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H.J. Leloux
Inleiding
Bladerend in een geschiedenis van de Nederlandse literatuur stuit men op
liederenverzamelingen, die met een plaatsnaam worden aangeduid. Tot deze behoort
het Zutphens Liedboek, zo genoemd vanwege zijn relatie met die in Oost-Gelderland
gelegen stad. Nu is dit niet het enige geval, waarin deze plaatsnaam in verband
gebracht wordt met een literair werk. We denken dan aan het z.g. Groningsch
Zutphense Maerlanthandschrift, waarop enige jaren geleden Jos.M.M. Hermans1 in
een uitvoerige kodikologische studie weer eens de aandacht gevestigd heeft. Al kan
de naamgeving van dit handschrift niet op een al eeuwenoud gebruik bogen - in de
19de eeuw was het in het bezit van o.a. A.C.W. Staring, die in de omgeving van
Zutphen resideerde, daarna kwam het in het bezit van de Groningse
universiteitsbibliotheek - toch doet deze recht aan de belangrijke functie, die aan die
stad in de Middeleeuwen en de tijd daarna in het economische en culturele leven van
dat deel van Gelderland ten deel gevallen is. In dit kader zij verwezen naar het
bijeenbrengen van de wereldberoemde collectie boeken, waarvan een gedeelte in de
Librije is ondergebracht. Van het uitermate rijke bezit van het stadsarchief werden
de laatste jaren in diverse artikelen kodikologisch interessante stukken beschreven,2
die de genoemde rol nog eens benadrukken. Gezien die situatie is het als welhaast
vanzelfsprekend te achten, de uitgave van het Zutphens Liedboek vooraf te doen gaan
door een uitvoerige uiteenzetting over enige facetten in het leven van die stad
gedurende de Middeleeuwen en de jaren erna. Dit biedt dan tevens de gelegenheid
om het referentiekader nader te leren kennen, waarbinnen het ontstaan van de
liederenverzameling geplaatst dient te worden.
Het heeft het in de Middeleeuwen en in het begin van de Nieuwe Tijd in de
Nederlanden gezongen en bewaard gebleven lied bepaald niet aan belangstelling
ontbroken. Hiervan getuigt de nagenoeg onoverzienbare hoeveelheid literatuur, die
in later eeuwen niet alleen in ons land daarover verschenen is. Deze nu nog levende
belangstelling kwam zowel van de kant van de wetenschap als van hen, wier oogmerk
het was om het profane en geestelijke lied uit die tijd opnieuw te doen herleven, om
het weer te laten klinken. Zo verscheen, om een voorbeeld te noemen, Gerard Kalffs
als dissertatie ingediende standaardwerk Het lied in de Middeleeuwen. Een kleine
twintig jaar daarna kwam, in het voetspoor van Duitse voorgangers opererend,
Florimond van Duyses magistrale driedelige Het oude Nederlandsche lied; wereldlijke
en geestelijke liederen uit vroegeren tijd op de markt, waarin de schrijver naast de
teksten ook de melodieën erbij presenteerde. Maar zelfs in onze dagen is de interesse
zowel voor het theoretische als het praktische aspekt van het Middeleeuwse lied nog
onverflauwd aanwezig, als we althans de herdrukken van de bovenstaande werken
als
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bewijs daarvoor mogen aannemen. Daarnaast verwijzen wij voor het eerste aspekt
naar Max Prick van Welys De bloeitijd van het Nederlandse volkslied uit 1965 en
naar de desbetreffende hoofdstukken in de zeer recente, uit 1981 daterende studie
van A. Seelen Het volkslied in Nederland, waarin deze het Heden en verleden van
een ideaaltype vanuit een sociologische invalshoek tracht te benaderen. Met name
wat het tweede aspekt betreft noemen wij de uitgave van het eerste deel van de
Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift in 1966 en de tweedelige editie
van '87 melodieën op teksten uit Een Schoon Liedekens-Boeck van 1544,’ in 1972
verschenen onder de titel Het Antwerps Liedboek. Kwam het eerste werk tot stand
door de samenwerking van een filoloog en van een musikoloog, het tweede werk is
de vrucht van teamwork van telkens twee beoefenaren van de achter die aanduidingen
schuilgaande disciplines. De waarde van deze uitgaven wordt niet in de laatste plaats
bepaald door de omstandigheid, dat de daarbij betrokkenen, ieder op zijn eigen terrein,
reeds hun sporen verdiend hadden.3
De eerste aanzet tot de bestudering van het in de Nederlanden in de Middeleeuwen
gezongen lied kwam van de kant van de Duitse romanticus August Heinrich Hoffmann
(1798-1874), beter bekend onder de naam Hoffmann von Fallersleben. Deze gedreven
geleerde stuitte aanvankelijk op maar zeer weinig begrip voor de schoonheid van het
Middeleeuwse Nederlandse lied bij zijn vakgenoten en -broeders in ons land. In de
twaalf in de jaren 1830-1862 verschenen delen van zijn Horae Belgicae publiceerde
hij naast Middelnederlandse ridderromans, abele spelen en sotternieën ook liederen;
hieronder ook die uit het reeds genoemde z.g. Antwerps Liedboek, dat door Jan
Roulans in 1544 te Antwerpen op de pers gelegd was. In het eerste deel van het
Weimarische Jahrbuch für Deutsche Sprache, Litteratur und Kunst uit 1854 gaf hij
een afdruk van 20 van de in totaal 49 door hem in een handschrift in de ‘Weimarische
Bibliothek’ getelde liederen en van 34 van de in totaal 44 daarin opgenomen
‘Sprüche’. Ongeveer zeven decenniën later, en wel in het jaar 1919, gaf de filologisch
geschoolde Engelse musikologe Elizabeth Mincoff-Marriage4 in een artikel in deel
39 van het Tijdschrift voor de Nederlandse Taal- en Letterkunde 13 andere liederen
uit dit handschrift - zij telde nu 48 liederen in totaal - onder de titel ‘Unveröffentlichtes
aus der Weimarer Liederhandschrift v.j. 1537’ uit. Van de volgens onze telling echter
in totaal weer 49 liederen5 daarin zijn er dus 16, en van de spreuken nog 10 niet in
druk verschenen. Een volledige editie van het Weimarische Liederhandschrift dat
wij verder met de titel Zutphens Liedboek zullen aanduiden, is tot nu toe achterwege
gebleven. In deze situatie, bevreemdend genoeg gezien de unieke positie ervan binnen
de relatief schrale Noordoostnederlandse literaire traditie, tracht het onderhavige
werk te voorzien door van de hele tekst een integrale uitgave te brengen. Deze wordt
gevolgd door een uitgebreide kommentaar, waarin door ons relevant geachte gegevens
over diverse aspekten van de afzonderlijke liederen en van de spreuken zijn
ondergebracht. Aan beide onderdelen voorafgaande worden onder de algemene kop
‘Het handschrift en zijn inhoud’ bijzonderheden medegedeeld, die voor een beter
begrip ervoor in een ruime zin van het woord dienstig kunnen zijn.

Eindnoten:
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1 Jos.M.M. Hermans, Het Groningsch Zutphense Maerlanthandschrift, Groningen 1979
(Publikaties van het Instituut voor Kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit te Groningen)
2 Vgl. A. Geurts, red., Middeleeuwse boeken uit Zutphen, Tentoonstellingskatalogus, Nijmegen
1981 en de daar aangehaalde literatuur
3 Het Antwerps Liedboek. 87 melodieën op teksten uit ‘Een Schoon Liedekens-Boeck’ van 1544,
uitgegeven door K. Vellekoop en H. Wagenaar-Nolthenius met medewerking van W.P. Gerritsen
en A.C. Hemmes-Hoogstadt, I Liederen, II Commentaar; Vereniging voor Nederlandse
muziekgeschiedenis, Amsterdam 1972; Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift.
Uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden door K. Heeroma,
met medewerking van C.W.H. Lindenburg. Eerste deel. Leiden 1966
4 Het artikel verscheen onder de foutieve naam Elizabeth Marriage Minkoff. De later door haar
uitgegeven ‘Souterliedekens’ dragen haar juiste naam, namelijk Mincoff-Marriage
5 In tegenstelling tot Hoffmann von Fallersleben en Mincoff menen wij bij nummer 8 met twee
verschillende, door ons van de nummers 8 en 8a voorziene liederen te doen te hebben. Evenals
deze onderscheiden wij, hier echter in afwijking van Hoffmann von Fallersleben, bij het laatste
nummer 48 niet in 48 en 49
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Plattegrond van Zutphen, getekend door Jacob van Deventer, ca. 1560. (Rijksarchief in Gelderland,
Arnhem)
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F.W.J. Scholten
I. Zutphen ten tijde van het ontstaan van het
liedboek
Het Zutphens liedboek werd in 1537 op schrift gesteld of, wanneer we het wat
voorzichtiger formuleren, het was in dat jaar in bezit van een Zutphenaar. In 1540
werd het veranderd door ene Hans die te Zutphen woonde. Met deze summiere
gegevens, vermeerderd met enige moeilijk verklaarbare aanduidingen over de plaats
in de stad waar de genoemde Hans was gehuisvest, houdt onze directe kennis over
de herkomst van het boek op.1 Toch kunnen we ons hiermee niet tevreden stellen;
het boek kan onmogelijk goed worden begrepen, wanneer we de historische context
niet kennen. De inhoud zal pas goed tot zijn recht kunnen komen, wanneer we weten
tegen welke achtergronden we het moeten plaatsen. Daartoe is het nodig enig inzicht
te krijgen in de omstandigheden - vooral op cultureel gebied - waarin Zutphen in de
eerste helft van de zestiende eeuw verkeerde.
Vanuit algemeen cultureel oogpunt kan worden gesteld dat omstreeks die tijd de
Bourgondische cultuur was uitgebloeid en dat in Gelderland met het bewind van
Karel van Gelre de Renaissance zijn intrede had gedaan.2 Staatkundig en economisch
gezien, verkeerde Zutphen in een roerige en moeilijke periode. De welvaart liep
terug, een ontwikkeling die al enige decennia eerder had ingezet; bovendien leed de
stad, zoals heel Gelderland, onder de Bourgondische oorlogen die eveneens al geruime
tijd voortduurden. Al met al was het een tijd van neergang waarin echter de vroegere,
middeleeuwse rijkdom op velerlei gebied voortleefde.

Welvaart in de Middeleeuwen
Wanneer we spreken over de welvaart en rijkdom die Zutphen in de Middeleeuwen
bereikte, dan is daarmee vooral de dertiende en veertiende eeuw bedoeld. In die tijd
beleefde de stad een grote economische bloei, die vooral te danken was aan de
levendige internationale handel. Zutphense schepen voeren naar het Oostzeegebied
waar onder andere zout, laken, wol en wijn werden afgezet en waarvandaan vooral
haring werd meegevoerd. Aan de andere kant was het met name het Rijnland, met
als belangrijkste centrum Keulen, waar kooplui uit Zutphen handel dreven. Hier ging
het voornamelijk om de aankoop van wijnen en Oosterse produkten (specerijen).
Echter ook met gebieden als Vlaanderen, Engeland en Bergen in Noorwegen waren
er intensieve commerciële contacten. Omdat de stad lid was van de hanze, reisden
vertegenwoordigers van Zutphen regelmatig naar Lübeck om de hanzedagen bij te
wonen.3 De welvaart kwam ook in het stadsbeeld tot uiting, op de eerste plaats doordat
de bewoning zich
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St. Walburgskerk van de oostzijde, met op de voorgrond de Librije. De koepelvormige bovenbouw
die is afgebeeld dateert van 1633-1637; de oorspronkelijke bovenbouw was spitsvormig. Gravure
van H. Spilman naar een tekening van Jan de Beyer.

vanuit de oorspronkelijke kern rond het 's-Gravenhof snel uitbreidde. In de dertiende
eeuw werd de Nieuwstad binnen de ommuring opgenomen; in de veertiende eeuw
ontstonden nieuwe wijken buiten de Spittaal- en Laarpoort. Ook uit de aard van de
bebouwing bleek dat er in het oude Gelderse stedenrijmpje niet voor niets sprake is
van ‘Zutphen de rijkste’. Behalve de rijke kooplieden vonden tal van instellingen,
vooral van geestelijke maar ook van wereldlijke aard, hun onderdak in even zovele
fraaie gebouwen. De Walburgkerk, die diende als bedehuis van kapittel en parochie,
de Nieuwstadskerk, het kloostercomplex van de Predikheren, het raadhuis en vele
andere monumentale bouwwerken vormden de uiterlijke tekenen van een rijk
geestelijk en cultureel leven, waarop we later nader in zullen gaan. De middeleeuwse
welvaart was echter niet van blijvende aard; het keerpunt kwam omstreeks het begin
van de vijftiende eeuw.

Neergang in de vijftiende eeuw
Over de oorzaken van de achteruitgang die Zutphen sinds het begin van de vijftiende
eeuw doormaakte, zijn verschillende suggesties in omloop. Vermoedelijk moeten
we het zoeken in een samenloop van ongunstige omstandigheden. Door de St.
Elisabethsvloed van 1421 ging er meer water door de Waal en min-
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der door de IJssel stromen, waardoor de bevaarbaarheid van de laatstgenoemde rivier
achteruit ging. Zeker zo belangrijk was de opkomst van de Hollandse steden als
concurrenten voor de IJsselsteden bij hun handel op Noord-Duitsland en het
Oostzeegebied. Tenslotte deden de vele oorlogen waarin Gelre in de eerste helft van
de vijftiende eeuw verwikkeld raakte, geen goed aan Zutphen's positie als handelsstad.
In 1473 brak een periode van strijd aan tegen de hegemonie van de Bourgondiërs,
later de Habsburgers, die duurde tot 1543. Deze putte de financiën uit en bemoeilijkte
het handelsverkeer.
Al zakte de welvaart langzaam maar zeker naar een lager niveau, toch betekende
dit niet dat Zutphen eensklaps een arme stad was. De handel verdween niet, maar er
vond een heroriëntatie plaats. Het transport met schepen over grote afstand maakte
gedeeltelijk plaats voor vervoer over de weg, waarbij de contacten met Holland
enerzijds en Westfalen anderzijds belangrijker werden. Bovendien werd Zutphen
steeds meer het distributiecentrum voor goederen van en voor het omringende
platteland.4
Alleen al uit de bouwactiviteiten die in de vijftiende eeuw plaats vonden, blijkt
dat Zutphen geenszins verpauperd was. Zowel aan het raadhuis als aan het
aangrenzende schepen- en vleeshuis werd nieuwbouw gepleegd. De raadkamer werd
in 1465 met tapijten behangen. Zeker zo spectaculair waren de uit-

Middeleeuwse stadhuisgevels aan de Lange Hofstraat. Naar een tekening door F. Berckhuys, 1717.
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Doopvont St. Walburgskerk. In 1527 in Mechelen aangekocht. Geelgieterswerk vervaardigd door
Gielis van den Eynde in 1527. (Foto Gemeente-archief Zutphen)

breidingen die de Walburgkerk onderging: gedurende vrijwel de gehele vijftiende
eeuw was men daarmee doende; in 1527 werd in Mechelen het fraaie koperen
doopvont gekocht. De bouwactiviteit bleef niet beperkt tot deze twee belangrijkste
gebouwen van de stad; ook elders was er veel bedrijvigheid.5
De betrekkelijke rijkdom zal zich in deze periode vooral geconcentreerd hebben
bij de vrij kleine groep van belangrijke families, die ook het stadsbestuur in handen
hadden, en tot de kerken en de andere grote geestelijke en wereldlijke instellingen.
De oproeren die onder andere in 1494 en 1526 plaats vonden omdat de burgers meer
invloed in het stadsbestuur wensten, wijzen in deze richting.6

Geestelijk en cultureel leven
Zoals in het voorgaande al naar voren kwam, bestonden er in het middeleeuwse
Zutphen tal van kerkelijke en andere geestelijke instellingen. Voor het culturele leven
in de stad speelden deze een buitengewoon belangrijke rol, want kerk en cultuur
vormden een bijna onlosmakelijke eenheid.
Zutphen kende twee kloosters, het Broederenklooster van de Dominicanen en het
klooster Galilee van de Observanten (Franciscanen). Bovendien waren er zes
zusterhuizen voor vrome, ongehuwde vrouwen: het Oude Convent, het Spittaal, het
Rondeel, het Adamanshuis, het Isendoorn of Maria Magdalena-
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convent en het Heer Hendrikshuis. De laatste drie waren huizen van de Zusters des
Gemenen Levens. Het belangrijkst was in dit kader echter ongetwijfeld de
Walburgkerk. Zoals deze kerk als gebouw domineerde in het stadsbeeld, zo speelden
de hieraan verbonden geestelijkheid van parochie en kapittel een hoofdrol in het
culturele leven van de stad.7
Het kapittel, een college van twaalf kanunniken (geestelijken), had tot taak zich
te wijden aan gebed en eredienst. Als bron van inkomsten beschikte het over veel
grond- en huizenbezit, tienden en andere eigendommen. Het had tevens een
opvoedende en onderwijzende taak. De kapittelschool bestond waarschijnlijk al in
de dertiende eeuw; de eerste vermelding dateert van 1335. Ook het stadsbestuur had
er een zekere zeggenschap over.
Deze ‘Latijnse school’ had vooral tot taak de leerlingen de Latijnse taal bij te
brengen, zodat er een basis was voor verdere studie. Dat kon zijn een opleiding voor
het geestelijke ambt of een academische studie aan een van de buitenlandse
universiteiten. Voor een opleiding op academisch niveau trokken de Zutphense
studenten vooral naar Keulen. Zo vormde de Latijnse school een centrum van cultureel
leven waaraan vaak, door studie elders, een internationaal element werd toegevoegd.8

Kaart uit het kaartenboek van Thomas Witteroios, getekend in 1573. Het klooster Galilee (rechtsboven)
is afgebeeld naar de toestand van de verwoesting door de Spanjaarden in 1572. (Rijksarchief in
Gelderland, Arnhem)
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Een andere belangrijke instelling op cultureel gebied, eveneens samenhangend met
de Walburgkerk, was de librije. Na de uitbreidingen die de kerk in de vijftiende eeuw
had ondergaan, was de oude boekerij ondergebracht in een kleine ruimte in het zuider
dwarspand, gebouwd in 1499. Deze was toegankelijk voor de geestelijkheid die aan
de kerk was verbonden; waarschijnlijk hadden ook de leden van het stadsbestuur er
toegang.
De kerkmeesters Herman Berner en Coenraad Slindewater besloten de librije
aanzienlijk uit te breiden, zowel wat betreft het boekenbezit als de ruimte waarin dit
was ondergebracht. De bedoeling was er een centrum voor de studie van alle nuttige
wetenschappen van te maken, waarbij men internationale voorbeelden voor ogen
had. In 1561 werd begonnen met de bouw van de huidige, wereldberoemde librije.
Voor het nieuwe gebouw stonden de plaatselijke bibliotheken van het
Broederenklooster en het klooster Galilee model.9
Niet alleen voor dit aspect van het culturele leven in Zutphen, maar ook in andere
opzichten speelden kerken en kloosters een belangrijke rol. De kerkelijke feesten
hadden vaak gedeeltelijk het karakter van een volksvermaak. Zo werden er in de
Middeleeuwen op hoge kerkelijke feestdagen bijbelse verhalen als ‘toneelstuk’
vertoond; oorspronkelijk gebeurde dit in de kerk. Later werden ook heiligenlevens
gedramatiseerd tot zo genaamde mysterie-, heiligen- of mirakelspelen, in die tijd
kortweg ‘spel’ genoemd. In de loop van deze periode werd dit soort spelen meer en
meer buiten het kerkgebouw vertoond.
In Zutphen treffen we het eerste voorbeeld van deze vroege vorm van toneel

Interieur Librije. Omstreeks 1564 gebouwd en ingericht. Thans nog vrijwel geheel intact en
toegankelijk. (Foto Gemeente-archief Zutphen)
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in 1386 aan, wanneer de stad op paasavond wijn geeft ‘totter spolinge in der groter
kircke’. Iets dergelijks wordt onder meer vermeld in 1401, 1402 en 1405. In 1454
schonk de stad 45 kwarten wijn aan de ‘gesellen dije dat spijl spoelden tot onsen
afflaet’10 en in 1555 vond er een betaling plaats ‘om itlicke ornamenta tegen onse
kermisse totten spiel van David ende Goliath te laeten maeken’.11 Een fragment van
zo'n spel wordt op het gemeentearchief van Zutphen bewaard. Het is een deel van
de rol van Sara uit een episode over het leven van Abraham.12
Met de ‘afflaet’ en ‘kermisse’ waarvan zojuist sprake was, wordt de eerste dag
van de kermis van de Walburgkerk bedoeld, welke viel tussen 15 augustus en 8
september. Op die dag werd, behalve het ‘spel’, ook een grote processie gehouden
waaraan alle kerkelijke en wereldlijke autoriteiten deelnamen en waaraan met muziek
luister werd bijgezet.13 Zo is er in de stadsrekening van 1530 sprake van betalingen
aan muzikanten uit Deventer en Nijmegen: ‘dije spolluijde van Deventher’ en ‘eeijnen
spoelman van Nijemeghen’.14 In 1537 doen de kerkmeesters van de Walburgkerk
een soortgelijke uitgave: ‘item op karmissen gegeven nae older gewonten den trompers
van Deventer ... ende die ander spollude voer Onsen Lieven Vrouwen inden processie
spollen ...’.15 In 1540 noteren zij ‘item die spoelluden van Deventer gijfft men op
onser kermis alz sij van Deventer komen spollen in deser processe 12st(uver)
brabantz’.16
Zoals uit het bovenstaande al naar voren komt, was het in de zestiende eeuw
gewoonte dat er ‘speellueden’ uit Deventer overkwamen, soms in gezelschap van
muzikanten uit andere steden. Gedurende lange tijd had Zutphen echter ook eigen
‘pipers’ in dienst.17 Bovendien bleven de feestelijkheden niet beperkt tot de kermis
van St. Walburg, maar werden ook andere kerkelijke en nietkerkelijke feesten op
deze wijze opgeluisterd. Zo noteren de kerkmeesters in 1551 een uitgave van 3
stuivers aan de stadsmuzikant Droege Naep - voor Zutphenaren nog steeds een
bekende naam18 - ‘van dat hie des hiligen sacramentsdage in der processie voir dat
hilige sacrament gespoelt hadde’.19
Met deze kunstuitingen, al hielden ze dan ook verband met kerkelijke evenementen,
zijn we de wereldlijke kunst steeds dichter genaderd. Dezelfde ‘pipers’, ‘spoellueden’
en anderen die op kerkelijke feesten hun muziek en zang ten gehore brachten,
verschenen ook op de meer werelds getinte feestelijkheden. Wanneer bijvoorbeeld
op St. Peter ad Cathedram (22 februari) het nieuwe college van schepenen werd
gekozen, werd de daarmee gepaard gaande uitgebreide feestmaaltijd opgeluisterd
door muzikanten uit de stad of van elders. Een voorbeeld uit 1530 lezen we in de
stadsrekeningen: ‘op daich Petri ad Cathedram ... spoelluijde van Deventer durch
beveell des Raetz gescheenckt ... item noich mijn juncker van Bronchoerst spoelman
op daich Petri vurscreven gegeven ...’.20
Ook de jaarmarkt was een gelegenheid waar allerlei kunstenaars en kunstemakers
optraden en daarnaast waren er talrijke andere gebeurtenissen waarbij dit voorkwam.
In 1482 lezen we over twee zangers, begeleid door ‘lutenslegers’, die in de
schepenkamer ‘discantierden’ (zongen).21 In 1535 is er sprake van ‘des marschallickx
Marten van Rossem sin spolman’.22
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Middeleeuwse huizen in Zutphen. Door P.G. Westenberg, 19de eeuw. Tekening.

Al met al wordt uit de schaarse bronnen die er over deze vormen van cultureel
leven beschikbaar zijn, duidelijk dat zij in Zutphen een vaste plaats in het dagelijkse
leven innamen.

Het liedboek in de Zutphense context
In het licht van het bovenstaande is het verzamelen, optekenen of bewaren van een
collectie volksliederen in het laat-Middeleeuwse Zutphen geen onverklaarbare
gebeurtenis, hoeveel vraagtekens er ook aan de herkomst van de auteur en de liederen
blijven kleven.
Als laat-Middeleeuwse, schriftelijke neerslag van lyriek in de volkstaal staat het
liedboek in Zutphen dan ook niet alleen. Op het gemeentearchief wordt een lied in
vijftiende-eeuws handschrift bewaard dat de titel draagt ‘esz hat ein bour en
doichtterlin gefangen’. Het is geschreven op een papieren blad, afkomstig uit een
opengesneden boekband en het was bestemd voor meester Nicolaas: ‘Meister Nyclais
disz is daz leyt da iuer liebde lang umb gebede hait’.23 De in de collectie handschriften
van het gemeentearchief bewaarde fragmenten komen
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voor een belangrijk deel uit boeken en registers van de librije en van het oude archief
van de kerkmeesters van de Walburgkerk. Het is daarom niet onmogelijk dat schrijver
en/of ontvanger van het ‘lied voor meister Nyclais’ gezocht moeten worden in de
sfeer van de kapittelschool.
Moet de schrijver c.q. bezitter van het Zutphens liedboek wellicht in dezelfde
omgeving worden gezocht? Of is deze ‘Hanns’ identiek met ‘Hans van Sütfen’, van
wie een lied is opgetekend in de kroniek van Lünen? Het laatstgenoemde lied gaat
over de slag bij Sittard in 1543, waarbij hertog Willem van Gulik en Gelre een
overwinning behaalde op de troepen van landvoogdes Maria van Hongarije. Het
taalgebruik van dit lied vertoont veel overeenkomsten met dat van het Zutphense
liedboek, zodat een zelfde herkomst niet helemaal is uit te sluiten.24 In dat geval
moeten we wellicht denken aan een rondtrekkend soldaat die tijdelijk te Zutphen
verbleef. Gezien de langdurige oorlogstoestand waarin Gelre in die tijd verkeerde,
is dit zeker niet onmogelijk.
De omschrijving van de plaats waar de eigenaar van het boek woonde, biedt weinig
houvast: ‘Hanns aus Kolstege, wonede inn dye Pollssbrock nytt wytt fann dye Bark
Hessenn bye der Cappenn Zyppell ...’ De eerste twee namen zijn nog goed te plaatsen.
De Koolsteeg was in de zestiende eeuw een straatje ten noorden van de Laarstraat,
inderdaad gelegen in de Polsbroek, waarvan de naam tot op de dag van vandaag
bestaat. Het is echter volstrekt onduidelijk wat bedoeld wordt met ‘Bark Hessenn’
en ‘Cappenn Zyppell’.*
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In de Schepenzaal van het stadhuis was een fresco aangebracht van het stadsgezicht van Zutphen.
Het fresco werd bijgewerkt in 1597; de nieuwe wallen aan de IJselzijde werden toegevoegd. Steendruk
van P.W.M. Trap, opgenomen in R.W. Tadama, Geschiedenis der stad Zutphen van de vroegste tijden
tot 1795, Arnhem/Zutphen, 1856.
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3 J. Gimberg, ‘Handel en nijverheid te Zutphen in de middeleeuwen’; in: BMG XXV, 1922, p.
3-33.
4 Willem Kuppers en Remi van Schaïk, ‘Levensstandaard en stedelijke economie te Zutphen in
de 15de en 16de eeuw’; in: BMG LXXII, 1981, p. 1-45.
5 J. Gimberg, ‘Eene Geldersche stad in de middeleeuwen (Zutphen)’; in: BMG III, 1900, p. 1-32.
6 Mr R.W. Tadama, Geschiedenis der stad Zutphen van de vroegste tijden tot 1795, Zutphen,
1856, p. 145 en 157.
7 J. Gimberg, ‘Bijdrage tot de geschiedenis van het geestelijk leven te Zutphen in de
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17 Dr K.O. Meinsma, o.c.
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hier heeft gewoond.
19 GAZ, archief kerkmeesters Walburgkerk, kerkboek 4, fol. 282.
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21 Dr K.O. Meinsma, o.c.
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Schutblad vóór recto-zijde, hand A
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H.J. Leloux
II Het Zutphens Liedboek
A. Het handschrift en zijn inhoud*
1. Het manuskript Weimar Oct 146
In haar reeds aangehaalde stuk geeft Elizabeth Mincoff-Marriage geen kodikologische
bijzonderheden omtrent bovenstaand handschrift. Ze was immers, daar ze door
oorlogsomstandigheden het origineel niet kon raadplegen, aangewezen op haar ter
beschikking gestelde foto's, die geen mogelijkheid boden om het werkje nauwkeurig
te beschrijven. Voor de tekst op de omslag ging ze te rade bij Hoffmann von
Fallersleben, de ontdekker van het handschrift en de eerste publicist daarover, die
echter slechts summiere gegevens van kodikologische aard had medegedeeld. Ze
zijn in de nu volgende descriptie zoveel mogelijk verwerkt.
Het handschrift meet 10 × 15 cm en is ca 1 cm dik. De kaft ervan wordt gevormd
door een perkamenten omslagje van 12 × 23 cm, waarvan aan de boven-en onderzijde,
waarschijnlijk ter versterking, een rand van ca 3½ cm naar binnen is omgeslagen.
Hierin en in een als voor- en achterschutblad fungerend blad papier van 20 × 15 cm
zijn 5 katernen gebonden. Hiervan zijn de folio's rechts boven door een latere hand
met arabische cijfers genummerd; de nummering is, zoals beneden nader zal worden
besproken, ten dele over een eerdere nummering aangebracht. De laatste zes bladen
zijn niet van een foliëring of paginering voorzien. Het oorspronkelijke cijfer 7 op
het desbetreffende blad is veranderd in 9; hierdoor volgt nu op fol. 6 fol. 9 en
ontbreken er dus de fol. 7 en 8. Van de oorspronkelijke 12 bladen tellende 5
sexternionen zijn er twee, en wel het eerste en het derde, volledig bewaard. Het
tweede katern mist tussen fol. 17 en 18 twee bladen, waarvan de nog aanwezige
kimmen lettersporen dragen. Tussen de fol. 47 en 48 is van het laatste blad van het
vierde katern de beschreven kim en van het eerste blad van het vijfde katern de
onbeschreven kim overgebleven. De opbouwformule, waarin de laatste zes
ongenummerde bladen zijn medegeteld, kan als volgt weergegeven worden: VI (1-14)
+ (VI-2) (15-24) + VI (25-36) + 2(VI-1) (37-59).1 Naast de boven rechts aangebrachte
en door ons aangehouden becijfering dragen enige folio's van de eerste twee katernen
een oude nummering. Zo bevindt zich op fol. 1r van het eerste katern rechts boven
naast het nieuwe cijfer het oude teken 1. Ditzelfde teken komt ook voor op fol. 2r,
maar nu boven aan de linker zijde van het blad. Tot en met de bladen 23, volgens de
nieuwe telling, komen nu eens links boven, dan weer rechts boven, onder de nieuwe
nummering weggewerkt, de nummers 2-20 voor. Daarna vertonen de bladen
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geen sporen meer van een oude nummering. Met deze oude foliëring correspondeert
tot fol. 14r = oud 11 de nummering in een inhoudsopgave, die op de fol. 35v en 36r
is opgenomen en van de door ons met A aangegeven hand afkomstig is, die o.a. de
bladen 13-27r beschreven heeft. Volgens deze inhoudsopgave zijn enige bladen
gepagineerd geweest; zo is 18v = oud 16, 20v = oud 18, 21v = oud 19, maar 22r =
oud 20! Dat de paginering van de inhoudsopgave echter niet helemaal betrouwbaar
is blijkt uit het feit, dat volgens deze op blz. oud 14 naast lied nr. 14 ook lied nr. 15
staat. Maar het eerste staat in het boekje in zijn huidige vorm op fol. 16v en 17r,
terwijl lied nr. 15 op fol. 17r staat. Is de inhoudsopgave gemaakt voor een eerdere
fase van de verzameling, mogelijk vóór de ‘verandering’, waarop op de kaft
gezinspeeld wordt? Of is deze onjuiste paginering aan een vergissing van de maker
van het register toe te schrijven?
Onbeschreven zijn de folio's 34rv, 35r, 36v, 48v, 49r en, zoals reeds gezegd werd,
de ongenummerde bladen na fol. 52. Op de folio's zijn links ca 1 cm van de kant
lijnen getrokken; de prikkings zijn nog aanwezig. De lijnen bevinden zich niet op
de laatste drie folio's van het laatste katern.
Op 16 bladen zijn restanten van twee verschillende watermerken te vinden, en wel
boven gedeeltelijk in of tegen de vouw aan. Op de folio's 1, 12 en 13 is de onderste,
op de fol. 9, 15, 21 en 24 de bovenste helft te zien van het een hand voorstellende
watermerk, dat een zeer sterke gelijkenis vertoont met het in Briquet III onder nummer
11465 afgedrukte merk.2 Volgens opgave daar is het terug te vinden in oorkonden
uit de jaren 1516-1540, die afkomstig zijn o.a. uit Maastricht, Keulen, Brussel en
Namen. Op de folio's 25, 33, 46, 51 en 58 is de bovenste helft en op de fol. 26, 43,
52 en 55 de onderste helft van een watermerk te herkennen, voorstellende een pot,
zoals afgebeeld in Briquet IV nummer 12865. Het is uit het jaar 1534 uit Utrecht
geattesteerd.
Er zijn drie handen te onderscheiden, die alle een cursiefschrift gebruiken, en wel
Hand A, B en C. De eerste heeft de folio's 1r-27r, verder die vanaf 35v beschreven.
De tweede de folio's 27v-33v. Een derde hand menen we te zien in de tekst op het
perkamenten omslag. De handen A en B hebben een zwarte inkt gebruikt, die echter
erg verbleekt is. Hand C een bruin gekleurd soort. De nummering van de afzonderlijke
liederen is zeer waarschijnlijk van een veel latere hand, mogelijk van die van
Hoffmann von Fallersleben, afkomstig.

