht door. - Antwerpen, De Sikkel, 1920.
DE FREMERY J., De Abten van Mariënweerd. De ‘Nomina Abbatum’.
's-Gravenhage, Nijhoff, 1888.
DEGERING H., Die Schrift. Atlas der Schriftformen des Abendlandes vom Altertum
bis zum Ausgang des 18. Jahrhs. Berlin, Wasmuth, 1929.
DE JONGHE B., Belgium Dominicanum sive Historia provinciae Germaniae
inferioris sacri ordinis F.F. Praedicatorum, [...]. Bruxelles, Foppens, 1719.
DELAISSÉ L.M.J., Édition et codicologie. A propos de quelques publications
récentes sur des textes médiévaux. In: Scriptorium VII (1953), 125-131.
ID., [zonder titel]. In: Scriptorium IV (1950), 252-260; X (1956), 240.
DELAMBRE M., Histoire de l'astronomie du Moyen Age. Paris, Courcier, 1817.
DELORME F.M.: zie ROGER BACON.
DE PAUW N., De Voorgeboden der Stad Gent in de XIVe eeuw (1337-1382). (Mij
der Vlaamsche Bibliophielen, 4e r., 5.) Gent, Annoot, 1885.
DE POERCK G., La draperie médiévale en Flandre et en Artois. (Rijksuniv. Gent.
Werken uitgeg. dr de Fac. Wijsbeg. Lett. 112.) Brugge, De TEMPEL, 1951.
DE POORTER A., La bibliothèque de la Chapelle de Jérusalem, à Bruges au XVe
siècle. In: Revue Bibl. et Arch. Belg. VII (1909), 116-131.
DE STOPPELAAR J.H., Het papier in de Nederlanden gedurende de middeleeuwen,
inzonderheid in Zeeland. (Archief. Vroegere en latere Mededeelingen, uitgeg. dr het
Zeeuwsch Genootsch. der Wetensch. IIe deel 1866-69, 7e stuk.) Middelburg, Altorffer,
1869.
DE MEYER M., Vlaamsche Sprookjesthema's in het licht der Romaansche en
Germaansche kultuurstromingen. (Kon. Vl. Ac., Reeks VI, nr 63.) Leuven, 1942.
DE MEYERE V., De Vlaamsche Vertelselschat. Antwerpen, De Sikkel, 1925-33.
4 dln.
DE MEYERE V. & L. BAEKELMANS, Het Boek der Rabauwen en Naaktridders.
Bijdragen tot de studie van het volksleven der 16e en 17e eeuwen. Antwerpen, De
Tijd, 1914.
DE MONT P. & A. DE COCK, Wondervertelsels uit Vlaanderen, uit den volksmond
opgeteekend door -. Zutphen, Thieme, 1924.
DE VOOYS C.G.N., Bijdrage tot de Middelnederlandse woordgeografie en
woord-chronologie. In: Ts. 43 (1924), 214 vv.
ID., De Middelnederlandse Boëthius-vertaling van Jacob Vilt. In: Ts. 60 (1941),
1-25.
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ID., Het onderzoek naar de Middelnederlandse woordgeografie. In: Verz. Taalk.
Opstellen II, 416-434. Groningen-Den Haag, Wolters, 1925.
DE VREESE W., De Bredaesche Almanac van Jan van Vliet. In: Ts. 51 (1932),
161-177.
ID., Over handschriften en handschriftenkunde. Tien codicologische studien
bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door P.J.H. VERMEEREN. (Zwolse Reeks van
Taal- en Letterk. Studies. Nr 11.) Zwolle, Tjeenk Willink, 1962.
DE VRIES J., Nederlands Etymologisch Woordenboek. Leiden, Brill, 1963-.
DE VRIES M.: zie JAN VAN BOENDALE.
DE VRIES W., Naar aanleiding van bilabiale w. In: N. Tg. 24 (1930), 130-132.
DE WITTE A.J.J., Strukturele historische grammatika van het Nederlands, klankleer.
's-Hertogenbosch, Malmberg, [1962].
DEYCKS F., Ouddietsche Fragmenten van den Parthonopeus van Bloys,
grootendeels bijeenverzameld door wijlen Professor -, en verder in orde geschikt en
kritisch uitgegeven op last van de Koninklijke Akademie van België, door J.-H.
BORMANS, Rustend Hoogleeraar te Luik. Brussel, Hayez, 1871.
DIJKMANS, Obituaire de Groenendael. Ms. Brussel, K.B. A 60.
Dit sijn van die naeturen der planenen [sic] ende haer werken wat dat sij doen
konnen. Hs.: Den Haag, Kon. Bibl.: Amsterdam, Kon. Ac. XXVIII.
DU CANGE, Glossarium Mediae et Infinae Latinitatis [...]. Paris, Librairie des
Sciences et des Arts, 1937.
DUHEM P., Le système du monde. Histoire des doctrines cosmologiques de Platon
à Copernic. Paris, Librairie scientifique Hermann, 1913-1959. 10 dln.
Eyn Corte decleringhe deser spere voer sympele liede. Hs.: Brussel, Kon. Bibl.:
IV 27.
EIS G., Mittelalterliche Fachliteratur. (Sammlung Metzler. Realienbücher für
Germanisten, Abt. D: Literaturgeschichte.) Stuttgart, Metzler, 1962.
ELAUT L., Van smeinscen lede. Een middelnederlands geneeskundig geschrift;
zijn betekenis in het raam van de medische literatuur der dertiende eeuw. Akademisch
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te Gent. Gent, bij de auteur, 1958.
ENTJES H., Menen-meinen. In: Driem. Bladen XV (1963), 51 vv.
FANT C.: zie GOSSOUIN.
Flandria Nostra. Ons land en ons volk, zijn standen en beroepen door de tijden
heen, o.r.v. J.L. BROECKX, C. DE CLERCQ, J. DHONDT, M.A. NAUWELAERTS.
Antwerpen, Standaard, 1959. Vol. III.
FOPPENS J.F., Bibliotheca Belgica, sive virorum in Belgio vita, scriptisque illustrium
catalogus, librorumque nomenclatura [...]. Bruxelles, Per Petrum Foppens, 1739.
FRANCK J., Beiträge zur niederländischen Grammatik. In: Ts. 29 (1910), 263-302.
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De natuurkunde van het geheelal

713
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ID., Mittelniederländische Grammatik. Mit Lesestücken und Glossar. Leipzig,
Tauchnitz, 19102.
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FRANCK, VAN WIJK, VAN HAERINGEN, Etymologisch Woordenboek der
Nederlandsche Taal. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1949.
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ID., Grundlegung einer Geschichte der deutschen Sprache. Halle/S, Niemeyer,
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ID., Vom g, von seinen Lautwerten und von germanischen Sprachlandschaften.
In: Rhein. Vierteljahrsblätter 20 (1955) (Festschrift Adolf Bach), 170-191.
ID., und El. LINKE, Zwischenvokalisches -g- in den Niederlanden und am Rhein.
Mit 1 Karte. In: Beitr. zur Gesch. d. deutschen Sprache (Halle) 80 (1958), 1-32.
FRITSCHE F.: zie GOSSOUIN.
FRUIN R., Handboek der Chronologie, voornamelijk van Nederland. Alphen a.d.
Rijn, Samson, 1934.
ID., Het archief der O.L.V. Abdij te Middelburg. (Rijks Archief-Depôt in de
Provincie Zeeland.) 's-Gravenhage, Nijhoff, 1901.
GAILLIARD E. & W. DE VREESE, Dietsche Kalenders. In: Jrb. Kon. Vl. Ac.
1907-1911, 1913, 1914.
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ID., Uit bibliotheken en archieven. In: Ts. XIII (1894), 257-302.
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De Tweede Rose, uitgeg. door Prof. Dr. K. Heeroma). In: Ts. 78 (1961), 20-31.
ID., Teksteditie anders. In: N. Tg. 56 (1963), 328-333.
GERRITSEN W.P., Die Wrake van Ragisel. Onderzoekingen over de
Middelnederlandse bewerkingen van de Vengeance Raguidel, gevolgd door een
uitgave van de Wrake-teksten. Assen, Van Gorcum, 1963. 2 dln.
GEYER B.: zie ALBERTUS MAGNUS.
Loquela van Guido GEZELLE, tot Woordenboek omgewerkt. Antwerpen, Nederl.
Boekhandel, s.d.
GEZELLE G., Vlaamsche Volksvertelsels, opgeteekend door -. Antwerpen, De
Sikkel, 1920.
GITTEE A., Vraagboek tot het zamelen van Vlaamsche folklore of volkskunde.
Gent, Vuylsteke, 1888.
GODEFROY F., Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses
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GOEMANS L., Opmerkelijke verschijnselen in het Mechelsch Taaleigen der 16de
eeuw. In: Album Blancquaert I, 281-283.
GOLIUS J.: zie ALFARGANUS.
GORISSEN Fr., Nimwegen. (Niederrheinischer Städteatlas/Geldrische Städte. Heft
1.) Kleve, Boss, 1956.
GOSSOUIN:
L'image du monde: Ms. Arsenal 3167.
ID. : Ms. Arsenal 3516.
FANT C., L'image du monde, poème inédit du milieu du XIIIe siècle, étudié dans
ses diverses rédactions françaises d'après les manuscrits des Bibliothèques de Paris
et de Stockholm. (Upsala Universitets Årsskrift 1886. Filosofi, Språkvetenskap och
Historiska Vetenskaper. IV.) Upsala, Lundström, 1886.
FRITSCHE Fr., Untersuchung über die Quellen der Image du Monde des Walther
von Metz. Halle, 1880.
GRAND E.-D., L'image du monde. Poème didactique du XIIIe siècle. Recherches
sur le classement des manuscrits de la première rédaction. In: Revue des Langues
romanes, 4e série, VII (1893-94), 5-58.
HELLMANN G., Denkmäler Mittelalterlicher Meteorologie. (Neudrucke von
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15, Schlussheft.) Berlin, Asher, 1904, pp. 143-146.