2. Over de schrijver en annexe zaken
In het voorgaande meenden we op grond van het schrift drie handen of personen te
kunnen identificeren, die voor de tekst in of op het werkje verantwoordelijk zijn. Ze
werden met de letters A, B en C aangeduid. De handen A en B werden ook al door
Mincoff onderscheiden; van een derde hand gewaagt ze echter niet. De verklaring
ligt waarschijnlijk in de omstandigheid, dat ze van de perkamenten omslag geen foto
onder ogen gekregen heeft, waardoor ze van het eigen karakter van het daar gebruikte
schrift geen kennis kon nemen. Hoffmann von Fallersleben is wel het verschil in
ductus van de schrijvers of handen A en B op-
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gevallen; de laatste is volgens hem de ‘spätere’ hand die, te beginnen bij nr. 25,
‘einige deutsche Lieder’, zo genoemd, omdat hij ze ook in het Frankfurter Liederbuch
von 1582 aantrof, heeft opgeschreven. Ook Hoffmann onderscheidt echter geen derde
hand, al heeft hij het boekje wel in handen gehad.
Zowel Mincoff als Hoffmann denken bij de term ‘schrijver’ aan degene, die uit
een bestaand repertoire aan populaire liederen enige stukken gekozen en daarna op
schrift gesteld heeft, en niet aan de maker of dichter ervan. Wellicht ten overvloede
zij hier gewezen op de diverse opvattingen over de maker, de consument en de functie
ook van het lied in de Middeleeuwen, die generaties van onderzoekers in het geweer
gebracht hebben. Ze concentreerden zich o.a. rond de discussie omtrent de interpretatie
van de term ‘volk’ in ‘volkslied’ die, zoals uit recente literatuur blijkt, nog steeds
niet gesloten is.3
Zoals reeds gezegd werd is hand A verantwoordelijk voor het beschrijven van de
folio's 1r-27r, verder van die vanaf 35v-52rv; bovendien van het schut- en titelblad.
Dit heeft tussen de eerste en laatste twee cijfers van het relatief groot uitgevoerde
jaartal 1537 't wel als een huis- of eigendomsmerk te beschouwen teken

door Mincoff abusievelijk voor de hoofdletters J H aangezien. Hieronder staat naast
de herhaling van het jaartal 1537 als dagtekening ‘3 Jenner’, gevolgd door de
plaatsnaam ‘Sůtfhaenn’. Dat we hier mogelijk te doen hebben met het tijdstip en de
plaats van ontstaan van het handschrift wordt sinds Hoffmann von Fallersleben
algemeen aangenomen.
Hand A blijkt bij nadere analyse bij het verzamelen en opschrijven van zijn
materiaal systematisch te werk te zijn gegaan. Het valt, als we goed zien, in 4 delen
uiteen. Het eerste deel, gedateerd 1537, bestaat uit 24 later genummerde liederen op
de folio's 1r-27r. Het tweede op rekening van hand A komende deel beslaat de folio's
35v en 36r en behelst een inhoudsopgave van 21 van de 24 liederen van het eerste
deel. De ‘alfabetische’ volgorde van de hierin opgenomen liederen is a,e,d,u,j,m,h.
Over de discrepantie tussen de hier genoteerde bladzijden en die waarop de betreffende
liederen volgens de nieuwe telling in werkelijkheid staan werd eerder reeds
gerefereerd. Het derde door hand A beschreven gedeelte van het werkje begint op
fol. 37r; het is weer met het jaartal 1537 gedateerd. Onder de titel ‘Hůp Reykenns
Lieder’ worden nu om de termen van Hoffmann von Fallersleben te gebruiken
‘Hüpfreigen, Tanzlieder, lauter Scherze und Schwänke’ gegeven. Het vierde en
laatste deel begint op fol. 49 r, waar een begin gemaakt wordt met de ‘Sprüche’, een
verzameling van spreuken en versjes van nu eens kortere, dan weer langere omvang.
Ze worden op de folio's 50r en 51r telkens voorafgegaan door het reeds eerder
verschenen jaartal 1537. Het boven gereproduceerde huismerk van het titelblad geeft
aanwijzingen omtrent de zeer waarschijnlijk eerste bezitter en schrijver van het
handschrift, die zich achter Hand A verbergt. Daar, voorzover wij weten, een dergelijk
huismerk in de Zutphense archivalia niet of nog niet aangetroffen werd is een
identificatie van hand A van het liedboek langs die weg niet mogelijk.
Hand B treffen we aan op de folio's 27v-33v. Van de achter deze letter schuil-
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gaande schrijver zijn geen identificeringsmogelijkheden aanwezig, dit in tegenstelling
tot hand C, de schrijver van de tekst op het omslag. Uit de notitie daar mogen we
waarschijnlijk wel aannemen, dat we bij deze hand te doen hebben met ‘Hanns aůs
Kolstege’, van wie medegedeeld wordt, dat hij in 1540, dus drie jaar na het optreden
van hand A, het boekje ‘Feranndertt’ heeft. Mogelijk wijst de hier bedoelde
verandering op een nieuwe binding, op het aanbrengen van een nieuwe omslag zoals
Hoffmann von Fallersleben suggereert of mogelijk op het wegsnijden van een aantal
bladzijden met tekst om morele of esthetische redenen. Misschien ook wel op het
aanbrengen van de aan hand B toe te schrijven liederen, die zowel na, als ook al vóór
de notitie van hand C op de omslag in het werkje opgenomen kunnen zijn. Dat de
daarachter te vermoeden Hanns, evenals de eerste schrijver, hand A, mogelijk ook
uit Zutphen afkomstig is moge blijken uit het gebruik van de namen ‘Polssbrock’ en
‘Kolstege’ die, zoals reeds werd opgemerkt, als wijk- of straatnaam in Zutphen
bestonden en als zodanig in de archivalia gevonden worden; hierop maakte reeds
Mincoff attent. Als zij dan echter het mogelijk ook als naam op te vatten ‘Bark
Hessenn’ in verband brengt met de ook nu nog bekende straatnaam ‘Barlheze’ doet
dit aan haar interpretatievermogen in deze twijfelen. Daar de naam ‘Cappenn Zyppell’
ook in Zutphense archivalia niet gevonden is, vervalt de mogelijkheid om via deze
aanduidingen de verblijfplaats van Hans nader te lokaliseren.4 Op Zutphen of
omgeving als plaats van ontstaan wijst misschien ook het in lied nr. 46 gebruikte
‘dollenn hoett’. Immers, Mincoffs mededeling, dat de ‘Dolle Hoed’ de naam is van
een ‘Gasthof in der Nähe von Lochem’ is ook nu nog actueel.
Door het gebrek aan nauwkeuriger gegevens omtrent de persoon van de schrijvers
blijven we onkundig van hun levensomstandigheden en hun sociale status. Daar ze
het blijkbaar de moeite waard gevonden hebben om een verzameling liederen en
spreuken samen te stellen, aan te vullen en te koesteren mogen we aannemen, dat ze
tot de ontwikkelden behoord hebben. Gezien de inhoud van het bundeltje waren ze
waarschijnlijk in het bezit van liedboeken, waaruit ze hun teksten hebben kunnen
putten. Deze waren niet alleen afkomstig uit de Nederlanden, maar ook uit oostelijk
daarvan gelegen zuidelijker streken. Hieruit mogen we opmaken, dat hun geestelijke
horizon niet beperkt was tot de stad Zutphen of tot de naaste omgeving ervan, maar
verder reikte. Ongetwijfeld hebben ze in deze stad de inspiratie voor hun geestelijke
activiteiten kunnen opdoen, daar deze daartoe volop gelegenheid bood. Dit blijkt uit
de uitvoerige schets van het leven van de stad en zijn bewoners, waarover ons een
eerder hoofdstuk uitgebreid inlichtte; daarop hier nader in te gaan is dan ook wel als
overbodig te beschouwen.
In dit verband willen we nog eens de aandacht vestigen op een tweetal liederen,
die met de door ons uitgegeven gemeen hebben, dat ze op enigerlei wijze met Zutphen
in relatie staan. Inhoudelijke of taalkundige verschijnselen, die op dezelfde schrijver
of plaats van ontstaan wijzen als die van het liedboek konden wij niet aantreffen.
Bedoeld is hier het reeds eerder besproken lied, dat voor ‘Meister Nyclais’ bestemd
was. De niet van muzieknotatie voorziene tekst is mogelijk door een vriend van de
bedoelde magister opgetekend, die zich voor de
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bepaald niet preutse tekst meende te moeten verontschuldigen.5 Het andere, ook
boven reeds aangehaald lied is het door dr. B.v.'t Hooft in het boek Honderd jaar
Geldersche geschiedenis in historieliederen (1948) afgedrukte exemplaar, dat de
veldslag bij Sittard beschrijft, waarin de Geldersen in 1543 onder leiding van hun
hertog slag leverden tegen de troepen van landvoogdes Maria van Hongarije. Het
lied werd, zoals althans de laatste strofe vermeldt, gemaakt door ‘Hans van Sütfen’.
Deze wordt door de schrijfster met ‘Hanns aůs Kolstege’ van het Zutphens Liedboek
geïdentificeerd. Het gehanteerde argument, dat ‘twee dichters Hans in denzelfden
tijd ... wel wat veel voor een stadje ... als Zutphen ... is geweest’, lijkt ons echter
weinig steekhoudend.6 Het laatste vooral gezien het feit, dat het bij Hans om een
naam gaat, die in de Middeleeuwen, ook al in het populaire lied, bepaald niet zelden
gebruikt wordt.
Noch door Hoffmann von Fallersleben noch door Mincoff werd, voorzover wij
zien, de vraag gesteld, langs welke weg het manuskript in de nu geheten
‘Zentralbibliothek der deutschen Klassik’ in Weimar gekomen is. Deze bibliotheek,
opvolgster van een in 1691 door hertog Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar gestichte
‘fürstliche Bibliothek’, herbergt een zeer omvangrijke boekencollectie, die in de loop
der tijden o.a. door aankopen van bestaande bibliotheken tot een unieke verzameling
is uitgegroeid.7 Over de aankoop van het Zutphens Liedboek door vroegere beheerders,
waaronder o.a. de dichter J.W. von Goethe, of over een schenking door begunstigers
zijn geen notities bewaard gebleven. Het moet niet onmogelijk worden geacht dat
het zich onder de aanwinsten bevond, die de bibliotheek tijdens het regiem van
Goethes zwager C.A. Vulpius van de Neurenbergse polyhistor Chr. von Murr
aankocht. Deze bestonden namelijk o.a. uit ‘wertvolle Norimbergica,
Meistersingerhandschriften’ enz., zoals een recent onderzoek heeft aangetoond.8 De
veronderstelling, dat van deze laatste het Zutphense manuskript deel heeft kunnen
uitmaken is wel niet geheel van grond ontbloot. Maar op welke wijze zou het dan
onder die handschriften verzeild kunnen zijn? Deze vraag stellen is gemakkelijker
dan haar beantwoorden. Mogelijk ligt de verklaring in de vele boven beschreven
kontakten, die vanuit Zutphen naar alle windstreken, zelfs verre, geleid hebben.

3. De liederen en spreuken van het handschrift
Het grootste deel van de inhoud van het werkje wordt door liedteksten ingenomen;
de rest van de beschreven bladen wordt gevormd door wat Hoffmann ‘Sprüche’ heeft
genoemd. Beide tekstsoorten vormen een combinatie, die voor die tijd beslist niet
ongewoon is. Zo komt ze o.a. ook voor in het Darfelder Liederhandschrift en in het
Brüsseler Liederhandschrift, dat in een Nederlands-Rijnlandse mengtaal geschreven
is en in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel bewaard wordt.
Bij de op rekening van hand A komende liedteksten onderscheidt Hoffmann een
groep van ‘ernste’ liederen, waarmee hij dan de nummers 1 t/m 24 bedoelt,
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en een groep van 33 t/m 48 genummerde liedteksten, de ‘Hůp Reykenns Lieder’,
door hem als ‘sehr volksthümlich’ gekarakteriseerd. Hand B heeft vervolgens een
aantal Duitse liederen genoteerd die hij, zoals reeds eerder gezegd werd, ook in een
Zuidduitse druk heeft gevonden. Hoffmanns uitlatingen latend voor wat ze zijn
kunnen we vaststellen, dat het werkje binnen het bestek van een relatief klein aantal
liedteksten een staalkaart biedt van het Laatmiddeleeuwse profane lied, zoals dat in
die tijd in omloop was en aan het nageslacht in handschrift of druk is overgeleverd.
De bestudering ervan heeft een aantal genres of soorten opgeleverd, waarvan de
benaming of aanduiding niet altijd volgens dezelfde indelingskriteria heeft plaats
gevonden. Zo onderscheidt men dansliederen op grond van hun functie binnen een
gemeenschap, de liefdesklachten daarentegen op grond van hun inhoudelijke aspekt.
In de reeds eerder aangehaalde, een tiental jaren geleden verschenen studie over een
aantal liederen uit het z.g. Antwerps Liedboek werd een poging ondernomen om bij
een indeling in categorieën of typen moderne literair-theoretische opvattingen omtrent
de structuur van het Middeleeuwse lied te laten meespelen. Daar de voorgestelde
indeling in typen echter ‘de vage grenzen van de traditionele genre-aanduidingen
slechts in spaarzame gevallen’ doorkruist9 menen wij de oude terminologie, die
inmiddels meer dan burgerrecht verkregen heeft, te kunnen handhaven.
Het overheersende thema in de liederen van het Zutphens Liedboek is de liefde.
Ze treedt op in de ruim vertegenwoordigde liefdesklachten, waarin de afgewezen
minnaar zich over de houding van het voorwerp van zijn verering beklaagt. Naast
smartelijke afscheidsliederen treffen we ‘lofliederen int amoureus’10 aan, waar de
voortreffelijke eigenschappen van de geliefde soms breed uitgesponnen worden. Het
werkje bevat verder naast samenspraken tussen anderen dan gelieven in een vraagen antwoordspel ook ontboezemingen van minnenden. Hierbij komt ook de vrouw
als ‘slachtoffer’ voor, als ze zich beklaagt over de houding van haar geliefde. Eveneens
komen we dageliederen tegen, een meilied, balladen en balladeachtige liederen,
waartussen het verschil in sommige gevallen niet goed aan te geven is. In al deze
teksten vinden we meestal dezelfde stereotype uitdrukkingen en wendingen, waaraan
de secundaire literatuur ruim aandacht heeft besteed. Zo wordt de aantrekkingskracht
van de vrouw op de man in sterke mate bepaald o.a. door eigenschappen als blanke
armen, ronde borsten, bruine ogen en soms door een kuiltje in de kin. Het doel van
de ‘Liebeswerbung’ is de lichamelijke eenwording, soms met de term ‘de koele wijn
drinken’ verhullend aangeduid.
In nauwe relatie tot de gevoelens van liefde staat de natuur, bron van inspiratie en
achtergrond voor het bedrijven van de liefde. Maar geluk onder het lover van de
bomen wordt niet gegund, eer en goede naam zijn een broos bezit! Nijders of
kwaadsprekers zijn erop uit de idylle te verstoren en een heimelijk rendez-vous te
doen beëindigen. Met alle gevolgen van dien, vooral voor de vrouwelijke partner,
die op overspel of lichtzinnigheid betrapt wordt. Vrouw Venus is eigenlijk de oorzaak
van alle verdriet, want zij doet de liefde in nietsvermoedende harten ontbloeien. Maar
ook de vrouw gaat soms niet vrijuit,
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want ook zij bezit de macht door haar blik de liefde te doen ontbranden. Ook bij de
dansliederen is de liefde het favoriete thema, al is die hier wat luchtiger, soms bepaald
wat platvloerser van toon. Het laatste is ook het geval met de grof-komische inhoud
van andere liederen; dit vinden we eveneens in de drink-liederen en in de parodie op
de ‘stoere bink’.
De liederen van hand B zijn wat meer algemeen van inhoud, al is hier ook de liefde
geen onbekend thema.
Tussen enige liederen en verder op de folio's 49v-52 zijn door hand A een- of
meerregelige teksten opgenomen, waarvan het grootste deel door Hoffmann werd
gepubliceerd onder de naam ‘Sprüche’. Niet allemaal, want een tiental heeft hij,
omdat ze te ‘unbedeutend oder anstössig’ zijn, weggelaten. Behoren sommige op
grond van hun omvang of inhoud tot het genre der ‘spreuken’,11 andere zou men
eerder met de aanduiding ‘versjes’ of ‘rijmpjes’ willen qualificeren. Het Zutphens
Liedboek sluit ook in dit opzicht bij de mode van de tijd van zijn ontstaan aan, toen
hele verzamelingen van dergelijke ‘spreuken’ gedrukt werden. De grote populariteit
ervan blijkt o.a. uit het feit, dat ze in kerk en woonhuis, op klokken in de toren en
op de balken van de woonhuizen werden aangebracht.12
Zoals de meeste Laatmiddeleeuwse liedteksten hebben de ‘Zutphense’ liederen wat trouwens ook voor de spreuken geldt - per regel 3 of 4, soms meer accenten of
heffingen; de tussenliggende dalen zijn opgevuld met een of twee lettergrepen. Daar
de overlevering van sommige teksten corrupt is zijn de accenten niet altijd duidelijk
te herkennen. Het aantal regels, waaruit de strofe is opgebouwd, is niet aan een vast
aantal gebonden. Telt de kleinste strofe twee regels, bij de grootste kunnen we een
aantal van 15 regels onderscheiden. Met name bij de dansliederen treffen we refreinen
aan, meestal van zeer beperkte omvang.
Een belangrijk bindend element binnen de strofe is het rijm. Dit verschijnt én als
mannelijk rijm, waarbij een beklemtoonde lettergreep rijmt én als vrouwelijk rijm,
waarbij deze door een onbeklemtoonde gevolgd wordt. Daarnaast vinden we halfrijm
in die gevallen, waarin alleen klinkers in rijmpositie aangetroffen worden. De
rijmschema's, waarvan de dichters zich bediend hebben, zijn verschillend van aard.
In dit verband willen wij wijzen op het reeds geconstateerde feit, dat er nogal wat
liederen zijn, die in corrupte vorm in het Zutphens Liedboek zijn opgenomen. Of het
in deze gevallen om door de ‘Zutphense’ schrijvers gemaakte schrijf-, lees- of andere
fouten gaat of dat het reeds in de legger aangetroffen fouten betreft is in veel gevallen
niet meer uit te maken. Hier dient de aandacht gevestigd te worden op het
‘kapot-zingen’ van een liedtekst, in de literatuur aangeduid met de term ‘zersingen’,
dat het gevolg is van het frequent zingen van een lied. Verder bestaan sommige
liederen uit een vlechtwerk van fragmenten, soms van strofen, afkomstig uit een
aantal andere veel gezongen liederen. Beide verschijnselen - ze komen ook in het
Zutphens Liedboek voor - zijn er, naast de bovengemelde faktoren, de oorzaak van,
dat menige liedtekst nauwelijks of helemaal niet te begrijpen is. In de kommentaar
wordt er in voorkomende ge-
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vallen door ons op geattendeerd en op eventuele afwijkingen van door Hoffmann
von Fallersleben of Mincoff voorgestelde lezingen gewezen. In tegenstelling tot
beiden hebben wij, ons o.a. beroepend op anderen, gemeend lied nr. 8 in twee
afzonderlijke liederen te moeten splitsen. In afwijking van Hoffmann hebben wij,
nu in het voetspoor van Mincoff, lied nr. 48 als een eenheid opgevat. In enkele
gevallen is het resultaat van onze bemoeiïngen of die van onze voorgangers-uitgevers
niet bevredigend. Dat wij in voorkomende gevallen onze mening graag voor een
betere geven zij hier nadrukkelijk vermeld.

4. Het ‘Zutphense’ lied bij tijdgenoot en nageslacht
Zowel Hoffmann von Fallersleben als Mincoff hebben - de laatste in ruimere mate
dan de eerste - bij de afdruk en bespreking van liedteksten uit het Zutphens Liedboek
gegevens verstrekt over het voorkomen ervan in de bewaard gebleven
liederenliteratuur uit de Late-Middeleeuwen. Daaronder bevinden zich bundels met
profane of religieuze liederen, ook bundels met gemengde inhoud, waarin
verwijzingen worden gegeven naar de melodieën van de opgenomen liederen, soms
met de melodieën zelf. Bij de religieuze liederen gaat het dan vaak om contrefacten,
waarbij op de populaire wijs van een profaan lied een religieuze tekst werd
vervaardigd; ook het omgekeerde komt voor. Daar het Zutphens Liedboek zelf geen
muzieknotatie heeft en verder geen enkele verwijzing naar bestaande liederen geeft,
ligt in sommige gevallen in andere bundels de mogelijkheid om de bij de ‘Zutphense’
liederen behorende melodieën te achterhalen c.q. te reconstrueren. Dit geldt niet voor
die liederen, die tot nu toe niet in andere Middeleeuwse bundels zijn aangetroffen.
Het betreft hier een dertiental, en wel de nummers 3, 13, 24, 32, 33, 34, 35, 37, 38,
44, 46, 47, 48. Ze onderscheiden zich qua thematiek, stijl en taal nagenoeg niet van
de andere in het werkje opgenomen liederen.
In het volgende zullen we in een kort overzicht de door Hoffmann von Fallersleben
en de door Mincoff daaromtrent verstrekte informatie samenvatten. Ze wordt met
de resultaten van eigen onderzoek aangevuld dat zich, evenals dat van de genoemde
voorgangers, op een enkele uitzondering na, tot de voor 1600 verschenen
verzamelingen zal beperken. Wij raadpleegden daarvoor de secundaire literatuur, de
tekstbeschrijvingen en de bronnenpublicaties. Daarbij werd niet naar volledigheid
gestreefd, een doel dat, gezien de slechte bereikbaarheid van veel bronnen en de
onmogelijkheid om uitgebreid archief- en bibliotheek-onderzoek te verrichten, bij
voorbaat uitgesloten was.
De belangstelling voor het ‘Zutphense’ lied blijkt echter niet alleen tot de tijdgenoot
beperkt te zijn. Ook het nageslacht heeft er zich voor geïnteresseerd, en wel om
uiteenlopende redenen. Zo werden, zoals reeds gezegd werd, in later tijd ‘Zutphense’
liederen in voor praktische zangbeoefening bestemde bundels afgedrukt, soms
rechtstreeks uit het liedboek zelf, soms in een uit een andere verzameling afkomstige
versie. Ook speelde het een niet onbelangrijke rol bij de bestudering van het
Middeleeuwse lied in de Nederlanden en bij de theorievor-
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ming daarover. De bewijzen van deze belangstelling zowel van tijdgenoot als van
nageslacht zijn in de kommentaar onder de afzonderlijke liederen bijeengebracht.
Ze worden in bijlagen in schema's overzichtelijk aangeboden.
De Nederlandse manuele liedtekstoverlevering, die tot de tweede helft van de 14de
eeuw teruggaat en waartoe o.a. naast het z.g. Gruuthuse-handschrift ook het Haagse
Liederenhandschrift behoort13, bevat weinig met het Zutphens Liedboek concorderende
teksten, zoals uit het betreffende overzicht moge blijken.14 Dit in tegenstelling tot de
overlevering in de bewaard gebleven gedrukte bundels, waarin concorderende teksten
of melodieën of aanwijzingen voor de laatste worden aangetroffen. Het sinds de
uitgave door Hoffmann als Antwerps Liedboek bekend staande Een Schoon
Liedekens-Boeck van 1544 willen we het eerst noemen. De bewaarde gebleven
herdruk van dit blijkbaar zeer populaire werk heeft in totaal 12 teksten, waarvan
andere versies in het Zutphens Liedboek te vinden zijn. Dit aantal concordanties
wordt door geen van de ter vergelijking aangehaalde Nederlandse en Duitse bundels
geëvenaard. De in 1589 onder de naam Aemstelredams Amoureus Lietboec verschenen
en als Amsterdams Liedboek bekend staande verzameling bevat 8 liederen, die we
ook in het Zutphens Liedboek aantreffen. Met dit laatste heeft het in 1572 te
Antwerpen bij Peeter Phalesius verschenen Een duytsch Musijck boeck één
concordante tekst gemeen. Melodieaanwijzingen voor ‘Zutphense’ liederen zijn in
andere drukken te vinden, ook in die met liederen met een geestelijke inhoud. Zo
kan van de profane hier bedoelde liedboeken dat van Tielman Susato van 1551 uit
Antwerpen op één, de verzameling Veelderhande Liedekens, waarvan diverse drukken
bestaan, op 4 teksten met melodieaanwijzingen voor liederen uit de Zutphense bundel
bogen. Van de religieuze bundels noemen we Een devoot ende profitelyck boecxken
uit 1539 te Antwerpen met vier teksten, verder I. Fruytiers Ecclesiasticus uit 1565
met 10 teksten met melodieaanwijzingen voor ‘Zutphense’ liederen. Een relatief
groot aantal, en wel 17 melodieën in totaal, geeft het door Mincoff-Marriage
uitgegeven werk Souterliedekens, waarvan de eerste druk in 1922 in 's Gravenhage
het licht zag.
De bewaard gebleven, ter vergelijking aangehaalde Duitse manuele
liedtekstoverlevering beperkt zich niet alleen tot weergave van louter teksten, maar
geeft tevens melodieën of aanwijzingen daarvoor. Zo is het eerste van de van 1 tot
13 genummerde en in het overzicht opgenomen handschriften, de z.g. Baseler Tenor
voor de zangwijze van één ‘Zutphens’ lied van betekenis. Van de andere daar
aangegeven manuskripten willen we op enige ervan de bijzondere aandacht vestigen.
Ze zijn in de tweede helft van de 16de eeuw in het noorden van Duitsland ontstaan
en bevatten relatief veel liederen met Zutphense concordanties.
Als eerste noemen we hier een tussen 1546 en 1565 ontstane bundel, naar zijn
tegenwoordige verblijfplaats het Darfelder Liederhandschrift genoemd. In dit door
de in de nabijheid van Kalkar in het gebied van de Nederrijn wonende jonkvrouw
Katharina van Bronckhorst en Batenburg aangelegde liber amicorum bevinden zich
onder de 101 Nederlandse en Duitse liedteksten een zevental concordanties met het
Zutphens Liedboek. Het in de 15de-16de eeuw ontstane
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en zich nu in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel bevindende Brüsseler
Liederhandschrift is uit het Duitse grensgebied afkomstig. Uit de door A. Priebsch
ervan gegeven beschrijving blijkt, dat het acht teksten bevat met liederen, waarvan
versies in het Zutphense handschrift staan. Negen varianten geeft het in Berlijn
bewaarde Berliner Liederhandschrift vom Jahre 1568 (Mgf 75215), dat uit het
Nederlands-Duitse grensgebied afkomstig schijnt te zijn. Opvallend bij dit handschrift
is zijn grote verwantschap met het reeds genoemde exemplaar uit Darfeld, die door
25 concordanties geattesteerd wordt. Eveneens een relatief groot aantal, namelijk
zeven, parallelteksten zijn te vinden in het door A. Kopp beschreven en in
studentenkringen ontstane Niederrheinische Liederhandschrift von 1574 (Berlijn
Mgq 612), dat aan de Nederrijn ontstaan is. Ook in het aan Nederland grenzende
Duitse gebied hoort het Osnabrückische Liederhandschrift von 1575 (Berlijn Mgf
753) thuis. Dit mogelijk in adellijke kringen te plaatsen handschrift bevat 7 teksten,
die het met het Zutphense werkje gemeen heeft. Als laatste verzameling in deze
groep noemen we het in de eerste helft van de 16de eeuw aan de Nederrijn ontstane
Liederhandschrift der Katharina von Hatzfeld, ook het Liederbuch der Herzogin
Amalia von Cleve genoemd, dat 4 concordante teksten met het door ons uitgegeven
werkje heeft. Naast deze uit Noord-Duitsland afkomstige werken hebben ook elders
in Duitsland of daarbuiten vervaardigde bundels teksten met het Zutphens Liedboek
gemeen. Met name noemen we hier het tussen 1550-1555 samengestelde Heidelberger
Liederhandschrift, dat met een aantal van 10 de meeste concordanties heeft van alle
vergeleken manuskripten. In Kopenhagen bewaard wordt Langebeks
Quart-handschrift, een manuskript, dat vanaf 1570 geschreven werd aan het hof van
de Deense koning Frederik II en dat 3 gemeenschappelijke teksten met het Zutphense
werk heeft. Van het nu verdwenen Liederhandschrift des Grafen Hans Gerhard von
Manderscheid uit het laatste kwart van de 16de eeuw is slechts een kort incipitregister
over. Dit uit de Eifel afkomstige werk kan op vier concordante teksten met de door
ons verzorgde editie bogen.
Een qua aantal zeer rijke overlevering aan Duitse drukken is vooral in het zuiden
van dat taalgebied geconcentreerd. Ze bevatten teksten voorzien van melodieën of
van melodieaanwijzingen of teksten alleen. Over het algemeen is het aantal
concordanties met het Zutphense werkje beperkt. Van de in het overzicht opgenomen
stukken willen we onderstaand op een aantal met relatief veel concorderende versies
nader ingaan.
Zo verscheen in 1534 Johann Ott's I. Liederbuch met in totaal 121 nummers. Een
gewijzigde herdruk ervan zag tien jaar later, eveneens te Neurenberg, het licht, nu
echter met 115 liederen. Beide delen bieden in totaal 5 voor ons vergelijkend
onderzoek in aanmerking komende versies. Het populaire werkje Gassenhawer und
Reutterliedlin, dat o.a. in 1535 te Frankfurt a. Main uitgegeven werd en in zijn beide
delen 88, resp. 56 vierstemmige liederen bevat, heeft vijf teksten met het Zutphens
Liedboek gemeenschappelijk. Het grootste aantal varianten is opgenomen in de
bundels van Georg Forster, waarvan in de jaren 1539-1556 in totaal vijf delen
verschenen zijn. Van de 380 liederen met muzieknotatie die erin zijn opgenomen
zijn zeven concordant met het Zutphens Liedboek.
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Alleen de tekst zonder melodie treffen we aan in een aantal andere in de bijlagen
opgenomen drukken. In dit resumé willen we de aandacht vestigen op de twee drukken
van het Frankfurter Liederbuch von 1582, bekend resp. onder de naam Berliner en
Ambraser Liederbuch, zo genoemd naar de huidige of vroegere plaats van bewaring.
Het eerste heeft 16 concordante teksten, het tweede heeft er een tiental opgenomen.
Als laatste in deze reeks volgt een in Deventer verschenen werkje, dat in 1602 de
persen verliet. Het is van de hand van de in die stad werkzame Paul von der Aelst,
die in het bewuste jaar o.a. zijn Blumm und Aussbund het licht deed zien, waarin
Franse, Hoog- en Nederduitse en Nederlandse liederen zijn opgenomen; onder deze
telden wij zeven Zutphense concordanties.
Het bovenstaande heeft betrekking op de tijd, waarin het ‘Zutphense’ lied ontstaan,
althans gezongen is. De betekenis van het werkje overschrijdt echter verre de grenzen
van die periode, daar ook het nageslacht de waarde en het belang ervan heeft ingezien.
Zo heeft van de wetenschappers, die zich met de studie van het Middelnederlandse
lied hebben beziggehouden als eerste Hoffmann von Fallersleben de aandacht voor
het werkje opgeëist. In het klassiek te beschouwen boek Het Lied in de Middeleeuwen
van G. Kalff vinden we een afdruk van of verwijzingen naar een elftal teksten daaruit.
Datzelfde doet H.F. Wirth in zijn ‘Der Untergang des niederländischen Volksliedes’
uit 1911 bij een vijftal nummers uit het Zutphense werkje. In het uit 1933 daterende
werk van R. Lenaerts Het Nederlands polifonies lied in de zestiende eeuw worden 5
‘Zutphense’ teksten vermeld. Hetzelfde aantal verschijnt in het reeds genoemde werk
van M. Prick van Wely. Naast deze belangstelling van musikologen en cultuurhistorici
hebben ook samenstellers van bundels voor de praktische muziek-beoefening het
‘Zutphense’ lied afgedrukt. Voor de Nederlanden noemen we hier Florimond van
Duyses reeds genoemde Het oude Nederlandsche lied met teksten en melodieën ook
uit Middeleeuwse bundels. Hij geeft hier voor 15 ook in het door ons uitgegeven
werkje verschijnende teksten de melodieën; bij drie ervan gaat het om een
rechtstreekse ontlening aan dit werkje. In de reeds eerder genoemde uitgave van 87
van een muzieknotatie voorziene liederen uit het Antwerps Liedboek bevinden zich
er een achttal ook in het Zutphense werkje. Een van deze liederen, en wel ‘Die winter
is vergangen’ kan als een evergreen beschouwd worden. Het komt naast enige andere
in Middeleeuwse teksten geattesteerde ook voor in de derde druk van de Nederlandse
Volksliederenbundel uit 1950.
Van de wetenschappers, die in het Duitse taalgebied het ook in het Zutphense
boekje opgenomen lied bestudeerden noemen we naast de reeds genoemde Hoffmann
von Fallersleben nog Ludwig Uhland, wiens Alte hoch- und niederdeutsche
Volkslieder in de jaren 1844-45 zijn verschenen; het bevat alleen de in door hem
geraadpleegde bronnen aangetroffen teksten. Het klassieke werk voor het Duitse
taalgebied, dat zich ten doel stelt de mogelijkheid te geven ook het oude Middeleeuwse
lied weer te laten zingen is Ludwig Erks en Franz Magnus Böhmes ‘Deutscher
Liederhort’, die een ‘Auswahl’ geeft van de ‘vorzüglicheren deutschen Volkslieder
nach Wort und Weise aus der Vorzeit und der Ge-
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genwart’. Het werk telt in totaal 10 in het Zutphense werk opgenomen teksten. Ook
in dit taalgebied kan men het uit de Nederlanden afkomstige en reeds genoemde ‘Die
winter is vergangen’ nu nog als populair beschouwen, getuige althans de opname
ervan in de recente voor massaverspreiding bedoelde pocket-uitgave Volkslieder aus
500 Jahren.16
Boven werd reeds gememoreerd, dat veel werken met liedteksten ook spreuken
bevatten. Daarop vormt het door ons beschreven werkje geen uitzondering. Hoffmann
von Fallersleben vermeldde bij de door hem afgedrukte spreuken uit het Zutphens
Liedboek geen andere door hem elders aangetroffen versies. Enige van de door ons
geraadpleegde publicaties van bronnen of beschrijvingen geven nadere informatie
over concordante teksten of over exemplaren, die gelijkenis vertonen met de in het
Zutphense werkje opgenomen spreuken of versjes. Evenals in de kommentaar bij de
liedteksten werd ook hierop door ons in een korte toelichting bij de afzonderlijke
teksten gewezen.