MEYER P., Les manuscrits français de Cambridge. In: Romania 15 (1886), 236-357;
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ID., Notices sur quelques manuscrits français de la bibliothèque Phillips à
Cheltenham. L'image du monde. Rédaction du Ms. Harley 4333. In: Romania 21
(1892), 481-505.
PRIOR O.H., L'image du monde de maître Gossouin. Rédaction en prose. Texte
du Manuscrit de la Bibliothèque Nationale Fonds Français No 574. Avec corrections
d'après d'autres manuscrits. Notes et introduction. Thèse de doctorat. (Université de
Lausanne, Faculté des Lettres.) Lausanne, Imprimeries réunies, 1913.
GOTTLIEB Th., Ueber mittelalterliche Bibliotheken. Leipzig, Harrassowitz, 1890.
GRAESSE J.G. Th., Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte. (Bd. II, Abt.
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Buchhandlung, 1840.
GRAND E.-D.: zie GOSSOUIN.
GREIDANUS J., Beginselen en ontwikkeling van de interpunctie, in 't biezonder in
de Nederlanden. Zeist, Vonk, 1926.
GRIMM J., Deutsche Mythologie. Vierte Ausgabe besorgt von Elard Hugo MEYER.
Gütersloh, Bertelsmann, s.d.
GROOTAERS L. en G.G. KLOEKE, Taalatlas van Noord-en Zuid-Nederland. (Nieuwe
Noord- en Zuid-Nederlandse Dialectbibliotheek.) Leiden, Brill, 1939 vv.
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GROTEFEND H., Laurea sanctorum, ein lateinischer Cisiojanus des Hugo von
Trimberg. In: Anz. f. Kunde der deutschen Vorzeit. Neue Folge. Organ des
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Herausgegeben von Dr. Th. ULRICH. Hannover, Hahn, 196010.
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GRUBE K., Des Augustinerpropstes Iohannes Busch Chronicon Windeshemense
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GUNDEL W., Dekane und Dekansternbilder. Ein Beitrag zur Geschichte der
Sternbilder der Kulturvölker. Mit einer Untersuchung über die ägyptischen Sternbilder
und Gottheiten der Dekane von S. Schott. (Studien der Bibliothek Warburg.)
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GYSSELING M., Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg,
Noord-Frankrijk en West-Duitsland, vóór 1226. (Bouwstoffen en Studiën vr de
Gesch. en de Lexicografie van het Nederlands. VI, 1-2.) [Tongeren], Belg. Interuniv.
Centrum vr Neerlandistiek, 1960. 2 dln.
GYSSELING M. en A. VERHULST, Het oudste goederenregister van de
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voor Ndl. Taalk., verzameld door Dr. A. De Jager, 309-340. Amsterdam, Portielje,
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HALMA Abbé: zie PTOLEMAIOS.
HALTAUSIUS Chr. G., Calendarium Medii Aevi praecipue Germanicum in quo
obscuriora mensium, dierum, festorum ac temporum nomina ex antiquis monumentis
[...]. Lipsiae, Impenso [sic], Iac. Schusteri, 1729.
HANSEN A., Up, quod in Halberstat a vulgo appellatur op. In: Korrespondenzblatt
d. Vereins f. ndd. Sprachforschung 70 (1963), 4-7.
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ID., Planetenkinderbilder und Sternbilder. Zur Geschichte des menschlichen
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Heitz, 1916.
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In: Sp. d. Letteren

5 (1961), 31-36, 138-142, 211-217,
300-307;
6 (1962-63), 37-39. 127-132, 210-215,
312-316;
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HELPERICUS, Liber de Computo. In: Migne, CXXXVII.
HENOT A., Sprookjes. Tienen, Schuermans, Medaer, 1911.
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Woordregister
Dit woordregister slaat hoofdzakelijk op de filologische commentaar. De talloze
vormen, die in de Taal der Handschriften (deel I) besproken worden, konden niet
alle opgenomen worden.
De cursieve woorden komen ofwel niet voor in het Middelnederlands
Woordenboek, ofwel biedt de erbij gegeven commentaar een aanvulling of verbetering
daarop.
al (langs, op), 676, 678.
astromien = astronomien, 630.
astronomine = astronomie, 673.
auegers, 646.
auont = auent, 681.
bachten, 185.
bat, 691.
bedrochten, 652.
beghinc, 658-9.
besengt, 654.
besluten, 670.
bet, 691.
betekenen, 632.
bitter, 655-6.
blaesballich, 678.
blixim(t), 654.
cancro = centro, 677.
cubitus, 31.
dachlime, 624 vv.
de, 679.
den haerlijc, 673.
derde tijd, 36.
dewers = divers, 670.
dieft, 671.
dicht = dlicht, 664.
dijs, 639.
dinct = ding, 647.
domt, 677.
drag(h)en, 654, 664.
drake, 40.
drinc, drint, 678.
drop (= dorp), 679.
effers, 646.
efger, 646.
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eggers, 646.
eist, 639.
elkel, 655, 666.
ellic, 632.
eluen, 649.
en = ende, 664.
ende (= indien), 675.
enne, 638, 677.
ens, 656.
ent, 658.
eren, 666.
erien, 666.
eygen (= tegen), 670.
fisijn = fisisijn, 670.
gatet, gaettet, 678.
ghebaren, 636.
ghebersten, 684.
ghecepen, 630.
ghescepen[esse], gescepenisse, 647.
geel = geheel, 673.
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geest = geets, 668.
ghile, 642, 687.
gint, 675.
glelic = ghelic, 666.
godelinghe(r), 648-9.
ghodoghet, 675.
graft = graf, 673.
haerre gheen, 673.
hanghede, 656.
hantswile, 686.
hare(waert), 674, 677.
haue, 639.
hebi si, 647.
-hede, 688.
heet (= he + et ?), 656.
heette, 647.
-heit, 688, 696.
heitte, 665-6.
hertissen, 647-8.
heten, 694.
hewen, 683.
him, 676.
hoet (= hoofd), 669.
hondsdagen, 35.
horen = horten, 647.
hoymaent = loymaent, 669.
i als lengteaanduider, 631-2.
iegrant, 674.
iewerinx, 674.
in (= en), 659.
incarnacio, 681.
inde = ende, 670.
joe, 683.
joue, 653-4.
calende, 665.
cassen, 682.
kerf, 644.
kersauant, 635.
kicken, 672.
claerne = jaer ne, 634.
clebbrich, 677.
cloven, 692-3.
kopers = kepers, 653.
korsauont, 635.
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creeft, 242.
lant (?), 678.
leidergheer, 659-64.
lecken, 680.
-leke, 688.
lendeghere, lendegheer, 659-64.
leudergeer, 659-64.
licht, 640.
liebaert, 668, 687.
lieme, 624 vv.
licken, 680.
-like, 688.
lime, 624 vv.
linien, 623.
lodegeer, 659-64, 695.
loesdere, 659-64.
lopeliaer, 635-6.
loudegheer, louderec, 659-64, 695.
ludergheer, luedeghere, 659-64, 695.
maneschiem, 628, 674.
maren, 650.
mate, 643, 658.
me = men, 678.
mee (= meer), 689.
mie, mye, 642-3, 666-8.
mile, 31.
mine, minne, myn (= aard), 669.
mine (= kloof), 677.
minne, 650-2.
mumme = minne, 650.
nachtmaent = slachtmaent, 669.
naecte kinder, 649.
naest, 642.
(ten) naetsten, 641.
nat, natheit, 173, 185, 195, 204, 213, 223, 233, 242, 644-5.
nauighers, nauegars, en varr., 646.
neit, 630.
niel el, 679.
niewel el, 666, 677, 679.
nochtant, 233.
nochtien, 184, 638.
nummer, 175.
omne (= omme), 666.
onbliuen, 647.
onghemac, 223.