5. De taal van het handschrift
In het gebied, waaruit het Zutphens Liedboek zijn materiaal betrokken heeft, waren
in de Late Middeleeuwen verschillende schrijftaaltypen in gebruik. We onderscheiden
het Middelnederlands (mnl.), het Middelnederduits (mnd.) en het Middelhoogduits
(mnd.), elk met zijn eigen onderscheidende kenmerken op fonetisch, morfologisch
en lexikaal gebied. Op enige in het oog lopende ervan zullen we onderstaand de
aandacht vestigen.17
Zo onderscheidt zich zowel het Middelnederlands als het Middelnederduits van
het Hoogduits door het optreden van de konsonant p in woorden als op, paard, hopen,
van t in tijd, dat, eten en vervolgens van k in maken en ik, waar het Hoogduits de
‘verschoven’ medeklinkers gebruikt in de corresponderende woorden auf, pferd,
hoffen, zeit, das, essen en tenslotte in machen en ich. De in het Middelnederduits en
Middelnederlands optredende konsonanten v en d worden in het Hoogduits in bepaalde
posities vertegenwoordigd door b en t. Zo is het Middelnederlandse schrijven in het
Hoogduits schreiben en dal uit dezelfde taal in de laatste tal. Karakteristiek voor het
Middelnederlands is de vokalise van l in woorden als out, waar het Nederduits olt
en het Hoogduits gewoonlijk alt hebben. De ie in woorden als riep, lief, in het
Hoogduits rief, lief wordt in het Middelnederduits gerepresenteerd door de z.g. e4/5;
hier staat dus rep en lef. De oorspronkelijke germaanse u voor dubbele of gedekte
nasaal in in het Middelnederlands o geworden. Naast omme in deze taal staat zowel
in het Middelnederduits als in het Hoogduits umme.
Deze verschijnselen, die telkens bepaalde groepen van woorden betreffen, worden
door enige variantenreeksen gesecondeerd. Zo hebben de mnl. vormen haer = haar,
hun, dese, vrient, het nevenschikkende voegwoord ende in het Middelnederduits ere,
desse/disse, vrent/vrunt en unde, in het Middelhoogduits ir, diese, freunt en ook unde
naast zich. In dit verband zij gewezen op de omstandigheid, dat in de vier
noordoostelijke provincies van ons land, waartoe
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dus ook Gelderland behoort, een schrijftaaldialekt in gebruik was, dat men met de
naam Noordoostmiddelnederlands kan aanduiden.18 Karakteristiek voor de taal, die
in daar ontstane teksten gevonden wordt is het feit, dat ze enerzijds put uit de daar
gesproken Nederduitse dialekten, maar anderzijds fonetische en andere verschijnselen
aan het westen en zuiden van ons taalgebied heeft ontleend. Zo vindt men in die taal
b.v. naast het autochtone mnd. holt het West- en Zuid-nederlandse nevenschikkende
voegwoord ende. Een ander kenmerkend fenomeen hier is de schrijfwijze van a voor
de gerekte o in woorden als baven, aver enz. Binnen het mnd. taaltype onderscheidt
het Westfaals zich o.a. door het gebruik van an(de) voor en.19 In het onder
Middelhoogduitse invloed vallende gebied van de Nederrijn treft men o.a. een
veelvuldig gebruik aan van het verlengingsteken i achter een vokaal alsmede een
opeenhoping van medeklinkers in diverse posities, zeer waarschijnlijk zonder eigen
fonetische waarde.20
Gezien de naamgeving van de bundel lijkt het zinvol erop te wijzen, dat Zutphen
in het door het Noordoostmiddelnederlands bestreken gebied ligt. Over de taal van
de in Zutphen in de Late Middeleeuwen geschreven teksten bestaat voorzover wij
weten geen monografie. Wel zijn teksten uit die stad door Edda Tille geanalyseerd
en werden de door haar verkregen taalkundige resultaten opgenomen in een breed
opgezette fonetische en morfologische studie omtrent de oorkondentaal van het
hertogdom Gelre.21 Daarnaast hebben enige publicaties het licht gezien waarin op
het taalkundige aspect van Zutphense teksten gewezen werd.22 Uit de daar verkregen
resultaten mogen we concluderen, dat het Noordoostmiddelnederlandse taaltype daar
inderdaad toegepast werd.
Als we nu met behulp van bovenstaande gegevens de taal van de in het Zutphens
Liedboek opgenomen liederen en spreuken onderzoeken zien we, dat in geen enkel
lied of spreuk de voor het Middelnederlands geldende kriteria integraal worden
aangetroffen. Zo vonden we nergens de vokalise van 1 in de combinatie olt-alt tot
out. Bijzonder duidelijk komt het naar voren in de ‘Zutphense’ liederen, waarvan
varianten ook in het Antwerps Liedboek zijn opgenomen. Zo staan naast de mhd.
vormen ich, zwo, zeytt, esse, gemachtt in Zutphens Liedboek nr. 1 ‘Ich hett ain stedig
minneken’ de vormen ik, twee, tijts, ete, ghemaect in Antwerps Liedboek II nr. 50
‘Ic hadde een gestadich minneken’; solde in het eerste is in het laatste soude. De
vormen darumb, verkaren en bedragen staan naast de ‘Antwerpse’ daerom, vercoren
en bedroghen. Het valt op, dat de schrijfwijze van u voor dubbele of gedekte nasaal,
zoals b.v. in het aangehaalde darumb, in die positie niet vast is. In lied nr. 1 verschijnt
dan ook een vorm als sonder en onnder. De hier gedemonstreerde onzekerheid vindt
men ook bij de toepassing van andere fonetische regels. Zo treedt naast een vorm
als schrieffen het mhd. geschrebenn, en dit ook nog in rijm met begeven. Het mnl.
in het Antwerps Liedboek nr. 50 aangetroffen naer haer is in de Zutphense tekst
weergegeven door nae or, een vorm die, evenals het reeds besproken verkaren, in
het Noordoostmiddelnederlands gebruikt wordt. In het ‘Zutphense’ nr. 2 ‘Ich wett
ain freyken amůrůs’, dat in Antwerps Liedboek II in nr. 55 ‘Ick weet een vrouken
amoreus’ heet, vinden we naast het mnl. ende een vorm als mundtt, in rijm met ronntt,
verder ich, das naast datt, die als mhd. aangemerkt kunnen worden.
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In dit lied is ook het Middelnederduits vertegenwoordigd, en wel door de vorm desse,
die naast het mnl. dese in het corresponderende ‘Antwerpse’ lied te vinden is. Als
mnd. kunnen trouwens ook de in lied nr. 1 gevonden u-grafieën voor oorspronkelijk
germaanse u en een vorm als ete en datt uit dezelfde tekst beschouwd worden. In
andere ‘Zutphense’ liederen, waarvan ook het Antwerps Liedboek versies heeft,
troffen we als nevenschikkend voegwoord ende aan naast unde, dat én Hoogduits én
Nederduits kan zijn, verder vormen als euch = u b.v. in nr. 9, hartte naast hartzen
en frenndtt o.a. in nr. 12 van het Zutphens Liedboek; de laatste vorm heeft in nr. 11
van hetzelfde werk het mhd. freůntt naast zich.
Als we de resultaten van het korte vergelijkende onderzoek van ‘Zutphense’ en
‘Antwerpse’ liedversies samenvatten blijkt, dat de onderscheiden taaltypen alle hun
aandeel geleverd hebben in de samenstelling van de taal van de ‘Zutphense’ versies.
In de keuze van de verschillende mogelijkheden schijnt een zekere willekeur te
heersen, waarbij van een overheersing van een der taaltypen niet goed gesproken
kan worden.
Deze situatie nu vinden we ook in de andere door hand A geschreven spreuken
en liedteksten, waarvan in andere werken geen varianten te vinden zijn. Als aanvulling
op het reeds genoemde willen we de aandacht vestigen op een mnd. vorm als leůeste
in nr. 34 naast lieůeste, verder op an = en en vormen als ain, gedain, maill, waarin
i als verlengingsteken gebruikt wordt, een verschijnsel, dat in haast elke tekst
voorkomt.
Hoe is nu de situatie in de reeds door Hoffmann als Hoogduits bestempelde
nummers 25-30 en van de nrs. 31 en 32 van de hand van schrijver B? Als voor de
daarin gebruikte taal kenmerkend noemen we uit het eerste lied van die groep
afkomstige Hoogduitse vormen als ich, můndtt (kan ook nd. zijn!), zartt, zu, auff,
dass, iren. Daarnaast verschijnen hier de zowel als mnl. als mnd. te beschouwen
vormen ick, datt, het mnl. gefonden, de mnd. to en dessen. Ook hier weer stuiten we
op vormen als haepen voor hopen en oren voor het mnl. haer en het mnd. ere. De
in dit lied aan te treffen vermenging van Middelhoogduitse, Middelnederlandse en
Middelnederduitse vormen vinden we verder ook in de andere liederen uit die groep.
Ook hier geldt de voor de liederen van hand A gemaakte opmerking, dat er, wat de
toepassing van de onderscheidende vormen betreft, willekeur schijnt te heersen; dit
betreft niet het voegwoord en, dat hier alleen de vorm unde heeft. Een opvallend
verschijnsel in de orthografie van het Zutphens Liedboek is het overvloedige gebruik
van een opeenhoping van bepaalde medeklinkers in verschillende omgeving en
posities. Als voorbeeld geven we tonngen, stenne, laettenn, koomptt, nemmet,
schrieffen, fficht, waarin de fonetische waarde van de door dubbele lettertekens
voorgestelde klanken zeer waarschijnlijk dezelfde is als die, welke elders met één
letterteken wordt weergegeven. Ze komen zowel bij hand A als bij hand B voor,
zowel in de liederen als in de spreuken.
Het taalbeeld van het Zutphens Liedboek is - het moge uit het bovenstaande duidelijk
geworden zijn - niet homogeen; het is samengesteld uit elementen,
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die afkomstig zijn uit de verschillende door ons onderscheiden schrijftaaltypen. Het
is het produkt van een taalvermenging, waarvoor óf achter de handen A en B
schuilgaande personen óf zij, van wie deze de teksten hebben gekopieerd of gehoord,
verantwoordelijk geacht moeten worden. Aannemende, dat het Middelnederlands
oorspronkelijk de basistaal was van althans een belangrijk deel van door hand A
geschreven teksten, heeft er zowel een vernederduitsing als een verhoogduitsing van
de taal ervan plaats gevonden. Het belangrijkste motief voor de eerste handelwijze,
en met name de omzetting in het Noordoostmiddelnederlands, is ongetwijfeld de
wens geweest, de teksten aan te passen aan het taalgebruik van hen, waarvoor het
werkje bestemd was. De verklaring voor de omzetting in het Middelhoogduits is
minder eenvoudig te geven. Mogelijk ligt er hetzelfde verschijnsel aan te grondslag,
dat ook elders in de in het Middelnederlands geschreven literatuur optreedt en
waarvoor nog steeds geen afdoende verklaring te vinden is.23 In de door hand B
geschreven liederen moet men zeer waarschijnlijk van het Hoogduits als de
oorspronkelijke taal uitgaan. In dit verband willen we erop wijzen, dat ook aan de
beschrijvers van de verwante uit het Westfaals-Nederrijnse grensgebied afkomstige
liedboeken de daarin aan te treffen taalvermenging is opgevallen.24 De uitgever van
het Darfelder Liederbuch besteedt vrij veel aandacht aan de taal van de door hem
daarin gevonden teksten. Bij de in totaal 106 overgeleverde liedteksten onderscheidt
hij, overigens volgens niet geheel duidelijke criteria,25 ‘10 hochdeutsche, 13
niederfränkische und 17 niederländische Texte’.26 Als we goed zien bedoelt hij met
‘niederfränkisch’ de ‘Mischsprache’ des Niederrheins',27 waar in het oorspronkelijk
daar autochtone Nederduits enige typisch Hoogduitse verschijnselen zijn opgenomen.
In het resterende, verreweg grootste deel van de liederen treft hij een ‘Mischsprache’
aan, die ontstaan is uit de wens van de schrijvers, ‘deren Muttersprache das
Niederfränkische ist’,28 nu in die liederen aan het Hoogduitse element onbeperkter
de ruimte te geven. Hun kennis van het Hoogduits is echter gebrekkig, het vertoont
aanzienlijke leemten, want ‘das Niederfränkische lugt ... an allen Ecken hervor’.29
Het antwoord op de vraag, of het hier geconstateerde tekort aan kennis van het
Hoogduits ook de Hoogduitse vormen in de door hand B geschreven teksten heeft
veroorzaakt moet zeer waarschijnlijk ontkennend beantwoord worden; dit laatste
alleen al op grond van het feit, dat het Hoogduits niet het doel van de omzetting,
maar veeleer het uitgangspunt ervan vormde. Of het tekort aan kennis van het
Nederduits of van het Noordoostmiddelnederlands bij de vertaling uit het Hoogduits
elementen van het laatste in die teksten heeft doen behouden is niet uit te maken.
Hebben hand B of diens voorganger(s) misschien bewust de Hoogduitse vormen
gehandhaafd? Treden zij hier dan wellicht in de voetstappen van hand A en al die
andere in het Middelnederlands schrijvenden, die de Hoogduitse vormen met opzet
hebben opgenomen?
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Besluit
Het Zutphens Liedboek van 1537, een onopvallende met de hand geschreven
verzameling profane liederen en spreuken of rijmpjes, is een van de weinige bundels,
die de tijd hebben getrotseerd. Het bevat, naast een eigen repertoire aan unica, teksten
die ook in andere bronnen zijn overgeleverd. Het boekje vertoont daardoor
verwantschap enerzijds met de in het zuiden van ons taalgebied tot stand gekomen
verzameling in het Antwerps Liedboek, anderzijds met de handschriften en drukken,
die in het Westfaals-Nederrijnse grensgebied zijn ontstaan of daar in omloop waren.
In de keuze van zijn materiaal is het Zutphens Liedboek het resultaat van een
verzamelactiviteit, die gelocaliseerd dient te worden in een gebied, waar verschillende
kultuurstromingen samenkomen en geaccepteerd worden. Deze conclusie vindt een
steun in de samenstelling van de taal van het werkje, waarin én invloeden vanuit de
Nederlanden én van die uit Noord- en Zuid-Duitsland onmiskenbaar zijn. De band
met de Nederrijn moge uit de orthografie in het werkje blijken, die met Gelderland
uit het gebruik van fonetische verschijnselen, die als noordoostmiddelnederlands
gekarakteriseerd kunnen worden. Al zijn in de taal nauwelijks aanwijzingen te vinden,
dat Zutphen als plaats van ontstaan beschouwd dient te worden, het daarin gebruikte
taaltype sluit het ontstaan in die stad zeker niet uit. Voor Zutphen pleit verder het
daar heersende kulturele klimaat met zijn belangstelling en openstaan voor het boek
en zijn inhoud, waarin een liedboek bepaald wel te plaatsen zou zijn.
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B. Tekst en kommentaar
Voorafgaande opmerkingen
Onderstaand volgt een diplomatieke afdruk van het Zutphens Liedboek. In de
transscriptie werden de eigennamen en de eerste letter van elke strofe, ook waar dat
in het origineel niet duidelijk te zien is, met een hoofdletter geschreven. Op mogelijk
ontbrekende regels wordt in de kommentaar geattendeerd. De strofen worden met
romeinse, de regels ervan doorlopend met arabische cijfers genummerd. Refreinen
zijn als zelfstandige eenheden beschouwd; ze worden door inspringing en door een
eventuele regelaanduiding met letters als zodanig kenbaar gemaakt.
De afkortingen in de geschreven tekst zijn opgelost met dien verstande dat er daar,
waar n werd weggelaten, slechts één enkel letterteken, en nooit een dubbel, dus nn,
werd ingevuld. Hand A gebruikt op het einde van elke versregel een schuine streep.
Deze is meestal door een komma of door een ander leesteken weergegeven. Verder
is in andere gevallen een spaarzame interpunctie aangebracht. De diakritische tekens
boven verschillende letters zijn overgenomen.
In voetnoten zijn de door de Middeleeuwse schrijver gemaakte doorhalingen of
verbeteringen alsmede evident overbodige dubbelschrijvingen ondergebracht. Dit
geschiedt ook met door Hoffmann in zijn uitgave toegevoegde aanvullingen op of
andere interpretaties van de oorspronkelijke tekst, die niet louter orthografisch of
regionaal van aard zijn. In tegenstelling tot die uitgever, die zijn teksteditie in een
soort Standaardmiddelnederlands of zelfs, zoals bij nr. 6, in het Hoogduits kleedt,
werd door Mincoff een diplomatieke uitgave van enige liederen bezorgd. De hier
van onze transscriptie afwijkende varianten of interpretaties vinden eveneens in de
voetnoten onderdak.
De spreuken zijn door ons ook van een lopend, tussen haakjes geplaatst vet gedrukt
nummer voorzien. De eerste is het op fol. 13v tussen lied nr. 11 en 12 opgenomen
exemplaar. Eronder verschijnt een opgave van de plaats, waar de betreffende spreuk
door Hoffmann in zijn uitgave werd gepubliceerd.
In de naast de diplomatieke afdruk opgenomen kommentaar zijn de bijzonderheden
omtrent de afzonderlijke liederen opgenomen, die voor een beter begrip van de tekst
en zijn positie binnen de overlevering kunnen dienen.
Onder de titel van de liederen, die door de eerste regel, soms door de eerste twee
regels wordt gevormd, wordt, zoals bij de tekstuitgave, maar nu tussen haakjes, door
middel van de afkortingen H. of M., gevolgd door een paginering, aangegeven, of
het lied afgedrukt staat in de door de betreffenden gepubliceerde artikelen in het
‘Weimarische Jahrbuch’ of in het ‘Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde’.
Na een karakterisering en een korte inhoudsopgave wordt in de aantekeningen getracht
de tekst nader te verklaren, een poging, die niet in alle gevallen tot bevredigende
resultaten heeft geleid. Onder de rubriek ‘Concordanties en melodieën’ worden de
daarop betrekking hebbende
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plaatsen in de geraadpleegde Nederlandse en Duitse literatuur vermeld. De nummers
hebben betrekking op de volgorde, waarbij achtereenvolgens de Nederlandse
handschriften en drukken de eerste en de tweede plaats innemen, waarna de Duitse
handschriften en drukken als derde, resp. als vierde genoteerd staan.
De rubriek ‘Literatuur en bundels’ bevat gegevens over de wetenschappelijke
studies en over de 19de- en 20ste-eeuwse liederenbundels, waarin ‘Zutphense’ teksten
zijn besproken of opgenomen. Hierbij wordt onder nummer 1 aandacht besteed aan
dat, wat daaromtrent in ons taalgebied is gepubliceerd; daarna volgt onder nummer
2 de daarover in het Duitse taalgebied verschenen literatuur. De auteursnaam en de
volledige titels bij de in beide rubrieken gebruikte afkortingen staan in zes bijlagen
vermeld.
Gezien de aard van de teksten leek ons een toelichting op de spreuken zoals bij
de liederen niet nodig. Over het algemeen zijn er maar weinig concorderende teksten
in de uitgaven en beschrijvende publicaties te vinden. Ze verschijnen, met een enkele
andere opmerking, onder de kommentaar bij de liederen. Voor de aanduidingen van
de schrijftaaltypen en -perioden zijn de gebruikelijke afkortingen toegepast.
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Op perkamenten omslag
Anno1 1540 Jarr etc.2
Ist dytt Bůck3 feranndertt4 wordenn
Důrch Hanns aůs Kolstege wone
de Inn dye Polssbrock nytt wytt
fanne5 dye Bark Hessenn bey der
Cappenn Zyppell wer wae6
Daer7 wyrtt mann fynndenn8 werdenn

Op schutblad vóór

9
... 15
37 ...
Laus Deo.1537.diei 3 Jenner

Inn Sůtfhaenn10 etc.11
Oct 146
Kat L
S.5212

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Door H. en M. niet opgenomen.
id.
H. en M.: Buck.
M.: ferandertt.
H. en M.: fan.
Door vlek op perkament moeilijk te lezen. H. en M.: waent.
id. Doer.
id. fyndenn.
H.: niet opgenomen; M.: JH.
H. en M.: Sutfhaenn.
Dit teken werd noch door H. noch door M. herkend. De laatste trof het ook elders in het werk
aan, kon het echter niet plaatsen.
Bibliotheeksignatuur van later tijd.
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[1. Ich hett ain stedig minneken]*
+

Nr. 1.15371
+

1r

I

I
1 Ich hett ain stedig minneken,
kain schonners die da lebtt,
verkaren al inn min sinnekens.
vann rav v min hartien biefft,
5 vannt sie my nv v begyfft.
darůmb mach ich wall schrieffen
untrav v van dissen weyber
wanntt sie ain ander hefft etc.
IIII
Zwo brunn aůgkenns tragett sie
10 so freůntlich innt gesichtt,
darmitt so feryagett sie
drůck, lydenn inntt gev v ichtt.
hett ist lanng zv v foren gedichtt,
hett ist lanng zw voren geschrebenn,
15 das sie my solde begeůen.
sie hefft my wal berichtt. etc.
IIIIII
O sůtte, werde lieffkenn,
dennck sům zeytt enns aůff mich.
vnd thott all v gereyffekenns
20 al sonder fanntasey.
ser seldenn sinn ich blyd,
ich esse offt ich drincke.
op ov v ist das ich denncke,
al far ghy my fer bey etc.

*

(H. blz. 103: maar 1 strofe)
Inhoud
Liefdesklacht. De bedrogen minnaar klaagt over de trouweloosheid van de vrouwen. Als
dienaar van Venus voelt hij zich door deze in de steek gelaten. Alleen een liefdesblijk van
zijn geliefde kan zijn dood nog verhinderen.
1 Alleen de eerste strofe is uitgegeven en wel door H. blz. 103.
I 1 een stedig minneken: een trouwe geliefde; 3 verkaren: uitgekozen, in mijn hart gesloten;
4 rav v : liefdessmart; biefft: beeft; 5 vannt: want; begyfft: in de steek laat; 6-7 schrieffen:
daarom kan ik er wel over schrijven, een boekje opendoen over de ontrouw van de vrouwen.
II 9-12 bruine ogen maakten deel uit van de Middeleeuwse schoonheidsopvatting. Hun
vriendelijke blik verdrijft de liefdessmart van de minnaar; 12 drůck: liefdesverdriet; lydenn
innt gev v ichtt: liefdessmart, die de weegschaal (gewicht) op zo'n onplezierige wijze doet
omslaan; 13-14 ontrouw van vrouwen is al eerder door dichters en schrijvers geconstateerd;
15-16 dat zij mij zou gaan verlaten heeft ze mij, bij nader inzien, al wel eerder laten blijken.
III 17 werde = edel; 19 gereyffekenns: wat je maar prettig vindt (= ‘gerijf’); 20 zonder je
muizenissen in je hoofd te halen; de ‘fantasie’, de zwaarmoedigheid, werd veroorzaakt door
de afwezigheid van de geliefde; 21 ‘ser seldenn’ ook als bepaling bij de volgende w.w. te
beschouwen; 24 ook al laat je me links liggen.

Zutphens liedboek

+

IVIV
25 Wo solde ich eůch fergessenn,
ich lich in schv v aren ferdrytt;
wann etten offte fan drynnckenn
kann ich gegroyen nichtt.
ich wes wal wie sie hast
30 die min hartienn heft befanngen.
nae or statt min verlangenn,
ich leffe in schv v aren verdrytt etc.

+

1v

VV
O sůtte Venis frav v ekenn,
ist das dein dienner lonn,
35 datt ennde fann din trav v eken?
so yst besynnsele schonn.
so starff ich dessenn dott
datt hor ain ander sal travv en,
die blome baeffen allen frav v en
40 als onnder hemels tronn etc.

IV 26 ik heb veel weet van je ontrouw; 27-28 de melancholie van de verliefde was er de oorzaak
van, dat hij van eten en drinken weinig of geen baat had; 29 ‘hast’ als vorm van ‘haben’ of
‘hebben’ is nauwelijks aan te nemen. Mogelijk schrijffout voor ‘haisst’, d.i. ‘heet’, zoals nr.
4 I 2 ‘was’ voor ‘weet’; vgl. Antw. Ldb. II nr. 50; 29-30 mogelijk wordt hier een toespeling
gemaakt op de conventie, dat namelijk de minnaar zijn geliefde nooit met naam en toenaam
mag noemen; 31 naar haar gaat mijn verlangen uit.
V 33 vrouwe Venus, de godin van de liefde, werd in de liefdesklacht altijd aangeroepen; 34 de
minnaar beschouwt zich als een dienaar van de liefdesgodin; 35 trav v eken: verkleinwoord
van trouw = plechtige belofte, erewoord. De zin is dan: is dat dan het einde van de mij plechtig
gegeven belofte van de geliefde? Het woord is dan door de rijmdwang ingegeven; 36
besynnsele: vgl. Antw. Ldb. II nr. 50 = beghinsel; 37-40 dus sterf ik deze dood door het feit,
dat een ander haar zal trouwen, die ik beschouw als de bloem van alle vrouwen onder het
uitspansel van de hemel.
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VIVI
Adde, mach ich wal schrieffen,
adde, ist meinn av v is.
bedragen sal ich blieffenn,
als Sallemon die wies,
45 die schol al fan Paris,
Absalonntt die schonne,
die starckheytt fan Samsone,
ich geb euch den hogsten pris.
+

VIIVII
Aůch scheydenn, bitter scheidenn,
50 war zv v seytt ir gemachtt.
die dott will mich verbeitten,
die also bitter schmacktt.
hett moett gescheiden sienn.
schon lieffkenn statt sůr sprackenn
55 ich fal inn desperatten,
dar zvv inn grott ferdrytt etc.

+

2r

VI 42 av v is = raad; 43 bedragen = bedrogen; 44-47 bijbelse of klassieke figuren werden
vaak ter illustratie van bepaalde gebeurtenissen aangehaald. De verlaten minnaar vergelijkt
zich met Salomon, die wijze koning, die door vreemde vrouwen tot afgoderij kwam (I
Koningen 11); met de ‘school van Paris’ worden mogelijk Paris en zijn aanhangers bedoeld,
die op Cyprus koningin Helena geschaakt en naar Toje gebracht hadden; dit veroorzaakte
de Trojaanse oorlog; 46 Absalom werd door de invloed van vrouwen op het verkeerde pad
gebracht (2 Sam. 16, 21-22); 47 ditzelfde gold voor Samson, die zijn kracht door toedoen
van een vrouw verloor (Rechters 16, 18-21); 48 de minnaar geeft hen de hoogste prijs, d.w.z.
in zijn ogen zijn zij voortreffelijke mensen. Als het deze mensen gebeurd is, waarom zou hij
zich dan zorgen maken?
VII 49 de minnaar richt zich tot het ‘scheiden’, dat hier door hem gepersonifieerd wordt; 51 will
= moge, een wensvorm; verbeitten = opwachten; 53 de scheiding is nu eenmaal onvermijdelijk;
54 sůr = Hoogduits ‘zur’. De zin van deze regel is wel: Sta stil bij wat ik zeg, luister naar
mij, ik ben wanhopig,

Zutphens liedboek

53
Concordanties en melodieën
2. Dev. en prof. B nr. 93; Souterl. nr. 103; Veelderh. Lied. 1599 blz. 243; Antw.
Ldb. I nr. 98; Antw. Ldb. II nr. 50; Amsterd. Ldb. fol. 103a
3. Hs. Heidelb. Pal. 343 nr. 161; Hs. Berl. Mgq 612 nr. 16
4. P.v.d. Aelst Blumm nr. 182
Literatuur en bundels
1. G. Kalff blz. 317; Fl. v. Duyse nr. 103

Zutphens liedboek

54

[2. Ich wett ain freykenn amurus]*
2. Anders
II
1 Ich wett ain freykenn amůrůs
die ick mytt harttenn mynne.
or wessen ist so grosselos,
sie statt in minnen sinnen.
5 gestadich ist sie zv v aller stůndtt,
man findtt dar nitt so felle.
wantt sie hefft ain rotten můntt,
2 borstienns ronntt,
dar zv v ain schnewytzer kellen.
IIII
10 Alle freůykenns heb ich lieff
vmb ayner jůnnckfrawen wille.
vmb or so liett mienn hartt verdrytt,
al heymelich, all styll.
tenn ist nychtt dan mein reyne erberheytt
15 des will ich or bezoergen.
wanntt sie hefft ain gelle har,
ain anngschinn klar,
dar to 2 bron ogkenns.
+

IIIIII
Ann or enn wett ich ghenn misheytt,
20 des wil ich frochtt orbaren.
hor tandeken die sinnen also wytt,
als werentt limfaren.
hor lipkenns bloyen als ain kral,
end vtgedeyltt fann kinnen.
25 wartt ghen sůnde inn jeneral,
das ist das prinsypal,

+

2v

Inhoud
Loflied ‘int amoureus’. De minnaar beschrijft de voortreffelijke eigenschappen, zowel de
geestelijke als de lichamelijke, van zijn geliefde. Bij de laatste spelen de zinnelijke elementen
beslist geen ondergeschikte rol. Hij hoopt haar liefde te winnen.
Strofe IV telt, in tegenstelling tot de andere strofen en tot o.a. de variant in het Antw. Ldb.
8 i.p.v. 9 regels.
I 1 amůrůs: lief, knap; 3 wessen: voorkomen; grosselos: waarschijnlijk verbastering, vgl. Antw.
Ldb. gracieus: aardig; 4 zij is altijd in mijn gedachten; 5 gestadich: vriendelijk; 7-8 een rode
mond, ronde borsten en een sneeuwwitte hals zijn de traditionele epitheta voor de ideale
vrouw; 9 kellen: hals.
II 10 het liefhebben van alle vrouwen omwille van de ene geliefde was een traditioneel motief
in de Middeleeuwse lyriek; 12 liett: lijdt; verdrytt: liefdesverdriet; 13 tenn--dan: het is alleen
maar; reyne erberheytt: eerlijke genegenheid; 15 des: daarom; bezoergen: ben ik bezorgd
om haar; 16-18 hier worden weer elementen van de ideale vrouwelijke schoonheid genoemd;
16 gelle: blond; 17 anngschinn: gelaat; klar: stralend; 18 bron: bruin.
III 19 misheytt = mnl. missit: wat ontsiert; 20 des: daarom; frochtt: vreugde; orbaren: beleven;
21-24 traditionele schoonheden van de vrouw; 22 limfaren: Antw. Ldb.: yvoren; 23 bloyen:
glanzen; kral: koraal; 24 vtedelen: in onderdelen verdelen. Ze heeft blijkbaar een kuiltje in
haar kin; 25 als het in het algemeen geen zonde was; 26 dat is het belangrijkste; 27 gadingne:
godinne.
*
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ich hieltt sie fer ain gadingne.
IVIV
Můdich end fier ist oren gannck,
mer selden komptt sie bůtten.
30 hor finngerkens spelt wal schnargeklannck,
op harpen end op lůtten.
war bey heb ich frůchtt gefann,
sprecktt wordenn van retorykenn.
ardinger lieff enn sach ich nytt
35 or stim singtt gůtt můssyken etc.

IV 28 můdich end fier: trots en zelfbewust; gannck: manier van lopen; 30-32 de ideale vrouw
diende muzikaal te zijn; schnargeklannck: tokkelen op de snaren; frůchtt: vreugde; gefann
= gewan: ze heeft mij door haar spel liefdesgeluk geschonken; 33 ze kan ook goed haar
woordje doen; 34 ardinger: knap, mogelijk in de betekenis ‘mooi en getalenteerd’.
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VV
Wan ledenn ist sie wal gemacktt,
ett scheinntt einn albaster belde.
mochtt ich sie schav ven můder nacktt
datt war min hartt aine welde.
40 an klagd sie my dann or gebreck,
datt mochtt or lůtich dieren,
wantt op horen witten bůck
dar statt ain schv vartten strůck:
dar na statt, dar nach statt al1 min begeren etc.
+

VIVI
45 Dytt singe ich, jůngste hellt,
ter eren zv v allen frawen.
wanntt vmb mein lieff ligh ich in bly,
op or statt mien betrawen.
mochtt my geburen ain kůssen frey
50 fonn horen bloeyennde wanghen!
war ghy sindtt lieff, penst vmb my
als ich vmb dy:
dar na stat mien verlangen etc.

+

3r

VIIVII
Prinsesse minder hartzen fienn,
55 orloff nem ich mytt dessen.
wantt dien complex ist ain sanngv v inn,
latt my v dienner wesen!
Lieff, al hor ghy watt
aůch kuade tongen thon lieffe scheydenn,
60 als hor ich fan ov v hyr inn die statt
nv v dis, nv v datt,
ghy mogtt my nitt ferjagen.

V 36 wan = van; 37 albaster: van albast, wit marmer; 39 welde: genot; 40 an = en (de); gebreck:
lichaamsgebrek. Als ze me zou zeggen dat ze lichaamsgebreken had, dan zou mij dat toch
niets doen; 41 lůtich: weinig; dieren: deren, schaden; 43 waarschijnlijk is het schaamhaar
daarmede bedoeld.
1 ‘al’ boven de woorden toegevoegd.
VI 45 de dichter vergelijkt zich met een held, die de gunst van de vrouwen wil verwerven; 47
bly = blide, blië: blijdschap: Ik lig in blijdschap, ik ben blij; 48,53 statt: is gericht op; 49 ain
kůssenn frey: een onbelemmerd kussen; 51 penst: denk.
VII 54 prinsesse: prinses, aansluiting bij de prinsestrofe. De Laatmiddeleeuwse poëzie kende het
gebruik om de laatste strofe van een gedicht met het woord ‘prince’ of een afleiding ervan
te laten beginnen. Oorspronkelijk wilde de dichter met deze strofe zijn werk opdragen aan
de ‘prince’, d.i. aan de opdrachtgever of de beschermer van de dichter; 55 orloff: afscheid;
56 complex: temperament; sanngv v inn: heet gebakerd; De Middeleeuwse psychologie
beschouwde de sanguinicus als een gauw tot liefde geneigd persoon, die echter ook
lichtgeraakt en driftig was; 58 watt: de kwaadsprekerij van de ‘kwade tongen’. Als je geroddel
hoort, let dan op, want ook kwade tongen doen gelieven uit elkaar gaan; 60-61 als ik van jou
in de stad ongunstige informatie hoor, kan mij dat niet schelen!
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[3. Die lieffte ist blintt, ser onbekantt]*
3. Annders
II
1 Die lieffte1 ist blintt, ser onbekantt,
sie komptt aldar man sie nytt ensenntt.2
datt finde ick3 hir beschaeffen,
beschreben,
5 mein freůntt4 will my begeben etc.
+

IIII
Mein sůtte lieff wontt al hir vmbtrentt,
vann hor so kryg ich khain konnsentt:
wo solde ich freůide genessen,
genesen,5
10 hett kost sartein mein jůnge leffenn etc.

+

3v

IIIIII
Or armekens blanck, or liepkenns rott,
or borstiens6 ronder dann ain klott:
sie heft mienn7 hartt vmb begreben,
begreben,8
15 denn block den můst ich schlepen.
*

(M. blz. 84)
Inhoud
Liefdesklacht. Na een algemene inleiding maakt de dichter ons bekend met zijn
gemoedstoestand. De beschrijving van het uiterlijk van zijn aangebedene wordt gevolgd door
een aanroeping van Vrouw Venus. Het gedrag van zijn geliefde blijkt uit haar aansporing
tot de ‘gesellekens’ om met haar het liefdesspel te bedrijven. ‘Dat doe jij zo graag maar mij
moet je niet’ laat hij haar weten. Nu is ze zwanger en kan treuren om haar lichtzinnigheid.
Het gedicht is zeer corrupt overgeleverd. Aan de strofenindeling ligt bovenstaande interpretatie
ten grondslag.
I 1-5 Een algemene opmerking van de dichter noemt de liefde blind, ze ziet niet waar ze
gewenst is, en dwaas, omdat ze zonder onderscheidingsvermogen rondgaat. Ze komt ook bij
onverantwoordelijke ‘gesellekens’, die het voorwerp van hun kortstondige liefde met de
brokken laten zitten; 1 blintt: dom; onbekantt: dwaas; 2 senntt: mhd. senen = verlangen naar;
3 beschaeffen: mhd. beschreiffen; 5 freůntt: lief, meisje; begeben: mhd. verlaten.
1 E.M.M. lieftte.
2 id. enseintt.
3 id. ich.
4 id. frenntt.
II 6 sůtte: lief; vmbtrentt: in de buurt; 7 hor: haar; konnsentt: toestemming. Hij mag met haar
niet omgaan; 8 wo: hoe; freůide: vreugde; genessen: genieten: Hoe zou ik blij kunnen zijn?;
10 sartein: zeker.
5 id. gewesen.
III 11-12 de traditionele ideale lichamelijke eigenschappen van de geliefde; 12 klott: bal; 13
vmb: rondom; begreben = begrijpen: overvallen; 15 block: de zin is: zij heeft mij helemaal
ingepalmd, ik zat gevangen in het blok en moest deze last meetorsen. De liefde wordt
vergeleken met het blok van de misdadiger.
6 id. borstjens.
7 id. mien.
8 id. Begroben; voor ‘begreben’ doorgehaald ‘de’.
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IVIV
Frav v Venis, frav v , west my getrav v ,
end sprennckeltt my mitt den kolden tav v ,
ich barnne9 inn jv v er liefften.
end schneydt enntwie10 datt liefften11 tav v ;
20 datt wil ich fůren aůff minnen mav v ,
bedůren,
den block will ich verhůrenn etc.
VV
Gesellekens fin, komptt her zv v my,
end ich bin dinn end dv v bist myn12;
25 op13 my wilstv v nyett achtten.
ghy speltt so gerne datt14 minnen spell
bey nachtte15,
op my wilstv v nytt achtten etc.
+

VIVI
Nv v istes altomalle gedaenn,
30 or bůixken statt or op zv v 16 ghan,
inn schande:
datt17 schon kintt18 wringtt19 sinn hannde etc.

IV 16 Frav v Venis: Venus als de godin van de liefde kan verlichting brengen door ervoor
te zorgen, dat de minnaar verhoord wordt; 17 kolden tav v : koele dauw, d.i. de aanblik
van zijn geliefde; 18 barnne: brand. 19 schneydtt: snijdt de liefdesknoop door; tav v :
liefdesknoop of de banden met de geliefde; 20 mav v : hij wil het op zijn mouw laten
naaien ten teken dat hij weer vrij man is; 21 bedůren: treuren over. Ik kan dan alleen nog
maar treuren; 22 verhůrenn: Maar dan kan ik het blok wel verhuren, overdoen aan iemand
anders, nu ik toch weer vrij man ben!
9 id. barme.
10 id. tauwe.
11 id. liefstenn.
V 23-24 het meisje roept haar vriendjes, aan wie ze zich zonder restrictie overgeeft. De minnaar
echter komt niet aan bod; 25-28 de afgewezen geliefde wendt zich tot zijn beminde en verwijt
haar, dat ze wel met anderen, maar niet met hem 's nachts de liefde bedrijven wil; 28 achtten:
acht slaan op.
12 Voor 'myn doorgehaalde ‘b’.
13 De regel op-achtten door E.M.M. overgeslagen.
14 E.M.M. dat.
15 id. nachte.
VI 30 bůixken: buik; op--ghan: opzwellen. Ze is nu zwanger geworden; 32 nu is ze wanhopig!
16 id. zu.
17 id. dat.
18 id. kint.
19 id. wringt.
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[4. Mein freuntienn sichtt my offel an]*
4. Annders
II
1 Mein freůntienn1 sichtt my offel an,
ich was nichtt, wie ich verschůldett hab:
sie hefft ain annder inngelaessenn,
sie lest my inn den regen stan.
5 woe stae ich hir alleine,
rechtt2 wie ainn armer knechtt.
datt thott datt ick ghin geltt enn3 hab.
hett ist gedain,
or ontrav v is my ser wall4 bekanntt etc.
IIII
10 Die selbesste hopsche jůnnckfrav v fin,
die ist gans vnůerdratten.
sie jagett den enen vtt, denn anderen inn,
den5 darden6 stant opter strattenn.7
aůch8 schlepen end wende kann sie wal,9
15 sie ist fan loesser artt;
daer om draghett sie bron, rott end gell.10
sie ist so fell,
sie kan wal federen strickenn etc.
+

IIIIII
Ich meintt, ick wer die liefste gev v est,

+

4v

*

(M. blz. 86-88)
Inhoud
Liefdesklacht. De minnaar heeft een meisje verloren. Ze laat hem buiten staan. Ze heeft
anderen gekozen, die meer geld hebben. Ook is hij wel een beetje blij, dat hij haar kwijt is,
want eigenlijk deugt ze voor geen cent.
I 1 offel: kwaad, boos; 2 was: weet; wie: hoe; verschůldett: verdiend. Hoe ik dat aan haar
verdiend heb!; 3 inngelaessenn: in haar huis gelaten. Of: het liefdesspel met haar laten spelen?
5 woe: hoe; 6 rechtt: net; knechtt: lansknecht, soldaat; 7 thott: doet. Dat komt omdat ik ...
1 M.: frenntienn.
2 id. recht.
3 id. nun.
4 id. woll.
II 10 hopsch: vrolijk, sierlijk; 11 vnůerdratten: onverdroten, niet ontmoedigd, ze maakt wel
plezier; 14 schlepen: stelen, bijeengaren, of: met slepende gang lopen, dansen?; wende:
draaien. Met haar kontje draaien? of: om de waarheid heen draaien, liegen?; 15 loesser: vals,
onbetrouwbaar; 16 bron etc.: ze draagt erg opzichtige kleren; 17 fell: onstuimig; 18 federen
strickenn: vgl. mhd. vederstrîcher: huichelaar.
5 Deze regel is later tussen de twee regels ingelast door dezelfde hand; voor ‘den’ het teken
×.
6 M.: derd.
7 id. stratten.
8 voor ‘aůch’ het teken ×.
9 M.: wat.
10 id. gelb.
III 20 geschv v aren: gezworen; 22 vtt verkaeren: uitgekozen; 23 dar fann: ervan af; ratt:
behoud, redding; 25 ann: gun. Een ander mag haar hebben. Mij niet gezien!
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20 sie hett my ain ett geschv v aren.
sie stontt ain ander nader dann my,
die hed sie vtt verkaeren.
ich will dar fann, datt ist min ratt,
datt donnckett my wesen best.
25 Ein ander die fogel ann11 ich das nest,
ich bin die gast.
dar mede faer ick van or etc.

11

id. onn.
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[5. Ain liefflich gebieltt]*
5. Annders
II
1 Ain liefflich gebieltt,
die mienn hartt befanngen hefft
aůs rechtter hartt stediger liefften,
wes1 mich gedenncken thůtt.
5 vnd alle minn gepenns
vnd alle minss nott,2
vtt rechtter stedigen3 lieffte;
wes4 mich gedenncken thůt.
IIII
Sůtte werde lieffkenn,
10 gebtt hůlpe end ratt tar to,
ratt my tto den bestenn
wes v gedoncken dott:
bey dyr to sinn,
die allre liefste mienn.
15 nvv gebtt, schon lieff,
dinn roetter můndelinn.
+

IIIIII
Hartzelich geschrey
schlůtt5 op datt hartte dienn.
lechtt mir in dinnen blancken armen,
20 al in denn arme dinn,
vnd al mytt sůlker lůst
gar frenntlich an dinn borst.6

+

5r

*

(M. bl. 88-89)
Inhoud
Loflied ‘int amoureus’. Een minnaar bekent een meisje zijn liefde. Hij stelt zich voor hoe hij
met haar het liefdesspel bedrijft. Zijn liefde heeft, althans nu nog niet, de mogelijkheid
gekregen om zich te ontplooien. Maar hoe dan ook, het scheiden van haar en van hem is
moeilijk.
Strofe IV telt 7 i.p.v. 8 regels in de andere strofen. Mogelijk is er hier een vergeten.
I 1 gebieltt: gedaante, gestalte; 2 befanngen: in bezit genomen, beheerst; 3 stedich: voortdurend,
hardnekkig: 4 wes: wat; gedenncken thůtt: maar niet vergeet; 5 gepenns: gepieker; 6 nott:
liefdesverdriet.
1 M.: was.
2 Boven dit woord later bijgeschreven: gelatz.
3 M.: stedige.
4 id. was.
II 10 ratt: oplossing; tar to: daarvoor; 11 ratt: raad aan; 12 wes: wat; gedoncken: goeddunkt;
dott: doet. Heeft hier alleen een tijdbepalende functie; 13 de minnaar veronderstelt, dat zijn
lief het met zijn voorstel eens is.
III 17 hartzelich: uit het hart komend?; geschrey: geweeklaag; 18 schlůtt op: sluit open, opent;
19 blancke arme: vast epitheton voor vrouwelijke schoonheid; 21 wellust; 22 frenntlich: als
een geliefde; 23 woer: zou zijn. Hypothetisch gedacht; 24 gtrost: dat zou mijn liefdesverdriet
doen eindigen.
5 id. schitt.
6 ‘r’ boven het woord toegevoegd.
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dar van woer mir7
min jůnge hartte8 gtrost.
IVIV
25 Aůch scheidenn, bitter scheiden,
war to sintt9 gy gemacktt.
die thott will my verbeyden,
die also bitter schmacktt.
woe we hem sein jůnge hartte thůtt
30 die also gerne blieffen sol
end vmer scheiden moett.
VV
Dytt liettien10 ist gesůngen
zůr trost die liefste min,
zůr eren schonner jonnckfrawen,
35 jůnckfrav v kens sin so fin.
ich wonnsche die alder liefste min
5 důssennt gůtter nachtt.
then ist geleden ghen ogenblick
datt ick dar lest op dach etc.

7 id. ‘mir’.
8 id. ‘r’.
IV 25 scheidenn: het scheiden wordt hier gepersonifieerd; 26 waarvoor dien je eigenlijk? 27
thott: dood; verbeyden: opwachten; 29 woe: hoe; thůtt: doet; 30 blieffen: blijven; sol: moet.
9 M.: sinnt.
V 32-39 epiloog van de zanger; 33 trost: in haar liefdesverdriet; 35 fin: lieflijk; 38 het is geen
ogenblik geleden dat ik daar voor de laatste keer aan dacht. Ik wens haar dus elk moment
het beste!
10 id. liettjen.
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[6. Ich armes kusselinn klein]*
+

6. Annders
+

5v

I

I
1 Ich armes kůsselinn klein,
mien gedancken sintt mannicherley.
es nachttes flieg ich alleyne,
so ellendich důr datt woltt.
IIII
5 Als ander wolttfoglinn schlapen,
end sinnen in or nest,
so flieg ich mytt der vlen:
so ist mien fliegen best.
IIIIII
So flieg ick datt woltt fast vme,
10 aůff manchen gronnen zv v ig,
frůchtt findtt ich mancherleye,1
die schmack ist my vnglich.
IVIV
Die nost ist my enntweichen,
dar ich aůff zv v rostenne plach;
15 die loefferkens sein aůffgereyssen,
des trv v r ich nach vnd tag.
VV
Konntt ich denn nost fergetten,
die my gros lidenn thůtt ann!
hartzelett wolt ich fergetten:
20 ick kans aff gev v esen nytt.

*

I
II
III
1
IV
V

(H. blz. 117-118)
Inhoud
Afscheidslied. De minnaar vergelijkt zich met een kleine nachtuil, die zijn tak, d.i. zijn
geliefde, waar hij zo heerlijk kon rusten, heeft moeten verlaten. Het botte geschreeuw van
de bosvogels heeft hem van zijn tak verdreven, de nijders hebben hun samenzijn verstoord.
Nu dwaalt hij rusteloos rond, begeleid door de uil, die hem gezelschap houdt, en weet zich
geen raad.
1 kůsselinn: mhd. kûze ‘Kauz’, kleine uil; 2 mannicherley: mhd. menegerleie: zeer verschillend
van soort; 4 ellendich: verlaten.
6 sinnen: zijn; 7-8 vle: uil. De uil als de grote broer kan de kleine zich verlaten voelende
‘Kauz’ bescherming bieden.
9-12 de kleine uil bezoekt hier en daar nog wel eens een andere tak en eet van zijn vruchten,
maar de smaak ervan is niet altijd best.
‘r’ boven het woord toegevoegd.
13 nost: tak. Hier het symbool van de geliefde; ennttweichen: van mij weggegaan; 15
loefferkens: de bladeren; aůffgereyssen: auff = af? Vgl. mhd. aberizzen: afrukken.
17-20 kon ik de tak maar vergeten, die mij nu zo veel verdriet veroorzaakt. Wat mijn hart
pijn doet zou ik nu wel willen vergeten; affgev v esen: afwijzen. Ik kan er maar niet van
loskomen.

Zutphens liedboek

VIVI
Ich warde dar aff gedrongen,
fan manchnich wolttfogel geschrey,
fan den olden as den jongen,
or sanck was mancherley.
+

VIIVII
25 Och můttet2 nv v sienn gescheiden,
mienn alder lieůeste nost,
so far ich affer die heide
rechtt wie kůtzelin3 thůtt.

+

6r

VIIIVIII
Gott mott den nost4 behůden,
30 die my gros liden ann thůtt.
hie machtt my scheidens mv v ,
end krennckett mi minnen moett.

VI 21-24 van de ‘nost’ werd het uiltje door het geschreeuw van de vele bosvogels verdrongen.
Wordt hiermede niet het geroddel van de afgunstige nijders bedoeld?
VII 25-28 hij schikt zich in zijn lot en doet wat van hem als uiltje verwacht wordt; 27 affer: over;
28 rechtt: net zoals.
2 H.: ich muss.
3 id. das keuzlein.
VIII 29-32 de minnaar bidt tot God zijn geliefde te sparen; 31 hie: de nost; mv v : vermoeid.
Ik word door het afscheid van hem zo vermoeid; 32 krenncket -moett: maakt mij zo helemaal
moedeloos.
4 ‘nost’ later boven de woorden toegevoegd.
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[7. Auch sorge, ghy mutt besyden stann]*
7. Annders
II
1 Aůch sorge, ghy můtt besyden stann,
ghy sintt zv v fro gekomen.
die winter hefft vns led gedann,
des wil wy klagen denn sommer.
IIII
5 Hefft v die winter lett gedaen,
die gelle blomkens die en sprůtten.1
aůch wie ain stedich bolken hefft,
die mach wal frolich singhenn.
+

IIIIII
Ja, wie ain stedich bůlkenn hefft,
10 die heb sie lieff in maeten;
ja, wanners an ain scheiden gatt,
datt hie sie mach farren laetten.

+
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IVIV
Tis hůden lieff, tis morgens lett,
wie2 los das ich sie finde.
15 sie thůtt gleich der wederhann,
die dreytt sich na den windenn.
VV
Hie kertt sich ost, hie kertt sich west,
hie kertt sich sůden, norden;
die norden wintt die3 ist so fell,
20 wo seltten stett hie faste.

*

I

II

1
III
IV
2
V
3

(H. blz. 109-110)
Inhoud
Liefdesklacht. De minnaar is door zijn geliefde in de steek gelaten. Hij klaagt over de
onbestendigheid van de vrouw. Die vergelijkt hij met de weerhaan.
In strofe IX zijn vermoedelijk twee regels weggevallen.
1-4 de minnaar richt zich tot het gepersonifieerde liefdesverdriet en zegt, dat het weg moet
gaan. Hij klaagt bij de zomer de winter aan, die zo helemaal zonder de genoegens van de
liefde is; 1 sorge; zorg, liefdesverdriet; 3 winter: een soort ‘Natureingang’.
5-8 als de winter u al leed gedaan heeft, welnu, ik, de zomer, ben er nu toch! De bloemen
bloeien! Wie een trouw liefje heeft, heeft reden om vrolijk te zingen! 6 sprůtten; ontspruiten;
stedich: trouw; bolken: lief.
H.: ontspringhen.
de minnaar neemt van nu af het woord over; 10 in maeten: niet al te zeer; 11-12 dan kan hij
ze laten gaan zonder er al te veel verdriet van te hebben; 12 farren: gaan.
13 vandaag is het lief, morgen is het verdriet; 14 los: onbetrouwbaar, wispelturig; 15
wederhann: weerhaan.
id. hoe.
19 fel: krachtig, onstuimig; 20 wo: hoe.
‘die’ later boven de beschreven regel toegevoegd.
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VIVI
Ich4 meinde ich hadde ain bolkenn allein,
die freyde ich baeffen maetten;
mij donck, sie will ain ander hann,
ich will sie faren laettenn.
+

VIIVII
25 Ich meinde, ich hadde ain bolken allein;
nv v hefft sier mer dan ain halff důsienn.
aůch, altofel ist ongesontt,
dat heb ich hoeren saegen.
VIIIVIII
Die půtt die hefft ain so lossen gront,
30 darman datt waetter in moett dragen;
die selffte půtt enn pris ich nichtt,
die gronntt heft my bedragen.
IXIX
Walhenn, datt ist wal er gschienn,
34 dar isser wal mer5 bedragen.

VI 22 freyde: vrijde, beminde; baeffen maetten: bovenmate, erg veel; 23 donck: dunkte.
4 De regels 25 en 26 zijn door H. aan het einde van het gedicht opgenomen. Regel 27 is dan
de eerste regel van zijn strofe VII.
VII 26 sier = sie er: ervan; důsienn: dozijn; 27 aůch: och.
VIII de dichter vergelijkt het hart van de vrouw met een put, die een losse bodem heeft; 29 půtt:
put; los: doorlaatbaar; gront: bodem; 32 bedragen: bedrogen.
IX de minnaar vermant zich. Niet verder getreurd! 33 walhenn: welaan; gschienn: gebeurd.
5 H.: menich.
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[8. Die erste freuide, die ich gevvaenn]*
8. Annders
II
1 Die erste freůide, die ich gev v aenn,
ist mir zv v trv v ren gekomen,
der ongefal ist gev v orden mir,
hefft mir min freůid benamen.
5 des moett ich mich lidenn, wes op ain tytt
dat my min schons lieff orleff gebtt:
sie sal noch weder kerenn.
+

IIII
Enn do ich lest mals bey or was,
freůntlich mitt or zv v kaůsenn,
10 da bott sie mir ain krenselinn,
fan perlenn vnnd ock fann roessenn.
des had sie gemacktt mytt or schnewyttzer hantt,
die ontrov v gaff sie my tot eynen pantt:
wan mir wolde sie nyt weichen.
IIIIII
15 Das nettelennkrůtt datt sie my bott,
datt wost inn oren garden.
sie spelde mitt my vnd ich mytt or
3 schans op eyner karten.
die erste schans die ich gv v ann
20 das was ain medelenn hadde ghen man:
altyt tot mynnen bestenn!

Inhoud
Liefdesklacht. Een minnaar deelt mede, dat het meisje hem om de een of andere reden
afgewezen heeft. Hij is ervan overtuigd, dat ze terug zal komen. Hij herinnert aan de uren,
die hij met haar heeft doorgebracht.
I 1 freůide: vreugde, liefdesgenot; gev v aenn: kreeg, had; 2 trv vren: liefdesverdriet. Mijn
geluk is veranderd in droefheid; 3 ongefal: ongelukkige gebeurtenis, d.i. hier het verdwijnen
van de geliefde; 4 benamen: ontnomen; 5 des: daarom; mich lidenn: geduldig afwachten;
wes: tot; 6 orleff gebtt: toestemming geeft om haar weer te bezoeken.
II 8 lest mals: laatst; 9 kaůsenn: praten, minnekozen; 10 krenselinn: snoertje als onderpand van
haar liefde; 11 roessenn: rozeknopjes. Is het een snoertje van parels en een kransje van rozen?
Zijn het de bewijzen van haar liefde voor hem? 12 schnewyttzer: traditionele epitheta; 13
ontrov v : trouweloosheid, ontrouw van haar kant; pantt: onderpand. Zij had mij een bewijs
van haar liefde gegeven. Maar ze was ontrouw. En dat, terwijl ze verzekerd had dat ze van
me hield!
III 15 nettelennkrůtt: netelkruid. Netelen waren een bekend middel tegen veel kwalen. Welke
betekenis het hier heeft is niet duidelijk. Is het een soort liefdeskruid?; 16 wost: groeide; 17
spelde: kaartspelen behoorde tot de geliefkoosde bezigheden van gelieven in de natuur; 18
schans: gelukkige worp, geluk; 19 gv v ann: zijn prijs bestond uit het mogen beminnen
van het meisje, waarmee hij speelde; 20 medelenn: meisje. Hij was dus de gelukkige!
*
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[8a. Auch dochtter, watt hefft v die rocken misdann]*
8a*
II
1 Aůch dochtter, watt hefft v die rocken misdann
datt ghy so node wiltt spinnen;
hie sůtt dy mitt den neckenn an,
dar hie dich wil mytt verv vinnen.
5 Aůch dochtter, so laett den rocken stann,
laett v den lansknechtt nichtt affgan:
gott, er die spinnerinen.
+

IIII
Aůch můder, ich hebe ain et geschv v aren,
datt ick nytt mer will spinnen.
10 datt hatt gedain ain lansknechtt gůtt,
hie leytt mir inn denn sinnen,
hie schlept wal inn denn arme mien
den aůentt to den morgen etc.

Inhoud
Liefdeslied. Een meisje kan niet de tijd en de rust vinden om te spinnen, wat tot haar dagelijkse
werkzaamheden behoort. Haar moeder bemerkt het en vraagt: Wat is er toch aan de hand?
Zij moet bekennen: Ik ben verliefd!
Deze strofen zijn in andere bronnen als zelfstandig lied opgenomen. Mogelijk heeft de
schrijver vergeten een grotere tussenruimte tussen deze twee strofen en de vorige drie open
te laten. Wellicht wilde hij het vers nog op het betreffende blad hebben. Op deze mogelijkheid
werd noch door H. noch door M. gewezen. Had de legger misschien dezelfde volgorde? Of
zijn bij het overschrijven verzen van nr. 8 vergeten? In strofe II is waarschijnlijk een regel
weggevallen.
* De twee volgende strofen zijn door ons als een afzonderlijk lied opgenomen. Mogelijk omdat
ze niet, zoals de andere liederen, ingeleid worden door het woord ‘An(n)ders’ zijn ze zowel
door H. als door M. niet als een zelfstandig lied onderkend. Om de in de literatuur reeds
ingeburgerde nummering van de liederen niet te doorbreken wordt het door ons als een
zelfstandige eenheid opgevatte lied van de aanduiding ‘8a’ voorzien.
I 1 aůch: och; rocken: spinrok; 2 node: met tegenzin, moeilijk, met moeite; 3 necke: nek. De
spinrok kijkt je met de nek aan: je laat hem links liggen. Hij wil je weer aan het werk krijgen
en kijkt je verongelijkt aan; 4 verv vinnen: overwinnen, beheersen; 5 spin dan maar niet!;
6 besteedt je tijd maar aan de lansknecht; 7 God, eer de spinsters, d.w.z. geef ze wat ze zo
graag willen.
II 8 geschv v aren: gezworen; 10 gedain: veroorzaakt; lansknechtt: de traditionele verleider
van jonge dochters; 11 sinnen: ik ben helemaal weg van hem.
*
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[9. Ich will my ghan ferhogen]*
9. Annders
II
1 Ich will my ghan ferhogen,
verbliden minnen moett,
enn doen na mienn vermogen,
al felt my tegenn spott.
5 frav v Venis blott
ist fan solcher natůren:
sey gůtt, sey kv v att,
die minnen moett al besůerenn.
IIII
Die 4 nachtegallen
10 die singtt so sůtten sanck,
mochtt ich mienn lieffken betaellen
al inn or aremkens blannck,
sonder bedv v anck,
so wer ich gans genessen:
15 mienn leffenn lanck
woltt ich or dienner wessenn.
+

IIIIII
Acoley ser wiett gepressen
tot mienn ottmodicheytt.
laett my v dienner wessen,
20 ferdryff myen bytterheytt.
west my bereytt,
vmb gůtte lieffte zv v empfangen.
doett mir bescheytt,
nach v statt mien verlangenn.

+

10v

IVIV
* Inhoud
Liefdesklacht. Door middel van een lied wil een minnaar zijn liefdesverdriet verlichten. Hij
vraagt zijn geliefde om ‘bescheytt’, d.w.z. hij wil nu wel eens weten hoe ze tegenover hem
staat.
I 1 ferhogen: vrolijk gestemd zijn; 2 moett: gemoed, hart; 5 frav v Venis blott: zijn bloed
is door vrouw Venus vergiftigd; 6 ist-natůren: zodanig; 7-8 of de liefde nu beantwoord wordt
of niet: wie lief heeft moet het bezuren!
II 9 ‘4’ staat voor ‘fier, trots’; 9-10 de nachtegaal zingt uit liefdesverlangen een lied. De dichter
doet hem na en hoopt op deze wijze zijn melancholie en zijn verdriet kwijt te kunnen raken;
11 betaellen: haar liefde vergelden, belonen: 12 aremkens blannck: stereotype uitdrukking,
meestal voor de vrouw; 13 sonder bedv v anck: vrijwillig, uit eigen beweging; 14 so: dan.
III 17 acoley: de geliefde werd met een bloemennaam aangeduid. De akelei symboliseert de
ootmoed en de liefde; ser wiett: alom; gepressen: geprezen (?); 18 tot: doet. Laat mij uw
welwillende genegenheid ervaren; 20 bytterheytt: liefdesverdriet, veroorzaakt door de
afwezigheid en de onverschilligheid van de geliefde; 23 geef mij nu toch eens uitsluitsel; 24
statt: op u is gericht.
IV 25 blomsel: bloem; 27 gekůest: gekneusd, verbrijzeld; 28 syntaktisch niet helemaal duidelijk.
Bedoeld is mogelijk dat de vriendin een bloem is; wol melody: vol melodie. De geïdealiseerde
vrouw was muzikaal; 29 na: naar, tot; flienn: toevlucht zoeken bij; 32 dv v alle: dool ik
rond.
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25 Noeytt schonder blomsel van liefften
enn heb ich noytt gesehenn.
gekůest ist mien hartienn van binnen
die blom wol melody.
wiltt na my flienn,
30 vmb gůde lieffte to verv v achttenn!
thůtt mir bescheytt,
vmb eůch dv v alle ich bey nachtte.
VV
Aůch raett van aůentůren,
woldy niett vmme schlann!
35 datt my trost mochtt geburen,
hett kost my manchen trann.
mochtt ich sie onntfaenn,
die blom aůs allen gelesse:
fann alle mien kwal,
40 so war ich gans genessenn.

V 33 aůch: o. Het rad van Fortuna is het symbool van de onbestendigheid van het aardse geluk;
34 vmme schlann: omslaan, de andere kant uitdraaien; 35 trost: verlichting van mijn
liefdesverdriet; 36 hett: uw afwijzing; 38 gelesse: evangelieles, -tekst. Ze is het beste uit het
evangelie.
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VIVI
Nv v hortt, gy jonnge gesellenn,
er ghy die lieffte begintt,
frav v Fenis sal v kůellenn,
mytt worden gleich die winntt.
45 was ir beginntt,
so penst op mien prologe.
vnnd grott datt ennde,
so wertt ghy nyett bedrogen.

+
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VIIVII
Aůch die dytt lietyenn dichtte
50 offt erstmal hefft geseltt,
frav v Venis was sienn nichtte
dar hie so ser vmb kv v elt.
sienn hartt datt spoltt
end altos můett hie trůren.
55 dar hie vmb boeltt,
die mach hem niett gebůeren etc.

VI 41-48 het is niet ongebruikelijk, dat een liefdesklacht een waarschuwing bevat aan het adres
van alle andere minnaars; 43 kůellen: kwellen; 44 gleich die winntt: woorden even onbestendig
als de wind is; 46 penst: denkt; prologe: mijn woord vooraf; 47 grott: groet, begroet. Neem
het zoals het komt, maak je er niet kwaad over.
VII 49-56 epiloog van de dichter; 49 aůch: o; 50 erstmal: voor de eerste keer; geseltt: mhd. zeln
= vertellen, mededelen; 51 nichtte: in 17de eeuws Nederlands: lichte vrouw. Is de zin: Vrouw
Venus, zijn liefje vertegenwoordigend, kende geen trouw ten opzichte van hem? 52 kv v elt:
neerslachtig zijn; 53 spoltt: spelen, een loopje nemen met; 55 darboeltt: de vrouw waarnaar
hij verlangt; 56 gebůeren: ten deel vallen.

Zutphens liedboek

75
Concordanties en melodieën
1. Hs. Leiden Souterl. nr. 12
2. Dev. en prof. B nr. 7, 104, 157; Souterl. nr. 83; Veelderh. Lied. 1599 bl. 152;
Antw. Ldb. I nr. 101; Antw. Ldb. II nr. 53; Fruyt. Eccles. nr. 17
3. Hs. Brussel Ms. II 144 blz. 114v; Hs. Berl. Mgq 612 nr. 41
Literatuur en bundels
1. Fl. v. Duyse nr. 118

Zutphens liedboek

76

[10. Die winter is verganngen]*
10. Annders
II
1 Die winter is verganngen,
ich sie des meyenn schienn.
ich sie die blomkens hangen,
des ist mienn hartt verbliett.
5 so fer ann gennder dalle
dar ist genochlich sienn,
dar singtt die nachtegalle,
also mennich wolttfogelkinn.
+

IIII
Ich will die mey empfangenn1
10 al inn datt gronne gras,
end schenncken mien boell die trav v e
die my die lieueste was.
end biddenn datt sie will khomen,
al for mien2 fensterkenn stann,
15 ennd fangen3 die mey mitt blomen:
hie ist so schoen4 gdan.

+

11v

IIIIII
Ennd doe die sůůerlicke
sinn bedenn5 hede gehortt,
doe stonntt sie trv v rennttlicke;
20 mitt des sprack sie ain wortt:
ick heb denn mey empfangen
mitt grosser erwerdicheytt;
*

(H. blz. 112-114)
Inhoud
Dagelied met meiliedmotieven. Voor de dageraad biedt een minnaar zijn geliefde een mei
aan, een bloeiende tak van een boom of een struik. Zij gaat op zijn suggestie in en laat hem
binnen. De wachter is zo vriendelijk ze voor gevaar van ontdekking te waarschuwen.
I 1-4 De ‘Natureingang’ legt verband tussen de situatie van de natuur en de stemming van de
dichter; 2 schienn: het bewijs dat de mei gekomen is; 5 gennder: dat; dalle: dal. Het dal, met
name het groene dal, waar de nachtegaal en de andere vogels zingen, is bij uitstek geschikt
voor een ontmoeting met de geliefde; 6 genochlich: aangenaam.
II 9 mey: tak of struik, symbool van de ontluikende natuur en liefdesverklaring; empfanngen:
halen. De minnaar gaat de tak halen in het vrije veld; 10 het groene gras was traditioneel de
plaats waar het liefdesspel bedreven werd; 11 boell: geliefde; die trav v e: mijn woord van
trouw: 12 die lieueste: waarvan ik het meeste houd; 13-14 hij vraagt haar voor het raam,
waar hij zich nu bevindt, te komen staan; 15 fangen: ook afhankelijk van: end bidden datt;
16 gdan: hij ziet er zo prachtig uit.
1 H.: gaen houwen.
2 id. haer.
3 id. ontfanghen.
4 id. wel.
III 17 sůůerlicke: lief; 19 trv v rennttlicke: foutief voor ‘truwentlicke’ d.i. zoals het van een
trouwe geliefde verwacht mag worden?; 20 mitt des: intussen; 22 erwerdicheytt: eerbied; 24
erberheytt: kuisheid. Hij mocht toch zijn geliefde wel een kus geven!
5 id. reden.
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hie kůst sie an or wanngenn:
was das niett erberheytt?
IVIV
25 Hie nam sie sůnder trůren
al in sinn aremkens blanck.
die wechter op der můeren
die hoeff op ain liett end sanng:
en ist dar emanntz inne,
30 die mach wall tho hůsv v artt ghan;
ich sie den dach opdrynghen
al dor die folkenn klar.

IV 25 sůnder trůren: maar al te graag; 26 aremkens blanck: stereotype uitdrukking; 27-32 de
wachter verstoort de idylle en waarschuwt de gelieven dat ze moeten maken dat ze wegkomen,
want de dag komt eraan; 28 hoeff: mhd. huob = hief; 29 en-inne: Is daar iemand in de kamer?;
30 mach: moet; 32 folkenn: wolken; klar: helder.
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VV
Och wechtter op der můren,
woe kůelstv v mich sonns6 ser,7
35 ich ligh in schv v aren trůren,
mein hartte datt lytt noett.8
daett doett die alre liefste,
datt ich fan or scheden moett.
des klag ich gott den herenn,
40 das ich sie laessen moett.

+
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VIVI
Adde, min allerliefste,
adde, schon blomken fin,
adde, schon rosse blome,
dar moett gescheiden sien
45 hentt datt ich weder kome:
die liefste soltt ghy sinn.
datt hartt inn minnen lieůe
datt hortt jo altytt dienn etc.

V 33-40 antwoord van de minnaar; 34 sonns: vgl. mhd. sunst = zo; ligh: ik bevind mij; 36 noett:
liefdesverdriet; 40 laessen: vgl. mhd. lâzzen = verlaten.
6 id. dus.
7 id. hart.
8 id. smert; in de tekst is boven ‘noett’ later ‘schmert’ toegevoegd.
VI 42 de geliefde wordt traditiegetrouw met een bloem vergeleken; 43 de roos werd als een
bijzonder fraaie bloem vaak als symbool gebruikt; 45 hentt: totdat; 46-48 hij betuigt haar
zijn blijvende liefde; 48 hortt: behoort-toe.
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Concordanties en melodieën
1. Hs. Hanau
2. Dev. en prof. B nr. 24; Souterl. nr. 54; Veelderh. Lied. 1599 blz. 53; Antw. Ldb.
I nr. 74; Antw. Ldb. II nr. 35; Amsterd. Ldb. blz. 63b
3. Darf. Ldhs. nr. 17; Hs. Brussel Ms. II nr. 144 blz. 115v; Ldhs. v. Arn. Krouft
Hs. Darmstadt nr. 1213 blz. 133b
Literatuur en bundels
1. G. Kalff blz. 287; Fl. v. Duyse nr. 73; Pollmann-Tiggers blz. 150; Pr. v. Welv
blz. 133
2. Erk-Böhme nr. 393b; Reclam blz. 51; E. Klusen blz. 45
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[11. Auch manne, nvv laett v schinnen stann]*
11. Annders
II
1 Aůch manne, nv v laett v schinnen stann,1
die lichtte dach komptt vns ferborghen.2
ten ist des lichtten dages niett,
datt ist die helder lichtte morghen sternen.
+

IIII
5 Die nachtegalle die sanng ain sanngk,
sie konntt or tonge nitt bedv v inghen.
sie sede schonn freůntt komptt her to my,
wy tv v y wy willen noch freůid bdrieffen.
IIIIII
Hie lede sien aremkens affer my,
10 dar mede genck hie lighen rosten.
datt donckett mien hartt ain medicynn,
ain schmack fan allen lůstenn.
IVIV
Hie lede sienn borstiens3 op die mien,
dar op so gennck hie lighen rosten.
15 bedeckett my, des bid ich dich,
mien gott, mien her, gett baeffen allen.
VV
Des wolde ich also gerne thon,
ain kronn baeffen allen wiůen.
so lang as my gott mien leffenn spartt,
*

I

1
2
II
III

IV

3
V

(M. blz. 90-91, met uitzondering van strofe VII)
Inhoud
Dagelied. Bij het gloren van de ochtend verzoekt de minnaar de maan niet weg te gaan, maar
te blijven schijnen. Dan ziet hij ineens, dat het de dag nog niet is, maar wel de morgenster.
De verteller is beurtelings de minnaar en zijn lief. De laatste geeft een plastische schildering
van wat er bij het samenzijn gebeurt.
1 manne: maan; laett stann: blijf schijnen, ga niet weg; 2 lichtte: helder; vns ferborghen: voor
ons nog onzichtbaar, maar hij komt gegarandeerd!; 3 ineens ontdekt hij, dat het nog geen
heldere dag is, hij kan dus nog even bij zijn geliefde vertoeven.
M.: staen.
id. freborghen.
5 nachtegalle: het gezang van de nachtegaal heeft gevoelens van liefde in hem opgewekt; 7
sie: zij, d.i. de geliefde bij zijn aankomst; 8 freůid bedrieffen: het minnespel spelen.
9 affer: over; 10 dar mede: zo; 11 medicynn: het liefdesspel was een medicijn voor het door
de liefde gewonde hart; 12 schmack: smaak, een voorproefje van alles wat aan liefdesgenot
te wachten stond.
15 bedeckett my: bedek mij. d.i. houd mij verborgen, zorg dat dit niet bekend wordt, dat
verzoek ik je. Dan ben ik namelijk onschuldig. Gods wet is voor mij het belangrijkste. Of:
Mijn God, mijn heer, mijn echtgenoot mag van dit samenzijn niets weten?
id. borstjens.
17 thon: doen, d.i. beloven, dat haar echtgenoot het niet zou te weten komen; 18 ain kronn:
de beste; 20 freůntt: vriendin.
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20 so sůldy, schon freůntt, die alder lieueste blieffen.
+

VIVI
Die klappers tongen4 sintt so fell,
sie schniett so diepe wondenn,
an die aůch nemens gehellen kann,
dann die alder liefste mitt oren rotten můnde.
VIIVII
25 Gott grůtt v, lieff, tot allen eren,5
ghy sintt die lieůeste nach got den heren.
mienn ogen můgen v val verlesen,
than mien

sal nůmer en ander kessenn.

VI 21-22 de motivatie van strofe IV en V.; 21 klappers: jaloerse roddelaars; fell: gemeen; 22
schniett: snijden; 23 nemens: oostmndl. voor ‘niemand’; an = en; gehellen: vgl. mhd. geheilen
= gezond maken, helen.
4 id. tonge.
VII 27 val: wel; verlesen: verliezen; 28 than: maar; nůmer: nooit; kessenn: kiezen.
5 Strofe VII is door M. om onverklaarde redenen niet opgenomen.
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Concordanties en melodieën
2. Antw. Ldb. I nr. 14
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[12. Mienn sinnekenns sint mir ontagen]*
11
Ich wil my inn freůden stellen
end laetten sienn dat wesen moet;
so mach inn mich verkolen
datt my důck trůren thůtt!

12. Annders
II
1 Mienn sinnekenns1 sint mir ontagen
nach eyner sůsser jůnckfravv finn.
sie thůtt my pinne dragen,
sie ist die lieůeste intt hartte mienn.
5 om or so wil ich wagen
mien lieff dartho mien gůtt etc.
verlaten frenndtt vnnd magde,
vnnd schenncken or miens hartzen blott.
+

IIII
Die liefste mach ich wal schrieffen
10 dor v sartz frav v lin fienn,
wantt baeffenn alle wieffenn
spanntt sie int hartte die minnen kronn.
sie statt inn mienn behaegen,
op or růst sinn end moett etc.
15 důs will ich or lieffte dragen
vnd schencken or miens hartzen blott.

+
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IIIIII
Twyffel thůtt my wal2 roepen,
angst ennd sůchtten sintt bey my.
nach or statt al mien hapenn,
20 nv v end tot allen dagen
die my důck sůchtten thůtt etc.
al soltt my drůck noch plaghen,
ich schenck or mins hartzen blott.
* Inhoud
Liefdesklacht. Gewond door de liefde hoopt de minnaar van zijn ‘princesse’ de koele wijn
te ontvangen, die zijn liefdessmart zal lenigen.
In strofe III is zeer waarschijnlijk een regel weggevallen.
1 H. nr. 12 blz. 130
I 1 sinnekenns: zinnen; ontagen (volt. deelw. van onttien): ontvoeren; 6 lieff: leven; 7 vrienden
en verwanten keren zich van de minnaar af, omdat ze tegen de verhouding zijn. Het is een
veel voorkomend motief.
1 M.: sinnekens (in de aangehaalde titel. Het lied zelf wordt niet afgedrukt). In de
oorspronkelijke tekst staat na ‘sinnekens’ het woord ‘sinnekens’ doorgestreept.
II 10 dor: terwille van u. Mogelijk bedoelt de dichter, dat hij nu iemand, namelijk de bedoelde
vrouw, de liefste noemen kan; 11 wieffen: vrouwen; 12 zij is in mijn hart de liefste; 13 naar
haar gaat mijn genegenheid uit; 14 op haar is mijn streven en mijn hart gericht; 15 ik wil
haar mijn liefde schenken.
III 17 roepen: liefdeskwelling lijden; 19 de hoop op verlichting van zijn pijnen is geheel van
haar afhankelijk; 21 důck: dikwijls; 22 drůck: liefdesverdriet; plaghen: kwellen.
2 ‘wal’ later boven de woorden toegevoegd.
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IVIV
Fenis, ain stral fan minnen,
25 hefft my min hartt derwonntt.
ich blieff gekůest vann binnen
doer daerfens mien lieffkens rotter můntt.
Nv v end tot allen dagen
waertt sie fan my gegroytt;
30 al solde my drůck noch plagen
ich můtt or schenckenn mins hartzen blott.

IV 24 stral: de liefdespijl van Venus; 27 daerfens: het derven, het moeten missen van. Een kus
van de geliefde zou de pijn, de kwelling doen ophouden.
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Hs. Brussel II 144 fol. 6v
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VV
Princesse van eren end tůgeden,
schencktt vnns den kůllen wien.
wantt baeffen alle amv vrussen
35 soldy die lieůeste syn.
al liegen die niders laegen,
holtt my inn v behůtt etc.
end weltt my niett veriagen:
ich sal v schencken mins harttzen etc. blott.3

V 32 princesse: herinnering aan de poetische traditie van de princestrofe (vlg. nr. 2); 33 den
kůllen wien schencken: het liefdesspel spelen; 34 amv vrussen: beminnelijke vrouwen; 36
liegen: leggen; niders: de benijders, de jaloerse roddelaars; laegen: hinderlagen. De roddelaars
zullen alles in het werk stellen om de verhouding door kwaad te spreken over de minnaar te
laten beëindigen; 37 behůtt: hoede, genegenheid; 38 veriagen: de deur wijzen, afwijzen.
3 ‘blott’ waarschijnlijk later toegevoegd.
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Concordanties en melodieën
2. Souterl. nr. 66; Antw. Ldb. I nr. 114; Antw. Ldb. II nr. 56; Fruyt. Eccles. nr.
82; Amsterd. Ldb. nr. 119
3. Darf. Ldhs. nr. 18; Hs. Brussel Ms. II, 144 fol. 119r; Hs. Berl. Mgf 752 nr. 47
en 52; Ldhs. Manderscheid nr. 45
Literatuur en bundels
Fl. v. Duyse nr. 151
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[13. Enn mach hir niett ain meykenn jonck]*
22
Rechtter freůntschaff vnd die gepast
beschlatten in twier hartten fast,
die nitt en mindertt mer altit past:
nach solcher freuntschaff mien harte tast!

13. Annders
II
1 Enn mach hir niett ain meykenn jonck
ghan spellenn al1 inn der2 afennt stůnt?
IIII
Woe schnelle was dar ain badde3 bereit,
hie dede datt im Lůssev v inne riett.
5 hie rett end hie gennck to richtte,
dar hie denn degner woste.
+

IIIIII
Aůch4 degner, lieber degner holtt,
ainn harttich, ain greff, ain rider also stoltt,
hir hefft my Lůssev v in gesanntt,5
10 datt y woldenn taeffent bey or sienn,
sie woltt ov v schencken krůtt end wienn.
IVIV
*

2
I
1
2
II
3
III
4
5
IV

(H. blz. 119-122; M. blz. 91-95)
Inhoud
Ballade. Ridder Degener komt op uitnodiging van zijn geliefde Lussewine, wier vader hij
gedood heeft, met haar samen. De zonen zinnen op wraak en Lussewine spant de valstrik.
Bij het vrijen hoort hij geluid van wapenen en paarden. Hij vraagt haar waar haar broers nu
zijn. Ze verzekert hem dat ze niet in de buurt zijn of dat ze gestorven zijn. Ze neemt hem
mee naar huis. Zodra ze binnen zijn dringen de broers de kamer binnen en doden Degener.
Zijn laatste woord geldt de vrouw, die hem verraden heeft en aan wie hij toch op haar verzoek
zijn geld heeft nagelaten.
De inleidende strofe I telt 2 regels, de strofen III en XVI tellen 5, resp. 3 regels i.p.v. 4 zoals
de andere strofen.
H. nr. 27 blz. 132
1 meykenn: meisje; 2 spellenn: de liefde bedrijven; afennt stůnt: 's avonds. Deze rhetorische
vraag wordt beneden beantwoord.
‘al’ later in de tekst boven de woorden toegevoegd.
Na ‘de’ in de tekst doorgestreept ‘an’ (?).
3 badde: bode; 4 riett: aanraadde, verzocht; 5 to richtte: rechtstreeks, regelrecht.
H.: bedde.
7 holtt: genadig, goedgunstig; 8 emenderen met: du bist; 10 taeffent: vanavond; 11 krůtt:
iets te snoepen, fruit?
H. en M. hebben van nu af een andere strofenindeling.
Na ‘gesanntt’ in de tekst het teken ×; het mogelijk vergeten tekstgedeelte is waarschijnlijk
niet opgenomen.
12 daden: mnd. uitvoeren; 13 verradenn: aan haar broers, die op wraak uit zijn; 14 datt sey:
hoe het ook zij, wat er ook van komt.
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Wo gerne woltt6 ich datt daden,
woltt sie my niett verradenn.
datt sey, end datt sey wo datt sey,
15 so will ich noch taeffent bey or sienn.7
VV
Hie liett sinn pertienn betomen,
hie rett so schnell tot den bomen,
hie8 rett, end hie gennck so drade.
dar wortt die helt verradenn.
VIVI
20 Sie namen bey or schnewyttzer hantt,
sie leydenne al dor datt borchgreffen lanntt;
al onter eine linde, die stontt gronne:
or twier reden9 die waren schonnen.
+

VIIVII
Hie lede sien hofft in oren schoett,
25 sie scheydeltt im sien harren, wan golde was roett.
so manichen scheydel ass10 scheydeltt,
so manchen tran ass sie weynett.

6
7

M.: wolt.
In de tekst staat het teken *. Komen de volgende regels achter ‘gesanntt’ uit voetnoot 5?;
Voor het tekstbegrip is dit echter niet noodzakelijk!.
V 16 pertienn: paard; betomen: optuigen; 18 drade: vlug.
8 Na ‘hie’ staat in de tekst een doorgestreepte ‘h’.
VI 20 schnewyttzer hantt: stereotype uitdrukking; 21 leydenne: leidede en; 22 linde: de linde
was de traditionele plaats van samenkomst van de gelieven. Eronder groeide nog gras; gronne:
het was in de frisse natuur; 23 reden: hun gesprek.
9 M.: rede.
VII 24 lede: legde; 25 scheydeltt: streek; golde: de maneschijn?; roett: een rode gloed erover; 27
tran: ze weende omdat ze hem zou verliezen.
10 id. als.; H. heeft na ‘als’ toegevoegd ‘sy’.
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VIIIVIII
Hie borde sien hofft vtt oren schott,
hie sach or onnter, or bron aůgen waren roett.
30 schonder wieff dann die sůnne,
verratt my niet sůs jůnge!
IXIX
Ich hor an, ich hor ann gennen tayll,
ich hor an, ich hor so wonderlichen schal,
ich hor die schv v erde klincken,
35 ich hor die rosse wrenntzelenn.11
XX
Daett sinnen minne kamer wieff,
sie kieffen dar all vmb denn pris:
die sieden hebet sie verv v irtt,
sie rammelen mett denn scheren.
+

XIXI
40 Nv v segtt my Lussev v ine,
die alder lieffstee12 minnen,
war sinnen v brůders alle drey,
datt sie vnns hir niett derdenn?13

+
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XIIXII
Die enne ist in Schv v itzerlanntt,
45 die ander ist inn Schwaben gesanntt,
die derde ist vnter der erde;
sie en soltt vns hir14 niett deren.
XIIIXIII
Sie namen bey or schnewitzer hantt,
sie leyde al dor ain kamer, die was lanck,
50 inn eine kamer die was nade,
dar wortt die heltt verradenn.
XIVXIV
Sie namen inn oren blancken arm,
sie schmetten al op ain bede, datt was warm.
VIII 28 borde: tilde op; 29 bron: bruin. Behoort tot de ideale eigenschappen van de vrouw; roett:
blinkend?; 31 hij smeekt haar hem niet te verraden.
IX 32 hor an: hoor; tayll: dal, daarginds; 33 schal: geluid; 35 wrenntzelenn: mnl. wrentschen =
hinneken.
11 H.: wrinschen.
X 37 kieffen: maken ruzie; all-pris: om het hardst; 38 sieden: mnl. siet = naaldekoker?; mnl.
side: zijde, stof? Dan heeft het woord ‘scheren’ zin!
XI 41 minnen: geliefde; 43 derdenn: zouden deren, schaden.
12 M.: liefste.
13 H.: niet en deren hier.
XII 46 dood en begraven.
14 M.: hier.
XIII 48-51 ze gaat met hem mee naar een kamer; 50 nade: mnl. nadebi = dichtbij.
XIV 52 namen: nam hem; 53 schmetten: smeet hem; bede: bed; 54-55 ze spoort nu de man aan,
die haar vaders dood moet wreken; 54 ann: vooruit; y: gy; rische: dapper.
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end nv v
55 die nv v

wal ann, y rische man,
mins faders thoett vreken sall.

15

XVXV
Sie kv vmen dar an gedrongen
mytt scharpenn schv v erden geklingen.
sie hiev ven denn16 degner aeffer moett,
datt im sien rode blott aeffer flott.
+

XVIXVI
60 Doe17 sprack die jonngste brůder,
wer die degner vnnse schv v ager,
woe node woltt wy em18 dodenn etc.