De natuurkunde van het geheelal

733
onme (= omme), 666.
ont, 673.
ontkeren, 653.
ontwaren, 673.
onverde, onvrede, 645-6.
-ooe-, 645.
orconde, 643.
pijnt (= punt), 683.
pilijchede, 654.
pinc(t), 668.
pinxster, pinxen, pinxtdach, 681.
punt, 46, 683.
quaem sij s (= kwansuis), 683.
regenbode, 656-7.
reghens = ieghens, 657.
reint, 680.
rec, ric, 671.
rine, 628, 639.
roubouts, 650.
ruboute, 649-650.
san, 634-5.
sauentire, tsaeftier, 672.
sceep, 679.
schipman, 659.
schouwe, 653-4.
sech, 640.
seme, 681.
sends (anders-), 638.
sesh, 634.
sich, 640.
slabberechtich, 677.
slebbrich, sleprich, slebberachtich, 677.
slobbrich, 677.
slubbrich, 677.
smout, 655.
soe, 633, 687.
soeket = steket, 655.
soet, 655-6.
solden, 680.
somne (= somme), 666.
soneghen (?), 676.
sonme (= somme), 666.
soueghen (?), 676.
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starckel, 666.
storen (= storm), 679.
su, 644.
tac, 653.
tassen, 682.
tauernen, 679-80.
tcrickeliaer, 682.
tegenvoeters, 42.
tervart, 678.
themelt, 674.
threchte, 665.
tieren, 672.
toghen, 173, 185, 195, 204, 213, 222, 233, 241.
toghe steen, 676-7.
tote, 669.
tsarpe, 644.
tsomorgens, 650.
twevoudighe, 666.
twiuoudoghe, 666.
vtor, 656.
wxempel, 670.
val, 678.
varende vrouwen, 648.
varinghe, 655.
vasto = vaste, 681.
vent, 638.
verden, 677.
verlimen, 630.
verslaen, 670.
versluten, 670.
verwaren, 679.
viertiendage, viertiennacht, 681.
vieschen, 679.
vinne, 677.
voeden kijnder, 649.
voorhanghen, 671.
vorsten, 640.
vrien, 673.
vriendach, 673.
vrucht, 646, 652.
wl, 655.
wlghet, 655.
vuwilen (?), 683.
waet = waeiet, 680.
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waghen, 654.
wac, wacheit, 173, 185, 195, 204, 213, 223, 233, 242, 645, 656.
wake (= wale?), 678.
wal, 678.
wale (= wel), 691.
wase, 656.
watt, 634.
wedemaent, 668.
wedren, 669.
weechede, 658.
wel, wele, 691.
wen = uwen, 646.
wethede, 658.
wichte, 648.
wieghel, 636-8.
zeghelsteen, 676.
zelle, 173.
zeylsteen, 676.
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BORMANS J.H., 57, 131.
BOSSUAT R., 72.
BRANT Sebastian, 159.
BRAUNE W., 240.
BREEROO, 175, 640.
BRIQUET C.M., 91, 92, 147, 155.
BROECKX C., 141.
BRUINS J.A., 660.
BRUNETTO LATINI, 29, 31, 34, 41, 42, 43, 72.

De natuurkunde van het geheelal

736
BRUYN G., 106.
BUDDINGH D., 56, 648.
BUNDER, 67.
BUNTINX J., 630, 639, 643.
BYVANCK A.W. en G.J. HOOGEWERFF, 108, 123.
CAMPBELL, 61.
CAROLUS J., 142.
Catalogus Leiden, 56.
Catalogus Meerman, 56, 112.
Catalogus Musschenbroek, 56, 113.
CATS J., 655.
CHEVALIER Ul., 57.
Chiromantie, 139, 141.
CICERO, 28.
CLARISSE J., 11, 12, 13, 18, 20, 40, 47, 54, 58, 59, 61, 70, 94, 110, 111, 117,
119, 125, 131, 132, 140, 141, 244, 245, 605, 614, 625, 626, 632, 642, 643, 644,
647, 650, 655, 658, 660, 666, 668, 669, 671, 673, 680.
CLIGNETT J.A., 55, 113, 120, 130.
Computus (Latijn), 158, 161, 162.
Computus (Ndl.), 96, 162.
CONSTANTINUS AFRICANUS, 68, 289, 303, 401, 639.
COPERNICUS, 69.
CORNELISSEN P.J., 661.
COSTER S., 626.
CRAPELET G.A., 625.
DAAN J., 170, 175.
DAEMS W., 49, 119.
DAIN A., 13, 667.
DANIEL DE MORLEY, 27, 49, 51, 70.
DANTE, 38, 43, 663.
DAVID, 36.
DE BO, 625, 655.
DE BOÜARD M., 25, 26.
DE COCK A., 661.
DE LA GARDIE M.G., 90, 95.
DELAISSÉ L.M.J., 15.
DE MEYER M., 661.
DE MONT P., 661.
DENIJS (Sint), 69, 389, 697.
DE PAUW N., 57, 141, 146, 147, 149, 153, 588, 589, 625, 626, 660.
DESCHAMPS J., 99.
DE STOPPELAAR J.H., 155.
DE VOOYS C.G.N., 11, 114, 655, 677, 682.
DE VREESE W., 46, 90, 114, 116, 124, 127, 145, 146, 147, 149, 589, 635, 636.
DE VRIES J., 647, 662.