+
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15 id. nu.
XV 58 hiev ven: sloegen; moett: gemoed als lichaamsdeel = hoofd; 59 aeffer flott: over hem
heen stroomde.
16 id. dem.
XVI 62 woe: hoe; node: met tegenzin.
17 id. dar.
18 id. hem.
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XVIIXVII
Nv v 19 nem ich datt op mien hennefaertt,
dat ick sins lieůes niett schuldich en worde.
65 mer dan ain hendlein ennd20 kůssen;
dar was sien schleyer tůsschen.
XVIIIXVIII
Aůch degner, lieber degner holtt,
ain harttich, ain greff,21 ridder also stoltt,
wem befely nov v v rotte goltt,
70 datt y hebbett lighen inn den soltt?22
XIXXIX
Datt geb ich Lůssev v yne,
die alderliefste minnen;23
hefft sie my24 ferradenn,
wie node woltt ich or kv v at daden.

XVII 63-66 de zuster antwoordt, dat ze alleen een kusje en en handje van hem gehad heeft; 63
nem-hennefaertt: ik sta er met mijn leven voor in; hennefaertt: dood; 64 lieff: lichaam. Ik
heb me niet schuldich gemaakt aan het spelen van het liefdesspel met hem. We hebben alleen
maar handje gevrijd en gezoend; 66 schleyer: zijn kledingstuk.
19 id. nu.
20 id. na ‘ennd’: ‘ain’; hetzelfde bij H.
XVIII 68 emenderen met: du bist; 70 soltt: soldij voor de soldaten.
21 M.: Na ‘greff’: ‘ain’; hetzelfde bij H.
22 H.: volt.
XIX 72 minne: geliefde; 74 node: met tegenzin.
23 M.: minne.
24 H.: na ‘my’; ‘ooc’.
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1. G. Kalff blz. 173
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[14. Vnns ist ferlengett ein del en del dess daeges]*
3
Durch frawen lieffte wirtt
mancher bedragen etc.

14. Annders
+ I

I
1 Vnns ist ferlengett ein del en del dess daeges,
vns thůtt end vnns thett gev v altt ain klain wolttfogelkinn;
die merle end die merle die singett1 as hie formals plach,
doe sy ansach des kolden wintters verdriett.
5 die sonne end die sone2 dy3 klimptt hoge,
sie daltt sich weder nir.
IIII
Mer as datt woltt dragt blomen,
so drachtt mien lieff schon har,4
des twie bronn aůgkens die lůchtten5 also klar;
10 inn oren sieden dar ist sie also schmall,
rechtt mitz vnnter oren kinnen
dar dregett sie ain daell;
or adem end or adem die růckett
rechtt wie ain sůtte negelenn tier.
15 sie hefft end sie hefft myenen hartte
al sin6 ich hir.

*

(M. blz. 95-97)
Inhoud
Dagelied. De minnaar deelt mede, dat hij het samenzijn met zijn geliefde 's morgens heeft
moeten afbreken. Een klein bosvogeltje, de merel, heeft de gelieven gestoord. Hij somt de
voortreffelijke eigenschappen van zijn liefje op. Dat hij haar heeft moeten verlaten, hij
verzekert het nog eens, is de schuld van de bosvogels die, net als de echte jaloerse roddelaars,
hun geluk willen verstoren.
De niet geheel bevredigende interpretatie geschiedt op grond van een vrij corrupt overgeleverd
gedicht.
I 1 ferlengett: lang geworden. De nacht is te vroeg weggegaan, de dag te vroeg gekomen; 2
gev v altt: geweld; 3 merle: merel, zwarte lijster. Geldt voor deze vogel, wat ook voor de
kraai geldt, dat hij onheil aanricht?; 3-4 Je merel zingt nu nog net zoals in de winter, toen de
winter het liefdesverdriet aan de mensen bracht. Nu is het mei, en nog zingt hij zijn
onplezierige wijsjes; 5-6 het wordt steeds later dag, en ik blijf zitten met mijn onvervuld
verlangen; 6 nir: neder, neer.
1 M.: als.
2 id. sonne.
3 ‘dy’ boven tussen de woorden geschreven.
II 7 blomen: bloeiende takken, bloesems; 9 bronn: bruin, eigenschap van de geïdealiseerde
vrouw; lůchtten: stralen; 10 sieden: taille; schmall: ideale eigenschap der vrouw; 12 daell:
kuiltje in haar kin; 14 negelenn tier: egel; 15 hefft: bezit; hartte: liefde.
4 M.: haer.
5 id. luchtt.
6 id. bin.
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IIIIII
Ich was mir hůden morgen fro an fro op gestann,
mett mien end mett minnen sůtte lieůe vt meyen spellen ghan.
inn ein and inn eynen bomgarden
20 dar fandtt ich ainen wierratt7 stann;
op elck fan denn twige ain klan woltfogelken, datt singtt end datt singtt:
schla doett,8 nider klappen ist so fell.

III 17-18 hij was vroeg opgestaan om het spel van de mei, het liefdesspel te gaan spelen; 19
bomgarden: bos, groepje bomen, de traditionele plaats van samenkomst van gelieven; 20
wierratt: boom, niet nader te identificeren. Mogelijk wier = knoest, roede = stengel, dus een
knoestige stam?; 22 schla: sla; doett: dood; nider klappen: het geroddel van de jaloerse ‘nider’.
7 wievrat?; M.: wierwatt.
8 id. daett.
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Concordanties en melodieën
2. Souterl. nr. 18
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[15. Ich seg adde]*
15. Annders
II
1 Ich seg adde,
wy tv v ie wy moetten scheiden.
bey v laett ick datt harte mien,
al war ghy sinntt, dar saltt ock sien;
5 sey1 freůid offt pienn,
sey laest offt ghyen:2
altoos soltt ghy die lieůeste sienn etc.
IIII
Adde, adde,
adde, tmott vmer wessen,
10 adde, adde ast wesen moett.
ich binn ghewonntt, ich segtt v blott,
mien hartt liett noett,
mien hartt liett noett,2
ghy sintt mien medicynne etc.
+

IIIIII
15 Kost ich or3 er
offt dogtt bev viessenn,
datt sal ach4 thon na mien vermach.
bey v to blieffen, nachtt vnd dach,
sonder verdrach,
20 sonnder sesieren2

+

17v

sesieren.5
IVIV
Och werde boel,
ich moett v altytt eren
end diennen v in al mien tyett;
*

I
1
2
II

III

3
4
5
IV

(H. blz. 107-108)
Inhoud
Afscheidslied. Een minnaar groet zijn liefde, die hem in de steek gelaten heeft. Maar hij zal
haar altijd trouw blijven; zij kan altijd op hem rekenen.
4 hij kan haar niet alleen laten; 5 in vreugde of droefheid; 6 laest: moeilijkheden.
H.: tsy.
Deze regel door H. weggelaten.
8-10 we moeten ons in het onvermijdelijke schikken; 11 de wonde wordt veroorzaakt door
de afwezigheid van de geliefden; blott: alleen maar; 12 noett: verdriet; 14 medicynne: de
liefde is alleen het geneesmiddel tegen zijn kwaal.
15 er: eer; 16 dogtt: deugd. Gaf zij mij maar gelegenheid om mijn eer en mijn deugd, d.w.z.
mijn trouw ten opzichte van haar te bewijzen; bev viessenn: bewijzen, getuigenis afleggen
van; 17 ach: foutief voor ‘ich’?; thon: doen; vermach: vermogen; 19 verdrach: uitstel; 20
sesieren: mnl. cesseren = ophouden.
H.: u.
id. ic.
Vóór ‘sesieren’ staat een doorgestreept ‘sonder’ (?).
22 boel: liefje; 25 trv v rens: liefdesverdriet; 26 enn = inn; lieff: vreugde; jolytt: plezier.
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25 so werde ich alles trv v rens kv v ytt.
enn6 lieff, inn7 jolytt,
inn lieff, in jolytt,
v eygen diender will ick sienn.
VV
Beliefft v watt, sůtt lief,
30 datt laett my wetten;
ghy soltt my finden altos bereytt
mitt v tho lieden gůett vnd kv v att.
als ghy wal wett,
als ghy wall wett,2
35 ghy soltt die liefste blieffenn etc.

6 H.: ende.
7 ‘inn’ boven de woorden later toegevoegd.
V 29 sůtt: lieflijk; 32 mitt: samen met jou; 3-35 zoals je wel weet, zul je voor mij wel altijd de
liefste blijven!
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Concordanties en melodieën
2. Dev. en prof. B nr. 68; Souterl. nr. 99; Antw. Ldb. I nr. 100; Antw. Ldb. II nr.
52; Amsterd. Ldb. blz. 87b; Peeter Phalesius nr. 20; Fruyt. Eccles. nr. 27
3. Hs. Berl. Mgf 752 nr. 51
4. Georg Forsters Liedb. II nr. 27
Literatuur en bundels
1. G. Kalff blz. 556; H.F. Wirth blz. 130; Fl. v. Duyse nr. 188 B; Pollmann-Tiggers
blz. 108; Lenaerts, blz. 19, 17, 66, 120; Pr. v. Wely blz. 138
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[16. Ain stedich beger, ain freuilin fienn]*
4
Ev vich dein eygenn,
stedich sonder scheyden.
+

16. Annders
+

18r

I

I
1 Ain stedich beger,
ain freůilin fienn,
haen ich mir vtt gelessenn.
vmb ghenen schaett is sie mir feyll,
5 sie foertt ain freůntlich wessenn.
sie en ist niett altt, gans wal gestaltt,
van edeler artt gesiertt;
sie hatt mien hartt
mytt gev v altt end1 schmetzen,2
10 mett Venis craften doer schaetten.
IIII
Sie ist miens gemoetz
ain trosterin;
gein man mach sie my leidenn.
wol sie mich lieff haenn,
15 freůntlich enntfaen,
sie ist mich wal befalenn.
des frev vlin rein, as ich sie mein
ach, had sie vtgelesen,
or můndtlin roett, or borstiens blott,
20 konnen my wal freuide macken.
IIIIII
Woe gerne woltt ich
or dienner sienn,
* Inhoud
Loflied ‘int amoureus’. Een minnaar bezingt een geliefde, die hij uitvoerig beschrijft en die
hem alleen maar vreugde kan schenken. Het heeft er alle schijn van dat zijn liefde niet, althans
nog niet, beantwoord wordt.
I 1 beger: verlangen, hier: objekt van dat verlangen; stedich: standvastig, voortdurend. Wat
ik al altijd begeerd heb; 2 freůilin: meisje; fienn: trouw, knap; 3 vtt gelessenn: uitgekozen;
4 feyll: te koop. Ik wil haar voor geen geld missen; 5 foertt: heeft, bezit; wessenn: manier,
wijze van doen; 6 nog jong, heeft een goed figuur; 7 artt: natuur, karakter; gesiertt: getooid
met, voorzien van; 9 gev v altt: geweld, met kracht, op een gewelddadige wijze; schmetzen
= mhd. schmerz: pijn, liefdesverdriet; 10 craft: kracht. Venus schoot op minnaars pijlen af,
die hen dan verwondden; doer schaetten: doorschoten.
1 Voor ‘end’ doorgestreept boven de regel ‘end schmetz’ (?) en op de regel ‘met gev v altt’.
2 Voor ‘schmetzen’ doorgestreept op de regel ‘mett’.
II 11 gemoetz: gemoed, hart; 12 trosterin: zij verzacht mijn liefdesverdriet, neemt het weg; 13
leidenn: gehaat maken. Er is niemand, die kan maken dat ik ze niet meer bemin; 16 befalenn,
bij ‘bevelen’: overlaten, aanbevelen; 17 des: daarom; 18 emenderen met ‘mich’. Ach, had
ze mij maar uitverkoren!
III 22 dienner: dienaar; 23 schedich = stedich: altijd?; 24 end-fiel: afhankelijk van 21: woe woltt
ich; nitt anders: niets anders; dar-in: daarin, in die omstandigheden; fiel: gebeurde. Hoe graag
wilde ik dat er niets anders gebeurde dan dat ze me trouw zou blijven; 28 leytt: liefdesverdriet.
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schedich bey or to blieffen,
end dar nitt anders in en fiel,
25 datt sie mich stedich woltt blieffenn.
sie ist allein,
vnd anders gein
die my kan leytt ferdriven.
sie ist allein end anders gein,
30 die my kan freuide macken.
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Concordanties en melodieën
3. Hs. Berl. Mgf 752 nr. 32; Hs. Berl. Mgq 612 nr. 12; Hs. Berl. Mgf 753 nr. 128
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[17. Ich drage inn miennen hartte]*
+

17. Annders
+

18v

I

I
1 Ich drage inn miennen hartte
mien lieden, ist also grott,
fann den awenntt to den morgen
derwonntt bin ich toe der doett.
IIII
5 Ich darff des nemans klagen
wes liedett datt hartte mien,
alleine moett ich datt dragen,
aůch leider, ich finde gein trost.
IIIIII
Trost wil ich ann or sůchen
10 die my niett aff sall gaenn,
in drůck end aůch inn lieden
sal sie my wal bystaenn.
IVIV
Nv v will ich wederůmb
trv v holden wes tot denn doett,
15 so mach ich freůntschaff forv v ervenn,
hyr nachmals blyschap groett.
VV
Aůch blyschap sonder minnen
heft sie my faecke gedaenn,
als ich was vtt oren ogen
20 so was ick al ferradenn.
VIVI
Sie was inn minnen ogen
gleich die sůnne intt woltt,
mer achter minen růcke
*

I
II
III
IV
V
VI

(H. blz. 114-116)
Inhoud
Liefdesklacht. De minnaar klaagt over de ontrouw van zijn geliefde, die hem in de steek
gelaten heeft en met anderen omgang heeft. Hij hoopt echter troost te vinden bij een andere,
die hem dan niet meer zal teleurstellen.
2 lieden: liefdesverdriet; 4 derwonntt: de blik van de geliefde heeft het hart van de minnaar
gewond.
5 darff: behoef, kan; 8 aůch leider: och helaas; trost: leniging van mijn verdriet.
9-10 trost: de minnaar wil een andere zoeken, bij wie hij dan troost kan vinden; 10 aff-gaenn:
ontrouw worden.
13 nv v : in mijn nieuwe toestand; 14 wes: tot; 15 freůntschaff: liefde; 16 nachmals: later.
Bedoeld is hier waarschijnlijk in het hiernamaals.
17: blyschap: vreugde, geestelijk genot; minnen: lichamelijke liefde; 18 gedaenn: verschaft;
19-20 zodra ik weg was dacht ze niet meer aan mij.
21-24 zodra ik ze zag, deed ze vriendelijk, maar ik had mijn rug nog niet gekeerd of ze voelde
niets meer voor mij; holtt: stuk hout.
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als ain verdorenntt holtt.
+

VIIVII
25 Hoer loese netken kann sie spreyden
so dick end mennichfoltt,
mytt allen winden kann sie weyenn
ghleich die wederhan thůtt.

+

19r

VIIIVIII
Ich will des niett geloeffenn,
hett wirtt my facke gesagtt,
woe datt ist al ferlaren
datt man ann creatůren lecktt.
IXIX
Ich will1 des niett geloeffen,
ich dede minn selffes raett;
35 des binn ick nv v bedragen,
aůch leider, hett ist to laett.
XX
Diett liedeken ist gesonngen,
aůch, wilt ditt wal ferstan,
so nemptt daer an exempel
wo man diett sal vme ghaen.

VII 25 loese: trouweloos; netken: net; spreyden: uitwerpen, uitspreiden; 26 dick: dikwijls;
mennichfoltt: op zo uiteenlopende wijze; 27-28 zij is net zo wispelturig als de weerhaan.
VIII 29-32 ik heb aan alle waarschuwingen geen waarde gehecht; 31 ferlaren: verloren; 32
creatůren: schepsels; lecktt: waarschijnlijk mnl. leggen: besteden aan, ten koste leggen.
IX 34 raett: ik hielp mezelf, ik zorgde voor mezelf; 35 bedragen: bedrogen.
1 H.: wolde.
X 37-40 de epiloog bevat de traditionele raad van de minnaar aan zijn lotgenoten; 39 exempel:
voorbeeld; 40 wo: hoe; diett: dit, d.i. het verdriet om het verlies van een geliefde; vme ghaen:
vermijden, voorkomen.
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1. Hs. Leiden (Souterl.) nr. 24
Literatuur en bundels
1. G. Kalff blz. 324; Lenaerts blz. 78
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[18. Hett rett ain knepkenn vtt aeffer lanntt]*
18. Annders
II
1 Hett rett ain knepkenn vtt aeffer lanntt,
hie liett sien1 freůnd in sorgen.
hie hefft bey vnsse magtt geschlapen
denn aefentt toe den morgenn.
+

IIII
5 Heft hie bey vnse magtt geschlapen
denn aefenntt toe den morgen,
so werbt2 den saedel op pertt
an riett mitt ann genner heydenn.3

+

19v

IIIIII
Doe4 hie op ghen gronn heide kv v am,
10 dar můttet ihm sein schv v ager.
der hewy5 ihm dar der wonden wal drey
al inn sienn gelbes harren.
IVIV
Die wonden dy gy my gehavv en hebtt
die soltt ov v noch wal rav ven:
15 v alder jůnste sůsterkin
dat ist mien echtte frav ven.

*

I
1
II

2
3
III

4
5
IV

(M. blz. 98-99)
Inhoud
Ballade. Een jonge man, een ruiter, heeft zijn lief verlaten en is bij een dienstmeisje gaan
slapen. Daarna is hij verdwenen. Men komt erachter en zijn zwager slaat hem daarom drie
wonden. De ruiter verzekert dat hij nog steeds van zijn vrouw houdt. De wonden-dokter kan
hem niet genezen. De ruiter beweert dat hij de wonden opgelopen heeft in een gevecht met
zijn medeminnaar. Toch zal hij moeten sterven. Hij gaat dan naar zijn geliefde in Augsburg,
waarbij hij dan nog een halve nacht kan waken voordat hij moet sterven.
Strofe VI heeft, in tegenstelling tot de andere strofen, 6 i.p.v. 4 regels. Mogelijk zijn hier een
tweetal regels weggevallen.
1 knepkenn: jonge man, ruiter; aeffer: over; freůnd: geliefde, echtgenote; sorgen:
liefdesverdriet; 3 magtt: dienstmeisje.
M.: sein.
5-8 Deze woorden worden de jaloerse kwaadsprekers in de mond gelegd. Ze worden in de
laatste strofe door de dichter aan de kaak gesteld. 7 werbt: legt; 8 an = en; ann: naar; heydenn:
veld.
id. wralt.
id. heyden.
9 hie: de jonge ruiter: ghen: gindse; gronn heide: veld; 10 můttet: ontmoette; schv v ager:
de broer van zijn vrouw; 11 hewy: sloeg hem, houwde. De herkomst van ‘y’ in dit woord is
onzeker.
id. dar.
id. hewe.
13-16 de gewonde, die mogelijk niet door heeft, dat hij om zijn ontrouw gestraft wordt, zegt
dat hij zijn zwager is; 15 jůnste: jongste; 16 echtte frav ven: wettige vrouw.
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VV
Mien alder jůngste susterken
ist dat v echtte frav ven?
soe sinntt my desse wonden so leytt
20 die ick6 v heb gehawen.
VIVI
Vnd doe hie op die brůche7 kůam
dar můttett ihm ain scherrer,
Aůch scherrer, sedde, meyster mien,
nv v heltt my disse8 wonden,
25 die worden my gester aeffenntt gehav ven
bey ayner magett jůngen.
+

VIIVII
Wordenn sie v gester awentt gehav v en
bey ayner magett jůnge?
ick siett ann iv ven9 bronn aůgen klar,
30 gy moett noch margen starffen.

+

20r

VIIIVIII
Vnd das ick morgen starffen sal
vnd datt moett gott vnntbarmen.10
ich sin so mennichen falck entflogen,
ain vl heft my gefanngen.

V 17-20 spijtbetuiging van de zwager.
6 id. ik.
VI 21 brůche: brug; 22 scherrer: wondendokter; 23 sedde: sede he; 24 heltt: genees; 25-26 hij
hangt een leugenverhaal op. De wonden heeft hij opgelopen in de strijd met zijn rivaal; 26
bey: in de nabijheid van of: wegens.
7 ‘ů’ later boven het woord toegevoegd.
8 M.: dysse.
VII 27-30 De dokter geeft hem niet veel overlevingskansen meer; 29 bronn: ideale kleur van de
ogen.
9 id. iwe.
VIII 33-34 ik heb met zo veel dapperen gevochten en nu heeft mij een minderwaardige dodelijk
gewond. Dat verdien ik eigenlijk niet.
10 id. nuntbarmen.
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IXIX
35 Die vl dye my gfangen heft,
die sal ick noch entfliegen.
zv v 11 Aůgspůrg stett soe hoegen12 hůs,
dar wontt mien sůtte lieůe.
XX
Zvv 11 Aůgspůrg13 stett ain14 hoges hůs,
40 dat ist gedecktt mitt ziegle;
dar get mien schon lieff vtt end in,
rott Engels sein or kleider.
XIXI
Then15 ist aůch ghen roett Engels tůch,
hett ist gůtt scharlacken.
45 ick heb noch ainen halffen16 nachtt
bey meinen17 freůntt18 to waekenn.
XIIXII
Die vns ditt nye lietien sanck,
hie hefft so wal gesůngen.
hie hefft fan sinre schonn boelen gedichtt;
50 gott schendtt die nyder tonngen.

IX 35-38 maar de uil zal mij niet te pakken krijgen. Ik ga naar mijn geliefde naar Augsburg. Uil
hier mogelijk gezien als het symbool van de domheid; 37 hoegen hůs: kasteel.
11 id. zu.
12 id. hoege.
X 40 ziegle: pannen; 42 Engels: Engels laken; sein: zijn.
13 id. Augspurch.
14 id. ein.
XI 43-46 het liefje heeft geen rood, maar een scharlaken kledingstuk van Engels laken aan; 46
waekenn: de wacht houden, totdat hij dood is?
15 id. Ihr.
16 id. halffe.
17 id. mienen.
18 id. freunnt.
XII 47-50 epiloog van de dichter; 49 boelen: liefje; 50 schendtt: te schande maken; nyder tonngen:
de jaloerse roddel van de kwaadsprekers. Deze hebben hem immers verraden, zij zijn de
oorzaak van zijn dood.
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4. Grassliedl. nr. 12
Literatuur en bundels
2 Erk-Böhme nr. 154 blz. 495 (alleen strofe 11)
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[19. Ick sal end ick moett scheiden]*
Annders
+
19. Anders
+

20v

I

I
1 Ick sal end ick moett scheiden,
bedroůett is al mien moett.
so schach mir ny so leyde,
ick hape sal1 werden eins2 gůtt.
5 ick en hebbe in ein halff jare
mienn lieffken ock niett gesehenn.
ain schnewitt hemtien3 drachtt sie ferv v are
end tv vie bronn ockens clare,
dar zv v ain rotter můndtt.
IIII
10 Ain lieffkenn had ick verkaeren,
van důgdenn was sie schlechtt.
ich meinde ich was die liefste,
datt had sie my to gesagtt.
die lieffte die sie dragett,
15 al for den ogen mien,
ich hebe gedientt op loessen bamen;4
sy sachtt, sie wol ghen lieffer haeffen!
adde, ick far dar henn.
Alre liefste etc.5
+

IIIIII
Sůette lieffken, en wiltt niett sorgenn
20 datt ich eůch sal faren laen.

+

21r

*

(H. blz. 108-109)
Inhoud
Afscheidslied. Een minnaar moet van zijn geliefde scheiden. Hij heeft haar al een hele tijd
niet meer gezien. Ze heeft hem wel trouw beloofd, maar ze heeft haar hart ook aan anderen
gegeven. Hij verklaart dat hij nog steeds van haar houdt. Hij beveelt ze in Gods hoede aan.
I 2 bedroůett: verdrietig; moett: gemoed; 3 schach: geschiedde; 4 hape: hoop; 7 hemtien:
hemdje; 8-9 kenmerkende eigenschappen van de ideale vrouw.
1 H.: tsal.
2 id. niet opgenomen.
3 id. hantjen.
II 10 verkaeren: uitgekozen; 11 ze deugde niet erg, ze ging met anderen mee; 13 to gesagtt:
beloofd; 14-15 de liefde die ze voor anderen heeft, toont ze zelfs als ik erbij ben; 16 gedientt:
in liefde beantwoord; loessen: los; bame: mnl. bome = bodem; 17 haeffen: mnl. hoven,
oostmnl. haven = een schuilplaats aanbieden, haar hart schenken, in haar hart sluiten.
4 id. waen.
5 id. niet opgenomen; het is mogelijk het begin van strofe IV, die oorspronkelijk hier had
moeten staan. Achter ‘etc.’ staat het teken *. Dit wordt voor ‘Alre’, het beginwoord van
strofe IV, herhaald met de aanduiding erboven ‘datz’. Voor H. was dit waarschijnlijk de
reden om de door ons met III en IV aangeduide strofen te verwisselen.
III 19-27 hij verzekert haar nog steeds zijn liefde. Hij smeekt haar tegen beter weten in hem
trouw te blijven; 20 faren: laten gaan; 22 dor-ghan: ik durf-gaan. Hij vreest dan weer met
haar ontrouw geconfronteerd te worden; 23 ik zou ze graag spreken, maar het is zinloos; 25
gestedich: trouw.
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grotte lieffte drag ich verborgenn,
ick en dor niett to iv v ghan.
datt ick v v gerne sprecke
datt breckett datt harte mien;
25 sůtt lieffken, west my gestedich,
ick wil niett van iv v scheiden,
ghy sintt die liefste mienn.
IVIV
Alre liefste, sal ich fan iv v scheiden,
lanncktt my her v schnewitzer hant.
30 dat vns got wil geleiden,
ich far inn ein ander lanntt.
So far ick aeffer die heyde,
al ist die winter kalt,
bron roet will ick my kleiden:
35 mien leiff end ick moett scheiden,
dar zv v drinckt myr gev v altt.

IV 29 lanncktt: geeft, reikt; schnewitzer: vast epitheton bij hand; 32 heyde: veld; 33 het trekken
naar de geliefde is een kwestie van het voorjaar en de zomer. Dan komen de gevoelens van
liefde los. De winter is de tijd van het liefdesverdriet; 36 drinckt: dwingt; gev v altt: geweld,
de macht van de versmade liefde.
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3. Hs. Brussel Ms. II 144 blz. 92r; Hs. Berl. Mgf 752 nr. 98; Hs. Berl. Mgq 719
nr. 62
4. Frankf. Ldb. Ambras nr. 169
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[20. Mein hartt ist alles trurens foll]*
Annders
+
20. Annders
+

21v

I

I
1 Mein hartt ist alles trůrens foll,
dar zv v 1 binn ich bedroefft;
freůid2 end moett ist ganns dar her,
for ain ander werde3 ick gehoefft.
5 helff, reicher ghott, des klag ich dy,
das ich mien4 freůnt moett miden
des doett mir myn hartt so wen.5
IIII
Drůck, liden moett mien eygen sien,
trůren moett ick6 nach end dach;
10 die alder lyefste7 die ick haen
die hefft my dar zvv 1 gbracht.
des ist die falsche8 klapers schůltt!
end mach ick6 datt niett wreken:
sie wirtt my nommer mer holtt.
IIIIII
* (M. blz. 99-100)
Inhoud
Liefdesklacht. De minnaar klaagt over het verlies van zijn geliefde. Ze heeft hem verlaten.
Hij heeft er veel weet van. Hij wil zelfs zijn hart open laten snijden om te laten zien hoe
beroerd hij er aan toe is, als het maar niet de dood tengevolge zou hebben.
I 1 trůrens: liefdesverdriet; 2 dar zv v : bovendien; bedroefft: in de war; 3 freůid: vreugde;
moett: goede stemming; her: mhd. her = hierheen. Schrijffout voor ‘hen’? De bedoeling is
wel te zeggen, dat zijn vreugde etc. verdwenen is; 4 for ain ander: sc. freunt; gehoefft: mhd.
hoven = hoofs opvoeden en opleiden. Hij kan nu zijn hoofse kwaliteiten niet aan zijn geliefde
kwijt. Hij zal moeten wachten op een andere vriendin; 6 freůnt: geliefde; miden: mijden,
zich op een afstand houden; wen: wenen.
1 M.: zu.
2 id. freud.
3 id. wrede.
4 Voor ‘mien’ op de regel doorgehaald ‘die alder’.
5 M.: we.
II 8 drůck: liefdesverdriet; mien eygen: mijn deel; 9 nach: schrijffout voor nacht; 12 des: dat;
falsche: gemeen; klappers: roddelaars. De conventie wilde dat een verhouding geheim bleef.
Werd ze bekend, dan betekende dat onherroepelijk het einde ervan; 13 mach: kan; wreken:
wraak nemen; holtt: goed gezind.
6 id. ich.
7 id. liefste.
8 ‘l’ later boven het woord toegevoegd.
III 15-21 eertijds was ik vol vreugde, ik dacht, dat er geen gelukkiger man was dan ik, maar
nu-! 15 er: vroeger; 16 freůidens: vreugde; reich: rijk aan; 17 frier: vrijer, zelfstandiger,
misschien overmoedig; heltt: held; 18 des: dat; gedonncken: dunken. Dat dunkte mij tenminste;
19 ferlatten: verlaten; fan: door; warreltt: iedereen; 20 voelt zich doodongelukkig; 21 gein:
better: aanvullen: freunt; enffeltt: ontvalt, voor iemand verloren gaan. Voor mij gaat niets
beters verloren, d.w.z. zij was voor mij het beste wat ik bezat.
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15 Ich heb denn dach wal er gelebtt
das ich9 was gans freůidens reich,
ghein frier heltt op erden lefft10
des liett ich gedonncken my.
nv v 11 bin ick ferlatten fan alder warreltt,
20 mien hartien lichtt inn den doett gekv v eltt,
wantt my gein better enffeltt.
+

IVIV
+

Woe12 was ich holff offt raett dar zv v ,1
ov v e, mich armer man.
den ich sůus13 lang gediennett hab,

22r

25 den sůtt my nv v11 niett ens ann.
des ist mien hartyen also gar derwonntt.14
ja, wie myn jůnge15 hartt will trosten,
dye en beide nitt ain halůe16 ston.17
VV
Darůmb, das ich sůus18 trůrich sienn,
30 das ist meinder travv en scholtt.
wann sie sich rechtt bedenncken woltt,
sie most my wessen holtt.
aůch, mochtte datt sonder den19 doett geschen,20
myen hartt woltt ick op schniden,
35 en laettenntt fan binnen beseinn.22

9
10
11
IV

M.: ick.
id. liefft.
id. nu.
22 was: weet; raett: uitkomst, redding; 24 den: de geliefde; 26 derwonntt: mnl. dorewont:
dodelijk gewond; 27 trosten: verzachting wil bieden voor mijn liefdesverdriet; 28 beide:
wachte.
12 id. wor.
13 id. suns.
14 id. verwonntt.
15 id. yunge.
16 id. halwe.
17 id. ston(d); in de tekst boven ‘o’ de letter ‘n’.
V 30 travv en: mijn trouw t.o.v. haar. Als ik niet zo trouw was zou ik niet zo verdrietig
behoeven te zijn; 31-32 als zij er eens goed over nadacht, over mijn trouwe karakter, dan
moest ze mij wel gunstig gezind zijn; 31 sich bedenncken; zich bezinnen; rechtt: goed; 33
mochtte: kon, was het maar mogelijk dat; geschen: geschieden; 34 op schniden: opensnijden.
18 id. sums.
19 id. die.
20 id. sie.
22 id. besienn.
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[21. Ich red ain maill inn ainen bosche dael]*
21. Annders
II
1 Ich red ain maill inn ainen bosche dael,
ich fanntt geschreůen aeffer al,
hoe das ain schonn jonnckfraůvlin werre.
tho Braůnschv vick dar statt en hoges hůs,
5 dar ick so gerne werre.
+

IIII
Zv v Braůnschv vick statt ain hoges hůs,
dar sůtt ain fin magtt dem fester vtt,
mett oren braůinn aůgkenns klare.
die selfste magett die will ich hain,
10 hett kost my was datt wille.

+

22v

IIIIII
Sie sach mich aeffer die oxsen ann,
sie sede ick wer ghein edelman,
ick war niett ors gelicken;
ann sie wol hebben ain edelman,
15 ein schonner end aůch ain ricke.
IVIV
Jonnckfrav v ken, laett my onbegecktt,
ick bin meins goetz ain arem knechtt,
ich wer wall deins gelichen.
ain ricker kopman die wirtt wall arm,
20 ain lansknecht wirtt ricke.
VV
Ade, jonnckfrav vken, ick far dar henn
dor ainen roesen garden.
dar sal ick v v wachten ain klaine wyell,
dar sal ick eůch verv v achtten.

*

I

II
III
IV
V

Inhoud
Ballade. Een ruiter heeft in Brunswijk een knap meisje ontdekt en hij wil met haar in kontakt
komen. Ze wil echter niets van hem weten, hij is te arm. Hij probeert zich wel te presenteren,
maar hij zal wel niet veel succes gehad hebben.
Strofe V heeft i.p.v. de normale 5 regels hier maar 4 regels.
1 red: te paard, als ruiter, lansknecht; bosche: bos; dael: naar beneden; 3 hoe das: hoe dat
(aanw. vnw.). Wat dat voor een meisje was! Dit ‘dat’ wordt in de volgende regels en strofen
nader uitgewerkt; hoges hůs: kasteel.
7 sůtt: kijkt; fin: knap, mooi; fester: mogelijk schrijffout voor ‘fenster’; 8 braůinn aůgkenns
klare: stereotype eigenschappen.
11 aeffer: over; oxsen: oksel, schouder. Ze keek me minachtend aan; 13 ors: haars; 14 ann
= en.
16 onbegecktt: mnl. begecken = voor de gek houden; 17 meins goetz: wat mijn bezit betreft;
18 wer: zou zijn; wal: wel.
21-24 hij hoopt dat ze nog komt; 22 roesen garden: rozentuin; 23 wyell: poos; wachten:
wachten op.
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+

VIVI
25 Ja, die datt lietien erstwarff sannck,
ain fryer lansknechtt iss hie gnanntt,
hie heůet wel gesonngen.
hie drincket liever den kollen wien
dan watter vt den bornne.

+

23r

VI 25-29 epiloog; kollen wien: het liefdesspel spelen.
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Literatuur en bundels
1. G. Kalff blz. 448 (derde strofe); Fl. v. Duyse nr. 275
2. L. Uhland nr. 154 A-C; Erk-Böhme nr. 1307-08
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[22. Rick gott, wem sal ick klagen]*
22. Annders
II
1 Rick gott, wem sal ick klagen,
datt ick sůus trv v rich sinn.
ick had sie vtgelesen
so fast inn mynnen sinn.
5 ick kan or nichtt vergetten,
woe ser dat ich my pien;
watt sal ick my vermetten:
drůcke moett mein eygen sienn
IIII
Schonn lieffkenn, ick moett v fragen,
10 woltt y inn dogden ferstan:
sal ick noch langer jagen
er ick v kann gefaenn?
ick heb v vtt ferkaren
al inn datt hartte mien.
15 segtt frentt, saltt sin verlaren?
drůck moett mien eygen sienn
+

IIIIII
Geselle, wal lieffer geselle,
ghy rett so diep inntt kriett!
watt hoff dy my to vertellen
20 datt y inn trůren sintt.
gy meintt mien hartien to proffen,
der weck ist v onnbekantt.
dar t in meintt to rosten
sal v gboren nicht.

+

23v

IVIV
25 Schon lieff, moett ick dan sv v igen,
* Inhoud
Samenspraak ‘int amoureus’ van twee gelieven. Door liefdesverdriet verteerd vraagt een
minnaar zijn geliefde of zijn verlangens nog ooit vervuld kunnen worden. In een meesterlijk
spel van vraag en antwoord houdt zij aanvankelijk de boot af, geeft dan geleidelijk meer
hoop en bekent tenslotte, dat hij zijn treuren maar moet laten, omdat zij zelf hem ook liefheeft.
I 1-8 klacht van de minnaar; 1 rick: machtig; 2 trv v rich: treurig; 3 sie: d.i. de geliefde; 4
mijn hart kan zich er niet meer van losmaken; 6 woe-pien: hoeveel moeite ik er ook voor
doen; 7 vermetten: zich aanmatigen. Wat haal ik me ook eigenlijk in mijn hoofd!; 8 drůcke:
liefdesverdriet.
II 11-16 woorden van de minnaar aan de geliefde; 10 zou je het in deugd willen aannemen?
Beschouw het als serieus bedoeld; 11-12 beeld ontleend aan de jacht; 15 frentt: geliefde.
III 17-24 antwoord van de geliefde; 17 geselle: vriend; 18 ghy-kriet: je gaat wel recht op je doel
af; 19-20 hoff: mnd. behoeven. Waarom doe je moeite om mij je verdriet te vertellen? Het
gaat mij niets aan; 21 meyntt: wilt; proffen: onderzoeken. Je wilt eens kijken of mijn hart
daarvoor gevoelig is; 22 der-onnbekantt: daarvoor heb je de verkeerde methode gebruikt;
23-24 het hart, waar mijn hart rust zal vinden is niet jouw hart; 24 gboren: ten deel vallen.
IV 25-32 antwoord van de minnaar; 28 als de conventie dat voorschrijft; 29 ser stille: zonder
dat ik er iemand iets over zou zeggen. Tot de conventie behoorde dat de minnaar de naam
van zijn geliefde nooit verraadde; 31 wel: veel? Of: wil, zal; 32 mien: mijn; eygen: eigendom.
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vnnd reden niett ain wortt?
mien knigkens wol ick bogen
as datt wal to bhorrt.
ser stille will ick v dragen
30 al inn datt hartte mien.
watt baettett dat ick wel klagen,
mott drůck mien eygen sin.
VV
Ghy sintt so schon fan worden,
bdrigen ist v glert.
35 glick die wintt fan den norden
sey dy fan my gekertt.
gy dragtt bdroch inntt hartte,
datt seg ick dy ferv v ar.
liedy vmb mynen wille schmartte,
40 seytt haůes inn iwen monntt.

V 33-40 antwoord van de geliefde; 33 jij kunt mooi praten; 35 de noordenwind werd als
onbetrouwbaar beschouwd; 36 gekertt: afgekeerd; 39 schmartte: liefdesverdriet; 40 haůes:
hoofs. De hoofse gedragsregels eisen o.m. dat de minnaar voorkomend en onderdanig tot
zijn geliefde spreekt.

Zutphens liedboek

112
+

VIVI
Schon lieff, weltt gůtlich wessen,
ennd anntv v orst niett to fel.
ick hebe drůck horen lessenn,
datt ernst datt worde wal spell.
45 datt y noch mochtten verkerenn,
al spegdy nv v fernin.
nochtans will ick w eren!
drůck moett mien eygen sienn.

+

24r

VIIVII
Geselle, wal lieffer gsel,1
50 gy gatt so fer nitt mien.
watt bhoffdy my to fertellen
datt y inn trůren sintt.
y drachtt bdroch intt hartte,
datt seg ick v gůt růntt:
55 ick wer wal bett to freden,
wer y hoffes inn iv ven monntt.
VIIIVIII
Schon lieffkenn, laet eůch gdenncken,
so mennichen schv v aren sůchtt,
datt ick v plachtt to schenncken,
60 inn eůnder iomiger iogtt.
inn stratten oft inn karcken,
war ick v anngesach,
heby niett willen mercken:
drůcke moet mien eygen sien
+

IXIX
65 Gesell, v schonne worden,
ghan dorch datt hartte mien.
vnd offt datt noch gfielle
datt watter worde wien
end y my můcht krigen:
70 wer datt niett vonen2 gronntt?
soll y wal konnen schv v ygen,
ennd hebben ainen hoffschen monntt?

+

24v

VI 41-48 antwoord van de minnaar; 41 gůtlich: vriendelijk; 42 fel: bits; 43 drůck: mogelijk
schrijffout voor důck: dikwijls; lessenn; voorlezen, vertellen; 44 ernst: strijdlust, afwijzende
houding van de geliefde; spell: liefdesspel; 45 verkerenn: tot andere gedachten komen; 46
fernin: venijn; 48 drůck: liefdesverdriet.
VII 49-56 antwoord van de geliefde; 49 geselle: vriend; 50 gy-mien: je gaat me niet zozeer ter
harte; 54 gůt růntt: ronduit, zonder er doekjes om te winden; 56 hoffes: hoofs.
1 ‘gsel’ boven de woorden later toegevoegd.
VIII 57-64 antwoord van de minnaar; 57 gdenncken: denk er toch eens aan; 60 iogtt: jeugdige
levenslust; eůnder iomiger: mnl. onderenich: ononderbroken? Ik heb in mijn jeugd alsmaar
zitten zuchten?; 63 heb je er geen acht op willen slaan; 64 drůcke: liefdesverdriet.
IX 65-72 antwoord van het meisje; 66 gaan mij door het hart; 67 gfielle: mocht het gebeuren;
70 vonen: corrupte overlevering? Vgl. Antw. Ldb. II 69,9.6: waer u dat niet een vont = list.
2 Onduidelijk. Is het ‘venen’?.
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Ja ick, mien vt ferkaren,
watt my darna miskv v em,3
75 datt wer drůck offt datt wer lydenn,
datt wer my angenem.
v frenntlich schon anschav v en
wer mein hartzen medicin.
verhochtt v hartt fol freůiden:
80 drůck moett mien eygen sin.

X 73-80 antwoord van de minnaar; 73 vt ferkaren: uitverkoren; 74 miskv v em: overkwam;
75 drůck offt-lydenn: hoeveel verdriet ook; 78 de aanblik van de geliefde zou voor hem het
geneesmiddel tegen zijn kwaal zijn; 79 verhochtt v hartt: is uw hart vol vreugde; 80 drůck:
liefdesverdriet.
3 ‘mis’ later boven het woord toegevoegd.
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XIXI
Gesel, laett v trůren faren,
vnnd lefft op goden trost.
man sytt důckwill wal gefaenn
die noch wol werden verlost.
85 end legtt v sin in rosten,
ennd hebbett ainen hoffschen monntt:
trost sol y an my finden,
spartt vns gott noch beyde gesonntt!

XI 81-88 antwoord van de geliefde; 82 leef in de hoop op verzachting van je verdriet; 83 důckwill:
dikwijls. Je ziet vaak wel dat er gevangen worden, die nog wel van hun verdriet verlost
worden; 85 maak je verder maar nergens druk om, vergeet je moeilijkheden maar; 86
hoffschen: hoofs; 87 ik zal je liefdesverdriet verdrijven.
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[23. Datt was ain meyken fan twintich jaren]*
+

23. Annders
+

25r

I

I
1 Datt was ain meyken fan twintich jaren,
beschlatten inn ain klosterkenn,1
sie dichtte ain lietien vt fanntasyen:
bey or schon boellen mochtt sie niett sienn.
IIII
5 Datt was ain jůngelinck, der gennck ter schollenn,
den2 rechtten weck had hie gmist;
Ja, schonne jonnckfrav vlin brengen inn doele3:
weder ůmb to keren datt donncktt my best.
IIIIII
Ich hoff des aůff, ich wels4 beginnen
10 vmb ain die alder lieůeste mien.
heb ick sie lieff, ick does5 inn6 matten,
datt or miskwem datt wer my lett.
IVIV
Fraw Fenis peixken7 heb ick gladen,
ick bin die genne diett dragen moett.
15 al inn mien jonnge hartienn lichtt sie bgraben,
hett ist frav v Fenis diett my doett.
VV
Wo nakenntt, moder nakennt, was sie gbaren

*

I
1
II

2
3
III
4
5
6
IV
7
V

(M. blz. 101-102)
Inhoud
Dit lied mist een centraal thema. Het bestaat uit fragmenten van verschillende liederen die
bepaalde strofen geleverd hebben. Daaronder zijn balladen, lofliederen, liefdesklachten. De
strofen zijn, althans voor een groot deel, door Mincoff geïdentificeerd en op de aangehaalde
blzz. van haar publicatie te vinden.
2 beschlatten: besloten, opgesloten; klosterkenn: klein klooster; 3 fanntasyen:
zwaarmoedigheid; 4 boellen: geliefde; mochtt: kon.
M.: klosterkienn.
5 schollenn: school; 6 rechtten: goede, juiste; weck: weg; 7 doele: dwalen. Knappe meisjes
doen hem dwalen, brengen hem het hoofd op hol; 8 raad van de dichter aan de jongeling:
Keer om, nog voordat het te laat is.
id. dien.
id. doelen.
9 hoff: opbeuren. Ik beur de kruik op; 11 inn matten: met mate.
id. wols.
id. dors.
id. enn.
13 peixken: bij pike: haat, wrok; Ik heb de haat van vrouw Venus op me geladen. Mijn
geliefde wil mij namelijk niet. 15 sie: mijn geliefde is in mijn hart begraven.
id. prixke.
17 gbaren: geboren; 19 ferbey: schrijffout voor ‘ferley’?; frisschen: fris, bloeiend.
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die liefste dar8 ick so gerne by schliep.
onser gott ferbey or ain frisschen morgen,
20 wanntt ick kann or fergeten9 nicht.
+

VIVI
Tis10 my gelertt,11 ick wiltt entholden,
heb12 ick datt wal to rechtt verstan,
die fornige minnen mach wal verkoldenn,
men13 stedige14 lieffte mach nitt vergaenn.

+

25v

VIIVII
25 Woe15 macher16 ain man sienn leffenn lůsten,
die verlaeren hefft sienn sutte lieff.
sin sinnekens ligen im inn schv varen sůchtten,
vmb sin17 hartien heft hie genen trost.
VIIIVIII
All ist datt lottienn op my gefallenn
30 vnnd ick datt sur doet drincken moett,
end ich find hir genn trost op erdenn,
vnnd watt18 ick doe, hett ist tegen spott.

8 id. der.
9 id. fergetten.
VI 21 Tis: het is; 23 fornige bij mnl. vernien: vernieuwen, afwisselen. Een vlugge afwisselende
liefde verkoelt gauw; verkoldenn: verkoelen, minder worden.
10 id. bis.
11 id. gebertt.
12 id. geb.
13 id. mien.
14 id. stedig.
VII 25 macher: mach daer; lůsten: plezier hebben in; 26 verlaeren: verloren; 27 sinnekens: hart;
sůchtten: zuchten; 28 vmb sin hartien: wat zijn hart betreft.
15 id. wor.
16 id. machen.
17 ‘sin’ boven het woord toegevoegd.
VIII 29 all: geheel en al; 30 sur doet drincken: vgl. mnl.: den doot smaken; 32 tegen spott:
tegenspoed.
18 M wat.
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IXIX
Mochtt ick denn dach noch eins gleffenn
datt ick bey die alder liefste mochtt sin,
35 so wer mien trůren al genessenn,
al liett mien hartien so schwaren pin.
XX
Soette lieffkenn, ick wolde v bidden en19 bedde,
ein bede die gy my niet weygeren weltt,
vnnd off ick for v dorken dritte
40 woltt gy eins freůntlich op my senn?
+

XIXI
All for or dorkenn so gennck ick sittenn,
for or fennsterkinn en dorfft ick nit stan.
vernemen datt die neyder20 tongen
datt soldtt or ann or erkenn gaenn.

+

26r

XIIXII
45 Al op datt enndeken fan desser stratten,
dar wonntt die alder liefste mien.
ick will dar noch ain nachtt bey schlapen
of kreyen sal gein fogel sienn.

IX
X
19
XI

33 gleffenn: beleven; 36 het is nu wel heel erg, maar dan zou ik genezen.
37 bedde: bede, verzoek; 39 dritte: trad, voor uw deurtje kwam.
id. een.
42 dorfft: durfde; 43 zouden dat de roddelaars vernemen; ann-gaenn: dat zou haar eer schaden;
erkenn: eer.
20 id. nyder.
XII 48 zo zeker als een kraai een vogel is.
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[24. Gnade mach hie vervvarfenn]*
5
Watt baett haeppen sonder trost!
hie verdorfft sien biele
die hoeůytt hie op ain noest!

24. Annders
II
1 Gnade mach hie verv v arfenn,
van sinnen lieden boett,
gott geff inn ain zelich sterůen
die den freůykens wůnschet gůtt.
5 al vmb ain junckfrav v finn,
die ist baeffen al die dar leffett,
die lieffest innt hartte mien.
+

IIII
Help gott, wo mach datt wessen,
minn hartien datt liedett pin;
10 ten kan jo nit genesenn
mytt eynygen medicin,
tenn wer datt my die junckfravv rein
inn oren armen liett růstenn;
gott wett wal wem ick mein.

+

26v

IIIIII
15 Rostelich is sie fann ledenn,
or anschin wal gedaenn,
dar zvv fan guden zeden
die ick inn mien hartienn haen.
sie ist, dar al mien trost an statt!
20 aůch, woltt sie datt bkennen,
verwonnen wer all mien leytt.
IVIV
Then ist nichtt lange geledenn
datt ick die liefste sach.
*

I

II
III

IV

(H. blz. 110-111)
Inhoud
Liefdesklacht. De minnaar bekent, dat hij een geliefde aanbidt. Hij beschrijft haar, zegt hoe
hij haar ziet en betreurt het dat ze geen acht op hem slaat.
1-8 proloog. Moge hij de liefde van zijn geliefde verwerven, die alle vrouwen eert; 1 gnade:
gunst van de vrouw; hie: d.i. hij, die de vrouwen alle goeds toewenst; 2 lieden: liefdesverdriet;
boett: schadeloosstelling; 5-7 de wens geldt voor de dichter, die een meisje in zijn hart
gesloten heeft; baeffen: boven.
8 wo: hoe; wessen: zijn; 9 pin: liefdessmart; 10 jo: voorzeker; 12 tenn wer: tenzij; 13 het
liefdesspel met me zou spelen; 14 mein: op het oog heb.
15 rostelich: vreedzaam, rustig; ledenn: mnl. lid. Ze is kalm van aard; 16 anschin: uiterlijk,
voorkomen; wal gedaenn: knap; 18 waar ik veel van houd; 19 zij is het die mijn liefdesverdriet
kan lenigen; 21 verwonnen: overwonnen, verdwenen, weg.
24 getreden: aanlopen; 25 ik groette haar; boett: wenste; 27 tott: voor; lieden: lijden,
liefdesverdriet.
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lestelick1 kv v am sie dar getreden,
25 ick boett or ainn gůden dach.
dar schav v tt ick or schon anschinn,
datt was tott minnen lieden
die beste medicinn.
+

VV
Al wolde mien hartyen tebreckenn
30 inn al so kortter stonntt,
mochtt ick die jonnckfrav v spreckenn,
sie mackte my wel gesonntt.
mer lacy nen, sie achtt my nichtt!
hir vmb so moett ick trůren,
35 vnnd blieffen inn diett verdriett.

+

27r

1 H.: lustelic.
V 29-32 al zou alleen al door even met haar te spreken mijn hart breken, dan zou de ziekte
waaraan ik lijd, direkt al verdwenen zijn; 33 lacy nen: helaas; achtt: let op; 34 trůren: verdriet
hebben.
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VIVI
Kůatt raett fan aůenntůren
ho fatty my důs hartt,
wo latty my důs trůren
vnnd liden so grotte schmart.
40 schlestv v nichtt vmb inn ain2 kortten tiet,
so beger ick nichtt to leůen
inn desser wareltt wiett.
VIIVII
Was sal ick nv beginnen,
die lieůest enn achtt my niett.
45 my donncktt ick moettz annschav v en3
wes my fan or geschiett.
schlachtt op, schon lieff, din ogen clar,
laett my din ansichtt schawen
for all mien liedenns bar etc.

VI 36-40 hij wendt zich tot het rad van avontuur, tot Fortuna. Zij zal, als haar rad niet de andere
kant uitdraait, zijn dood veroorzaken; 36 kůatt: nadelig, schade berokkenend; 37 fatty:
behandel jij; hartt: slecht; 40 schlestv v: draai je niet om. Ben je me niet gunstig gezind,
d.i. breng je me niet in kontakt met mijn geliefde ...
2 H.: lidwoord weggelaten.
VII 45 annschav v en: aanzien, over me heen laten komen; 47 schlachtt op: mnl. slagen: sla
op; 49 bar: mnl. bore = het wegnemen: dan is al mijn lijden verdwenen.
3 id. verwinnen i.p.v. annschav v en.
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[25. Vngnad beger ick nichtt fan ir]*
Annders
+
25. Annders
+

27v

I

I
1 Vngnad beger ick nichtt fan ir,
hap, datt ock myr
sulckes nichtt wertt to gemetten.
watt moglick is, bin ick bereytt
5 in lieffe vnd leytt
din nůmer to verghettenn.
min leffentt lanck
nehm ick to danck,
datt ick die zartt
10 wyflicker artt
erzeygett ye,
vnd anders nie
erzegett hatt,
als iren eren wal1 anstaett.
IIII
15 Ernntreich vnd wertt wirtt sich erkantt,
vnd billich gnantt
ein kron weyfflicher gůde.
dein dattům stett allein darin
from frolich zu1 sienn
20 uth adelicher gmoette.
verborgen yst
Inhoud
Liefdeslied. De dichter stelt er geen prijs op, dat de geliefde hem onverschillig behandelt,
omdat hij haar zijn gehele leven geëerd heeft. Hij suggereert dat arglist er de oorzaak van is
dat zijn geliefde genoeg van hem heeft. Hij schrijft dit toe aan het gebrek aan hoofsheid, dat
hij overal aantreft. Afgunstige roddelaars zijn aan het werk. Hij herinnert zich het samenzijn
met haar; hij neemt haar haar houding niet kwalijk.
Het veel voorkomende lied is niet gemakkelijk te interpreteren.
I 1 Vngnad: afwijzende houding, onverschilligheid; 2 hap: hoop; 3 to gemetten: toegemeten,
aangedaan; 4 watt: voorzover; 8 nehm ick to danck: neem ik in dank aan; 9 zartt: mhd. zart:
lieflijk; 9-14 de dichter heeft haar altijd in haar vrouwelijke aard geaccepteerd en geëerd; 9
ick: zowel syntaktisch als inhoudelijk heeft deze vorm hier nauwelijks zin. De vorm sick
(vgl. Darf. Lhs.) heeft meer betekenis. De zin is dan, dat het echt vrouwelijke zich bij haar
altijd manifesteert en gemanifesteerd heeft; zartt: lieflijk; 10 artt: natuur; 11 erzeygett: getoond,
naar voren gekomen; ye: altijd; 12 anders: op een andere wijze. Nooit anders; 14 eren: haar
eer.
1 ‘wal’ en ‘zu’ later boven de woorden toegevoegd.
II 15 Ernntreich vnd wert: eervol en waardig. De vorm ‘sie’ heeft hier meer zin (vgl. Darf.
Lhs.); 16 billich: met recht; 17 gůde: goedheid; 18 dein dattum: jouw taak; stett: bestaat uit;
19 from: eerbaar; frolich: verblijdend, blij makend; 20 adelicher: mnl. edelike = uit een edel
geslacht voortkomend. Zoals het een dame van adel past; gmoette: gezindheid, inborst; 21-22
je weet nooit waar de boosaardige praatjes vandaan komen; 22 wo: hoe; bos lyst: arglist; 23
baen: weg; 24-28 het moet de weerzin opwekken, dat na zo'n verdriet alles zo pijnlijk wordt
gemaakt. Ik en mijn verwachting zijn er de voorbeelden van; 24 het moet de weerzin
opwekken; 25 swer: liefdesverdriet; 26 gser: pijn, wonde; 27 zvv gerichtt: georganiseerd,
uitgevoerd; 28 hij moet afstand doen van zijn geliefde.
*
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wo wol bos lyst2
sintt auff3 der baen.
verdriett mott haen
25 na sůlcker swer
dass alles mytt gser
wirtt zvv gerichtt
als my vnd mynnen haepen gschichtt.

2
3

Na ‘lyst’ het teken +.
‘auff’ later boven een doorgestreept ‘op’ toegevoegd.
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+

IIIIII
Wor půersch artt to hope regertt,
30 gefonden wirtt
gůett regemenntt gar selden.
dy adel wirtt dar důrch verachtt.
als ickt betrachtt,
moett ick gar offt entgeltten.
35 in dessen fal,
it wyrtt ein mal4
verkeren sich,
wiewol ytzt ich bin
geschlagen5 aůs
40 darff nichtt tom haůs.
ys al der kleffers schůltt,
inn orem dienst drag ick hartzlich gdůlt.

+

28r

IVIV
Diett lidtkyn hefft bey my ein end,
kortt vnd behend:
45 or loff stett hoch to priessen.
dar to so heb ick eer gemachtt
to tvv essentt gůder nachtt,
orer nůmer to vergetten.
or oglin fin
50 geffen einen lichtten schin;
ehr roessenfarffde můndtt
lachett to aller stundt.
dvv adelickes wieff,
dw reine stolte lieff,
55 ick wůnsch dy einen gůden nacht,
de dy vnd my nicht schaden mach.

III 29 půersch: boers, onhoofs; artt: houding, gedrag; to hope: = to hofe: aan het hof?; 31
regemenntt: bestuur; 32 dar důrch: door dat soort bestuur; verachtt: komt te kort; 33 betrachtt:
me eraan houd; 34 entgeltten: ontgelden, te kort komen; 35-42 in dit geval zal het eens
veranderen, maar nu ben ik door de schuld van de ‘kleppers’ mijn geliefde kwijt; 39
geschlagen: uitgerangeerd; 41 kleffers: mhd.: jaloerse kwaadsprekers; 42 orem: haar, d.i.
van de geliefde; hartzlich: van harte gemeend (?).
4 Na ‘mal’ het teken +.
5 Voor ‘geschlagen’ op de regel doorgehaald ‘bin’.
IV 43-56 deze strofe ontbreekt in het Darf. Lhs.; 43-44 ik maak kort en vlug een einde aan dit
liedje; 45 stett: moet geprezen worden; or loff: haar lof; 46-48 ik heb haar al talloze malen
een goede nacht gewenst om haar liefde nooit te vergeten (?); 50 schin: stereotype eigenschap
van het oog; 51 roessenfarffde: rozekleurige mond, epitheton voor de mond van de geliefde;
53 adelickes: adellijk, van adellijke afstamming; 54 stolte: trots.
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Concordanties en melodieën
3. Darf. Lhs. nr. 25; Hs. Heidelb. Pal. 343 nr. 65; Hs. Brussel Ms II 144 blz. 118r;
Langebeks Quarths. Kopenh. 4o 816 nr. 129; Hs. Berl. Mgf 752 nr. 30; Lhs. Berl.
Mgf. 753 nr. 9; Ldhs. Manderscheid nr. 48
4. Johann Otts Ldb. I en II nr. 19; Gassenhaw. und Reutt. nr. 41; Bergreihen nr.
7; Frankf. Ldb. Ambras nr. 1; Frankf. Ldb. Berl. nr. 53
Literatuur en bundels
2. Erk-Böhme nr. 1673
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[26. Zartt schonne fravv, gedenck vnd schavv]*
+

26. Anders
+

28v

I

1

5

10

15

I
Zartt schonne fravv ,
gedenck vnd schavv
wo my dinn lieffe
inn steder oevv e
hertzlich doett krencken.
nein roůvv heb ick
so lanck, datt sick
din oglin fin
mytt lichttem schein
yegen my frenntlick dhon wencken;
dy hebben my
so hartlich bsetten.
hertz lieff, schavv ann
watt ick dy gan:
diner kan ick nichtt vergetten.

IIII
Dyn roetter můndtt
tho aller stůndtt
my ser anffichtt,
min hertz to dich
20 daglich mytt dy tho schertzen.1
vor war, gloff myr
frenntlicher zier,
dattvv for al
in dessem dal
25 my lieffest inn den hertzen.
ker wederůmb, begertt min hertz,
inn freůid vnd schmertzen gelicken
als ick vertrovv .2
hertz liefste fraw,
* Inhoud
Loflied ‘int amoureus’. De dichter bekent zijn geliefde zijn genegenheid. Hij beschrijft haar
en geeft uiting aan zijn verlangen naar haar.
Het gedicht verschaft veel interpretatiemoeilijkheden, daar veel strofen door het vele gebruik
corrupt zijn overgeleverd.
I 1 zartt: lieflijk; 3 wo: hoe; 4 steder: voortdurend; oevv e: ellende; 5 hertzlich: in hevige
mate, diep in mijn hart; krencken: zwak, ziek maken; 6 nein: geen; roůvv : oostmnl. = rust;
7 datt: totdat; 9 lichtten schein: stralende glans; 10 yegen: tegen; dhon: mnl. doen. Drukt de
tijd uit van het werkwoord dat ervan afhankelijk is; sich wencken: zich richten tot; 11-12 dy:
d.i. de ogen. Ze hebben mij zo geheel en al in hun macht; 14 gan: gun. Hartelief, kijk eens
naar mij, dan zie je wat ik je allemaal toewens, namelijk mijn liefde.
II 16-20 je rode mond prest mij ertoe om met mijn hart op jou gericht dagelijks aan jou met
plezier te denken; 16 roetter můndtt: traditionele eigenschappen van de ideale vrouwenfiguur;
18 anffichtt: dwingt mij ertoe; 19 min-dich: mijn hart op jou gericht; 20 to schertzen: oostmnl.
= schertsen; 22 frenntlicher: van mijn vriendin; zier: gelaat; 25 lieffest: je bent mij lief,
dierbaar; 26 ker wederůmb: keer terug. Het hart spreekt tot zichzelf: Ga weer naar haar terug;
27-28 in vreugde en smart, zoals ik vertrouw.
1 Voor ‘schertsen’ doorgestreept ‘doet’; ‘tho’ toegevoegd boven de doorhaling.
2 Na ‘vertrovv ’ een losstaande ‘h’.
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IIIIII
Hertzleff sprick:
din trvv nichtt brick
van my mytt gvv altt;
in sulcker gstaltt
35 gefstv v gv valtt do se affen
schonne fravv fan wyse vnd bertt
heftv v datt loff,
inn sůlcker proff
an dy ist nichtt to straffen.
40 dar důrch dvv haest
an alle rast
my hartt vnd fast gefallen.
all wille vnnd stůnd,
vt hertzem grůndtt
45 na dy dett my verlangen.

+

29r

III 32-33 trvv : trouw; brick: wend je niet met geweld van mij af; 34 gstaltt: vorm. Op deze
wijze; 35 do se affen: vgl. Darf. Lhs.: zu schaffen. De zin is dan: het gewelddadige losscheuren
van mij bezorgt je een hoop last en narigheid; 36-38 bertt: vgl. Darf. Lhs.: bertt = wert. De
zin is dann: schone vrouw, van wijs en waardig te zijn heb je de lof in dat bewijs, d.i.: dat is
het bewijs dat men je moet prijzen om je wijs- en waardigheid; proff: bewijs; 39 straffen:
berispen. Je bent niet te berispen, jou treft geen blaam; 41 rast: rust, verpozing, vreugde. Wat
al mijn vreugde betreft; 42 gefallen: overvallen, in je macht gekregen; 43 wille: mnl. wile =
tijd; 44 uit het diepst van mijn hart.
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Concordanties en melodieën
3. Darf. Lhs. nr. 22; Hs. Heidelb. Pal. 343 nr. 63 en nr. 203; Langebeks Quarths.
Kopenh. 4o 816 nr. 136; Hs. Berl. Mgf 752 nr. 14; Hs. Berl. Mgf 753 nr. 29; Lhs.
Manderscheid nr. 47
4. P. Schöffer Mainz nr. 46; Gassenh. nr. 26; Newsidlers Lautenb. blz. 29; Frankf.
Ldb. Ambras nr. 2; Frankf. Ldb. Berl. nr. 54; P. v.d. Aelst Blumm nr. 41
Literatuur en bundels
2. Erk-Böhme nr. 1681
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[27. Fan eddeler artt ain freuylin zartt]*
27. Anders
II
1 Fan eddeler artt
ain freůylin zartt
bistvv ain kron
der ich mich han
5 ergeffen gar;
gloff1 my ferv var:
datt hartz in my
krencktt sich na dy;2
darůmb bger
10 ick op din er
help my to dyr
ich hebb3 nicht trostes mer.
+

IIII
Wo ick em do,
heb ick nein roe
15 na dinner gstaltt,
de my mytt gwaltt
gefangen haett;
hertz lieff, giff raett
vnd datt ick mich
20 to dy fersich.
in hopning
ick nicht waren wil:
sette myn, hertzlieff,
ain kortte tyb!4

+

29v

IIIIII
25 Wentt dvv die bist
na5 der ick list
nichtt broeken sol:
Inhoud
Loflied ‘int amoureus’. De minnaar bekent dat zijn geliefde, waarvan hij enige eigenschappen
noemt, hem in haar ban gevangen houdt.
I 1 artt: natuur, karakter; 3 kron: kroon. Stereotype uitdrukking om een zeer hoge graad van
een bepaalde eigenschap aan te duiden; 5 ergeffen: overgegeven; 8 krencktt sich: lijdt pijn
door de afwezigheid van jou; 12 de troost bestaat in het zien van en de omgang met de
geliefde.
1 Voor ‘gloff’ doorgestreept ‘in dy’ (?).
2 Voor ‘dy’ doorgehaald ‘my’.
3 Na ‘hebb’ de letter ‘e’ doorgehaald.
II 13 wo: hoe; em: mnl. emmer = steeds. Hoe ik ook handel, wat ik ook doe; 14 roe: mhd. rû
= rust; 15 na: naar, het verlangen naar; 19 datt: omdat; 20 fersich: ik voor jou op mijn hoede
ben; 22 waren: wachten. Wat hoop betreft, wil ik niet maar afwachten.
4 Schrijffout voor ‘tyd’?.
III 25-27 bij jou zal ik geen list gebruiken, jou zal ik niet voor de gek houden; 29 an: in alle
vreugde; 33 nein: geen; 34 klag: beklaag me over; 36 vergetten mach: syntaktisch afhankelijk
van regel 32 en 33; 35 voor ‘vt’ toevoegen: und.
5 Voor ‘na’ staat een doorgehaalde letter of een doorgehaald woord.
*
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datt westvv wol
an allen schertzen.
30 will dy mien hertzen
in trv ven sien;
darůmb ich din
nein stůndt im dag
vorlatt, vnd klag
35 vt rechter leůe,
vergetten mach.
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Concordanties en melodieën
3. Darf. Lhs. nr. 65; Hs. Heidelb. Palat. 343 nr. 187; Hs. Berl. Mgf 752 nr. 22; Hs.
Berl. Mgf 753 nr. 26
4. P. Schöffer Mainz nr. 7; Johann Otts Ldb. I en II nr. 28; Gassenhaw. und Reutterl.
nr. 21; Newsidlers Lautenb. nr. 29; Georg Forsters Ldb. I nr. 35, V nr. 20 en nr. 21;
Vannius Bicinia nr. 86 blz. 41; Frankf. Ldb. Ambras nr. 15; Frankf. Ldb. Berl. nr.
67
Literatuur en bundels
2. Erk-Böhme nr. 1677
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[28. Mynn gmott vnd blo tt ist gantz entzundtt]*
28. Annders
+ I

I
1 Mynn1 gmott vnd blo tt
ist gantz entzůndtt2
in lyb3 vnd vryett
Vnd fficht mytt machtt
5 in hoeger achtt
by dyr zvv 4 syn,
dvv , mein keyserin!
a kein meinsch an dy
b kan vnd mach
c hertzelieff erfrewen mich;
d kein mens an dy
e kan vnd mach erfrevv en mich.

+

30r

IIII
Lieff hann ich kan
sůnst anders kein
10 want dych allein.
schabab vnd word
sindtt ytz aůff erd
al můter kintt
die irgentt sintt.
a kain mensch an dich etc.
etc.
IIIIII
15 Las mich dich nychtt5
lieb6 haen vmb sůnst;
es machtt kain lůst,
Inhoud
Liefdeslied. De dichter bekent zijn geliefde zijn genegenheid voor haar. Zij beheerst zijn
hele leven, zij alleen kan hem gelukkig maken!
Het lied is hier en daar corrupt overgeleverd.
I 1 gmott: gemoed; 2 entzůndtt: mhd. entzůnden = ontvlammen; 3 lyb: mhd. = vreugde; vryett:
smeekt vleiend; 4 fficht: strijdt; 5 achtt: gevangenschap. De minnaar voelt zich door zijn
geliefde gevangen; a an: oostmnl. = zonder, behalve. Geen mens kan de dichter vreugde
brengen dan zijn geliefde; b kan vnd mach: tautologisch gebruikt. Mogelijk wordt hier
enerzijds de physische, anderzijds de psychische overheersing aangegeven; c erfrewen:
vreugde schenken.
1 Aan ‘mynn’ vastzittende ‘s’ later doorgestreept.
2 Een eerst verbeterd en daardoor onduidelijk geworden ‘entfuncktt’ door ernaast geschreven
‘entzůndtt’ vervangen.
3 Aan ‘lyb’ vastzittende ‘e’ doorgehaald.
4 ‘dyr zvv ’ is geschreven over een onleesbaar woord.
II 9 sůnst: anders; 10 want: want. Aanvullen: bemin ik; 11-14 overal hoor je dat liefdesparen
uit elkaar zijn en woorden hebben met elkaar; 11 schabab: mhd. = het uitzijn van een
liefdesverhouding; word: woorden, ruzie.
III 18 můett: goede zin; 19 bloett: van edele geboorte. Overdrachtelijk gebruikt?; 21 zier: geluk.
5 Na ‘nychtt’ doorgehaald ‘laess’.
6 ‘b’ i.p.v. doorgehaalde ‘ff’ (?).
*
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schafft och kain můett.
dvv edeles bloett
20 gedenck selbs bey dir
+
dvv mein hogste zier.
a kaen meinsch an dich
b kan vnd mach
c erfrewen mich.

+

30v
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IVIV
Freůid oder leyd
wirtt an dyr stan
mein hogste kron.
25 teylst myr dein gnad,
al freůid ich hab:
wend von mir wendst
in leyd mich fenckst.
a kein mensch on dich
b kan vnd mach
c erfrewen mich.
VV
Rechtt lieb aůch yeb
30 gen mir, mein hortt,
dvv schaefst sunst mortt
in myr mytt gwaltt.
dvv mein aůffenthaltt
hilff mir zvv dyr
35 mytt freůiden schir.
a kain mensch on dich
b kan vnd mach
c erfrewen mich.
+

VI
Mein hertz for schmertz
wirtt brechen mir,
so ich fan dyr
yetz scheiden soltt;
40 lieber ich woltt
ehe leiden pein:
dvv , mein schonne keyser!
a kein mensch vn dich
b kan vnd mach
c hertzelieff, erfrewen mich.

+

31r

IV 22 vreugde of verdriet; 23 is afhankelijk van jou; 27 wend: wanneer; 28 fenckst: dompel je.
V 29 yeb = heb?; 30 hortt: schat; 33 aůffenthaltt: troost; 35 schir: snel; a: on = an.
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Concordanties en melodieën
3. Bas. Hs. Bazel FX 32-35 nr. 14; Langebeks Quarths. Kopenh. 4o 816 nr. 133;
Lhs. Berl. Mgf 753 nr. 25; Ldb. Amalia van Kleef Hs. Berl. Mgq 1480 bl. 13b
4. Gassenh. und Reutterl. nr. 11; Georg Forsters Ldb. I nr. 85; Berg und Neubers
Ldb. nr. 51; Vannius Bicinia nr. 5b; Regnarts Vilanellen nr. 54; Frankf. Ldb. Ambras
nr. 63; Frankf. Ldb. Berl. nr. 110; O. Siegfr. Harnisch Ldb. nr. 15
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[29. Mein fleis vnd mvve ich nie heb gspart]*
29. Anders
II
1 Mein fleis vnd mvv e
ich nie heb gspart,
vnd alzeytt1 gev v artt
dem heren mein
5 zhom bestenn sein;
mytt schicken drein
gnad, gůnst verhofft.
doch gmůtt zw hoff
das wantt sich offt!
IIII
10 Gett hin vnd her
vnd wer sich kan
zvv kauffen an
dem ortt der zeytt
nach erem streytt
15 nur dannen weytt;
das thůtt mir antt.
mein trewren dienst
bleybt unbkantt.
+

IIIIII
Kein danck noch loen
20 dar fan ich bring;
man wiget mich gering,
vnd yst mein zwar
vergessen gar!
gros noett vnd gfar
25 ich bstanden hab;
was freůid sol ich
haben daraff?

+

31v

Inhoud
Klaaglied over de veranderlijkheid van de hofgunst en van de wereld.
Het gedicht is hier en daar en detail moeilijk te interpreteren.
I 1 fleis: ijver; mvv e: moeite; 2 gspart: zuinig geweest met; 6-7 ik heb door me aan te passen
gehoopt de gunst van de heren te kunnen verwerven; 6 schicken: zich aanpassen; 7 verhofft:
gehoopt; 8 gmůtt; gezindheid; zw hoff: aan het hof; 9 wantt: wendt zich, verandert.
1 Na ‘alzeytt’ staat doorgehaald ‘heb’.
II 10-18 inhoud niet geheel duidelijk; 10 gett: onderwerp = de hofgunst. De hofgunst gaat op
en af, is erg veranderlijk; 11 sich: vgl. Darf. Lhs. ich; kan: het verstaat, kans ziet; 12 kauffen:
objekt = de hofgunst; 13 ortt der zeytt: het einde van de diensttijd aan het hof; 14 streytt:
strijd; 15 nur: slechts; dannen-weytt: van daar weg weet te gaan; 16 antt: vgl. Darf-Lhs. angst.
III 20 bring: heb ik ervan; 21 wiget: weegt, schat, waardeert; 22 zwar: in waarheid; 23 gar:
helemaal; 25 bstanden: doorstaan.
*
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Concordanties en melodieën
3. Darf. Lhs. nr. 30; Hs. Heidelb. Pal. 343 nr. 167; Hs. Berl. Mgq 402 III nr. 7;
Hs. Berl. Mgf 753 nr. 5
4. Johann Otts Ldb. nr. 39/40; Gassenh. und Reutterl. nr. 58; Vlgschr. Kunigund
Hergotin z.j. Yd 7821; Georg Forsters Ldb. I nr. 105; Frankf. Ldb. Ambras nr. 5;
Frankf. Ldb. Berl. nr. 57
Literatuur en bundels
2. Erk-Böhme nr. 272
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[30. Rosina, war was dyn gstallt]*
30. Annders
II
1 Rosina, war was dyn gstaltt,
bey kůning Paris leffen,
do hie des appels hadde gvv altt
der alder schonst to geffen?
5 ferwar gloff ich,
hed Paris dich
mytt dienner schonne gsehen,
Venis wer nichtt
begaeffett dar mitt:
10 de pries wer dy gegeffen!
IIII
Hed dy Vergyliůs gekantt,
doe hie gedachtte to schrieffen
van Helena vt Grekenlantt:
+
eer zier baeffenn allen wieffen!
15 so hed he dyr
vel mer als er,
die schonheytt to gmetten!
darůmb will ick
lieff hebben dyck1
20 inn2 miennen hertten gar bzessen.

+

32r

IIIIII
Ich wett, hedde Pontůs to sinen tyt
geseenn dy der gelicken,
Sydonia hedde motten weytt
van sienner lieffe wieken.
Inhoud
Loflied ‘int amoureus’. De minnaar uit zich prijzend over zijn geliefde Rosina en verzekert
haar, dat Paris haar boven Venus zou hebben gekozen, dat Vergilius haar liever zou hebben
beschreven dan Helena, en dat Pontus geen oogje had laten vallen op Sidonia, als hij haar
had gezien.
I 1 Rosina: meisjesnaam; 1-4 Rosina, waar was je met je mooie gestalte toen koning Paris nog
leefde? Paris, zoon van de Trojaanse koning Priamus moest als scheidsrechter aan de schoonste
van drie godinnen, aan Hera, Pallas Athene en Aphrodite of Venus, een gouden appel
aanbieden. Hij gaf hem aan de laatste; 3 des appels: over de appel; gvv altt: macht; 7 schonne:
schoonheid; 9 begaeffett: begiftigd.
II 11-13 Vergilius beschrijft in zijn Aeneis de Griekse Helena als de schoonste der vrouwen.
Ze was de vrouw van Menelaus, koning van Sparta. Paris ontvoerde haar en was daardoor
de aanleiding tot de Trojaanse oorlog; 12 gedachtte: van plan was; 14 zier = zie er = zij haar,
moet haar zijn; 17 to gmetten: toegekend; 20 bzessen: bezitten.
1 dick?.
2 im?
III 21-24 Pontus en Sidonia vormen in de literatuur van de Late Middeleeuwen een voorbeeldig
liefdespaar. De geschiedenis is in diverse buitenlandse volksboeken overgeleverd; 23 weytt:
ver; 24 lieffe: liefde; wieken: afzien van; 25-27 daarom wil ik je verder veel en voortdurend
noemen; 25 fill: veel, vaak; 27 alteneyn: mnl. altenen = voortdurend; 28 zartt: lieftallig,
minzaam; 30 in trv v en: voorwaar.
*
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darůme ick will
wrer alteneyn noemen:
zartt fravv lin fin,
din eygen will ick sin
30 die weyl ick leffe in trv v en!
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Concordanties en melodieën
2. Souterl. nr. 62; Antw. Ldb. I nr. 137; Antw. Ldb. II nr. 66;
3. Hs. Heidelb. Pal. 343 nr. 82: Hs. Brussel Ms II 144 blz. 119v; Hs. Berl. Mgf
752 nr. 28; Hs. Berl. Mgq 402 nr. 30; Hs. Berl. Mgq 612 nr. 34
4. Joh. Otts Ldb. nr. 75; Gassenh. und Reutterl. nr. 50; Frankf. Ldb. Ambras nr.
174; Frankf. Ldb. Berl. nr. 123; P.v.d. Aelst Blumm nr. 44; Vlgschr. Kunigund
Hergotin z.j. Yd 9299
Literatuur en bundels
1. G. Kalff blz. 327; Fl. v. Duyse nr. 155; Pr. v. Wely blz. 138
2. Erk-Böhme nr. 1669
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[31. Die wintter yst ain unwertt gast]*
66
Důtte is nvv der werltt stadt:
ick do dy gůtt, dvv dost my kůot;
ick heffe dy op, dvv werpst my neder;
ick ere dy, dw schendest my weder!