De natuurkunde van het geheelal

DE VRIES Jer., 51, 56, 121.
DE VRIES M., 99, 125, 131, 588, 650, 660.
DEYCKS, 625.
DIASCORIDES, 139.
Dietsche Doctrinael, 107.
DIONYSIUS EXIGUUS, 45, 681.
DIRK POTTER, 655.
DIRKS S., 58, 61.
DOWNER W., 45.
DU CANGE, 628.
DURANDAN H., 127.
EIS G., 102.
ELAUT L., 141.
EVERTS W., 56.
FANT C., 73, 74.
Fleubotomia, 154, 158, 160, 162.
FLORIS V., 106.
FONCKE R., 661.
FOPPENS J.F., 61.
FRANCHOIS PILE, 63.
FRANCK J., 179, 199, 218, 228, 639, 642, 643, 647, 649, 669, 694.
FRANQUINET G.D., 98.
FRINGS Th., 636, 681.
FRITSCHE Fr., 85.
FRUIN, 89.
GAFFIOT F., 626.
GAILLIARD E., 46, 630, 635, 636.
GALENUS, 113, 118, 125, 130, 137.
GALLEE J.H., 627.
GEERTKEN LAUERENS, 149, 152.
Geestelijke Minne, 139, 142.

De natuurkunde van het geheelal

737
Gelaatkunde, 137, 141.
Geneeskunde van Avicenna, 137, 142 (zie ook L.J. VANDEWIELE).
Genesis, 31.
GERARD VAN CREMONA, 28, 68.
GERARD VAN LEENHOUTE (LIENHOUT of varr.), 21, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 66, 101, 106, 107, 113, 249, 660, 704.
GERARD VAN LINCHOUT, 57, 58.
GEERAERT VAN VLIEDERHOVEN. 151.
GERARDUS A POMERIO, 58, 61.
GERARDUS TEUTO, 62.
GERLANDUS, 62.
GILIS VAN SALERNO, 137.
GITTEE A., 661.
GODEFRIDUS LEONIJS, 131, 134, 140.
GODEFROY F., 628.
GOLIUS J., 40.
GOSSOUIN, 29, 41, 43, 69, 72-87, 705.
Gothaer Arzneibuch, 96.
GOTTLIEB Th., 61.
GRAND E.-D., 73.
GREGORIUS XIII, 45.
GREIDANUS J., 65.
GRIMM J., 635, 660, 661.
Dat Groote Planeten Boeck, 52, 102.
GROSSETESTE: zie ROBERT GROSSETESTE.
GROTEFEND H., 59.
GUILLAUME DE CONCHES, 35, 71, 85, 87.
GYSBERT VAN AMSTEL, 106.
GYSSELING M., 62, 630, 632, 639, 643, 652.
HADEWIJCH, 139, 142.
HALBERTSMA J.H., 660.
HASCHAERT: zie PIETER HASCHAERT.
HAUBER A., 51, 52.
HEBER R., 113, 132.
HEEROMA K., 16, 166, 170, 175, 184, 635, 681.
HEGMAN W.E., 12.
Heimelijkheid van Mannen en Vrouwen, 138, 141.
HEIN VAN AKEN, 56.
HEYNRIC VAN HOLLANT, 124, 125, 130, 131, 588.
HEYNE M., 635.
HELLINGA W.Gs., 17.
HELPERICUS, 70.
Herbarijs, 139, 142 (zie ook L.J. VANDEWIELE).
HERMANS C.R., 52.
HIERONYMUS, 69, 124, 125, 377.
HILKA A., 73.

De natuurkunde van het geheelal

HIPPOCRAS, 37, 125, 130, 137, 138, 141.
HOFFMANN VON FALLERSLEBEN, 57.
HOLTHAUSEN, 625.
HONORIUS AUGUSTODUNENSIS, 42, 71, 85.
HOOGSTRATEN, 118.
HUBERTS W.J.A., 56.
HULSHOF A., 114.
HUYDECOPER B., 56, 650.
HUYGENS C., 29, 175.
HYGINUS, 70.
IJSSELSTEIN, 105, 109.
IOHANNES DE SACROBOSCO (= JOHN HOLYWOOD), 44, 46, 71.
IOHANNES DE SEVILLA, 68.
ISAAC, 137.
ISIDORUS DE SEVILLA, 28, 70, 87.
Isis, 50.
JACOB VAN MAERLANT, 31, 36, 39, 40, 41, 42, 53, 55, 58, 59, 70, 106, 109,
110, 125, 129, 130, 131, 134, 138, 141, 165, 642, 643, 648, 650, 657, 668.
JACOB VILT, 682.
JACOBS J., 634, 641, 647.
JAN DE WEERT, 124.
JAN NEVE, 145, 146.
JAN VAN BOENDALE, 29, 32, 33, 37, 39, 40, 41, 42, 53, 55, 650.

De natuurkunde van het geheelal

738
JAN VAN LEENHOUTE, 62, 63.
JAN VAN VLIET, 52.
JAN YPERMAN, 68, 138, 139, 141, 142, 645.
JEAN DE MEUNG, 38, 72, 663, 664.
JOHANNES VAN AALTER, 131, 132, 137, 223.
JONCKBLOET W.J.A., 56.
JOURDAIN M., 67.
JULIUS II, 28.
KAREL VI, 36.
KAUSLER Ed., 141.
KEHREIN J., 652.
KERN J.H., 164, 234, 630, 631, 632, 634, 641.
KETELE J., 147.
KILIAEN, 642, 646, 648, 649, 654, 655, 677, 678, 686.
KIRCHNER J., 13.
KLOEKE G.G., 637.
KLUIT A., 55, 112.
Cracht der Mane, 152, 153, 246, 252 (zie ook HEIN VAN AKEN).
Van die quade daghen, 96.
LAMBERTUS DE S. AUDOMARO, 71.
LASCH A., 630, 634.
LEANDER Alb., 61.
LEENDERTZ P. Jr., 61, 163, 510.
Leering van Orinen, 137 (zie ook J. MUNK).
LE LONG IS., 106, 120.
LEO X, 28.
LEOPOLD DE AUSTRIA, 72.
LEXER M., 625, 662.
LIEFTINCK G.I., 89, 90, 99, 114, 119, 124, 126, 161.
LIEVENS R., 139, 142, 649.
LINDHAGEN A., 46.
LITTRÉ, 672.
LUCRETIUS, 42.
LULOFS F., 61.
LUTHER, 34, 39.
MACROBIUS, 28.
MAERLANT: zie JACOB VAN MAERLANT.
Der Manen Zeden, 163, 234, 235, 510.
MANILIUS, 70.
MARTIANUS CAPELLA, 70.
MASAI F., 16, 17.
Mayerhöfers Lexicon, 49.
Medicinen repercussyf simpel ende componeert, 97.
MEINSMA K.O., 61.

De natuurkunde van het geheelal

MELANCHTON, 37.
MELIS STOKE, 206.
MEYER P., 73, 80, 629.
MEYER W., 107.
MIGNE J.P., 71.
MIRAEUS A., 61.
MONE Fr. J., 120.
MORLEY: zie DANIEL DE MORLEY.
vanden Mundificatiuen, 97.
MUNK J., 140.
NAPOLEON I, 52.
Nature ende maniere van alle lieden, 137, 140.
Natuurkunde-tekst (proza), 71, 72, 118, 205.
NAUTA G.A., 175.
NECKAM: zie ALEXANDER NECKAM.
NIERMEYER A., 648, 649.
NISARD J.-M., 52.
NOACH, 31, 299.
NORDBERG S.O., 634.
ODERICUS, 160, 161, 162.
OPPERVELDT R., 645.
OPPRELL A., 650.
OSIRIS, 50.
OVERDIEP G.S., 633, 700.
PAQUOT N.J., 61.
PARACELSUS, 648.
PARS A., 61.
PARTHONOPEUS VAN BLOYS, 624, 625, 626.
PAULUS III, 28.
PAULUS (Sint), 69, 389, 391.

De natuurkunde van het geheelal

739
PETIT L.J., 147.
PHILOLAUS, 42.
PIERRE D'AILLY, 32, 71.
PIETER HASCHAERT, 36.
PIPER, 61.
PISAN: zie THOMAS PISAN.
PLANTIJN, 626, 646, 649.
PLATO, 29.
PLINIUS, 28.
POTTER: zie DIRK POTTER.
PRIOR O.H., 73, 79, 80, 84, 85.
PTOLEMAIOS, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 46, 59, 66, 67, 68, 71, 87, 289, 301, 303,
401, 638, 643, 691, 704.
PYTHAGORAS, 28.
QUETIF J. & J. ÉCHARD, 61, 62.
RABANUS MAURUS, 31, 33, 68, 69, 297.
Recepten, 97, 118, 136, 138, 140, 152, 162.
REINHERUS DE PADERBORN, 43.
RELAND A., 118.
Renart le Nouvel, 159.
ROBERT GROSSETESTE, 44, 51, 71.
ROGER BACON, 44, 51, 69.
ROOTH E., 12, 90.
ROUKENS W., 649.
SACROBOSCO: zie IOHANNES DE SACROBOSCO.
SANDERUS A., 61.
SANO F., 49.
SARTON G., 50.
SAXUS Chr., 61.
Scaepherders Kalengier, 52.
SCHAMELHOUT G., 49.
SCHELLER K., 154, 155.
SCHILLER & LUEBBEN, 662.
SCHÖNEMANN C.Ph. Chr., 161.
SCHÖNFELD M., 164, 646.
SCHOTEL G.D.J., 56.
SCHUSTER W., 20, 50.
Scientiarum Historia, 50.
SERRURE C.A., 57.
Sidrac, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42.
Sidrac (Le livre de -), 72.
SIEGENBEEK M., 56.
SIXTUS V, 37.
SLANGHEN, 632.