31.
+ I

I
1 Die wintter yst ain unwertt gast,
datt marck ick bey den tavv e.1
ich hadde ein schons lieff auserkaren,
vnd das yss war;
5 sie was myr doch nichtt getraw.
sal or rav v en!

+

32v

IIII
Tho passchen yst die fasten vtt,
so lengen vns die dagen.
mien lieff gaff myr ain krenselin
10 fan perlin fin;
datt will ick so lostelick dragen,
al mien daegen.
IIIIII
Dar nach komptt vns die kolle mey,
die thůett uns freůiden bringen;
15 hie bringet vns blomkens mancherley.
* (H. blz. 111-112)
Inhoud
Afscheidslied. In de winter treurt de minnaar over de trouweloosheid van zijn liefje. Hij
herinnert eraan, hoe hij in het voorjaar van haar blijken van genegenheid gekregen heeft. Nu
komt de mei, de tijd van de liefde. Maar voor hem hoeft het niet meer! Hij denkt met genoegen
terug aan die tijd. Hij zegt haar gedag, die hem veel verdriet en zorg gebracht heeft. Hij
beveelt zich aan in de liefde van Maria.
6 H. nr. 34 blz. 132
I 1-2 het lied begint met een opmerking van de dichter, dat de winter een onaangenaam
jaargetijde is. Het is een ‘Natureingang’ die door dichters veel gebruikt wordt. Er wordt door
dit procedé een relatie geschapen tussen de situatie in de natuur en de stemming in het gemoed
van de dichter. Tussen deze beide kan overeenstemming zijn, zoals hier, of er kan een
tegenstelling tussen beide bestaan; 1 ain unwertt gast: volgens oud gebruik worden de
jaargetijden gepersonifieerd als heersers, die om beurten aan de natuur hun wil opleggen;
unwertt: onwelkom; 2 tavv e: dauw, vochtigheid; 3 auserkaren: uitgekozen; 4 reken maar
van ja! Mogelijk slaat dit op ‘schons’; 6 het zal haar berouwen. Zo'n liefde als die van mij
zal ze wel niet meer terugvinden.
1 H.: daghe.
II 7-12 met Pasen is het vasten afgelopen, dan kunnen we ons weer aan de liefde overgeven.
Hij draagt dan weer het liefdespand, dat zijn lief hem heeft gegeven; 9 krenselin: snoer,
onderpand van haar liefde en trouw; 11 lostelick: blij.
III 13-18 de minnaar denkt aan de genoegens van de mei, die hem vreugde zal brengen; 13
kolle: fris, een gebruikelijk epitheton voor de mei; 14 freůiden: liefdesvreugde; 17 nachtegall:
het zingen van deze vogel wekt in de minnaar het verlangen naar zijn geliefde op; 18 springen:
van tak tot tak vliegen.
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koll is die mey!
ick hore die nachtegall singen
vndde springen.
IVIV
Watt achtt ich op der fogel sanck,
20 vnd op die klepers tongen.
mien liffken gaff myr or armkens blanck:
ick wes ors danck.
dar in so mag ick rosten,
wantt myt loste.
+

VV
25 Adde, adde, mien schonnes lieff,
wy twy wy moetten scheyden.
dvv host mien harte in sorgen gebracht,
dach vnd nacht:
Maria will vns gleyden2
30 van3 wyr scheyden.

+

33r

IV 19-20 wat kan mij het zingen van de vogels en het geroddel van de roddelaars schelen! Zijn
zij misschien de oorzaak van hun uiteengaan?; 21 heeft mij bij haar laten slapen; 22 wes:
weet. Ik ben haar er dankbaar voor; 23 dar in: in haar armen; 24 wantt: wanneer.
V 25 adde: traditionele afscheidsgroet; 27 sorgen: liefdesverdriet, veroorzaakt door het
gedwongen afscheid.
2 Voor ‘gleyden’ op regel doorgehaald ‘glel’.
3 Zeer onduidelijk. Vgl Antw. Ldb II nr. 11, 6, 6: als; H.: want.
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Concordanties
Hs. Brussel II, 144 fol. 3v
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VIVI
Der vns dytt lietien erstwarff sanck,
sie4 hefft so wall gsungen;
datt heft gedan ain junckfravv fin,
beym kollen wien:
35 sie vas or bolken nicht trawen!
sal or ravv en etc.

VI 31-36 epiloog van de dichter; 31 lietien: deze afscheidsklacht; 32 sie: in de tekst is ‘hie’
doorgestreept en vervangen door ‘sie’. Het laatste heeft weinig zin; 33-35 een knappe jonge
vrouw was in de frisse mei de oorzaak van zijn goede zang. Zij heeft met haar vriend toen
de koele wijn gedronken, het liefdesspel gespeeld; 35 bolken: vriend; 36 een herhaling van
de reeds in strofe I geuite bedreiging.
4 Voor ‘sie’ doorgehaald ‘hie’.
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Concordanties en melodieën
2. Souterl. nr. 58; Antw. Ldb. I nr. 25; Antw. Ldb. II nr. 11; Amsterd. Ldb. blz.
33r
Literatuur en bundels
1. G. Kalff blz. 326-327; Fl. v. Duyse nr. 144
2. L. Uhland nr. 41B; Erk-Böhme nr. 396B
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[32. Wol auff, wyr willen rieden]*
32. Annders
II
1 Wol aůff, wyr willen rieden
dar1 schonne jonckfrawkens bintt.
hyr2 ist ghein lenger blieffen
des troertt des hartze mein.
5 des sprack sich ain gutzelich wiff;
nach or statt mien gebere,
sie ist mein3 tiettverdriff.
ho gesell, des4 forfrevv ick mich!
+

IIII
Gott er alle hůpsche junckfrawkens
10 die fris vnd frolich sien,
vnd die sich laetten beschawen
end dar to erber sintt.
or loff, datt is so erentricke
inn allen Důtzschen lande:
15 wor findtt man ors glick

+

33v

IIIIII
Ich fantt5 mir aen ainen dansse,
fan frawen ain grott gschall,
mytt oeren perlin krensse
or můndelyn roett6 en all,
*

(M. blz. 104-105)
Inhoud
Liefdeslied. De dichter wil te paard daarheen rijden, waar de meisjes zijn, naar de dansvloer.
Hier, zo zonder meisjes, is er geen barst aan! Het meisje dat hij wil ontmoeten wordt met de
vereiste eigenschappen uitgedost. Maar ach, ze blijft weer onbereikbaar voor hem.
De tekst is zeer waarschijnlijk corrupt overgeleverd. De interpretatie is niet geheel
bevredigend.
Strofe II heeft maar 7 i.p.v. 8 regels zoals de andere strofen.
I 1 rieden: op stap gaan, uitgaan te paard; 3 waar we nu zijn is het saai. We gaan hier weg, iets
gezelligers opzoeken; 4 troertt: treurt om de afwezigheid van meisjes; 5 gutzelich: mhd. =
gelukkig; sprack sich: = mnd. sprack: betrekking hebben op; des: dat; 6 gebere: wijze van
zich voor te doen; nach: geeft een doel aan. Ik richt me wel naar dat wat zij wil, ik ga wel
met haar mee; 7 tiettverdriff: tijdverkorting; 8 gesell: vriend; des: daarover; forfrevv :
verheug me.
1 Voor ‘dar’ doorgehaald ‘rieden’.
2 M.: her.
3 id. mien.
4 id. dus.
II 9 hůpsche: vrolijk, sierlijk; 11 beschawen: die zich onder de mensen op de dansvloer begeven;
12 erber: eerbaar, fatsoenlijk; 13 or loff: zij worden zo vol eer geroemd en geprezen;
erentricke: mhd. erentrîche = rijk aan eer; 15 ors gelick: haars gelijke.
III 16 fantt: ik bevond me; aen: bij; 16-20 ik hoorde veel door de vrouwen veroorzaakt lawaai.
Het werd door hun sieraden, de parelsnoeren, en door hun gepraat en gelach en gegichel
veroorzaakt; 18 krensse: snoeren; 19 en all: een geheel = helemaal rood?; 23 frolick: opgewekt.
5 id. fannt.
6 id. rott.
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20 or mundelin roett as ein robyn.7
rick gott, mochtt ick sie kůssen
die alder lieůeste mien,
so woltt8 ick9 frolick sienn.
IVIV
So wer mien leytt ferschvv onden.
25 se fertt dar her!
nochtans will ick or schencken
datt jonge harttze mien.
wo wal datt ick sie niett vergeten10 kan,
sie lichtt in mienen sinne11
30 gelick die hogeste dach.
hoger12 frenntlich13 sie to my sprack.

7
8
9
IV

10
11
12
13

id. rubyn.
id. wollt.
id. ik.
24-25 dan, als ik ze mocht kussen, dan zou mijn verdriet verdwenen zijn. Maar ze is opeens
weg, verdwenen; 28 wo wal: hoe goed. Ik kan ze zeker niet vergeten; 29 lichtt: licht verspreidt;
sinne: gemoed; 30 net zoals de hoogste dag, het tijdstip dat de zon het hoogste staat, het
meeste licht verspreidt, schijnt haar licht in mij; 31 haar spreken tegen mij was echter nog
vriendelijker dan het werk van de zon in mij; hoger: nog meer; frenntlick: vriendelijk.
De hier gebruikte afkorting door M. opgelost in: spreken.
M.: sinn.
id. so gar.
id. freuntlich.
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[Het Zuphens liedboek]
34r, 34v, 35r leeg
+

A
+

35v

Ain weiffelich gebieltt

4.

Aůch sorg gy moett bsyden staen

5.

Aůch manne nv v laett v schinnen stan 9.
Ainn stedich beger ain frav v len fienn 15.
E
Enn mach hyr niett ain meyken jong

111

D
Die lieffte ist blinntt

2.

Die erste freůde die ich gev v an

6.

Die winter ist vns verganngen

8.

V
Vnns ist ferlengett ain tell

14.

+

I
+

36r

Ich had ain stedich minnekenn

1.

Ich wett ain frev v ken amv v rus

1.2

Ich armes kůsselin kleine

5.

Ich will my ghan verhogen

7

Ich seg adde, wy twien wy

14.

Ich drage inn mennen harttenn

163

Ich sal end ich moett scheidenn

18

Ich rett ain mael in ainen bůsche dal

20

M
Mienn freůnntien sichtt my offel an

3.

Mien sinnekens sintt my ontagen

10.

Mienn hartt ist alles trůrens fol

19

H
1
2
3

Het oorspronkelijke cijfer 11 doorgehaald en vervangen door een moderne 13;
idem 1 doorgehaald en vervangen door een moderne 2;
id. 16 doorgehaald en vervangen door 17.
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Hett rett ain knepken vtt aeffer lant

17
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[33. Hett fur ain munnich nach sinre klusenn]*
36v niet beschreven
+

1537
+

37r

Hůp Reykenns lieder als folgett etc.

33. Annders
Hett fůr ain můnnich nach sinre klůsenn
II
1 Het fůr ain můnchnich nach sinre klůsenn;
Hie vantt der nůnnen niett mer dann eyne tho hůs.
far henn
IIII
Aůch nonn, wolstv v mienn bolken sienn,
ich wol dyr geben mein keppeken.
far hen
IIIIII
5 Die non die dachtt inn oren moet
die munchnes kepe die wer wal gůt.
far hen
IVIV
Hie nam sie bey der witzer hanntt,
hie leidtt sie al om den ommeganck.
far hen
VV
Hie leyde sy achtter das altar,
10 hie lerde or dar den salter.
far henn
+

VIVI
Hie laes or dar denn kortten krede,
den aůe salis gennck wal1 me.
far henn
*

I
II
III
IV
V
VI
1

+

37v

(H. blz. 124-125)
Inhoud
Ballade. Een monnik gaat terug naar zijn klooster, een dubbelklooster, waar zowel mannelijke
als vrouwelijke kloosterlingen leven. Hij vindt maar één non thuis. En wat gaat er gebeuren?
1 fůr: ging; klůsenn: klooster.
3 bolken: liefje; 4 keppeken: monnikskap.
5 moet: gemoed.
7 witzer: sneeuwwit; 8 leidtt: leidde; ommeganck: gang achter het kerkkoor.
10-17 voor de beschrijving van wat er dan gebeurt worden gebruiken uit de liturgische dienst
aangewend; 10 salter: psalter, psalmen.
11 krede: credo; 12 ave salis: begin van een niet nader te bepalen liturgisch gezang; gennck:
werd er even bij meegezongen.
H.: ooc.
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VIIVII
Aůch lieber můnchnich, laest wacker,2
ich sie denn hemel apenstan.
far henn
VIIIVIII
15 Aůch liebe nonne, nv v west niett gram,
ich thv v das beste das ich kann.
far hen
IXIX
Aůch liebe nonne, nv v ligtt wol lick,
my donncktt ich far in hemelrich!
far hen
XX
Enn sol wy suůs3 zv v hemele farenn,
20 so moeytt4 vns gott die sele bewaren!
far hen

VII 13 laest: leest; of mnl. lasschen' een las maken, samenvoegen, hier term voor gemeenschap
hebben?; wacker: flink.
2 id. heeft hier: laet wacker gaen.
VIII 15 gram: boos.
IX 17 ligtt: lig; lick: gelijk; wol: goed.
X 19 suůs: op deze wijze; 20 moeytt: lastig maakt. Als dat het grootste geluk is, dan maakt
God het ons moeilijk in de hemel te komen! De verboden vrucht is dus wel erg smakelijk!
3 id. dus.
4 id. moet.
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[34. Muder, lieue mueder, nvv gebtt my einen man]*
34. Annders
II
1 Můder, lieůe můeder,
nv v gebtt my einen man,
der my dessen kolden winter
so waremkens decken kann.
a alle mein glider leffen,1 leffen,
b alle mien lietiens leffen mich.
+

II
5 Aůch dochtter, lieůe dochtter,
dv v wachtt noch wal ain jar!
moder, lieůe moder,
het feltt my fel to schv v ar.
a alle mien etc.

+

38r

IIIIII
Aůch dochtter, lieůe dochtter,
10 dw wachtt noch wal ain maenntt!
aůch moder, lieůeste moder,
nw segtt an mien glatt.2
a allen mien etc.
IVIV
Aůch dochtter, lieůe dochtter,
dv v wachtt noch wal ain v v eck!
15 aůch můder, leůeste3
nv v segtt an mien gebreck.
a allen mien.
V
Aůch dochtter, lieůe dochter,
nvv wacht die maltytt vtt!
aůch můder, lieůeste můder,
20 wie gerne wer ick die brůytt.
etc.
VIVI
*

I
1
III
2
IV
3
VI

(H. blz. 125-126)
Inhoud
Samenspraak tussen moeder en dochter. Een meisje vraagt haar moeder om een man. Moeder
wil een kennismaking maar uitstellen, maar het leed is al geschied, want haar dochter heeft
er al een. Moeder waarschuwt haar dochter wel, maar ...
a glider: mhd. gelit = ledematen; b leffen: behoort het bij mnl. laf = slap? Betekent het dan:
slap zijn?; lietiens: bij mnl. lit = lid van het lichaam?.
H.: beven.
12 segtt: behorend bij mnl. sien; glatt: gelaat.
id. ghedaent.
14 v v eck: week; 16 gebreck: liefdesverdriet.
id. voegt eraan toe: moeder.
22 wae: oostmnl. wae = waar; kor: keuze. Waar vind je hem dan die je kiest, wilt hebben?
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Aůch dochtter, lieůe dochter,
wae kriegy dan die kor?
aůch můder, lieůe můder,
die man stett for die doer.
etc.
+

VIIVII
25 Aůch dochtter, lieůe dochter,
die man ist ivv to groett!
vnnd krichtt hie iv v op denn bede,
hie ketteltt ivv tor doet!
a allen mien litien.

+

38v

VII 27 bede: bed; 28 ketteltt: kietelt.
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Literatuur en bundels
1. G. Kalff blz. 429
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[35. Es spruttenn 3 blomkens in gennen tael]*
35. Annders
II
1 Es sprůttenn 3 blomkens in gennen tael,
alleine,
baeffen brett beneden schmal.
so, mien lieffken, so.
II
Baeffenn brett, beneden,1
alleine,
dar op so rost die nachttegal.
so, mien lieffken.
IIIIII
5 Aůch nachtegal, klain fogelken,
alleine,
wolstvv dar meinen baede wal2 sienn?
so.
IV
Woe soltt ich iv ven bade sien,
alleine,
ich sin so klainen fogelken.
so, mien lieffken.
VV
Al sinntt gy klain, gy fliegett so schnel,
alleyne,
10 gy foertt dar meinen baetschaff wol.
so, mien lieffkenn, so.
+

VIVI
Hie nam das brieffkenn in sinnen můntt,
alleine,
hie fůre mitt3 al affer datt gron woltt.
so, mien lieffkenn, so.

*

I
1
III
2
V
VI
3

+

39r

(H. blz. 123-124)
Inhoud
Balladeachtig lied. Een minnaar stuurt via een nachtegaal aan zijn liefje het bericht, dat hij
een ander heeft. Zij antwoordt, dat ook zij dan een ander neemt. Wie zal er het eerst spijt
krijgen?
1 de ‘Natureingang’ heeft hier zijn functie van stemming-interpreteren verloren; sprůttenn:
ontspruiten; blomkens: bloemen, bloeiende struiken?
H. voegt eraan toe ‘smal’.
6 baede: bode.
id. ‘wal’ weggelaten.
10 foertt: hij kwijt zich ervan; baetschaff: opdracht.
12 affer: over.
id. ‘mitt’ weggelaten.
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VIIVII
Hie gaff datt fennsterkenn ainen stott,
alleyne,
schlap gy lieff, off sinntt gy doet?
so, mien lieffken, so.
VIIIVIII
15 Ich schlap also faste niett,
alleyne,
ich hor al watt mien lieff entboett!
so etc.
IXIX
Iw lieff entbott iv v gůden pris,
alleine,
hie wil gan trv v en ain ander wieff.
etc.

VII 13 stott: duwtje.
VIII entboett: liet weten.
IX 17 pris: lof. Wees verzekerd van zijn lof, achting.
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XX
Wil hie gaen trv v en ain ander wieff,
alleine,
20 so will ich gaen trv v en ainn ander man!
besehen wytt erst berawen sal!
so, mien lieken, so.
XIXI
Nv v bied ich gott an vnsse lieffe frav v ,
alleine,
datt hett mien lieffken erst berav v !
so, mien lieffken, so.

X 20 de geliefde blijft er nogal nuchter onder; 21 berawen: spijt krijgen van.
XI 22 an = en.
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[36. Hett jar doe ich ain oltt wieff nam]*
+

36.
+

39v

I

I
1 Hett jar doe ich ain oltt wieff nam,
sie was berompen.
ich konndtt or nichtt ghelffen,
der older trůmpe.
IIII
5 Ich gennck hen to karchen,
ich klagde got mien noett:
helptt, reicher got fann hemel,
wer1 datt oltt wieff doett!
IIIIII
Enn doe ich weder fan karchen kv v am,
10 datt olde wieff v v as doett.
help, reiche gott fann hemel,
verwonnen ist al mien no2
IVIV
Ich spande ann mienen waegen
wol 25 ros.
15 darmitt so gennck ich jagen,
al nach den karchoff.
VV
Enn doe ich aůff den karchoff kv v am,
datt graff bereytt.3
vnd soltt ich darůmb trvv ren?
20 es was my jo niet leitt!

*

I

II
1
III
2
IV
V
3

(H. blz. 127-128)
Inhoud
Balladeachtig lied. Een blijkbaar jonge man trouwt een oude vrouw. Hij kon er geen
gemeenschap mee hebben. Hij klaagt God zijn nood, die hem dan ook prompt op zijn wenken
bedient: de oude vrouw gaat dood. Hij is blij en begraaft haar zonder droefheid.
1 nam: trouwde; 2 berompen: vgl. mnl. rimpen = vol rimpels; 3 ghelffen: mnl. gehelpen =
helpen, bevredigen; mogelijk ook mnl. gelieven = ter wille zijn?; 4 der-trůmpe: bijstelling
bij or; trůmpe: trompet. Hier aanduiding van vrouwelijk geslachtsorgaan? Hier als pars pro
toto?
5 karchen: kerk; 7 reicher: machtig.
H. last voor ‘wer’ het woord ‘och’ in.
12 verwonnen: overwonnen, verdwenen.
In de tekst niet voluit geschreven. H. heeft hier ‘noot’.
13 ann: voor; 15 jagen: hard rijden. Zo graag wil hij van haar af!
18 emenderen: was; 20 was-leitt: het deed me geen verdriet.
id. voor ‘bereytt’ staat ‘haer’.
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Concordanties en melodieën
4. Vlgschr. Kunigund Hergotin z.j. (Vgl. 2. L. Uhland)
Literatuur en bundels
1. G. Kalff blz. 422; Fl. v. Duyse nr. 268
2. L. Uhland nr. 292; Erk-Böhme nr. 913
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[37. Tho vttertt for die portte]*
+

37 Annders
+

40r

I

I
1 Tho Vttertt for die portte
da wonntt ain meskenn fienn,
datt woltt nemanntt hebben
ett soltt ain kroppelkenn sienn.
a datt kropelken heft gůtt geltt, gůtt gelt,
b das meysken ist fien.
IIII
5 Mytt dem kv v am dar ain schoemacker:
mesken, wolstv v mich?
neny, sed sy, peckedrat!
ghy findtt my aůch fel to kůat,
hett sal ain ander sienn.
a datt krop etc.
IIIIII
10 Mytt dem kv v am dar ain schneider:
mesken, etc.
neny,1 sede sie, spettlůs!
ghy sintt my aůch fel to facken to hus,
hett sal ain ander sien.
a datt kropelken heft etc.
IVIV
15 Mytt dem kvv am dar ain backer:
mesken, wolstvv mich?
nenych1 sed sy, kickin affentt!
ghy sindtt mich aůch fel to ser bestaffen.
hett sal ain ander sien.
a datt etc.
+

VV
20 Mytt dem kv v am dar ain koster:
*

I
II

III
IV
V

+

40v

(H. blz. 128-129)
Inhoud
Balladeachtig lied. Een meisje in Utrecht kiest uit al haar aanbidders een invalide. Men zegt,
omdat hij geld heeft! Speelt misschien ook de overweging mee, dat ze dan wat meer
bewegingsvrijheid heeft, omdat hij niet al haar gangen kan nagaan, gehinderd door zijn
handicap? Of hoeft ze dan niet zo gauw bang te zijn voor ontrouw van zijn kant?
In tegenstelling tot de andere strofen heeft I maar 4 regels.
1 for: in de stad bij de poort; 2 fienn: knap; 3-4 het meisje wil alleen maar een invalide man
hebben.
7 peckedrat: pikdraad. Hier en in de volgende strofen worden de diverse vrijers zeer
toepasselijk aangeduid met aan hun beroep ontleende werktuigen of situaties of aan hun
lichamelijke eigenschappen; 8 kůat: lelijk.
12 spettlůs: spatluis. Luis, die spatten, vlekken maakt?; 13 fel: veel; facken: dikwijls.
17 kickin affentt: kijk-in-de-oven; 18 bestaffen: oostelijk bestaeven = met stof bedekt.
22 klinckerdy klanck: klanknabootsing van het klokgelui; 23 klepell: klepel. Toespeling op
het mannelijk geslachtsorgaan?; wel: veel.
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meskenn, wolstv v mich?
nenich, sed sy, klinckerdy klanck!
iv v klepell ist iv v wel to lannck.
hett sall ain ander sienn.
a datt etc.
VIVI
25 Mytt dem kv v am dar ain kropelkenn:
meskenn, wolstv v mich?
ja, sed sy, hůpen stůp!
gy sindtt my aůch also nůtt.
hett sall ghen ander sien.
a datt etc.

VI 25 mytt dem: tegelijkertijd; 27 hůpen stůp: mnl. huppen = huppelen, mnl. stupen = bukken,
zich buigen; 28 nůtt: voordelig. Met jou kan ik mijn voordeel doen.
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[38. Zvv mey had ich ain blomkenn]*
38 Annders
II
1 Zv v mey had ich ain blomkenn
inn mien hartien verkaren;
datt ist my dessenn kolden wintter
affgefraren.
IIII
5 Datt blomkenn lichtt ferborgen
vnter den koldenn schne;
sal ich fan eůch scheiden, gůtt lieff,
datt thůtt my we.
+

IIIIII
Sal ich fan eůch scheidenn, gůt lieff,
10 datt veltt my schv v ar;
so sett ick all mien hapen end trost
al1 intt ney jar.

+

41r

IVIV
Datt neye jar datt komptt her1 ann,1
mett freůiden ann.
15 ich hap, datt sie mien boelkenn
noch wal werden sall.

*

I
II
III
1
IV
1
1

(H. blz. 122)
Inhoud
Liefdesklacht. Een minnaar heeft in mei een meisje gehad. In de winter heeft hij haar verloren.
Nu hoopt hij dat het nieuwe jaar hem zijn lief weer teruggeeft.
1 blomkenn: een pracht van een meisje; 2 verkaren: uitgekozen; 4 affgefraren: van zijn stengel
afgevroren. In de winter, als de liefde geen kans krijgt om zich te ontplooien, is het uitgeraakt.
7 sal: moet.
11 so: daarom. Mijn hoop om haar weer te kunnen bezitten heb ik op het nieuwe jaar
gevestigd.
H. laat dit weg.
13 her ann: eraan; 14 freůiden: liefdesgeluk; 15 boelkenn: liefje; 16 noch: noch eens, wederom.
H. laat dit weg.
H. laat dit weg.
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[39. Es gienngenn zvvie gespellenn gutt]*
39. Annders
II
1 Es gienngenn zv v ie gespellenn gůtt1
brecken vnnd lessenn blomen.
dar bey dar stůntt datt gronne waltt,
dar singenn die fogelkenns jonnck vnd oltt,
5 dar laegen die zv v ay verholden.
II
Die eine gespellen sůr anderen sprack:
gespel, nv v wiltt my raedenn.
hir ist ainenn olden man,
die ist kroppel vnd dar to lam
10 die my so gerne neme.
+

IIIIII
Nemmett gy ainen olden2 man,
so ist iv v sorge schv v aren.
nemmet ainen jůngling,
ain so wal gebaren kintt,
15 die ist eůch best genamen.

+

41v

IVIV
Der jůnnglinck in der doren stůnndtt,
die schonne was dar inne:
mach dar nichtt ain jůngling,
ain so wal gebaren kindtt
20 komen inn ivv en sinnen?
VV
Ja, die inn mien sinnekens komen sall
die ist noch vnngebaren.
nv v reytt, gůtt ridder, war gy wiltt,
*

I

1
III
2
IV
V

(H. blz. 116-117)
Inhoud
Balladeachtig liefdeslied. Twee vriendinnen gaan bloemen plukken. De een vraagt raad aan
de ander, of ze met een oude man die kreupel is moet trouwen. Neem een jonge man van
goede afkomst, is haar raad. Als er nu een jonge man bij haar komt, wil ze hem niet ontvangen.
Alles wat je aan mij spendeert, ben je kwijt. Ik houd niet van je. Dan ga ik maar met anderen
plezier maken, je zult er vast wel spijt van hebben!
1 gespellenn: vriendinnen; 2 plukken en verzamelen, 3 in de buurt was een groen bos; 4 het
zingen van de vogels doet bij de vriendinnen amoureuze gedachten opkomen; 5 verholden:
mhd. verhalten = verbergen. Aan het oog onttrokken.
H. laat dit weg.
12 sorge: moeilijkheden, zorg; schv v aren: veel; 14 wal gebaren: van edele afkomst; kintt:
jonge ridder; 15 genamen: aangenaam. Dat zal je wel mogen.
id. sulken.
18 mach: kan; 20 komen-sinnen: wil je je hart, je liefde niet aan mij schenken?
22 vnngebaren: ongeboren, die is er nog niet, die ben ik nog niet tegengekomen; 24 gůtt:
goederen, alles wat je voor mij uitgeeft; lecktt: legt, ten koste legt; 25 ferlaren: vergeefs,
nutteloos.
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alle datt gůtt datt ghy ann my lecktt,3
25 datt ist aůch al ferlaren.
VIVI
Vnnd wan das als ferlaren ist,
das sal eůch noch wal rawen,
vnnd sall ich all mienn grosse gůett,
meinen frischen hogen moett,
30 ferzeren mitt schonne frav v en!

3 id. spilt.
VI 27 daar zal je nog spijt van krijgen; 29 frischen: jeugdig; hogen moett: ridderlijke, hoofse
gezindheid; 30 ferzeren: mhd. verzern, mnl. verteren = besteden aan, uitgeven voor.
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2. Antw. Ldb. I nr. 80 en nr. 162; Fruyt. Eccles. nr. 3
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Literatuur en bundels
1. G. Kalff blz. 344 en 442
2. L. Uhland nr. 115; Erk-Böhme nr. 70 a-d

Zutphens liedboek

166

[40. Hett rett ain rider jagen]*
+

40 Annders
+

42r

I

I
1 Hett rett ain rider jagen,
aůch jagenn1 inn datt woltt.
was fanntt hie op der heydenn?
tvv ie gespellen kleine;
5 die ein was sůfferlich.
IIII
Hie sprach, gott grůs beydenn!
die schonnste2 wil ich hann,
ich will iv v fůren hoghe,
denn enngen3 weck stat gronne
10 thott minnes fatters borch.
IIIIII
Doe hie thott faders borch kvv am,
hie4 dede wie ain erber man:
hie dede hor schonne lighen
aůff einen syden bede:
15 die fack die gennck em ann.
IVIV
Och, doe hett kv vam ann gen morgenn,
die lichtte tag ann kv v am:
Nv v 5 op, ritter bolde,6
die dach scheintt7 dor denn wolde,
20 ich hor ain fogelsanck.

*

I
1
II
2
3
III
4
IV
5
6
7

(M. blz. 106-107)
Inhoud
Ballade. Een ridder ontmoet twee vriendinnen en één ervan neemt hij mee. Hij gaat met haar
naar bed, maar raakt ze niet aan omdat hij te moe is en wil slapen. 's Morgens doet hij
toenaderingspogingen, maar zij weigert er nu op in te gaan, beledigd door wat er de vorige
avond gebeurd is. Ze wil weer naar haar vriendin terug. Als ze deze ziet en zegt, dat ze nog
maagd is, geeft deze haar de raad haar haar op te binden. Dat wil ze niet, ze wil haar haar
laten hangen als het een maagd betaamt, zodat iedereen kan zien, dat de ridder geen knip
voor de neus waard is!
1 jagen: op zoek gaan naar een meisje; 4 gespellen: vriendinnen; sůfferlich: knap.
M.: jagen.
7 schonnste: knapste; 8 hoghe: hoog op mijn paard; 9 enngen: eng, nauw; weck: weg; stat:
is door groen omzoomd.
id. schönste.
id. jungen.
12 erber: eerbaar; 13 dede: liet; 14 bede: bed; 15 fack: slaap. Hij werd door slaap overmand.
Voor ‘hie’ op de regel een doorgehaalde ‘d’.
18-20 je moet nu weg ridder, we mogen niet gezien worden; 18 bolde: dapper.
M.: nu.
id. holde.
id. scheinnt.
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+

VV
Tenn ist so nach dem dage nichtt,
hett ist die mannen8 schinn.

+

42v

nv v 5 kertt iv v harv v ers vmb
mitt iwen roden můnde,
25 gůtt lieff, en kůssett mich.
VIVI
Ich enn9 thv v es nitt, ich en thvv
ich en thůs werlich nichtt!
an ich wil wir zv v heime,
zv v mien gespellenn kleyne,
30 dar ich sie lestmals liett.

es nitt,

VIIVII
Gespell, wal lieffer gespelle,
nv v welt my geben raett!
my hefft ain rider beschlapen,
hie hefft my machtt gelatten,
35 gespell, nv v

V
8
VI
9
VII

5

gebtt my raett.

21 nach: mhd. nâch = in de nabijheid van; 23 harv v ers: mnl. herwaert = naar hier toe.
id. Manne.
27 werlich: echt; 28 an = en; wir: weer; zv v heime: naar huis; 30 lestmals: onlangs.
id. en.
33 beschlapen: is met mij naar bed geweest; 34 machtt: maagd. Ze voelt het als een belediging
aan dat zij hem niet heeft kunnen bekoren.
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VIIIVIII
Gespelle, wal lieffer gespelle,
ich sal iv v geben raett:
gy sollt v har aůff bindtten
als ander10 feine frav ven,
40 bey lade, ghy sindtt ghen machtt!
+

IXIX
Ich enn thvv es nitt, ich enn thvv
ich en thvv es werlich niett.
mien harken datt sal hangen,
den losen rider to schande,
45 datt hie my maget liet!

es nitt,

VIII 38 het haar opbinden was een teken dat een meisje geen maagd meer was; 40 bey lade: mnl.
bilode = bijlo = waarachtig. In de ogen van allen ben jij nu geen maagd meer.
10 id. auch.
IX 43 hangen: zal ik lang blijven dragen; 44 losen: onbetrouwbaar; schande: tot schande van
de onbetrouwbare ridder; 45 datt: omdat.
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[41. Die nachtegal die sannck ain lied]*
41. Annders
II
1 Die nachtegal die sannck ain lied,
datt lerden ich.
ennd hie hatt ain ferholden lieff,
die freyden ich.
5 end des woltt ich niett laetten:
des saffens als die dach vnntter gennck
so gennck ich dar bey schlapen.
IIII
Die můder stůndtt aůff all fan denn bede,
sie ennssende ain lichtt.
10 sie fandtt or jonngste dochtter,
bey den bedde nichtt.
wo isset or nv v geganngen?
nv v ist mein jůngste dochter
hev v eck mitt ain so fremden mannen.
+

IIIIII
15 Hie was my also fremde nitt,
ich hadden lieff.
dar mytt ich affer die heide rett.
hie dede my niett.
so fer ann ghen gronn heide,
20 ja, dar twie gůtt lieffkenns samen gaen:
wie node dat sie ihm scheidenn.

+

43v

IVIV
Dar tvv ie gůtt lieffkens samen,
ann ainen dansv v artt ghan,
woe frenntlich, das sie or aůgkens
25 op merkanderen schlann,
gleich die margen sternnen.
*

I

II
III

IV

Inhoud
Balladeachtig lied. Als ‘Natureingang’ haalt de dichter de nachtegaal aan, die door zijn
gezang de minnaar ertoe brengt buiten bij zijn geliefde te gaan slapen. Moeder ontdekt de
afwezigheid van haar dochter. Deze kent haar minnaar al langer en er volgt een algemene
beschouwing over de aantrekkingskracht van de geliefde op de dichtende minnaar. Het
gedicht is inhoudelijk niet als een eenheid te beschouwen. Mogelijk zijn de strofen uit
verschillende liederen afkomstig.
2 lerden: de nachtegaal heeft de minnaar geleerd hoe een meisje te verwerven; 3 ferholden:
mhd. verhalten = verbergen. Hij had in het geheim een vriendinnetje; 4 freyden: vrijde. Daar
vrijde ik mee; 6 des saffens: 's avonds; vnntter gennck: als het donker wordt.
8 bede: bed; 9 ennssende: mhd. enzünden = ontsteken; 12 wat is er met haar gebeurd? 14
hev v eck: mhd. hinwec = weg.
17 affer: over; die heide: veld, naar buiten; 18 niett: geen kwaad; 19 heide: daar was het
traditionele rendez-vous van de gelieven; 20 samen gaen: samenkomen, de liefde bedrijven;
21 node: met tegenzin.
23 mnl. aen enes dans gaen = zich met elkaar inlaten, het liefdesspel spelen; 24 frenntlich:
verliefd; 27 hefft: moet.
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mien1 hartien hefft iv v socken
lieff, mien aůgkens sein v gernnen.
VV
Mienn hartien ist wel wilder
30 dan ain fogelkinn.
enn datt mach nemantt temmen,
hett moett die lieůeste sien.
enn datt mach nemans temmen
dan die alder lieůeste mien.
35 gott wett wal wen ich mennen!

1 Voor ‘mien’ een doorgestreepte ‘h’.
V 29 wel: veel; wilder: onstuimiger; 31 datt: sc. hartien; temmen: rustig maken; 32 hettsien:
tenzij; 35 mennen: bedoel.
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[42. Enn will wy taffentt genochlich sienn]*
+

42 Annders
+

44r

I

I
1 Enn will wy taffentt genochlich sienn,
end drincken den rinnschen koldenn wienn,
as das wintien weytt.
a wir willen niett scheiden,
b wir willens ferbeyden,
c as1 hantien kreytt.
IIII
Nv v wil wir hebben ain frisschen moett,
5 ferzerren ain weynich fan vnseren gůet,
als datt wienntien weytt.
a wir etc.
IIIIII
Aůch, had ich 25 bedden,
tho meye woltt ick er niett ann plomken fan heben,
als2 wientien so3 weitt.
a wir etc.
IV
10 Had ich mien freůntien in miennen arm,
wer sie koltt, ich machtt sie warm,
as1 wienntien weytt.
a wir etc.