De natuurkunde van het geheelal

SLOTELLBUYGER, 145.
SNELLAERT F.A., 57, 141.
SOTHEBY S., 147, 155.
Spiegel der Zonden, 151, 153.
STALLAERT K., 626.
STAPELKAMP Chr., 627.
STECHER J., 51, 56.
STEELE R., 44.
STEENWINKEL J., 55, 120, 121, 130.
STOETT F.A., 632.
STRUBBE E.I., 36, 63.
SUDHOFF K., 50.
SUSO, 151, 153.
SWEERTIUS Fr., 61.
SWEET, 625.
TAINE H., 54.
TAVERNIER-VEREECKEN C., 654.
De tekene daer men de veygen mede kent, 136.
De 24 tekenen des doods, 138, 141.
TEN BRINK J., 75.
TE WINKEL J., 57.
THEOPHILUS, 137.
THOMAS (Broeder -), 55, 56, 58, 111, 112, 113, 118, 119.
THOMAS CANTIMPRATENSIS, 25, 29, 34, 58, 70, 72.
THOMAS PISAN, 36.
THOMAS VAN AQUINO, 25.
THORNDIKE L., 51.
TILLE E., 234, 665, 681.
TOBLER-LOMMATZSCH, 628.
TRICOT J., 35.
TRITHEMIUS J., 61.
TYDEMAN H.W.T., 112.
VAN CLEEF, 113.
VAN CLEEMPUT J., 631, 634, 641.
VAN DALE J.H., 97.
VAN DEN BERG B., 164, 630, 631, 632, 635, 668.
VAN DEN BERG W.S., 140.
VAN DEN BERGH L.Ph.C., 56, 660.

De natuurkunde van het geheelal

740
VAN DEN BOSCH F., 106.
VAN DEN HECKEN A., 61.
VAN DER WIELEN P., 49.
VAN DE VELDE A.J.J., 49.
VANDEWIELE L.J., 140, 141, 142.
VANGASSEN H., 164.
VAN GINNEKEN J., 175.
VAN HAVERBEKE P., 633.
VAN HELTEN W.L., 175, 631, 634, 636, 639, 642, 643, 697.
VAN HULTHEM K., 132.
VAN ITERSON F.H.G., 660.
VAN LEERSUM E.C., 68, 88, 132, 134, 142.
VAN LELYVELD Fr., 56.
VAN LOEY A., 12, 13, 15, 98, 164, 165, 168, 179, 187, 191, 199, 209, 218, 227,
238, 243, 623, 624, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 639, 640, 642, 643, 644, 647,
648, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 665, 669, 676, 677, 679, 686, 692, 696.
VAN MIERLO J., 51, 57.
VAN MUSSCHENBROEK P., 120, 121, 214.
VAN VEEN T., 170, 645.
VAN VLIET: zie JAN VAN VLIET.
VAN VLOTEN J., 51, 57.
VAN WACHENDORF C.A., 112, 113.
VAN WIJK W.E., 43, 44, 57, 647, 649, 669.
VAN WIJN H., 126, 651, 660.
VERDAM J., 99, 134, 145, 149, 153, 623, 636, 645.
VERDENIUS A.A., 141, 641.
VERHULST A., 632.
VERKUYL P.E.L., 29.
De vermeerderde wijse Jaer-beschrijver, 52.
VERVLIET J.B., 661.
VERWER A., 55, 118.
VERWIJS A., 14, 88, 105, 109, 110, 125, 131.
VINCENTIUS BELLOVACENSIS, 34, 35, 71, 87.
VISSCHER L.G., 11, 56, 113, 119, 131.
VISSER J., 55, 126, 129.
VOET L., 36.
VON BRAUNSCHWEIG-WOLFENBUTTEL, 154.
VON HEINEMANN O., 510.
Voorgeboden der Stad Gent: zie DE PAUW N.
VUYLSTEKE J., 63.
WACKERNAGEL W., 159.
WADDINGIUS, 161, 162.
WEIJNEN A., 164, 647.
WIECHMANN C.M., 37.
WILLEM LANGHACKER, 62.
WILLEM VAN MOERBEKE, 67.

De natuurkunde van het geheelal

WILLEM WALTER VAN ZIERIXSEE, 154, 161.
WILLEMS J.F., 11, 12, 56, 120, 132, 140, 141, 650, 651, 660, 663.
WITSEN GEYSBEEK P.G., 51, 56.
WITTEK M., 92.
WOLF J.W., 661.
WOLFRAM VON ESCHENBACH, 47.
WRIGHT Th., 629.
YPERMAN: zie JAN YPERMAN.
YPEY A., 56.
ZINNER E., 50.

De natuurkunde van het geheelal