*

(H. blz. 126-127)
Inhoud
Drinklied. Laten we drinken van de wijn als het buiten guur is. Als ik 25 bedden had, dan
kon ik ze in de mei best missen. Dan ging ik met mijn geliefde buiten slapen. Als ik ze in
mijn armen hield, zou ik ze warm maken.
Het lied heeft een dubbele bodem, daar het drinken van de koele wijn ook een term is waarmee
het liefdesspel wordt aangeduid.
I 1 taffentt: 's avonds; genochlich: vrolijk; 2 rinnschen: Rijns, Rijnlands; de koele wijn drinken:
ook term voor het bedrijven van de liefde; 3 weytt: waait. Als het buiten guur weer is kun
je lekker in een herberg drinken; b ferbeydenn: wachten, d.i. totdat het weer beter is; c as:
wanneer.
1 H. na ‘as’ het woord ‘dat’.
II 4 frisschen moett: opgewektheid, vrolijkheid; 5 ferzerren: mhd. verzern = opmaken, verteren;
gůet: goederen, geld.
III 8 tho meye: in de mei; ann = ain; plomken: pluimpje, veertje. Hij heeft dan geen bed nodig,
het liefdesspel kan in de vrije natuur plaats vinden.
2 id. ‘dat’ na ‘als’.
3 id. ‘so’ weggelaten.
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[43. Ich rett mir vtt auff aeffenntt turen]*
Annders
+
43. Annders
+

44v

I

I
1 Ich rett mir vtt aůff aeffenntt tůren.
so fer ann ghen gronn woltt,
dar ist die freůde důre.
dar můttett my ain so wadeliche macktt:
5 ja, roskens wolde sie brechen,
datt hatt sie my gesagtt.
IIII
Roskens roett ann einen kransse:
wer ain stedich bůlkenn hefft,
die mach wal frolich danssenn.
10 enn des enn heb ich armes reůitterle nichtt,
des moes ich růtten end raůbenn,
en stellen as ain diep.
IIIIII
Roetten end raůben ist khain schande,
das thon die heren,1
15 die besten fan den lande;
darůmb so wagen sie or leip vnnd aůch or2 gůtt.
sie leytt mir inn den hartten,
ja, die mich singen thůtt.

Inhoud
Ruiterlied. Een ruiter heeft op zoek naar een vriendinnetje een kortstondig avontuurtje. Hij
heeft geen vast lief, hij is aangewezen op vluchtige ontmoetingen, hij moet als een stroper
erop uit gaan om een meisje te verschalken. Maar roven doen de hoge heren toch ook!
De laatste twee zinnen hebben nauwelijks verband met het voorgaande.
I 1 aůff aeffenntt tůren: op zoek naar een avontuurtje? Of: bijgeval, toevallig? 3 freůde:
liefdesgenot; důre: duur. Het kost me geld of moeite haar zover te krijgen? Of: důre = mhd.
tiure = afwezig? 4 můttett: ontmoet; wadeliche: mhd. waetliche = mooi; macktt: maagd,
meisje; 5 roskens brechen: het liefdesspel bedrijven.
II 7-9 wie een vaste vriendin heeft kan van het liefdesspel blijvend genieten; 7 kransse: snoertje;
8 stedich: trouw; 9 mach: kan; 11 moes: moet; růtten: op strooptocht gaan, gaan roven.
III 13 roetten = růtten; 16 leip: lijf; 17-18 stoplappen?
1 H. voegt hier ‘al’ aan toe.
2 id. laat weg ‘aůch or’.
*
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[44. Es soltt ain suverlicke ghan temmen]*
Annders
+
44. Annders
+

45r

I

I
1 Es soltt1 ain sůverlicke ghan temmen
ain klann2 woltt fogelkenn.3
enn soltt or datt enntflieghen,
datt soll or also leyde sienn.
IIII
5 Sie dett or hoch aůff schortten,
sie tratt datt fogelkens nach.
sie riep mitt also helder lůde steme:
nv v

4

statt, jůng her, nvv

4

statt!

IIIIII
Wol edle schonne jonnck5 frav v en,
10 was heb ich eůch misdann?
vnd datt gy also helder lůde růpett
ende hettet my stille stann?
IVIV
Wal edle schonne jonnckherren,
ir hebbt mir nix misdann.
15 mir ist ain klain woltfogelkenn entflogen:
wolly my datt helpen fainn?
+

VV
Die rider tratt vann sinnen falenn,
fann sinnen faelenn inn datt grasaenn
*

I
1
2
3
II
4
III
5
IV
V

+

45v

(M. blz. 109-110)
Inhoud
Balladeachtig lied. Een jong meisje heeft een vogeltje in het bos gezien dat ze wil gaan
vangen. Ze vraagt een jonge man haar te helpen de vogel te temmen. Blijkbaar begrijpt hij
haar verkeerd, hij stapt van zijn paard en ontmaagdt haar. Daarna verlaat hij haar en geeft
ze de raad naar haar moeder te gaan om te zeggen, dat ze geen kind meer is. Zij voelt zich
onteerd, daar dat niet haar bedoeling was.
Strofe VI bestaat uit 6 i.p.v. de in het gedicht normale 4 regels. Zijn hier wellicht enige regels
weggevallen?
1 sůverlicke: knap meisje, onschuldig meisje?; temmen ein fogelkenn: ook term voor het
ontmaagden van een meisje; 3 enntflieghen: wegvliegen; 4 leyde sienn: verdriet doen.
M.: sollt.
id. klain.
id. fogelkinn.
5 aůff schortten: haar kleren opnemen; 8 jonge ridder, blijf eens even staan!
id. nu.
12 hettet: heet, beveelt.
Na ‘jonnck’ op de regel doorgestreept ‘here’.
13-16 het meisje is nog erg jong en naief dat ze dat verzoek tot de ridder richt. Ze kent de
betekenis blijkbaar niet. Of doet ze maar zo? Wordt dat niet door de conventie verlangt?
17 sinnen falenn: volen = veulen, paard; 19 hij wilde wel aan haar verlangen voldoen!
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hie wolt or dar datt fogelkenn helpen temmen
20 dat or enntflogen was.
VIVI
Mer doe die loesse ridder
sienn willekens hadde gedaenn,
doe sprack hie to der sůverlicke alleyne:
ghy můgett wol tho hůsv v artt ghaenn,
25 end seghen6 ver alder liefste můder,
datt fogelkenn is al gefainn.
VIIVII
Wol edle schonne jonnckheren7
verrompt eůch nix zv v 8 serre,
ja, wie die hoeffsche frav v elin schenndett,9
30 die hebbens allso kleyne er!

VI 21 loesse: vals, onbetrouwbaar; 22 met haar het liefdesspel had bedreven, haar ontmaagd
had; 25 seghen: zeggen.
6 M.: seggen.
VII 27 jonnckheren: jonge ridder; 28 verrompt: mhd. verrüemen = prat gaan op, zich beroemen
op; 29 hoeffsche: hoofs; schenndett: onteert; 30 hebben daarvan weinig eer.
7 id. herren.
8 id. zu.
9 id. schendett.
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[45. Hett was ain gesellekenn, was guett fan pries]*
7
Annders
Enn datt schach inn genne meye,
end kussy achtter
end ich sie forne,
so kůsvv ys alle beyde etc.
+

45. Annders
+

46r

I

I
1 Hett was ain gesellekenn, was gůett fan pries,
hie had ain bůlkenn in sinnen sinn,
hie bad or om die stedige min,
offt sie sinn frendinekenn wolde sienn.
a Schonne jonnckher, then mach niett sienn:
b der enn ist mer1 ein allein,
c die fann minnen roskens reytt
d plockenn sal hie2 blederkins.
e ich hap, hie sall noch wederkhomen,
f die der freůitt datt hartte mienn.
IIII
5 Schonne jonnckfrav v ken, hatt ich denn schlotten,3
inn iv v en bomgarden so woltt ich ghaenn,
die roskens woltt ich brechen sienn,
die blederkenns woltt ich laetten haenn.4
a schonne jonnckher, tis wal zvv ferstann,
b ir enn mogtt nichtt annegaenn.
c der enn ist niett mer dan ein etc.
+

IIIIII
Schonne jůnckfrav v , inn sůlcher matten
10 leg ich mein hoefft inn iv ven schoett:
trost y my niett inn kortzer stonntt,
*

(H. blz. 122-123)
Inhoud
Samenspraak. Een jonge man heeft zijn hart verpand aan een meisje. Hij maakt haar zijn
verlangen kenbaar. In het refrein gaat zij op zijn smeekbede niet in om de eenvoudige reden,
dat ze al een lief heeft. Maar hij zal haar toch wel krijgen! Neen, zegt zij.
I 1 gesellekenn: jonge man; pries: van aanzien; 2 bůlkenn: liefje; in sinn: zijn hart gericht op;
3 stedige: trouw; c-d die met mij het liefdesspel zal spelen; c reytt: rood?; d hie: = die?; f der
= daer; freůitt: blij maakt.
1 H. voor ‘mer’ het woord ‘met’, na ‘mer’ het woord ‘dan’.
2 id. die.
II 5 schlotten: schrijffout voor schlottel?; 6 bomgarden: tuin; 7 roskens brechen: voor het eerst
het liefdesspel spelen; sienn: zijn? Ik wilde voor hem met jou het liefdesspel spelen?; 8 haenn:
hebben, houden; b annegaenn: er naar toe gaan, d.i. de liefde bedrijven.
3 id. slotel.
4 id. staen.
III 9 matten: op die manier. Als het er dan zo mee gesteld is; 11 troost: help je me niet van mijn
liefdesverdriet af; 12 rav ven: liefdesverdriet; a thoet-noett: het is niet nodig, je schiet er
niets mee op.
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46v

vann rav v en so moett ich blieffenn doett.
a schonne jonnckher, then thoett ghen noett,
b datt ghy blyffett fann rav ven doett:
c der enn ist mer ein allein,
d die5 fan minnen roskens etc.
IVIV
Schonne jonnckfrav v ken, gy sintt so stoltt,
end dar toe driest inn iv ven sinn.
15 ich hebbe wal hoger barch sein dalen
dan offt ov v tornken nider fiell!
a schonne jonnckher, datt wett ich wall,
b datt mien torenken fallen saell.
c der enn ist niett mer dann ein6
d die5 fan miennen etc.

5 id. heeft deze regel overgeslagen.
IV 13 stoltt: trots; 14 driest: overmoedig; sinn: in je hart; 15-16 ik heb wel een hoger berg dan
jouw torentje kleiner zien worden. Het is allemaal grootspraak van jou. Ik krijg toch wel
mijn zin; 15 barch: berg, hooiberg; sein: zien; dalen: zinken; lager worden; 16 tornken:
torentje.
6 na ‘ein’ het woord ‘allein’.
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Concordanties en melodieën
2. Antw. Ldb. I nr. 42
Literatuur en bundels
G. Kalff blz. 278
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[46. Denn dollenn hoett denn wil wy auffsettzen]*
Annders
+
46. Annders
+

I
1 Denn dollenn hoett denn wil wy aůffsettzen,1
denn dollen hoeytt, den nemptt ins gůtt.2
denn sal sie dragen, denn moett sie dragen.3
den kwarům1 etc.4
5 allett he!5
end sol my morgen aldenn dach
mein hofftien2 schv veren,7
laett schweren datt schweren will!
so drinck wir heyll intt seyll!39
10 datt4 wintien5 moett dar inn.10
watt6 baetten my 1000 nobelenn,
wantt wy begraben sin! etc.12

*

1
2
3
1
4
5
2
7
3
9
4
5
10
6
12

(M. blz. 110)
Inhoud
Drinklied. Een drinkebroer wil plezier maken. Zijn lief zal ook meedoen. En al heb ik de
volgende dag een kater, het kan me niet schelen. Geef het geld maar uit. Bij je dood kun je
het toch niet meenemen.
De tekst is fragmentarisch en mogelijk ook corrupt overgeleverd. De interpretatie is daardoor
moeilijk.
dollenn: dwaas, gek; hoett: narrenkap?; aůffsettzen: opzetten.
nemptt ins gůtt: je moet er geen kwaad achter zoeken, het is voor een keer niet erg.
zij, zijn lief, zal ook meedoen.
M.: kwaren.
den kwarům: waarschijnlijk begin van het refrein; betekenis onduidelijk.
allett he: laatste regel van het refrein? Betekenis misschien: Vooruit maar!.
id. hofftjen.
schv veren: pijn doen.
id. heyll.
heyll: heil, geluk, opgewekte stemming; seyll: zeil.
id. dat.
id. wintjen.
hoe meer we drinken, hoe plezieriger het wordt.
id. wat.
wantt: wanneer.
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[47. Enn doenn ich dor das woltt rett]*
47. Annders
II
1 Enn doenn ich dor das woltt rett,
dar moettett mir ain schlecke.
was ich nitt ain kůnner man?
ich dorfft mien mest wal treckenn!
a nv v mogy horen, wie kůnne datt ick sey
b op all mien geltt!
c wer watt fan my heben will,
d der kom intt feltt!
+

IIII
5 Ann můette my dan ain felthoenn,
ich dorfft datt wal beginnen,
ain stecken ihm datt hofft al dor den toenn,
an dorfft dar wal aeffer springen!
a nv v můgy hoeren wy kůnn1 etc.

+

47v

IIIIII
Enn wer ick2 dann gev v apenett
10 fann hoeffden zv v den foettenn,
ann moette my dan ain ffette kapoenn,
ick dorfften aůch wal grotten!
a nv v mugy horen wie kůnne dat ich sin3 etc.

*

(H. blz. 119)
Inhoud
Spotliedje, parodie op de dappere ridder. Als hij een slak tegenkomt, trekt hij vast wel zijn
mes. Hij vangt een patrijs, zet zijn kop tussen de spijlen van het hek en springt er dan overheen.
En als hij een vette haan tegenkomt durft hij hem zelfs te groeten. Zeg maar dat hij niet
dapper is! Bij hem is zijn geld veilig.
I 1 rett: te paard reed; moettett: ontmoette; schlecke: slak; 3 kůnner: dapper; 4 dorfft: durfde;
mest: mes; a wie: hoe; sey: sien op = toezicht houden op.
II 5 ann = en; můette: ontmoette; felthoenn: patrijs; 6 beginnen: de strijd aanbinden; 7 ain =
en; hofft: kop; toenn: omheining; 8 aeffer: erover heen. Als hij vast zit durf ik wel over zijn
kop te springen!
1 H. weggelaten: wy kůnn.
III 11 ann = en; ffette: vet; kapoenn: kapoen, gesneden haan; 12 grotten: groeten.
2 ‘ick’ later boven de woorden toegevoegd.
3 Door H. werd de zinsnede ‘wie ... sin’ niet opgenomen.
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[48. Ich hebe datt wortelken fan der linden]*
48. Anders
II
1 Ick hebe datt wortelken fan der linden;
hett ick datt saett,
ick dede so gerne bůlkens wille,
wertt frennde raett!
IIII
5 Bulkenns will end frende raett
mach beyde nichtt sien.
mer gavy1 vt den lande,
sůitt lieff, ick folgvv 2 nach.3
+
die erste karcke dar wy kamen4
10 ick trv v 5 v dar!

+

48r

IIIIII
Die erste karck dar wy kůemen,
datt was ain bus.
die pap die vnns die misse las,
datt was ain fos!
IVIV
15 Die anderde karcke dar wy kuemen,
datt datt6 was ain streůick;
nv v 7 gatt hir bey my sitten, gůtlieff,
*

I

II
1
2
3
4
5
III
IV
6
7

(M. blz. 109-110)
Inhoud
Samenspraak. In een moeilijk te interpreteren eerste strofe komt een meisje ervoor uit, dat
ze met de wensen van haar minnaar niet goed raad weet. Deze stelt haar voor het land uit te
gaan; hij zal haar volgen en in de eerste de beste kerk trouwen. De eerste kerk was echter,
zo zegt het meisje later, een bos, de tweede een struik. Hier wil hij haar tot zijn bruid maken.
Zij ziet hem liever dood dan hem ter wille te zijn. ‘Maar waar ga je me dan begraven?’ spot
hij ‘Daar trap ik niet in, jouw liefde is vals!’ is haar antwoord.
Strofe II telt zes i.p.v. 4 regels in de andere strofen. Waarschijnlijk zijn hier enige regels
weggevallen.
1 hebe: betekenis niet duidelijk. Schrijffout?; linden: de linde is de boom waaronder de
gelieven samenkomen; is linde hier = mnl. lende = de lenden? Heeft ‘wortelken’ dan de
betekenis van mannelijk geslachtsorgaan? 2 saett: zaad? Of: gezaaid, geplant? 3 bůlkens:
liefje; 4 wertt = were het: als het een advies van vrienden was.
7 gavy = gady = gadegy: ga jij?; 9 kamen: komen; 10 trv v : trouw.
M.: gary.
id. folge.
Boven de volgende regels staat met dezelfde hand die ook de andere cijfers heeft aangebracht
het cijfer ‘49’.
M.: komen.
id. tru.
12 bus: bos.
16 streůick: struik; 18 v = u; breůt: bruid. De jongen doet bepaalde voorstellen.
‘datt’ in tekst dubbel.
M.: nu.
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ick mack v8 breůt!
VV
Er ick bey dir setzen ginck
20 in sulcher matten,
my wer wel lieffer datt9 v hartt
ann fierren brick!
VIVI
Brick myn hartt ann fieren, sůtt lieff,
inn venn schoett!
25 war woltt y my graeffen, sůtt lieff,
wer ick doett?
VIIVII
Dat wetterkin op den stennen stiett,
datt giett dar niett inn;
so ist ock v loesse min
30 inn mynnen sin!

8
V
9
VI

id. u.
in sulcher matten: op die manier; 22 fieren: in vier stukken; brick: breekt.
Voor ‘datt’ in de tekst doorgehaald ‘boe’ (?).
23-26 als mijn hart in jouw schoot in stukken brak, waar zou je me dan begraven? 25 graeffen:
begraven.
VII 27 wetterkin: regen; stennen: stenen; stiett: stuit, valt; 28 giett: gaat; 29 loesse: vals,
onbetrouwbaar; 30 sin: hart.
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[Spreuken]
Annders
48v, 49r onbeschreven
+ 8

8
1 Gott grůtt v lieff, baeffen al1 dat lefft,
gott grůtt v, die my gefangen hefft,
so mintlich in dat harte mien:
ny mochtt ick lieuer lieff gesienn!
5 Gott grůtt v lief, der min froůde anlichtt,
gott grůt v, die my blischaff gifft
vor alle die op der werelt binntt!
Gott grůtt u liefflich soet anschin,
lieffer lieff ich nie enn sach.
10 gott geb v gudenn dach!

+

49v

99
1 Die inn freden leůen wil
die holde sien montt en schwige al2 stil.
stille schwigen ist gaen schande;
die worden fallen mancher hande.
5 die al wil wreken
datt hie hortt sprecken
hem sall nůmer lidens gebrecken.3
1010
Ich wil hapen end harrenn;4
wat niet en5 ist mach noch warden.
lieffte in eren sal fermeren.
ist anders6? ergat7 hett to niett!
+

1537
+

50r

11

11
Stedich sonder scheiden
so saltt sienn!
1212

8
1
9
2
3
10
4
5
6
7
11
12

H. nr. 1-2 blz. 129
Boven de woorden toegevoegd.
H. nr. 3 blz. 129
‘al’ boven het woord toegevoegd.
‘g’ door oorspronkelijke ‘b’ geschreven.
H. nr. 4 blz. 129
H.: herden.
‘en’ later boven het woord toegevoegd.
H. heeft na ‘anders’ het woord ‘iet’.
H.: vergaet.
H. nr. 5 blz. 129
H. nr. 6 blz. 130
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Dennckett dor8 den, die
dor dy in liden lebtt!
1313
Ev v ig dein eygenn,
stedig sonder scheiden!
1414
Ir jagtt inn jamer:
sy fůr dich!
die trav v ist weinnich!

8
13
14

H.: aen.
H. nr. blz. 130
H. nr. 8-9 blz. 130
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[Bij 8]Concordanties
Vgl. Hs. Brussel II 144, passim
[Bij 9]Concordanties
Hs. Brussel II 144 fol. 64r; Hs. Berl. Mgq 1480 fol. 18a
[Bij 10]Concordanties
Hs. Brussel II 144 fol. 64r; Darf. Ldhs. nr. 82
[Bij 14]Concordanties
Vgl. Hs. Berl. Mgq 612 fol. 130
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1515
Op wilder heide soecke ick mien trost,
wantt ick sin gans freude loes!
1616
Och freůntt, war gy gaett oft staett,
altytt toentt ain freůntlich gelaett,
end hoeltt alle dinck in matenn!
1717
Ick will my in freůiden stellen
end laeten sien dat wesenn moet.
so mach inn my verkeldenn,1
dat my důck trůren thůtt!
18(dwars)18
Edele hartt, sich for dich,
schnelle jagers jagen dich.
bistv v schnel, laett gy dich nit faen,
sons ist alle dien hoemoet fergan!
+

1919
Mennich toentt ain freůntlich anschinn,
nochtans dragett hie ferborgen pinn!

+

50v

2020
1 Ontrav v ist so mennichfoltt,
die maken my gris end oltt.
trav v ist ain selsam gast,
die sie finde, die hol sie fast!
5 ich2 heb die trav v gemist,
dar ůmb ist my keren best.
die rechte lieffte vil gebruken
die moett in sin harte fel liden schůtten!
2121
Die wol ist die blive,
die wat wet die schvv ige,
die wat heft die holdet:
verles kompt bold!3
2222
15
16
17
1
18
19
20
2
21
3
22

H. nr. 10 blz. 130
H. nr. 11 blz. 130
H. nr. 12 blz. 130
H.: verghelden.
H. nr. 13 blz. 130
H. nr. 14 blz. 130
H. nr. 15 blz. 130
De regels 5-8 door H. niet opgenomen.
H. nr. 16 blz. 130
Onduidelijk.
H. nr. 17 blz. 130
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Diestelen end dornen4 steken ser,
noch falschen tongen fel mer!
ich wil liefer in distelen end doernen waedenn,
dan mytt falschen tongen wesenn beladenn!
2323
Gott laet sie inn freůiden leff,5
die ick mien har6 hebe gegeffenn!
2424
Die eynen bom hefft vtferkaren
und sůtt die fruchtt daran ferlaren,
die hav v e den vtt, end sey to freden,
end sette ain ander in die stede!

4
23
5
6
24

Boven de woorden toegevoegd.
H. nr. 21 blz. 131
Zeer waarschijnlijk ‘leffen’.
id. hart.
H. nr. 18 blz. 131
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[Bij 18]Concordanties
Hs. Brussel II 144 fol. 89r
[Bij 20]Concordanties
Hs. Brussel II 144 fol. 117r
[Bij 22]Concordanties
Hs. Berl. Mgq 612 fol. 109a; Darf. Ldhs. nr. 83
[Bij 24]Concordanties
Hs. Berl. Mgq 612 fol. 70r
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25(dwars)25
Weer wett1 mien heyl
dan got allein?
26(dwars)26
Dorch niders tonngen
wirtt mennich bdv v ongen!
+

1537
+

51r

27

27
Wer ich so wytt as ain schv v annen,
vnd kontt minnen as ain haenne,
vnd konde der nachtegallenn sanck,
so wer ich inn aller frawn bdv v anck!
28
Sůette lieff, off es kv v emme als dar komen mochtte,
dat ven ers vnd2 die mienen to samen fochten,
so bide ich v, sůtte lieff, dat gy den venn so bev v artt
datt gy den miennen niet vnd spart!
2929
Die dar hefft ain pertt dat hinckett,
end ain olt wieff dat stynckett,
end ain hůs sonder dack:
die hebben selden gůtt gemack!
3030
Nv v mach ick sůchtten end kermen
wantt die ricke friett den armen,3
die dv vefel fritt den ricken:
so werde wy getten al glicken!
+

3131
Die sien lieff ist fer,
die ist selden sonder hartzer.
ser doett nemannt leytt
dan die dat ten hartten geytt!

+

51v

3232
Verbeyden ist ain edel tůgent,
dar om ferblidett offt ghy mogett.
ferbeyden brecht menchnichen tot groter eren:
25
1
26
27
2
29
30
3
31
32

H. nr. 19 blz. 131
Zeer onduidelijk leesbaar.
H. nr. 20 blz. 131
H. nr. 22 blz. 131
‘v’ door oorspronkelijk ‘d’ geschreven.
H. nr. 23 blz. 131
H. nr. 24 blz. 131
Dit twee keer geschreven.
H. nr. 25 blz. 131
H. nr. 26 blz. 131
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dar ůmb will ich ferbeiden leren!
3333
Rechtte freůntschaff vnd die gepast
beschlatten in 2 hartten fast,
die4 niett en mindertt mer altyt past:
nach solcher freůntschaff mien harte5 tast!
3434
Aůch, hoe ser datt hie dv v eltt,
die sien hart ain ander befeltt,
end sien sinn dar henn kertt
dar man sinre niett bgertt!

33
4
5
34

H. nr. 27 blz. 132
Na ‘die’ doorhalingen.
‘r’ boven het woord aangebracht.
H. nr. 28 blz. 132
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3535
Lidett, hartte, en brekett niett,
hebett noett, en sprecket niet.
als ghy schwicht en niett en sprecket
so wett nimant wat v gebrecket!
+

36
Ongesien mach geschienn,
ansien doet gdencken,
beywesen doet lieff heben,
bidde thot verkrigen!

+

52r

37
Ich hebe gelůck sonder baete,
kom ich to spade, ick kom to laette,
kom ick to fro, ick kom to pas!
3838
Trav v ist ain selsen gast,
der sie findt der holt sie fast:
wantt trav v vnd still
ist al mien wille!
3939
Ain man der hefft ainen strengen acker,
end ain wieff achter wal wacker;
die dan sinn ploch kůelke regiertt,
die komtt facke in grott verdrytt!
4040
Die wil borgen, die kom morgen.
tis hůden ain tach, datt ick niet borgen en mach!
41
Weyten brott ain halffe dach oltt,
ain fogel geschmortt in sin schmolt,
ein magett bestaeffen mit or erste har,
dar bey ain man fam 20 jar:
dat ist ain gůde medicy ferv v ar!
+

42
Wie sienn brott saltet vmb drinckens wille',
wie ain magett hefft vmb spinnens wille,
wie sin wieff heft waecket vmb minnens wille',
wie ain haen heft om legghens wille,
datt kontt gy wal mercken, datt sein t1 verlaren warck!
4343
Moes sonder schmoltt,
35
38
39
40
1
43

H. nr. 29 blz. 132
H. nr. 30 blz. 132
Mhd. strenge = lang en smal
H. nr. 31 blz. 132
Op de rand van het folio.
H. nr. 32 blz. 132
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+

52v

mellick sonder soltt,
minnen sonder kůssen,
datt sol den důuel losten!
4444
Heb ick lieff, soe lide ick noet,
mide ick lieff, so bin ick doett.
er ich lieff wolde midenn,
ick wolde lieuer dodes pine liden!2

44
2

H. nr. 33 blz. 132
Boven een doorgehaald ‘gan’.
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[Bij 35]Concordanties
Hs. Brussel II 144 fol. 70v
[Bij 38]Concordanties
Hs. Berl. Mgq. 612 fol. 83r; Hs. Brussel II 144 fol. 117r

Zutphens liedboek

195

[Bijlagen]
Bijlage 1
Nedaerlndse1 2 4 5 6 7 8 8a9 10111214151617181920212223252627282930313639414245
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•

•

•
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Bijlage 2
Nedaerlndse1 2 4 5 6 7 8 8a9 10111214151617181920212223252627282930313639414245
drukken
1. •
• •
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o Ook in Antw. Ldb. II opgenomen
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Bijlage 3
Dustie1 2 4 5 6 7 8 8a9 10111214151617181920212223252627282930313639404143
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Dustie1 2 4 5 6 7 8 8a9 10111214151617181920212223252627282930313639404143
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Bijlage 4
Dustie1 2 4 5 6 7 8 8a9 10111214151617181920212223252627282930313639404143
drukken
1.
• •
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Dustie1 2 4 5 6 7 8 8a9 10111214151617181920212223252627282930313639404143
drukken
(vervogl)
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Bijlage 5
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1565. Uitg. J. Fruytiers, Ecclesiasticus oft de wijse sproken des soons Syrach.
Op nieuw uitgeg. en van een inl. en een register voorz. door D.F. Scheurleer,
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Deense en Duitse wereldlijke en geestelijke liederen. Beschrijving: Joh. Bolte,
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7. Liederhandschrift der Brüder Helmstorff (Hs. Berlijn Mgq 402); het handschrift
is ontstaan in 1569-1575. Nog niet uitgegeven of beschreven. In het derde deel
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Darmstadt, Hs. Nr. 1213); Franse, Duitse en Italiaanse liederen en spreuken.
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deel van de 16de eeuw. Slechts een register van de beginregels van de liederen
werd gepubliceerd door Joh. Bolte, ‘Die Liederhandschrift des Grafen Hans
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4. Duitse drukken
Verreweg de meeste van de aangehaalde drukken zijn opgenomen in het Répertoire
International des Sources Musicales (= RISM) en wel in de delen Recueils Imprimés
(= RI) of in de Einzeldrucke (= Einzeldr.) Belangrijke voor ons bereikbare uitgaven
van enige drukken werden mede in de voetnoten opgenomen.
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Hasse, Das Chorwerk xxix. Fünfzehn deutsche Lieder aus Peter Schöffers
Liederbuch (1513), Wolfenbüttel 1934
2. Johann Ott's I. Liederbuch, Neurenberg 1534, 121 liederen; II. Liederbuch,
Neurenberg 1544, 115 liederen: RISM, RI 154420 blz. 147; Partiturausgabe
durch R. Eitner und O. Kade, Publ. des Vereins f. Musikgeschichte I.-III.
Jahrgang, Berlijn 1873-1875; R. Eitner e.a., Einleitung, Biographieen, Melodieen
und Gedichte zu Johann Ott's Liedersammlung von 1544, ibid. IV, Berlijn 1876;
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3. Gassenhawerlin, Frankfurt a. Main, Bei Christian Egenolff MDXXXV. Im
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4. Gassenhawerlin und Reutterliedlin zu Franckenfurth am Meyn bei Christian
Egenolff 1535; RISM, RI 153513 blz. 114; facsimile-uitgave door H.J. Moser,
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5. Uit de drukkerij van Kunigund Hergotin in Neurenberg zijn in de tweede helft
van de 16de eeuw diverse vliegende bladen met populaire liederen afkomstig.
Vgl. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der
Musik, dl. 6, trefwoord: Hergot
6. Graszliedlin, Frankfurt am Main 1535; 28 wereldlijke liederen voor vier
stemmen; RISM, RI 153512 blz. 113
7. Hans Newsidlers Lautenbuch, Neurenberg 1536; RISM, RI 153612 en 153613,
beide blz. 116
8. Georg Forster stelde tussen 1539-1556 5 liedboeken samen met in totaal 380
liedbewerkingen; vgl. RISM, RI 15406 blz. 129. Nog tijdens zijn leven
verschenen er verschillende drukken van, op verschillende plaatsen en onder
verschillende titels. Een uitgave ervan verzorgde M. Elizabeth Marriage onder
de titel: Georg Forsters Frische Teutsche Liedlein in fünf Teilen, hrsg. von ...
Halle a.S. 1903. Neudr. deutscher Literaturwerke des XVI. und XVII.
Jahrhunderts, 203-206; Verder vgl. R. Eitner, Georg Forster, Der zweite Teil
der kurtzweiligen guten frischen teutschen Liedlein, Publ. des Vereins f.
Musikgeschichte xxix, Leipzig 1905; K. Gudewill e.a., Georg Forster, Frische
teutsche Liedlein (1539-56), in Das Erbe deutscher Musik, Reichsdenkmale xx,
Wolfenbüttel 1942; H. Kallenbach, Georg Forsters Frische teutsche Liedlein,
Diss. Giessen 1931
9. Berg und Neubers Liederbuch, 68 liederen, Neurenberg, ca 1550; RISM, RI
155023 blz. 132
10. Bergreihen. Een verzameling geestelijke en wereldlijke liederen. Een uitgave
verzorgde Gerhard Heilfurth e.a., Bergreihen, Eine Liedersammlung des 16.
Jahrhunderts mit drei Folgen. Hrsg. von ... Tübingen 1959 (Mitteldeutsche
Forschungen 16)
11. J. Wannenmacher, Bicinia, Bern 1553. Duitse psalmen en andere liederen door
Joh. Vannium; 2 stemmen; RISM, RI 1553 31, blz. 196

Zutphens liedboek

205
12. Sebastian Ochsenkuhn, Tabulaturbuch auff die Lauten, Heidelberg 1558; RISM,
RI 155820 blz. 224
13. Jacob Regnarts Villanellen voor 3 stemmen. 1573-1587; 3 dln; volledige uitgave
München 1587; RISM, Einzeldr. 157413, trefwoord Jacob Regnart. Vgl. verder
R. Eitner, Jakob Regnart's Deutsche dreistimmige Lieder nach Art der
Neapolitanen nebst Leonhard Lechner's fünfstimmiger Bearbeitung, Publik.
des Vereins f. Musikgeschichte xix, Leipzig 1895; H. Osthoff, Jacob Regnart,
Deutsche Lieder mit fünf Stimmen vom Jahre 1580, Kassel 1928
14. Het Ambraser Liederbuch, zeer waarschijnlijk in 1582 te Frankfurt a.M. gedrukt,
bevat 260 liederen. Het ontleent zijn naam aan een vroegere verblijfplaats,
kasteel Ambras in Tirol. Nu Kunsthistorisches Museum Wenen, signatuur nr.
5410 (Samml. f. Plastik und Kunstgewerbe). Uitgave: Jos. Bergmann, Das
Ambraser Liederbuch vom Jahre 1582. Hrsg. von ... Stuttgart 1845; herdruk
Hildesheim 1962
15. Het Berliner Liederbuch, evenals het vorige zeer waarschijnlijk gedrukt te
Frankfurt a.M. in 1582, bevat 200 liederen. Vroeger Königl. Bibl. Berlijn,
signatuur Yd 5041, nu in Deutsche Staatsbibliothek, Oost-Berlijn. Hier bevinden
zich ook twee van de door ons bij nrs. 29 en 30 aangehaalde drukken van
Kunigund Hergotin
16. O. Siegfried Harnisch, 3 dln. Teutsche Lieder; Helmstedt 1587; id. 1588, derde
deel Neurenberg 1604
17. Paul von der Aelst, Blumm und Aussbund Ausserlesener Weltlicher, Züchtiger
Lieder und Rheymen, Deventer 1602; verzameling van Franse, Hoogen
Nederduitse liederen. Herdruk door Ernst Schulte-Strathaus, München 1912

5. Nederlandse literatuur en bundels
1. G. Kalff, Het lied in de Middeleeuwen, 1884 (herdruk 1972)
2. Fl. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied; wereldlijke en geestelijke liederen
uit vroegeren tijd. 3 dln. en register, 's Gravenhage 1903-1908
3. H.F. Wirth, Der Untergang des Niederländischen Volksliedes, Haag 1911
4. J. Pollmann en P. Tiggers, Nederlands Volkslied, z. pl. 1946
5. R. Lenaerts, Het Nederlands polifonies lied in de zestiende eeuw,
Mechelen/Amsterdam 1933
6. M. Prick van Wely, De bloeitijd van het Nederlandse volkslied. Vanaf het
ontstaan tot aan de tweede helft van de 17de eeuw, Haarlem z.j. (19652)

6. Duitse literatuur en bundels
1. L. Uhland, Alte hoch- und niederdeutsche Volkslieder. Mit Abhandlung und
Anmerkungen, 2 dln., Stuttgart enz. 1844-45
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2. L. Erk-Fr.M. Böhme, Deutscher Liederhort. Auswahl der vorzüglicheren
deutschen Volkslieder nach Wort und Weise aus der Vorzeit und Gegenwart,
gesammelt und erläutert von Ludwig Erk. Im Auftrage und mit Unterstützung
der Königlich Preussischen Regierung nach Erks handschriftlichem Nachlasse
und auf Grund eigener Sammlung neubearbeitet und fortgesetzt von Franz M.
Böhme. 3 dln., Leipzig 1893-1894
3. P. Alpers, Alte niederdeutsche Volkslieder, Münster 19602
4. E-L-von Knorr, Deutsche Volkslieder. 168 volkslieder und volkstümliche Lieder.
Reclam Universalbibliothek Nr. 8665-68, z. pl. 1963
5. E. Klusen, Volkslieder aus 500 Jahren. Texte und Noten mit Begleit-Akkorden.
Frankfurt a.M. 1980 (Fischer Taschenbuch 2951)
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Beginregels van de liederen
1. Ich hett ain stedig minneken

50

2. Ich wett ain freykenn amůrůs

54

3. Die lieffte ist blintt, ser onbekantt

58

4. Mein freůntienn sichtt my offel an

60

5. Ain liefflich gebieltt

62

6. Ich armes kůsselinn klein

64

7. Aůch sorge, ghy můtt besyden stann

66

8. Die erste freůide, die ich gev v aenn 68
8a. Aůch dochtter, watt hefft v die rocken 70
misdann
9. Ich will my ghan ferhogen

72

10. Die winter is verganngen

76

11. Aůch manne, nv v laett v schinnen 80
stann
12. Mienn sinnekenns sint mir ontagen

82

13. Enn mach hir niett ain meykenn jonck 86
14. Vnns ist ferlengett ein del en del dess 92
daeges
15. Ich seg adde

94

16. Ain stedich beger, ain freůilin fienn 96
17. Ich drage inn miennen hartte

98

18. Hett rett ain knepkenn vtt aeffer lanntt 100
19. Ick sal end ick moett scheiden

104

20. Mein hartt ist alles trůrens foll

106

21. Ich red ain maill inn ainen bosche
dael

108

22. Rick gott, wem sal ick klagen

110

23. Datt was ain meyken fan twintich
jaren

116

24. Gnade mach hie verv v arfenn

120

25. Vngnad beger ick nichtt fan ir

124

26. Zartt schonne fravv , gedenck vnd 128
schavv
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27. Fan eddeler artt ain freůylin zartt

132

28. Mynn gmott vnd blo tt ist gantz
entzůndtt

134

29. Mein fleis vnd mvv e ich nie heb
gspart

138

30. Rosina, war was dyn gstaltt

140

31. Die wintter yst ain unwertt gast

142

32. Wol aůff, wyr willen rieden

146

33. Hett fůr ain můnnich nach sinre
klůsenn

150

34. Můder, lieůe můeder, nv v
my einen man

gebtt

152

35. Es sprůttenn 3 blomkens in gennen
tael

154

36. Hett jar doe ich ain oltt wieff nam

158

37. Tho Vttertt for die portte

160

38. Zv v

mey had ich ain blomkenn

162

39. Es gienngenn zv v ie gespellenn
gůtt

164

40. Hett rett ain rider jagen

166

41. Die nachtegal die sannck ain lied

170

42. Enn will wy taffentt genochlich sienn 172
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43. Ich rett mir vtt aůff aeffenntt tůren

174

44. Es soltt ain sůverlicke ghan temmen 176
45. Hett was ain gesellekenn, was gůett 178
fan pries
46. Denn dollenn hoett denn wil wy
aůffsettzen

180

47. Enn doenn ich dor das woltt rett

182

48. Ick hebe datt wortelken fan der linden 184
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